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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 "Biuletynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o 4
zgłoszeniach drukowane w "Biuletynie" podane są w układzie klasowym według symboli Int.CL
1 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 klasyfikacji patentowej, tj. Int. Cl.4,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub
oznaczenie wystawy -Jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo,
- imię 1 nazwisko lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurą rysunku najlepiej obrazującą
wynalazek lub wzór użytkowy,
- liczbę zastrzeżeń.
Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym według wymboli Int. Cl. podaje się wykaz
zgłoszeń opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym.
xxx
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 "Wiadomościach Urzędu Patentowego".
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie mogąt
1) zapoznać aię ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami patentowymi lub ochronnymi i rysunkami oraz sporządzić z nich odpisy}
2) w terminie sześciu miesięcy - nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co do iitnlť
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 Warsza*
skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188.
Informuje się, że odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. 1 można zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy:
a) podać numer "Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o 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 towarowych;
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 166,
skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa
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Nr 1 8 / 3 8 4 / Rok XVI

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce
I. Wynalazkach do opatentowania
II. Wzorach użytkowych do ochrony

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

(21) - numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
(22) - data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
(30) - dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (data, kod kraju, numer wcześniejszego
zgłoszenia) . Przy pierwszeństwie z wystawy podaje się datę i oznaczenie wystawy
(51) - symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej;
cyfra przed kodem (51) oznacza kolejne edycję MKP
(54) - tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
(57) - skrót opisu
(61) - nr zgłoszenia głównego
(71) - nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, który nie jest twórcę wynalazku lub
wzoru użytkowego
(72) - nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego
(75) - nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego, który Jest (którzy sa)
zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi)

Przed cyfrowym kodem identyfikujęcym (21) , umieszczone sę literowocyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST16) zgodnie z
przyjętymi symbolami«
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W Y N A L A Z K I

DZIAŁ

A

PODSTAWOWE POT RZEBY LUDZKIE
4(51) A01B

Al(21) 268926

(22) 87 11 20

(30) 86 11 20 - SU - 4166274
(71) Naucno-Iseledovatel skij Zonal'nyj
Institut Sadovodstava Ne£ernozemnoJ
Polosy, Moskwa, SU
Vsesojuznyj Sel'skochozJajatvannyj
Institut ZaoSnogo Obrazovanija,
Balalicha, SU
Moskovakaja Sal'akochozjajatvennaja
Akadenija imieni K.A. T lairjazeva,
Moskwa. SU
Vsesojuznyj Naucno-Iasledovatel'skij
Institut Udobrenij i AgropoČvovedenija
inieni D.N. Prjanis'nikova, Moskwa, SU
(72Î Mirenkov Ourij Markoviï. Kniřnikov
Valentin Nikolaevic, Radionova LJudmila
Pavlovna, Cimbalist Nikolaj Ivanowic
(54) Sposób hodowania roślin z pędów
zdrewniałych
(57) Sposób polega na tym, że tworzy się to¬
pografię gleby poprzez kształtowanie na lej
powierzchni wyjściowej cięgłych równoległych
grzebieni i bruzd między tymi grzebieniami,
następnie sadzi się zdrewniałe pędy z obu stron
bruzdy poniżej powierzchni wyjściowej gleby
pod grzebienie, ustawiając przy tym pędy rów¬
noległe do powierzchni wyjściowej gleby. Przed
lub po posadzeniu pędów na glebę nanosi się
przed pojawieniem się wschodów chwastów herbi¬
cydy, następnie spulchnia się grzebienie, przy
czym pierwsze spulchnienie przeprowadza się po
tym, jak hodowane ze zdrewniałych pędów roślin
osiągną poziom wierzchołków grzebieni. Spulch¬
nianie powtarza się w miarę pojawiania się
wschodów chwastów , a zaprzestaje się po utwo¬
rzeniu równej powierzchni gleby. Po zakończe¬
niu spulchniania gleby przed pojawieniem się
wschodów chwastów na glebę nanosi się herbicy¬
dy.
/3 zastrzeżenia/

4(51) A01C

Al(21) 262584

4(51) A01G

A4(21) 268137

(22) 87 10 09

(71) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa,
Skierniewice
(72) CJagielski Kazimierz, Dudek Dan,
Cianciara Zdzisław
(54) Uchwyt do wyrywania pni drzew,
a zwłaszcza pni drzew owocowych
(57) Uchwyt charakteryzuje eię tym, że Jest
zaopatrzony w belki prostowodza.ee /10/, po¬
łączone ruchomo z dźwigniami / 8 / , sztywne
cięgna /12/, których jedne końce połęczone sa
z dźwigniami / 8 / , a drugie z kostkę /14/ w
siłownik hydrauliczny /18/, mocowany zawia¬
sowo końcówkę cylindra w kostce /14/, a ucha«
tłoczyaka w widełkach wspornika ceowego /15/,
który swoimi wydłużonymi półkami połączony
Jest na stałe z belkami.
/I zastrzeżeni«/

(22) 86 11 25

(71) Fabryka Maszyn Rolniczych "AGROMET-KRAJ",
Kutno
(72) Siwinski Stanisław, Chaniecki Eugeniusz,
Pietrzak Roman, Palmowski Wojciech,
Sobczak Leszek
(54) Slewnik zbożowy
(57) Siewnik zbożowy posiada skrzynię nasien¬
ne z kołeczkowymi aparatami wysiewnymi / 2 / ,
osadzone na ramie nośnej /3/ i zamocowane w
korpusach / 4 / tworzących obsadę oei /5/, któ¬
re posiadaję zakończenia w postaci ucha. Do
korpusu / 4 / zamocowany Jest mechanizm mocowa¬
nia kół przestawnych i podpora, a w części
centralnej siewnik posiada trójpunktowy układ
zaczepowy.
/I zastrzeżenie/

4(51) A013

A2(21) 268597

(22) 87 11 03

(71) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i
Elektryfikacji Rolnictwa, WarBzawa
(72) Brzozowski Tomasz, Romaniuk Wacław,
Oomasiewicz Tadeuez, Ourkowski Wojciech
Kużniak Marek, Kupczyk Adam
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(54) Zaworowy aparat udojowy
(57) Zaworowy aparat udojowy charakteryzuje
się tym, że ma kalibrowany otwór /7/ w przewo
dzie mlecznym / 4 / łączącym kubek udojowy / 6 /
r kolektorem / 3 / , przy czym otwór /7/ Jest usytuowany pomiędzy wkładką gumową / 5 / , a zaworem
zwrotnym
/1/.
/2 zastrzeżenia/

wirowej / I / , a w dnie obudowy / 3 / s« wykonane
przelotom) otworki.
/4 zastrzeżenia/

4(51) A01N

Al(21) 263470

(22) 8B l£ 91

(71) Instytut Przemysłu Organicznego,
Warszawa
(72) Ptaszkowska Danina, Gorska-Paczopko
Oadwiga, Bakunlak Edmund, Choinka
Aniela
(54) środek grzybobójczy

4(5l) A01K

A2(21) 268135

(22) 87 10 07

(71) Akademia Rolnicza, Szczecin
(72) Dudko Stanisław, Labuda Janusz, Muza
Loen
(54) Sposób wydawania i wybierania takli
łososiowej na statku rybackim
(57) Sposób polega na tym, że łączenie węd
właściwych i pływaków z linę główne takli
przeprowadza się w trakcie czynności wydawa
nia* a rozłęczanle w czasie wybierania takli,
przy czym w trakcie wydawania takli wędy właś
ciwe i pływaki pobiera się z pojemników od
dzielonych od liny głównej i do tych pojemni
ków składa się Je ponownie po odłączeniu od
liny głównej w trakcie czynności wybierania.
/I zastrzeżenie/

(57) środek grzybobójczy zawiera, oprócz zna
nych składników pomocniczych, jako substancję
czynną mieszaninę soli kompleksowej 8-hydroksychinolinianu miedzi z kwasem salicylowym
z 2-/4-chlorofenoksy/-3,3-dimetyło-1-/1-2-4-triazol-l-ilo/-2-butanolem /triadimenolem/
w ilości 10-60 części wagowych.
środek słuly do zwalczania wiślu grzybów
patogenicznych w tym również maczniaków praw
dziwych, zwłaszcza gdy stosowany Jeet w for
mie zaprawy.
/2 zastrzeżenia/

4(51) A01N

Al(2l) 263471

[Źi) 86 12 3l

(71) Instytut Przemysłu Organicznego,
Warszawa
(72) Gorska-Poczopko Jadwiga, Ptaszkowska
Janina, Bakunia Edmund, Choinka Aniela
(54) Środek grzybobójczy
(57) środek grzybobójczy zawiera, oprócz zna
nych składników uzupełniających, Jako substan
cję czynne mieszaninę soli kompleksowej 8-hydroksychinolinianu miedziowego z kwasem sali
cylowym i karbendazymu /benzimidazol-2-ilo-karbaminian metylu/ oraz dodatek 2-/4-chlorofenok8y*-3,3-dimetylo-l-/l 2,4-triazol-l-ilo/-2-butanolu/triadiraenolu/ w ilości 0,1-5 części wagowych, środek służy do zwalcza
nia grzybów patogenicznych, w tym również
mączników właściwych, zwłaszcza gdy stosowany
jest Jako zaprawa nasienna. /I zastrzeżenie/
#

4(51) A01M
B058

A2(21) 269013

(22) 87 11 25

(71) Instytut Budownictwa, Mechanizacji 1
Elektryfikacji Rolnictwa« Warszawa
(72) Zaeieweki Piotr, Wargocki Marian,
Kowalski Jan
(54) Zespół rozpyla jacy opryskiwacza
ciśnieniowego
(57) Zespół rozpylający opryskiwacza ciśnienio¬
wego zaopatrzonego w ceramiczny krążek wtrysko¬
wy, charakteryzuje się tym, że ma ceramiczne
wkładkę wirowe / I / umieszczone w osiowym otwo¬
rzą usytuowanym w dnie cylindrycznej obudowy
/ 3 / wykonanej z tworzywa sztucznego. Komora
wirowa wkładki / I / ma ścianki boczne, w któ¬
rych jest wykonane przewężenie. Wysokość obu¬
dowy / 3 / Jest mniejsza niż wysokość wkładki

4(51) A22C

Al(21) 268172

(22) 87 10 12

(30) 86 10 14 - DE - P 3634965.8
(71) Nordlscher Meschinenbau Rud, Baader
GmbH und Co KG, Lubeka, DE
(54) Urządzenie do patroszenia tułowi
"rybnych zamkniętych przy ich brzuchu
(57) W urządzeniu obok przenośnika / l / nio
sącego niecki przenoszące / 2 / znajduje się
oblegający synchronicznie względem niego 1
niosęcy narzędzia oczyszczające / 8 / przenoś-
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nlk pomocniczy / 5 / bez konca. Każde narzędzie
oczyszczające /&/ ma pusty wewnątrz trzpień
/13/ osadzony przesuwnie z jednoczesnym napędem obrotowym w stosunku do położenia niecek
przenoánlkowych /Z/ 1 wzdłuż Ich osi. Każdy
trzpień /13/ ma centralny otwór połączony ze
źródłem wody pod ciśnieniem.
/5 zastrzeżeń/

4(51) A23N

Al(21) 261435

(22) 86 09 16

(71) Przedsiębiorstwo Projektowania 1 Ooetaw
Kompletnych Obiektów Przemysłowych
"CHEMA0EX", Warszawa
(72) Szadkowskl Jan
(54) Urządzenie do oddzielania ogonków i
odłamków buraczanych
(57) W urządzeniu wloty /13/ 1 /14/ przewodów
/ 4 / i / 5 / znajduję się w osi symetrii zbiornika / I / i sę zagłębione w ściętych, odwróconych stożkach / 1 6 / i / 1 7 / segregujaco-chwytaJęcych. Kęt / oCV pochylenia pobocznicy stożków /16/ 1 /17/ do osi zbiornika / I / wynosi od
35O do 75°.
/2 zastrzeżenia/

4(51) A23N

Al (21) 269157

( 22J 87 11 30

Nr 18 /384/ 198 8

/ 3 / i oddzielacz kamieni / 4 / tworzy jeden
zespół wibracyjny, podparty na wspólnej podstawie wibracyjnej.
/li zastrzeżeń/

4(51) A23P

A1(21) 263045

(22) 86 12 13

(71) Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne,
Zakład Własny Wojewódzkiego Związku
Spółdzielni Pracy, Koszalin
(72) Stępkowski Den, Ptaszyński Wojciech
(54) Sposób formowania wstęg mas cukierniczych, zwłaszcza mas bezpomadowych
Tłustych oraz urządzenie do realizacji
tego sposobu
(57) Sposób polegający na wstępnym ujednorodnianiu masy, wstępnym zagęszczaniu masy w
przestrzeni roboczej podajnika ślimakowego,
wyrównywania ciśnienia w masie oraz formowaniu wstęg przez wytłaczanie charakteryzuje
się tym, że pomiędzy zabiegiem wstępnego zagęszczania masy a zabiegiem wyrównywania ciśnienia wprowadza się zabieg rozdrabniania i
uplastycznienia masy w dwóch fazach.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że na
końcach ślimaków / 3 , 4/ ma noże tnące /17, 18/
a pomiędzy końcami ślimaków /3, 4/ a strefę
/d/ wyrównania ciśnień ma usytuowane sito /22/
i walce podające / 9 , 10/.
/8 zastrzeżeń/

4(51) A41D

Al(21) 267366

(22)

87 08 17

(30) 86 12 01 - CH - 04780/86-9
(71) Gebrüder Bűhler AG, Uzwil, CH
(72) Mueller Roman

(30) 86 08 19 - DE - 3628132.8
(75) Forschner Horst, Kirchhelm b.München, DE

(54) Urządzenie do oczyszczania na sucho
ziarnistych produktów żywnościowych
1, paszowych, jak zboże

(54) Sposób samodzielnego wykonywania
ělementów odzieży oraz zestaw do
samodzielnego wykonywania elementów
odzieży

(57) Urządzenie zawiera przesiewacz / 2 / , koncentrator / 3 / oraz oddzielacz kamieni / 4 / , przy
czym każda z tych części składowych jest zaopatrzona w napęd wibracyjny. Koncentrator / 3 /
Jest połączony zasadniczo równolegle nad oddzielaczem kamieni / 4 / w skoordynowany zespół,
a przesiewacz / 2 / zawiera zamknięte dno /19/
i jest umieszczony widłowato nad koncentratorem / 3 / , z przenoszeniem materiału w miejscu
rozwidlenia pomiędzy przesiewaczem / 2 / a koncentratorem / 3 / . Przesiewacz / 2 / , koncentrator

(57) Najpierw element odzieży jest przygotowa
ny wstępnie przemysłowo pod względem swoich
składników, jak uprzednio przygotowane, prze
widziane wraz ze wzmocnieniami części wykro
jów, elementy zamykające i dodatki zgodnie z
określonym, właściwym dla danego artykułu
przebiegiem operacji. Następnie komponenty aa
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w określonych pod względem wykroju. Materiału
1 koloru zestawach składane w postaci opakowań,
Z takich opakowań użytkownik noże wyjęć komponenty i na bazie stanowiącej częóć opakowania
instrukcji połączyć Je ze sobę do powstania
elementu odzieży.
/3 zastrzeżenia/

4(5l) A47C

Al(21) 260751

ramię /29/ boczne, oprawka /23/ nocująca z
otworem /24/ bocznym tworzą układ zabezpieczający przed uruchomieniem silnika robota w
pozycji, gdy końcówka /22/ sprzęgła bezpośredniego wyjścia napędu Jest odsłonięta. Ponadto
konstrukcja wypychacza /13/ mieszaków z pośredniego wyjścia napędu, umożliwia Jego samoczynny ruch powrotny, bez potrzeby stosowania
dodatkowych elementów.
/7 zastrzeżeń/

(22) 86 07 23

(75) Makowski Dan, Kraków
(54) Łóżko składane wraz z pościelą.
(57) Łóżko składane wraz z pościel« charakteryzuje się tym, że Jest podzielone w poprzek
na dwie zbliżonej długości części, połączone z
sobę mechanizmem stanowlęcym Jednocześnie podporę łóżka. Mechanizm Jest tak zbudowany, że
po złożeniu łóżka, pomiędzy jego dwoma częściami pozostaje przestrzeń na kołdrę i poduszkę. Złożone łóżko po obróceniu o ćwierć obrotu,
chowa się w szafce, w pozycji pionowej, otwór
której maskuje pokrywa przymocowana do jednej
połowy łóżka.
/3 zastrzeżenia/

4(51) A618

Al(2l) 262484

(22) 86 11 18

(71) Pomorska Akademia Medyczna
im. Gen. K. świerczewskiego. Szczecin
(72) Michniewlcz Oerzy
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania 1
wprowadzania do naczyń krwionośnych
środka kontrastującego, stosowanego w
ultrasonograficznej diagnostyce serca

4(51) A47J3

Al(2l) 262882

(22) 86 12 05

(30) 86 06 08 - Międzynarodowe Targi Poznańskie
(71) Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego
"PREDOM-ZELMER", Rzeszów
(72) Piejko Stanisław, Marchlik Zygmunt
(54) Robot kuchenny z elektrycznym układem
napędowym
(57) Robot kuchenny z elektrycznym układem napędowym posiadający bezpośrednie i pośrednie
wyjście napędu, mający ruchome osłonę bezpośredniego wyjścia napędu, majęcy dzielony korpus, wypychacz mieszaków z pośredniego wyjścia
napędu, charakteryzuje się tym, że korpus / I /
robota składa się z dwóch części / 2 / i / 3 / połęczonych ze sobę trwale tylko za pomoce ukształtowanych w obu częściach / 2 / i / 3 / korpusu / I /
współpracujących ze sobę elementów hakowych.
Zatrzaskowych i oddzielnego elementu blokujace90. a ruchoma osłona /10/ bezpośredniego wyjścia napędu, dźwignia /25/ wraz z mikrowyłacznikiem /27/, posiadająca ramię /26/ główne i

(57) Sposób według wynalazku polega na tym,
że poza organizmem pacjenta umieszczone wewnątrz zamkniętej przestrzeni dwie substancje 1
gazowy dwutlenek węgla i płyn fizjologiczny
przemieszcza się względem siebie z prędkością
powyżej granicy ruchu turbulencyjnego, a następnie z prędkością powyżej tej granicy przemieszcza się powstająca mieszaninę aż do
osiągnięcia stanu nasycenia rozpuszczonego w
płynie fizjologicznym częsteczkowego dwutlenku węgla i jednocześnie powstania w tym płynie mikropęcherzyków dwutlenku węgla. Otrzymane mieszaninę stanowiące środek kontrastujęcy wprowadza się następnie niezwłocznie do naczynia krwionośnego pacjenta.
Urządzenie według wynalazku zawiera dwie
strzykawki / I / , którymi wymusza się przepływ
substancji gazowaj i płynnej w zamkniętym obwodzie cyrkulacyjnym /A/, przy czym ten obwód
cyrkulacyjny za pomoce zaworów /2 i 3/, okresowo i w określonej sekwencji otwieranych i
zamykanych, połęczony Jest z obwodem wytłacza-

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 18 /384/ i 9 8 8

nia /B/ środka kontrastujęcego i z obwodami
zasilania /C 1 0/, z których to obwodów jaden
z nich obwód zasilania /O/ doprowadza gazowy
dwutlenek węgla, zaé obwód zasilania /C/ doprowadza płyn fizjologiczny.
/5 zastrzeżeń/

4(51) A61B

4(51) A61B

(57) Zestaw ma podetawę oraz wymienne obejmy.
Podstawę stanowi płyta dolna /l/ mająca na
cięcia / 2 / oraz płyta górna / 4 / wyprofilowana
do kształtu ciała. Płyty złęczone sa po krót
szych bokach z jednej etrony poprzez zawiasy
/ 3 / f zaó z drugiej strony poprzez śrubę przsgubowe / 7 / . Płyta górna / 4 / posiada ponadto
éruby /10/ z nakrętkami /9/. Wchodzęce w skład
zestawu obejmy / 5 / wyprofilowane eę do kształ»
tu podudzi 1 maję ramiona wyposażone w otwory
o rozstępach dostosowanych do rozstępu srub
/10/ płyty górnej /*/.
/I zastrzeżenie/

Al(21) 262751

(22) 86 12 01

(71) Akademia Medyczna, Lublin
(72) Grego8iewicz Andrzej
(54) Płytka korakcyjno-stabilizujęca do
leczenia operacyjnego młodzieńczego,
złuszczenia głowy kości udowej
(57) Płytka ma ramię / I / szyjkowe i ramię / 2 /
trzonowe, usytuowane względem siebie pod dwoma kętami leżącymi w różnych płaszczyznach,
zależnymi od wielkości deformacji i wynoszącymi od 130 do 170 stopni. Ramię trzonowe / 2 / ma
łukowate wygięcie w płaszczyźnie poprzecznej,
otwory /A/ i otwór podłużny / 5 / . Ramię szyjkowe w miejscu łączenia ramion ma otwór / 3 / dla
śruby blokujęcej 1 jest zagięte w kierunku powierzchni wklęsłej ramienia trzonowego / 2 / , a
w przekroju poprzecznym jest wygięte pod ketem
zbliżonym do proetsgo. Wygięty bok ramienia
szyjkowego / I / w miejscu łączenia ramion ma
wyprofilowanie / 8 / stanowięce zaczep dla pobojaka.
/I zastrzeżenie/

Al (21) 262949

(22) 86 12 IQ

(71) Akademia Medyczna, Lublin
(72) Woéko Ignacy, Niemyeki Włodzimierz
(54) Zestaw wspornikowy pod kończynę dolna
Przy operaci1 biodra, zwłaszcza u dzieci
przy ułożeniu na boku
-

4(51) A61B

Al(21) 263485

(22) 86 12 31

(71) Politechnika Slęska im. Wincentego
Petrowskiego, Gliwice
(72) Rafalek i Zygmunt, Wieczorek Dan, Konzal
Stanisław, Mazurkiewicz Jacek, Girek
Zbigniew, Koziarski Józef
(54) Zewnętrzny stabilizator dynamiczny
i sposób mocowania zewnętrznego
stabilizatora dynamicznego

4(51) A61B

Al(2l) 262904

(22) 86 12 09

(71) Centralny Ośrodek Techniki Medycznej,
Warszawa
(72) Szmurło Włodzimierz, Sygiericz Marek

(57) Stabilizator ma nośnik / I / mocowany za
pomoce zacisków / 9 / na dwóch wkręcanych w
piszczel /10/ wszczepach / 4 / . Na nośniku /I/
zamocowany jest wysięgnik / 2 / , do którego
przymocowana jest łopatka / 3 / z wycięciem /li/
dla wszczepu / 5 / .
/3 zastrzeżenia/

(54) Krioaplikator do pomiaru ilości ciepłą
odebranego od materiału biologicznego
(57) Krioaplikator wyposażony jeat w opornik
ciepła / 3 / usytuowany pomiędzy powierzchnię
kontaktowe / 2 / wymiennika / I / , a powierzchnię
stykowe / 4 / krioaplikatora. Do powierzchni
kontaktowej / 2 / wymiennika oraz powierzchni
stykowej / 4 / krioaplikatora przymocowane sę
dwa mierniki temperatury / 5 / . Krioaplikator,
Jako punktowe źródło chłodu. Jest podstawowym
elementem urzędzeń chirurgicznych.
/2 zastrzeżenia/

4(51) A6IB

A1(21) 268994

(22) 87 11 24

(30) 86 11 26 - CS - V P V 8642-86
(71) Vyakumný Ustav ZivočieneJ Výroby,
Nitra, CS
(54) Mikromanipulator do przepoławiania
embrionu
(57) Mikromanipulator stanowi dwuramienny
przyrzęd posiadajęcy jedno ramię przyatosowane do połęczenia z obiektywem mikroskopu /I/
za pośrednictwem mechanizmu / 9 / , a do drugiego ramienia ma zamocowany skalpel / 6 / funkcjonalnie usytuowany i skoordynowany z ruchomymi częściami mikroskopu.
/I zastrzeżenie/
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4(51) A61D
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Al(21) 262768

(22) 86 12 02

Jeden element ma postać łukowato wygiętego
odcinka / I / , którego dolne ramię jest odchylone o 60 - 90 stopni w stosunku do górnego
ramienia / 3 / i ma otwór / 4 / w bocznej ócianie
po stronie zewnętrznej, w miejscu największej
krzywizny. Drugi element stanowi prosty odcinek / 5 / , co naj«niej dwukrotnie krótszy od
łukowatego odcinka / I / . Zwoje /6/ tworzą skupiska, po kilka z przerwa / 7 / pomiędzy ni«i
oraz w obszarze otworu / 4 / , tak że rura w
miejscach przerw / 7 / wykonana Jest tylko z
samego tworzywa sztucznego. Górne ramię / 3 /
łukowato wygiętego odcinka / I / na co najaniej
Jeden zewnętrzny kołnierz / 8 / ustawiony skośnie do ściany rury, zwrócony ku górze.
/3 zastrzeżenia/

(71) Akademia Rolnicza, Kraków
(72) Szarek Dan, Gil Zygmunt
(54) Sposób wykrywania podklinicznych stanów
zapalnych gruczołu mlekowego krów
(57) Zgodnie ze sposobem w czasie doju prowadzi
się zapis temperatury mleka za pomoce wbudowa
nych czujników temperatury w aparat udojowy,
oraz rejestruje się przerwy w wydalaniu mleka
w poszczególnych ćwiartkach gruczołu mlekowego,
przy czym wystąpienie fluktuacji temperatury
mleka w granicach od 0,3°C do 2,5°C z często
tliwością nie mniejsze niż co 5 sekund, po
cząwszy od drugiej minuty doju, stwierdza podkliniczny stan zapalny gruczołu mlekowego kro
wy.
/2 zastrzeżenia/
4(51) A61F
4(51) A61F

Al(2l) 261083

(22) 86 08 20

(75) Klejn Włodzimierz, Warszawa
(54) Proteza narwu
(57) Proteza nerwu służy do odbierania i prze
kazywania impulsów w uszkodzonych więzkach
nerwowych. Proteza nerwu składa się z zespołu
cewek odczytujących / l / i zespołu cewek na
dawczych / 2 / rozmieszczonych wokół uszkodzonej
więzki nerwowej / 3 / Oba zespoły cewek połą
czone sa układem wzmacniającym impulsy / 4 / .
W obwodzie układu cewek znajduje się zasila
nie / 5 / .
/I zastrzeżenie/

4(51) A61F

Al(2l) 262887

Al(21) 269777

(22) 87 12 29

(30) 87 01 27 - SU - 4185874
(71) Wsesojuzny Nauchno - Issledovatelsky
i Ispytatslny Institut Meditsinskoi
Tekhniki, Moskwa, SU
(72) Zusmanovsky Zinovy A., Tsirjulnikov
Moisei V.
(54) Urządzenie dó leczenia niemocy płciowej
u mężczyzn
(57) Urządzenie ma element sprężysty / 9 / z
mechanizmem do odwracalnej regulacji stopnia
jego nacięgu oraz z uszkiem /12/ wykonanym z
tego samego materiału Jak element sprężysty
/9/, a elementy łukowate / 3 / uetalacza / 4 /
żołędzi maję postać wygiętych płytek.
/2 zastrzeżenia/

(22) 86 12 08

(71) Akademia Medyczna, Wrocław
(72) Orłowski Tadeusz
(54) Proteza drzewa oskrzelowego
(57) Proteza według wynalazku wykonana Jest z
dwóch odcinków / I , 5/ elastycznej rury z tworzywa sztucznego o wartości medycznej, zbrojonej drutem ze stali nierdzewnej w formie śrubowych zwojów / 6 / , wtopionych w ścianę rury

4(51) A61G

A2(21) 267400

(22) 87 08 20

(75) Krużyński Dan, Krużyński Wojciech,
Warszawa
(54) Ortopedyczna szyna wyciągowa do
Eezgipsowego leczenia złamań könczyn
dolnych metoda czynnościowa
(57) W szynie części dolne / 4 / w kształcie
litery "U" obu wahaczy teleskopowych / 5 , 6/,
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utrzymujących ramę górne /12/ w podstawia /I/,
akładaję się z dwóch połówek poleczonych pośrodku sworzniem gwintowanym. Ponadto skośne
prowadnice /29/ z ogranicznikami /30, 31/ ruchu ramy /12/ maję kształt litery "U" i aą
łączone pośrodku za pomocą gwintu. Wahacze /5,
6/ maja zaciski /!/ z radsłkowanymi dławikami
gwintowanymi z wyfróżowanie«. Rana górna /I2/
oraz podpórka teleskopowa /21/ uda sa obciągnięte płótnem spiętym od spodu sznurówkami, a
wewnątrz Jest osadzona elastyczna wkładka.
/4 zastrzeżenia/

4(51) A61K

Al(21) 254423

(54) Sposób wytwarzania roztworów iniekcy.jnych
zawierających potencionowane trimetoprimem sulfonamidy - sulfądimidynę 1U"D
sulfadlmetoksynę
(57) Sposób wytwarzania roztworów iniekcyjnych
zawierających sulfonamidy - sulfadimidynę lub
sulfadimetoksynę i trimetoprim charakteryzuje
się tym, że Jako solubilizator stosuje się
gliceroformal zawierający od 63% do 69% wagowych 5-hydroksy-l,3-dioksanu w ilości 60-70%
i że do roztworu takiego gliceroformalu w
wodzie dodaje się trimetoprim i sól sodowe
8ulfonoamidu lub, że do takiego gliceroformalu dodaje się trimetoprim, wodny roztwór wodorotlenku sodu w ilości atechiometrycznej do
użytego eulfonoamidu i sulfonamid*
.
/I zastrzeżenie/

Al(21) 260392

Al(21) 261438

(22) 86 09 18

(75) Zwolinski Oanisław, Warszawa, Brzosks
Zbigniew, Warszawa, Gawroński
Włodzimierz, Warszawa
(54) Rama rakiety do gry w tsnisa ziemnego
(57) Rama rakiety ma w przekroju poprzeczny»
kształt trójkąta w którego narożach usytuowane sa wzdłuż ramy /I/ wzmocnienia 2, 2',
2". Pole powierzchni w przekroju poprzeczny«
wzmocnień 2, 2', 2" Jest większe niż pole
powierzchni w przekroju poprzecznym ścianek
ramy 3, 3', 3". Uchwyt naciągu stanowi wznoenlenie naroża wewnętrznego / 2 / .
/8 zastrzeżeń/

(22) 85 07 08

(71) Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne
"POLFA", Warszawa
(72) Mroczek Zdzisław, Gorta Tadeusz,
Raczyń8ka Michalina, Kruk Jan, Waaiak
Barbara, Staroáciak Barbara, Tyrała
Andrzej, Bibik Eugeniusz, Jeż Jerzy,
Krasucka Maria, Karaś Władysław,
Ogrodowicz Barbare, Oaniewski Włodzimierz

4(51) A61K

4(51) A63B

Nr 18 /384/

(22) 86 07 01

(30) 86 02 14 - YU - P-221/86
(71) Vilnjié Pero, Makarska, YU
(54) Sposób otrzymywania preparatu do leczenia
choroby łuszczycy
(57) Sposób polega na tym, że mieszaninę składników stosowanych do otrzymywania nośnika mazistego, homogenizowane i roztopione w temperaturze 15O°C, oziębia się do temperatury
85°C - 90°C # po czym tak otrzymane fazę olejowe, stale mieszając, dodaje się do odminerallzowanej wody, uprzednio wyjałowionej i otrzymane emulsję wyjaławia się, oziębia do temperatury 60°C dodajęc do niej sporządzone roztwory składników czynnych przy jednoczesnym mieszaniu i po dodaniu kwasu salicylowego emulsję
poddaje się ponownie homogenizacji i oziębianiu.
;
/4 zastrzeżenia/

4(51) A63C

Al (21) 268480

(22) 87 10 28

(30) 86 10 28 - NO - 86.4260
87 02 18 - NO - 87.0637
(71) Halldor Skard, Oslo, NO
(54) Uchwat kijka narciarskiego
(57) Uchwyt kijka narciarskiego zawiera wystające na boki elementy /4.1, 4.2/ tworzące
powierzchnie podparcia /5.1, 5.2/ dla dłoni
ręki i kciuka. Powierzchnia podparcia /5.1/
dla dłoni Jest nachylona do dołu, w kierunku
na zewnątrz uchwytu / 2 / , a drugi element
/4.2/, który tworzy podparcie dla kciuka
wystaje poprzecznie na wprost pierwszego
elementu /4.1/, zaś między nimi wystaje główka /6/, która ma środki do mocowania paska
/3/ usytuowane powyżej powierzchni podparcia.
/9 zastrzeżeń/
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DZIAŁ B
ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
4(51)

B01O

Al(21) 263112

(22) 86 12 18

(71) Warszawskie Zakłady Mechaniczna,
Warszawa
(72) Araiński Oózef, Blernackl Kazimierz,
Gasiński Tadeusz
(54) Filtr olejowy, bębnowy
(57) Filtr składa się z podstawy / I / , na której osadzony Jest korpus / 2 / w postaci walca,
zakończonego prostokątnym wyłoten / 3 / powietrza i zamkniętego pokrywa / 4 / z wlotem powietrza / 5 / . Wewnątrz korpusu osadzona Jest obrotowe, bębnowe sito /9/ otwarte od czoła na zewnątrz, wewnętrz którego usytuowana sa wzmacniająca żebra /1O/ oraz ułożona Jeat filtrująca
włóknina /11/, zaé w przestrzeni między wirującym sitem / 9 / a korpusem / 2 / usytuowany Jest
między wkładami, siatkowym i zgrubnym /12/, a
dokładnym /13/, wkład filtrujący z włókniny
/14/ oraz pierścieniowy drut /17/ tworzęcy
przegrodę, ponadto w dolnej częóci korpueu / 2 /
usytuowany Jest zbiornik /16/ na wytręcany w
czaeie filtrowania olej.
/3 zastrzeżenia/

azotu i węgla ze strumienia gorącego gazu
odlotowego z pieca cementowego lub z podobnych instalacji i wykorzystywania kwasów
pochodzęcych z tych tlenków do wytwarzania
użytecznych produktów z tychże kwasów i z
węglanów i tlenków metali alkalicznych 1 metali ziem alkalicznych, zawartych w postaci
ciał stałych w pyle z pieca.
Cechę sposobu według wynalazku Jest to,
żs pył z pieca miesza się z wodę i do otrzymanej zawiesiny wprowadza strumień gazu odlotowego,powodując reakcję kwasów z węglanami
i tlenkami zawartymi w pyle, dajęc roztwór
soli metali alkalicznych 1 ziem alkalicznych
oraz osad substancji nierozpuszczalnych. Sole
zawarte w tym roztworze wykorzystuje się Jako
nawozy sztuczne, a osad zawraca Jako dodatek
do wsadu piecowego.
Przedmiotem wynalazku Jest również urzędzenie do stosowania tego sposobu, a cechę
Jego lest to, że oprócz elementów umożliwiaJęcycn prowadzenie opisanych wyżej czynności
obejmuje elementy umożliwiejęce prowadzenie
procesu w sposób cięgły i przy należytym wykorzystaniu energii cieplnej.
/22 zaetrzężenia/

4(51)

4(51) B01D Al(21) 263998 (22 J 87 02 05

B01D

A2(21) 268765

(22) 87 11 11

(71) Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
(72) Możeński Cezary, Dmoch Marek, Filipek
Mirosław, Kopacz Stanisław

(71) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 1
Kanalizacji, Warszawa
(72) Morawska Grażyna, Skowron Aleksandra,
Szyaański Aleksander

(54) Sposób zmniejszenia zużycia energii w
procesie regeneracji roztworów po
adsorpcji kwaśnych gazów z mieszanin
gazowych

(54) Sposób regeneracji złóż filtracyjnych,
piaskowych

(57) Zmniejszenie zużycia energii w dwustopniowym procesie regeneracji roztworów po absorpcji kwaśnych gazów z mieszanin gazowych,
z utylizację ciepła regenerowanych roztworów
poprzez adiabatyczne odparowanie wody po ich
rozprężeniu w dwóch oddzielnych zbiornikach
ekspansyjnych, uzyskuje się przez doprowadzenie do układu pary energetycznej, które używa
się kolejno najpierw do napędu turbiny przeciwprężnej kompresora sprężajęcego opary z
pierwszego zbiornika ekspansyjnego, potem do
napędu lnżektora sprężajęcego opary z drugiego zbiornika.
/4 zastrzeżenie/

(57) Sposób polegajęcy na napełnieniu złoża
piaskowego mieszaninę roztworu kwasu solnego
i inhibitora formaliny na okree 24 godzin,
a następnis wypłukaniu za złoża mieszaniny i
rozpuszczonych zanieczyszczeń, charakteryzuje
się tym, że w czasie napełniania złoża mieszaninę przeprowadza się kilkakrotne płukania
złoża sprężonym powietrzem.
/I zastrzeżenie/

4(51) B010

Al (21) 267595

(22) 87 09 04

(30) 86 09 05 - US - 904.719
(71) Passamoquoddy Tribe, Priuceton
(72) Garret Louis Morrison
(54) Sposób i urządzenie do wymywania kwaśnych
Tlenków siarki, azotu i węgla ze strumienia gorącego gazu odlotowego, zwłaszcza
z pieca cementowego
(57) Przedmiotem wynalazku Jest sposób Jednoczesnego wymywania kwaśnych tlenków siarki.

4(51) B01D

A2(21) 268956

(22) 87 11 20

(71) Główny Inetytut Górnictwa, Katowice
(72) Kłapciński Aleksander, Kozłowski
Czesław, Ziemba Tadeusz
(54) Nadajnik impulsów dla układu pulsacji
powietrza w filtrach próżniowych
(57) Nadajnik składa eie z tarczy /I/ otrzymujęcej ruch obrotowy od osi filtru, na kto-
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rej eę zamocowane przesuwnie krzywki / 3 / , oraz
z łącznika / 4 / impuleów ustawionego trwale naprzeciwko tych krzywek wyłączających.
/I zastrzeżenie/

Nr 18 /384/ 1988

na ściana obudowy / 4 / ma w górnej części na
całym obwodzie otwory / 5 / , natomiast na górnej krawędzi cylindrycznej obudowy / 4 / przymocowany Jest stożkowy okap / 6 / , którego dolna
krawędź znajduje się poniżej otworów / 5 / w
cylindrycznej obudowie / 4 / . Kęt odchylenia
stożkowego okapu / 6 / utworzony między tworzęcę stożka okapu / 6 / , a osie wału mieszadła
/ I / leży w zakresie od 10 do 60°.
/I zastrzeżenie/

4(51)

B0ID

Al(21) 262957

(22) 86 12 10

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
"BLACHOWNIA", Kędzierzyn
(72) Nowicki Bogusław, Maksymlec Daniel,
Masiara Anna, Zawadzki Mieczysław,
Klimiec Oacek, Gniady Danuta,
Waleszczyk Wiktor
4(51] B01D

Al(21) 269163

(22) 87 12 01

(30) 86 12 01 - HU - 4972/86
(71) Boreodi Vegyi Kombinat, Kazincbarcika, HU
(72) Ádám István, Makal Gyula, Ollari István
(54) Sposób zmniejszenia zawartości lub
całkowitego usuwania wody z wrażliwych
ïïa temperaturę materiałów ciekłych
(57) Sposób zmniejszania zawartości lub całkowitego usuwania wody z wrażliwych na temperaturę materiałów ciekłych takich Jak stopy lub
roztwory zawierające do 10% /mas/ wody przez
jej odparowanie w temperaturze do 30°C wyższej niż temperatura topnienia stopu lub temperatura wytręcania kryształów z roztworu.
Polega na tym, że przez półkowa kolumnę odpędowę w przeciwprędzie przepuszcza eię gaz z
prędkościę 0,25 m/s do 1,1 m/s.
/2 zastrzeżenia/

4(51) B01F

Al(21) 263283

(22) 86 12 23

(71) Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców
śląskich. Zakłady Aparatury Chemicznej
"METALCHEM", Opole
(72) Rabczuk Alfred, Wacławek Witold, Kałwa
Wacław, Sudoł Marek, Piekoreki Sławomir,
Wróblewski Wiesław
(54) Urządzenie do sporządzania trwałej,
jednorodnej emulsji
(57) W urzędzeniu mieszadło / I / zaopatrzone w
łopatki / 2 / z otworami / 3 / znajduje się w zamkniętej od góry i otwartej od dołu nieruchomej
cylindrycznej obudowie / 4 / , której dolna otwarta krawędź usytuowana jest na wysokości
stanowiącej 1/10 do 1 odległości mierzonej między ścianę zewnętrzne cylindrycznej obudowy
/ 4 / , a ścianę wewnętrzne zbiornika. Cylindrycz-

(54) Sposób wytwarzania katalizatora procesu
dopalania przemysłowych gazów odlotowych
i gazów spalinowych
(57) Sposób wytwarzania katalizatora, zawierajęcego osadzone na nośniku miedź i mangan,
charakteryzuje eię tym, że nośnik nieorganiczny w postaci aktywnych
-Al-O, lub
oC-Al_0_ nasyca się amoniakalnowodnym roztwo*
rem octanu miedzi, nasycony nośnik suszy sie
do usunięcia wody i następnie nasyca się wodnym roztworem kwasu octowego i octanów manganu i kobaltu lub octanów manganu i cynku, po
czym poddaje się wysuszeniu i prażeniu w temperaturze 450 - 500°C w cięgu 3-5 godzin.
/I zastrzeżenia/

4(51) BŐID

Al (21) 263074

(22) 86 12 18

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Schmidt-Szałowski Krzysztof, Kołakowska
Ewa
(54) Aparat do prowadzenia reakcji z udzlałew
materiałów stałych i gazowych"
(57) Aparat wyposażony jest w parzyste liczbę
mieszadeł ślimakowych / 2 / umieszczonych rów
nolegle względem siebie, przy czym kierunek
obrotu skrajnie położonych mieszadeł jest taki,
że ich części znajdujące się poniżej osi ob
rotu poruszają się ku bocznym ścianom aparatu,
zaś pozostałe mieszadła wykonuję ruch obrotowy
przeciwny do ruchu mieszadeł sąsiednich.
/I zastrzeżenia/

4(51)

B0ia

Al(2l) 263512

(22) 86 12 31

(71) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
Poznań
(72) Marciniec Bogdan, Urbaniak Włodzimierz,
Foltynowicz Zenon, Weimann Paweł
(54) Heterogenizowany katalizator rodowy.
Sposób otrzymywania heterogenizowanego
katalizatora rodowego
(57) Katalizator według wynalazku stanowi
kompleks rodu / I / zawierajęcy ligand tworzący
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z atomem rodu więżenie JI osadzony na Modyfi
kowany« azbeácie o ogólnym wzorze 1, w którym
R oznacza grupę alkilowe, X - chlorowiec, x
przyjmuje wartości od O do 10, y - od 1 do 10,
k Jeat liczbę całkowite przyjmujące wartości
od 1 do 6, a R oznacza grupę allilowe, alki
lowe lub element struktury o ogólnym wzorze 2
w którym R i k maję wyżej podane znaczenie.
Sposób według wynalazku polega na osadze
niu kompleksu rodu / I / zawierajęcego Ugand
tworzęcy z atomem rodu więzanie 3T na azbeście
poddanym silllowaniu zwięzkiem krzemoorganicznym o ogólnym wzorze 3, w którym n przyjmuje
wartości O, 1 lub 2, k ma wyżej podane znacze
nie, R oznacza niższe grupę alkokaylowę lub
chlorowiec, R - niższe grupę alkilowe, a R5
- grupę allilowe, alkilowe lub grupę o ogólnym wzorze 4, w którym R , R , n i k maję wy
żej podana znaczenie.
/3 zastrzeżenie/

4(51)

B0IL

X l ( 2 l ) 263155

(22) 86 12 19

(71) Politechnika Poznańska, Poznan
(72) Matusiewicz Henryk
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(54) Sposób odzyskiwania piasków pokwarcytowych i instalacja do odzyskiwania
piasków pokwarcytowycn
(57J Sposób polega na tyn, że Materiał w pos
taci pulpy odnula się przed procesem płuka
nia, przed procesem klasyfikacji i po zakonczeniu klasyfikacji, a otrzymany produkt od
wadnia się.
Instalacja, składajęca się z zestawu
ezlamowników, klasyfikatorów i odwadniaczy,
a wibracyjny przesiewacz dwustopniowy /2/
wyposażony w natrysk wodny. Przed przesiewaczem /2/ zamontowany Jest szlamownik /l/ połęczony z rzępiem ścieków, a za przesiewaczem /2/ zamontowane jest rzepie / 3 / połęczone ze szlamownikiem /§/, który jest Jednocześ
nie poleczony z rzępiem ócieków i z klasyfi
katorem wlslokomorowym pierwszego stopnia /6/
Komory wstępne klasyfikatora /6/ połączona sę
z zestawem klasyfikatorów pionowych pierwsze
go stopnia / 7 / połęczonych bezpośrednio i po
przez zestaw klasyfikatorów pionowych drugie
go etopnla /li/ ze szlamownikiem /12/ porę
czonym z odwadniaczem frakcji gruboziarnistej
/13/. Dalsze komory klasyfikatora /&/ połęczone aę z zestawem klasyfikatorów pionowych
trzeciego stopnia / 8 / połęczonych poprzez
szlamownik /9/ z odwadniaczem frakcji średnioziarnistej /10/.
Klasyfikatory pionowe stopnia drugiego
/li/ i trzeciego / 8 / sę jednocześnie połęczone z klasyfikatorem wielokomorowym drugiego
stopnia /14/, którego komory wstępne i koń
cowe poleczone sę poprzez rynnę rozdzlelajęcę
/17/ i szlamowniki /9/ z odwadniaczem frakcji
érednioziarnl8tej /10/, a komory środkowe po
przez szlamowniki /l5/ poleczone eę z odwad
niaczem frakcji drobnoziarnistej /16/. Rynna
rozdzielcza /17/ i klasyfikator /14/ pole
czone sę ponadto z osadnikiem lameIowym /18/
poleczonym o hydrocyklonem /19/. Z tym samym
osa dni !:-;.-- lame Iowy m /18/ poleczony Jeet
także klasyfikator /6/, natomiast szlamowniki
/9/, /13/ i /15/ poleczone sę z rzępiem ście
ków.
/2 zastrzeżenia/

(54) Naczynie laboratoryjne
(57) Naczynie laboratoryjne ma wkładkę /3/,
której podstawę stanowi miseczka / 4 / . Wewnętrzna powierzchnia pokrywy / 2 / naczynia /I/ Jest
wklęsła o zarysie stożkowym, środkową część
»iseczki /A/ stanowi cokół /4a/.
/3 zastrzeżenia/

4Í51) B03D

A2(2l) 268779

(22) 87 11 11

(71) Instytut Materiałów Ogniotrwałych,
Gliwice
(72) Stec Henryk, Kasperlik Anna
(54) Kolektor do wydzielania i zagęszczania
fflikrogramowycn ilości jonów metali
ciężkich
4(51) B03B

A2(21) 268276

(22) 87 10 15

(71) Kopalnia i Zakład Wzbogacania Kwarcytu
"BUKOWA GŐRA", Łączna k/Kielc
(72) Maniowski Zbigniew, Mrozek Antoni, Zuzek
Adam, Heryan Andrzej, Hozer Andrzej,
Markiewicz Zdzisław, Olchawa Stanisław,
Szetela Zdzisław, Czerski Janusz, Gzyl
Adam

(57) Kolektor stanowiący materiał chłonny
impregnowany roztworem soli karbaminianów
trudnorozpuszczalnych w wodzie, charakteryzuje się tym, że roztwór soli tiokarbaminianówr
zawiera karbaminiany Mn i/lub Bi i/lub Zn
i/lub Sb i/lub dwubutylową, pirolidynową,
pirazolonową i/lub dwuetylodwupochodną tiokarbaminianów, przy czym materiał chłonny
impregnowany jest roztworami organicznymi,
chloroformowymi.
/I zastrzeżenie/
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4(51)

B058

Al (21) 263192

(22) 86 12 19

(71) Wyższa Szkoła Pedagogiczna IM. Powstańców
oleskich. Opola
(72) Tarasek 3an, Taraeek Władysław

Nr 16 / 384/

ta rozpuszczalnikiem /I/ napędzany wałee
napędowym / 4 / .
/3 zastrzeżeni«/

(54) Kula miażdżąca 1 sposób jsj wykonania
(57) Kula aiaźdżęca składa sie z dwóch półkul
wykonanych metoda wytłaczania, górnej / 2 / i
dolnej /3/# prsey czy« półkula górna / 2 / posiada w płaszczyźnie czołowej obwodowe wybranie
/ 5 / w kaztałcle trapezu o podstawie większej
znajdującej ale w płaszczyźnie podziału /li/«
natomiast półkula dolna / 3 / posiada obwodowy
występ /12/ w kształcie trapezu o podstawie
większej leżącej w płaszczyźnie podziału czaszy roboczej /I/, a obie półkule dolna /3/ i
górna / 2 / posiadaJę otwory /13/ ( leżęce na osi
symetrii, normalnej do płaszczyzny podziału
i koncentrycznie w stosunku do otworów /13/ na
powierzchni wewnętrznej obu półkul usytuowane sę
występy /6/ wzmacniające a w otworach znajduję
aie ôruby / 8 / poleczone łącznikiem rurowym / 7 / ,
lub w otworach znajduje sie łęcznik /1O/, zaopatrzony na jednym końcu w dopasowane do otworu główkę. Otwory w półkulach maja postać
walcowa lub stożkowa.
Sposób wykonania kuli miażdżącej polega
na tym, że obie półkule czaszy roboczej wykonuje się metodę wytłaczania, przy czym w górnej półkuli formuje się obwodowe wgłębienie
posiadające kształt trapezu w płaszczyźnie symetrii półkuli o podstawie większej leżęcej
w płaszczyźnie czołowej, natomiast w dolnej
półkuli formuje się obwodowy występ posiadający kształt trapezu w płaezczyżnie symetrii
półkuli a w obu półkulach formuje się otwór w
osi symetrii, normalnej do płaszczyzny czołowej półkuli z równoczesnym utworzeniem występu
na powierzchni wewnętrznej półkul, usytuowanego koncentrycznie względem otworu, w którym
umieszcza się śruby do połączenia obu półkul
za pomoce rurowego, gwintowanego wewnętrz łącznika a następnie tak uformowane półkule poddaje się obróbce cieplnej i zestawia wprowadzając występ obwodowy dolnej półkuli w wybrania
obwodowe górnej półkuli i łęczy przy pomocy
podgrzanego łęcznika i śrub lub łączy przy poocy łącznika posiadającego na jednym końcu
dopasowana do otworu główkę przez zakucie na
gorąco drugiego końca łęcznika z jednoczesnym
wypełnieniem otworu w półkuli. /5 zastrzeżeń/

4(51)

B05D

B05B

A2(2l) 264053

(22) 87 02 11

(71) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Akademia Rolnicza, Warszawa
(72) Swletliczny Michał, Jabłoński Marek
(54} Urządzenie umożliwia lace odzysk lakieru
z kabin lakierniczych
(57) Charakteryzuje się tym, że w zbiorniku /I/
wypełnionym rozpuszczalnikiem / 2 / znajduje się
wałek z obrotowy perforowane taśmg /3/ pokry-

(22) 86 12 24

(71) Politechnika ślęska im. Wineentego
Pstrowskiego, Gliwice
(72) Paszek Władysław, Ryczko Zbigniew,
Konopa Paweł, Wylężek Eugeniusz
(54) Sposób metalizacji z jednoczesnym
wzmacnianiem struktury materiałów
szczotkowych w miejscu połączenia
korpusu szczotki z osprzętem
(57) Sposób polege na tym, że elementy szczot»
ki zapewniające właściwy styk z osprzętem pokrywa się poprzez naaycenie miejac przewodzę«
cych kompozycjami klejów, korzystnie dwuskładnikowych, na bazia żvwic epoksydowych z wypał,
nłączem metalicznym oraz utwardzaczy.
/I zastrzeżenie/

4(51) B06B

Al (21) 261635

(22) 86 09 30

(71) Politechnika Warezawska, Warszawa
(72) Latuszek Antoni, Zawisławski Zygmunt
(54) Sposób wytwarzania akustycznej fali
powierzchniowej
(57) Falę powierzchniowe wytwarza się z akustycznej fali objętościowej na płaszczyźnie
propagaoji profilowanej nacięciami w co najmniej dwóch przetwornikach piezoelektrycznych
/ 4 / sprzężonych z płaszczyznę propagacji /2/.
Przetworniki te zasila się napięciem przemiennym przesuniętym względem siebie w fezie o
kecie fazowym dobranym tak, że jego wielkość
jest proporcjonalna do wielkości kęta odchylenia kierunku propagacji fali powierzchniowej*
/I zastrzeżenie/

4(5l) B07B
4(51)

Ai(21) 263285

Al(21) 263381

(22) 86 12 31

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
(72) Mazuryk Apolinary, Weremiej Kazimierz,
Królak Roman, Chrzęszcz Darzy, Życzyński
Oózef
(54) Rozdzielacz materiałów ziarnistych
(57) Rozdzielacz ma zbiornik /I/ wykonany Jako szczelne naczynie o kształcie walcowo-stożkowym od góry poleczone z instalację obniżonego ciśnienia, w której zastosowany Jest
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na przykład wentylator ssący / 5 / . Wewnętrz
zbiornika / I / usytuowana Jest spiralna, miękka
wkładka /!/ spełniająca rolę kierownicy ziaren.
/4 zastrzeżenia/

4(5l) B07C
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Al (21) 266151

(22) 87 06 09

(30) 86 06 10 - CS - 4241-86
(71) Tesla - Výzkumný ustav pro sdělovací
techniku A.S. Popova, Praga, CS
(72) Slavata Bohumil, Hudeček Petr
(54) Sortownik części płaskich

4(51) B07C

Al(21) 263270

(22) 86 12 30

(71) Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników, Zakład Elektroniczny, Warszawa
(72) Góral Piotr, Stosik Oerzy, Wroniecki
Jan

(57) Sortownik części płaskich składa sie z
dwóch nieruchomych dźwigarów /!/ w kształcie
przerwanego, ściętego ukośnie pierścienia kołowego, które sa zwrócone do siebie przerwaniem i ścięciem ukośnym, na których obok siebie umieszczone sa magazynek wejściowy / I / i
magazynek wyjściowy / 2 / , które wyposażone sa
w czujniki / 3 / istnienia magazynka / I , 2/ w
pozycji. Magazynki / I , 2/ sa wymisnne. środki
części płaskich umieszczonych w magazynkach
/*# 2/ tworzą dwa okręgi styczne. W punkcie
«tyku tych okręgów znajduje się środek głowicy pomiarowej i/lub kontrolnej / 5 / , a w punktach środkowych tych okręgów umieszczono po
Jednym robocie / 6 / z urządzeniem chwytakowym
/ 8 / . Sortownik części płaskich jest przeznaczony do automatów do sortowania części płaskich l może być wykorzystywany w przemyśle
półprzewodnikowym i optycznym, w przemyśle
przyrzędów pomiarowych itp. /I zastrzeżenia/

(54) Sposób i urządzenie do oddzielania
odkształconych, drobnych elementów
smukłych, podatnych magnetycznie
zwłaszcza elementów elektronicznych
o wyprowadzeniach osiowych
(57) Sposób polega na tym, że elementy nie odkształcone i odkształcone przemieszcza się na
zaczepy sprężyste, przy czym podczas tego
przemieszczania końcówki tych elementów utrzymuje się ustalone na wysokości umożliwiajacej
zaczepianie elementów odkształconych, a wybrane
i wyrzucone elementy odkształcone wychwytuje
się w znany sposób.
Urządzenie ma co najmniej dwa przesunięte
względem siebie zaczepy sprężyste / 6 / znajdujące się na torze przemieszczania elementów
/10, 11/ poddawanych selekcji, pomiędzy punktami ustalenia ich końcówek, przy czym zaczepy
sprężyste / 6 / usytuowane są poniżej linii
przechodzącej przez najniżej położone te punkty, a nad nimi umieszczone aa naprzeciw siebie
magnesy /&/ tworzące znany zasobnik magnetyczny. Każdy z zaczepów sprężystych / 6 / wykonany
jest korzystnie w postaci płaskiej sprężynki
zakończonej chwytakiem / 7 / . Odległość pomiędzy
zakończeniami zaczepów sprężystych / 6 / a linię przechodzące przez najniżej położone punkty ustalenia końcówek elementów /10, 11/ poddawanych selekcji jest regulowana. Zaczepy
sprężyste / 6 / zamocowane sa korzystnie na
wsporniku / 3 / połączonym z prowadnicami / 2 /
i podparte w środkowej swej części.
/5 zastrzeżeń/

4(51) B21B
H02K

Al (21) 268610

(22) 87 11 03

(71) Huta "B0BREK", Bytom
(72) Gutowski Władysław, Jędrychowski
Czesław
(54) Zespół prądotwórczy, dutej mocy, typu
Leonard-Ilgner, zwłaszcza do napędu
zgniataczy
(57) Zespół prądotwórczy dużej mocy, typu
Leonard-Ilgner, zwłaszcza dla napędu zgniata
czy, mający w swym składzie dwa generatory
/2 i 7/ prądotwórcze poleczone z zamachowym
kołem / 4 / , oraz poleczone z asynchronicznym
silnikiem /10/, przy tym, każdy z wałów /15/
poszczególnych urządzeń, ma na tym wale /15/
utworzone odsądzenia /12/ tworzące wzajemnie
połówki sprzęgieł / 3 , 6, 9/ związane ze soba
za pomoce pasowanych sworzni /13/, charaktery
zuje się tym, że wały /15/ sa centrowane za
pomocą centrujących pierścieni /17/, osadzo
nych na zewnętrznych powierzchniach współ
pracujących połówek /12/ sprzęgieł / 3 , 6, 9/.
Centrujące pierścienie /17/ s« osadzone na
współpracujących połówkach /12/ sprzęgieł
/ 3 , 6, 9/ na wcisk, najkorzystniej metodą
termoskurczowa.
/2 zastrzeżenia/
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z centralnym otworem / 2 / kształtującym na
którego ściance znajdują się dwa wgłębienia
o kształcie zaczepów bagnetowych. W korpu«i»
dolnym znajduje się stempel /!/ walcowy. \,J1
ry ma na powierzchni walcowej dwa naprzeciw.
ległe wypusty /1O/ tłoczące o kształcie zaczepów bagnetowych.
/5 zastrzeżeń/

4(51) B21C

Al (21) 265061

(22) 87 04 07

(71) Fabryka Urządzeń Mechanicznych
la. Rewolucji Październikowej
"PONAR-0STRZESZÔW". Ostrzeszów
(72) Dymaleki Andrzej
(54) Sposób plastycznego kształtowania
pierścieni stalowych o przekroju ceowya,
zwłaszcza do sprzęgieł elektromagnetycz
nych o dużych gabarytach
(57) Sposób polega na tym, że wyżarzone i pofosforanowane stalowe odkuwkę matrycowane wkła
da się w przyrząd do przeciwbieżnego wyciska
nia w ten sposób, aby średnica zewnętrzna do
tykała ściany matrycy, a następnie wyciska się
Eierścień o przekroju ceowym, przy czym wyciaany z dna /a/ materiał wypływa promieniowo
tworzec ścianki boczne /b/ i /c/ o skośnych
powierzchniach czołowych od strony wyciskane
go materiału, których pochylenie / çsC«/ i
/ ç ^ V wynosi od 0° do 10°.

4(51) B21D

Al(21) 262635

(22) 86 12 12

(71) Huta "ŁABĘDY", Gliwice
(72) Langer Marian, Ogrodnik Ryszard, Sitek
Jerzy, Odoj Henryk
(54) Giętarka
(57) Giętarka, zwłaszcza do wykonywania stalowych łuków kopalnianych zbudowana z korpusu
/ I / , w którym osadzone sa obrotowo napędzane
dwie rolki gnęce / 2 / i / 3 / oraz trzecia rolka gnąca nienapędzane /A/ charakteryzuje sie
tym, że trzecia rolka gnąca /A/ osadzona
jest na wahliwym ramieniu /5/, dociskanym do
rolki podporowej / 8 / za pomoc« sprężyny lub
siłownika pneumatycznego /9/.
/3 zastrzeżenia/

/I zastrzeżenie/

4(51) B210

4(51) B210

Al (21) 262993

(22) 86 11 26

(71) Fabryka Samochodów Małolitrażowych
-P0LM0", Bieleko-Blała
(72) Skubis Jan, Kędziora Marek, Mączka
Michał, Kiszka Stanieław, Kamroweki
Oózef, Gaczorkoweki Jerzy
(54) Sposób tłoczenia oprawek żarówek z
zaczepem bapnetowym oraz tłocznik do
tłoczenia oprawek tym sposobem
(57) Sposób tłoczenia charakteryzuje się tym,
że na prasie wielostemplowej w jednej operacji
z wykorzystaniem dodatkowej matrycy / I / i
stempla / 7 / po zabiegu wywijania z kalibrowanie« przez ruch pionowy stempla / 7 / wprowadzonego od dołu do otworu / 2 / keztałtujęcego wyciska się dwa gniazda bagnetowe. Tłocznik zawiera osadzone w głowicy górnej matrycę /!/

Al(2l) 268142

(22) 87 10 09

(30) 87 02 13 - OD - WP B21D/299 880-5
(71) VEB Schwermaschinenbau-Kombinat
"Ernst Thâ'lmann", Magdeburg, OD
(72) Soost Siegfried, Gnausch Walter
(54) Urządzenie regulacyjne do proatowarek
(57J Urządzenie Jest wyposażone w laser s k ł a 
dający s i ę z nadajnika_/5/ i odbiornika / 6 /
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promieniowania, które umieszczone aa nastawnia
na wlocie i na wylocie maszyny w szczelinie
proa town ic zej, utworzonej Między górnym 1 dolnymi rolkami prostowniczymi /I i 2/ i następnie se poleczone z komputerem / 4 / , który z
kolei powiązany jeat z linIowy«1 układami / 3 /
pomiaru drogi nastawianych jednostek.
/I zastrzelenie/

4(51) B22C

Al(21) 268143

(22) 87 10 09

(30) 87 03 02 - DO - WP B21D/3OO 347-1
(71) VEB Schwermaschinenbau Kombinat
"Ernst ThSlmann", Magdeburg, 00
(72) Soost Siegfried
(54) Urządzenie sterujące do nastawiania
narządzi prostowąrek
(57) Od strony wylotu prostowarki naprzeciwko
oatatnlego narzędzia prostującego /2 /, umieszczony jest dalszy, obrotowy układ / 7 / , pomiaru
drogi, a za nim czujnik CC0 /&/, który poprzez
komputer /A/ połęczony Jest z liniowymi układami / 3 / pomiaru drogi.
/I zastrzeżenie/

A2(21) 264631

(22) 87 03 11

fô! i 5 » t y t u t Odlewnictwa, Krakow
(7Zj Młodnicki Stanisław, B a l l r i a k l A n d r z a j ,
Kluza K e z l a i e r z , Olazowakl Tadeusz,
Wojnóweki Wiesław, Konlaczny S t a n i a ł a w ,
Haraan Alekeandar, Draczawekl Bogusław
l

4(51) B21O

IS

54

) SaaoutwardzaIna aa aa f o r a i a r a k a lub
rdzeniowa

(57) Masa składająca ala za 100 części wago»
wych piasku kwarcowego, 0,4-1,2 części wa
gowych utwardzacza typu kwaśnago i 1,2-2,0
części wagowych apoiwa, w postaci zawierają
ca j silan żywicy aocznikowo-formaldehydowej,
•ocznlkowo-foraaldahydowo-furfurylowaj, fanolowo-foraaldehydowaj lub fenoIowo-formalde
hydowo-furf urylo we J charakteryzuje ais tya.
za jako silan zawiera ailan oL -funkcyjny w
ilości, 0,2-3% wagowych.
/I zastrzeżenie/

4(51) 822D
G0IN

Al(2l) 263165

(22) 86 12 19

(71) Zakłady H utnlczo-Przetwórcza Mátali .
Nieżelaznych "HUTMEN", Wroclaw
(72) Snowyda Eugeniusz, Borecka Marla,
Nowak Zdzisław, Białkowaki Ludwik.
Ouracz Bronleław

S1

(54) Sposób odlewania pałeczek wzorców
spektralnych ze stopów na osnowie cyny
i ołowiu oraz urządzenie do stosowania
tego sposobu

4(5î) B21H

Al(2l) 268390

(22) 87 10 23

(71) Encotec A/S, Skanderborg, DK
(72) Nielsen Ove

(57) Istotę sposobu odlewania Jest to, ze kapiel przelewa się do nagrzanej do temperatury
373-423 K wyżej od temperatury topliwości od
lewanego stopu do wielootworowaj kokill /l/
przechylonej pod ketem 40-45° po czym natych
miast przelewa się przez otwory zalewowa /9/
do formy odlewniczej / 2 / .
Urzędzenie według wynalazku wyposażone
Jest w kokilę /!/ z otworami /9/ opart« na
obejmie / 3 / osadzonej przechylnie w górnej
częóci korpusu / 7 / w dolnej części korpusu
/!/ oeadzona jest przesuwnie forma odlewnicza
/ 2 / z kanałami /8/.
/2 zaetrzeżenla/

(54) Narzędzie pierścieniowe, sposób wytwarza
nia narzędzia pierścieniowego, uchwyt
narzedzla pierścieniowego zapewniającego
jego pracę
(57) W rozwlęzaniu przynajmniej jeden pierś
cień zamontowany w typował maszynie posiada ro
wek przystosowany do ustalania w uchwycie po
łożenia narzędzi 1 przekładek. Rowek ten ufor
mowany jest współosiowo z rozmieszczonymi po
wierzchniami poprzecznymi do płaszczyzny seg
mentu pierścieniowego dla osadzenia wymienio
nych narzędzi, których przynajmniej uchwyt na
rzędziowy ma wypukłe powierzchnię względem osa
dzonej powierzchni wzajemnie oddzielonej prze
kładkę. W sposobie według wynalazku wykonuje
się jedne stronę powierzchni z rowkiem, który
Jest współosiowy z osiami segmentu pierścienio
wego mocujęcego w tym rowku naprzemian narzę
dzia z przekładkami i zapewnia się im właściwe
położenie i równe zamocowanie w rowkach narzę
dzi pomiędzy współpracujęcymi klinowymi powierz
chniami na tych narzędziach.
/10 zastrzeżeń/

4(51) B220

Al(21) 266622

(22) 87 07 03

(30) 86 07 05 - GB - 8616455
86 10 10 - GB - 8624323
(71) I n j e c t a l l Limited, S h e f f i e l d , 6B
(54) Dysza dla wtrysku substancji do c i e c z y .
urządzenie wtryskowe, zestaw elementów
wymiennych do instalowania ich w dyszy
wtryskowej, element zamykalecy szczeTlne
stosowany w dyszy wtryskowej i dysza
wtryskowa
(57) Oysza wtryskowa /10/ j e s t Montowana w
ś c i a n i e / 1 3 / naczynia /14/ zawierajęcego c i e c z
i na z e s p ó ł c z ę ś c i / 1 8 , 19, 20/ wykonanych z
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materiału ogniotrwałego, szczeliny wtryskowe
/22/ do utrzymywania ruchomych w kierunku
wzdłużnym lanc /li/ wyposażonych w dyszo.
Przed rozpoczęcie» wtrysku szczeliny sa zamknięte za pomoce ogniotrwałych powłok /3O/ o '
kształcie misek osadzonych w Materiale jednej
z części /18/ w sąsiedztwie odprowadzającego
końca dyszy. Podstawa /31/ każdej powłoki Jest
poleczona ze ścianę boczna /32/ za pomocą łamliwej części osłony /34/ i kiedy powinno następić rozpoczęcie wtrysku lanca /li/ związana
ze szczelinę jest pod działanie« siły przesuwana w kierunku podstawy /3l/ w celu jaj odłączenia poprzez złamanie części osłony /34/ 1
utworzenie otworu, przez który wtryakiwana
substancja może wejść do cieczy. W Materiale
dyszy /18/ może byc umieszczony usuwany przez
wypychanie czop /26/ f usytuowany pomiędzy podstawę powłoki /3O/ i odprowadzajęcym końcem
dyszę /10/.
/24 zastrzeżenia/
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styków przekaźnika /I i 2/ włączonych w obwód
sterowania tyrystora /Ty/, lampki /Li/ i 9ty°
ku przekaźnika / 3 / , szeregowo włęczonych w
obwód zgrzewarki, oraz układ do sprawdzania
Jakości połączeń zgrzewanych, zbudowany z
lampki /L2/, przycisku /P3/ i szczęki /s/,
włęczonych szeregowo w obwód zgrzewarki 1
szczęki zgrzewania. Docisk elementów zgrzewanych realizowany Jest przy pomocy obciężonej kalibrowanym ciężarkiem elektrody posiadającej dwa stopnie swobody. Funkcję drugiej
elektrody spełnia jeden z elementów zgrzewanych.
/3 zastrzeżenia/

4(51) B23K

Al(2l) 263059

(22) 86 12 16

(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin
(72) Krasicki Stanisław
(54) Sposób napędu elektrody ruchomej w
zgrzewarkach oporowych, oraz układ do
napędu elektrody ruchomej w zgrzewarkach oporowych
4(51) B23K

Al(2l) 262793

(22) 86 12 03

(71) Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
(72) Pobijan Jerzy
(54) Sposób zgrzewania stali z aluminium
lub jego stopami
(57) Sposób zgrzewania polega na tym, że powierzchnię czołowe elementu stalowego i ewentualnie powierzchnię czołowe elementu aluminiowego czy też zs stopu aluminium, obrabia się
mechanicznie do osiągnięcia chropowatości nie
wyższej niż 0,63 /jm, następnie korzystnie odtłuszcza się je, po czym poddaje się Je operacji dwufazowego zgrzewania obejmujęcego fazę
tarcia i fazę zgrzewania. W fazie tarcia nagrzewa się zgrzewane elementy wprawiajęc jedne
lub obydwie zgrzewane powierzchnie w ruch obrotowy i ewentualnie w ruch oscylacyjny wokół
osi obrotu, po czym dociska się do siebie obie
powierzchnie.
Następnie w fazie spęczania chłodzi się
złęcze poprzez unieruchomienie zgrzewanych powierzchni i dociśnięcie ich do siebie.
/3 zastrzeżenia/

4(51) B23K

Al(2l) 262797

(57) Sposób polega na wykorzystaniu sił pola
magnetycznego oddziaływujących na rdzeń ferromagnetyczny /8/ zakończony elektrodę /li/.
Układ zbudowany jest z elektromagnesu dociskającego / I / i elektromagnesu podrywającego
/ 2 / usytuowanych współosiowo. Wewnątrz cewek
elektromagnesów /I i 2/ umieszczony jest rdzen
ferromagnetyczny / 8 / ze zworą /9/. Cewka elektromagnesu dociskającego /I/ zasilana Jest z
pierwszego zasilacza / 3 / sterowanego z układu
logicznego / 7 / , zaś cewka elektromagnesu podrywającego / 2 / zasilana jest z drugiego zasilacza / 4 / sterowanego poprzez blok czasowy
/6/ również z układu logicznego / 7 / . Zmianę
siły nacisku elektrody /li/ realizuje się przy
pomocy potencjometrów /Rl, R2, R3/.
/3 zastrzeżenia/

(22) 86 12 03

(71) Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych
"MERA-KFAP", Kraków
(72) Sowiń8ki Wilhelm
(54) Zgrzewarka do zgrzewania elementów o
?ożnej grubości
(57) Zgrzewarka posiada układ do kontroli i
formowania oporności styku elementów zgrzewanych, zbudowany z przekaźnika /Pk/ włączonego
szeregowo w obwód elektrody posiadajęcej dwa
stopnie swobody i obciężonej zamocowanym przesuwnie na jej ramieniu kalibrowanym ciężarkiem,

4(51) B23K

Al(2i) 263365

(22) 86 12 29

(71Î Politechnika Szczecińska, Szczecin
(72) Pomorski Kazimierz
(54) Sposób lutowania indukcyjnego w atmosfe
rze ochronnej oraz urządzenie do lutowa»,
nią indukcyjnego w atmosferze ochronnej
(57) Sposób lutowania w atmosferze ochronnej
polega na wytworzeniu kurtyn płomieniowych
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/ 5 / osłaniających przestrzeń grzewcza wzbudnika Indukcyjnego /I/. Oo tak powstała] przestrzeni wprowadza ele przez króclec dolotowy
/ 4 / gaz ochronny« po czy« następuje właściwe
lutowania.
Urządzenie zbudowane jaet ze wzbudnika
Indukcyjnego / I / , wzdłuł linii którago i po
obydwu jago stronach przymocowana «a palniki
szczelinowa / 3 / . Wewnątrz wzbudnika indukcyjnego /!/ lub na konstrukcji pomocniczej / 7 /
przytwierdzony jest krociec dolotowy gazu ochronnego / 4 / .
/2 z«strzetania/
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/ 2 / szczęk / 3 / rozmieszczonych na stole ontażowym /7/, zespół ustalania półki /4/ stanowią, zderzaki rsgulowsne / 5 / oraz zderzeki
dociskowe / 8 / posadowione w gniazdach stołu
/ 7 / , natomlaat zeepół blokujący érodnika stanowią słup stały / 9 / i przesuwny /10/ z zaciskami poziomymi /li/ i pionowymi /12/ zamocowana do przeciwległych krawędzi stołu / 7 /
/I zastrzeżeni«/

4(51) B24B

Al(2l) 263159

(22) 86 12 19

Í71) Zakłady Mechaniczne "TARN0W", Tarnów
(72) Kowalik Stefan
(54) Siłownik hydrauliczny do dopuwu suoortu
rolki d lament owe .1

4(51) B23K

Al(21) 268345

(22) 87 10 21

(SO) 86 10 29 - AT - A/2873/86
(71) Voest-Alplna Aktiengesellschaft, Linz, AT
(72) Rotter Franz, Plrker Robert, Schrotter

(57) Siłownik charakteryzuje się tym, żs czynna powierzchnia / 8 / prawej strony tłoka / 3 /
Jest połączona ze środkowa czynna powierzchnię
/ 7 / lewej strony tłoka / 3 / za pomoce olejowego kanału /10/ wykonanego promieniowo w lewym
tłoczysku /5/, olejowego kansłu /li/ usytuowanego w osi tłoka /3/, zaworu zwrotnego /12/
i olejowego kanału /13/ wykonanego promieniowo w prawym tłoczyeku / 4 / .
/2 zastrzeżenia/

E r n s t

(54) Sposób wytwarzania krzyżownic rozjazdów
(57) Sposób polaga na tym, że powierzchnie
toczna dla kół, wysoce odporne na ścieranie,
wykonane ze stall utwardzalnej dyapereyjnis
o składziet C 0,01 do 0.05%, Sl 0,01 do 0,2%,
Mn 0,01 do 0,2%, Co O do 15%, Mo 1,5 do 6%,
Ni 7 do 20%, Ti 0,1 do 1%, Cr O do 13%, Al O
do 0,2%, B O do 0,1%, Zr O do 0,1%, nakłada
sie przez platerowanie uderzeniowe, spawanie
wiązkę elektronów lub nawalcowywanie na podłoża ze stali łatwo spawalnej, zwłaszcza o
zawartości aS 0,24% C, < 0 , 0 4 % P albo S,
<£ 0,65% Si 1 A 1.7% Mn.
/3 zastrzeżenia/

4(51) B23P

Al(21) 263091

(22) 86 12 17

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Kolago Marian, Pasiński Darzy

4(51) B24B
B22C

Al(21) 263363

(22) 86 12 29

(54) Urządzenia do wytwarzania teowników

(71) Politechnika Lubelska, Lublin
(72) Weroński Andrzej, Hejwowski Tadeusz.
Banasik Mieczysław, Kargulewicz Dan

(57) Urządzenie do wytwarzania teowników charakteryzują sie tym, że zespół docisku / I /
półki / 4 / składa się z dociskanych siłownikami

(54) Urządzenie do nagniatania ^ inflrycznych
powierzchni wewnętrznych, zwłaszcza
kokil
(57) Urzędzenie ma w otworach / 3 / zamocowane
stemple / 4 / z szeregiem promieniowych nagniataczy / 5 / punktowo dotykających do tworzącej
obrabianej kokili, przechodzące przez otwór w
nakrętce /6/ zamykajęcej otwór, dotykające
drugim końcem do dwuczęściowego tłoka /?/
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przedzielonego elastyczna przekładka / 8 / . Pomiędzy nakrętka a tłokiem stempla / 4 / umieszczona Jest napięta sprężyna /9/ naciskowa.
Centralny, zakończony półkula trzpień /1O/ z,e«ocowany do tłoka / 7 / od strony osi korpusu
dotyka do zamocowanej w centralnym otworze korpusu / I / na obracający« się wrzecionie szlifierki krzywki /li? trójkątnej równoramiennej
o obłych ramionach. Korpus / I / urządzenia złączony jeet z drągiem szlifierki wykonującym
ruch poauwiety, a kokila dotyka zewnętrzna powierzchnia tworząca do obracających się rolek.
/I zastrzeżenie/

4(51) B24B

Al(21) 263487

(22) 86 12 31

(71) Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski,
Poznań
(72) Mejewski Antoni. Witkowskl Henryk.
Mlchałoweki Zdzisław
(54) Sposób 1 urządzenie do szlifowania l/lub
polerowania tulei o zmiennej średnicy,
zwłaszcza tulei z dnem
(57) Spoeób polega na tym, że Jednocześnie
prowadzi się obróbkę zewnętrznej i wewnętrznej
powierzchni tulei wprowadzając ja podczas obróbki wyłącznie w ruch obrotowy, przy czym
podczas obróbki wnętrza tulei wywiera się stały docisk slementów obrabiających do obrabianej powierzchni, niezależny od wielkości średnicy tulei.
Urządzanie charakteryzuje aię tym, że w
osi poziomej znajduje się poosiowo przesuwna
głowica narzędziowa /1O/, a w koniku /6/ usytuowany Jeet suwak / 7 / ze sworzniami /B/ umieszczonymi w wybraniach krzywkowych obejmy /25/
prostopadłej do poziomej osi urządzenia, związanej z elementem napędzającym /25/ oraz z poziomy« wałkiem napędowym /23/ podtrzymek /19/
obrabianego przedmiotu.
/5 zastrzeżeń/
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tym, żs do transportowanej przewodem /!/ mieszaniny sprężonego powietrza ze ścierniwem
doprowadzona Jest z dozatora / 2 / rozpylana'
woda. W przewodzie /l/ pomiędzy dozatorsm /&
e tryakaczem / 3 / następuje zwilżenie ściernłl'
wa. Z tryakacza / 3 / wyrzucana Jest na czyezczona powisrzchnlę metalów«, mieszanina spre*
żonego powietrza ze zwilżonym ścierniwem.
/2 zastrzeżenia/

4(51) B240
Al(21) 262850
(22) 86 12 06
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Barylskl Adam
(54) Urządzenie do maszynowego zbrojenia
tarczy docierającej ścierniwem
(57) Urządzenie składa się z trzsch rolek
zbrojęcych /V umieezczonych co 120° w koszy«
ku / 2 / napędzanym mlmośrodowo i przeciwbleżnie do tarczy docierającej / 4 / , przy czym
rolki /i/ umieszczone sa ukośnie względem promienia koszyka / 2 / pod ketem d^ 2 0 ő .
/I zastrzeżenie/

4(51) B25B
B23P

A2(21) 268486

(22) 87 10 27

(71) Międzyresortowe Centru« Naukowe
Eksploatacji Majątku Trwałego, Radon
(72) Miernik Krzysztof, Celiński Zdzisław
(54) Uchwyt urządzenia do gratowania detali

4(51) B24C

Al(21) 262413

(22) 86 11 13

(71) Przedeiębioretwo Projektowo-Technologiczne
Techniki Morskiej "PROREM", Gdańsk
(72) Wirkijowski Boguaław
(54) Sposób strumieniowego czyszczeńla
powierzchni konstrukcji metalowych
(57) Sposób strumieniowego czyszczenia powierzchni konstrukcji metalowych charaktaryzuje się

(57) Uchwyt charakteryzuje al« ty», ze w
szczelinie między trwałym mágnesen / V , a
gratowany« detalaa /A/ ma dyatanaujecy eleaent
/3/, z aateriełu niemagnetycznego, przyaocowany do nakładek / 2 / znajdujących aie po obu
stronach «agneau /l/. Nakładki / 2 / a« wykona
na z materiału ferromagnetycznego 1 etanowllś
Jednocześni« nablagunniki magnssu /l/*
/l
zastrzetenie/
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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
(22) 86 12 11

(71) Wyższa Szkoła Pedagogiczna la. Powstańców
aląeklch, Opola
(72) Tarasak Den
(54) Sposób cięcia materiałów waretwowych na
pasy 1 Ich nawijania oraz urządzania do
ciecia materiałów warstwowych na pae"y
T ich nawijania
(57) Zgodnie ze eposobem folie w keztsłcls rę
kawa prowadzi ais przy pomocy krążków 1 roz
cina na dwa pasy w płaezczyznle złożenia rekewa folii, po czym pssy folii prowadzi ale przy
pomocy wału napędowego 1 wału doclekowego 1 na
wale napędowym folią poddaje ele cieciu na pa
sy przy pomocy noży krążkowych. Pocięte paay
folii prowadzi aią na wał nawojowy i nawija na
odpowiadające ezerokoścl paem folii odcinki
rdzenie nawojowego, nałożone na rurą wału na
wojowego.
Urządzenie ma rolki /l6/ napinające, zamo
cowane ne ramionach /14, 15/ zaopatrzonych w no*
że tnące /17/, przy ozym jedno ramie /15/ jest
przeeuwnie oeadzone na sworzniu /18/ i zaopat
rzone w eprężynę /l9/ napinającą, połączoną
z korpuaem /l/. Natomiast wał napadowy aa obwo
dowa rowki o głębokości 3 - 10 ma 1 ezerokoścl
2 - 4 mm w odatąpsoh równych założonej ezeroko
ścl ciętych pasów folii« Równolegle do wału na
pędowego zamocowany jest wał zaopatrzony w zes
pół noży krążkowych, leżących w odpowiadających
im płaazczyznach rowków wału napędowego« Wał
nawojowy składa się z rury z nałożonymi na nią
odcinkami rdzenia nawojowego« /2 zastrzeżenia/

4(51) B26F
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Ai(21) 263267

(22) 86 12 22

(71) Wolbroaekie Zakłady Przeayełu Guaowego
"STOMIL". Wolbró«
(72) Nawrot Andrzej, Machaj«ki Czoeław,
MarchaJ Zygaunt, Tracïr Karol, Kur
Kmxi.mi.TZ, Grala Zbigniew, Przyjeaekl
Hanryk, Micyk Jan
(54) Urzedzenle d o wycinania pasów oednvch
Bgonych z oprztžv oopadowych taàa
oraz eooeób jago okaploetacjl
(57) Urządzania aa aachaniza akładajacy alf z
rolki dolnej / 5 / z nacleclaa profilowy« 1 rolki
górnej /6/, która a« ueytuowene pod k«tea
wzgladaa opornika, przy czya rolka górne /6/
zaaocowana Jeet w jarzalo /9/, która jeet po
leczona śrub« dociskając« /9/ za poaoc« eprezyny /10/ oaadzonaj na, wsporniku /li/ wraz z
pokrętle« /12/. Zgodnia za epoeobea taéaa od
padowa z odpowiednia neproźenlea prowadzona
jeat na stół z blatea perforowany«, przeeuwaj«c aie atałya doeuwoa k«towya za poaoc« rol
ki dolnej z nacięcie« profilowy« i rolki gór
nej «echaniz«u do opornika, który deJe prowa
dzenie równoległe dla obrzeże odpadowej taśay
wzgledea noża terczowego i powoduje obcięcie
odpędu z obrzeza odpadowej taśay.
/2 zaatrzelenle/

4(51) B27B

A1(21) 263171

(22) 86 12 20

(71) Słupeki Zekłed Przeaysłu Maszynowego
Leśnictwa "SAFO", Słupek
(72) Zblelak Stanisław
4(51) 8260
828B

Al(21) 263781

(22) 87 01 21

(71) Bytoaskle Przedaiębioratwo Robót
Elewacyjnych i Wykończeniowych, Bytoa
(72) Siudyła Oózef, Hawrot Andrzej,
Krzyazkowakl Leezek, U n i c k i Edward,
Grzeslok 3an, Kubiak Włodziaierz

(54) Mechanize linkowy do nastawienie ne
wyeokość prowadników Piły, zwłeozozę
w pilarkach teśaowych do drewna
(57) Mechanize linkowy akłeda el« z obrotowej
tarczy ciernej / 3 / i newinistogo na niej clfgne Bowdena /!/» przy czya cięgno Bowdena /l/
zwl«zane jeat z prowednie« / 2 / prowadników
/li/.
/4 zastraszenia/

(54) Urządzanie do bezpyłowego cięcia płyt
azbeatowo-ceaentowych
(57) W urządzeniu wartość przełożenia wyrażona
stoeunkiea koła pasowego silnika / 3 / 1 zaapołu
kół pasowych / 5 / , / 6 / 1 / 8 / redukuje obroty
piły tarczowej / 9 / w etoeunku od 1 t 15 do
1 i 30.
/I zastrzeżenie/

4(51) B278

Al(2l) 263399

(22) 86 12 30

(71) Ośrodek Bedawczo-Rozwojowy Przeayełu
Maazynowego Leśnictwa, Wrocław
(72) Borkowskl Witold, Moryń Józef, Oworzek
Stefan
(54) Pilarka poprzeczna
(57) Pilarka poprzeczna, tarczowa wypoaeżone
jest w siłownik hydrauliczny / I / , którego
tłoczyeko połączone Jest przsgubowo z waha-

BIULETYN URZfOU PATENTOWEGO
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ezen / 2 / z osadzona na nin piłą /3/ i napędzającym Ją eilnikie« elektryczny» / 5 / . Natomiast
tuleja siłownika /'A/ połączona jest przegubowo
z końce« ranienia dźwigni dwuramiennej /6/, .
której koniec drugiego ramienia połączony Jest
przegubowo cięgnem «ztywnyn / 7 / z końcem ramienia dźwigni dwuranlennej / 8 / ( której koniec
drugiego ramienia połączony jest przegubowo z
osłona /9/ piły bedqcej Jednocześnie elementem
mocującym, dociskowym przecinanego materiału.
/I zastrzelenie/

Nr 18 /384/ 1988

płyty prowadzące / 7 / umieezczone są pomiedzv
walcami /6/ i /10/, za którymi znajdują się
płyty odbiorcze w formie kieszeni.
/I zaetrzężeni«/

4(51) B27G

Al(21) 263258

(22) 86 12 23

(71) Słupski Zakład Przemysłu Maszynowego
Leśnictwa "SAFO", Słupsk
(72) Zbiciak Stanieław, Wencel Henryk,
Pasierbiewicz Dózef
(54) Zgarniacz pyłów, zwłaszcza z prowadnic
cylindrycznych
4(51) B27B

A3 (21) 263504

(22) 86 12 31

(61) 261487
(711 Łódzka Fabryka Maszyn aedwebnlczych
"POLMATEX-MAJED", Łódź
(72) Stawowczyk Danusz

(57) Zgarniacz pyłów składa się z dwóch pierścieni /I/ i / 2 / , pomiędzy którymi znajduje
się szczotka /3/. Pierścienie / I / i / 2 / połączone są w sposób zatrzaskowy.
/3 zastrzeżenia/

(54) Wyrzynarka mechaniczna
(57) Wyrzynarke ma nastawny zespół dociskowy
składający sie ze sworznia /9/ poleczonego
suwllwie jednym końcem z górną częścią / 8 /
ramienia dociskowego, a drugim końcem zamocowanego do znanej stopki /10/, w której Jest
obrotowo osadzona rolka /12/ podtrzymująca
tocznie ruchomy brzeszczot /13/ piły prostsj.
/2 zastrzeżenia/

4(51) B28B

Al (21) 261693

(22) 86 10 03

(71) Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne
"C0NSTRUKTION", Milew
(72) Mydłowski Mirosław
(54) Pustaczarka krocząca

4(51) B27B

Al(2l) 263890

(22) 87 01 29

(71) Fabryka Obrabiarek do Drewna, Bydgoszcz
(72) Skoczek Janusz, Ormanowski Ryszard,
Gładki Waldemar, Spibida Stanisław
(54) Sposób otrzymywania tarcicy z wyrzynków
T"kr6tKich kłód
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienia zwiększenia wydajności procesu otrzymywania tarcicy z wyrzynków i krótkich kłód. W sposobie
według wynalazku wykorzystuje się doérodkowo
zbieżne, ruchome walce /I/ powiązane z cylindrem hydraulicznym /A/ i prowadzone elastycznie
zamocowanym prostowodem. Natomiast walec /5/
osadzone sę na stałe w korpusie, a wewnętrzne

(57) Pustaczarka ma pionowe, mocowane do
ścian bocznych korpusu /I/ prowadnice / 5 /
współpracujące z prowadnikami / 7 / z wymiennymi tulejami, które są sztywno połączone z
forma / 2 / i zespołem stempli / 3 / oraz cztery
koła jezdne / 8 / mocowane wahadłowo do pionowych belek ścian bocznych korpusu / I / . Podczas pionowego przemieszczania formy / 2 / osadzone w formie uchwyty /16/ włączają koła
jezdne za pomocą dźwigni /9/ z Jednoczesnym
uniesieniem korpusu / I / do góry lub wyłączaj«
je powodując oparcie korpusu / I / o płytkę
produkcyjną /24/.
Pustaczarka ma hydrauliczny układ do
pionowego przemieszczania formy / 2 / i zespołu
stempli /3/ z elementami wykonawczymi - eiłownikami /li/, /15/ oraz agregat hydrauliczny /*/ zamontowany na odrębnym stoliku /23/,
sprzęgany z korpusem /I/ jedynie w fazie przemieszczania urządzenia na nowe stanowisko
pracy, usytuowany poniżej zbiornika przejściowego /12/ formy /2/, na którym dodatkowo
zamontowane sa. w osłonie elementy dwuobwodowego: wysokonapięciowego i niskonapięciowego
układu elektrycznego zasilania i sterowania
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pracę układu hydraulicznego 1 wibratora. Pustaczarłca znajduje zastosowanie do produkcji
drobnowyniarowych prefabrykatów budowlanych.
/7 zastrzeżeń/

Zgrzewarka umożliwia płynne regulacje,
iły docieku elektrod podczas zgrzewania Jak
również w czasie odcinania zgrzewanych odcinków materiału.
/2 zastrzeżenia/

4(51) B29C
4(51) B28B

A2Í2J.) 268111

(22) 87 10 08

(71) Biuro Projektów Przemysłu Betonów
"BIPRODEX", Warszawa
(72) Garczyń8ki Władysław, Czajor Wiesław,
Hetmańczyk Arkadiusz, Płodowski Andrzej
(54) Dno rusztowe do transportu bloku betonu
komórkowego
(57] Dno rusztowe do transportu pokrojonego
bloku betonu komórkowego na stanowisko produkcyjne w cyklu technologicznym jest wyposażone
w mechanizmy zamkowe do łączenia i rozłęczania den rusztowych, a na belkach wzdłużnych
/ 2 / zawieszone eę belki poprzeczne / 3 / poniżej
górnej krawędzi belek wzdłużnych / 2 / tworzęc
paletę na której spoczywa blok betonowy pomiędzy belkami wzdłużnymi / 2 / , przy czym mechanizm zamkowy stanowi ruchomy zaczep / 5 / usytuowany na dźwigni zespolonej z tuleję osadzone
na wałku, którego położenie kętowe jest uzależnione od położenia dźwigni eterujęcej / 7 /
osadzonej na tym samym wałku współpracującej
z krzywkami rozmieszczonymi wzdłuż ciągu technologicznego, zaé na przeciwległym końcu dna
do belki wzdłużnej / 2 / zamocowany jest nieruchomy hak / 8 / współpracujący z zaczepem sąsiedniego dna rusztowego.
/2 zaetrzeżenia/
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Al(21) 261567

(22) 86 09 26

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Kablowego "ENERGOKABEL", Ożarów Mazowiecki
(72) Kucharska Regina, Buszewicz Waldemar,
Lubański Andrzej, Zaborowaki Wojciech
(54) Urzędzenie do rozdmuchu i obcinania
końcówek kapturków wykonanych z tworzyw
sztucznych, zwłaszcza z usieciowanego
tworzywa termoplastycznego
(57) Urzędzenie Jest wyposażone w nagrzewnicę,
zestaw kalibrów wraz ze śrubowym podnośnikiem
/35/, zespół rozdmuchu / 4 / , wypychacz / 5 / ,
podzespół tnęcy / 6 / oraz transporter / 2 / .
Transporter / 2 / , złożony z dwóch łańcuchów,
napędzany jast wałem napędowym z zamocowanym
pomiędzy nim zastawem nośnym kapturków / 1 2 /
zawierajęcym wymienne płytki z tulejami.
/5 zastrzeżeń/

4(5l) B29C

Al (21) 262240

(22) 86 11 06

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Betonów "CEBET", Warszawa
(72) Gębarowski Stanisław, Rostek Andrzej,
Płodowski Andrzej, Laudy Franciszek,
Włodarczyk Mirosław, Oszczyk Zygmunt

4(51) B29C

Al(2l) 261373

(22) 86 09 12

(71) Zakład Doświadczalny Regionalnego
Związku Spółdzielni Inwalidów, Warszawa
(72) Szewczyk Andrzej, Bieniecki Arkadiusz,
Michajłow Daniel, Zieliński Mirosław,
Rokos Andrzej
(54) Zgrzewarka hydrauliczna na prąd wysokiej
częstotliwości
(57) Górna płyta robocza / 6 / zgrzewarki połęCzona jest z ramę / I / za pomoce śruby / 7 / , a
dolna płyta ruchoma / 4 / połęczona jest z siłownikiem nurnikowym / 3 / za pomoce przegubu
krzyżakowego / 5 / .

(54) Sposób wytwarzania wyrobów z lanych mas
poliuretanowych, zwłaszcza uszczelek
oraz urządzenie do stosowania sposobu
(57) Sposób wytwarzania wyrobów polega na tym,
że masę poliuretanowe wlewa się do wanny / I /
w której następnie zanurza się rdzeń / 5 / formujęcy wyroby. Wyroby formuje się przez wtłoczenie masy w przestrzeń utworzone wokół rdzenia / 5 / przez wewnętrzne powierzchnię wanny
/ I / ewentualnie przez dno / 2 / wanny / I / i pokrywę stykające się z krawędziami dna / 2 / , zamykajęcę od góry rdzeń / 5 / umieszczony w wannie / I / .
Urzędzenie składa się z wanny / I / o dnie
/ 2 / w kształcie półwalca ewentualnie stożka
ściętego oraz rdzenia / 5 / z powierzchnię boczne walcowa, na której wykonane sa spiralnie,-
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lub pierścieniowo rowki /IO/ formujęce wyroby.
Wyroby długie formule się na rdzeniu / 5 / w
rowkach /iO/ ukształtowanych spiralnie, natomiast wyroby pierścieniowe w rowkach /IO/ utworzonych przez nałożenie na rdzeń / 5 / pierśO U n i wyprofilowanych w ten sposób, że pomięday nimi tworzę się rowki /IO/ o kształcie
Odzwierciedlającym przekrój poprzeczny wyrobu.
/IO zastrzeżeń/

4(51) B32B
B64C

Nr 18 /384/ 1988
Al (21) 261612

(22) 86 09 29

(71) Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Szybownictwa "PZL-BIELSKO",
Bielsko Biała
(72) Bsreś Bogumił

(54) Sposób odwzorowywąnia powierzchni
rozwi.1alne.i, bryły przestrzennej i
urządzenie do stosowania tego sposobu
57 Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do odwzorowania powierzchni rozwijał»
nej, bryły przestrzennej, które może być
skrzydło płatowca zbudowane na profilu lami.
n a m y m , a wymagającego dokładnego odwzorowania wobec teoretycznych wymiarów.
Na rdzeniu zaopatrzonym w dokładnie uformowane żebra umieszczone równolegle w pewnej
odległości wypełnia się przestrzeń między
żebrami kompozycję semoutwardzalnę przy czy«
ostatnie warstwę nakłada się z pewnym nadmiarem, nakrywa folię i dociska wałkiem toczący«
się po żebrach, aż do wciśnięcia nadmiaru koapozycji na zewnętrz. Po utwardzeniu kompozycji
i zdjęciu folii uzyskuje się dokładne bryłę
dajęcę podstawę do stykowego uformowania foremników produkcyjnych.
/2 zastrzeżenia/

4(51) B32B

4 ( 5 l ) B29C

A l ( 2 1 ) 263478

(22) 86 12 31

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i
Urządzeń Chemicznych "METALCHEM", Toruń
( 7 2 ) Stasiek Joachim
(54) Wytłaczarka do przetwórstwa tworzyw
"Sztucznych
(57) Wytłaczarka charakteryzuje się tym, że
« »limak wyposażony w segment mieszający.
Segment mieszajęcy ma postać kilku umieszczo
nych względem siebie w pewnej odległości pierś
cieni /&/ z wycięciami /9 i 10/ tworzęcymi od
powiednie kanały wlotowe lub wylotowe tworzywa.
RdKeJfe ślimaka między pierścieniami / 8 / ma w
przekroju poprzecznym kształt trójkęta równo
bocznego o zaokręglonych wierzchołkach. Wycię
ci« w kolejnych pierścieniach /&/, w kierunku
przepływu stopionego tworzywa wykonane sa na
(przemian to w okolicy wierzchołka trójkęta, to
w pobliżu połowy długości jego boku.
/3 zastrzeżenia/

A2(2l) 268561

(22) 87 11 02

(71) Kombinat Gospodarki Parkiem Obrabiarkowym
"PONAR-REMO" - Zakład Remontowy Obrabiarek,
Koronowo
(72) Ciesielski Roman, Luboński Tomasz,
Malesa Roman, Stańczak Tadeusz,
średziński Roman
(54) Sposób wytwarzania harmonijkowych
materiałów warstwowych
(57) Sposób według wynalazku polega na połę-.
czeniu sztywnej folii z polichlorku winylu
z tkaninę pokryte jednostronnie uplastycznionym polichlorkiem winylu i wykonaniu załamań
harmonijkowych.
Na sztywnej folii z polichlorku winylu
o grubości od 0,7 do 1,0 mm wykonuje się obustronnie za pomoce kulki stalowej od 2,0 do
3,0 mm przebiegające równolegle prostoliniowe
odgniecenia, następnie folię pokrywa się klejem polichlorowinylowym zawierajęcym cykloheksanon i skleja z tkaninę pokryte jednostronnie
warstwę uplastycznionego polichlorku winylu,
przepuszczając łączone materiały pomiędzy obracającymi się walcami o rozstawie od 10 do 20%
mniejszym niż łączna grubość obydwu materiałów.
Całość zgniata się w prasie pod ciśnieniem od
0,05 do 0,1 MPa w czasie od 15-24 h, po czym
wykonuje załamania harmonijkowe i utrwala ich
kształt przez lekkie ściśnięcie w prasie o nacisku od 0,03 do 0,05 MPa.
/I zastrzeżenie/

4(51) B60D

Al(2l) 263263

(22) 86 12 24

(71) Okręgowy Zakład Transportu i Maszyn
Drogowych, Stargard Szczeciński
(72) Zacharczuk Leonard, Kamiński Przemysław
(54) Zaczep hakowy do łączenia pojazdów
4f5l) B29C

Al (21) 264092

(22) 87 02 13

(75) Wałamaniuk Roman, Augustów
(54) Sposób wykonywania z laminatu wyrobów o
profilu zamkniętym, zwłaszcza sprzętu
sportowego
(57) Zgodnie ze sposobem odpowiednio ukształtowany wkład wewnętrzny owija się laminatem.
/5 zastrzeżeń/

(57) Zaczep hakowy zawiera hak / I / z występem
/ 2 / wyposażonym w powierzchnię ześlizgową / 3 /
i oporowe / 3 / . Hak / I / mocowany jest obrotowo
na sworzniu / 4 / w obudowie / 5 / składającej
się z płyt połączonych w układ widełkowy. Hak
/ I / połączony jest z układem dźwigniowym / 9 ,
10/ blokowanym zapadką /13/.
/3 zastrzeżenia/
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4(51) B60K

23

Al (21) 268037

(22) 87 10 03

(30) 86 10 03 - IT - 67749-A/86
(71) Vsglia Borletti S f r.I ą
(72) Bitetti Rodolfo

4(51) B6OH

Al (21) 266924

(22) 87 11 20

(30) 66 11 21 - 00 - 296 499.0
(71) VEB Kombinat Fortschritt Landmaszinen
Neustadt in Sachsen, 00
(72) Michael Hammer
(54) Układ zabezpieczający przy ogrzewaniu
pojazdów niezależnych od silnika

(54) Hodometr dla pojazdów, zwłaszcza dla
pojazdów silnikowych
(57) Hodometr / I / składa się z dwóch bębnów
/Z, 3/ z cyframi, odpowiednia bęben / 2 / z cyframi, wskazujęcy całkowite odległość 1 bęben
/ 3 / z cyframi wskazujęcy
długość jednej podróży, napędzany silnikiem elektrycznym /28/
na pręd stały, z elektroniczne regulację prędkości i elektromagnesem /37/ dla wyzerowania
bębna /3/ z cyframi W6kazujęcego długość jednaj
podróży.
/ n zastrzeżeń/

(57) W układzie zabezpieczającym do przewodu
doprowadzającego /6/ silnika / 2 / odprowadza
jącego ciepło Jest dołęczona cewka elektromag
netyczna /9/, w której polu magnetycznym leży
układ halotronowy /l/, którego wyjecie / 4 /
Jest poleczone poprzez diodę / 5 / z przewodem
doprowadzajęcym /6/ silnika / 2 / i poprzez
rezystor /10/ z napięciem stabilizowanym /UrJ.
Układ znajduje zastosowanie przy kontroli
przepływu prądu silnika odprowadzającego ciep
ło, który później zostaje dołączony jako sil
nik doprowadzania powietrza spalania i dopro
wadzania materiału napędowego.
/I zastrzeżenie/

4(51) B60L

A1(21) 263001

(22) 86 12 15

(71) Zrzeszenie Przemysłu Cięgnikowego
"URSUS", Warszawa
(72) Katana Oan, Urbánek Henrich
(54) Przewód hamulcowy koła jezdnego

4(51) B603

A1(21)

266295

22 87 06 16

(57) Przewód hamulcowy ma eleetyczny waż / l /
przymocowany do rozdzielczej kostki / 2 / zamo
cowanej w wewnętrznej przestrzeni / 3 / oei / 4 /
tak, ±e rozdzielcza kostka / 2 / wystaje z wew
nętrznej przestrzeni / 3 / osi / 4 / przez otwór
/ 5 / w środku osi ^4/. W wewnętrznej przestrze
ni /3/ osi / 4 / przymocowane ea do rozdzialczej
kostki / 2 / zarówno rurki /6/, Jak i uchwyt / 7 /
rurek /6/. Rurki /6/ przechodzę przez wewnęt
rzne przestrzeń / 3 / osi /A/ na obie strony do
wnętrza teleskopowo wysuwnych końcówek / 9 /
wsuniętych do wewnętrznej przestrzeni / 3 / osi
/4/.
/2 zastrzsżenia/

(30) 86 06 17 - HU - 2251-2542/86
(71) Finomszerelvénygylr, Eger, HU
(72) Túri Sándor, CSufor Péter
Í54) Ramię teleskopowe, zwłaszcza do drzwi
pojazdów otwieranych na zewnątrz
(57) Ramię teleskopowe ma obudowę /li/, pręt
/12/ umieszczony w niej przesuwnie w kierunku
osiowym, elementy ryglujące /15/ współpracujęce z nim, element sprężysty /14/ przeciwdziałajęcy osiowemu przesunięciu pręta /12/, oraz
wkładkę /13/ umieszczone w obudowie /li/ i
przesuwne w kierunku osiowym, współpracujęcę z
elementami ryglującymi /15/ i elementem sprężystym /14/.
/6 zastrzeżeń/

4(51) B60L
Al (21) 263073
(22) 86 12 18
G05B
B60K
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Harasimowicz 3arosław
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(54) napędu
Układ sterujący włączaniem 1 wyłączaniem
(57) Układ zawiera przerzutnik /Pl/ typu /RS/,
którego wejócie przełączające /S/ połączone
Jest z włęcznikiem /Wl/ "STOP" 1 z wyjściem
układu /US/ ustawiającego ten przerzutnik, a
wejócie przełączające /R/ połęczone jest z
włącznikiem /W2/ "START". Wyjście proste /Q/
przerzutnika /Pl/ połączone jest z wejściem
przełączającym /R/ drugiego przerzutnika /P2/
typu /RS/, a drugi« wyjście zanegowane /Q/
poprzez element kombinacyjny "NIE" /Bl/ połęczone jest z jednym z wejść elementu kombinacyjnego "NIE-I" /B2/, którego drugie wejście
poprzez element kombinacyjny "NIE" /B3/ połęczone jest z włęcznikiem /W3/ mechanicznego
układu impulsowego zależnego od położenia elementów napędu. Natomiast wyjście elementu komblnacyjnego "NIE-I" /B2/ połęczone jest z wejściem przemęczającym /S/ drugiego przerzutnika
/P2/, którego wyjście proste /Q/ i wyjście zanegowane /Q/ steruję elementami sygnalizacyjnymi
i zespołami wykonawczymi realizującymi uruchomienie 1 zatrzymanie napędu. /I zastrzeżenie/

4(51) B61L

Al(21) 262791
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4(51) B63B
Al(21) 263089
(22) 86 12 17
G01C
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Trokowicz Henryk, Kołodziej czyk Janusz,
świniarska Maria, Gliniecki Roman,
Kobyliński Henryk, Salamon Roman,
Kublca Stanisław
(54) Urządzenie do stabilizacji położenia
w płonie okrętowego, zaburtowego sprzętu
poaiarowo-kontrolnego
(57) Urzędzenie skłsda się z poziomej płyty
fundamentowej / I / , w której w prostokętnokształtnym otworze Jest osadzona tuleja nośna
/ 4 / sprzętu pomiarowo-kontrolnego /24/. Tulaj«
nośna znajduje się w obejmie /3/ o dwóch stop«
niach swobody z umocowanym na jej górnym zakończeniu żyropianem /23/. Tuleja nośna /A/
Jest zrealizowana na dwóch poziomoosiowych
czopach wewnętrznych /10/, zamocowanych do
jarzma /2/. Oarzmo / 2 / zaopatrzone jest również w dwa umieszczone w jednej osi zewnętrzne
czopy /li/ ułożyskowane we wspornikach /13/,
które sę umocowane do płyty fundamentowej /I/.
Dolna część obejmy stabilizowanej /3/, znajdująca się poniżej otworu wykonanego w płycie
fundamentowej /I/ w toni wodnej jest uszczelniona uszczelniającym mieszkiem /14/. Urzędzenie ma poza tym mechanizm rygla poprzecznego
/15/, oraz mechanizm rygla wzdłużnego /17/.
/I zastrzeżenie/

(22) 86 12 03

(71) Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa
"EMAG", Katowic©
(72) Olazawèki Bogumił, Gibuła Edward,
Madej Michał
(54) Układ do zliczania jednostek taboru
kolejowego i kontroli zajętoeci
odcinka toru
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ do zli
czania jednostek taboru kolejowego i kontroli
zajętoeci odcinka toru, zwłaszcza na torach
kopalnianych w podziemiach kopalń.
Układ według wynalazku ma dwa iskrobezpieczne czujniki przejazdu wozu /CPW1, CPW2/,
które sa rozmieszczone przy torze w określo
nej odległości od siebie. Czujniki /CPWl, CPW2/
sę połączone poprzez czterowejściowy blok /F/
separacji i formowania sygnału wejściowego z
blokiem /P/ pamięci zgłoszenia sygnału, który
Jest z kolei połączony z zespołem blokad lo
gicznych /BL/. Zespół blokad logicznych /BL/
Jest poleczony z blokiem /S/ separacji impul
sów, którego jedno wyjście jest poleczone z
licznikiem /Lw/ przejazdu wozów przez dowolny
z czujników /CPW1, CPW2/, a drugie wyjście
jest poleczone z licznikiem /Lz/ ilości wozów
na kontrolowanym odcinku toru.
/I zastrzeżenie/

4(51) 063B
G01S

Al(21) 263090

(22) 86 12 17

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Trokowicz Henryk, Marecki Jędrzej,
Kołodziejczyk Janusz, Lont Lech,
Gliniecki Roman, Kobyliński Henryk,
Salamon Roman, Kubica Stanisław
(54) Głowica obrotowo-uchylna. osadcza dla
okrętowego zaburtowego sprzętu pomiarowo;
Fontrolnego
(57) Urzędzenie według wynalazku, przedstawione na rysunku zbudowane Jest z płyty fundamentowej /I/, majęcej pionowoosiowa obejmę / 2 / w
kształcie tulei pionowej, utwierdzonej do podstawy, a w górnej części zaopatrzonej w ramowy
ustrój nośny elementów mechanizmu obrotu.
Mechanizm obrotu składa się z kół łańcuchowych, z których dwa mniejsze /6/ osadzone
sę na dwóch tłoczyskach identycznych cylindrów
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hydraulicznych obrotu / 8 / . W części dolnej
głowicy mieszczącej sie poniżej płyty fundaaentowej /i/ już w obrębie toni wodnej, głowi¬
ca według wynalazku ma w ułożyskowaniu /21/
osadzone zakończenie tulei nośnej / 3 / , posia¬
dające cylinder odchylania /17/, którego tłoczysko mocowane na końcu w połączeniu obroto¬
wym do płyty fZif, mocującej zespół sprzętu
hydroakustycznego. Na czopie /18/ płyty /22/
jest zamocowana, odchylná razem z płytę /22/
przesłona /20/ zespołu wyłączników krańcowych,
osadzonych ws wsporniku /19/, mocowanych do
jarzm* /15/.
/I zastrzeżenia/

powietrza i odrzucania go do tyłu, jest moż¬
liwy dzięki urządzeniu, w którym zarówno do
zasysanie powietrza, jek i tłoczenia go do
tyłu służy element obrotowy / I / , składajęcy
się z napędzanego «Unikiem wału / 2 / , ściany
zewnętrznej w postaci odcinka rurowego /A/ i
z łęczęcej te elementy części śrubowej / 3 / ,
etanowięcej roboczy element urzędzenie« Za
elementem obrotowym /I/ znajduje eię dodatko¬
wy odcinek rurowy /8/ do odprowadzania powiet¬
rza, tłoczonego do tyłu przez część śrubowe
/ 3 / . Ta ostatnia może mieć akok stały, albo
też rosnęcy do tyłu, może też wystawać na
zewnętrz poza odcinek rurowy /A/ Jako dodat¬
kowy element śrubowy /10/. Do tego ostatniego
może być tai dołączony jeszcze jeden śrubowy
element /li/, sklsrowsny do dołu.
/li zastrzeżeń/

4(51) B65D

Al (2^ 267874

(22)

87 09 23

(30) 86 09 29 - DE - P 3632983.5
(71) Krupp Koppers GmbH, Essen, DE
(.54) Urządzenie do montażu i demontażu pokryw
umieszczonych pionowo na aparatach,
zbiornikach i podobnych pojemnikach.
4(51) B638

Al(21) 268169

(22) 87 10 12

(30) 87 03 10 - Europejski Urzęd Patentowy
- 87103459.1
(71) Thyssen Nordseewerke GmbH, Emden, DE
(54) Lodołamaćz

(57) Urzędzenie do montażu i demontażu pokryw
umieszczonych pionowo na aparatach, zbiorni¬
kach lub podobnych pojermikach. W tym celu po
obydwu stronach pokrywy /3/ na aparacie, zbior¬
niku lub podobnym pojemniku /I/ umieszczons
jest wysięgnica zaopatrzona w szynę /9/, po
której może się przemieszczać podwozie połą¬
czone z pokrywę /3/.
/4 zastrzeżenia/

(57) W celu prowadzania właściwości pod wzglę¬
dem łamania lodu przy ruchu naprzód i- wstecz
kadłub /1O/ statku ma w swej części przedniej
największa szerokość linii wodnej przy łama¬
niu lodu, oraz ma urządzenia do trymowania i
balastowania, w tylnej części /12/, w partii
znajdującej się nad linię wodne / I / przy łama¬
niu lodu löst tak poazerzony, że przy zagłę¬
bieniu tylnej części /12/ statku przez jego
trymowanie lub balastowanie Jest podczaa ruchu
w tył wyłamywany w powłoce lodu kanał szerszy
Od szsrokiej części przedniej statku /li/» któ¬
ra podczas tego ruchu przechodzi przez ten ka¬
nał.
/7 zastrzeżeń/

4(51) B65G

4(51) B64C
B63H
B6OK

Al(21) 260803

(22) 36 07 25

(71) Uniwersytet Warszawski, Warszawa
(72) Cegielski vel Wożniak Jerzy
(54) Sposób powietrznego napędzania pojazdu
silnikowego i urządzenie do stosowania
tego sposobu
(57) Sposób powietrznego napędzania pojazdów
«ilnikowych drogę zasysania z przodu pojazdu

A1(21) 259588

(22) 86 05 16

(71) Przedsiębiorstwo Projektowania Dostaw
Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi
"PONAR-BIPRON", Zakład Projektowania i
Realizacji, Zabrze
(72) Dębicki Derzy, Dudek Emil, Rudzki Michał
(54) Urzędzenie do naziemnego transportu
zestawów kołowych pojazdów szynowych
(57) Urzędzenie do naziemnego transportu zes¬
tawów kołowych pojazdów szynowych przeznaczone
szczególnie do transportu międzystanowiskowego w liniach technologicznych, zawierajęce od¬
cinek jezdnego poziomego toru z jednokierunko-
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wo uchylnymi odbojnikami / I / aa zamontowane
obok każdej z szyn / 3 / toru wzajemnie połączona w pary obrotowe siłowniki / 5 / wyposażone w
dwuramlenne obrotowe dźwignie /6/ z podającymi
rolkami / 7 / 1 zatrzymującymi rolkami / 8 / usytuowanymi pod kołami znajdujących sie na odcinku jezdnego toru zestawów kołowych /9/ tak,
że w pozycji wyjściowej podające rolki / 7 /
znajduję ale poniżej dolnej części obrysu kół
zestawu kołowego /9/, a zatrzymujące rolki
/&/ powyżej tego obrysu.
/I zastrzeżenie/

przenośniki taśmowt, odprowadzające / 4 / , /%/
1 / 9 / , nadto na wyposażeniu wysypiska Jatt
koparka /12/, wywrotka /13/ i ładowarka / U / ,
/I zastrzeżeni«/

4(51) B65G
4(51) B65H

Al(21) 259648

(22) 86 05 22

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Kablowego "ENERGOKABEL", Ożarów
Mazowiecki
(72) Kucharski Sławomir, Heropolitański
Arkadiusz, Strzyżewski Bohdan, Buszewicz
Waldemar
(54) Urządzenie do ciągłego nawijania
materiałów pasmowych, zwłaszcza kabli
(57) Urządzenie do ciągłego nawijania materiałów pasmowych, zwłaszcza kabli, na zmianę w
jednej z dwóch obrotowych głowic / l , 2/, o
osiach równoległych, napędzanych silnikiem^/8/,
wyposażone jest w urządzenie tnące /li, li'/ i
w zespół sprowadzający /35 7 37/, który nawijany kabel sprowadza w obszar działania urzędzenia tnącego /li/. Każda głowica / I , 2/ zawiera stałe tarczę /23/, w której jest umieszczony ruchomo trzpień nawijający /25/, oraz
tarczę ruchome /24/. Nawinięty krezek kabla
Jest automatycznie oddawany poprzez odsunięcie
trzpienia nawijajęcego /25/ i ruchomej tarczy
/24/.
/35 zastrzeżeń/

Al (21) 259702

(22) 86 05 22

(71) Miejskie Przedsiębiorstwo Sanitarnych
Usług Komunalnych, Wrocław
(72) Brzostek Stanisław, Kruszelnicki Zenon
(54) Zmechanizowane wysypisko odpadów
komunalnych
(57) Wysypisko ma stację nasypowe /I/ i ustawione w ciągu technologicznym dwa sortowniki
sitowe / 3 / i / 7 / z nadmuchem powietrza, segregator elektromagnetyczny / 6 / i segregator mechaniczny /li/, przy czym między urzędzeniami
tymi ustawione sa przenośniki taśmowe / 2 / , /5/
i /10/. Do urządzeń tych dostawione sę trzy

Al (21) 263087

(22j 86 12 16

(71) Fabryka Obrabiarek Specjalnych
"PONAR-WIEPOFAMA", Poznań
(72; Bęczkiewicz Bolesław, Grzesiński Jerzy,
Słuchocki Andrzej, Łopata Leonard
(54) Transporter palet
(57) Transporter składa się z wzajemnie połę«
czonych segmentów /?./ z których każdy spoczywa na poprzecznych belkach /!/ posiadających
końce zamocowane w obejmach / 8 / zawieszonych
na trzpieniach /9/ związanych z nakrętkami
/10/ zabezpieczonymi przed obrotem i prowadzonymi w wybraniach nośnych słupów /li/ z Jednoczesnym ich osadzeniem na śrubach /12/ przy
czym ostatni segment / 2 / posiada hamulec w
którym obrotowo osadzone szczęki /25/ zaopatrzone sa w trzy wyprofilowane cierne powierzchnie /36/, /37/ i /38/. Transport posiada
pochylony tor i wyposażony jest na początku
w ecięgacz palet oraz w spychacz zainstalowany
na jego końcu.
/2 zastrzeżenia/

4(51) B65G
4(51) B65G
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Al(21) 263100

(22) 86 12 17

(71) Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza
"PRASA-KSIAŻKA-RUCH", Ośrodek Rozwoju
Techniki, Warszawa
(72) Nowaczewski Andrzej, Fraczek Ewa,
Dudziec Ryszard
(57) Krężnik posiada dwie tarcze / 2 / , zawierajęce otwór na osadzenie korpusu / 4 / , których
środkowe części wykonane sę w kształcie miaaczek /2a/, stanowiących zewnętrzne bieżnię
kulek tocznych /3/. Obudowa / I / krężnika wyprofilowana jest tak, że ustala położenie tarcz
/ 2 / względem korpusu / 4 / .
/I zastrzeżenie/

Nr 18 /384/ 198«
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(54) Układ wyłączenia i blokady zasilania
sllnlKs naoeoowego aaszvn wvclaoowvch
podczas awaryjnego hamowania n a p ę d u "
ciśnieniem manewrowva
(57) Układ zawiera wysokoczuły komparator napięcia / 2 / porównujęcy aktualne wartość napięcia elektronicznego regulatora Jazdy / I /
z wartości« napięcia odniesienia / 8 / odpowiadającego aoaantowl występlenla awaryjnego hamowania ciśnieniem manewrowym. Sygnał wyjściowy z koaparetora / 2 / sterujęc układem przekaźnikowym / V 1 /A/ w połęczenlu z układea kontroli położenia nastawnika /!/ blokuje obwód
starowania styczników kierunkowych /€/.
/2 zaatrzeżenlą/
4(51) B65G

Al (21) 263254

(22) 86 12 23

(71) Cantrainy Oérodak Badawczo-ProJaktowy
Górnictwa Odkrywkowago "POLTEGOR",
Oérodak Naukowo-Badawczy, Wrocław
(72) Roaochackl Dan
(54) Sposób wykonania krażnlka z pierścieniami
guaowyai
(57) Sposób polaga na tya, ža pierścienie guaowa aoczy ale przaz okras 1 - 24 godzin w emulsji, utworzonej z rozpuszczania Mydła w wódzia.
Następnie układa kolejno w rynnie. Na zewnętrzne pierścienie nakłada ale tarcze a następnie kręźnlk wraz z pilotaa wkłada ale do otworu
pakietu pierścieni.
/2 zastrzeżenia/

4(51) B66C
B60P

4(51) B65G

(54) Układ podparcia stopy podnośnika
montażowego

Al(2l) 268912

(22) 87 11 18

(71) Główne Biuro Studiów i Projektów
Energetycznych "ENERGOPROOEKT", Zakład
Doświadczalny, Poznań
(72) Sworek Mariusz, Hauzer Karol
(54) Elektroniczny sygnalizator biegu taśmy
(57) Sygnalizator zawiera układ opóźniający
RC / I / włączony pomiędzy układ komparatora
napięcia / 2 / t a wzmacniacz tranzystorowy / 5 / .
Układ komparatora napięcia / 2 / połączony Jest
poprzez wyjściowy wzmacniacz tranzystorowy / 3 /
z przekaźnikiem / 4 / . Wejście wzmacniacza tranzystorowego / 5 / połączone Jest z układea przsrzutnlka wejściowego /6/. Układ ten składa ale
z prostownika w układzie mostkowym /!/, który
połączony Jeet z ujemnym wejściem układu komparatora napięcia /&/ oraz z układu napięcia
odnlealenia / 9 / zawierającego dwa oporniki połączone poprzez diody w układzie szeregowym ze
źródłem napięcia. Układ napięcia odniesienia
/ 9 / połęczony Jeet z dodatnim wejściem układu
komparatora napięcia / 8 / .
/I zastrzeżenie/

Al(21) 263310

(22)

86 12 29

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Kulesza Aleksander, Żaboreki Fabian,
Kędzleraki Staniaław

(57) układ wyposażony jest w dwa siłowniki
hydrauliczne / 3 , 12/ zamocowane z jednej etrony do stopy / 4 / podnośnika» a z drugiej do ramy obrotowej / 2 / tak, że siłowniki / 3 , 12/
stanowię przeciwległe boki czworoboku, którego wierzchołki wyznaczone sę osiami obrotu
przegubów / 8 , 13, 9, 11/ więżęcych siłowniki
/ 3 , 12/ ze etopę / 4 / podnośnika i ramę obrotowe / 2 / , przy czym długość każdego z siłowników / 3 , 12/ z tłoczyskiem w psłni wysuniętym jest większa niż suma długości odcinków
określonych położeniem przegubów / 8 , 10/ oraz
/ 9 , 10/.
. . " .
/I zastrzeżenie/

4(51) B66C
E010

Al(21) 263311

(22) 86 12 29

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Kulesza Aleksander, Zaborski Fabian,
Kędzieraki Staniaław
(54) Wysięgnik maszyny roboczej, zwłaazcza
podnośnika montażowego
4(51) B66B

Al (21) 263501

(22) 86 12 31

(71) Dębrowskie Gwarectwo Węglowe Kopalnia
Węgla Kamiennego "KAZIMIERZ-OULIUSZ",
Sosnowiec
(72) Augustyniak Adam, Byrczek Tadeusz,
Dąbek Mirosław

(57) Wysięgnik składa się z trzech członów
nośnych / I , 2, Z/, członu manewrowego / 4 / 1
kosza / 5 / . Pierwazy z członów nośnych / I / zamocowany Jeet do ramy obrotowej /6/ podnośnika,
Trzeci człon nośny / 3 / usytuowany w położeniu
transportowy« powyżej poprzedzajęcych go czło-
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nów nośnych / I , 2/ ma długość równa co najmniej łącznej długości członów / I , 2/, przy
czym korzystnym Jest jeśli człon pierwszy / I /
lub drugi / 2 / napędzane a« siłownikami hydraulicznymi.
/4 zastrzeżenia/

4(51) B67D
A01K

Al(21) 263184

Nr 18 /384/ 1988

rzewa sie do temperatury 45 C w wannie metalowej wypełnionej woda podgrzewana para wodne
znajdujące ai« w ciągłym obiegu. Następnie
beczki z rozgrzanym miodem wyjmuje się z wanny
Metalowej i m ó d wlewa do zbiornika pierwszego, w którym Jest ujednoradniany i podgrzewany. Z kolei miód pszczeli jest przepompowywany do zbiornika drugiego, z którego jest
spuszczany i rozlewany do opakowań.
Urządzenie zawiera wannę metalowe / I /
wypełniona woda podgrzewane pars wodna, tłoczona pompa wodne / 5 / do wężownicy /A/ zainstalowanej wewnątrz zbiornika pierwszego /Z/ 1
wężownicy / 9 / zbiornika drugiego /&/, natomiast powrót wody do wanny metalowej / I / odbywa się rurociągiem. Zbiornik pierwszy / 3 / jest
dodatkowo wyposażony w ruchome mieszadło /6/
o napędzie mechanicznym.
/2 zastrzeżenia/

(22) 86 12 19

(71) Wojewódzki Zwięzek Spółdzielni
Ogrodniczych i Pszczelarskich,Zakład
Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego, Nowy
Sącz
(72) Naumczyk Wacław
(54) Sposób i urządzenie do przygotowania
miodu pszczelego do rozlewu
(57) Sposób przygotowania miodu pszczelego do
rozlewu polega na tym, że miód w beczkach og-

DZIAŁ
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4(51)

C01B

A1 (21) 270916

(22) 88 02 27

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Siarkowego "SIARKOPOL"f Tarnobrzeg
(72) Źwlruk Stanisław, Gatarz Zdzisława,
Krajewski Dan, Warzybok Józef,
Wawrzynczak Michał, Oojka Marian, Ketzer
Artur, Płatek Teresa
(54) Sposób otrzymywania ziemi bielacej o
podwyższonej aktywności
(57) Sposób charakteryzuje się tym, ze po sezonowaniu 1 rozmywaniu surowca bentonitowego, jego frakcje nie ulegające aktywacji sę usuwana
w wyniku klasyfikacji rozmytego surowca przed
aktywację oraz po wysuszeniu i rozdrobnieniu
produktu. W celu zapobieżenia dezaktywacji zaktywowanych bentonitów stosuje się odmywanie
wodę o obniżonej zawartości Jonów sodu, wapnia
i magnezu do pH w granicach 2,5 do 4.
/4 zastrzeżenia/

4(51) C01C
C070

Al (21) 262641

(22) 86 11 26

(71) Zakłady Azotowe "PUŁAWY", Puławy
(72) Darczuk Tadeusz, Gotkowski Andrzej,
Pochwalski Marek, Osoba Oerzy

(54) Sposób otrzymywania krystalicznego
siarczanu amonu metodę ciągłej krystaTizacji z wodnych roztworów powstających
vT procesie produkcji kaprolaktąmu jako
produkt uboczny"
(57) Z roztworu siarczanu amonu zawierajęcego
substancje organiczne i zwięzki metali, w
pierwszej kolejności wydziela się fazę organiczne w temperaturze niższej od 50°C, przy
czym stężeni« roztworu siarczanu amonu jeet
niższs od stężenia nasycenia o 3-7% wagowych
a jego wartość pH zawiera się w granicach
3,1-4,3, po czym roztwór siarczanu amonu zatęża się i poddają krystalizacji cięgłej a
uzyskane ługi pokrystaliczne wykorzystuje się
do korekty stężenia i pH roztworu siarczanu
amonu.
/3 zastrzeżenia/

4(51)

C01D

Al(21) 263468

(22) 96 12 31

(71) Instytut Przemysłu Organicznego,
Warszawa
(72) Pęgowski Witold, Drygulski Andrzej,
Subocz Bohdan, Lisiewicz Antoni,
Scierzyński Ryszard, Dyrda Bernard,
Wolski Wojciech, Wasilewski Mariusz
(54) Sposób otrzymywania porowatej saletry
amonowej
(57) Sposób otrzymywania porowatej saletry
amonowej metodę obróbki termicznej, z dodat-
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klem ciekłych substancji organicznych, polega
na natryskiwaniu aminy tłuszczowej lub jej
kompozycji w ilości do 0,15% na granule saletry amonowej, w trakcie zachodzenia w nich po
raz pierwszy przemiany krystalicznej z postaci
III w IV, przy czym jako składniki kompozycji
z aminę tłuszczowa stosuje się kaprolaktam
lub olej mineralny lub wyższy kwas tłuszczowy.
Otrzymana sposobem według wynalazku porowata
saletra amonowa znajduje zastosowanie do wytwarzania granulowanych materiałów wybuchowych.
/3 zastrzeżenia/

4(51) C01G

Al(21) 262878

(22) 86 11 26

(71) Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe
"Polskie Odczynniki Chemiczne" Zakład
Odczynników Chemicznych, Lublin
(72) Bugaj Marianna, Orop Cezary, Fiedor
Adam, Izdebski Marek
(54) Sposób otrzymywania chlorków miedzi
/!/ lub
(57) Sposób według wynalazku polega na tym, że
uledż metaliczne zadaje się kwasem solnym, po
czym do uzyskanego roztworu ogrzanego do określonej temperatury wprowadza się azotan miedzi
korzystnie w postaci
20-70% roztworu wodnego
w ilości C u ° / C u + + wynoszącej dla chlorku miedziowego od 3:1 do 3:3, dla chlorku miedziawego od 3:0,4 do 3:1. Temperaturę utrzymuje się
do zaniku wydzielania się tlanków azotu. Następnie w przypadku chloru miedziowego roztwór
konfekcjonuje się jako gotowy produkt lub
poddaje cię dalszej obróbce, celem uzyskania
postaci krystalicznej. W przypadku reakcji
znierzajęcej do uzyskania chlorku miedziawego,
roztwór po zakończeniu wydzielania się tlenków
azotu ogrzewa się jeszcze przez 0,5-12 godzin,
następnie poddaje się go dalozej obróbce w
znany sposób do uzyskania produktu w postaci
proezku.
/3 zastrzeżenia/

4(5l) C01G

Al(21) 262879

(22) 86 11 26

(71) Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe
"Polskie Odczynniki Chemiczne" - Zakład
Odczynników Chemicznych, Lublin
(72) Bugaj Marianna, Drob Cezary, Fiedor Adam,
Izdebski Marek
(54) Sposób otrzymywania chlorków metali
ryje rozpuszczalnych lub truaïïô rozpuszcza Inych"
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie otrzymywania chlorków metali nierozpuszczalnych lub
trudno rozpuszczalnych w kwasie solnym, o wysokiej czystości przoz bezpośrednie roztwarzanie metalu w kwasie solnym bez wprowadzania
«ubstancji działajęcych agresywnie lub stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa pracy.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
Detal zadajs się kwasem solnym w 10-20% nadmiarze stechiometrycznym w przypadku metalu trudno
rozpuszczalnego i w 15-30% nadmiarze w przypadku
metalu nierozpuszczalnego. Mxöszanine ogrsswa
się do ttmperstury 40-llOOC, po czym dodaje się
zotan metalu znajdującego eiś? w tej mieszaninie, korzystnia w postaci nasyconego roztworu
«odnogo w ilości do uzyskania stosunku molowego
metalu zawartego w mieszaninie do jonów NO ~
/Me°/N0 3 ~/ wyncuzęcago od 3:n ao 3:3 n, gdzie
n oznacza wartościowość metalu w otrzymanym
Chlorku- Po dodaniu azotanu, ogrzewanie kontynuuje się do momentu ustania wydzielania się
tlenków azotu, po czym roztwór jako gotowy

29

produkt konfekcjonuje się lub poddaje się
dal8zsj obróbce celem uzyskania produktu w
postaci krystalicznej.
/I zastrzeżenie/

4(51) C01G

Al (21) 263451

(22) 86 12 31

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk;
Politechnika śląska Im. W. Pstrowskiego,
Gliwice
(72) Kozera Franciszek, Hubickl Zbigniew,
Oobrowolski Dan, Krakowiak Anna,
Kwiatkowska Irena, Pastuszek Ryszard,
Korczyński Adam, Oylewska Danina,
Małachowski Andrzej, Nawrat Ginter
(54) Sposób otrzymywania uwodnionego tlenku
rutenu
(57) Sposób według wynalazku polega na tym,
że w tyglu o stosunku wysokości do średnicy
większym od 2, korzystnie z żeliwa niskokrzemowego, stapia się przy ciągłym mieszaniu
NaOH w temperaturze 450-700°C wprowadzając
stopniowo
mieszaninę metalicznego rutenu i
Na
2 ° 2 ' w 8 t 0 8 u n l < u wagowym 1:3 - 1:7, uzyskany
stop chłodzi się i uwadnia 1 - 5 % roztworem
NaOH dodajęc sukcesywnie wodę, przy czym
uwadnianie prowadzi się w sposób zapewniający
regulowanie powierzchni kontaktu stopu z roztworami uwadniajęcymi, po czym uwodniony stop
wygrzewa się w temperaturze 70 - 100°C i przy
ciągłym mieszaniu dodaje się kwas mrówkowy
lub jego sole w ilości stechiometrycznej w
stosunku do zawartych w stopie utleniaczy,
a uzyskany osad suszy się w temperaturze nie
wyższej niż 1OO°C, filtruje i przemywa wodę,
/I zastrzeżenia/

4(51) C02F

A3 (21) 262937

(22) 86 12 10

(61) 252 171
(71) Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn
(72) Krzemieniewski Mirosław
(54) Urządzenie do biologicznego oczyszczania
ścieków
Í57) Urządzenie do biologicznego oczyszczani»
ścieków miejskich oraz przemysłowych, posiadające co najmniej jaden wał napędowy z tarczami,
który umieszczony Jest w cylindrycznym zbiorniku, przy czym wał napędowy jednym końcem
osadzony jest obrotowo na obrotowej podstawie,
a drugi koniec wsparty jest przesuwnie na obwodzie obudowy zbiornika i napędzany układem
napadowym zamocowanym na podstawia wykonującej
ruch okrężny po obwodzie zbiornika, charakteryzują się tym, że cylindryczny zbiornik / 3 /
podzielony jest przegrodami / 4 / na sekcje.
/I zastrzeżeni»/
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A l ( 2 l ) 263449

(22) 86 12 31

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Drelich Jarosław, Gutkoweki Bogdan,
Hupka Jan
(54) Sposób usuwania oleju z wody i ścieków
(57) Sposób według wynalazku charakteryzuje
się tym, że ścieki kieruje się do Mieszalnika
i poddaje wymieszaniu, zwłaszcza za pomoce
Mieszadeł śmigłowych lub turbinowych o 800 2500 obr/min ze środkiem destabillzulęcyn
emulsję, zwłaszcza polielektrolitem kationowym
dodawanym w ilości od 1 mg do 15 mg na każdy
d m 3 dopływających ścieków lub wody oraz z rozdrobnionym materiałem sorpcyjnym charakteryzującym się dobrymi własnościami oleofiłowymi,
gęstością 0,8 - 1,4 g / c m 3 i granulację 0,05 - 0,8 mm. dodawanym w ilości 0,25 - 10 g na
każdy d m 3 cieczy, powstałe w wyniku wymieszania materiału sorpcyjnego z zaolejone wodę
aglomeraty sorbent - olej wynosi się na powierzchnię fazy wodnej za pomocą pęcherzyków
gazu o średnicy 0,4 - 1 mm, przy obciężeniu
komory ssparacyinej 4 - 1 6 m / h , skęd zbiera
się je ręcznie lub mechanicznie przy użyciu
zbieraczy lub zgarniaczy, natomiast oczyszczone wodę odprowadza się wylotem zabezpieczonym
filtrem siatkowym lub płóciennym.
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(54) środek do uzdatniania wody
(57) Środek charakteryzuje się tym, że stanowi
mieszaninę wodnego roztworu chlorku wapniowego o stężeniu 10 - 30%, z pylistym węglem aktywowanym, korzystnie w proporcji 3:2.
/ I zastrzeżenie/

4(51) C03C

A2(21)

268323

(22) 87 10 20

(71) Wojskowa Akademia Techniczna
im. O. Dębrowskiego, Warszawa
(72) Szustakowski Mieczysław, Kieżuń
Aleksander, Pielak Grzegorz
(54) Sposób redukcji dyfuzyjnej bariery
potencjału w procesach wymiany jonów
(57) Sposób polega na dodaniu do soli metali
alkalicznych soli Jonów podmienianych w szkle,
zaś proces prowadzi się w zmiennej temperaturze, przy czym funkcję zmiany temperatury procesu w czasie, dobiera się tak, aby różnica
potencjału pomiędzy powierzchnię szkła, a kapiela soli była równa zero.
/4 zastrzeżenia/

/ I zastrzeżenie/
4(51) C04B

4(51) C02F

A2(21)

268181

(22) 87 10 11

(71) Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i
Realizacji Obiektów Ochrony środowiska
"AREOMONT" Spółka z 0.0., Kraków
(72) Delonek Augustyn

Al (21)

262789

(22) 86 12 03

(71) Sędeckie Zakłady Elektro-Węglowe,
Nowy Sęcz
(72) Kosakowski Zygmunt, Kolowca Dan,
Starczewski Gacek, Kulpiński Dan,
Zabłocki Kazimierz, Montewski Włodzimierz,
Rusinek Władysław
(54) Zasypka izolacyjna do pieców grafityza-

(54) Bioreaktor wieloczynnościowy
(57) Bioreaktor wieloczynnościowy złożony z
szeregu komór oddzielnych lub zblokowanych
spełniających różne funkcje w procesie o c z y s z czania ścieków, charakteryzuje się tym, że
osad czynny Jest recyrkulowany przez przepływ
dopływających ścieków, przy czym funkcje p o s z czególnych komór zmieniaję się cyklicznie w
stosunku do kierunku przepływu ścieków poprzez
włęczanie lub wyłączanie poszczególnych urządzeń bioreaktora lub dopływ mediów, zaś do
ścieków doprowadza się reagenty wspomagajace
proces oczyszczania w ilości zależnej od ilości
usuwanego osadu nadmiernego.
/2 zastrzeżenia/

4(51) C02F

A2(2l)

268301

(22) 87 10 19

(71) Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i
Realizacji Obiektów Ochrony środowiska
"AEROMONT" Spółka z o.o.,.Kraków
(72) Jelonek Augustyn
(54) Sposób drobnopęcherzykowego magazynowania
cieczy
(57) Sposób według wynalazku polega na tym, że
gaz do ośrodka nagazowywanego wydostaje s i ę poprzez sprężysty perforowany materiał. Sposób
znajduje zastosowanie do natleniania ścieków.
/I zastrzeżenie/

4(51) C02F

A2(2l)

268615

(22) 87 11 05

(71) Instytut Gospodarki Przestrzennej i
Komunalnej, Warszawa
(72) Błażejewski Marian, Wałęga Edward

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowania nowego 9kładu surowcowego zasypki izolacyjnej do pieców grafityzacyjnych o dużej
pojomności, charakteryzujęcej się wysokę
elektroizolacyjnościę i termoizolacyjnościę.
Zasypka izolacyjna według wynalazku oprócz znanych składników takich jak koks z
węgla kamiennego, piasek, régénérât zawiera
objętościowo w swym składzie koniecznie karborund pochodzęcy z zasypki wtórnej lub Jako
czysty składnik w ilości od 44-70%, którego
ilość uzależniona jest od żędanej elektroizolacyjności zasypki izolacyjnej. Wynalazek
znajduje zastosowanie w przemyśle elektrodowym,
w procesie produkcji elektrod grafitowych,
zwłaszcza w procesie grafityzacji wyrobów
elektrodowych w oporowych piecach elektrycznych typu Achesona.
/ I zastrzeżenie/

4(51) C04B

Al(2l) 267167

(22) 87 08 04

(30) 86 08 07 - US - 894229
(71) Lanxide Technology C o . , LP, Newark,
Delaware, US
(54)

Sposób wytwarzania ceramicznego
materiału ściernego

(57) Przedmiotowy wynalazek dotyczy sposobu
wytwarzania ściernego materiału ceramicznego
lub z kompozytu ceramicznego, charakteryzującego się ziarnem ściernym będącym rozdrobnione postacią polikrystalicznego materiału ceram i c z n e g o . Ziarna ścierne według wynalazku złożone sę zasadniczo z produktu reakcji utleniania prekursora metalu macierzystego utleniaczem w fazie pary i ewentualnie jednego lub
kilku składników metalicznych takich jak nie-
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utlenione składniki metalu maclerzyetego.
Przewidziano również sposób wytwarzania ziaren ściernych, które dodatkowo złożone sa z
Jednego lub kilku obojętnych materiałów wypełnlajęcych.
/7 zastrzeżeń/

4(51) C04B

Al (21) 267813

(22) 87 09 17

31

w materiał wypełniacza. Reakcja Jest kontynuowana, aby dokonać infiltracji przynajmniej
części warstwy produktem reakcji utleniania
i wytworzyć pośrednie bryłę ceramiczne posladajęcę sęsiedni kompozyt ceramiczny przykryty
warstwę ceramiczne. Warstwę ceramiczne usuw«
ię z leżącego pod spodem kompozytu ceramicznego, aby wytworzyć samonośny kompozyt ceramiczny posiadający powierzchnię określona
przez przepuszczalne warstwę. /24 zastrzeżenia/

(30) 86 09 17 - US - 908454
(71) Lanxide Technology C0., LP, Newark,
Delaware, US
(54) Sposób wytwarzania aamonoénej bryły
ceramicznej oraz samonoéna bryła
ceramiczna
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania
samonośnej bryły ceramicznej oraz samonoánej
bryły ceramicznej.
Sposób wytwarzania aamonoónej bryły ceramicznej polega na utlenianiu roztopionego metalu prekursora i indukowaniu roztopionego strumienia zawierajęcego roztopiony metal prekursor poprzez produkt reakcji utleniania. Drugi
metal wprowadza się w ten roztopiony strumień
podczas reakcji utleniania. Uzyskana w wyniku
bryła ceramiczna zawiera wystarczająco dużo
drugiego metalu, tak że obecność i właściwości
drugiego metalu maję przynajmniej częściowo
wpływ na jedne lub kilka właściwości bryły ceramicznej.
/16 zastrzeżeń/

4(511 C05B

A2(21) 268352

(22) 87 10 22

(75) Stadnicki Franciszek, Radzyń Podlaski
(54) Sposób wytwarzania materiału budowlanego
ňa bazie cementu
(57) Sposób wytwarzania materiału budowlanego
na bazie cementu, który jest nieszkodliwy dla
środowiska, charakteryzuje się tym, że jako
wypełniacz stosuje się włókno szklane, które
miesza się z cementem.
/I zastrzeżenie/

4(51) C04B

Al(21) 269554

(22) 87 12 18

(30) Pierwszeństwo: 86 12 22 - US - 945 404
(71) Lanxide Technology Company LP, Newark, US

(22) 86 12 12

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Urbánek Andrzej
(54) Sposób wytwarzania nawozu fosforowego
(57) Sposób polega na tym, że zmielony surowiec
fosforowy suszy się w temperaturze' do 160°C,
następnie miesza z siarkę stałe lub ciekła 1
wytworzone mieszaninę ogrzewa się do temperatury 130-150°C, po czy« prasuje się Ję z
równoczesnym oziębienie« do temperatury poniżej 118°C. Wytworzone aglomeraty rozdrabnia
się do ziarn mniejszych niż 5 mm, które następnie chłodzi się do temperatury niższej niż
35°C i ewentualnie zakaża bakteriami thiobacillus thiooxidans.
/I zastrzeżenie/

4(51) C05C
4(51) C04B

Al (21) 262950

Al(2l) 263055

(22) 86 12 16

(71) Instytut Warzywnictwa, Skierniewice
(72) Nowosielski Olgierd, Dziennik Wojciech
(54) Nawóz do upraw hydroponlcznych
(57) Nawóz, stężony od 200 do 500 razy względem etężenia hydroponicznego, charakteryzuje
się tym, że zawiera odpowiednio do stężeń od
3 do 7,5% azotu, 3,8 do 8% potasu, 0.52 do
1,3% fosforu, 0,8 do 2% wapnia, 0,48 do 1,2%
magnezu oraz sód, siarkę siarczanowe i mikroelementy, a stosunek NrP:K:Ca:Mg:sumy mikroelementów wynosi 1:0,2:1,3:0,3:0,2:0,003, przy
czym wahania fosforu, potasu, wapnia i magnezu w tym stosunku mogę wynosić i 0,04, a
wahania mikroelementów - • 0,004, a ponadto
w najwyższym stężeniu część potasu, którego
powinno byc 9,5% Jest zastępiona sodem. Nawóz
jest w obrocie ciecze klarowne.
/2 zastrzeżenia/

(54) Sposób wytwarzania samonośnego kompozytu
ceramicznego
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania samonośnego kompozytu ceramicznego przez
utlenianie metalu macierzystego, aby powstał
polikry8taliczny materiał ceramiczny złożony
zasadniczo z produktu reakcji utleniania metalu macierzystego utleniaczem, zawierajęcym utleniacz w fazie pary i ewentualnie z jednego
lub kilku składników metalicznych. Przepuszczalny materiał wypełniacza, taki jak forma
wstępna, z przynajmniej jedne powierzchnię
posiadająca przepuszczalne warstwę, styka się
z bryłę roztopionego metalu macierzystego ogrzanego do temperatury powyżej jego temperatury
topnienia, ale poniżej temperatury topnienia
produktu reakcji utleniania. Przynajmniej część
produktu reakcji utleniania Jest utrzymywana
w styku z i pomiędzy roztopionym metalem a utleniaczem, aby transportować roztopiony metal
poprzez produkt reakcji utleniania w kierunku
do przepuszczalnej warstwy i do styku z utleniaczem, tak że produkt reakcji utleniania
ciągle powstaje na powierzchni międzyfazowej
pomiędzy utleniaczem a poprzednio wytworzonym
produktem reakcji utleniania, który infiltrował

4(51) C06B

Al (21) 262920

(22) 86.12 09

(71) Zakłady Tworzyw Sztucznych "PRONIT"
im. Boh. Studzienek, Pionki
(72) Boryczko Emil, Nowak Marian
(54) Produkty proszkowe zawierające składniki
wEûchowa. zwłaszcza biologicznie czynne.
odznaczające sie ograniczone zdolności»
do datonacU 1 sposób ich wytwarzania
(57) Produkty wadług wynalazku zawieraj«, do
40% skłednika wybuchowego osadzonego na powierzchni substancji obojętnsj pochodzenia
organicznego lub mineralnego o2 powierzchni
właściwej co najmniej 2000 cm /g, korzystnie
na laktozie, węglanie wepniowym lub krzeaslonce koloidalnej.
Sposób według wynalazku polega n« zraszaniu ciekłym składnikiam wybuchowym lub roztworem składnika wybuchowego subetancji obojętnej,
statycznym kontaktowaniu przez czas co najmniej 12 godzin w temperaturze 10-25°C i homoqenlzowaniu
produktu znanymi sposobami.
a
/3 zastrzeżenia/
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4(51) C07C

Al(21) 263092

(22) 86 12 17

(71) Politechnika Gdańska, Gdansk
(72) Milewska Maria, Chimiak Andrzej
(54) Sposób otrzymywania symetrycznych
diemidow kwasu cytrynowego
(57) Wynalazek rozwiązuj» zagadnienie sposobu
otrzymywania symetrycznych diamidów kwasu
cytrynowego o wzorze ogólnym 1, w którym R
oznacza resztę alifatyczne lub aralifatycznę,
R -wodór albo alkil, R 2 - wodór lub tert-butyl.
Grupę aminowe estrów aminokwasów alifatycz
nych lub aralifatycznych poddajš się rsakcji
acylowania aktywnym estrem kwasu cytrynowego
o wzorze ogólnym 2, reakcję prowadzi się w
obecności III-rzędowej aminy jak na przykład
trietyloamina lub N-metylomorfolina, w roz
puszczalniku organicznym jak dioksan lub tetrahydrofuran, w temperaturze 10 - 30°C przez
kilkanaście godzin a uzyskany produkt'po odmy
ciu substratow wyodrębnia się przez krystali
zację.
Aby uzyskać diaminy kwasu cytrynowego o
wzorze ogólnym 1, w którym R ma znaczenie
Jak wyżej, R -alkil bez tert-butylu lub wodór,
R ? -wodór, przeprowadza się dodatkowo acydollzę
kwasem trifluorooctowym zwięzki o wzorze 1,
w którym R i R„ oznaczaję tert-butyl albo R*
oznacza alkil bez tert-butylu a R 2 tert-butyl.
/2 zastrzeżenia/
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objętościowych alkoholi nienasyconych, zawierajęcych 1-3 atomów węgla w częsteczce i kwas.
korzystnie w postaci mocnego kwasu organicznego, w takiej ilości żeby pH fazy ruchomej
było nie większe od 4.
/3 zastrzeżenia/

4(51) C07C

Al(21) 263287

(22) 86 12 24

(71) Politechnika Poznańska, Poznań
(72) Duakowiak Michał, Olszanowski Andrzej,
Durasz Krzysztof
(54) Sposób wytwarzania pochodnych chlorowych
o-fenoksyfenolu
(57) Sposób wytwarzania pochodnych chlorowych
o-fenoksyfenolu o ogólnym wzorze i, w którym
R oznacza atom chloru lub atom wodoru, polega na tym, że aminę o ogólnym wzorze 2, gdzie
R ma wyżej podane znaczenie poddaje się reakcji dwuazowenia w stężonym kwasie siarkowym
za pomoce kwasu nitrozylosiarkowego lub azotynu metalu alkalicznego, a następnie ogrzewa
do wrzenia w 70 do 90% kwasie siarkowym w
obecności obojętnego rozpuszczalnika organicznego, rozpuszczajęcego produkt reakcji, po
czym otrzymany fenol przeprowadza się w sól
metalu alkalicznego i oddestylowuje rozpuszczalnik, z pozostałości po destylacji oddziela wytracony osad i przesęcz zakwasza, a następnie otrzymany osad surowego produktu o ogólnym wzorze 1 poddaje się destylacji próżniowej,
po której destylat krystalizuje się z rozpuszczalnika organicznego.
/I zastrzeżenie/

4(51) C07C

Al(2l) 266758

(22) 87 07 10

(30) 86 07 10 - US - 884197
(71) Union Carbide Corporation, Danbury, US
(54) Sposób hydroformylowania z użyciem
rozpuszczalnych w środowisku organicznym
ligandów foafinowych o małej lotności

4(51) C07C

Al [21) 263093

(22) 86 12 17

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA",
Kutno
(72) śledzińska Barbara, Sinda Maciej, Klauze
Maciej, Mayer Zdzisław, Ostapczuk Jacek
(54) Sposób oczyszczania euro we .1 dobutąminy
lub jej 9011
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania surowej dobutąminy lub jej soli polegający na tym, żs roztwór dobutąminy lub jej soli
poddaje się rozdzieleniu na kolumnie chromatograficznej. Rozdzielanie prowadzi eię w ukła.dzie, w którym fazę stacjonarna stanowi żel
Krzemiankowy, a fazę ruchomą stanowi mieszanina
zawierajęca, korzystnie wodę w ilości nie przekraczajęcej stanu nasycenia oraz 75-90% objętościowych chlorowcopochodnych alkilowych o
iloćci 1-3 atomów węgla w cząsteczce, 10-25%

(57) Sposób niewodnego hydroformylowania w
celu wytworzenia aldehydów, obejmujący poddanie związku organicznego olefinowo nienasyconego reakcji z tlenkiem węgla 1 wodorem w nie«
wodnym środowisku reakcji hydroformylowania
zawierajęcym rozpuszczony w środowisku organicznym katalizator stanowiący kompleks metal
przejściowy z grupy VlII-ligand fosforowy i
wolny ligand fosforowy, charakteryzuje się
tym, że jako ligand fosforowy w katalizatorze
8tanowięcym kompleks 1 jako wolny ligand
fosforowy stosuje się rozpuszczalna w środowisku organicznym sól monosulfonowanej fosfiny trzeciorzędowej o małej lotności, o wzorze
ogólnym 1, w którym każdy R osobno oznecza
rodnik zawierający od 1 do 30 atomów węgla,
taki jak alkilowy, arylowy, aIkaryIowy, aralkiłowy i cykloalkiłowy, a M oznacza kation
aminowy o wzorze ogólnym 2, w którym R 1 oznacza wodór lub rodnik zawierajęcy od 1 do 30
atomów węgla, taki jak alkilowy, arylowy,
alkarylowy, aralkiiowy i cykloalkilowy,
każdy R , R i R osobno oznacza rodnik
lowy, arylowy, alkarylowy, aralkiiowy i
haksylowy i. w którym kaide dwa lub trzy
1
ród wspomnianych rodników o symbolu R ,

a
alkicyklospoé2
R ,
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R i R mogą być ze sobę połączone z utworzeniem« wraz z atomem azotu kationu aminowego,
monocykllcznego, bicyklicznego lub policyklicznego lub policyklicznego układu pierścieniowego, z tym warunkiem, że w każdej stosowanej
soli monosulfonowanej fosfiny trzeciorzędowej
co najmniej jeden spoéród wspomnianych symboli
4

9

X

A.

R , R , R i R w kationie aminowym o symbolu
M oznacza rodnik alkilowy lub aralkilowy zawierajęcy od 8 do 30 atomów węgla.
/20 zastrzeżeń/

33

6, w którym R , Z i X maję znaczenie jak w
punkcie /b/ i debenzyluje «ię tak otrzymany
związek, w którym A oznacza grupę benzylowe,
otrzymując związki o wzorze ogólnym 1, w
1
2
3
4
który* R oznacza atom wodoru a R , R , R ,
R , R i Z maję znaczenie podane powyżej,
lub /d/ aldehyd dwufenylopropionowy o wzorze
7, w którym R ma znaczenie podane powyżej,
poddaje się reakcji redukcyjnej kondensacji
i z aminę o wzorze ogólnym 5, w którym B
2
oznacza atom wodoru a R i Z maję znaczenie
podane powyżej, w Jednym lub ewentualnie w
dwóch etapach otrzymując zwięzki o wzorze
ogólnym 1, w którym R oznacza atom wodoru a
R , R , R , R 5 , R6 i Z maję znaczenie podane
powyżej, albo./e/ dwufenyloacetonitryl o

4(51) C07C

Alf21) 266759

(22) 87 07 10

(30) 86 07 11 - HU - 2873/86
87 05 20 - HU - 2873/86
(71) Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti
Termékek Gyára RT, Budapeszt, HU
(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych
dwu feny lop ropy loam iný
(57) Sposób wytwarzania nowych pochodnych dwufenylopropyloaminy o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza atom wodoru lub grupę metylowa,
R oznacza atom wodoru, grupę metylowa lub
n-decylowę, Z oznacza grupę fenylowę podsta3
4
5
3
wioną przez R , R , R , w której R oznacza
atom wodoru, fluoru, chloru lub bromu lub
grupę nitrowe, C. ,„alkilowa, C, .alkoksylowę
2
5
fenoksylowę lub benzylokaylowa, R* i R oznaczaję atomy wodoru, chloru lub grupy hydroksylowe, alkoksylowe, benzyloksylowe, acetamino
4
5
lub karbok8ylowe, lub R i R razem tworzą
grupę metylenodioksy, lub Z oznacza grupę
4-metoksyftylowę lub 4-etoksynaftyłowa a R
oznacza atom wodoru lub fluoru, z tym, że
każdy z R 1 , R 2 , R 3 , R 4 , R 5 i R 6 nie może Jednocześnie oznaczać atom wodoru, jak również
ich soli addycyjnych z kwasami farmaceutycznie dopuszczalnych polegający na tym, że /a/
pochodna dwufenylopropyloaminy o wzorze ogólnym
2, w którym A oznacza atom wodoru a R ma znaczenie podane powyżej, poddaje się reakcji redukcyjnej kondensacji z ketonem o wzorze ogól2
nym 3, w którym R i Z maję znaczenie podane
powyżej, w Jednym lub ewentualnie w dwóch
etapach otrzymując zwięzek o wzorze ogólnym 1,
1
2
3
4
w którym R oznacza atom wodoru a R , R , R ,
R , R i Z maję znaczenie podane powyżej, lub
/b/ zwięzek o wzorze ogólnym 4, w którym X
oznacza atom chlorowca, korzystnie chloru,
bromu lub Jodu a R ma znaczenie podane powyżej,
poddaje się reakcji z aminę o wzorze ogólnym
5, w którym B oznacza atom wodoru lub grupę ben2
zylowę a R i Z maję znaczenie podane powyżej
i debenzyluje się tak otrzymany zwięzek, w
którym B oznacza grupę benzylowe otrzymujęc
zwięzki o wzorze ogólnym 1, w którym R 1 oznacza
atom wodoru a R , R , R , R , R
i Z maję znaczenie podane powyżej, /c/ aminę o wzorze ogólnym 2, w którym A oznacza atom wodoru lub grupę
benzylowe a R ma znaczenie podane powyżej, poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze ogólnym

wzorze ogólnym 8, w którym R ma znaczenie
podane powyżej, poddaje się reakcji ze zwieź2
kiem o wzorze ogólnym 9, w którym R i Z i X
maję wyżej podane znaczenie a A oznacza grupę
benzylowe i tak w otrzymanym zwięzku zastępuje
się obie grupy cyjanowę i benzylowe atomem
wodoru otrzymując zwięzki o wzorze ogólnym 1,
l
2
3
4
w którym R oznacza atom wodoru a R , R , R *
5
6
R , R i Z maję znaczenie podane powyżej,
będź /f/ aminę o wzorze ogólnym 10, w którym
Q oznacza atom chlorowca lub grupę hydroksy
lowe, A oznacza atom wodoru lub grupę benzy
lowe a Z ma znaczenie podane powyżej, lub jej
sól poddaje się reakcji z benzenem lub fluorobenzen w reakcji Friedel-Craftsa i debenzylu
je się tak otrzymany zwlęzek, w którym A oz
nacza grupę benzylowe, otrzymujęc zwięzki o
wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza atom
wodoru a R 2 , R 3 , R 4 , R 5 . R i Z maję znacze
nie podane powyżej, będź /g/ przekształca się
w zwięzek o wzorze ogólnym 1, w którym
R
oznacza atom wodoru a R , R , R , R # R
i
Z maję znaczenie podane powyżej do aminy
trzeciorzędowej przez metylowanie przy atomie
azotu znanym sposobem otrzymujęc zwięzki o
wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę
metylowe a R 2 , R 3 , R 4 , R , R i Z maję zna
czenie podane powyżej, będź /h/ aminę o wzorze
ogólnym 11, w którym R ma znaczenie podane
powyżej, poddaje się reakcji ze zwięzkiem o
2
wzorze ogólnym 6, w którym R , X i Z maję zna
czenie podane w punkcie /b/ otrzymujęc zwięzek
i

o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę
metylowe a R 2 , R 3 , R 4 » R 5 . R6 i Z maję zna
czenie podane powyżej, będź /i/ aminę o wzorze
2
ogólnym 12, w którym R i Z maję znaczenie po
dane powyżej, poddaje się reakcji ze zwięzkiem
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lizatora miesza się przed doprowadzeniem iei
do drugiej części warstwy katalizatora, otrzy»
mujęc mieszaninę reakcyjne zawierajęce produkt końcowy.
/2 zastrzeżeni«/

4(51) C07C

A2(21) 268417

(22) 87 10 23

(71) Politechnika Łódzka, Łódź
(72) Sołoniewicz Rajmund, 3ankiewicz-Nlewiado«a
Barbara
(54) Sposób wytwarzania laktobionianu sodu

o wzorze ogólnym 4, w którym R i X maja znaczenie podane w punkcie /b/ otrzymujęc związki
o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę
2
3
4
5
metylowa a R , R , R , R , 2 maja znaczenie
podane powyżej i ewentualnie przekształca sie
tak otrzymany zwięzek o wzorze 1 do soli addycyjnej z kwasem nieorganicznym lub organicznym.
Otrzymane pochodne dwufenylopropyloaminy nadaję, eię do leczenia chorób sercowo-naczyniowych.
/4 zastrzeżenia/

4(51) C07C

A1(21) 267370

(22) 87 08 18

(30) 86 08 19 - DE - P 34 19 994.2
(71) Deutsche Texaco AG, Hamburg, DE
(54) Sposób wytwarzania alkoholu izopropylowego
i trzeciorzędowych alkoholi o 4 do 5
atomach węgla
(57) Sposób wytwarzania alkoholu izopropylowego
i trzeciorzędowych alkoholi o 4 do 5 atomach
węgla przez reakcję strumienia węglowodorowego,
który zawiera propen lub izoolefiny o 4 do 5
atomach węgla, z wodę w obecności silnie kwaśnego stałego katalizatora pod zwiększonym ciśnieniem i w podwyższonej temperaturze, odprowadzenie gazu resztkowego i wodnego produktu alkoholowego i uzyskanie alkoholu, polega na tym,
że węglowodór wprowadza się przy jednym końcu
i wodę procesowa przy drugim końcu łańcucha
reaktorów składajęcego się z kilku kolejno
podłączonych stref reakcji i obydwa strumienie
procesu prowadzi się przez łańcuch reaktorów
w przeciwprędzie, jednakże przez poszczególne
reaktory we współprędzie.
/10 zastrzeżeń/

4{51) C07C

(57) Sposób wytwarzania laktobionianu sodu,
na drodze elektrochemicznego utleniania roztworu laktozy, charakteryzuje się tym, że
utlenieniu elektrochemicznemu poddaje się
roztwór wodny laktozy o stężeniu 0,1 - 1,0
mol/dm 3 , zawierajęcy nadto wodorowęglan sodu
w ilości 0,1 - 0,6 mol/dm|3 oraz bromek sodu
w ilości 0,1 - 0,5 mol/dm , który przepuszcza
się przez elektrolizer z anodę z włókniny węglowej, z prędkościę objętościowe określone
stosunkiem natężenia prędu przepływającego
przez elekfolizer do iloczynu ładunku elektrycznego niezbędnego do utlenienia 1 mola
laktozy i atężenia roztworu laktozy, w temperaturze 18 - 40°C. Z wytworzonego elektrolizatu, który przesącza się przez anodę, wytraca
się laktobionian sodu za pomoce alkoholu metylowego. Każdy ze składników roztworu poddawanego elektrolizie dozuje się odrębnie do
elektrolizera.
/I zastrzeżenie/

Al(21) 268263

(22) 87 10 16

(30) 86 10 17 - SU - 4131462
(7l) Institut Kataliza Sibirskogo Otdelcmija
Akademii Nauk SSSR, Novosibirsk, SU
(54) Sposób wytwarzania metanolu
(57) Sposób wytwarzania metanolu polega na tym,
że gaz syntezowy zawierający tlenki węgla i
wodór przepuszcza się przez nieruchoma warstwę
zawierajęcego miedź katalizatora przy temperaturze 150-300°C i ciśnieniu 3,0-15,0 MPa..
Katalizator dzieli się na dwie części o równej
objętości lub tak, że stosunek objętości mniejszej części do objętości większej części wynosi
0,5-1,0. Miaszaninę gazowe otrzymane po przepuszczeniu przez pierwsze część warstwy kata-

4(51) C07C

Al(2l) 268571

(22) 87 11 03

(30) 86 11 03 - NL - 8602770
711 Stamicarbon B.V., Geleen, NL
(72) Oonckers Kees, Burks Henk Christiaan
(54) Sposób wytwarzania mocznika
(57) Przedstawiono sposób wytwarzania mocznika, w którym w strefie syntezy z dwutlenku
węgla i nadmiaru amoniaku tworzy się roztwór
syntezowy, zawierajęcy mocznik, zawierajęcy
karbaminian i wolny amoniak, w pierwszym etapie rozkłada się część karbaminianu pod ciśnieniem takim Jak przy syntezie lub mniejszy«
z doprowadzeniem ciepia i z przeciwprędowym
kontaktem z gazem odpędowym, a uzyskane mieszaninę gazowe w części skrapla się w pierwszej strefie skraplania, po czym kondensat i
nieskroplona część mieszaniny gazowej zawraca
się do strefy syntezy, w co najmniej dwóch
dalszych etapach rozkładu rozkłada się dalsze
ilość obecnego jeszcze karbaminianu, a powstałe mieszaninę gazowe oddziela się, pozostały roztwór zawierający mocznik poddaje się
odparowaniu z wytworzeniem stężonego roztworu
mocznika, który polega na tym, że w pierwszy«
etapie odparowania stosuje się mieszaninę gazowa stanowiące fazę gazowe powstajęcę przy
wymianie ciepła między częścią odpędzanego
roztworu z syntezy mocznika rozprężonego do
ciśnienia 0,4 - 4,0 MPa i skrapla się mieszaninę gazowe w pierwszej strefie skraplania.
/5 zastrzeżeń/

4(51) C07C

Al (21) 268572

(22) 87 11 03

(30) 86 11 03 - NL - 8602769
(71) Stamicarbon B.V., Geleen, NL
(72) Oonckers Kees, Burks Henk Christiaan
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(54) Sposób zatęźąnia roztworu mocznika i
urządzenie do jego realizacji
(57) Przedstawiono sposób zatężania roztworu
mocznika płynącego cienkę warstwę po wewnętrznych ściankach więzki rur pionowych, przy czym
niezbędne ciepło wytwarza się głownie przez
kondensację mieszaniny gazowej w strefie grzewczej wokół wiązki rur, przy czym mieszaninę gazowa wprowadza się w kierunku do góry do strefy grzewczej w pobliżu końca więzki rur, a roztwór mocznika wprowadza się z przeciwnej strony
więzki rur, tak aby nie mógł następić przepływ
wsteczny mieszaniny gazowej lub kondensatu.
Urzędzenie do realizacji sposobu według
wynalazku posiada strefę grzewcze podzielone
na przedziały usytuowane jeden nad drugim przy
pomocy poziomych perforowanych przegród umożliwiających przepływ do góry mieszaniny gazowej
i kondensatu.
/9 zastrzeżeń/

4(51) C07C

A2(21) 270614

(22) 88 02 11

(71) Akademia Rolnicza, Wrocław
(72) Mejer Stanisław, Łusiak Przemysław
(54) Sposób otrzymywania l-acetylo-6-metoksynaftalenu
(57) Sposób polega na otrzymywaniu l-acetylo-6-metoksynaftalenu z l-acetylo-4,6-dimetoksynaftalenu w środowisku redestylowanego znad sodu ciekłego amoniaku, poprzez redukcję substrátu sodem i wodę w obecności kosolwenta, którym
Jest tetrahydrofuran i przerwanie reakcji przez
dodanie chlorku amonu z tym, że stosunek reaentów wynosi 1,5 mola wody i 1,2 mola sodu na
mol substrátu przy stężeniu 1 części wagowej
substrátu na 100 części objętościowych ciekłego amoniaku, przy czym reakcję przerywa się
przez dodanie nasyconego roztworu chlorku amonu.
/I zastrzeżenie/

?

4(51) C070

Al (21) 257436

(22) 86 01 10

(71) Ssndoz A.G., Bazylea, CH
(54) Sposób wytwarzania nowej 8
eřgollny

oC-acyloamino-

(57) Sposób wytwarzania zwięzku o wzorze 1 polega na tym, że zwięzek o wzorze 2 poddaje się
reakcji ze zwięzkiem o wzorze 3 albo jego reaktywne pochodne funkcyjne. Wytworzony zwięzek
wykazuje aktywność antagonistycznę w stosunku
do apomorfiny oraz działanie hamujęce wydzielanie prolaktyny i może być stosowany w środkach neuroleptycznych oraz do leczenia schorzeń, w których wskazana Jest redukcja poziomu prolaktyny.
/I zastrzeżenie/
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4(51) C070

Al (21) 260690

(22) 86 07 17

(71) Sandoz A.G., Bazylea, CH
(54) Sposób wytwarzania nowych tlazoll
(57) Sposób wytwarzania nowych tlazoll o wzo
rze 1, w którym R. i R_ niezależnie od siebie
oznaczaję atomy wodoru, rodnik /C^gZ-alkIłowe,
/C^g/.cykloalkiłowe, /C^gZ-cykloalkllo/C.jZ-alkllowe, fenylowe, fenylo-/C. -/-alki
lowe, albo R. i R. razem oznaczają grupę troj
me tylenowę, czterometylenowe lub pięćłonatyła
nowa, ewentualnie podstawiona przy tych samych
lub różnych atomach węgla 1 lub 2 grupami,
metylowymi, albo R. i R_ razem oznaczają grupę
-/CH_/ 2 C-0-C/CH 3 / -, R ponadto oznacza grupę
trójfluorometyłowa, W oznacza rodnik alkilenowy o 2-6 atomach węgla, albo rodnik alkenylenowy lub alkinylenowy o 4-6 atomach węgla,
przy czym wiązanie nienasycone nie występuje
w sąsiedztwie atomu azotu, ugrupowanie X-Y
oznacza grupę N-CH 2 , O C H lub CH-CH 2 , a R_
oznacza grupę o wzorze a/ - n/, w których to
wzorach A oznacza grupę o wzorze 7, NR ß , O
lub S, B oznacza grupę o wzorze 7 lub C0, m
oznacza O lub 1, R, i R'. niezależnie od sie4
4
bie oznaczaj? atomy wodoru lub rodniki /C
J
alkilowe, R,. i R'c niezależnie od siebie ozna3

3

czaję atomy wodoru, rodniki /C« 4 /-alkiłowe,
fenylowe lub fenylo-/C ^/-alkilowe, t oznacza
4 lub 5, Rfi oznacza atom wodoru lub rodnik
/C -/-alkilowy, R oznacza atom wodoru, rod
nik /C 1 _ 3 /-alkilowy, fenylo-ZC-^Z-alkiłowy
lub fenoksy-/C1_3/-alkiłowy, ugrupowania U
L
oznacza grupę N - C R 5 lub CR_»N, A'oznacza gru
pę o wzorze 7 lub. NRg, D oznacza grupę o wzo
rze 7, C0, NRfi, S lub O, E oznacza N lub CH,
ugrupowanie M-V oznacza grupę w wzorze 8 lub
10, a gdy X- oznacza N-CH , R może również
oznaczać grupv o/ o wzorze 11, przy czym Rfl ;
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54

oznacza atom wodoru lub rodnik /C« -/-alkilowy
R g oznacza grupę -COR 1£) , -CON/R 1 J L /R l 2 . - S 0 2 R 1 0
lub - S 0 2 N / R 1 1 / " l 2 » 9dz*-* R 1 0 oznacza rodnik
/C 1 - e /-alkiłowy, /C 3 _ e /-cykloalkiłowy, fenylowi
lub fenylo-/Cj/-alkiłowy, przy czym każdy
rodnik fenylowy Jest ewantualnia mono- lub nie
zależnie dwu- lub trój- podstawiony grupę
/C -/-alkilowe, hydroksylowe, metoksylowę,
metylanodiokay, aminowe, chlorowcem lub grupę
trój fluorométyIowę, R 4 i R 1 2 niezależnie od
siebie oznaczaję atomy wodoru lub rodniki
/C-jZ-mlkiłowa albo R ^ i R l 2 razam oznaczaję
grupę cztaromatylenowę lub pięciometylenowę,
z tym, że gdy W oznacza grupę dwumetylenowę,
a R oznacza grupę -COR 1 Q , gdzie R 1 Q oznacza
grupę 4-aminofenyIowę, co najmniej Jeden z pod
stawnikow R , R 2 i RQ ma znaczenie inne niż
atom wodoru, albo ich aoli addycyjnych z kwaae
polegajęcy na tym, że a/ w przypadku wytwarza
nia zwlęzfców o wzorze la, w którym R,, R 2 >
W i X-Y maję znaczenie wyżej podane, a R' 3 ozn
cza grupę o wzorze a/ - n/, albo ich aoli addy
cyjnych z kwasem, zwlęzak o wzorze 2, w którym
R , R i X-Y maję znaczenia wyżej podane, pod
daje alę reakcji ze zwięzkami o wzorze 3, w kt
rym w i R', maję znaczenie wyżej podane, a Q
oznacza grupę odazczepialnę, albo b/ w przy
padku wytwarzania zwlęzków o wzorze Ib, w któ
rym R , R , W, R 8 i R g maję znaczenie wyżej
podane, albo ich soli addycyjnych z kwasami,
zwięzki o wzorze 4, w którym R , R 2 » W i R Q
maję znaczenia wyżej podane, poddaje się reak
cji ze zwięzkami o wzorze 5, w którym R. ma
znaczenie wyżej podane, a Z oznacza grupę odszczepialna i zwięzki o wzorze 1 wyodrębnia
się w postaci wolnej zasady lub soli addycyjny
z kwasami.
/I zaetrzeżenie

4(51)

C07D

Al(2l) 260691

(71) Sandoz A.G.. Bazylsa, CH

(22)

86 07 17

Nr 18 / 3 8 4 / 1988

środek do zwalczania szkodników i
ąTposób wytwarzania nowych związków
Heterocyklicznych zawierałecych~a*ž"ot

57 Środek do zwalczania szkodników, zawie
rający jako substancję czynne nowe zwięzki
heterocykliczne zawierające azot o wzorze A,
w którym m i m'oznaczala. 0 lub 1, n oznacza'
0,1 lub 2, W oznacza tlen, siarkę, grupę
4
1
NR lub grupę karbonyIowa, W* oznacza tlen,
A
siarkę, grupę NR , grupę karbonylowę, eulfl.
nylowę lub sulfonyIowę, X oznacza tlen lub
siarkę, Z oznacza atom wodoru, rodnik C„ _.
1-8
-alkilowy, C- 8~chloroweoalkilowy lub atom
chlorowca, R oznacza rodnik C, Q-alkilowy,
C 2 _ 8 -alksnylowy, C^g-alkinylowy, C^g-chlorowcoalkiłowy, C2_8-chlorowcoalkenylowy,
C2_a-chlorowcoalkinylowy, C__ 10 -alkoksyalkllowy, C2_-0-alkilotioalkilowy, C 8 -cykloalkilowy, C-g-chlorowcocykloalkiłowy, C j 1 2 -cykloalkiloalkilowy lub heterocykloalkiłowy,
1
4
R i R niezależnie od siebie oznaczają atom
wodoru lub rodnik C,1 _ ö^-alkilowy lub atom chlo3
rowca, a R oznacza aromatyczny, zawierajęcy
azot pierścień heterocykliczny, taki jak
pierścień pirydylowy, 3-pirydazynylowy, 2-pirymidynylowy, pirazynylowy, triazynylowy
lub 2-tiazolilowy, przy czym aromatyczny, za
wierający azot pierścień heterocykliczny może
być niepodstawionymi lub podstawiony jednym
lub kilkoma podstawnikami, takimi jak atomy
chlorowca, grupy C.1-o
„-alkilowe, C.1-o
„-chlorowcoalkilowe, Ct Q-alkoksylowe, C. --alkilotio i
1-o
1-o
NO-, albo oznacza grupę o wzorze G., w którym
k oznacza O lub 1, a R 1 6 . R 1 7 , R 1 8 , i R 1 9 nie
zależnie od siebie oznaczają, atomy wodoru lub
rodniki metylowe, oraz rozcieńczalnik oraz
sposób wytwarzania tych zwięzków, polegający
na tym, że zwięzek o wzorze 1, w którym R,
1 2
1
R , R , W , W, Z, m, m'i n maję znaczenie
wyżej podane, a Q oznacza grupę OH, SH lub
grupę odszczepialna zdolne do odszczepiania
w warunkach reakcji, poddaje się reakcji ze
zwlęzkiem o wzorze 2, w którym R ma znacze
nie wyżej podane a Q 2 oznacza grupę odazcze-
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ipialnę zdolne do odszczepiania w warunkach
reakcji, gdy Q oznacza grupę OH lub SH, albo
Q oznacza grupę OH lub SH f gdy Q. oznacza
grupę odazczepialnę, po czym ewentualnie chlorowcu je się tak otrzymane zwięzki o wzorze A,
2
g którym R oznacza atom wodoru, X oznacza S,
g W i W oznaczają O, uzyskując zwięzki o wzo2
rze A, w którym R oznacza chlorowiec, X oznacza S, a W i W 1 oznaczaję O.
/7 zastrzeżeń/
4(51) C070

A2(21) 260789

(22) 86 07 25

(71) Instytut Chemii Organicznej PAN,
Warszawa, Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "POLFA", Warszawa
[(72) Chmielewski Marek, Bełżecki Czesław,
Kałuża Zbigniew, Szymański Oerzy, Ruczaj
Zbigniew
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syntetycznych antybiotyków z grupy 1-oksapenamu lub 1-oksacefemu.
/5 zastrzeżeń/

4(51) C07D

A2(21) 260791

(22) 86 07 25

(71) Instytut Chemii Organicznej PAN,
Warszawa, Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "POLFA", Warszawa
(72) Bełżecki Czesław, Chmielewski Marek,
Kałuża Zbigniew, Szymański Jerzy,
Ruczaj Zbigniew

{54) Sposób wytwarzania 3-podstawionych
pochodnych 8-aza-2-oksa-bicykloŁ4.2.0J oktan-7-onu

(54) Sposób wytwarzania N-alkilowych pochod
nych 8-azo-2-okaa-biçyklo/4.2.0/ oktan-7-onu

(57) Sposób wytwarzania zwięzków o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza atom wodoru, grupę
alkilowe, podstawione grupę metylowe lub grupę
trialkilo-, dialkiloarylo-, alkilodiarylosililoksymetylowę, halogenometylowę, alkoksykarbonylowę, benzyloksykarbonylowę, aryloksykarbonylowę polega na cykloaddycji zwięzku o wzorze
2
2
2 ze zwięzkiem OCNR , w którym R oznacza acyl,
po czym mieszaninę traktuje się aminę lub florisilem. Wytworzone zwięzki sę półproduktami
do 9yntez antybiotyków Ja -laktamowych z grupy
o!<88penamu lub oksacefemu.
/I zastrzeżenie/

(57) Sposób wytwarzania związków o wzorze 1,
w którym R , Jednakowo lub różne, oznaczaję
rodnik alkoksylowy, alliloksylowy, benzyloksylowy, trójalkilosililokaylowy, dialkiloarylosililoksyiowy, alkilodiarylosililoksylowy,
acetoksylowy, benzoiioksylowy albo podstcwniki
1
2
R razem oznaczaję grupę acetalowa, R oznacza
atom wodoru, grupę alkilowe ewentualnie podstawiona, grupę alkoksylowę, benzyloksylowa,
trialkilosililoksylowa, diaikiloarylosililoksylowa, alkilodiarylosililokeylowa, acyloksylowa
2
bądź R" oznacza gruDę alkoksykarbonyiową,
benzyloksykarbonylowa, R Ł i R mogę oznaczać
ugrupowanie o wzorze 6, 7 lub 8, R oznacza
grupę alkilowe, benzylowe, allilowe, podsta
wiona grupę metylpwę, polega na tym, że zwięzek o wzorze 2, w którym R 1 i2R maję wyżej
podane znaczenie, alkiluje się w warunkach
katalizy międzyfazowej zwięzkiem o wzorze R X,
w którym X oznacza atom chlorowca a R ma wy
żej podane znaczenie. Wytworzone zwięzki sę
użyteczne jako substráty do wytwarzania anty
biotyków z grupy oksapenamów będź oksadefemów.
/3 zastrzeżenia/

o1

4{5l) C07D

R1

A2(2l) 260790

(22) 86 07 25

(7l) Instytut Chemii Organicznej PAN,
Warszawa, Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "POLFA", Warszawa
{72) Chmielewski Marek, Bełżecki Czesław,
Kałuża Zbigniew, Szymański 3erzy,
Ruczaj Zbigniew
(54) Spo9Ób wytwarzania 1,2-dideoksy- i 1,2,6-t rideoksy-2-lorboksyçjIikopentc- i
heksopiranozyloaminolaktamów
[57] Sposób wytwarzania związków o wzorze 1,
w którym R oznacza atom wodoru, grupę metylowa
lub hydroksyle tyłowa, o konfiguracji >3-D i
y2>-L-arabino, oC-O i oC-L-ksylo, oC-D i
oC-L-gluko, oC -D-galakto i Ji -D-allo- polega
na tym, że związek o wzorze 2 w którym R 2 ozna
cza grupę triœetylosiiilowa, a R atom H, grupę
^etylowa, trimetylosililoksymetylowę, poddaje
8
ię solwolizie lub działaniu żelu krzemionkowe
go w rozpuszczalniku polarnym, będź też związek
2
o wzorze 2, w którym R oznacza grup? benzylow-,
a R atom H, grupę metylowa lub berzyloksymetylowę poddaje się wodorolizie. Wytworzone
zwięzki służą jako półprodukty do wytwarzania

4(51) C07D

Al (21) 262930

(30) 85 12 13 - GB
86 02 10 - GB
86 08 28 - GB
86 10 31 - GB
(71) Boecham Group

(22) 86 12 11

- 85/30813
- 86/03228
- 86/20849
- 86/26041
p.l.c, Brentford, GB

(54) Sposób wytwarzania nowych zwięzków
(57) Sposób wytwarzania zwięzków o wzorze 1,
w którym to wzorze R„ oznacza atom wodoru lub

Se
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grupę o wzorze -CH„OH; R_ oznacza atom wodoru
lub, gdy R. oznacza atom wodoru, grupę hydroksylowe lub grupę o wzorze -CHpOH ; R, oznacza
grupę o wzorze -CH-OH lub, gdy R. i R 2 oznaczaJę atom wodoru, grupę o wzorze -CH/OH/CH-OH;
R. oznacza atom wodoru, grupę hydroksylowa,
grupę aminowa lub grupę o wzorze -OR_, w którym R_ oznacza grupę C . , - a l k i l o w e , fenylowa
lub fenylo-C 1 „-alkilowe, ewentualnie podstawione, polega na tym, że związek o wzorze 3, w
którym L oznacza zawierajęce atom siarki grupę
odchodzęcę lub grupę aminowe, Y oznacza grupę
ochronne oraz R , R„ i R* oznaczaję odpowiednio R Ł , R 2 , Rj lub grupy R^, R 2 i/lub R^, w
których grupy hydroksylowe sa ochronione, poddaje się reakcji cyklizacji i następnie przekształca się grupę R w atom chloru, i następnie albo redukuje się grupę R. do atomu wodoru
lub wymienia się atom chloru na grupę aminowe
albo na grupę OR_.
/1O zastrzeżeń/

4(51) C07D

Al(21) 263015

(22) 86 12 16

4f51) C07D

Nr 18 /384/ iggď

Al (21) 263082

(22) 86 12

(71) Instytut Przemysłu Farmaceutycznego,
Warszawa;Centrum Badań Molekularnych 1
Makromolekularnych PAN, Łódź; Instytut
Immunologii i Terapii Doświadczalnej
PAN, Wrocław
(72) Stec Wojciech, Radzikowski Czesław,
Szelejew8ki Wiesław, Kinas Ryszard,
Misiura Konrad, Grynkiewicz Grzegorz,
Grodner Dacek, Kutner Andrzej,
Pilichowske Sławomira, Kusmierczyk
Halina
(54) Sposób wytwarzania N-ącylowych pochod,
nych l,3 J 2-ok8azafoeforinanu
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania N-acylowych pochodnych 1,3,2-oksazafosforinanu o wzorze 1, gdzia R i R_ oznaczaję
wudór lub grupę 2-halogenoalkilowę, a X oznacza chlorowiec.
Według wynalazku N-acylowanie odpowiednich pochodnych 1,3,2-oksazafosforinanu przeprowadza się za pomoce halogenków acylowych
w obecności zwięzku o charakterze silnego
akceptora więzania wodorowego, takiego jak
tlenek fosfiny lub fosforan trialkilowy. Również sposobem według wynalazku, reakcję otrzymywania N-acylowych pochodnych 1,3,2-oksazafoiforinanu, wychodzęc z 3-aminopropanolu przez
kolejne reakcje cyklizacji, kondensacji i
acylowanla, prowadzi się w jednym naczyniu
reakcyjnym, działajęc kolejno odpowiednimi reagentami na mieszaniny reakcyjne i wyodrębniając na końcu produkt.
Zwięzki będące przedmiotem wynalazku ste*
nowie produkty pośrednie do syntezy potencjał«
nych leków przeciwnowotworowych.
/2 zastrzeżeni«/

(71) Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii
Organicznej PAN, Warszawa
(72) Kaczmarek Łukasz, Nantka-Namirski Paweł,
Peczyńska-Czoch Wanda, Mordarski Marian,
Wieczorek Jadwlga
(54) Sposób wytwarzania pochodnych 6H-indolo
£2,3-bJ -chinoliTiy
(57) Sposób wytwarzania zwięzków o ogólnym
wzorze 1, w którym R , R_, R_, R., R_, R & ,
R 7 , Rg i R_ sę takie same lub różne i oznaczaję
atom wodoru, grupę alkilowe lub alkoksylowa,
grupę trifluorometylowę, grupę hydroksylowe
lub atom fluorowca, polega na tym, że związek
o wzorze 3, w którym R., R-, R , R. i R g maję
wyżej podane znaczenie a Y oznacza atom fluorow
ca poddaje się kondensacji ze zwięzkiem o wzo
rze 4, w którym R g , R-, R 7 i R„ maję podane wy
żej znaczenie po czym redukuje się powstałe po
chodne i diazuje roztworem NaNO„ z wytworzeniem
benzotriazolu, który następnie poddaje się roz
kładowi w podwyższonej temperaturze. Wytworzone
zwięzki wykazuję właściwości cytostatyczne,
bakteriostatyczne i przeciwgrzybiczne.
/2 zastrzeżenia/

4(51) C070

Al(21) 263988

(22) 87 02 06

(71) Zakład Doświadczalny "CHEMIPAN"
I n s t y t u t u Chemii Fizycznej i I n s t y t u t u
Chemii Organicznej PAN, Warszawa
(72) Bolssławska Teresa, Swat Dadwlga
(54) Sposób wytwarzania dekanonlanu 4-4-/chlorofenylo/-4-hydroksypiperydyno-4*-fluoroftutyrofenonu
(57) Sposób polega na r e a k c j i e s t r y f i k a c j i
4-4-/4-chlorofenylo/-4-hydroksypiperydyno-4-fluorobutyrofenonu chlorkiem dekanoilu w uk
ł a d z i e dwufazowym, c i e c z - c i a ł o s t a ł e , wobec
znanego k a t a l i z a t o r a przenoszenia fazowego,
przy czym w f a z i e c i e k ł e j znajduję e i ę réagir"
ty a fazę s t a ł e stanowi sól metalu alkalicznego.
Wytworzony zwięzek Jeat neuroleptykiem o prze
dłużonym d z i a ł a n i u .
/2 zastrzeżenia/

4(51) C07D

A 2 ( 2 l ) 264317

(22) 87 02 26

( 7 l ) I n s t y t u t Chemii Organicznej PAN,
Warszawa Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne "POLFA", Warszawa
(72)Bełżecki Czesław, Chmielewski Marek,
Kałuża Zbigniew, Szymański Jerzy,
Ruczaj Zbigniew
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(54) Sposób wytwarzania 1,2-djdęoksy 1
T,2,6-trldeok3y-2-karbok6yglikopento i
heksopiranozyloamino laktamów
(57) Wynalazek polega na wytwarzaniu w jednym
etapie grupy enancjomerycznie czystych blcyklicznych zwięzków ß -laktamowych o potencjalnej aktywności biologicznej, które znajduję
ponadto zastosowanie Jako materiał wyjściowy
do ayntezy antybiotyków Ji -laktamowych, zwłaszcza z grupy okeapenamu, aksacefamu bądź karbapenaau.
Według wynalazku poddaje się cykloaddycji
izocyjanian trichloroacetylowy z odpowiednim
glikalem w aprotonowym rozpuszczalniku organicznym w temperaturze do 30°C, po czym mieszanine reakcyjne zadaje się pierwszorzędowę amin a grupy sililowe usuwa się przez alkoholizę w środowisku kwaśnym, po czym produkt reakcji wyodrębnia się w dowolny znany sposób.
/I zastrzeżenie/

4(51) C07D

A2(2l) 264941

(22) 87 04 01

(71) Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa,
Tarchomińekie Zakłady Farmaceutyczne
"POLFA", Warszawa
(72) Bełżecki Czesław, Chmielewski Marek,
Kałuża Zbigniew, Szymański Derzy, Ruczaj
Zbigniew
(54) Sposób wytwarzania pochodnych 3-hydroksymetylo-4-alkoksy-azetidinonu-2
(57) Sposób wytwarzania nowych Zwięzków o wzorza 1, w którym R oznacza atom wodoru, grupę
alkilowe, lub podstawione grupę alkilowe,
C„hlorowcome tyłowe, hydroksymetalowę lub grupę
2
hydroksymetylowa zabezpieczone a R oznacza
ewentualnie podstawione grupę alkilowe, lub
benzylowe polega na tym, że zwięzek o wzorze 2,
w którym R 1 i R 2 maję takie samo znaczenie jak
we wzorze 1 utlenia się a powstały dialdehyd
poddaje redukcji. Wytworzone zwięzki stanowię
materiał wyjściowy do wytwarzania antybiotyków
z grupy oksapenamów lub oksacefamu.
/I zastrzeżenie/

4(51) C07D
A01N

A l ( 2 l ) 265359

Í22) 87 04 24

(30) 86 04 24 - DP - 9 3,328/86
86 06 18 - DP - 139,981/86
86 11 05 - DP - 262,018/86
(71) Mitsui Toatsu Chemicals, Inc, Tokio, DP
(54) Sposób wytwarzania pochodnych pirazolu
oraz środki grzybobójcze zawierajęce
pochodne pirazolu
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania pochodnej pirazolu o wzorze ogólnym 1, w którym
R oznacza grupę alkilowe, chlorowcoalkilowa,
alkenylowę, chlorowcoalkenylowę lub fonylowę
2
3
R i R każdy oznacza atom wodoru lub atom
chlorowca lub grupę alkilowe, chlorowcoalkilowa,
alkoksylowę, alkoksyalkilowę lub fenylowa i
R oznacza grupę alkilowa, alkenylowa, chlorowcoalkenylowę lub fenylowę lub heterocykliczne
grupę aromatyczna zawierające co najmniej jeden
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atom tlenu, azotu i siarki, która może być
niepodetawiona lub podstawiona, przez reakcję
związku o ogólnym wzorze 2, w którym R , R
1 R maję wyżej podane znaczenie a X oznacza
atom chlorowca z aminoacetonitrylem o ogólnym wzorze 3, w którym R ma wyżej podane
znaczenie lub Jego solę oraz środka grzybobójczego nadającego się do stosowania w rolnictwie i ogrodnictwie zawierajęcego jako
ekładnik aktywny pochodne pirazolu o ogólnym
wzorze 1, w którym wszystkie podstawniki maj«
wyżej podane znaczenie.
/2 zastrzeżenia/

4(51) C07D

Al(21) 265549

(22) 85 10 18

(30) 85 03 26 - GB -, 8507861
85 03 26 - GB - 8507862
(71) ICI Americas Inc., Wilmington, US
(54) Sposób wytwarzania nowych heterocyklicznych amidów
(57) Sposób wytwarzania nowych heterocyklicznych amidów o wzorze 1, w którym grupa A*I*
CRa oznacza dwurodnik o wzorze -CRbaCRar«
-CHRb-CHRa i -N-CRa, w których to grupach Ra
oznacza atom wodoru, rodnik metylowy, atom
chlorowca, grupę /2-6C/-alkanollowę, ewentualnie podstawione grupę /2-6C/-alkenylowę lub
/2-6C/alkiłowa, Rb oznacza atom wodoru, Rc
oznacza atom wodoru, Rd i Rf niezależnie od
siebie oznaczają atomy wodoru lub grupy /1-4C/-elkilowe, grupa Re.L oznacza grupę amidowe o
wzorze Re.X.C0.NH, lub Re.NH,C0-, w których
Re oznacza rodnik /2-10C/-alkilowy, fenylo-/
/l-oCZ-alkilowy, S-SCZ-cykloalkilowy, /3-8C/-cykloalkilo-/l-6C/-alkiłowy lub /4-6C/-oksyheterocyklilowy, X oznacza grupę okay, tio,
iminowa albo bezpośrednie wiezanie do Re, Q
oznacza bezpośrednie więzanie do G albo oznacza rodnik p-fenylenowy lub heteroarylenowy,
1
2
G oznacza rodnik /l-BCZ-alkilenowy, G oznacza rodnik metylenowy lub bezpośrednie więzanie do Z, a Z oznacza grupę kwasowe, taka jak
grupa acylosulfonamidowa o wzorze -C0.NH.SO n Rg,
w którym n oznacza liczbę całkowite 1 lub 2,
Rg oznacza rodnik /1-6C/-alkiłowy, fenylowy,
fenylo/l-4C/alkilowy lub naftylowy, przy czym
części fenylowę lub naftyłowe mogę zawierać
1 lub 2 podstawniki, takie jak atomy chlorowca,
grupy /l-4C/-alkilowe, /l-4C/-elkokeylowe i
nitrowe lub ich farmaceutycznie dopuszczalnych
soli, polega na tym, że kwaa karboksylowy o
wzorze 1, w którym Z oznacza grupę karboksylowę lub Jej reaktywne pochodne a pozostałe podstawniki maję wyżej podane znaczenie, poddaje
się kondensacji i pochodne sulfonamidowę o
wzorze RgSO NH-, w którym Rg i n maję wyżej
podane znaczenie. Wytworzone zwięzki wykazuję
działanie antygonistyczne do leukotrienów.
/4 zastrzeżenia/
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4(51) C07D

A2(2l) 265601

(22) 87 05 08

(71) Uniwersytet Łódzki, Łódź
(72) Nazarski Ryszard, Skowroński Romuald
(54) Sposób równoczesnego otrzymywania
nowych trwałych mono- i birodnikoV*
azolidynok8ylowych
(57) Prze imiotem wynalazku jest.sposób równoczesnego otrzymywania nowych trwałych monoi birodnit-ów azolidynoksylowych o ogólnych
wzorach 1 i 2, w których R oznacza grupę alkilowa, arylowę lub heteroarylowa.
Sposobem według wynalazku poddaje się
N-tlenek 4-alkilo/arylo, heteroarylo/-2,5,5-trimetylo-1-azoliny o ogólnym wzorze 3, w
którym R ma wyżej podane znaczenie, reakcji
Grignarda przy użyciu jodku metylomagnezowego,
po czym uzyskane mieszaninę utlenia się tlenem
z powietrza w roztworze alkoholowo-wodno-amoniakalnym w obecności soli miedzi / I I / , a
otrzymana mieszaninę związków o ogólnych wzorach 1 1 2 rozdziela się n a kolumnie wypełnionej tlenkiem glinu.
/ I zastrzeżenie/

4(51) C07D

A2(2l) 265929
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ogólnym wzorze 1, w którym n oznacza liczbę
całkowite 1-4, R^ i R 2 oznaczają niższe rodniki alkilowe, R j oznacza niższe grupę alkilowe
lub alkoksyalkilowę, A oznacza rodnik / C ^ - C ^
alkilenowy, X1 i X 2 sa jednakowe lub rótr\B
i oznaczaję grupy - N 0 2 , - C F 3 , CHjO-, -CN,
atomy wodoru lub chlorowca albo niższe rodniki
alkilowe, Y oznacza atom tlenu, atom siarki,
grupę - S / 0 / 2 ~ i R oznacza atom wodoru lub
podstawnik R', to jest niższy rodnik alkilowy
grupę cykloalkiłowa, alkoksyalkilowę, cykloalkiloksyalkiłowa., alkoksycykloalkilowa lub
nasycony albo nienasycony, 5- lub 6-członowy
pierecień heterocykliczny, ewentualnie podstawiony niższe grupa alkilowe lub alkokaylowę, w którym heteroatomem jest atom tlenu.
Związki te wytwarza się w postaci racemicznych mieszanin lub poszczególnych izomerów
optycznych.
Związki o wzorze 1 maję cenna zdolność
zwalczania schorzeń układu sercowo-naczyniowego. np. nadciśnienie i niewydolności krążenia,
toteż mogę być stosowane jako subarancja czynna érodkó.v do zwalczania tego typu schorzeń.
Zgodnie z wynalazkiem, związki o wzorze
1 wytwarza się na drodze reakcji ziMięzków o
wzorze 2, w którym R , A. Y i n maję wyżej
podane znaczenie, a R oznacza wyżej opisany
podstawnik R', ze zwięzkami o wzorze 3, w którym R i R maja wyżej podane znaczenie i zf
zwięzkami o wzorze 4, w którym X i X waj-i
wyżej podane znaczenie. Wynalazek obejmuje również pewne warianty tego sposobu.
/3 zastrzeżenia/

(22) 87 05 26

(71) Uniwersytet Łódzki, Łódź
(72) Nazaraki Ryszard, Skowronek! Romuald
(54) Sposób otrzymywania nowego związku
1.2,2.5.5-pentametylo-3-azolidynolu
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania nowego związku, 1,2,2,5,5-pentametylo-3-azolidynolu o wzorze przedstawionym na rysunku.
Sposobem według wynalazku na 2,2,5,5-tetrametylo-3-azolidynol działa się jodkiem metylu, a otrzymany Jodek 1,2,2,5,5-pentametylo-3-hydroksyazolidyniowy przeprowadza się w wolna aminę działaniem wodorotlenku potasu.
/I zastrzeżenie/

4(51) C07D

Al(21) 266416

(22) Ü7 Ű6 24

(30) 86 06 26 - DE - P 3621413.2
(71) Boehringer Ingelheim KG, Ingelheim
am Rhein, DE
(54) Sposób wytwarzania nowych heterocyKliczTiie i karbocyklicznie skondensowanych
dihydropirydyn
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania nowych heterocyklicznie i karbocyklicznie skondensowanych dihydropirydyn o wzorze 1 i
i ich tautomerycznych postaci o wżerach 2 lub
2, w których to wzorach X oznacza grupę CH ,

4(5l) C07D
(30)
Í71)
(72)
(54)

Al(2l) 266231

(22) 87 06 12

86 06 13 - US - 874264
Laboratoires Syntex S.A., Puteaux, FR
Genain Gilles
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
dílnydropirydyny
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania nowych pochodnych dihydropirydyny o

NHR-j albo NR_R 4 , a R. oznacza atom wodoru.
crupę Cj-C^-alkiłowa albo grupe
alkilowa, R 2 oznacza atom wodoru, grupę Cj-Cg-alkenylowa, C3-C6-alkinylonia, C^C^cykloalkilowa, proste albo rozgałęzione grupę ^ - C g -alkilowę, która ewentualnie jest postawiona
pojedynczo lub kilkakrotnie niżej wymienionymi
podstawnikami grup a/ - c/, które sę jednakowa
albo różnet a/ atom chlorowca- grupa cyjanowa
hydroksylowa, merkaptanowa, C j - C ^ l k k
lowa, Cj-C.j-alkilotio, grupa »mi-
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nowa« nono-C^-C^-elkiloeminowa, di-C -C -alkiloaminowa, przy czym podstawniki alkilowe sę
Jednakowa rótnm, b/ grupa fenylowa ewentualnie pojedynczo lub kilkakrotnie Jednkowo lub
różnie podstawiona przez atomy chlorowca,
grupy C^-Cj-alkoksylowe, hydroksylowe, merkaptanowe, C -C.-alkilotio, C -C.-alkiłowe, aminowe, mono-C.-C^-alkiloaminowe, di-C -C .-alkiloaminows, przy czym podstawniki alkilowe sa.
Jednakowe albo różne, dalej przez grupy C_-C_-acyloaminowa, C2-C,-acyloksylowa oraz przyłączone sasiednio do układu fenylowego grupę
-0-/CH 2 / n -0, przy czym n«l albo 2, c/ 5-albo
6-członowa nasycona albo całkowicie lub częeciowo nienasycona monocykliczna grupa heterocykliczna zawierająca do 3 heteroatomów z
grupy N, o, S, oraz lako bicykliczna grupa
heterocykliczna indol, przy czym wymienione
uprzednio grupy heterocykliczne sę ewentualnie '
pojedynczo lub kilkakrotnie podstawione grupę
C -C -alkilowi grupa Cj-Cg-cykloalkilowa, C_lub Cg-cykloalkenylowa, Cg-Cj-acylowa, Ci-^Ą"
-alkanosulfonylowa albo grupa fenylowa, która
ze swej strony Jest ewentualnie podstawiona do
trzykrotnie, jak opisano w b/R_ i R niezależnie od siebie oznaczają grupę C-C.-alkilowe,
która Jest ewentualnie podstawione grupę fenylowa, przy czym grupa fenylowa Jest ewentualnie ze swej strony podstawiona Jak wyżej w b/,
albo R, i R razen z atomem azotu, do którego
sę one przyłączone, oznaczaję całkowicie albo
częściowo nasycony heterocykliczny pierścień
o 5 lub 6 członach, który poza tym ewentualnie zawiera Jeszcze do dwu dalszych heteroatomów z grupy N, O, S, przy czym tak otrzymana
grupa heterocykliczna Jest ewentualnie podstawiona przez grupę C-C 4 -alkiłowa, hydroksylowe
lub przez grupę o wzorze /CH-/ -R 5 , przy czym
p-0 albo 1, zaś R_ oznacza grupę fenyIowę, która ewentualnie Jest podstawiona Jak wyżej w b/.
Rg oznacza atom wodoru, grupę C-C.-alkilowe
lub grupę C -C^-elkoksylowę, R 6 i R sa Jednakowe albo różne i oznaczaję atom wodoru, grupę
hydroksylowe, Cj-C.-alkiłowa, C.-C.-alkokaylowę, aminowe lub metanosulfonyloaminowę, albo
R- i R- razem oznaczają, grupę o wzorze -0-/
/CHy' -0-, w którym n«l albo 2, R„ oznacza atom
wodoru lub grupę C - C -alkilowe, a R Q oznacza
atom wodoru albo grupę 2-fenylo-2-etoksykarbonyloacetyłowa, z tym, że nie sę objęte zwięzki
0 wzorze la, gdy R ß i R oznaczaj« grupę OCH ,
Rg oznacza atom wodoru, a i/ R 2 oznacza grupy
takie lak 3-indoIiloetylowa, morfolinowa, 3-pirydyny Iowa, 2-metylo-4-metoksyfenetylowa,
4-metoksyfene tyłowa, fenetyłowa, cykloheksylowa,
3,4-metylenodiokeyfenylowa, n-propylowa, u-butylowa, alliowa, propargilowa, metylowa, etylowa, 2-hydroksyetylowa, 2-metoksyetyłowa,
3-metoksypropylowa, 2-metyłopropylowa, 3-dimetyloaminopropyIowa, 2-metoksyfenetyIowa,
3,4-dimetoksyfenetylowa, 2-/4 morfolinylo/ -etylowa, 3-furanylometyłowa, cyklopropylowa, izopropylowa, tert-butylowa, n-pentylowa, 1-metylopropyłowa, 3-metylobutyłowa, 2-hydroksypropylowa,
2-dimetyloaminoetyłowa, 2- /2-pirydynylo/-etylowa
albo grupa 2,4-dimetoksyfenetylowa, albo ii/ R_
1 R. razem z atomem azptu, do którego aą one
przyłęczone, oznaczaję grupę dietyłoaminowę,
dimetyloaminowę, priolidynowę 4-metylopiperazynowę, 4-benzylopiperazynowę, timorfolinowę,
*-/2-raetok8yfenylo/-piperazynowę albo grupę
d
Z
k
f
l
albo
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gdy R & oznacza grupę metoksylowę, a Ry grupę
hydroksylowe, zaś R Q atom wodoru, i/ R oznacza grupę 3-pirydynylowę, fenetylowę, n-butylowę. allilowę, 2-metylopropylowę, 2-/4-morfolinylo/-etylowę, 2-/2-pirydynylo/-etylowę,
3-chlorofenylowę, 4-hydroksy-3-Rietok8yfenetylowę, izopropylowę, n-pentyłowe, 3-chloro-2-«etylofenylowę albo grupę 2-pirydynylowę, albo
ii/ Rj 1 R 4 razem z atomem azotu, do którego
sę one przyłęczone oznaczaję grupę morfollnowę albo grupę N-benzylo-2-cyjanoetylowę albo
gdy Rg oznacza grupę hydroksylowe, R_ grupę
metoksylowę- a R Q atom wodoru, 11/ R_ i R
każdy oznacza grupę etylowe, albo gdy R , R_,
o
/
R_ oznaczaję grupę metoksylowę, 1/ R_ oznacza
0

ć.

grupę benzylowe, 2,3,4-trimetoksyfenetylowę
albo grupę 4-pirydynylowę, albo ii/ R i R
razem z atomem azotu- do którego sę one przyłęczone, oznaczaję grupę metyloetyloaminowę
albo gdy R ß i R_ razem oznaczaję grupę - O - C H -0-, a Rg oznacza atom wodoru, i/ R g oznacza
grupę 2-/4-morfolinylo/-etylowę, 2-/3-lzochinolinylo/-etylowę albo grupę 2-/3,4-metylenodioksyfenylowę/-etylowę, ii/ R i R razem
z atomem azotu, do którego aę one przyłęczone
oznaczaję grupę morfolinowę albo pirolidynowę, albo gdy R & oznacza grupę metoksylowę,
R_ i Rp oznaczaję atom wodoru, 1/ R ? oznacza
grupę benzylowe 3-metoksyfenetylowę, metylowe
albo etylowe, albo, ii/ R_ oznacza grupę metylowe, a R^ grupę etylowe Jak również ich
soli z fizjologicznie tolerowanymi kwasami,
zasadami albo czynnikami kompleksotwórczymi,
przez a/ cyklizację w obecności środka kondenaujęcego, amidu kwasu fonylomalonowego o
wzorze ogólnym 3, w którym A oraz X maję wyżej
podane znaczenie, albo b/ przez reakcję kwasów karboksylowych lub halogenków kwasów karboksylowych o wzorze ogólnym 4, w którym A ma
wyżej podana znaczenie, a Y oznacza grupę hydroksylowe lub atom chlorowca, alkoholami względnie aminami, w którym X ma wyżej podane znaczenie, w obecności odpowiedniego środka kondensacyjnego.
Nowe zwięzki odznaczaję się cennymi właściwościami farmakologicznymi i znajduję zastosowanie jako środki osłaniające serce do leczenia w zawałach serca oraz w profilaktyce
1 leczeniu niedokrwiennych chorób serca.
/4 zastrzeżenia/

4(51) C07D

Al (21) 266481

(22) 87 06 27

(30) 86 06 27 - IT - 20965 A/86
(71) Boehringer Biochemia Robin S.p.A.
Mediolan, IT
(72) Gandolfi Carmelo, Frigerio Marco,
Spinelli Silvano, Tofanetti Odoardo,
Tognella Sergio
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{54) Sposób wytwarzania pochodnych 2-faminoąlkilotio J metylo-l,4-dihydropirydyny
(57) Sposób wytwarzania pochodnych 2-/aminoalkilotio/metylo-l,4-dihydropirydyny o ogólnym
wzorze 1, w którym R oznacza grupę C0CH,,
C0C H , CN lub N O , grupę C0ORa, w której Ra
oznacza atom wodoru, prosty lub rozgałęziony
C.-C-alkll, ewentualnie podstawiony jedne lub
większe liczbę grup C.-C alkokaylowych l/lub
drugorzędnych grup aminowych o wzorze -NR.R-,
w którym R. i R_, takie same lub różne, oznaczaję C.-C.alkil, fanyl, benzyl, lub razem z
6

5

2

g
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podane znaczenie, a R. , korzystnie oznacza
grupę o wzorze COgRa.w której Ra ma wyżej »
dane znaczenie, grupę CN, COCHj lub COCgHgj
p o

lub /d/ formyluje się związek o ogólnym wzorze
i maję wyżej poda
8, w którym R^, R , R ,
ne znaczenie i produkty otrzymane w tych reak
cjach ewentualnie poddaje się utlenianiu,
estryflkacji i/lub rozdzielaniu na izomery.
Zwięzki wytworzone sposobem według wynalazku
wykazuję korzystne działanie przećiwnadciśnianlowe.
/5 zastrzeżeń/
2

3

n

atomem azotu tworzę pięcio- lub eześcloczłonowy pierścień, ewentualnie zawierajęcy inne ato"y« R_ oznaczę pierścień fenylowy, niepodstawiony lub podstawiony Jednym lub więcej C -Cg-alktlem, atomem chlorowca, grupę nitrowe,
cyjanowę, Cj-Cg-alkoksykarbonylowę, C^-Cgalkilotio, C.-C -alkilosulfinylowę; pięciofluoroc

fenyl ; cat.-lub jô-naftyl; pięcio- lub sześcioc z łonowy pierścień heterocykliczny ; oCbenzo
ZT2,3-bJ- 1,4-dioksen- CsC-yl ; lub ©£--benzofuroksany; R_ oznacza grupę C0ORa, w której
Ra ma wyżej podane znaczenie, P oznacza atom
wodoru, grupę o wzorze - C H V - lub prosty
będź rozgałęziony C.-Cg alkil; -N-P oznacza
resztę pierwszorzędowej lub drugorzędowej gru¬
py aminowej, w której P oznacza atom wodoru,
w

1

niższy liniowy lub rozgałęziony C.-C.alkil
lub grupę o wzorze -/CHg/ -W;
razem z P
i z atomem azotu do którego P^ Jest przyłęczone, może tworzyć pierścień pirolidynowy lub
piperydynowy; W oznacza hydroksymetyl, formyloksymetyl, grupę C0 R, w której R oznacza
p

t

atom wodoru lub niższy Cj-C^lkil; grupę CN,
nasycony lub nienasycony pierścień heterocyk¬
liczny, pierścień C,-C cykloalkiłowy, pierś¬
cień fenylowy ewentualnie podstawiony jednym
lub większe liczbę atomów chlorowce lub grup
C -C. alkoksylowych ; m oznacza liczbę całkowite
7

1-3; n oznacza zero lub liczbę całkowite 1-2;
p oznacza zero lub liczbę całkowite 1-3, ewen¬
tualnie w postaci soli, enancjomerów, diastereoizomerów, lub ich mieszanin, polegajęcy na
tym, że /a/ związek o ogólnym wzorze 2 podda¬
je się reakcji ze zwlęzkiem o ogólnym wzorze
3, tworzec wiązanie tioeterowe, przy czym w
ogólnych wzorach 2 i 3 R , R , R_, m, P, N-P
maja wyżej podane znaczenie, jeden z podstaw¬
ników Y lub Y oznacza grupę tiolowę lub za¬
maskowane grupę tiolowę, takę jak grupa tioeotru C--C.„ałkano Iłowego lub soli tiouroniowej -S-/C»NR /NR R /+/ /-/. e drugi z nich
oznacza lnnę odszczepialnę grupę, takę jak
atom chloru, bromu, jodu, grupa trójfluorometanoeiarczanowa, lub alkilo- badż arylosiarczanowa; R , R_ i R , takie same lub różne,
Y

6

c

7

8

2

Q

oznaczaję atom wodoru lub grupę Cj-C* alkilo¬
we, a V - / oznacza dopuszczalny farmakologicznie anion; lub /b/ cyklizuje się związek o ogól¬
nym wzorze 4 ze zwięzkiem alkiłidenowym o ogól¬
nym wzorze 5, przy czym w ogólnych wzorach 4 i
5, R , Rp, R,, P, N-P.,, i m maja wyżej podane
znaczenie; lub /c/ cyklizuje się zwięzek o
ogólnym wzorze 6 ze związkiem aíkilideno'vym
o ogólnym wzorze 7, pr-'.y czym w ogólnych wzo¬
rach G i 7, K ,, 1;^, I -, H-\ i m majn wyżej
Y

1

1

J

4(51) C07D

Al (21) 266582

(22) 85 07 02

(30 ) 86 0 7 04 - FR - 8609728
(71) Rhone - Ponlenc Santa, Courbevoie, Fr
(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych
1H, 3H - pi rolo £1,2 - c j tiazolu
(57) Sposób wytwarzania nowych zwięzków o wzo
rze 1, w którym R oznacza atom wodoru, chlo
rowca, grupę alkilowe, alkoksylowę, alkilotiolowa, CFj, N H , alkiloaminowa, dialkiloaminowę,
2

OH, CN, COOH, alkilosulfinylowa, alkilosulfonylowę, sulfamidowa, elkilosulfamidowę, dial-»
kilosulfamidowe, karbamylowę, alkilokarbamylowa, dialkilokarbamylowę, fenylokarbamylowę,
difenylokarbamyIowę, pirydylokarbamylowę, dopirydylokarbamylowę, benzylowe, alkilokarbonylowę, CgHgCO, alkokaykarbonylowę, fenokeykarbonylowę, alkllokarbonyloksylowę, benzoiloksylowę, alkilokarbonyloaminowę, benzamidowę,
C^Hg, C H O lub CgHgS, X oznacza atom 0, S, MH,
alkiloaminowę, fenyloiminowę, benzyloiminowę,
SO, SO . CO, C0CH , -CH C0, CHeCH-CO lub CO&

g

2

2

-CH=CH, więżenie walencyjno lub grupę lub
grupę alkilenowę zawierajęce od 1 do 4 atomów
węgla. Ar oznacza grupę fenylowę, naftylowę,
pirydylowę, chinolilowę, izochinolilowę, tienylowę, benzotienylowę, tieno £3,2-bJ -tien2-yIowę lub tieno j[2,3-bj -tien-2-ylowę, przy
czym wymienione grupy mogę być niepodstawions
lub podstawione jednym lub kilkoma podstawni
kami, takimi jak chlorowiec, alkil, alkoksyl,
alkilotio, CF„, NH_, grupa alkiloaminowa, dialkiloaminowa, OH, CN, COOH, alkiloeulfinylowm,
alkllosulfonylowa, sulfamidowa, alkilosulfamidowa, dialkilosulfamidowa, karbonylowa, elkilokarbanylowa, dialkilokarbamylowa, fenylokarbamylowa, difenylokarbamylowa, pirydylokarbamylowa, dipirydylokarbamylowa, benzylowa,
alkilokarbonylowa, C^H^CO, alkoksykarbonylowa,
fenoksykarbonylowa, alkilokarbonyloksylowa,
benzyloksylowa, alkilokarbonyloaminowa, bonzamidowa, przez reakcję aminy o wżerze 2 z
kwasem o wzor^o 3.

Nr 18 /384/ 1988
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Wynalazek obejmuje również sposób wytwarzania produktów racemicznych czystych enancjomerów i ich mieszanin, jak również soli farmaceutycznie dopuszczalnych« Zwięzki te aa przydatne w leczeniu wszelkich stanów chorobowych
w których pośrednie lub bezpośrednie rolę odgrywa P.A.F.
/I zastrzeżenie/

4(51) C07D

Al (21) 266581

(22) 87 07 02

(30) 86 07 04 - FR - 8609729
(71) Rhone - Poulenc Santé, Courbevoie, FR
(54) Sposób wytwarzania nowel pochodne 1
ÎH, 3H-pirolo r1,2-cJ tiazolu
(57) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 1H,
3H-pirolo- [ 1,2-c7tiazolu o wzorze 1, w któ
rym Ar-pirydyl, cninolil, izochinolil, naftyrydynyl, pirymidynyl, chinozolinyl, tiazolil,
benzotiazolil, imidazolil, benzimidazolil,
oksazolil, benzoksazolil, tienyl, benzotienyl
lub naftyl, ewentualnie podstawione jednym lub
kilkoma 1 chlorowcem, alkilem, alkoksylem, alkilotio, CF , NH- # alkiloamino, dialkiloamino,
OH, CN, alkilosulfinylem, alkiloeulfonylem,
sulfamido, alkilosulfamido, dialkilosulfamido,
alkllokarbonylem, benzoilem, alkoksykarbonylem, CgH g OC0, alkilokarbonyloksy, C0OH,
CgH-C0O, alkilokarbonyloamino, CgH--C0NH,
C,H 5 , CgHgCHg, CgHgO lub CgHgS w tym, že gdy
Ar-pirydyl to musi on być podstawiony, przy
czym i/ alkile zawisraję 1-4 atomy C w łańcu
chu prostym lub rozgałęzionym, ii/ fenyl może
być nie podstawiony lub podstawiony jednym
lub kilkomat chlorowcem, alkilem, alkoksylem,
alkilotio, CF 3 , NH 2 , alkiloamino, dialkiloami
no, OH, ÇN, fenylem, lub benzylem. Wynalazek
obejmuje produkty racemiczne, enancjomery i ich
mieszaniny, a także ich sole farmaceutycznie
dopuszczalne, przez reakcję aminy o wzorze Ar
NH_ z kwasem o wzorze 2.
Produkty te sa użyteczne w leczeniu wszel
kich etanów patologicznych, o które może być
posadzony PAF-Aceter bezpośrednio lub pośrednio.
/I zastrzeżenie/
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lub Ib, w których R oznacza Jedna z grup a/
-0-X-C0-0R4, b/ -0-X-C0-R5. c/ -0-Y-R 6 ,
d/ -2-C0-0R 4 , a/ -Z-C0-R 5 , f/ o wzorze ogól
nym 14 albo g/ o wzorza ogólny» 15, R ozna
cza atom wodoru, grupę C^-C^-aJlkiłowa albo
grupę C3-Cg-cykloalkllowę, albo w przypadku
gdy R oznacza grupę d/, a/ albo f/, R. oznacz«
takża grupę C^-C^-alkokeylowa lub atoa chlo
rowca, R 2 oznacza grupę fenylów«, grupę fanylowę podatawlonę pojedynczo lub kilkakrotnie
przez grupę metylowe, atom chlorowca, grupę
nitrowe, grupę trifluorometyłowa albo w przy
padku, gdy R oznacza grupę d/, a/, lub f/,
także przez grupę metoksylowę, albo oznacza
grupę oŁ-plry dylowe, R3 oznacza atom wodoru
lub grupę C.-C .-alkilowe, R. oznacza grupę
C.-Cg-alkilowę podatawlonę przaz grupę monoalbo di-/C1-C,-alkilo/-aminowę, dalej grupę
C3-C_-cykloalkilowę, która w przypadku pierś
cienia 5- albo 6-członowego zawiera ewentual
nie także g r u p ę > N/C -C4-alkilowę/ jako człon
pierścienia, a w przypadku grupy C_-cykloalkilowej wykazuje także mostek NCH-, albo jeżeli
R oznacza grupę a/ lub d/, R. oznacza także
atom wodoru lub grupę Cj-Cg-alkilowę, R_ ozna
cza jedne z grup o wzorze ogólnym 16 albo o
wzorze ogólnym 17, Rfi oznacza Jedne z grup o
wzorze ogólnym 18 elbo 19, albo 20, albo poda
ne dla R grupę f/, w której Z oznacza pojedyn
cze wiązanie, R i R niezależnie od siebie
/
o
oznaczają atom wodoru, grupę C - C .-alkilowe,
grupę allilowe albo propargilowę, a w przy
padku gdy R oznacza atom wodoru lub grupę
metylowe, R„ oznacza także grupę Cj-Cg-cykloalkilowę, arylowę, aryloalkilowę albo Jedne
z grup o wzorze ogólnym 21 albo 22, albo 23,
albo gdy R oznacza grupę b/, R Q oznacza takża
grupę o wzorze -CHR -C0O/C,-^ - alk ii/ albo
o wzorze ogólnym 24, R g i R 1 Q niezależnie od
siebie oznaczaję atom wodoru lub grupę C.-C 4 -alkilowa, poza tym razem z atomem azotu grupy
-NR-R 0 oznaczaję ewentualnie jedno- do cztero
krotnie podstewiony grupę metylowe, naaycony
5- albo 6-członowy pierścień, który zawiera
także dalszy heteroatom /O, S, NR-/, R ^
oznacza grupę C.-C^alkilowę, arylowę lub
aryloalkilowę, R , oznacza atom wodoru lub
grupę metylowe, jedna z grup R 1 2 oznacza ewen
tualnie także grupę o wzorza -C0-0/C^-Cg-alkil,
R _ oznacza atom wodoru, grupę C^-Cg-alkllowę
odstawione ewentualnie przez grupę hydroksy-

! owę lub aminowe,"dalej grupę o wzorze C0-0/

/C -C 4 -alkil/ albo grupę o wzorze C0-N/Cj-t^R

4(51) C07D

Al(21) 266932

(22) 87 07 21

(30) 86 07 25 - DE - P 3625 197.6
(71) Boehringer Ingelheim KG, Ingelheim am
Rhein, DE
(54) Sposób wytwarzania nowych 1,4-benzodiazepin
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania nowych 1, 4-benzodiazepin o wzorach la

R

R

R

R

le

ni

-alkil/ 2 * i4» i 5 ' 1 6 ' 1 7 ' 1 8 n * « " * »
od eiebie oznaczaję atom wodoru, grupę C^-Cg-alkilowę ewentualnie podstawione przez grupę
hydroksylowe lub aminowe, dalej oznaczaję gru
pę fenylowę, A i B niezależnie od siebie ozna
czaję atom azotu oraz, ale nie jednocześnie,
grupę CH albo C-CH , O oznacza grupę o wzorze
/ C R 1 7 R l 8 / n , Q oznacza atom tlenu lub alarki,
grupę NH albo N/C^-Cg-alkil/, E oznacza atom
tlenu lub siarki, grupę NR 1JL , C H 2 albo poje-
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Nr

18 /384/

dyńcze więzanle, X oznacza grupę C.-C^-alkllowę Y oznacza grupę C -C -alkilenowę, Z ozna¬
cza grupę C.-C.-alkilenowę albo pojedyncza wl,a2

5

zanie, k oznacza liczby 1, 2, 3 albo 4,
ozna¬
cza liczby 2 albo 3, zaś n oznacza liczby 0,
1 albo 2, ewentualnie w postaci raceaatów,
enancjomerów, ddiaeterecizoaerów oraz ich «leszanin, każdorazowo w postaci wolnych zasad
albo soli addycyjnych z kwasami, ewentualnie
także w poetaci czwartorzędowych zwięzków,
a/ przez reakcję zwięzku o wzorze ogólny« 2
ze zwięzkie« o wzorze ogólny« 3, albo b/ przez
reakcję zwięzku o wzorze ogólny« la« w który«
R oznacza grupę -O-X-C0OH albo -Z-C0OH względ¬
nie Jego reaktywnej pochodnej z aalnani o wzo¬
rze ogólny« 6 albo 7, albo z amoniakiem, albo
c/ przez reakcję zwięzku o wzorze ogólnym 2
ze zwięzkie« o wzorze ogólny« 6, albo d/ przez
hydroazynolinę zwięzku o wzorze ogólny« la, w
którym R oznacza grupę o wzorze -0-Y-R *, R ,
oznacza grupę ftalimldowę, albo e/ przez reak¬
cję zwięzku o wzorze ogólnym 10 z bifunkcjonalizowanę aminę, albo f/ przez zamknięcie
pierścienia w zwięzku o wzorze ogólny« la, w
który« R oznacza grupę amidu kwasu karboksylowego funkcjonalizowanago grupę hydroksylowe,
chlorkiem tionylu i atom tlenu w pierścieniu
ewentualnie następnie wymienia się na siarkę,
albo g/ przez przekształcenie zwięzku o wzorze
ogólnym la, w którym R oznacza grupę -Z-CN albo
-O-V-CN, w chlorowodorek imidoeetru i podanie
go reakcji z odpowiednie diaminę, albo h/ przez
chlorowcowanie zwięzku o wzorze ogólnym la, w
którym R oznacza atom wodoru, do zwięzku, w
którym R oznacza atom chlorowca, albo 1/ przez
reakcję zwięzku o wzorze ogólnym la« w którym
R oznacza atom bromu albo chloru, z alkoholem,
albo k/ przez reakcję zwięzku o wzorze ogólnym
2 w obecności zasady albo jako anion ze związ¬
kiem p wzorze ogólnym 28, albo 1/ przez reduk¬
cję zwięzku o wzorze ogólnym la zwykłymi środ¬
kami do odpowiedniego zwięzku o wzorze ogólnym
lb, vi którym R_ oznacza atom wodoru, i ewentu¬
alnie alkilowanie otrzymanego związku do zwięz¬
ku, w którym R oznacza grupę alkilowe, albo
m/ przez reakcję funkcjonalizowanych zwięzków
o wzorze ogólnym lb, w którym R oznacza jedne z
grup c/, z odpowiednimi składnikami reakcji,
albo n/ przez zamknięcie pierścienia wytworze¬
nie dokondeneowanego pierścienia imidazolu
albo trlażolu 1 ewentualnie rozdzielenie otrzy¬
manych produktów na ewentualnie występujące onacjomery albo na diastereolzomeryczne pary antypod i/ albo przeprowadzenie otrzymanych soli w
wolne zasady i przeprowadzenie otrzymanych za¬
sad w sole addycyjne z kwasami.
Nowe zwięzki poeiadaję cenne właściwości
terapeutyczne i znajduję zastosowanie w lecze¬
niu schorzeń płuc, zapalnych schorzeń dróg
płucnych, zatrucia ciężowego EPH itp.
/2 zastrzeżenia/

4(51) C07D

Al(21) 267063

(22) 87 07 29-

(30) 86 07 29 - GB - Nr 8618398
87 05 05 - GB - Br 8710608
(71) Glaxo Group Ltd., Londyn, GB
(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych
izochinoliny
(57) Wynalazek przedstawia sposób wytwarzania
zwięzków o wzorze ogólnym 1, w którym R i
1

R
oznaczaję niezależnie od siebie atom wodór
grupę hydroksylowe lub grupę o wzorze -0P/0/
//0H//0R , w który« R
oznacza atom lub grupę
alkilowe /ewentualnie podstawione grupę hydro*-]
keyIowę, slkoksylowę, cykliczne grupę eterów«
lub cykloalkilowę/ lub grupę alkenylowę, cykloalkilowę, arylowę, aryloalkilowę lub aroile
alkilowe, z tym, że co najmniej jedna z grup
R

1

i

R

2

jest

grupę o wzorze -0P/0//0H//0R /1
4

oraz R
oznacza atom wodoru lub chlorowca albo
grupę metylowe; a także sole powyższych zwięz¬
ków. Nowe zwięzki wykazuję interesujęcę aktyw¬
ność przaciwrakowę.
/ l i zastrzeżeń/

4(51) C07D

Al (21) 267084

(22) 87 07

(SO) 86 08 01 - G8 - 8618844
(71) Pfizer Ltd,, Sandwich, Kent, GB
(72) Gondie Alexander Crossan, Walsche
Nigiel, Derek Arthur

Nr 18 / 3 8 4 / 1988
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(54) Sposób wytwarzania nowego, antyblotycznego, kwasowego eteru wielopierścieniowego
(57) Sposób wytwarzania nowego, antybiotycznego, kwasowego eteru wielopierścieniowego
o wzorze 1 lub Jego dopuszczalnej formakologicznie soli polega na poddaniu zwięzku o wzorze 2 kontrolowanej hydrolizie i ewentualnyn
przekształceniu otrzymanego zwięzku w postaci
kwasu w dopuszczalne farmakologicznie sól.
Otrzymany antybiotyk i Jego sole se aktywne przeciw różnym drobnoustrojom i sa skuteczne w zwalczaniu kokcydiozy, zapalenia Jelit i dysenterli świńskiej, Jak również sa
skuteczne w przyspieszaniu wzrostu i/lub poprawieniu efektywności wykorzystania paszy
przez świnie i przeżuwacze, /li zastrzeżeń/

4(51) C07D

Al(21) 267485

45

alkilowe o 2-8 atomach węgla, która może mieć
łańcuch prosty lub rozgałęziony, mający co
najmniej 2 atomy węgla w łańcuchu łęczęcyra X
z atomem tlenu, X oznacza 1-imidazolil ewen
tualnie podstawiony 1 do 3 podstawnikami, ta
kimi jak grupy C^-C^alkilowe lub atomy chlo
rowca, albo takę, w której pozycje 4 i 5 mogą
byc poleczone przez grupę o wzorze -/CHV -,
w którym p Jest 3 lub 4 polega na /a/ podda
niu reakcji związków o wzorze 2, o wzorze RCHO
i o wzorze 3, w których to wzorach R,
1 2
3
R , R , R , Y i X maja wyżej podane znaczenie
albo /b/ poddaniu reakcji aminy o wzorze 4 z
dionem o wzorze S, a następnie dodaniu arainalu
5
o wzorze R CH/NHg/ lub Jego trymeru, w któ
rych to wzorach R, R , R , R i Y maja wyżej
4
5
podane znaczenie, natomiast każdy R i R oz
nacza grupę C - C alkilowe, a następnie otrzy
many związek ewentualnie przekształca się w
dopuszczalne farmakologicznie sól. Otrzymane
zwięzki sa użyteczne w leczeniu chorób uczu
leniowych i stanów zapalnych u ludzi i z wie
rzę
t.
/9 zastrzeżeń/

(22) 87 08 27

(30) 86 08 29 - G8 - 8620880
(71) Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, GB
(72) Kelvin Cooper, Parry Michael Dohn,
Gross Peter Edward, Richardson Kenneth
(54) Sposób wytwarzania pochodnych 1,4-dihydropirydyny
(57) Sposób wytwarzania pochodnych 1,4-dihydropirydyny o wzorze 1 lub ich dopuszczalnych farmakologicznie soli, w którym to wzorze 1 R oznacza grupę fenylowa, ewentualnie podstawione
Jednym lub kilkoma podstawnikami wybranymi z
grupy nitrowej, atomu chlorowca, grupy C -C
alkilowej, C1~CĄ alkoksylowej, arylo/C^C^alkoksylowej/, C^C^lkilotio, Cj-C^alkilosulfonylowej, hydroksylowej, trójfluorometylo1
2
wej i cyjanowej, każdy R i R oznacza niezależnie atom wodoru lub grupę C -Cgalkilowę,
albo te dwie grupy mogę być poleczone tworzęc
razem z atomem azotu, do którego sę przyłęczone, grupę pirolidynylowę, piperydynowę, morfolinowę, piperazynylowa lub N-/podstawiona/-piperazynylowę, w której podstawnikiem jest
grupy C - C alkilowa, Cp-C^lkanoilowa lub
pirydylowa, albo R oznacza atom wodoru lub
grupę C.-C 4 alkilowe, a R oznacza grupę
C -C cykloalkilowę, aryiowę, indanylowę lub
heteroaryiowa, albo grupę C^^-C alkilowe podstawiona jadnym lub kilkoma podstawnikami wybranymi z grup C3-C_cykloalkiłowej, C -C alkoksykarbonylowej, arylowej i heteroarylowej,
R oznacza grupę C.-C alkilowe, Y oznacza grupę

4(51)

C07D

Al (21) 268034

(22) 87 10 02

(30) 86 10 03 - US - 06/915173
(71) Eli Lilly and Co., Indianapolis,
Indiana, US
(54) Sposób wytwarzania nowych 7-fenylogliglicylo-i-karba-l-destiacafalosporyn
(57) Sposób wytwarzania nowych 7-fenyloglicylo-l-karba-l-destiacefalosporyn o ogólnym
wzorze 1, w którym R oznacza C.-C.-alkil,
oraz ich farmakologicznie dopuszczalnych soli,
polega na tym, że a/ odezczepia się grupę,
zabezpieczające grupę aminowe i/lu grupę zabezpieczajęcę grupę karboksylowa ze związku o
ogólnym wzorze 2, w którym Q oznacza atom wodoru lut» grupę zabezpieczające grupę aminowe, Q_

46
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a

oznacza atom wodoru
rupę karboksylową,
i Q oznacza atom
z nich ma znaczenie

lub grupę zabezpieczaja.ee
przy czym gdy jedna z grup
wodoru« to wówczas druga
inne niż atom wodoru, a R
1

ma wyżej podane znaczenie, b/ acyluje się zwią¬
zek o ogólnym wzorze 3, a którym Q_ ma wyżej
podane znaczenie i następnie, w przypadku gdy
Q„ ma znaczenie inne niż atom wodoru, usuwa
się grupę zabezpieczajęca grupę karbokaylową,
a także grupę zabezpieczająca lub grupy zabez¬
pieczające grupę aminowe, jeśli eą obecne,
albo c/ rozdziela się mieszaninę racemiczną
zwięzku o wzorze 2, w którym Q i Q oznaczaję
atomy wodoru, a R., ma wyżej podane znaczenie.
Związki o wzorze 1 maję działanie antybiotyczne.
/4 zastrzeżenia/

4(51) C07D

Al(21)

268098

(22) 87 10 07

(30) 86 10 08 - US - 916752
87 09 25 - US - 099231
(71) Bristol Mye-8 Co., Nowy Jork, US
(54^ Sposób wytwarzania nowych pochodnych
Ttwasu naftyrydyno- lub chinollnokarboksylowego
(57) Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu
naftyrydyno- lub chinolinokarbokeylowego o
ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza grupę
o wzorze -C/CH^ , grupę o wzorze -C/CHy^Cl^
1

CHj- grupę o wzorze -C/CJ-I-/'/CHy'~< 9 P °
ogólnym wzorze 2, w którym R oznacza atom wodo¬
ru lub metyl, grupę o ogólnym wzorze 3, w któ¬
rym R ma wyżej podane znaczenie, grupę o wzo¬
rze 4, grupę o wzorze -C/CH / » C H lub grupę o
r u

e

2

wzorze 5, przy czym podstawniki R mogę być
podstawione 1-3 atomami chlorowca, X oznacza
atom fluoru, atom chloru, atom bromu, CF_ lub
CCI,, Y oznacza CH, CF, CCI, CBr lub N, a Z
2
oznacza grupę o ogólnym wzorze 6, w którym R
oznacza atom wodoru, C-C.-alkil ewentualnie
l o
podstawiony 1-3 jednakowymi lub różnymi pod¬
stawnikami wybranymi z grupy obejmującej hyd¬
roksyl, atom fluoru, atom chloru, grupę ami¬
nowe, grupę alkiloaminowa, grupę trójfluoroacetyloaminowa i fenyl, C_-C -cykloalkil lub
fi

C_-C -cykloalkenyl, a A, 8, C i D niezależnie
oznaczaję atom wodoru, C -C .-alkil ewentualnie
podstawiony 1-3 jednakowymi lub różnymi pod¬
stawnikami z grupy obejmującej hydroksyl, atom
fluoru, atom chloru, grupę aminowe, grupę al¬
kiloaminowa., grupę trójfluoroacetyloaminowę i
fenyl, grupę aminowg, hydroksyl,atom fluoru,
atom chloru, lub grupę fenylów?, albo 2 ozna¬
cza grupę o ogólnym wzorze 7, w którym n ozna¬
cza zero, 1, 2 lub 3, podstawniki R sę jed¬
nakowe lub różne i maję wyżej podane znaczenie,
a A, D, C i L) mają wyżej podane znaczenie, albo
Z oznacza grupę o ogólnym wzorze 8, w którym 17
oznacza atom siarki, atora tlenu lub grupę o
2
2
wzorze NR , w którym R ma wyżej podane znacze2
nie, a n i podstawniki R , które sę jednakowe
lub różne, maję wyżej podane znaczenie, albo Z
oznacza grupę o ogólnym wzorze 9, 10 lub 11,
w których to wzorach R i maję wyżej podano
znaczenie, albo Z oznacza grupę o ogólnym
wzorze 12, w którym n ma wyżej podane znaczenie
2
przy czym gdy w ugrupowaniu R U- każdy z pod2
stawników R ma znaczenie inne niż atom wodoru,
2
to wówczas te podstawniki R niezależnie ozna¬
6

2

2

n

O

Nr 18 /384/

czaję metyl lub etyl, zaé gdy R oznacza gi
pę o wzorze 3, to wówczas Z ma znaczenia 2
i n maję
niż grupa o wzorze 13, w który"
wyżej podane znaczenie, a także ich farmeko¬
logicznie dopuszczalnych eoli będących addycyi.
nymi solami z kwasami lub solami z zasadami,
polega na tym, że związek o ogólnym wzorze 25,
w którym R oznacza grupę o wzorze -C/CH-/ ,
grupę o wzorze -C/CH_/ CHgCH , grupę o wzorze
-C/CgHcZ/CHy'
grupę o ogólnym wzorze 2, w
którym oznacza atom wodoru lub metyl, grupę
o ogólnym wzorze 3, w którym R me wyżej poda¬
ne znaczenie, grupę o wzorze 4, grupę o wzorze
-C/CH_/«CH lub grupę o wzorze 5, przy czym
A

R

R

podstawniki R mogą być podstawione 1-3 atoma¬
mi chlorowca, X oznacza atom fluoru, atom bro¬
mu, CF lub CCI,, X'oznacza atom fluoru, atom
chloru, atom bromu, CF , CClj lub organiczne
grupę odazczepiajaca aię, Y oznacza CH, CF,
CCI, CBr, lub N, a M oznacza atom wodoru,
C-C.-alkil. Jon metalu alkalicznego. Jon
metalu ziem alkalicznych lub jon amonowy,
poddaje elę reakcji ze związkiem o ogólnym
wzorze Z-H, w którym Z ma wyżej podene znacze¬
nie.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwa¬
su naftyrydynokarboksylowego lub chinolinokarboksylowego o ogólnym wzorze 25, w którym
\
R oznacza grupę o wzorze -C/CH / , grupę
o wzorze -C/CH-Z-CH^CH,, grupę o wzorze
-C/CcHgV/CH,/«, grupę o ogólnym wzorze 2, w
którym R oznacza atom wodoru lub metyl, grupę
o ogólnym wzorze 3, w którym R ma wyżej po¬
dane znaczenie, grupę o wzorze 4, grupę o
wzorze -C/CH,/«CH lub grupę o wzorze 5, przy
1
czym podstawniki R mogę być podstawione 1-3
atomami chlorowca, X oznacza atom fluoru,
atom chloru, atom bromu, CF_ lub CCI,, X oz-
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nacza atom fluoru, atom chloru, aten bromu,
CF,, CCI, lub organiczna grupę odszczepiajęcę
się, Y oznacza CH, CF, CCI, CBr lub N, a M
oznacza atom wodoru, C -C.-alkil, Jon metalu
alkalicznego. Jon metalu ziem alkalicznych
lub jon amonowy polega na tym, że zwięzek o
ogólnym wzorze 59, w którym X, X*, Y i R 1 maję wyżej podane znaczenie, a R oznacza grupę
tworzące ugrupowanie estrowe, poddaje się
hydrolizie. Związki o wzorze 1 sa cennymi środkami przeciwbakteryjnymi.
/1O zastrzeżeń/

4(51) C07D

Al(21) 268147

(22) 87 10 09

(30) 86 10 09 - H U - 4230/86
(71) Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti
Termékek Gyára RT, Budapeszt, HU
(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych
okaadiazoliloalkilopuryny
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowych pochodnych oksadiazoliloalkilopuryny o
ogólnym wzorze 1, w którym A oznacza grupę
C j , alkilenowę, R oznacza grupę C« g alkilowa, hydrokeyalkilowę, chlorowcoalkilowa,
karboksyalkilowę, C K _ cykloalkilowa lub amino2 3
alkilowe o ogólnym wzorze -/CH,-/ n -NR R , w któ2
rym n oznacza liczbę 1-3; każde R i R3 oznacza
atom wodoru lub grupę C^ . alkilowa albo razem
z atomem azotu, do którego sa przyłączone tworzę 5- albo 6-członowy pierścień heterocykliczny zawierajęcy azot, a który to pierścień może
obejmować jako heteroatom dodatkowy atom azotu
lub atom tlenu; albo R oznacza grupę fenyIowę,
hydroksyfenylowę, karboksyfenylowę, benzylowe
lub dimetoksybenzylowę ; oraz ich farmaceutycznie dopuszczalnych soli.
Zwięzki o ogólnym wzorze 1 wytworzone spotsobem według wynalazku stosuje się w medycynie
Jako środki przeciwkaszlowe. /I zastrzeżenie/

4(51) C07D
A01N

Al (21) 268311

(22^) 87 10 20
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swoiście antagonizują fitotoksyczne działanie
cnwastobójczych eatrów kwasu fenoksypropionowego o wzorze 2, w który« G oznacza grupę o
wzorze 9, 10 lub U , Halj oznacza a t o . f l u o r u ,
chloru, bromu, jodu lub grupę t r ó j f l u o r o a e t y lowę, Halg oznacza atoa wodoru, f l u o r u , chloru,
bromu lub grupę trójfluoroaetyIow«, Z oznacza
atom azotu lub grupę metynowa /-CH-/» x oznacza ato« tlenu lub s i a r k i , R» oznacza ato«
chlorowca, grupę t r ó j f luoronetylowę, grupę
nitrowe, grupę cyjanowę, rodnik ^ - C ^ a l k iłowy
lub grupę Cj-C^alkokaylowa, a n oznacza l i c z bę 0, 1, 2 lub 3, i dalej T oznacza rodnik
e s t r u , amidu, cyjanoamidu lub okeyau.
Cechę środka do selektywnego zwalczania
chwastów jest według wynalazku t o , że oprócz
omówionych, chwastobójczo czynnych estrów o
wzorze 2 zawiera jako odtrutkę omówione pochodne kwasu 1,5-dwufenylopirazolokarboksylowego-3 o wzorze 1.
Cecha sposobu selektywnego zwalczania
chwastów w uprawach roślin użytkowych Je«t według wynalazku t o , że stosuje się Jako odtrutkę
omówione wyżej pochodne kwasu 1,5-dwufenylopirazolokarboksylowego-3 o wzorze 1, albo
stosuje się omówiony wyżej środek według wynalazku na uprawy lub na ich powierzchnię
uprawowe.
/9 zastrzeżeń/

4(51) C07D

Al(2l) 268454

(22) 87 10 27

(30) 86 10 22 - CH - 4215/86-0
86 10 22 - CH - 4217/86-4
(71) Ciba-Geigy AG, Bazylea, CH

(30) 86 10 29 - US - PCT/US86/02308
86 10 29 - US - PCT/US86/023O7
(7l) Pfizer I n c . , Nowy CJork, US

(54 ) środek i sposób selektywnego zwalczania
chwastów w uprawach roślin użytkowych

(54) Sposób wytwarzania 2- / l - p e n t y l o - 3 -guanidynoj - 4 - £2-metylo-4-imidazoliloJ
Tiazolu i Tego krystalicznego, trójwodňego dwuchlorowodorku

(57) Wynalazek dotyczy środka i sposobu selektywnego zwalczania chwastów w uprawach roślin
użytkowych, oraz dotyczy sposobu wytwarzania
nowych pochodnych kwasu 1,5-dwufenylopirazolokarboksylowego-3.
Pochodne kwasu 1,5-dwufenylopirazolokarboksylowego-3 o wzorze 1, w którym R ł R,

d
D
niezależnie od siebie oznaczają, atom chlorowca, rodnik C -C,_-alkilowy, rodnik C^-C -chlorowcoalkilowy, rodnik Cg-Cc-alkenylowy, rodnik

C„-C s -alkinylowy lub grupę cyjanowę, n oznacza
zero lub liczbę 1-3, grupa -OR zaś oznacza
grupę hydroksylowe, rodnik f i t o f i z j o l o g i c z n i e
tolerowanej s o l i lub rodnik dowolnego estru

(57) Sposób według wynalazku wytwarzania 2 - / 1 -pentylo-3-guanidyno/-4-/2-metylo-4-imidazolil o / t i a z o l u o wzorze 1 lub jego dopuszczalnej
farmaceutycznie kwasowej soli addycyjnej, w
którym to wzorze 1 R oznacza grupę benzylowe
lub alkilowe, a R1 oznacza grupę alkilowe, polega na ogrzewaniu zwlęzku o wzorze 5, w którym R ma wyżej podane znaczenie, i k a t a l i z a tora kwasowego, albo kwasowej s o l i addycyjnej
zwięzku o wzorze 5, w którym R ma wyżej podane znaczenie, z co najmniej 1 równoważnikiem
molowym aminy o wzorze RNH2, w którym R na
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wyżej podane znaczenie, krystaliczna uwod
niona sól dwuchlorowodorowa zwięzku o wzorze
1 ma korzystne właściwości przeciwwrzodowe.
/10 zastrzeżeń/

Iowę lub /4'-metoksy/-fenylowę, to wówczas
grupa A-R ma znaczenie inne niż grupa 7-benzyloksylowa, zaś gdy n oznacza zero, R ozna
cza grupę 4-metylowe, R oznacza atom wodoru
i R oznacza grupę fenyIowę, to wówczas grupa
A-R ma znaczenie inne niż grupa 7-benzyloksylowa. Jak również farmakologicznie dopusz
czalnych soli i solwatów związków o wzorze 1.
Cechę sposobu według wynalazku Jest to, za
zwięzek o ogólnym wzorze 2, w którym R 2, R 3,
4
5
6
R , R , R i n maję wyżej podane znaczenie,

4(51) C07D

a X oznacza grupę -OH, -SH lub grupę o wzorze
-NHR, w którym R ma wyżej podane znaczenie,
poddaje się reakcji ze zwięzkiem o ogólnym
wzorze 3, w którym R ma wyżej podane znacze2
nie, m oznacza liczbę całkowite 1-6, a X ozna
cza grupę ulegajęcę odszczepieniu, z wytworze1
2
rżeniem zwięzku o wzorze 1, w którym R , R
R , R , R , R i n maję wyżej podane znacze
nie i A oznacza grupę o wzorze -O/CH-/ , lub
-S/CHV lub -NR/CHV przy czym m i R w tych
wzorach maję wyżej podane znaczenie, albo też
zwięzek o ogólnym wzorze 4, w którym A,
1
2
10
R I R maję wyżej podane znaczenie, a R
10 '
i R
sę jednakowe lub różne i oznaczaję atom
wodoru, niższe grupę alkilowe o 1-6 atomach
węgla lub grupę albo atom dajęcy się przeksz
tałcić w niższe grupę alkilowe,przy czym gdy
jeden z podstawników R 10 i R10 oznacza grupę
alkilowe o 1-6 atomach węgla lub grupę albo
atom dajęca się przekształcać w niższe grupę
alkilowe, to wówczas drugi z tych podstawni
ków oznacza atom wodoru, poddaje się reakcji
ze zwięzkiem o ogólnym wzorze 5, w którym
4
5
6
R , R , R i n maję wyżej podane znaczenie,
11
a R
oznacza grupę ulegajęcę odszczepieniu
lub atom wodoru, po czym w powstałym zwięzku
o wzorze 6, w którym R , R , R , R , R , A ,

Al(21) 268455

(22) 87 10 27

(30) 86 10 27 - SE - 8604566-3
(71) Aktienbolaget Hassee, MÔndel, SE
(72) Briving Čeřin Birgitta, Carlsson Stig
Â k e , Lindberg Per Lennart, Mattseon Annie
Hillevi, Nordberg Mats Peter, Wallmark
Björn Morgan Gabriel
(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych
c-enzimidazolu
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania nowych pochodnych 1benzimidazolu o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza podstawiona
lub niepodstawionę grupę arylowę lub cykloalkilowa o 3-8 atomach węgla w niepodatawionej
grupie cyklicznej, albo R oznacza grupę ada2
mantylowe, R oznacza atom wodoru, niższe grupę alkilowe lub alkoksylowę albo atom chlorowca, R oznacza atom wodoru, niższe grupę alkilowe, grupę fenyloaikilowa o 1-4 atomach węgla
w rodniku alkilowym albo grupę cykloalkiloalkilowę o 3-8 atomach węgla w rodniku cykloalkilowym i o 1-4 atomach węgla w rodniku alkilowym, n oznacza liczbę całkowite od zera do 6,
R oznacza atom wodoru lub niższe grupę alkilowa, R oznacza atom wodoru lub niższe grupę
alkilową, R oznacza atom.wodoru, niższe grupę alkilowe albo podstawione lub niepodstawionę grupę arylowę, przy czym gdy n oznacza
liczbę całkowitą 1-6, to wówczas R może oznaczać grupę hydroksylowa, a gdy n oznacza zero,
to wówczas R może oznaczać grupę aminowe,
alkiloaminowę lub dwualkiloaminowę o 1-4 atomach węgla w rodnikach alkilowych, a A oznacza grupę alkilenowa, grupę alkilenowę przyłączona do ewentualnie podstawionego heteroatomu wybranego z grupy obejmującej atom siarki, atom tlenu i grupę o wzorze NR, w którym
R oznacza atom wodoru, niższe grupę alkilowe,
grupę fenyloaikilowa o 1-4 atomach węgla w
rodniku alkilowym lub grupę cykloalkiloalkilowa o 3-8 atomach węgla w rodniku cykloalkilowym i 1-4 atomach węgla w rodniku alkilowym, grupę alkilenowę zawierajęce jako ogniwo
swego łańcucha ewentualnie podstawiony heteroatom wybrany z grupy obejmującej atom siarki,
atom tlenu i grupę o wzorze NR, w którym R
oznacza atom wodoru, niższe grupę alkilowe,
grupę fenyloalkilowę o 1-4 atomach węgla w
rodniku alkilowym lub grupę cykloalkiloalkilowa o 3-8 atomach węgla w rodniku cykloalkilowym i 1-4 atomach węgla w rodniku alkilowym,
albo grupę alkenylenowa, przy czym, gdy n oznacza zero i każdy z podstawników R , R i R
oznacza atom wodoru, to wówczas grupa A-R ma
znaczenie inne niż grupa 7-benzyloaminowa
lub 7-/4'-metoksy/benzyloantinowe, gdy n ozna3
4
5
cza 1, każdy z podstawników R , R i R ozna2
cza atom wodoru, R oznacza grupę 4-metylowę
i R oznacza grupę etylowe, fenylowę, benzy-

i
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n i R
maje wyżej podane znaczenie, ewentu
alnie alkiluje eię atom wzotu w pierścieniu
benzimidazolowym i ewentualnie usuwa eię gru
py zabezpieczające, albo też związek o ogól
ny« wzorze 7, w którym R , R , R , R , R i n
aaję wyżej podane znaczenie, poddaje eię reak
cji ze związkiem o ogólnym wzorze 8, w którym
R aa wyżej podane znaczenie, a p oznacza
liczbę całkowite od zera do 5, po czym powata2
3
4
ły związek o wzorze 9, a którym R , R , R.,
5
6
R , R i n maja wyżej podana znaczenie, uwo
dornia się z wytworzeniem zwięzku o wzorze 1,
w którym R 1 , R 2 , R 3 , R 4 , R 5 , R 6 i n maj« wy
żej podane znaczenie, a A oznacza grupę o
wzorze ~N(i/CH^m'i * którym R i n maję wyżej
podane znaczenie, i otrzymany związek o wzorze
1 ewentualnie przeprowadza się w jego sól
lub soIwet.
Zwięzki wytwarzane eposobem według wynalazku powstrzymuję wydzielanie kwasu żołędkowego, toteż sę użytsczne jako środki przećiwwrzodowe.
/4 zastrzeżenia/

4(51) C07D

A2(2l) 268536

(22) 37 10 29

(71) Krakowakie Zakłady Farmaceutyczne
"POLFA", Kraków
(72) Kolarska Zofia, Sienkiewicz Barbara
(54) Sposób wytwarzania 7- {.3- C 2-/3,5-dihydrok8yfenylo/-2-hvdroksvetyloaminoJ -propyloj- -teofilińy
(57) Sposób wytwarzania chlorowodorku 7- 32-/3,5-dihydrokByfenylo/-2-hydroksyetyloamino -propylo -teofilińy polega na tym, że
2-/3#5-dihydrokayfenylo/-2-hydroksyetyloaminę
alkiluje się p-toluenosulfonlanem 7-/3-propylo/-teofiliny w środowisku alkoholu w tempe
raturze wrzenia, po czym otrzymany zwięzek
przeprowadza się w chlorowodorek. Wytworzony
zwięzek jest substancję czynne leków o dzia
łaniu broncholitycznym.
/I zastrzeżenie/

4(51) C07D

Al(2l) 268558

(22) 87 11 02

(30) 86 11 04 - GB - 8626287
(71) U.C.B, Bruksela, BE
(54) Sposób wytwarzania pochodnych
lH-imidozöTT
(57) Wynalazek przedstawia sposób wytwarzania
nowych pochodnych lH-imidazoli i ich sole o wzo
rze ogólnym l,w którymjRi#R2fR3# R5
wodór
lub alkil C 1 _ 4 s R 4 - wodór, alkil C j _ 4 lub
alkoksyl G±_Ąi Y
wodór a Y 2 « 0 Z 2 lub od
wrotnie; Z - Z
wodór lub alkil C « 4 lub
z1

i z2 - -CH2-

lub - C / C H 3 / 2 - .

Zwięzki te otrzymuje eię będź przez re
dukcję odpowiedniego zwięzku imidazolowego,
zawierajęcego grupę hydroksylowe lub alkoksylowę na mostku metylowym znajdującym się po

49

między pierścieniami imidazolu i fenylu, będź
przez hydrolizę 4- £2,2-dimetylo-4H-l,3-benzodiokeyn-6 /lub 8/-ylo7 -metylo -1H-imi
dazolu, będź też przez
redukcję 3- /"/lH-imidażol-4-llo/metylo Jr-2-hydroksybenzeosanu
alkilu. Zwięzki te wykazuję działanie prze
ciwko niedokrwieniu serca« mózgu i tkanek.
/I za«trzezani«/

4(51) C07D

Al(21) 268618

(22) 87 11 OS

(30) 86 11 07 - GB - 8626698 .:*£ ,.<
87 04 25 - GB - 8709842
(71) Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, GB
(72; Cooper Kelvin, Cross Peter Edward,
Fray Michael Jonathan, Richardeon
Kenneth
(54) Sposób wytwarzania pochodnych
1,4-dihydropirydyny
(57) Sposób wytwarzania pochodnych 1,4-dihydropirydyny o wzorze 1 lub ich dopuszczalnych
farmakologicznie soli, w którym to wzorze 1 R
oznacza grupę fenylowę ewentualnie podstawio
ne jednym lub kilkoma podstawnikami wybranymi
spośród atomu chlorowca, grupy nitrowej,
C -c alkilowej, C - C 4 alkoksylowej, arylo/
/C -C alkoksylowej/, C - C 4 alkilotio, C - C 4
alkilosulfonylowej, hydroksylowej, trójflu1
2
orometylowej i cyjanowej, każdy R i R ozna
cza niezależnie atom wodoru lub grupę C -Cfi
1 2
°
alkilową, albo R i R mogę byc połączone,
tworząc razem z atomem azotu, do którego sę one
przyłączone, grupę pirolidynylowę, piperydynowg, morfolinowę, piperazynyIowę N-/C - C 4
alkilo/piperazynylową lub N,/C 2 ~C 4 alkanoilo/
/piperazynylowę, będź też R oznacza atom wo
doru lub grupę C - C 4 alkilowe, a R oznacza
grupę cyjanowę, c 3 - c 7 cykloalkilowę, arylowę
heteroerylowę, lub C - C 4 alkilowe, podstawio
ne jedne lub kilkoma podstawnikami wybranymi
spośród grupy c 3 ~ c 7 cykloalkilowęj, C1~CĄ
alkoksykarbonylowej, arylowej i heteroarylowej,
R 3 oznacza grupę hydroksylowe, C ^ C g alko
ksylowe, arylo/C 1 -C 4 alkoksylowe/, albo grupę
o wzorze NR 4 R 5 , w którym każdy R i R ozna
cza niezależnie atom wodoru lub grupę Cj-Cg
alkilowe, albo obie te grupy mogę być pole
czone, tworząc razem z atomem azotu, do któ
rego sę one przyłęczone grupę pirodynylowę,
piperydynowę, morfolinowę, piperazynylowę
lub N-/C -C alkilo/piperazynylowę, Y oznacza
grupę alkilenowę o 2-8 atomach węgla, która
może mieć łańcuch prosty lub rozgałęziony,
mający co najmniej 2 atomy węgla w łańcuchu
łęczęcym X z atomem tlenu, a X oznacza grupę
benzimidazol-1-ilowę lub benzimidazol-2-ilowę,
ewentuelnie podstawione jednym lub kilkoma
podstawnikami wybranymi spośród atomu chlorow
ca, grupy C - C 4 alkilowej, C 1 ~ C 4 alkoksylowej,
trójfluorometylowej i cyjanowej.
Otrzymane zwięzki i ich sole sę antago
nistami PAF i są użyteczne w leczeniu chorób
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uczuleniowych, zapalnych i wywołujących nadmierne wydzielanie.
/8 zastrzeżeń/

który* Z lub E oznacza grupę o wzorze 4, a pozostałe symbole maję wyżej podane znaczenie,
zwięzek o wzorze 1, w którym Z lub E oznacza
grupę -NH-, poddaje się reakcji ze zwięzkiem
o wzorze Rg-N-OK, w którym R 2 i K maję wyżej

4(51) C07D

podane znaczenie, albo c/ w celu wytworzenia
zwięzku o wzorze 1, w który« Z lub E oznacza
grupę o wzorze N-C0-R , a pozostałe symbole
naje wyżej podane znaczenie, zwięzek o wzorze
1, w który« Z lub E oznacza grupę -NH-, poddaje się w obecności środka więżęcego kw*s
reakcji ze zwięzkiem o wzorze R -C0 Hal. w
którym R na wyżej podane znaczenie, a Hal
oznacza atom chlorowca, albo d/ w celu wytworzenia związku o wzorze 1, w którym Q 2 ma
wyżej podane znaczenie, z wyjątkiem «tomu wodoru, związek o wzorze 1, w którym Q-2 oznacza
atom wodoru« poddaje się reakcji ze zwiazkle»
o wzorze Q_-Hal, w którym Q 2 ma znaczenie podane wyżej dla Q 2 , z wyjętkiem atomu wodoru,
a Hal oznacza atom chlorowca, po czym otrzymany zwięzek o wzorze 1 ewentualnie przeprowadza się Jego farmakologicznie dopuszczalne
sól.
Zwięzki wytwarzane sposobem według wynalazku maję cenne właściwości farmakologiczne,
a między innymi działaję uspakajajęco, znoszą
kurcze, a także działaję miejscowo znieczula»
jęco i nasilają narkozę.
/I zastrzeżenie/

Aif2l) 268619

(22) 87 11 05

(30) 86 11 05 - HU - 4602/86
(71) Egis Gyógyszergyár. Budapeszt , HU
(72) Reiter Oozaef, Rivo Endre,'Reiter
Klára, Fekete Marton, GŐrgényi
Frigyes, Pétficz Lujza« Gaesályi István,
Gyertyán István
(54) Sposób wytwarzania nowych związków
Heterocyklicznych
(57) Sposób wytwarzania nowych związków heterocyklicznych o ogólnym wzorze 1, w którym
Q oznacza atom wodoru, grupę morfolinowę,
grupę o wzorze -NR,R., w którym R, i R. niezależnie oznaczają atom wodoru albo prosty
lub rozgałęziony, nasycony lub nienasycony
niższy alkil, aralkil, lub aryl, ewentualnie
podstawiony jednym albo większe liczbę niższych alkili i/lub atomów chlorowca, względnie
R, i R. razem z sąsiednim atomem azotu, z którym se zwięzane, tworzę heterocykliczny pierścień, o 5-8 członach, grupę o wzorze 2, w
którym Alk i Alk'niezaleznie oznaczaję niższy
alkilen, a R^ oznacza niższy alkil lub aralkil,
albo grupę o wzorze -SR ß , w którym R oznacza
niższy alkil lub aralkil, ewentualnie podstawiony jednym lub większe liczbę atomów chlorowca, Q_ oznacza atom wodoru, niższy alkil,
aralkil lub grupę o wzorze 3, w którym B oznacza niższy alkilen, F I G niezależnie oznaczaję niższy alkil lub aralkil, względnie F i
G razem z sąsiednim atomem azotu, z którym sę
związane, tworzę heterocykliczny pierścień o
5-8 członach, n oznacza liczbę zero lub 1, X
i Y sę różne i każdy z nich oznacza atom tlenu
albo 2 atomy wodoru, a E i Z oznaczaję -CH„-,
-NH-, -N-alkil-, -N-aralkil-, grupę o wzorze
NC0R
w którym R± oznacza niższy alkil lub
aralkil, albo grupę o wzorze 4, w którym K
oznacza atom tlenu lub siarki, a R 2 oznacza
proety lub rozgałęziony alkil, aralkil lub
aryl, ewentualnie podstawiony jednym lub większe liczbę chlorowcoalkil i/lub alkil, przy
czym Z i E sę różne i jeden z nich oznacza
-CH 2 -, a także mieszanin i farmakologicznie
dopuszczalnych soli tych zwięzków, polega na
tym, że a/ w celu wytworzenia związku o wzorze
1, w którym Q„ oznacza atom wodoru, a pozostałe symbole maję wyżej podane znaczenie,
zwięzek o wzorze 5, w którym Q ma wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji ze zwięzkiem
o wzorze 6, w którym Z, E, Y i n maję wyżej
podane znaczenie, a R oznacza niższy alkil, albo
b/ w celu wytworzenia zwięzku o wzorze 1, w

4(51) C07D

A l ( 2 1 ) 268925

(22) 87 11 20

(3D) 86 11 20 - GB - 86/27698

(71) The Boots Company PLC, Nottingham, GB
(72) Oavies Roy Wictor
(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych
7-1<eto-£ 4H J -tieno f 3.2-bJ pirydyny
(57) Sposób wytwarzania nowych pochodnych
7-keto-/4H/-tieno/" 3,2-b7 pirydyny o ogólnym
wzorze 1, w którym R oznacza niższy alkil, a
R. oznacza atom wodoru, niższy alkil, niższy
alkoksyl, atom chlorowca, trójfluoromytel lub
fenyl ewentualnie podstawiony 1 lub 2 podstawnikami, takimi jak atom chlorowca, niższy alkil, niższy alkoksyl lub trójfluorometyl polega na tym, że a/ środek acylujęcy będęcy
pochodne związku o ogólnym wzorze 2, w którym
R i R maję wyżej podane znaczenie, poddaje
eię reakcji z amoniakiem, albo b/ alkiluje się
zwięzek o ogólnym wzorze 8, w którym R1 me
wyżej podane znaczenie, albo c/ w zwięzku o
ogólnym wzorze 9, w którym Q oznacza grupę
zabezpieczajęcę ugrupowanie amidowe, a R i R*
maję wyżej podane znaczenie, odszczepla się
grupę Q, albo d/ poddaje aię cyklizacji związek o ogólnym wzorze 3.5, w którym R 1 R^ maję .
wyżej podane znaczenie, albo e/ zwięzek o
ogólnym wzorze 16, w którym R i R1 maję wyżej
podane znaczenie, poddaje się reakcji z ort
mrówczanem trój/niższego alkilu/, albo f/ uwadnia się zwięzek o ogólnym wzorze 18, w którym
r i R maję wyżej podane znaczenie. Zwięzek
o wzorze 1 sę cennymi lekami stosowanymi w
schorzeniach układu sercowo-naczyniowego.
/2 zastrzeżenia/
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c

l - 4 a l k o k 8 y » f e n y 1 o Cj 3alkokay lub C^galkilowę lub grupę o wzorze -NR 7 R 8 lub o wzorze
-C0NR7R , w których to wzorach R7 i R 8 , któ
ro mogę być takie same lub różne oznaczaję
atom wodoru lub grupę Cj^alkilowę lub C,

elkenylowę, albo łęcznie z atomem azotu, do
którego aę przyłączone, tworzę naaycony
pierścień 5 do 7 członowy, n oznacza liczbę ''
o wertoéci 1, 2 lub 3, A-B oznacza grupę
CH-CH 2 lub Ç-CH i ich fizjologicznie dopusz
czalnych aoli i eolwatów, polegajęcy na tym,
te w przypadku wytwarzania zwięzku o ogólnym
wzorze i, w którym A-B oznacza grupę C«CH,
odwadnia aię zwięzek o wzorze 6, w którym
^
Im, R , Q i n maję wyżej podane znaczenie
lub jego chronione pochodne, a następnie
usuwa aię ewentualnie grupy ochronne lub w
przypadku przetwarzania zwięzku o ogólnym
wzorze 1 w inny zwięzek o wzorze 1, stoauje
się zrtane sposoby lub w przypadku wytwarzani«
zwięzku o ogólnym wzorze l, w którym A-B oz
nacza grupę CH-CH„, zwięzek o wzorze 7, w

4(51) C07D

Al(21) 269093

(22) 87 11 27

(30) 86 11 28 - GB - 8628473
(711 Glaxo Group Ltd., Londyn, GB
(72) Coetes Harold Ian, Bradshow John, Bell
Jame» Angus, Humber David Cedric,
Ewan George Blanch, Mitchell William
Leonard
(54) Sposób wytwarzania nowych ketonów
trójpierścieniowych
(57) Przedmiotem wynalazku Jest sposób wytwarzania ketonów trójpierścieniowych o ogólnym
wzorze i, w którym Im oznacza grupę imidazolinowa o wzorze 3 lub o wzorze 4, w których
to wzorach jedna z grup oznaczonych symbolami
2
3
4
R , R i K oznacza atom wodoru lub grupę
C 1 _ 6 alkilowę, C 3 _ 7 cykloalkilowa, C 3 _ 6 alkilowa,
fenylowę lub fenylo C^-alkilowę, a każda z
pozostałych dwóch grup, które mogą być takie
same lub różne, oznacza atom wodoru lub grupę
C -alkilowe, R oznacza atom wodoru lub grupę
wybrane spośród grupy C 1 6 a l k i l o w e j , Cj_ 6 alkenylowej, C 3 _ i o alkinylowej, C 3 _ 7 cykloalkilowej, C, 7cykloalkilo C^^alkilowej, fenylowej,
fenylo C. ,alkilowej, grupy o wzorze -C0gR ,
-C0R 5 , -C0NR 5 R 6 lub -SOJ? 5 , w których to wzoJ
rach R i R , które mogę być takie same lub
różne, oznaczają atom wodoru, grupę C . , a l kilowa lub C 3 _ 7 cykloalkilowa, albo grupę
fenylowa lub fenylo C^^alkilowa, w której
grupa fenylowa może być ewentualnie podstawiona jedne lub większa liczbę grup C ^ ^ a l kilowych, C. .alkoksy lub hydroksy lub atomów
5
chlorowca, pod warunkiem, że R ma inne znaczenie atomu wodoru, w przypadku gdy R oznacza grupę o wzorze -C0J* lub -SOgR , w których R ma wyżej podane znaczenie, Q oznacza
atom wodoru lub chlorowca, albo grupę hydrokay

którym R , Q i n maję wyżej podane znaczenie
lub jego chronione pochodne poddaje aię re
akcji ze zwlęzkiem o wzorze LCH2-Im, w którym
L oznacza odszczepialny atom lub grupę lub z Ja
go chronione pochodne, w obecności zasad« a
naatępns uauwa aię ewentualnie grupy ochronne
lub w przypadku wytwarzania zwięzku o ogólnym
wzorze 1, w którym A-B oznacza grupę CH-CH_ # .
utlenia aię zwięzek o wzorze 8, w którym A
''*'
oznacza atom wodoru lub grupę hydroksylowe, r
a Im, Q, R i n maję wyżej podane znaczenie,
lub jego sól lub chronione pochodne a następ
nie usuwa aię ewentualnie grupy ochronne, lub w
w przypadku wytwarzania zwięzku o ogólnym
wzorze 1, w którym A-B oznacza grupę CH-CH^,.,»
cyklizuje się zwięzek o wzorze 9, w którym
;v
Im, Q i R i n maję wyżej podane znaczenie
lub jego sól lub chronione pochodne,a następni«
usuwa się, ewentualnie grupy ochronne, lub
usuwa się Jsdnę lub więcej grup ochronnych z
chronionej postaci zwięzku o ogólnym wzorze 1,
a w przypadku gdy zwięzek o ogólnym wzorze 1
otrzymuje się w postaci enancjomerów, ewentu
alnie rozdziela aię tę mieszaninę dla otrzy
mania potrzebnego enancjomeru i/lub w przy
padku gdy zwięzek o ogólnym wzorze 1 wystę
puje w postaci wolnej zasady, ewentualnie
przetwarza aię tę wolne zasadę w sól.
Zwięzki wytwarzane sposobem według wyna
lazku eę silnymi i selektywnymi środkami antagoniatycznymi w stosunku do działania 5-HT na
receptory 5-HT- i sę przydatne, na przykład,
przy leczeniu zaburzeń psychotycznych, stanów
lękowych oraz mdłości i wymiotów.
/16 zastrzeżeń/
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4(51)

C07F
C07H

Al(2l) 267709

(22) 87 09 11

(50) 86 09 12 - YU - P 1592/86
(71) Sour Pliva« farmaceuteka, kemijeka,
prehrambenaŁkozmetlSka lndustrija,
n.sol.o. Zagrzeb, YU
(54) Sposób wytwarzania nowych metalokompleksów N-matylo-ll-aza-lO-dezkato-lO-dlhydroerytromycyny A 1 11-azą-lO-dezketo-lO-dlhydroerytromycvny A
(57) Wynalazek dotyczy apoaobu wytwarzania
nowych , biologicznia czynnych aetalokomplekaów-2tl półsyntetycznych, 15-członowych antybiotyków «akro Udowych, a mianowicie N-me tylo-ll-aza-10-dezka to-10-dihydroe ryt romycyny
A o wzorze przedstawionym na rysunku, w który« R oznacza rodnik metylowy, lub ll-aza-10-dezketo-10-dihydroerytromycyny A o wzorze
przedstawionym na rysunku, w którym R oznacza
atom wodoru, z dwuwartościowymi metalami
Cu* 2 , Zn* 2 , Co* 2 , Ni* 2 .i C a * 2 w stosunku równym 2 ii.
Ceche sposobu jest według wynalazku to,
ze zwięzek o wzorze przedstawionym na rysunku,
w którym R oznacza rodnik metylowy lub atom
wodoru, w postaci soli rozpuszczalnej w wodzie,
korzystnie w postaci chlorowodorku, poddaje
się reakcji z aolę wyżej podanych metali w
etoaunku molowym 2:1 w roztworze wodnym w
temperaturze pokojowej wobec utrzymywania odczynu o wartości pH-8-11 i produkt wyodrębnia
się droga sączenia, albo związek o wzorze
przedatawionym na ryeunku, w którym R oznacza
rodnik metylowy lub atom wodoru, poddaje eię
reakcji z solę wyżej podanych metéli w stosunku molowym 2:1 w roztworze alkohoIowo-wodnym w temperaturze pokojowej wobec utrzymywania odczynu o wartoóci pH«8-ll za pomoce ługów litowcowych, alkohol odparowuje aię pod
zmniejszonym ciśnieniem i produkt wyodrębnia
aię drogę sęczenia.
/I zastrzeżenie/

4(51) C07H

Al(21) 262077

(22) 86 10 27

(71) Glaxo Group Ltd., Londyn, GB
(54) Sposób wytwarzania nowych antybiotyków
5541 oraz sposób i środek do zwalczania
zakażeń 1 porażeń
(57} Sposób wytwarzania nowych antybiotyków
S541 o wzorze 1 i ich soli, w którym to wzorze
1 R oznacza grupę metylowe, etylowa lub izo2
propylowe, R oznacza atom wodoru lub grupę o
wzorze OR , które oznacza grupę hydroksylowa
lub podstawione grupę hydroksylowe zawierajęce
do 25 atomów węgla, a R 3 oznacza atom wodoru
2
3
albo R i R tworzę razem z atomem węgla, do
4
którego eę przyłączone, grupę ^ C » 0 , a O R
oznacza określone wyżej grupę o R

pod warun-

kiem, że jeżeli R oznacza grupę hydroksylowe,
to OR oznacza podstawione grupę hydroksylowe,
inng niż grupa matoksylowa, polega na tym, że
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/%/ w przypadku wytwarzania zwięzku, w który«
2
4
jeden albo oba podstawniki R i OR oznaczają
podstawione grupę hydroksylowe, związek o
wzorze 1, w którym jeden lub oba podstawniki
2
4
R i OR oznaczaję grupę hydroksylowe, poddają aię reakcji z reagentem podstawiającym
hydroksyl, przy czym podczaa wytwarzania
zwlęzków, w których OR oznacza grupę hydro«
ksylow«, ugrupowanie OR oznacza chroniona
grupę hydroksylowe, /b/ w przypadku wytwarza2
3
nia związku, w którym R 1 R oznaczaję atumy
wodoru, redukuje się zwięzek, w którym R i
R oznaczaję atomy lub grupy zdolne do katalitycznej redukcji, /c/ w przypadku wytwarza2
3
nia zwięzku, w którym R i R oznaczaję razem grupę keto, utlenia się zwięzek, w którym
R oznacza grupę hydroksylowe, przy czym
podczas wytwarzania zwięzków, w którym O R 4 oznsĄ
cza grupę hydroksylowe, ugrupowanie OR oznacza chronione grupę hydroksylowe, /d/ w
2
przypadku wytwarzania zwięzku, w którym R
lub OR oznacza grupę hydroksylowe, usuwa gru2
4
pę ochronne ze zwięzku, w którym R lub OR
oznacza chronione grupę hydroksylowe, /e/ w
przypadku wytwarzania soli kwasu o wzorze 1,
kwas ten zadaje się zasadę albo jedne sól
przekształca się w inne na drodze wymiany łonu,
/f/ w przypadku wytwarzania zwięzku, w którym
2
3
4
R i R oznaczaję razem grupę keto, a OR
oznacza grupę hydroksylowe lub metokeylowę,
hoduje się organizm z rodzaju Straptomyces
zdolny do wytwarzania co najmniej jednego z
tych zwięzków. Otrzymane zwięzki eę użyteczne do zwalczania owadów, roztoczy, nicieni i
innych szkodników.
/14 zastrzeżeń/

4(5l) C07K

Al(2l) 268173

(22) 87 10 12

(2tí) 86 10 13 - DE - P3634797.3
86 10 13 - DE - P3634826.0
86 10 13 - DE - P3634825.2
87 04 14 - DE - P3712626.1
87 08 17 - CH - 03153/87-6
(71) Sandoz A.G., Bazy lea, CH
(54) Sposób wytwarzania pochodnych peptydów
(57) Sposób wytwarzania cukrowych pochodnych
biologicznie aktywnych peptydów, wykazujących
przedłużone działanie w porównaniu z peptydami niemodyfikowanymi cukrem i zawierających
co najmniej w jednej jednoatce aminokwaeowej
resztę cukrowe zwięzanę z grupa aminowa wią
zaniem innym niż wiązanie N-glikozydowe, a w
przypadku gdy pochodne aa produktami konden
sacji grupy karboksylowej cukru i peptydu
zawierającego mniej niż 8 jednoatek aminokwaaowych, wiązaniem innym niż bezpośrednie wią
zanie amidowe, polega na tym, że a/ usuwa sie
co najmniej jedna grupę ochronna z cukrowej
pochodnej peptydu lub h/ dwie ladnosti-:i pep-
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tydowe, z których każda zawiera co najmniej
jeden aminokwas lub aminoalkohol w postaci
chronionej lub niechronionej i Jedne Jednost
kę peptydowa zawierajęce rodnik cukrowy więżę
się razem więżeniem amidowym tak, aby otrzy
mać źędanę sekwencję aminokwasów.
/10 zastrzeżeń/

w ilości 0,5-25% objętości końcowej produktu«
o stężeniu 0,1-2,0%, z szybkością, zapewniają.ca utrzymania stężenia monomerów na poziomie
poniżej 0,5%, w temperaturze 50-100°C, przy
czym proces polimeryzacji prowadzi się w
obecności 0,005-0,1% wagowych nadsiarczanów
rozpuszczalnych w wodzie.
/ I zastrzeżenie/

4(51) C07K

4(51) C08G

Al(21) 268521

(22) 87 10 30

(30) 86 10 31 - US - 925.449
87 07 01 - US - 068.982
(71) Pfizer Inc., Nowy Dork, US
(54) Sposób wytwarzania nowych polipeptydów
zawierajęcych nor-statynę i nor-cykíöT
etatynę
(57) Polipeptydy i ich pochodne zawierajęce
nor-statynę i nor-cyklostatynę, użyteczne do
hamowania rozszczepiania angiotensynonu przez
enzym reninę, wytwarza się sposobem według
wynalazku przez reakcje odwadniania - sprzę
gania z wytworzeniem więzania amidowego C/O/N,
przy czym grupy funkcyjne nie uczestniczęce
w tej reakcji mogę być chronione, a następnie
ewentualnie selektywnie usuwa się grupy blokujęce, utlenia się grupy siarczkowe, grupy
CH III OH lub CH -««OH, acyluje się grupę CH III
OH i ewentualnie otrzymany produkt przekształ
ca się w dopuszczalne w farmacji sól.
/9 zastrzeżeń/

4(51) C08B

Al(2l) 263396

Al (21) 262913

C22) 86 12 09

(71) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
(72) Nowakowski Derzy

(22) 86 12 30

(54) Sposób wytwarzania nowych p o l i a c y l o semikarbazydów
(57) Sposób wytwarzania nowych p o l i a c y l o s e m i karbazydów o ogólnym wzorze 1, w którym R
oznacza rodnik metylenowy, etylidenowy lub
p-nitrofenylometylenowy, R oznacza rodnik
heksametylenowy, 2,4-toluilenowy lub 4 , 4 '
-difenylenometanowy, zaś n oznacza stopień
p o l i a d d y c j i , polega na p o l i a d d y c j i dihydrazydów o wzorze ogólnym 2, w którym R me
wyżej podane znaczenie, z diizocyjanianami
o wzorze ogólnym 3, w którym R ma wyżej
podane znaczenie, w środowisku i n t e r t n e g o
rozpuszczalnika organicznego, w atmosferze
a z o t u . Dako inetrny rozpuszczalnik organiczny
stosuje s i ę korzystnie d i m e t y l o s u l f o t l e n e k .
Reakcję prowadzi się w temperaturze 293-343 K«
Nowe poliacylosemikarbazydy znajduję zastoso
wanie do wytwarzania różnych typów m a t e r i a 
łów powłokowych i środków k l e j a c y c h .
/ 3 zastrzeżenia/

(71) Centralne Laboratorium Przemysłu
Ziemniaczanego, Poznań
(72) Słomińska Lucyna, Starogardzka Genowefa
(54) Sposób obróbki wycierkl ziemniaczanej
(57) Sposób obróbki wycierki ziemniaczanej
polegający na jej odwadnianiu lub upłynnia
niu i scukrzaniu zawartej w niej skrobi,
charakteryzuje się tym, że wycierkę tę, przed
procesem właściwej obróbki fizycznej lub enzyma
tycznej, poddaje się wstępnej obróbce enzymem
polisacharydazę w dawce 10-40 mg/g s.S., w
temperaturze 40-55°C. Sposób znajduje zastoBowanie w krochmalniach oraz gorzelniach.
/4 zastrzeżenia/

4(51) C08F

Al(21) 263202

(22) 86 12 19

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
"BLACHOWNIA", Kędzierzyn
(72) Kudła Stanisław, Bereś Janusz, Pajor-Ponikowska Krystyna, Chmura Geonowefa,
Powierza Wanda, Zebrzowski Aleksander,
Tomik Zbigniew, Pojasek Włodzimierz
(54) Sposób wytwarzania małoczastaczkowych
polimerów i kopolimerów akryloamidu
[57) Sposób wytwarzania małoczęsteczkowych
íolimerow i kopolimerów akryloamidu, majęcych
zastosowanie jako płuczki wiertnicze i środki
dyspergujące, przez polimeryzację rodnikowe
Inicjowane za pomoce nadsiarczanów rozpusz
czalnych w wodzie, w obecności regulatora
vzrostu łańcucha w postaci maleinianu glikolu
nono-, dwu- i trójctylenowego lub ich mieszaliny, charakteryzuje się tyra, że wodny roztwór
nonomerów akrylowych dozuje się do wodnego
'"oztworu maleinianu glikolu mono-, dwu- i
trójetylenowego lub ich mieszaniny, użytego

4(5l)

C08G

Al(2l) 263013

(22) 86 12 16

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa,
Dębicka Fabryka Farb i Lakierów
"POLIFARB", Dębica
(72) Florjańczyk Zbigniew, Rokicki Gabriel,
Łukasik Leszek, Langwald Norbert,
Włodarczyk Grażyna, Rafałowicz Teodor,
Floriańczyk Teodor, Kmieć Oózef, Licak
Mieczysław, Ryndak Bolesław, Stanek
Maria, Swiętek Zofia, Wójcik Irena
(54) Sposób wytwarzania alkidowych żywic
poliestrowycli

.

(57) Sposób polega na tym, że reakcję kwasów
dwukarboksylowych lub ich bezwodników z estrami nienasyconych kwasów tłuszczowych alkoholi wielowodorotlenowych zawierających co
najmniej dwie wolne grupy hydroksylowe w
częsteczce prowadzi się w dwóch etapach.
W pierwszym etapie prowadzi się proces polikondensacji w temperaturze 2O0-250°C do uzyskania przez produkt liczby kwasowej 10-30 mg
KOH/g. W drugim etapie, po obniżeniu temperatury mieszaniny reakcyjnej do 150-210°C, dodaje się związek epoksydowy zawierający co"
najmniej dwa pierścienie oksiranowe w cząsteczce w ilości 1-10% wagowych w stosunku do
wagi wsadu i prowadzi się reakcję addycji
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do momentu uzyskania przez produkt liczby
kwasowej < 10 mg KOH/g, w obecności katalizatora wybranego z grupy amin trzeciorzędowych,
eoll amoniowych lub eoli metali II grupy układu okresowego.
/I zastrzeżenie/

Nr IB /S84/ 1988

(72) Sołtyaiak Feliks, Kulińakl Władysław,
Eugeniusz Adolf. Szczerbiński Jerzy,
Thomalla Janina, Witczak Bogdan,
Oworakowski Wojciech, świerczyński
Wacław
(54) Sposób wytwarzania granulatów polimerów
termoplastycznych wypełnianych

4(51) C08G

Al(21) 263049

(22) 86 12 15

(71) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
Poznan
(72) Marciniec Bogdan, Bergandy Wrócisława,
Urbaniak Włodzimierz, Nowakowska Maria
(54) środek do hydrofoblzacii napełniacza
íJTineralnego oraz sposób wytwarzania
mieszanki silikonowe 1
(57) środek stanowi mieszaninę heksametylooyklotrlailoksanu i cykl&silazanu o wzorze
przedstawionym na rysunku, w którym R oznacza
niższe grupę alkilowe, a n jest liczbę naturalne przyjmujące wartości od 3 do 6, przy
czym stosunek tych składników wynosi odpowiednio od ltl do 20:1.
Oo hydrofobizacji napełniacza mineralnego
używa się 1 do 20% środka hydrofobizujęcego,
opisanego wyżej, w stosunku do napełniacza,
a pod koniec hydrofobizacji dodaje się ewentualnie alkohol alifatyczny. /2 zastrzeżenia/

(57) Granulaty polimerów termoplastycznych
wytwarza się przsz intensywne mieszani« substancji nieorganicznych, takich jaki kreda,
pyły dymnicowe, talk z granulatami.poliolefinowymi, poddanymi uprzedaio preparowaniu
powierzchniowemu kompozycjami zawierającymi
mieszaninę modyfikowanych polloleflnami węglowodorów alifatycznych o 16-48 atomach węgla,
częściowo zdepolimeryzowany polietylen o masie cząsteczkowej 200-800, produkt estryfikacji kwasu stearynowego z trójstanoloemina.,
olej parafinowy.
/I zastrzeżenie/

4(51) C08L

Al (21) 262916

(22) 86 12 09,

(71) Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb,
Gliwice, Instytut Technologii Nafty,
Kraków
(72) Polak Danuta, Szczurek Teresa, Bolek
Alina, Nastawny Alicja
(54) Kompozycja przeciwkorozyjna wytwarzana
na bazie asfaltu modyfikowanego polipropylenem ataktycznym

4(51) C08J

Al(21) 263110

(22) 86 12 17

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
"BLACHOWNIA", Kędzierzyn-Koźle
Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb,
Gliwice
(72) Podstawa Włodzimierz, Tománek Henryk,
Szymańskt Wacław, Źuławiński Andrzej,
Kierat Maria, Kwasik-Mielczarek Maria,
świ8tacz Józef, Gasiorowaki Darosław,
Zajęć Grzegorz, Nossek Tadeusz,
Jaksiewicz Jerzy, Parusel Renata
(54) Sposób mycia odpadów z tworzyw sztucznych
termoplastycznych
(57) Sposób mycia odpadów z tworzyw sztucznych
termoplastycznych foliowych i kształtkowych,
zanieczyszczonych powierzchniowo produktami
spożywczymi, środkami czyszczącymi, detergentami itp., prowadzony w kaskadowym układzie
mieszalników polega na myciu rozdrobnionych
odpadów tworzyw wodnym roztworem detergentów
i różnych soli, będących zanieczyszczeniami
przerabianych odpadów, o stężeniu sumarycznym powyżej 0,2% wagowych, w temperaturze
powyżej 293 K, i przy czasie mycia od 3 do
20 minut, a łącznie z płukaniem od 6 do 50
minut. Zabrudzone odpady wprowadza się do
Mieszalnika zawierajęcego roztwór o najwyższym stężeniu detergentów i soli, którego
objętość jeet co najmniej o 20% większa od
pozostałych mieszalników w kaskadzie, a wodę
ewleża wprowadza się do mieszalnika zawierajęcego roztwór o najniższym stężeniu soli.
/2 zastrzeżenia/
4(51) C08J

Alf2l) 263393

(22) 86 12 30

(71) Spółdzielnia Pracy Chemików "XENON",
Łódź

(57) Kompozycja według wynalazku zawiera od
10,0 do 90,0 części wagowych asfaltu otrzymanego w procesie utlenienia w temperaturze
do 593 K mieezaniny asfaltu naftowego lub
pozostałości próżniowej z ropy naftowej z
polipropylenem ataktycznym lub z kopolimerem
polipropylenowo-etylenowym ataktycznym.
/I zastrzeżenie/

4(51) C08L

Al (21) 262917

(22) 86 12 09]

(71) Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb,
Gliwice; Instytut Technologii Nafty,
Gliwice
(72) Polak Danuta, Kossowicz Ludwik,
Szczurek Teresa
(54) Kompozycja przeciwkorozyjna wytwarzana
fia bazie asfaltu modyfikowanego deetruktem gumy
(57) Kompozycja składa się od 10,0 do 90,0
części wagowych asfaltu naftowego zawierèjacogo produkty termicznej destrukcji odpadów
gumowych, które otrzymuje się przez ogrzanie
odpadów gumowych w temperaturze od 513 K do
653 K w środowisku asfaltów naftowych, lub
ekstraktów po selektywnej rafinacji olejów
mineralnych lub ciężkich produktów z procesów destrukcyjnej przeróbki ropy naftowej.
/I zastrzeżenie/1

4(51) C08L

Al(21) 263048

(22) 86 12

(71) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
Poznan
(72) Marciniec Bogdan, Bergandy Wrócisława,
Urbaniak Kazimierz, Nowakowska Maria
(54) Plastyfikator, zwłaszcza do mieszanek
silikonowych oraz mieszanka silikonowa
do wytwarzania wukanizatorów sllokonowych
(57) Plastyfikator stanowi układ dwuskładnikowy
składający się z glikolu oraz wlnyloalkoksysi-

Nr

18 /384/

1988
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lanu o wzorze przedstawiony« na rysunku, w
którym R oznacza niższe grupę alkoksylowa,
2
R - niższe grupę alkilowa, a n przyjauje wartości 0,1 lub 2, przy czyn atoaunak tych
składników wynosi odpowiednio od ltl do 20:1.
Mieszanka silikonowa charakteryzuje elę ty«,
ze Jako plastyflkator zawiera przedstawiony
wyżej układ dwuskładnikowy w iloóci od 1 do
2O% w stosunku do znajdującego się w niej.
napełriiacza «ineralnego.
/2 zastrzeżenia/

4(51) C08L

Al (21) 263102

(22) 86 12 17

(71) Instytut Elektrotechniki, Warszawa
(72) Caban Waldemar, Kowalski Bronisław,
Kruszał Helena, Okrasa Jerzy
(54) Sposób wytwarzania tłoczywa elektrolzolacyjnego
(57) Sposób wytwarzania tłoczywa elektrolzolacyjnego o orientowanym włóknie szklanym i żywicy fenolowej modyfikowanej żywicę epoksydowe przez powleczenie rowingu szklanego lepiszczem, wysuszenie w tunelu grzewczym i pocięcie na pręciki, charakteryzuje się tym, że do
lepiszcza dodaje się, Jako katalizatora przyspleszajęcego przyłączenie żywicy epoksydowej
do fenolu, ketonu Michlera w iloóci 1-5 nst,
korzystnie 2 w stosunku do żywicy epoksydowej,
przy czym stosunek żywicy fenolowej do epoksydowej może być zmieniany w szerokim zakresie
od lii do lt0,05.
/I zastrzeżenie/

4(51) C08L

Al(2l) 263116

(22) 86 12 19

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Przybyłowicz Jarosław, Jaworaki
Krzysztof, Skalny Władysław,
Ozlerżanoweka Violante, Wycichowska
Sławomira
(54) Sposób wytwarzania kompozycji asfaltu

0-35

(57) Sposób według wynalazku, polega na ty«,
że do stopionego w temperaturze od 80 do 200°C
asfaltu 0-35 wprowadza aię odpadowe frakcję
katalizatora z fluidalnego krakingu katalitycznego w ilościach od 0,25 do 25% wagowych,
a następnie miesza eię w czasie od 15 do 95
nlnut. Otrzymane kompozycję wykorzystuje się
do produkcji mieszanek mlneralno-bitumicznych.
/I zestrzezanie/

4(51) C08L
C09Ü

Al(217 263455

(22) 86 12 31

(71) Politechnika Szczeclńeka, Szczecin
(72) Kwasek Alicja, Błędzki Andrzej
(54) Kompozycja epoksydowa
(57) Kompozycja epoksydowa w postaci kleju
nleprzewodzęcego lub przewodzącego, lub tłoczywa, lub odlewu, lub masy zalewowej, zawierajęca epoksydowe spoiwo żywiczne, utwardzacz,
napełniacze nieorganiczne lub organiczne oraz
modyfikatory, charakteryzuje się tym, że zawiera jako utwardzacz od 0,05 do 35 części

55

wagowych soli potasowej kwasu N-/ A -karboksyetylo/-kaprolaktaaowego.
/l zastrzeżenie/

4(51) C08L

Al t 2l) 268703

(22) 87 II 10

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
(72) Zawadzki Jarzy
(54) 5rodak do ochrony czaeowe.1 powierzchni
metali, zwłaszcza stopów aluminiu», w
szczególności powierzchni samolotów 1
sposób wytwarzania tego środka
(57) środek charakteryzuje elę tya, te zawie
ra do 12 części wagowych bitumów o teaperaturze aleknlęcla od 70°C do 120°C 1 penetracji
od 5 do 60 w temperaturze 26°C, od 25 do 46 części
wagowych eubstancjl woskowych typu aikrowosku
parafinowego lub poliolaflnowego lub ich aleezaniny o liczbie kwaaowej maksimum 0,5, od
czynie wodny« obojętnym, zawartości oleju do
10% wagowych i temperaturze mięknięcia mini
mum 40°C, od 20 do 60 częaci wagowych mydeł
magnezowych lub wapniowych otrzymanych przez
zmydlanie pozostałości podestylacyjnej kwasów
tłuszczowych o liczbie kwasowej od 50 do 100
i liczbie zmydlania od 110 do 180 lub mydeł
żywicznych o liczbie kwasowej od 30 do 120 i
liczbie zmydlania od 120 do 200, od 0,1 do 5
częaci wagowych estru alkoholu wielowodorotlenowego i kwasu tłuszczowego o HLB od 4
do 7, od 0,1 do 5 części wagowych wody i od
30 do 120 części wagowych frakcji benzynowej3
ropy* naftowej o gęstości od 700 do 800 kg/m
wrzęcej w zakresie od 100<>C do 210°C i o
liczbie anilinowej nie mniejszej niż 53°C.
Sposób według wynalazku charakteryzuje
się tym, że prowadzi się zmydlanie pozosta
łości podestylacyjnej kwasów tłuszczowych w
temperaturze ponad 100°C aż do uzyakania zźywiczenia masy reakcyjnej, następnie zżywiczona masę reakcyjne rozcieńcza się frakcję ben
zynowe, po czym w temperaturze od 60°C do
120°C dodaje się substancję woskowe i ester
alkoholu wielowodorotlenowego i kwasu tłusz
czowego o HLB od 4 do 7 oraz dodaje się wodę
i tak otrzymane mieszaninę - frakcję I - pozoatawia się do ochłodzenia do temperatury
od 15°C do 25°C, do tak otrzymanej 1 ochło
dzonej mieszaniny - frakcji I - dodaje się w
stosunku wagowym od 0,1sl do 5:1 roztwór bi
tumów lub żywic we frakcji benzynowej ewentu
alnie z dodatkiem estru alkoholu wielowodoro
tlenowego i kwasu tłuszczowego o HLB od 4 do
7 - frakcję II - a następnie mieszaninę frak
cji I 1 II homogenizuje się mechanicznie do
wymaganej lepkości.
/6 zastrzeżeń/

4(51) C10B

A3(21) 263106

(22) 86 12 17

(61) patent "115716"
(71) Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji
Rafinerii Nafty "BIPRONAFT", Kraków
(72) Pobiegły Stanisław, Cichoń Lucjan,
Tworsk Heronim, Stachowlcz Maria,
Stompel Zygmunt, Jaatrzębaki Jerzy,
śliwa Jerzy
(54) Sposób przetwarzania odpadów gumowych
na paliwa gazowe, ciekłe oraz koks
nTetoda krakowania
(57) Rozdrobnione odpady gumowe rozpuszczone
lub upłynnione w pozostałościowych produktach z ropy naftowej, w Ilości 10-50% wagowych gumy w stosunku do rozpuezczalnika, miesza się z pyłsa węglowym w ilości 15-85% wagowych pyłu na 85-15% wagowych roztworu

56
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gumy i poddaje krakowaniu do koksu w temperaraturze 45O-65O°Cf pod ciśnieniem 0,1-1,2 MPa.
/I zastrzeżenie/

4(51) C108

A2(21) 268212

(22) 87 10 13

(71) Przedsiębiorstwo Montażu i Dostaw
Pieców Tunelowych, Kraków
(72) Makowski Oózef, Waeiławski Jan.
Pieńkowski Janusz, Stach Stanisław
(54) Sposób montażu mostu dla wozu zasypowego
w czasie remontu baterii koksowniczej
(57) Sposobem według wynalazku po obu stronach
szyn jezdnych po których posuwa się wóz zasypowy /12/, wykuwa się kanały wzdłużne na końcach których wykonuje się ławy żelbetowe /5/,
a na ławach żelbetowych /5/ kładzie się płyty
stalowe /6/, następnie w osi komór baterii
/ 4 / od góry wybija się kanały poprzeczne i
umieszcza w nich wsporniki, zaś potem w kanały
wzdłużne wprowadza się dźwigary / 8 / łęczęc je
ze wspornikami przy pomocy śrub.
/I zastrzeżenie/

Nr 18 /384/ 1 9 8 8

(54) środek do mycia naczyń
(57) Środek do mycia naczyń stołowych i kuchennych składa się z 6 do 12% wagowych kerylobenzenosulfonianu sodu, 6 do 12% wagowych
produktu przyłączenia tlenku etylenu do alkllofenoli, 15 do 35% wagowych 30% wodnego roztworu soli dwusodowej monoestru kwasu bursztynowego i oksyetylenowanego nonylofenolu, 4 do
8% wagowych N,N-dwuetanoło-N-alkiloglikolu,
0,5 do 1,5% wagowych mieszaniny alkoholi
tłuszczowych zawierajęcych 50% alkoholi nienasyconych, 1 do 6% wagowych mieszaniny produktów polimeryzacji tlenku etylenu, O do 3%
wagowych 35% roztworu soli czterosodowej kwasu etylenodwuaminoczterooctowego, 3 do 8%
wagowych spirytusu etylowsgo, 0,1 do 0,3%
wagowych kompozycji zapachowej oraz wody.
/I zastrzeżenie/

4(51) C U D

A2(21) 268126

(22) 87 10 07

(71) Przemysłowe Zakłady Chemii Gospodarczej
"BARWA", Kraków
(72) Wolnik Derzy, Radwan Zdzisław
(54) Środek do prania
(57) środek do prania ręcznego składa się z 4
do 10% wagowych kerylobenzenosulfonianu sodu,
6 do 12% wagowych produktu przyłączania tlenku etylenu do alkilofenoli, 15 do 30% wago»
wych 30% wodnego roztworu monoestru kwasu
buraztynowego i oksyetylenowanego nonylofenolu,
6 do 13% wagowych N,N-dwuetanolo-N-alkilogli«
kolu, 0,5 do 2% wagowych mieszaniny alkoholi
tłuszczowych zawierajęcych 50% alkoholi nienasyconych, O do 2% wagowych mieszaniny produktów polimeryzacji tlenku etylenu, O do
0,3% wagowych kompozycji zapachowej oraz wody.
/I zastrzeżenie/

4(51) C100

Al(21) 263454

(22) 86 12 31

(71) Politechnika Częstochowska « Częstochowa
(72) Błasiak Włodzimierz
(54) Reaktor fluidyzacyjny
(57) Reaktor umożliwia Zgazowanie lub spalanie
paliwa stałego o dużej zawartości wilgoci i po
piołu. Reaktor zawiera dwie pionowe, równoleg
le względem siebie komory /l, 2/ fluidyzacyjne
poleczone ze soba kanałem /6/, przy czym w
Jednej komorze / 2 / umieszczony Jest pionowy
kanał / 7 / opadowy z otworem /9/ wlotowym i z
otworem /B/ wylotowym, a obie komory /l, 2/
ograniczone aa od dołu otworami /Z, 4/ wloto
wymi czynnika fluidyzujęcego. /I zastrzeżenie/

4(51) C U D

A2(2l) 268125

4(51) C12N
A61K
A23K

Al(21) 259419

(22) 86 05 09

(71) Caola Kozmetikai és Háztartásvegyipari
vállalat, Budapeszt, HU
(54) Sposób hodowli alg
(57} Sposób polega na tym, że wodę mineralna,
lecznicza, cieplicowe pochodzenia naturalnego
albo ich mieszaninę zawierajęcą roztwór pożywki, ewentualnie wzbogacony w związki metaliczne do stężenia 1O~* mola/litr licząc na
każdy jon metalu, sterylizuje się pod ciśnieniem najwyżej 1 . 10& Pa, w temperaturze
100-14000, potem zaszczepia się czyste kultura
alg, i przez roztwór odżywki przepuszcza się
sterylny strumień powietrza zawierający 0,520% objętościowych dwutlenku węgla; po
hodowli
b
trwającej 7-30 dni, w temperaturze O C - 80°C
oddziela się algi, ewentualnie roztwarza je
za pomocą znanych metod chemicznych albo fizycznych i roztworzone algi ewentualnie poddaje reakcji ze zwięzkami metalicznymi do
osięgnięcia stężenia najwyżej 10-2 mola/kg
licząc na każdy jon metalu. Algi stosuje się
w kosmetyce, przemyśle spożywczym i do celów
paszowych.
/4 zastrzeżenia/

(22) 87 10 07

(71) Przemysłowe Zakłady Chemii Gospodarczej
"BARWA", Kraków
(72) Wolnik Darzy, Radwan Zdzisław

4(51) C13F

A1(21) 263482

(22) 86 12 31

(71) świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych,
Świdnica

Nr

18 /384/

1988
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(72) Socha Bronisław, Bańczak Stanisław,
Karski Zdzisław, Pękała Zdzisław,
Paszkiewicz Wiesław, Skórski January,
Tarsa Kazimierz
(54) Wirówka cukrownicza ciągła
(57) Wirówka ma pionowy bęben sitowy / I / otoczony komorę odcieku / 2 / i zawarte pomiędzy
płaszczem komory odcieku / 3 / a obudowę wirówki
/ 5 / pierścieniowe przestrzeń kierujęcę podzielone w pionie na dwie, leżęce jedna nad drugę,
komory - górne klarujęcę / 6 / i dolne zbiorcze
/!/. Komory / 6 , 7/ połęczone sę ze sobę kołowym, syfonowym przelewem / 8 / umieszczonym na
zewnętrznym obrzeżu komory klarującej / 6 / .
Nad zewnętrzne częecię komory klarujęcej / 6 /
osadzona Jest, połączona z obudowę wirówki
/ 5 / , dośrodkowa kierownica strug /14/.
/2 zastrzeżenia/

4(51) C14C

A2(2l) 268180

(22) 87 10 08

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Barwników "ORGANIKA", Zgierz; Instytut
Ciężkiej Syntezy Organicznej "BLACHOWNIA"
Kędzierzyn-Koźle
(72) Piwko Zdzisław, Wilk Stanisław, Ogłaza
Zofia, Grzywocz Dózef, Kaleciński DózefOrewnicki Andrzej, Filipowicz Witold,
Przybylski Andrzej, Kaleta Franciszek
(54) Sposób natłuszczania skór garbowania
chromowego i/lub chromowo-roślinnego
(57) Sposób według wynalazku polega na zasto
sowaniu do natłuszczania skór układu natłusz
czającego w ilości do 30% w stosunku do ilość:
użytych tłuszczów do garbowania skór wierzch
nich oraz w ilości do 60% w stosunku do ilość:
tłuszczów użytych dc garbowania dwoin i asor
tymentów podszewkowych, przy czym jako układ
natłuszczajęcy stosuje się kępiel wodne za
wierajęca zamulgowane substancje tłuszczowe
będęce mieszaninę utlenionej
parafiny i
oleju mineralnego oraz substancje emulgujęce
stanowięce środki powierzchniowo czynne o
charakterze anionowo-niejonowym, korzystnie
sole dwusodowe sulfoestru kwasu bursztynowego
i oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych od
C - C o 0 oraz sole sodowe monoestru kwasu bur16 22
sztynowego i oksyetylenowego nonylofenolu ora:
oksyetylenowane alkohole tłuszczowe od C R -C
22*
/l zastrzeżenie/
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(54) Dysza wtryskowa do podawania czynnika
w postaci drutu bezpośrednio do wnęTrza
roztopionego metalu i sposób podawania
czynnika vi postaci drutu bezpośrednio
do wnętrza roztopionego metalu
(57) Dysza wtryskowa zawiera końcówkę /18/
z wydrążeniem osiowym i otworem końcowym,
przez który drut /12/ wchodzi z dyszy /10/,
a przekrój poprzeczny otworu końcowego ma zarys gwiazdy /44/.
W sposobie według wynalazku wprowadza się
bezpośrednio do wnętrza roztopionego metalu
dyszę w atmosferze gazu obojętnego czynnik w
kierunku ku dołowi do wnętrza kąpieli, przy
czym utrzymuje się przepływ gazu obojętnego
przez dyszę zapewniajęcy utrzymanie Jej zasadniczo w etanie wolnym od metalu.
/7 zastrzeżeń/

4(51) C21D

A2(2l) 268058

(22) 87 10 02

(71) Warszawskie Zakłady Mechaniczne
"PZL-WZM", Warszawa
(72) Kopczyński Cezary, Pańkowski Dacek,
Kwaczyński Zenon, Prokocki Aleksander,
Adamczak Szymon, Sosnoivski Zbigniew
(54) Sposób indukcyjnego hartowania powierzchni i urządzenie do indukcyjnego hartowania
powierzchni
(57) Sposób polega na umieszczaniu hartowanego
elementu / 2 / przed wzbudnikiem indukcyjnym i
przesuwaniu go ruchem jednostajnym równolegle
do osi wzdłużnej wzbudnika.
Urzędzenie ma wzbudnik indukcyjny zbudowany z dwóch rurek grzewczych / I / o. kształcie
falistym.
/2 zastrzeżenia/

4(51) C22B

Al(2l) 261277

(22) 86 09 02

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, Kraków
(72) Kucharski Marian
(54) środek do odzysku metalu ze zgarów
aluminium i stopów aluminium

4(51) C21C

Al(2l) 268996

(30) 86 11 28 - US - 936058
(71) Pfizer Inc.', Nowy Dork, US

(22) 87 11 24

(57) środek do odzysku metalu ze zgarów aluminium i stopów aluminium składa się z chlorku potasu w ilości 30-50% wagowych, z chlorku sodu w ilości 30-40% wagowych, z proszku
aluminiowego w ilości 5-30% wagowych, z fluorku sodu w ilości 2-6% wagowych, z azotanu
sodu w ilości 2-10% wagowych, z kriolitu w
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Ilości 0,5-3% wagowych oraz z fluoroboranu
odu w lloécl do 6% wagowych.
/i zastrzeżenie/

4(51) C23C

Al(21) 263052

(22) 86 12 16

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza In. Stanisława
Staszica, Kraków
(72) Hajduch Oerzy, Krawczyk Stanlaław
(54) Sposób nakładania powłok antykorozyjnych
na powierzchnie metalowe
(57) Sposób polega na tym, že na powierzchnie
uprzednio oczyszczone nakłada się wielowarstwowe powłokę, pierwsze warstwę stanowi roztwór żywicy epoksydowej i fenolowej, która po
nałożeniu suszy sie w temperaturze 373-453 K
w czasie 5-20 minut. Następnie nanosi się
druga warstwę zawierajęce roztwór żywicy epoksydowej i fenolowej w ilości 60,0-99,5% objętościowych oraz wypełniacz w postaci proszku
odpornego na działanie mechaniczne i chemiczne w ilości 0,5-40,0% objętościowych, które
wygrzewa się w temperaturze 443-493 K w czasie 12-35 minut, trzecia warstwa zawiera
małoczasteczkowa żywicę epoksydowe w ilości
60-85% objętościowych, trójetylenoczteroaminę
w ilości 8-15% objętościowych oraz wypełniacz
w postaci proszku odpornego na działanie mechaniczne i chemiczne w ilości 8-20% objętościowych, a otrzymane warstwę dotwardza się
w temperaturze 283-418 K w czasie 12-35 minut. Następnie nanosi się kolejne warstwę zawierające małoczęeteczkowę żywicę epoksydowa
«v ilości 60-90% objętościowych po czym otrzymane powłokę dotwardza się w temperaturze
403-413 K przez 12-35 minut. /3 zastrzeżenia/

4(51) C23C

Al(2l) 269813

(22) 87 12 30

(30) 86 12 31 - 00 - 298 974-0
(71) VEF3 Elektronische Bauelemente, Teltow
(72) Wiloke Burghard, Richter Karin
Í54) Sposób metalizacji krawędzi rezystorów
grubo- i cienkowarstwowych na płytce
(57) Sposób polega na tym, że w pierwszym
tapie sposobu na podłożu o dużej powierzchni
przednie i tylna warstwę zaopatruje się w
pomocniczy lakier strukturalny tak, że w
procesie metalizacji z redukcję chemiczna
strukturalne twarde warstwę przyczepne stosuje się tylko przy połączeniu obszarów powierzchniowych z materiałem dielektrycznym i
rezyatancyjnymi warstwami stykowymi, które
pozostawia się bez lakieru i w dalszych technologicznych etapach częściowych oddziela się
paski podłoża przy zastosowanej metalizacji
S redukcję chemiczne w kępieli, wydzielenie
niklu stabilizuje się przez złożony zestaw
kwasu bursztynowsgo o stężeniu od 8 do 16 g/l
l/albo bursztynianu dwusodowego o stężeniu
Od 10 do 20 g/l.
/I zastrzelenie/

(54) Inhibitor korozji przeznaczony zwłaszcza
do zabezpieczania powierzchni oczyszcza-T"
nych metodami "na mokro"
(57) Inhibitor stanowi mieszaninę zwięzków
powierzchniowo czynnych o własnościach innibitujęcych korozję i emulgujęcych, zawiera
od 10 do 90 części wagowych mieszaniny aonoi dwuestrów kwasu oleinowego i sorbitu, od 2
do 20 części wagowych oksyetylowanego oleju
rycynowego zawierajęcego od 20 do 30 moli
tlenku etylenu, od 2 do 20 części wagowych
eteru nonylofenylopolioksyetylenopolioksypropylenogiikolowego posiadajęcego od 5 do 15
moli tlenku etylenu i od 10 do 20 moli tlenku
propylenu, od 0 do 15 części wagowych mieszaniny estrów palloksyetylenoglikolowych kwasu
oleinowego 1 poliglikoli zawierajęcych od 3
do 19 moli tlenku etylenu względnie od 0 do
15 części wagowych mieszaniny mono- i dwuestrów fosforowych 2-etyloheksanólu - 1. Inhibitor może być stosowany w poataci nierozcleńczonej czystej substancji aktywnej względnie emulsji roboczej typu olej/woda zawierajęcej od 1 do 20 części wagowych substancji
aktywnej i odpowiednio od 99 do 80 części
wagowych wody wodocięgowej. /2 zastrzeżenia/

4(51) C23F

Al(2l) 262934

(22) 86 12 10

(71) Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb,
Gliwice; Nadodrzańakie Zakłady
Przemysłu Orgenicznego "ORGANIKA-ROKITA",
Brzeg Oolny
(72) Polek Danuta, BHcharczyk Krystyna

Al (21) 263357

(22J 86 12 23

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
"BLACHOWNIA", Kędzierzyn-Koźle
(72) Kraenodębeki Zbigniew, Bekierz Gerard,
Gibas Józef, Mucha Józef, Ginkowski
Christos, Koprzywa Jerzy, Lesisz Marek,
Pletrzak Tadeusz, Sosnowski Marian
(54) środek do czasowej ochrony antykorozyjnej
(57) Środek składa się z 30-36 części wagowych
terpaku, 17-22 części wagowych pozostałości
pokalafoniowej z próżniowej destylacji oleju
talowego zawierajęcego 10-40% wagowych kwasów
żywicznych, takich jak kwasy abietynowy, pimarowy i hydroksyabietynowy, 30-45% węglo- wodorów tsrpenowych, alkoholi alifatycznych
zawierajęcych powyżej 20 atomów węgla i
pochodnych steroli, 30-40% wagowych estrów
kwasów żywicznych i tłuszczowych oraz 3-1%
wagowych oksykwasów, 1-4 części wagowych pozostałości otrzymanej przy ponownej destylacji
lotnych produktów destylacji oleju talowego
będęcej mieszaninę 40-60% wagowych kwasów żywicznych, 30-40% wagowych kwasów tłuszczowych,
12-18% wagowych estrów kwasów żywicznych, 5-8%
wagowych węglowodorów terpenowych, wyższych
alkoholi tłuszczowych i eteroll, 7-12 części
wagowych odpadu polietylenowego powstajęcego
przy produkcji polietylenu o temperaturze
mięknienie 313-333 K, 24-30 części wagowych
dwuchloropropanu i 8-12 części wagowych aolwentnafty lub mieszaniny węglowodorów aromatycznych, takich Jak trójmetylobenzeny, etylotolueny i ksyleny, środek według wynalazku
daje odporne na wodę powłoki ochronne, które
można łatwo usuwać przy pomocy rozpuszczalników.
/I zastrzeżenie/

4(5l) C23G
4(51) C23F

Nr 18 / » 4 / 1988

Al(2l) 263174

(22) 86 12 20

(71) Krajowy Zwięzek Poligraficzny Spółdzielni
Pracy - Ośrodek Bedawczo-Rozwojowy
Poligrafii i Opakowań, Poznań
(72) Koczorowski Jacek
(54) Sposób oczyszczania matryc linotypowych
metoda ultradźwiękowe
(57) Zanieczyszczone matryce umieszcza się w
zbiorniku ze stali kwasoodpornej napełnionym

Nr 18 /384/ 1988
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roztworem chromiankowyra i poddaje się je
działaniu ultradźwięków o częstotliwości od
20 do 40 KHz w czasie od 3 do 6 minut, po
czym przemywa się je dokładnie wodę bieżącą
i destylowane oraz suszy w strumieniu gorącego powietrza, a następnie prowadzi się proces
pasywacji.
/2 zastrzeżenia/

4(51) C250

Al (21) 263309

59

haka wypełnionych pęczkami / i i / szprych znaj
duję s i ę z ę b a t k i /Z/ z zębaai o k s z t a ł c i e
t r ó j k ę t a równoramiennego. Zębatki /2J znajdu
j ę , s i ę również w koaorze / 1 6 / suszęcej aieszczęcej s i ę bezpoérednio pod wannaai / l 3 / gelw a n i z e r s k i n i i zaopatrzonej na dnia w dauchawę / 1 5 / azczalinowę z nadauche« ciepłego po
wietrza.
/ 6 zastrzeżeń/

(22) 86 12 29

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Mądry Kazimierz, Przyłuski Dan
(54) Sposób otrzymywania błyszczących powłok
ze stopów cyna-miedź
(57J Sposób otrzymywania błyszczących powłok
zs stopu cyna-miedź przez elektrolityczne osadzanie z kwaśnych roztworów siarczanowych lub
fluoroboranowych, charakteryzuje się tym, ze
stosuje się dodatek zawierający 5-100 g/dm3
alkoholi alifatycznych o 1-3 atomach węgla
w cząsteczce, 0,05-20 g/dm 3 aldehydów alifatycznych o 1-3 atomach węgla w cząsteczce,
0,01-1,5 g/d« 3 estrów nienasyconych kwasów
tłuszczowych o 4-12 atomach węgla w cząsteczce, 0,1-1,5 g/dm 3 aromatycznych zwięzków karbonylowych zawierajęcych układy wielokrotnie
3
sprzężonych wiązań podwójnych, 0,1-4 g/dm
fenoli dwuwodorotlenowych i 5-200 g/dm 3 produktów kondensacji alkilofenolu z tlenkiem
etylenu i/lub tlenkiem propylenu zawierajęcych 4-15 grup etoksylowych w częsteczce,
przy czym proces prowadzi2 się przy gęstości
prędu od 50 do 1000 Ą/dm , w temperaturze
15-30°C.
/I zastrzeżenie/

4(51) C25D

Al(2l) 263402

(22) 86 12 30

(71) Fabryka Samochodów Małolitrażowych
"POLMO", Bielsko-Biała
(72) Bożek Józef
(54) Urządzenie do obróbki galwanicznej prętów
zwłaszcza szprych rowerowych"
(57) Urządzenie składa się z przenośnika łańcuchowego z łańcuchem /17/ przenośnika zaopatrzonego w tulejki łańcucha, w których osadzony
Jast wałek ze sztywno osadzonym ramieniem /!/
rolki 1 hakami / I / zawieszki. Na wałku osadzona Jest obrotowa rolka /B/ prowadząca podparta na szynie / 6 / prowadzącej. W wannach /13/
galwani-zerskich ustawionych kolejno w szeregu
na poziomie przemieszczania się gniazd /18/

DZIAŁ

4(51) C25F

A2(2l) 268977

(22) 87 11 23

(71) Zakład Podzespołów Radiowych "ÓMIG",
Warszawa
(72) Najdeker Eugeniusz, Lasota Irena« Jarosz
Ryszard, Ćybulska-Kawalec Maria, Hoppe
Krystyna
(54) Sposób usuwania zbędnych powłok metalicznych, zwłaszcza przy regeneracj"i
masek do metalizacji próżniowej
(57) Sposób polega na tym, że przez detal
pokryty zbędną powłoką metaliczną zanurzony
Jako katoda w wodnym roztworze będącym przewodnikiem prądu elektrycznego przepuszcza 2
się prąd elektryczny
o gęstości od 0,2 A/dm
do 200 A/dm 2 . Oako roztwór wodny będący
przewodnikiem prądu elektrycznego stosuje się
roztwór wodny zawierający mocny kwas lub
mocną zasadę lub/i sól mocnego kwasu lub/l
mocnej zasady.
/2 zaetrzeżenia/

0

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
4(51)

D01H

Al (21) 261862

^22) 86 10 13

(71) Izba Wełny, Gdynia
(72) Darniewicz Ryszard, Gaweł Edward
(54) Sposób j układ do wytwarzania półproduktu
specjalnego na włóczki fantazyjne
Í57) Sposób charakteryzuje się tym, że na niedoprzędzarce skrzydełkowej skręcajęcoj z wałków wydających / I / jej aparatu rozciągowego
wydaje się pasmo włókien staplowych / 2 / równocześnie z odbieraną równolegle z bezpośred-

niej bliskości tych wałków /I/ nicią rdzeniową
/ 3 / , przy zachowaniu warunku, iż szybość /Vj/
wydawania pasma włókien staplowych / 2 / Jest większa od prędkości / V y odbierania nici rdzeniowej / 3 / i tak uformowaną falistą wiązkę
włpkien staplowych wraz z nicią rdzeniową,
kieruje się do ustnika wirującego skrzydełka
/5/ niedoprzędzarki, a otrzymany półprodukt
w stanie skręconym nawija się samoczynnie na
wirujący nawój /6/ niedoprzędzarki. Układ do
wytwarzania niedoprzędu specjalnego na włócz»
ki fantazyjne ma w bezpośrednim sąsiedztwie
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wałków wydających / I / aparatu rozcŁęgowego
niedoprzędzarki skrzydełkowej umieszczona prowadnicę / 4 / , na przykład oczkowe nici rdzeniowej / 3 / .
/2 zastrzeżenia/

4(51) D030

Nr 18 /384/ i 9 B Q

Al(21) 268737

(22) 87 11 11

(30) 87 01 15 - US - 003557
(75) Chuang Wu-Chen, Tainan, TW
Huang Chi-Shuang, Tainan, TW
Chuang Vincent, Kaohsiung, TW
(54) Krosno tkackie z magnetycznym czółenkie«
(57) Krosno tkackie z magnetycznym czółenkiem
/ 5 / , posiada napędowe taśmę /!/ wraz z elektrycznym układem zapewniającym obieg jednostek
wprowadzanych w ruch wzdłuż zamkniętej prowadnicy /6/ i szeregu pierwszych magnesów / 8 / sta
łych, usytuowanych na napędowej taśmie /!/,
dla przyciągania czółenka / 5 / wzdłuż zamkniętej prowadnicy / 6 / , wydłużajęcej się w kierunku otwarcia /61/, usytuowanego poprzecznie do
prześwitu przesmyku osnowy.
/5 zastrzeżeń/

4(51) 001H

Al (21) 269048

(22) 87 11 26

(30) 86 11 28 - CS - PV 8733-86
(71) Elitex koncern, Liberec, C3
(54) Urządzenie do odprowadzania cząstek
włókien i pyłu z przędzonej taśmy
(57) Urządzenie służy do odprowadzania cząstek
włókien i pyłu oddzielajęcych się od przędzonej taśmy w zagęezczarce rozcięgarki. Do części
wejściowej /41/ zagęszczarki / 4 / jest dołęczona komora zbierająca / 6 / ( której część wykonana jako giętka ściana ze szczelinę /65/, przy
czym szczelina stanowi otwór, przez który w
położeniu roboczym przechodzi prowadzenie / 3 /
przędzonej taśmy.
/3 zastrzeżenia/

4(51) D06H

Al(21) 262992

(22) 86 12 12

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Maszyn Włókienniczych "POLMATEX-CENARO",
Łódź
(72) Bardadin Jerzy, Beżnicki Marceli
(54) Urządzenie do wyczuwania szwów łączących
tkaniny lub dzianiny

4(5l) D02G

A2(2l) 268867

(22) 87 11 16

(75) Darniewicz Ryszard, Gdańsk, Gaweł
Edward, Toruń
(54) Zgrzebna przędza owijana
(57) Zgrzebna przędza charakteryzuje się tym,
że stanowi ja strumień staplowych włókien w
postaci niedoprzędu zgrzebnego, dociśniętych
wzajemnie do siebie i względnie unieruchomionych poprzez jednokrotne owinięcie spiralne
niedoprzędu w kierunku Z lub w kierunku S
cienka przędzę owijające z ciągłych włókien
syntetycznych, majęca masę liniowa utrzymywaną w przedziale od 18 dtex do 180 dtex. Masa
liniowa owijanego niedoprzędu wynosi od 50 tax
do 1000 tex, a liczba pełnych owinięć przypadających na metr bieżący niedoprzędu jest
utrzymywana w przedziale od 60 do 600,
/I zastrzeżenie/

(.57) Urządzenie stosowane jest w maszynach do
przewijania dużych partii materiału, składających się z poleczonych szwami sztuk tkaniny
lub dzianiny na mniejsze nawoje nie zawierające szwów.
Urzędzenie ma stopkę wyczuwające /i/ połaczonę sztywno z metalowe płytkę wzbudzająca
/ 2 / , która oddziaływuje na czujnik zbliżeniowy / 3 / zamocowany na wahliwym wsporniku /4/,
zaopatrzonym w ciężarek /6/. Wspornik dociskany Jest sprężynę / 9 / do płytki wzbudzającej
/ 2 / za pośrednictwem śruby nastawczej /10/,
przy czym siła docisku Jest tak dobrana, że
nie powoduje ugięcia sprężyny / 7 / dociskającej
stopkę wyczuwajęca / I / do tkaniny / 8 / . Stopka
/ I / z połączone z nię płytkę wzbudzające / 2 /
oraz wspornik /A/ zamocowane sę wahliwie na
wspólnej osi /5/.
/3 zastrzeżenia/

Nr 18 /384/ 1988

4 ( 5 1 ) D21F
D21H

Al (21) 257729
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(22) 86 Ol 31

(30) 85 01 31 - US - 696904
(71) Beloit Corporation, Belolt, US
(72) Ellery John M
(54) Sposób starowania rafinare« wytwarzający« papier 1 urządzenie do sterowania
rąfinerem do wytwarzania papieru
(57) Sposób aterowania rafinerem wytwarzającym papier« zawierający« silnik przekładniowy do
dostosowywania położenia płyt rafinera, napędzany« przez silnik napędu głównego polega na
ty«, że kolejno] odczytuje sie konsystencje 1
stopień przepływu «asy papierniczej przez
rafiner oraz wytwarza ale odpowiednie sygnały
konsystencji i stopnia przepływu; odczytuje
ale prędkości 1 noc silnika napadowego i wytwarza się odpowiednie sygnały prędkości i mocy r wytwarza się sygnał nocy bez obciążenia
silnika napędowego, w odpowiedzi na aygnały
konsystencji, stopnia przepływu i prędkości;
przetwarza się noc bez obciążania w dzienne
oc procentowe na tonę w odpowiedzi na sygnał
nocy, atopni przepływu i konsystencji, włęczajac etap przetwarzania nocy bez obciężenia
w rzeczywiste noc użyteczne w odpowiedzi na
sygnał mocy; wytwarza się sygnał prędkości
silnika
napędowego z rzeczywistej masy użyteczne
Jt przy czym stała dobrana zależy od ukształtowania płyty rafinera, a współczynnik wydajnofcci okraślony jako dobrana stała reprezentuje żędany wynik rafinacji, i doprowadza
się sygnał prędkości do silnika napędowego;
po czym wytwarza się sygnał prędkości silnika
przekładniowego w dziennej mocy procentowej
na tone, sygnał zadajęcy prędkości mocy silnika głównego, osiągalnej mocy silnika głównego oraz maksymalnej i minimalnej prędkości
silnika przekładniowego i doprowadza się sygnał prędkości silnika przekładniowego do tego
silnika.
Urządzenie do sterowania rąfinerem do
wytwarzania papieru, zawierajęcym silnik przekładniowy do dostosowywania płyty rafinera,
napędzanym silnikiem napędu głównego, według
wynalazku, zawiera środki do odczytywania konsystencji i stopnia przepływu masy papierniczej przez rafiner, oraz do wytwarzania odpowiednich sygnałów konsystencji i stopnia przepływu} środki do odczytywania prędkości i mocy
silnika napędowego i do wytwarzania odpowiednich sygnałów prędkości i mocy; środki do wytwarzania sygnału mocy bez obciężenia silnika
napędowego w odpowiedzi na sygnały konsystencji,
stopnia przepływu i prędkości; środki do przetwarzania nocy bez obciężenia w dzienne moc procentowe na tonę w odpowiedzi na sygnały mocy,
stopnia przepływu i konsystencji, włęczajęc
środki do przetwarzania mocy bez obciężenia w
rzeczywiste moc użyteczne w odpowiedzi na sygnał mocy; środki do wytwarzania sygnału prędkości silnika napędowego z rzeczywistej mocy
użytecznej, przy czym stałe dobrana zależy od
ukształtowania płyty rafinera, a współczynnik
wydajności określony jako dobrana stała reprezentuje żędany wynik rafinacji, i do doprowadzania eygnału prędkości do silnika napędowego;
środki do wytwarzania sygnału prędkości silnika przekładniowego i dziennej mocy procentowej
na tonę, sygnału zadającego prędkości, mocy
silnika głównego, osięgalnej mocy silnika, oraz
maksymalnej i minimalnej prędkości silnika
przekładniowego, i do doprowadzania sygnału
prędkości silnika przekładniowego, do tego
silnika.
/20 zastrzeżeń/

4(51) D21F

Al(2l) 266405

{22) 87 06 23

(30) 86 07 03 - US - 881999
(7lj Beloit Corporation, Beloit, US
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(72) Shane 3ay Anderson, Irwin Oeffry Curt,
Schamell Donn Harry
(54) Urządzenie do wytwarzania zwoju papieru
z masy
(57) Urządzenie do wytwarzania zwoju papieru
z rozcieńczonej, wodnej zawiesiny włókien wykorzystuje cienki, biegnęcy poziomo strumień
rzutowany na przesuwający się przewód /22/ do
formowania. Przewód /22/ jest umieszczony
tak, ża przesuwa eię nad płyta /26/ do formowania, która posiada dziobek wlewowy, który
Jest odchylony do dołu względe« wtryskiwanego
z przeciwnego kierunku strumienia /15/. Dolna
powierzchnia wtryekiwanego strumienia /15/
Jest umieszczona zasadniczo równolegle względem powierzchni przesuwania się przewodu /22/
w punkcie, gdzie strumień styka się z przewodem /22/ dla zmniejszenia do minimum turbulencji w punkcie poczętkowego ityku strumienia
/15/ z przewodem /22/ i w wyniku tego wytrysku
włóknistej masy papierniczej zgodnie z kierunkiem strumienia w strefie formowania.
/16 zastrzeżeń/

4(51) D21F

Al(21) 266834

(22) 87 07 15

( M ) 86 07 18 - US - 888021
(71) Beloit Corporation, Beloit, US
(72) Wedel Gregory Lynn
(54) Aparat podający włókna 1 sposób podawania
włókien z sekcji naciskowe.1 do sekcji
suszącej
(57) Aparat podajęcy włókna w postaci luźnej
z naciekowej sekcji /12D/ do sekcji suszęcej
/14D/ zawiera tkaninę suszące /420/, podajęcę
włókna /WO/ wzdłużnie dokoła naciskowej sekcji /12D/ i dokoła aekcji suszęcej /14D/ dla
usunięcia nadmiaru wody pozostajęcej po opuszczeniu przez włókna /WD/ naciekowej sekcji
/120/. Pierwszy zestaw obrotowych wałów /440/
wprowadzajęcych w ruch podpierająca tkaninę
suszęcę /42D/ ma ramę /128/ obrotowo podpieraj ęcę pierwszy zestaw wałów /44D/, który za2

°
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wiara wał z wkładkę /4OD/ usytuowany w sęaladztwia naciskowej sekcji /12D/, kierujący
włókna /WO/ z sekcji naciskowej do sekcji suszącej /140/. Pierwszy zestaw wałów /440/ aa
również pierwszy wał podający /108/, który
obejmuje odpowiedni obszar do wału z wkładka
/4OD/ dla kierowania włókien /WO/ przez sekcje
susząca /140/. Podajnik tkaniny /1O6/ współpracują z tkanina suszęcę /42D/ usytuowany
Jest pomiędzy sekcję podając« / H O / wzdłuż
tkaniny suszgcej /42D/ i wałem z wkładkę /4OO/
oraz pierwszym wałen podającym /1O8/, przy
czyn sekcja podająca / H O / zapewnia podparci«
włókien /WO/ wprowadzanych swobodnie do sekcji
suszącej /140/ ( gdzie sę. wyhamowywane podczas
ich drogi w postaci zwisu od sekcji naciskowej
/12D/ do sekcji auszacej /140/. Spoeób według
wynalazku polega na prowadzeniu materiału
przaz kolejne sekcje technologiczne urządzenia.
/16 zastrzeżeń/

4(51) O21F

Al(2l) 266835

(22) 87 07 15

(30) 86 07 18 - US - 887542
(71) Belolt Corporation, Belolt, US
(72) Wedel Gregory Lynn
(54) Urządzenie wspomagające przenoszenie
Taśmy prowadzonej do sekcji suszenia
i sposób wspomagania przenoszenia
taśmy przyległej do wojłoku transportującego
(57) Taśma Jest przenoszona z rolki wprowadzającej umieszczonej w pobliżu sekcji prasujęcej
do pierwszej suszarki sekcji suszenia maszyny
papierniczej, Urzędzenie zawiera pośrednia
rolkę wsporczę umieszczone pomiędzy rolkę
wprowadzajęcę, a pierwsze suszarkę, zaá wojłok
transportujący znajduje się pomiędzy taśmę, a
rolkę pośrednie. Pomiędzy rolkę wprowadzajęcę
a rolkę pośrednie Jest umieszczone pierwsze
pudło przenoszęce, zaś wojłok traneportujęcy
znajduje się pomiędzy taśmę, a pierwszym pudłem przenoazęcym, które Jest ustawione względem wojłoka 'transportujęcego-, przy czym pomiędzy pierwszym pudłem a wojłokiem transportuJęcym Jest wytwarzana częściowa próżnia dla
doprowadzenia taśmy do ścisłego styku z wojłokiem transportujęcym pomiędzy rolkę wprowadzajęcę a rolkę pośrednie. Pomiędzy rolkę
pośrednie a pierwsze suszarkę Jest umieszczone
drugie pudło przenoszęce, zaś wojłok tranportujęcy znajduje się pomiędzy taśmę a drugim
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pudłem, które Jest ustawione względem wojłok«
transportujęcego, a pomiędzy tym wojłokiem i
drugim pudłem Jest wytwarzana częściowa próżnia
dla doprowadzenia taśmy do ścisłego styku z
wojłokiem transportujęcym między rolkę poérsd«
nię oraz pierwsze suszarkę, co zapobiega Jakiejkolwiek tendencji do oddzielania taśmy od
wojłoku transportujęcego między rolkę wprowadzajacę oraz pierwsze suszarkę.
/26 zastrzeżeń/

4(51) 021F

Al(21) 267295

(22)

87 08 12

(SO) 86 08 12 - US - 895885
(71) Beloit Corporation, Belolt, US
(72) Busker Leroy H., Cronin Dennis C.,
Langs David V., Maćkiem Elizabeth,
Pulkowskl Deffrey H.
(54) Prasa do usuwania cieczy z taśmy
włóknistej i sposób usuwania cieczy z
Taśmy włóknistej oraz taśmą włóknista
(57) Prasa zawiera człon prasujęcy w postaci
tłocznika lub walców prasujęcych /12A/ i
wydłużony człon /22A/, który dociekę taśmy
prowadzęce /14A/ do walców prasujęcych /12A/.
Dzięki temu dociskowi ciecz zawarta w taśmie
/WA/ umieszczonej na taśmie prowadzęcej /14A/
zostaje wyciśnięta w strefie prasowania /2OA/.
Przy członie praaujęcym umieszczony jest grzejnik /28A/ ogrzewajęcy taśmę /WA/, gdy ta przechodzi przez strefę prasowania /20A/, a na
skutek działania zwiększonego ciśnienia i
temperatury powstaje para wodna, która wypycha
z taśmy /VIA/ wilgoć w stanie ciekłym.

Sposób polega na tym, że nagrzewa się
wstępnie włókniste taśmę do wstępnej temperatury, przepuszcza się nagrzane wstępnie taśmę
między obrotowym walcem prasującym i współpracującym z nim taćma prowadzęce tak, i,ż tworzę
między soba podłużne strefę prasowania do
usuwania z taśmy, przy czym dociska się taśmę
prowadzęce do walca prasującego tak, żo przy
przejściu tośmy włóknistej przez strefę prasowania następuje wyciskanie z niej cieczy
oraz doprowadza się ciepło do włóknistsj
taśmy w strefie prasowania tak, aby przy jej
przejściu przez tę strefę była ona przez
dłuższy okres poddana działaniu zwiększonego
ciánienia i temperatury wytwarzajęc w niej
parę wodne w strefie prasowania, która wypycha z taśmy wilgoć w stanie ciekłym.
/62 zastrzeżenia/
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DZIAŁ E
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO ; KONSTRUKCJE ZESPOLONE
4(51) EO1B

Al(2l) 262226

(22) 86 11 05

(71) Zakład Badawczo-Rozwojowy Budownictwa
Kolejowego, Warszawa
(72) Malińekl CJanusz, Oalaga Zdzlaław
(54) Sposób wykonywania styków Izolowanych
w torze kolejowym 1 urządzania do
stosowania tego sposobu

(54) T«éa« do blokowego urz«dz«nla d y l a f cyJn«go

f57j W taśmie dylatacyjnej / I / wykonanej z
twardego elastomeru znajduje alę środkowa
etrefa /10/ o szerokości równaj szerokości
wycięcia trapezoidalnego /12/ wykonana z alae
tomeru miękkiego.
.
/I zastrzeżenie/

(57) Sposób polega na wyeliminowaniu zalań położenia względem aleble istniejących lub uzyskiwanych przy przecinaniu końców szyn.
Urządzenie aa podpórkę /I/ pod szynę / 6 /
oraz parzysta iloeć szczek / 2 / z otwóraai dla
érub sprężajęcych zaciskających podpórkę / I /
na szynie /6/.
/7 zastrzeżeń/

4(51) E01F

Al(21) 263894

(22) 87 01 29

(71) PKP - Biuro Projektów Kolejowych,
Katowice
(72) Nowakowski Janusz, Kaba Wiesław,
Morgała Piotr, ewięch 3ózef
4(51) E01C

Al(2l) 261307

(22) 86 09 01

Rejon Oróg Publicznych, Gostynin
(71(72)) Olczak
Idzikowski Dskub, Kaczmarek Mirosław,
Edward
(54) Sposób opróżniania zbiornika z masy
bitumicznej 1 zbiornik do stosowania
sposobu
(57) Sposób opróżniania zbiorników z «asy
bitumicznej polegsjęcy na ogrzaniu ma«y do
atanu płynnego, a naatępnie wypompowaniu,
charakteryzuje się tym, że masa bitumiczna
ogrzewana jest tylko w częeci roboczej zbiornika, w której znajduje się saawa pompy bitumu. Zbiornikyi/przedzielony jest przegrodę stalowe / 2 / na dwie komory. W Jednej z komór
umieszczona Jest instalacja wlewowo-czerpelna
zakończona pływakowe aaawę / 4 / oraz wymienniki
ciepła /3/.
/2 zastrzeżenia/

(54) Sposób budowy i konstrukcją peronu
(57) Sposób polega na tym, że w wykopach
punktowych na podłożu /O/ stabilizowanym układa się papę /23/, płytę żelbetowe / 4 / , na
niej papę / 3 / ; naatępnie ustawia podporę / 2 / ,
zasypuje wykop gruntem istniejęcym /9/ z dodatkiem spoiw mineralnych, zagęszcza go i
montuje płytę / I / oraz zabudowuje krawężnik
/&/. Peron ma płytę /I/ uchylne oddzielone
przekładkę z papy od podpory / 2 / , która jsat
oddzielona przekładkę z papy / 3 / od płyty
żelbetowej / 4 / , oddzielonej papę /23/ od podłoża / 8 / .
/4 zaatrzeżęnia/

4(5l) E02F
E02B
H02G

Al(2i) 262442

(22) 86 11 17

(71) Polskie Kolejš Państwowe, Kolejowe
Zakłady Autowetyk i, Wrocław
(72) Miedziak Mieczysław, Borkowski Andrzej

4(51) E01D

Al (21) 262565

(22) 86 11 24

(71) Instytut Badawczy Oróg i Mostów,
Warszawa
(72) Germaniuk Krzysztof

(54) Urzgd2enie do wygrywania rowka i układa
nia w niw korytek kablowych
(57) Urządzenie sprzęgnięte i współpracująca
z kolejowa, samojezdnia platforma zawierajęce
urządzenie 7aładowczo-vvyładowczo, chórek tery-

64

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

zuje ale ty«, że twórz« Je sprzęgnięte ze
oi>8! pług / I / z elektrowibratore« /17/. zabudowany« na sprężysty« wysięgniku /16/ wewnątrz korpusu jego odkładnlcy / 3 / oraz spełnia jaca rolff prowadnicy dla kablowych koryteV
/33/ rynna /Z/ baz dna 1 tylnej ściany.
/18 zestrzeleń/
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mechanizmu obrotu wmontowany jest zespół
samoczynnego wyłączania przepływu oleju. Zespół ten składa się z szeregowo poleczonych,
elektrycznych przełączników / 5 , 6 1 8 / 1
hydraulicznego wyłącznika / 4 / przeeterowywanego elektromágnese«. Zadziałania przełącznika /6/ jest wysuszana «echanlzae« krzywkowy« / 7 / osadzony« na osi obrotu nadwozia
aezyny.
/2 zestrzsżenia/

4(51) E02M

A3 (21) 261729

(22) 86 10 03

(61) P-259531
(71) Ośrodek Doradztwa Technologicznego
"ZORPOT-SIMP", Warszawš
(72) Swidowskl Andrzej
(54) Gaźnik silnika spalinowego z zapłonęm
iskrowym

4(51) E02F
HO2G

A2(2Í) 266550

(22) 87 06 29

(75) Andrzej Bogdanowicz
(54) Koparki z napędem elektrycznym z kablem
rozwijanym od źródła prądu albo na
akumulatory
(57) Charakteryzuje aię zmiana napędu trady
cyjnego spalinowego na elektryczny małych,
średnich i wielkich mocy przenoszonych przez
kabel od źródła prądu aź do silnika elektryczneg
koparki i urządzeń roboczych tej maszyny.
Kabel rozwijany Jest z bębna zamocowanego na
stojaku na korpusie koparki. Możliwe zainsta
lowani« elastycznych według potrzeb mocy sil
ników np. 5 - 2,500 KM i więcej.
Zamiast podłączania do źródeł prędu z uży
ciem długich kabli mogę być koparki z napędem
elektrycznym z akumulatorów bądź zespołów
baterii suchych dla koparek niedużych mocy.
/3 zastrzeżenia/

4(51) E02F
F16P

A2(21) 268324

(57) Gaźnik charakteryzuje eię tym, że w paliwowej dyszy / I / umieszczona Jest rurka / 2 /
wystajęca ponad poziom paliwa w pływakowej
komorze /3/, zaó emulsyjna studzienka / 4 / poprzez króciec /5/ z przewodem /6/ połączona
jest ze zbiorniczkiem / 7 / wypełnionym siatka
miedziana o drobnych oczkach, który przewodem /&/ połęczony jest z zaworkiem /9/ sterowanym z pulpitu kierowcy lub mikroprocesorem,
ponadto w komorze /10/ rozpylacza wmontowane
sç perforowane rurki /li/, zaś mała gardziel
/12/ zakończona jest rozpylajęca tuleja /13/
zaopatrzoną na górnej powierzchni w kanaliki
/14/ a na dolnej powierzchni w otworki i nacięcia na obwodzie wewnętrznym oraz sfazowana.
zewnętrzne krawędź, przy tym przepustnica
/15/ ma na swej niepłaskiej powierzchni z oby
stron nacięcia kształtu piramidek poleczonych
podstawami.
/I zastrzsżenie/

(22) 87 10 20

(71) wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dębrowsklego. Warszawa
(72) Konopka Stanisław, Zlelecki Bronisław,
Płocharz Waldemar
(54) Układ samoczynnego zatrzymywania
mech nlzmu obrotu maszyny robocze-)
(57) MT układzie pomiędzy hydrauliczny roz
dzielacz /!/ i eilnik / 2 / , w układ napędowy

4(51) E04B
C08L

Al(21) 262145

(22) 86 10 29

(71) Pracownie Konserwacji Zabytków Oddział
Badań i Konserwacji, Warszawa
(72) Smarzyńska Maria
(54) Sposób otrzymywania środka do uzyskiwania izolac.1l poziomej w istniejących
budynkach
(57) Sposób polega na tym, że dwa składniki,
z których leden zawiera żywicę epoksydowa,
piasek w ilośfci 100% wagowych w stosunku do
żywicy, kwaśny węglan amonu lub wodę amoniakalne w ilości 2 do 5% wagowych iv stosunku do
żywicy oraz benzynę ekstrakcyjne lub terpentynę w ilości 0,6 do 0,8% wagowych w stosunku
do żywicy, a drugi składnik stanowię sorbent
częsteczkowy zmielony o zawartości zeolitu
odmiany 4A około 70',^, bentonitu około 20^ oraz

Nr 18 / 3 8 4 / 1988
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zeolitu 13X około 10% i utwardzacz żywicy,
najkorzystniej typu akfanil lub adduktoamid,
miesza się ze soba przed zastosowaniem w proporcji wynikającej z obliczeń stechiometrycznych ilości żywicy do utwardzacza. Ilość sorbentu cząsteczkowego w stosunku do żywicy
Jest stała i wynosi 20% wagowych. Po zmieszaniu środek umieszcza się na podkładzie na
przykład z papy asfaltowej na osnowie z welonu
szklanego, sklejonej dwuwarstwowo mastyksem
asfaltowym i po wprowadzeniu do szczeliny wyciętej w murze poddaje się działaniu temperatury, najkorzystniej w przedziale od 80 do
110°C.
/I zastrzeżenie/

4(51) E04F

Al(21) 261869

(22) 86 10 15

(71) Politechnika Warszawska« Warszawa
(72) Lewczuk Andrzej, Sandowicz Michał,
Oiakowski Ryszard, Rydz Zbigniew
(54) Sposób wytwarzania płyty elewacy.1ne.1
i płyta elewacyjna
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mleszczania rygli /17/, /18/ na zewnątrz
skrzydła /2/ oraz z zamka /14/ zaopatrzonego
w oś i w środki do napędu osi w postaci dwóch
połączonych z nlę klamek i w co najmniej dwuramienna dźwignię znajdująca się na osi zemVa
/14/, której ramiona ea sprzężone z ryglami,
za pośrednictwem popychaczy /21/, /22/, przy
czym to urządzenie charakteryzuje się przede wezystkim tym, że Jest zaopatrzone w co
najmniej dwie dwuramienne dźwignie, z których każda Jedna dźwignia /46/ # /47/, Jest
przyporzędkowana jednemu popychaczowl /21/»
/22/ i jednemu ryglowi /17/, /18/, z którymi
ma sprzężone ramiona, a sama Jest zamocowana
pomiędzy nimi obrotowo w pobliżu krawędzi
/42/, /43/ skrzydła / 2 / wzdłuż osi rozmieszczonej równolegle do tej samej krawędzi /42/,
/43/ skrzydła /2/, przy tym w roboczym położeniu rygle /17/, /18/ i części ramion /44/,
/45/ dźwigni /46/ # /47/ z nimi połęczone wystają na zewnętrz poza obrys skrzydła / 2 / oraz
sa zwrócone w kierunku zaporowych elementów
/19/, /20/ i pozostają z nimi w zestyku.
/6 zastrzeżeń/

(57) Płytowe tworzywo budowlane, korzystnie w
postaci cienkościennej płyty z siatkobetonu
/I/ suszy się w temperaturze do 150°C, następnie po schłodzeniu do temperatury co najmniej 40°C układa się płytowe tworzywo budowlane / l / poziomo i nasęcza powierzchnię środkiem impregnującym / 2 / , którego lepkość jest
o czasie wypływu od 30 do 70 sekund, mierzona
kubkiem Forda i następnie na zalmpregnowana
powierzchnię nakłada się warstwę spoiwa / 3 / ,
korzystnie żywiczno-mineralnego na części
lub całej powierzchni, zaś po wyrównaniu warstwy epoiwa / 3 / za pomocą packi, układa się
płytki / 4 / , po czym podczas więzania spoiwa
/3/ obcięża się płytki / 4 / obciażnikiem /5/.
/17 zastrzeżeń/

4(51) E068
4(51) E05C

Al(21) 262406

(22) 86 11 13

(71) Kombinat Produkcji i Montażu Lekkiej
Obudowy "METALPLAST" Oborniki Wlkp.
(72) Abramowicz Zygmunt, Sternal Stanisław
(54) Urządzenie regulujące, zwłaszcza do bram
przemysłowych
(57) Opracowane urządzenie regulujące jest zainstalowane na jednym skrzydle / 2 / bramy w
zasadzie od strony wnętrza hali przemysłowej
i składa się z popychaczy /21/, /22/ umieszczonych przesuwnle w prowadnicach /54/, /55/
i z rygli sprzężonych z popychaczami /21/,
/22/ w pobliżu przeciwległych krawędzi /42/,
/43/ skrzydła / 2 / i z zaporowych elementów
/19/, /20/ znajdujęcych się na drodze prze-

A l ( 2 l ) 262469

(22) 86 11 24

(75) Kujbida Elżbieta« Kraków, Kujbida Wacław,
Kraków
(54) Wizjer do drzwi
(57) Wizjer do drzwi według wynalazku posiada
oświetleniowy wizjer /I/ wyposażony w soczewkę wklęsła / 4 / zwrócone wklęśnięciem ku żarówce / 5 / osadzonej w oprawce /6/, która jest
umieszczona za pomocą pierścienia / 7 / w zewnętrznym cylindrze /2/, przy czym metalowa
oprawka /6/ Jest poleczona z nitami /9/ za
pomoce przewodów / 8 / # zaś nity /9/ sa osadzone w stykowej płytce /10/, która umieszczona jest w pojemniku /13/.
Oświetleniowy wizjer /I/ jest, umieszczony w określonej odległości "x" od znanego wizjera, najkorzystniej w linii poziomej. Stykowa płytka /10/ Jest zaopatrzona w stykowe
blaszki /li/, które sa zwierane za pomoce wy-
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łącznika /12/. Polennik /13/ Jest wykonany
Jako dzielony i «łuty do oeadzenia w nim
płaekiej baterii /14/.
/3 zastrzeżenia/

kierunku czoła ściany. MoIna uetawiać organ
urabiający pod wyaaganym katam wzgledea spęgu,

/4 zaatrzezania/

4(51) E21C
4(5l) EO6C

Al (21) 263370

(22) 86 12 29

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa
"POLMAG" Wytwórnia Sprzętu Górniczego
"DEHAK", Mysłowice
(72) Kotuła Zenon, Raczyńeki Zdzisław,
Słyez Zbigniew
(54) Ewakuacyjna drabina przeciwpożarowa
(57) Drabina składa się z metalowych elementów
podłużnych /I/ i /4/ wykonanych z rur, które
se połączone szczeblami /5/ oraz z obręczy
ochronnych /6/. Na Jednym z końców podłużnicy
/ I / Jest łącznik pożarniczy / 2 / , a na drugim
łącznik pożarniczy /3/.
/I zastrzeżenie/

4(51) E21C

Al (21) 262070

(22) 86 10 27

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa
"POLMAG" Centrum Mechanizacji Górnictwa
"KOMAG", Gliwice
(72) Pilareki Klemens, Orwięgą Andrzej
(54) ścianowy kombajn górniczy
(57) Kombajn górniczy zaopatrzony Jest w wychylne ramię /Z/ zamocowane przegubowo do korpusu /I/ kombajnu, na którym to ramieniu / 2 /
osadzony Jest organ urabiający. Przegub / 4 /
łączący ramię /2/ z korpusem / I / jeet przegubem przestrzennym osadzonym na oei /6/. Korpus /I/ z ramieniem połączony jest poprzez
układ trzech łęczników /9. 10, 11/, z których
łączniki /9, 10/ usytuowane sę w płaszczyznach
poprzecznych do osi /6/, zaś łęcznik /li/ - w
płaszczyźnie równoległej do osi /&/. Łęcznikl
/9- 10, 11/ maję regulowane długość. Takie
połączenie ramienia z korpusem kombajnu pozwala, poza wychylaniem ramienia / 2 / z dołu do
góry, na wychylanie ramienia poprzecznie, a
więc przemieszczanie organu urabiającego w

Nr 18 /384/

Al(21) 262571

(22) 86 11 24

(71) Kombinat Górniczo-Hutnlczy Miedzi,
Zakłady Górnicze "LUBIN", Lubin
(72) Bober Antoni, Oziubka Stanisław,
Merkowski Jerzy, Rzepka Edward, Szeląg
Tadeusz, Zieją Kazimierz, Butra Jan,
Janowskl Andrzej
(54) Sposób wybierania grubych złóż
(57) Sposób polega na rozcięciu w warstwie
przystropowej pola wybierakowego na duże. f
ry technologiczne, których poszczególne rzędy
stanowię bloki eksploatacyjne. Eksploatacja w
polu wybierakowym prowadzona Jeet frontem ustępliwym składającym się z co najmniej dwóch
bloków /Bn/, /Bn+1/, przy czym zawsze blok
niżejległy wyprzedzę blok wyrej legły co naja*
niej o długość zjazdu /6/ łęczacego spodek
warstwy przystropoweJ ze spęglem złoża. Wyro*
biska / 3 / przygotowawcze prowadzone po rozciągłości se wyrobiskami udostępniającymi jednocześnie warstwę przystropowe bloku /Bn/ niżejległego i warstwę przyspęgowa bloku /Bn+1/
wyżej ległego. Eksploatacja w bloku prowadzona
jest równoległymi do linii zrobów komorami wybleranymi dwoma warstwami od góry do dołu.
Warstwa górna wybierana jest w dwóch fazach,
z których w pierwszej wykonuje się po upadzla
chodnik /8/ komorowy z pozostawieniem filara
/9/ od strony podsadzkowej przestrzeni. W fazie drugiej wybiera się ten filtr urabiając
go w kierunku przeciwnym do kierunku urabiania chodnika / 8 / komorowego. Sukcesywnie z
odkrywaniem spodku warstwy przystropowej ura*
biana jest Jednofazowo Jednostronne zabierke
warstwa przyspęgowa złoża. Spęg złoża udostępnia się wykonujęc przybierkę spadku w wyrobisku przygotowawczym. Po wybraniu złoża w
obrębie komory i Jei otamowaniu jest ona podsadzane podsadzkę płynne.
/2 zastrzeżenia/

Nr 18 /384/ 1988
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(301 86 12 10 - DE - 8633094.2
(71) Halbach und Braun Industrieanlagen,
Wuppertal« DE
(72) Braun Gert, Braun Ernat
(54) Agregat narzędziowy do weszyn urabiających, zwłaszcza do strugów węglowych
Tub wrębiarek
(57) Agregat cechuje się ty«, ze z otworem
poprzeczny« / 5 / w trzonku /I/ noża połęczona
jest szczelina / 7 / do wyrzucania kotła zaciskowego /6/, ustawiona prostopadle do tego
otworu / 5 / przy czy« szczelina /7/ wychodzi
co najanlej z Jednej strony na powierzchnię
trzonka /!/.
/2 zastrzeżenia/

4(51) E21C

Al(21) 268662

4(51) E21D

Ai (21) 262338

(22) 86 11 10

(71) Politechnika Slęeka im. Wincentego
Pstrowskiego. Gliwice
(72) Chůdek Mirosław, Głuch Piotr. Llaburskl
Tadeusz, Stachowiak Stanisław, Białek
Stanisław, Kalksztajn Janusz, Michallk
Stanieław, Świat Emil, Karbownlk Andrzej,
Kosinak1 Zdzisław
(54) Wyrobisko składu aąterląłów wybuchowych
(57) Układ wyrobisk składu matarlałów wybuchowych polagajęcy na wykonaniu chodnika wentylacyjnego /!/ w odległości więkezej od długości ko«ór składowych «aterlału wybuchowego
/ 4 / , koaory wydawczej / 5 / 1 poleczeniu go z
konora«! / 4 / 1 /5/ wyrobiska«i 6 «ały« przekroju najkorzystniej otworami wielkośrednicowymi / 8 / poziomym, pionowymi lub nechylonyail
nejkorzystniej pod kęte« 45°. Chodnik wentylacyjny / 7 / z chodnikiem składowy« może być połęczony pochylnię /6/, a ponadto komory / 4 /
mogę być rozmieszczone z obydwu etron chodnika
łęczęcego /3/.
/4 zastrzeżenia/

(22) 87 1 1 0 6

(30) 66 11 08 - OE - 36 38 135.7
(71) Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia GmbH,
Lflnen, OE
(54) Nóż odspęgowy do struga urabiającego
T sposób wymiany części tnącej noża
(57) Nóż odspęgowy / I / ma na trzonku / 2 / przyapawanę od strony czołowej część tnęcę / 3 / .
Na wzajemnie zwróconych do siebie i leżęcych
w styku powierzchniowy« powierzchniach czołowych / 6 # 13/ trzonka / 2 / 1 części tnęcej /3/,
znajduję się odpowiadajęce w rodzaju stopnia
odsądzenia, tworzące powierzchnia listalajęce
/14, 15/ do ustalenie części tnęcej / 3 / na
trzonku / 2 / . Przy tym układ jeet tak dobrany,
że powierzchnie ustalające /14, 15/ zachodzę
za siebie i rozcięgaję eię w kierunku poprzecznym noża, to znaczy w kierunku do ściany
urabianej. Częiść tnęcę /3/ może być przyapawana na trzonku / 2 / z różnym ustawieniem w
kierunku do ściany urabianej, to znaczy z
różnymi głębokościami cięcia.
'
/7 zastrzeżeń/

4(51) E210

Al(2l) 262559

(22) 86 11 24

(71) Politechnikę ślęeke im. Wincentego
Pstrowskiego, Gliwice
(72) Pach Andrzej, Chůdek Mirosław, Podgórski
Kazimierz, Skudlik Grzegorz
(54) Odrzwia przegubowe podatne wyrobisk
korytarzowych
(57) Wynalazek rozwięzuje zegadnienie konetrukc j l odrzwi przegubowych podatnych wyrobiek korytarzowych, które na końcach stalowych stropnic naeunięte maję podkładki / I / z zaczep««
/ 2 / z otworem, wycięciem lub zagłębienie« dla
umieezczenia przegubu łuku ociosowego / 3 / lub jago
uchwytu / 4 / . Łuk ociosowy / 3 / obudowy «oże być
połęczony za atopę atojaka / 7 / za pomoce przegubu.
/2 zastrzeżenie/

4(51) Ê21D

Al(21) 262686

(22) 86 11 27

(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice
(72) Kidybiński Antoni, Rułka Kazimierz,
Kosonowskl Jan, Perek Jan, Łoś Zbigniew
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Sposób prognozowania obciążenia obudowy
chodnikowej w słabozwięzłym zawodnionym
g"órotworze
(57] wynalazek zapewnia długotrwałe statecz
ność wyrobiskom chodnikowym założonym w słabo
zwiezłym zawodnionym górotworze, poprzez pra
widłowy dobór obudowy. W tym celu najpierw
pobiera się próbki skał z rejonu lokalizacji
wyrobiska chodnikowego i wyznacza na nich
wskaźnik rozmakalnoáci oraz wytrzymałość na
jednoosiowe ściskanie w stanie suchy», a nas
tępnie określa się wskaźnik wytężeniowy góro
tworu według wzoru :

Nr 18 / 3 8 4 / 1988

w ilości dwóch sztuk es wykorzystawana do
zaaknięcia epagu i w przekroju kluczowy* two
rzę zakładkę o znacznej długości 1 sa pole
czone bezpośrednio z łukaai / 2 / ociosowyai na
korzystnej długości zakładki umożliwiającej
poleczenie zamkami, przy czy« po upodatnieniu
obudowy na złączach łuk ociosowy pracuje jako
podwójny.
/l zastrzeżenie/

gdzie: W - wskaźnik wytężeniowy górotworu,
' - gęstość skał nakładkowych, H - głębokość
łożenia wyrobiska, r - średni wskaźnik rozmakalności skał, R c / 8 / - wytrzymałość na Jednoosiowe ściskanie w stanie suchym. Wartość prognozowanego obciążenia obudowy chodnikowej określa się wykorzystując empiryczny związek
między wskaźnikiem wytężeniowym górotworu a
średnim obciążeniem obudowy chodnikowej t

Ï

4(51) E21O
gdzie: p

- średnie jednostkowe obciężenie

obudowy, d> - funkcja empiryczna, W - wskaźnik wytężeniowy górotworu.
/3 zastrzeżenia/

Al (21) 263390

(22) 86 12 30

Í7l) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa
Górniczego "BUDOKOP", Mysłowice
(72) Mateja Dan, Słoma Ignacy, Podgórski
Jacek, Wójcik Henryk, Nowak Krzysztof
(54) Obudowa skrzyżowania korytarzowych
wyrobi8K górniczych

4(51) E21D

Al (21)

262984

(22) 86 12 12

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa
"POLMAG" Fabryka Zmechanizowanych Obudów
Ścianowych "FAZOS", Tarnowskie Góry
(72) Trembaczewski Henryk, Flak Marek,
Zajęczkowski Krzysztof, Drewniak Adolf,
Zych Henryk
(54) Zespół stropnic zmechanizowanej obudowy
górniczlij
(57) Zespół stropnic ma wysuwna stropnicę / 2 /
nakładana na stropnicę / I / , przy czym wysuwna
stropnica / 2 / ma belkę /!/ do której umocowany lest suwak / 8 / . Suwak / 8 / połączony jest
rozłącznie z co najmniej jednym siłownikiem
/ 1 0 / podpierajęcym stropnicę-osłonę / 3 / .
Szerokość / L 2 / wysuwnej stropnicy / 2 / Jest
> / L I / , gdzie / L I / oznacza szerokość stropnicy /!/.
/5 zastrzeżeń/

(57) Obudowa ma dwie sztywne ramy portalowe
usytuowane we wlocie wyrobisk złożone z pionowych słupów / 3 / i co najmniej jednego elementu / 4 / łukowego, powiązane ze soba w części
stropowej i/lub spagowej łukami stężeniowymi
przymocowanymi nierozłącznie do ram portalowych korzystnie do pionowych słupów / 3 / oraz
cięgłami / 5 / o regulowanej długości przymocowanymi rozłącznie do elementów / 4 / łukowych,
korzystnie rozmieszczonymi. Pomiędzy łukami
stężeniowymi usytuowane sa stropnice / 6 /
i/lub spęgnice / 8 / , korzyetnie dwudzielne nocowane rozłącznie do elementów / 4 / łukowych
ram portalowych.
/2 zastrzeżenia/

4(51) E21D
4(51) E21D

Alf2l) 262989

(22) 86 12 12

(71) Politechnika Slęska im. Wincentego
Pstrowskiego, Gliwice
(72) Chůdek Mirosław, Głuch Piotr, Limburski
Tadeusz, Stachowicz Stanisław
(54) Stalowa obudowa odrzwiowa zamknięta
(57) Stalowa obudowa odrziowa zamknięta wykonana jest z łuków korytkowych w taki sposób,
że długość łuków i promienie ich gięcia ea
tak dobrane, że łuki /!/ w stropie wyrobiska

Al (21) 263391

(22) 86 12 30

(71) Gwarectwo Budownictwa Górniczego Zakład
Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Górniczego
"BUDOKOP", Mysłowice
(72) Drobniak Marian, Mateja Oan, Paliga
Czesław, Roński Ignacy
(54) Okładzina stalowa
(57) Okładzina wykonana jest z blachy o wyprofilowanych obrzeżach / 5 / wzdłużnych, pomiędzy którymi ma rozmieszczone wytłoczenia
/ 2 / w co najmniej dwóch rzędach, usytuowane
z jednej i/lub drugiej strony blachy. Wytłoczenia / 2 / maję szczeliny / 3 / usytuowane w płaszczyźnie prostopadłej do blachy.
/3 zastrzeżenia/

Nr 18 /384/ 1988

4(51) £210

Al(21) 263392
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(22) 86 12 30

(71) Gwarectwo 8udownictwa Górniczego Zakład
Badawczo-Rozwolowy Budownictwa Górniczago
"BUDOKOP", Mysłowice
(72) Rońakl Ignacy« Orobniak Marian, Dziadzie
Tadeusz, Wojtusiak Andrzej

nemu kształtownika rurowego / 2 / wkład profilowy / 5 , 6/ z co najmniej jedn« pochyłe w
kierunku podłużnym powierzchnię / 7 , 8, 9, 10/,
każdej z których przyporzędkowany jest ruchomy
aláment klinowy /li, 12, 13, 14/, który można
wstawiać w kształtownik rurowy / 2 / pomiędzy
pochyłe w kierunku podłużnym powierzchnię
ż 7 * 8 # 9# 10/ a powierzchnię wewnętrzne /15,
16/ tago kształtownika.
/7 zastrzeżeń/

(54) Rozpora górnicza
i 57} Rozpora ma nakładka / I / montażów« o długo éc i większej od szerokości koryta / 4 / odrzwi,
majęcę na obu końcach ukształtowana elementy
/ 2 / atabillzujęce i obejmujęce kołnierza / 3 /
korytka połączone z nakładkę / I / trwała l/lub
rozłącznie. Kształtownik / 6 / rozpory usytuowany jest nad nakładkę / I / i/lub pod nakładkę i
Jest do niej mocowany połączenie* śrubowym / 5 /
przez wybrane otwory /9/ montażowe.
/3 zaetrzężenia/

4(51) E210

A2(21) 268336

(22) 87 10 21

(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice
(72) Ciełkowskl Bogusław. Rułka Kazimierz,
Stałęga Stanisław, Orosik Zbignisw
(54) Podatna obudowa szybowa

4(51) E21F

Al (21) 262990

(22) 86 12 12

(71) Politechnika Slęeka im. Wincentego
Pstrowskiego, Gliwice
(72) Chůdek Mirosław, Głuch Piotr, Limburski
Tadeusz, Stachowicz Stanisław
(54) Przegroda pokładu węgla
(57) Szczelna przegroda pokładu węgla polegająca na wyrównaniu ociosu skalnego warstwę
betonu natryskowego / 3 / i nałożeniu szczelnej
przegrody / 4 / wykonanej z taśmy przenośnikowej,
blachy stalowej lub folii tak, że dociskana
Jest do górotworu sztywne płytę wykonane z
siatki stalowej / 5 / i warstwy betonu natryskowego zamocowanej kotwiami / 7 / do górotworu.
Szczelna przegroda / 4 / na długości wyrobiska
łęczona jest przez klejenie i swoja szerokością obejmuje co najmniej 20 cm wysokości odcinki skały nad i pod pokładem węgla. Obudowa
/ I / z górotworem powięzana jest posadzkę utwardzone / 8 / ograniczajęcę deformację górotworu.
/3 zastrzeżenia/

(57) Obudowa składa aię z poziomo ułożonych
pierścieni / I / podatnych w kierunku pionowym
wykonanych z kształtownika o profilu zbliżonym do połowy owalu, wypukłym w kierunku górotworu 1 otwartym w kierunku osi szybu.
/2 zastrzeżenia/

4(51) E21F

4(51) E210

Al(21) 268995

(22) 87 11 24

(30) 86 12 01 - DE - 86 32 139.0
(71) Martha-Katharina Heiliger, Kreuzen, DE

Al(2l) 263099

(22) 86 12 17

(71) Gwarectwo Budownictwa Górniczego Zakład
Robót Górniczych, Katowice
(72) Koata-Eugeniusz, Łuczak Tadeusz,
Nowaczyk Tadeusz, Gołaszewski Antoni,
Krupanek Piotr, Brodziński Danusz,
Bernady Andrzej

(54) Stalowa stropnica przegubowa do obudowy
kopalnianej

(54^ Sposób i urządzenie do zawieszania
przewodów w podziemnych wyrobiskach
górniczych

(57) Stalowa stropnica przegubowa do obudowy
kopalnianej, złożona jest z kształtownika rurowego o określonej długości, na którego jednym końcu znajduje się tzw. ostrze, natomiast
na drugim końcu tzw. widły jako wkładka, przy
czym połączenie wkładki z kształtownikiem rurowym ma postać połączenia wtykowego. Na swoim
końcu, położonym od strony kształtownika rurowego, wkładka / 3 , 4/ zawiera odpowiadający
w przekroju poprzecznym przekrojowi poprzecz-

(57) Zgodnie z wynalazkiem przewody / 5 / zawiesza się na cięgnie giętkim w postaci ogniwowego łańcucha /I/ zawieszonego Jednym końcem na elementech /Z/ odbudowy wyrobiska górniczego. Natomiast na drugim, luźno zwisającym
końcu tego łańcucha sa osadzone w ogniwach
uchwyty / 2 / . Każdy taki uchwyt stanowi kabłęk,
którego jeden lub oba końce przechodzę w krótki odcinek prosty, przy czym na obu końcach
uchwytu / 2 / sa trwale zamocowane poprzeczki
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/ 4 / o długości mniejszej od długości wewnętrznej ogniwa łańcucha /I/» ale jednocześnie
większe od jego szerokości. Kabłęki uchwytów
/ 2 / mogę również być zakończone łukowo wygiętymi końcówkami.
/8 zastrzeżeń/

4(51) E21F

Nr 18 /384/ l988

Al (21) 263400

(22) 86 12 30

(71) Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe,
Kopalnia Węgla Kamiennego "BOBREK",
Bytom
(72) Kruk 3erzy, Krupanek Piotr, Sławik
Andrzej, Czerski Andrzej, Gołaszewskl
Antoni, Bernady Andrzej
(54) Górnicza przejezdna tamą wentylacyjna
(57) Tama ma dodatkowy kanał wentylacyjny / 5 /
umieszczony w jednym z ociosów wyrobiska, w
którym zabudowana jest tama wentylacyjna. Oba
wyloty tego kanału sa usytuowane z obu stron
przegrody tamy. Poza tym wewnątrz kanału wentylacyjnego / 5 / 89 zabudowane obrotowo przepustnice / 6 / połączone poprzez układ dźwigni
/ 7 / z konstrukcja wsporczę / 8 / mechanizmu
otwierającego.
/2 zastrzeżenia/

4 (51) E21F

A3 (21) 263282

(22) 86 12 23

(6l) patent 124412
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, Kraków
(72) Ropski Stanisław, Dłużewski Edward,
Etryk Włodzimierz, Filipek Marian,
Goździk Franciszek, Krajewski Krzysztof,
Krużel Dariusz, Kwieciński Czesław,
Mazurkiewicz Maciej, Piotrowski Zbigniew,
Pisarek Paweł, Wręga Piotr
(54) Sposób likwidacji i zabezpieczenia
pustek podziemnych
(57) Sposób polega na tym, że równocześnie z
eksploatację lub po pewnym czasie, lecz przed
upływem zakończenia ruchów osiadania stropu
nad zrobami wprowadza się w pustki międzyziarnowe gruzowiska zawałowego i w szczeliny górotworu zawiesinę sporządzone z niepalnych ciał
stałych korzystnie z popiołów lotnych i wody
w stosunku masowym więcej jak jedna część popiołów na 1 część wody.
/4 zastrzeżenia/

DZIAŁ

F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE ; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
4(51) F01D

Al (21) 254706

(22) 85 07 25

(75) Nochowicz Paweł, Poznań
(54) Sposób zwiększenia sprawności termodynamicznej obiegu siłowni parowej
zwłaszcza elektrowni
(57) Realizacja sposobu polega na zastosowaniu czynnika o możliwie najkorzystniejszych
własnościach termicznych, pozwalających na
uzyskiwanie wysokich sprawności.
Zastosowany czynnik powinien cechować się
moźl... ie dużym ciepłem właściwym przy stałym
ciśnieniu, co decyduje o rozporządzalnym spadku entalpii -czyli pracy wykonanej przez 1 kg
czynnika.
/2 zastrzeżenia/

4(51) FOIM

A2(2l) 263664

(22) 87 Ol 13

(75) Rokosz Stanisław, Gąsienica Dolna
{54) Urządzenie do podgrzewania oleju w misce
olejowej silnika spalinowego w czasie
postoju w warunkach zimowych
(57) Urządzenie stanowi grzałka elektryczna
zasilana z zewnętrznej sieci elektrycznej.

zamontowana w dolnej części miski olejowej.
/I zastrzeżenie/

4(51) F02M

Al (21) 261476

(22) 86 09 19

(71*) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich, Zespół Ośrodków
Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego
-ZORPOT". Warszawa
172) Oankowskł Antoni, Moszczyński Leszek,
- Wasilewskl Maciej
(54) Sposób 1 urządzenie do sterowania przepływu paliwa przez główną paliwową
dyszę silnika spalinowego
(57) Sposób według wynalazku polega na tym, że
przepływ paliwa jest programowany elektronicznym lub elektrycznym układem sterowania« przy
czym zamykanie lub dławienie przepływu paliwa
przy odpowiednich warunkach pracy silnika odbywa się za pomocą elektrozaworu ze sterowaną
przesuwną iglicą.
Urządzenie do sterowania przepływu paliwa przez główną paliwową dyszę silnika spalinowego charakteryzuje się tym, że do głównej
paliwowej dyszy /!/ Jest przyłączony elektro-
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zawór / 3 / , poleczony z kolei z programujaco-sterujacym układem /9/, przy czym elektrozawór / 3 / posiada przesuwna iglicę / 2 / odciągane lub dociskane do lub od gniazd /!/ głównej
paliwowej dyszy / I / za pomocą sprężyny /A/
pod wpływem działania cewki elektromagnesu /8/,
przy czym programujaco-sterujęcy układ steruje
odcinaniem lub dławieniem przepływu paliwa w
zależności od położenia przepustnicy, prędkości obrotowej oraz pracy układu zapłonowego.
/2 zastrzeżenia/

4(51) F02M

Al (21) 261478

(22) 86 09 19

(71) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich, Zespół Ośrodków
Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego
"ZORPOT", Warszawa
(72) Jankowski Antoni, Wasilewski Maciej
(54) Sposób i urządzenie do rozpylania
paliwa w układzie pompki przyspieszającej gaźnika

4{5l) F02M

Al (21) 261477

(22) 86 09 19

(71) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich, Zespół Ośrodków
Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego
"ZORPOT", Warszawa
(72) Dankowski Antoni, Moszczyński Leszek,
Wasilewski Maciej
(54) Sposób i urządzenie do odcinania przeływu paliwa w układzie paliwowej dyszy
iegu jałowego

§

(57) Sposób odcinania przepływu paliwa charakteryzuje się tym, że przepływ paliwg przez
paliwowe dyszę biegu Jałowego programowany
sterownikiem elektronicznym Jest zamykany zarówno przy wyłączaniu silnika. Jak i po przekroczeniu nastawnej płynnie ustalonej prędkości obrotowej silnika, natomiast otwarcie
przepływu następuje po włączeniu silnika do
płynnie nastawnej prędkości obrotowej silnika
za pomoce elektrozaworu sterowanego elektronicznie.
Urządzenie według wynalazku składa się z
przyłączonego do paliwowej dyszy /I/ biegu
jałowego elektrozaworu / 3 / , połączonego, elektrycznie z układem programujaco-sterujęcym / 4 / ,
przy czym elektrozawór / 3 / posiada przesuwne
iglicę / 2 / dociskana sprężynę /5/ do gniazda
/6/ otworu dyszy /!/, a dysza /I/ posiada w
korpusie / 8 / dodatkowe otwory /9/ w okolicach
gniazda /6/ dla przepływu paliwa, zaś układ
programujęco-sterujacy elektrozaworem / 3 / posiada zespół /10/ sterowania odcinania dopływu paliwa poleczony elektrycznie z jednej
strony z zespołem /li/ nastawy prędkości obrotowej, który to zespół Jest połęczony poprzez zespół sumujący /13/ z wejściowym zespołem /12/ formujęcym impulsy z układu zapłonowego oraz korzystnie zespół /10/ sterowania
odcinania dopływu paliwa połączony.elektrycznie z zespołem /14/ wyłącznika sterowania
elektrozaworem, który to zespół połączony
Jest elektrycznie ze sterującym czujnikiem
temperatury.
/3 zastrzeżenia/

(57) Sposób rozpylania paliwa w układzie pompki przyspieszajęcej gaźnika charakteryzuje
się tym, że strugę wypływającego paliwa z
rozpylacza pompki przyspieszajęcej gaźnika,
zgodnie lub przeciwnie do kierunku przepływu
powietrza w przelocie gaźnika, rozpyla się w
wyniku uderzenia o przesłonkę, korzystnie
umieszczone w osi otworu rozpylacza.
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się tym, że ma przesłonkę / I / trwale zamocowane przez łęcznik / 2 / , najkorzystniej
do gaźnika / 3 / w odległości /L/ od 0,5 do
50 mm od rozpylacza /A/ przyspieszającej pompki / 5 / gaźnika / 3 / , korzystnie w osi / 7 /
otworu / 8 / rozpylacza /A/. /2 zastrzeżenia/

4(51) F02M

A l ( 2 l ) 261661

(22) 86 10 01

(75) Daroszyński Włodzimierz W., Warszawa
Kiluk Włodzimierz, Warszawa, Z i e l e w s k i
Włodzimierz, Z g i e r z , Wolfram-Daroazyńska
Dadwiga, Warszawa
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(54) Urządzenie oszczędzające zużycie benzyny
oraz zmniejszające emisję toksycznych
związków w spalinach np. QPN5-1
"Motosparr" /ionizátor/
(57) Urządzenie stanowi powietrzny filtr / I /
połęczony poprzez łęcznlkowę tuleję / 2 / regulacyjne nakrętkę / 3 / z główne tuleję / 4 /
zakończone nasadowym króćce« / 5 / , który poprzez powietrzny przewód / 6 / połęczony Jest
końcówkę / 7 / wtrysku powietrza zjonizowenego,
przy czyn główna tuleja / 4 / zawiera kulkowy
zawór rezonansowy złożony z trzech zaworów
kulek / 8 , 9 i 10/, natomiast filtr powietrzny
/ I / wewnątrz osłony /li/ ma osadzony filtrujęcy materiał /12/ z walcem /13/ o konstrukcji
kratownicowej.
/I zastrzeżenie/

4(51) F02M

Al(21) 262981

(22) 86 12 12

(71) Północna Dyrekcja Okręgowa Kolei
Państwowych, Gdańsk
(72) Kokalski Zdzisław, Kokslski Krzysztof
(54) Pompa wtryskową do silnika spalinowego
z zapłonem samoczynnym

4(51) F02M

Nr 18 /384/ 1988

Al(21) 266391

(22) 87 06 22

(30) 86 06 24 - HU- 2646/86
(71) Transinoov Közlekedési Műszaki Fejlesztő
Leányvállalat, Budapeszt, HU
(54) Sposób polepszania prący silników
spalinowych na olej napêdowycïï
/silników wysokoprężnych/ w stanie
zimnym i urządzenie do polepszania
pracy silników wysokoprężnych w
stanie zimnym
(57) Zdolność pompowania oleju napędowego zapewnia się nawet w obecności parafiny wydzielającej się z paliwa pod działaniem zlana i
zapobiega się uniemożliwieniu przepływu Ilości
paliwa potrzebnej dla dobrej pracy silnika
przez zatkany filtr.
Tak postawiony cel osięgnięto przez to,
ża pompa umieszczona w zbiorniku paliwa w
razie konieczności zaczyna pracować ze starowaniem automatycznym, przy czym dotychczasowy
przewód ssawny zamieniany Jest w przewód tłoczący. Przez uzupełnienie filtra wstępnego 1
filtra głównego zaworem przepływowym można
zapewnić to, że przepływ oleju napędowego w
układzie paliwowym nie Jest wstrzymywany przy
zatkaniu wkładów filtrujących kryształkami
parafiny.
Za pomoce elementów grzejnych lub elemantów wymiany ciepła umieszczonych z uwzględnieniem właściwości konstrukcyjnych danego
typu można ogrzewać olej napędowy po uruchomieniu silnika, na skutek czego kryształki
parafiny rozpuszczaję się i znowu może rozpoczęć się przepływ przez wkłady filtrów.
Za pomoce sposobu i urządzania według wynalazku można zapewnić dopływ paliwa ze zbiornika do pompy wtryskowej również w warunkach
zimowych nawet przy zastosowaniu letniego
oleju napędowego.
/5 zastrzeżeń/

(57) Pompa wtryskowa do silnika spalinowego z
zapłonem samoczynnym charakteryzuje się tym,
ze ma wirujęcy rozdzielacz / 5 / paliwa o kształcie stożka ściętego osadzony w stożkowym
gnieździe tarczy / 2 / oraz wyposażona jest w
krzywki /12/ poruszaja.ee popychacze /13, 31/
napędzajęce za pomoce sprężyn /16/ tłoczki
/?1/ przy czym te popychacze /13, 21/ «a
połęczone ze soba za pomoce podłużnych elementów /30/ prowadzęcych usytuowanych w prowadnicach cylinderków /22/ wtryskowych oraz za
pomoce elementu / 2 8 / poprzecznego.
/3 zastrzeżenia/

4(51) F02P

Al (21) 258980

(22) 86 04 16

(71) Przemysłowy Instytut Motoryzacji,
Warszawa
(72) Michał Kołodzlejczak
(54) Sposób regulacji kata wyprzedzania
zapłonu lub kata wtrysku paliwa oraz
dawki paliwa
(57) Sposób regulacji kata wyprzedzenia zapłonu lub kęta wtrysku paliwa oraz dawki paliwa polega na tym, że wartość wyjściowa parametru regulowanego wyznacza się jako sum«
wartości podstawowej tego parametru, pobranej
z pamięci ROM i Jego wartości korekcyjnej,
pobranej z pamięci RAM. Wartości podstawowa
kęta wyprzedzenia zapłonu /&p(+i, cC) / o r M I
dawki paliwa /ZpfafCL) / tworzą stałe charakterystyki kęta wyprzedzenia zapłonu i dawki paliwa dla statystycznego silnika danego
.typu. Wartości korekcyjne kęta wyprzedzenia
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zapłonu /QfltltaL)/ i dawki paliwa
/ T r ( n , « C ) / wyznacza sie podczas Jazdy w
warunkach ustabilizowanej pracy silnika przez
wyszukiwanie maksimum momentu obrotowego /M/
w funkcji kata wyprzedzenia zapłonu / & / oraz
minimu Jednostkowego zużycia paliwa / G 7 w
funkcji dawki paliwa / f / . Wartości korekcyjne parauetrów regulowanych aktualizuje sie po
stwierdzeniu, že pod adresem określony« obrotami /n/ 1 obciążeniem silnika / 06 / nie został dokonany wpis nowej wartości korekcyjnej.
/2 zastrzelenia/

4(5lł F02P
H0IR

Al(21) 266075

4(51) F04B

73

Al (21) 263291

(22) 86 12 24

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki
Remontowej Energetyki, Wrocław
(72) Łupkowskl Bolesław, Galickl Maciej
(54) Ręczna pompą hydrauliczna
(57) W korpusie / I / pompy, prostopadle do kanału z tłokiem /3/ wykonany jest rozdzielczy
kanał / 4 / wyposażony w rozdzielacz /5/ w
kaztałcie walca, połączony z dwupołożeńIowa,
sterująca dźwignia / 8 / . Walec ma w pobocznlcy
dwa fasolkows wgłębienia / 6 / przesunięte
względem eiebie o 180° 1 jsst przewiercony
dwoma ustawionymi prostopadle do wgłębień /6/
przelotowymi otworami / 7 / . 2 Jednej strony
rozdzielczego kanału /A/ ma ujście kanał /9/
połęczony z przestrzenia pod tłokiem/3/ oraz
kanał /10/ połęczony z otworem /13/ wykonanym
w przedniej ścianie korpusu /I/. Z drugiej
strony pobocznicy rozdzielczego kanału ma
ujście otwór / 2 / wykonany w tylnej ścianie
korpusu / I / oraz jeszcze jeden kanał /li/«
który również ma połączenie z przestrzenie
pod tłokiem / 3 / .
Zmiana położenia rozdzielacza /V powodujš otwarcie drogi dla cieczy roboczej raz w
kierunku otworu /13/, a raz w kierunku otworu
/ 2 / , to Jest raz ku narzędziu hydraulicznemu,
a drugim razem ku zbiornikowi cieczy.
/I zastrzeżenia/

(22) 87 06 04

í30) 86 06 04 - HU - 2357/86
(71) -BAKONY-, Flm-és ElektromoskSeziïlSk
MÖvek, Veszprém, HU
(72) Józef Orgovanyi
(54) Układ zestyków przełączających
(57) Przedmiotem wynalazku Jest układ zestyków przełączających, zwłaszcza do włączania
zapłonu w pojazdach mechanicznych.
Dwa leżące w pobliżu, zorientowane w tym
samym kierunku zestyki / 5 / mostkowane sa przez
sztywny uchwyt / 6 / niosący zestyki ruchome
skierowane ku każdemu z zestyków stałych.
Uchwyt / 6 / pod działaniem nie będącego z nim
w stałym kontakcie sztywnego elementu ruchomego / 8 / i Jednej lub więcej współpracujących
sprężyn - umieszczonych symetrycznie - wykonuje ruchy tam 1 z powrotem względem zestyków
stałych. Współpracujące powierzchnie elementu
ruchomego / 8 / i uchwytu /6/ zestyków sa umieszczone asymetrycznie względem siebie w kierunku
prostopadłym do wspólnej płaszczyzny symetrii
zestyków stałych.
/8 zastrzeżeń/

4(51) F15B

Al(21) 263094

(22) 86 12 17

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Darski Andrzej
(54) Generator pulsac.H płynu
(57) Generator puleacji płynu, w którym wewnątrz cylindra / 2 / znajduje eię auwek /!/#
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którego zespół dwóch zewnętrznych tłoczków
/21/ i /22/ oraz znal dujący się na drugi« końcu suwaka / I / tłoczek /23/ wraz z obwodowy«i
kanałami spływowy«i / 3 / i / 1 2 / # odpływowy«i
/ 4 / í /6/ i kanałem dopływowy« / 5 / tworzę
strefy sterujące, zaś przynajmniej dwa tłoczki wewnętrzne /24/ i /25/ wraz z obwodowy«i
kanałami spływowymi / 7 / i /li/, dopływowy«i
/ 8 / i /1O/ oraz kanałe« zasilającym / 9 / strumienia roboczego tworzą strefę zasilania przynajmniej jednego odbiornika /17, 18/, natomiast przestrzenie usytuowane na zewnętrz suwaka / I / połączone sa z kanałami odpływowymi
/ 4 / i / 6 / strefy sterującej z zeepołem tłoczków /21/ i /22/ oraz korzystnie z urządzeniami /15/ i /16/ o regulowanej pojemności. Kanał dopływowy / 5 / znajduje sie pomiędzy tłoczkami /21/ i /22/ zespołu tłoczków strefy sterującej, a odległość ich sąsiadujących ze soba
krawędzi jest mniejsza niż odległość miedzy
sęsiadującymi ze soba krawędziami kanałów / 4 /
i /6/. Odległość zewnętrznych krawędzi kanałów / 3 / i /12/ jeet mniejsza nit odległość
wewnętrznych krawędzi tłoczków /21/ 1 /23/.
Kanał / 9 / znajduj« «ię między tłoczkami /24/
i /25/, których sas lądujące ze soba krawędzie
znajduję się w co najwyżej takiej samej odległości jak sęsiadujęce ze eobę krawędzie kanałów /&/ i /10/. Zewnętrzne krawędzie tłoczków
/24/ i /25/ znajduję się w odległości co najmniej równej odległości sęslsdujęcych ze sobą
krawędzi kanałów / 7 / i /li/. /I zastrzeżenie/

4(51) F15B
GO5D

Al (21) 264081

(22) 87 02 10

(71) Rybnicko-Oastrzębskie Gwarectwo Węglowe
Kopalnia Węgła Kamiennego "1 MAJA",
Wodzisław Śląski
(72) Czernickl Maciej, Krzempek Franciszek,
Brudny Ryszard

Nr 18 /384/ 1988

dzony w drugiej tulei /28/ z kanałem upustowym powietrza /28a/ i w przylegającej trzeciej tulal /29/ z promieniście rozłożonymi
po obwodzie parami kanalików dopływu powiat,
rza /29a/ i kanalików odpływu powietrza /29b/,
nad które Jeat usytuowany otwór wylotowy /35/
do złęczki wylotu powietrza / 6 / . Trzecia tuleja /29/ jeat zamknięta płytkę /30/ z otworem dopływowym /30a/ do kanału dopływu powietrza /31/ przyłączonego równolegle do złączki wlotu powietrza z drugim kanałem dopływu
powietrza /33/ do zaworu steruJęcego / 2 / .
/I zastrzeżenie/
4(51) F160

Al(21) 262508

(22) 86 11 21

(71) Biuro Projektów Przemysłu Cementowego,
Wapienniczego 1 Gipsowego, Kraków
Kombinat Remontowo-Budowlany Przemysłu
Cementowego, Wapienniczego 1 Gipsowego
w Wlerzbicy - Zakład w Nowinach, Sltkówka
k/Klale
(72) Czopek Adam, Gul Stanisław, Baginski
Kazimisrz
(5A) Sprzęgło elastyczne
(57) Wynalazek dotyczy sprzęgła elastycznego,
zwłaszcza do przenoszenia dużych momentów
obrotowych składającego się z dwóch tarcz
czynnej /i/ i biernej / 2 / w kształcis foremnego wieloboku połączonych kebłękami gumowymi
/ 5 / , przy czym na zewnętrznych powierzchniach
/6/ tarcz / I / i /Z/ umieszczone sę elementy
rozprężne / 7 / a w przestrzeni pomiędzy elementami rozprężnymi / 7 / a kabłękami gumowymi / 5 /
umieszczony jest elastyczny wkład gumowy / 8 / .
/I zastrzeżenie/

(54) Pneumatyczne urządzenie zaworowe z
napędem obrotowym
(57) Urządzenie zawiera połęczone trwale swymi
korpusami regulator odśrodkowy /!/, zawór sterujęcy / 2 / i zawór odcinajęcy / 4 / z wyłęcznikiem blokady / 5 / . Napędzany wałkiem / 7 / regulator odśrodkowy / I / ma zabudowane po bokach
ułożyskowanego wałka / 7 / wychylne obciężniki
odśrodkowe /I2/ oraz czołowo na jego końcu
pokrywę z łożyskiem /14/ f do którego Jest
wprowadzony wałek trójśrednicowy /15/ z manszetę /16/ dociskana poprzez tulejkę /17/ tłokiem /19/ zaworu sterującego / 2 / zamkniętego
nakrętkę regulacyjne /21/ ze śrubę regulacyjne
/22/ ustalająca przesunięcie tłoka /19/ odciskanego sprężynę /23/.
W połęczonej pneumatycznie kanałem przepływu powietrza /34/ komorze zaworu odcinajęcego
/ 4 / jest prowadzony w tulei /24/ drugi tłok
/25/ połęczony z tłoczkiem /27/, a odcięgany
druga sprężynę /32/. Tłoczek /27/ jest prowa-

4(51) F160

Al(21) 262640

(22? 86 11

(71) Ośrodek Badewczo-Rozwojowy Dźwignic
i Urzędzeń Traneportowych, Bytom
(72) Żak Tadeusz
(54) Hamulec szczękowy zs zwalniakiem
elektromagnetycznym
(57) Hamulec według wynalazku charakteryzuje
ele tym, że ma zespół zaciskowy / 7 / , ekładaJęcy się z sprężyny zasadniczej /ll/# zabudowanej na cylindrze /12/ z wewnętrzne kryzę
oporowe, do której dociskany jsst sprężynę
/13/ zawór /14/, który na swej powierzchni «a
szereg otworów, z tulei prowadząceJ /15/, na
której osadzone sę dwa pakiety uszczelniające
/16/, tworzęce między tuleję /15/ a cylindrem
/12/ dwie komory /K/ i /L/ napełniane olejem,
przedzielone zaworem /14/, ze śruby pośredniczącej /17/ umieszczonej w cylindrze /12/ oraï

Nr

18 /384/

1988
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z dwóch podkładek oporowych / 9 / i /18/ v osadzonych na śrubie /&/. Łagodne hamowanie uzyskano dzięki temu, że działanie sprężyny zasadniczej /ll/ # zaciskajęcej szczęki hamulcowe, jest
spowalniane przez konieczność przeciskania
oleju przez małe otworki zaworu /14/.
/3 zastrzeżenia/

4(51) F16D

Al (21) 262921

(22) 86 12 11

(71) Zrzeszenie Przemysłu Cięgnikowego
"URSUS", Warszawa
(72) Urbánek Henrich, Vrabec Dan
(54) Wyrównywącz momentu siły, zwłaszcza
hamulca ręcznego

75

warstwę Mieszanki gumowej, trzy warstwy kordu,
zewnętrzne warstwę nieszanki gumowej oraz
warstwę mleczka kauczukowego. Opesujęce cała
powierzchnię zewnętrzna wzornika pierwsza i
trzecie warstwę kordu nakłada się tak, aby
nitki pierwszej warstwy tworzyły z osią wzornika kat w przedziale od 43° do 45°, a nitki
trzeciej warstwy - kat w przedziale od 135°
do 137°. Natomiast opaeujęcę środków« część
powierzchni zewnętrznej wzornika, w przedziale Jego największych średnic, druga warstw«
kordu nakłada się tak, aby nitki tej warstwy
tworzyły z osią wzornika kat w przedziale od
75° do 78°. Wzornik zawiera dwa pierścienie
centrujące /I i 2/, trzpień rurowy /3/ oraz
segmenty kształtowe / 4 , 5, 6/. Pierwszy pierścień centrujący /I/, osadzony na jednym z
końców trzpienia rurowego /3/, Jest z tym
trzpieniem trwale połączony, zaś drugi pierścień centrujęcy /2/, osadzony na przeciwległym końcu trzpienia rurowego /"$/, Jest z nim
połęczony rozłęcznie. Ponadto pierścienie
/I, 2/ maję od strony zewnętrznej powierzchni
trzpienia rurowego /3/ kołnierze oporowe
/10, 11/, stanowięce w zestawieniu z tę powierzchnię, dwa przeciwległe rowki obwodowe
do dwustronnego osadzenia segmentów kształtowych / 4 , 5, 6/, których powierzchnie stykowe,
z wyjętkiem Jednego z segmentów kształtowych,
tworzę ze sobę kęty o wierzchołkach skierowanych do wswnętrz wzornika, zaś powierzchnie
stykowe pozostałego segmentu tworzę ze sobę
kęt ostry o wierzchołku skierowanym na zewnętrz wzornika.
/5 zastrzeżeń/

(57) Wyrównywacz składa się z dźwigni wejściowej / 2 / oraz dźwigni wyjściowych / 8 / i /9/.
Dźwignia wejściowa / 2 / połączona jest ze
sprzęgłem wejściowym /I/ wyposażonym z obu
etron w uzębienie, którego czynne boki / 3 /
tworzę powierzchnie śrubowe. Każda dźwignia
wyjściowa / 8 / i / 9 / połęczona jest sztywno
z jednym ze sprzęgieł wyjściowych / 4 / i / 5 / f
tworzęc zespół obrotowo mocowany na wale /10/
przechodzący przez sprzęgło wejściowe / I / i
sprzęgła wyjściowe / 4 / i / 5 / . Sprzęgła wyjściowe / 4 / i / 5 / wyposażone sę w uzębienia
zazębiajęce się z uzębieniem sprzęgła wejściowego / I / tak, że przy zwolnionym hamulcu pomiędzy czynnymi bokami / 3 / zębów występuje
luz /v/.
/6 zastrzeżeń/

4(51) F16G

Al (21) 261168

(22) 86 08 25

(75) Kwiatkowski Lechosław, Warszawa ,
(54) Łańcuch napędowy wielowarstwowy,
precyzyjny

4(51) FI6F
B29D

Al(2l) 263472

(22) 86 12 30

(75) Hołownia Zbigniew, Berkec Iwo, Poznań
(54) Gumowy mieszek amortyzacyjny i sposób
jego wytwarzania oraz wzornik do formowania gumowych mieszków amortyzacyjnych
(57) Strukturę mieszka tworzę dwie warstwy
gumy, przedzielone bandażem kordowym, przy
czym bandaż kordowy tworzę trzy warstwy kordu, których nitki tworzę z psia mieszka określony, różny dla każdej warstwy, kęt.
Zgodnie ze sposobem nad pokryte warstwę ciekłego kleju powierzchnię zewnętrzne wzornika,
którego temperaturę utrzymuje się w przedziale od 40° do 80°C,nakłada się kolejno spodnie

(57) Łańcuch stanowię ogniwa składające się
z warstwy płytek / I / o jednakowym kształcie
przemieszczonych względem siebie o podziałkę
łańcucha i warstw płytek przeciwdrganiowych
/2/, które po wewnętrznej stronie zamkniętego
łańcucha maję kształt kołowy, zaś po zewnętrznej stronie maję kształt zaokrąglonego kęta
prostego. Płytki /I, 2/ połęczone sę sworzniami / 4 / i zamknięte z obydwu stron płytkami
zewnętrznymi /3/.
/2 zastrzeżenia/

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

76

4(51) F16H Al (21) .263b96 (22) 87 Ol 29
(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych,
Kobyłka
(72) Wróblewskl Janusz, Błędziński Edward,
Prószyński Eugeniusz, Osik Henryk
(54) Przekładnia napędu pomp hydraulicznych
(57) Przekładnia ma co najmniej dwa wejścia
napędu /WE1, WE2/ oraz co najmniej dwa wyjścia napędu /WYl, WY2/, przy czyn jedno wejście /WE1/ przeznaczone jest do doprowadzenia
napędu od silnika spalinowego, a pozostałe
wejścia /WE2/ przeznaczone sa do wprowadzenia
napędu od co najmniej jednego silnika hydraulicznego. Ponadto jedno wyjście napędu /WY1/
przeznaczone jest do napędzania następnego
elementu układu napędowego,a pozostałe wyjśoia
/WY2/ przeznaczone sa do napędzania co najmniej
jednej pompy hydraulicznej. Napęd od silnika
hydraulicznego wykorzystywany Jest tylko wówczas, gdy załączony Jest napęd wyjścia /WY2/,
a na wałek / 4 / nie Jest przekazywany napęd z
wałka / 3 / .
/I zastrzeżenie/

4(51) F160
B65G
B66C

A2(21) 263952

(22) 87 02 02

(75) Zero Bogdan, Kraków
(54) Wielobiegowa przekładnia zębata o
płynnej zmianie przełożenia
(57) Wielobiegowa przekładnia zębata o płyn
nej zmianie przełożenia wypoeażona jest w
koło zębate talerzowe stanowiące jeden z jej
członów i element z zębami naciętymi południkowo na powierzchni kulistej. Element ten
osadzony jest na przegubowym wałku w sposób
umożliwiający wychylanie eię go w kierunku
określonym punktem styczności koła talerzo
wego z tym elementem oraz środkiem obrotu
koła talerzowego.
/I zastrzeżenie/

Al (21) 263081

(22) 86 12 18

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Betonów "CEBET", Warszawa
Huta Ferrum, Katowice
(72) Grubiński Mieczysław, Kursk Zacheusz
Gębarowski Stanisław, Oboński Edward,
Rehlich Marian, Tokarski Tadeusz
(54) Ruchomy przejazd torowy do autoklawu
(57) Istota wynalazku polega na tym, że do
torów jezdnych /10/ przytwierdzone sa. krótkie
dźwignie / 2 / i dłuższe dźwignie /3/, których
drugie końce zamocowane ea obrotowo do podstaw
/!/. Do krótszych dźwigni / 2 / przytwierdzone
Jest za pośrednictwem ucha / 6 / i poprzeczki
/li/ tłoczysko siłownika /5/, którego obudowa
łączy się z podstawami /I/ poprzez wsporniki
/ 4 / . Krótsze dźwignie / 2 / i dłuższe dźwignie
/ 3 / maja przeguby na Jednakowej wysokości 1
ustawione ea zbleżnie między soba w kierunku
torów jezdnych.
/3 zastrzeżenia/

4(51) F16J
4(5l) F16H

Nr 18 /384/

A2(2l) 268556

(22) 87 11 02

(75) Filipowicz Mikołaj, Filipowicz Piotr
Filipowicz Maciej, Warszawa
(54) Uszczelnienie czołowe
(57) Uszczelnienie czołowe ma mieszek wykonany
w postaci membran / 2 / z tkaniny szklanej,
impregnowanej i pokrytej tworzywem, połączonych z pierścieniami bocznymi /6/, z których
jeden wyposażony jest w pierścieniowy występ
uszczelniajęcy / 7 / , a drugi wyposażony jest
w pierścieniowy występ ślizgowy / 8 / .
Ponadto uszczelnienie zawiera usytuowane na średnicy zewnętrznej mieszka współosiowo i równomiernie rozmieszczone spiralne sprężyny /9/ dociskajęce pierścienie boczne /6/
do powierzchni uszczelnianych. Uszczelnienie
Jest przeznaczone do wałów pomp przemysłowych,
wałów reduktorów, piast kół pojazdów samochodowych i innych mechanizmów i maszyn.
/I zastrzeżenie/

4(51) F16K
C10C

Al (21) 263262

(22) 86 12 24

(71) Okręgowy Zakład Transportu i Maszyn
Drogowych, Stargard Szczeciński
(72) Kamiński Przemysław, Przybył Tadeusz
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(54) Zawór przepływowy, zwłaszcza do kolektora
spryskowego skrapiarki do bitumu
f57) Zawór zawiera korpus /6/, w który« umieszczony Jest stożkowy trzon obrotowy / 8 / . Trzon
/ 8 / ma płaskie nieprzelotowe wybrania /li, 13/
połączone z łącznikami / 1 2 ( 14/ osiowymi otworami /30, 31/ w obiegu długim. Zewnętrzna powierzchnia trzonu / 8 / po stronie przeciwnej
do strony z wyjściami wybrań /li, 13/ ma podłużne wybrania dla obiegu krótkiego.
/2 zestrzężenia/
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z klapa / 2 / za pośrednictwem profilowanych
otworów / 0 7 oraz jest wyposażony w element
/ 5 / dociekający klapę / 2 / .
/3 zaetrzeżeni«/

4(5l) F16L
E04B
E04H

Al (21) 262601

(22) 86 11 26

(71) A4GM Energetikai Gípgyártő Liany
vállalat, Budapeszt, HU
4(51) F16K

Al(2l) 263787

(22) 87 01 23

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Bujnowski Witold, Dymicki Oózef,
Oedliński Dan, Mróz Witold, Oleksiuk
Waldemar
(54) Zawór odcinający przepływ cieczy
(57) Zawór odcinajęcy mą w swej części wylotowej komorę, której część ścianek stanowi mieszek sprężysty /!/, Oeden koniec mieszka / 7 /
połączony jest szczelnie z korpusem / 2 / , a
drugi koniec zamknięty jest szczelnie wiekiem
/ 8 / . Element zamykajacy zaworu, korzystnie
w postaci tarczy /3/, osadzony jest na jednym
końcu trzpienia / 4 / usytuowanego wewnątrz
mieszka sprężystego / 7 / . Trzpień /A/ połączony Jest z wiekiem / 8 / za pomocą kołnierza /6/
z luzem wzdłużnym większym niż maksymalna odległość pomiędzy tarcza / 3 / a powierzchnia stykowa /I/ siedziska otworu przepływowego korpusu / 2 / .
/2 zastrzeżenia/

(54) Izolacja cieplna, zbudowana w sposób
warstwowy
(57) Co najmnisj Jedna ściana, ograniczająca
co najmniej Jedna warstwę Izolacyjne, zwłaszcza szczelinę powietrzne / 2 / izolacji cieplnej, umieszczonej na wewnętrznej ścianie /3/
izolowanego kanału, składa się z płyty kolczastej / I , 7, 9, 10/, która Jest zaopatrzona
w elementy powierzchniowe, umieszczone w odstępie w rodzaju igieł wystające co najmniej
z jednej strony i jest ukształtowana wstępnie
w postaci przestrzennej struktury, dopasowana
do każdorazowego geometrycznego ukształtowania izolowanej ściany /3/ kanału.
/10 zastrzeżeń/

4(51) FI6L

Al(21) 262786

(22) 86 12 04

(75) Szymańskl Kazimierz, Koszalin, Wieczorek
Marian, Koszalin, Klimek Edward, Warszawa
(54) Spoeób uszczelniania kanalizaci i

4(51) F16K

A2(21) 268873

(22) 87 11 16

(71) Politechnika Slaska im. Wincentego
Pstrowskiego, Gliwice
(72) Hupa Bogusław, Rokita Oerzy, Dębieć Jan
(54) Zawór do cieczy zawierających ciała
stale
(57) Zawór jest wyposażony w ruchomy obrotowo-przesuwnie trzpień /A/ poleczony przegubowo

(57) Po oczyszczeniu mechanicznym kanalizacji
ściekowej, do wybranego odcinka, wprowadza
się przewód zastępczy o przekroju od 5 - 50%
mniejszym od przekroju rury kanalizacyjnej,
korzystnie od 20 do 30%, tak aby poprzez azybkozłęcza waż ten pełnił tymczasowo rolę kanalizacji ściekowej a następnie w wolna przestrzeń pomiędzy kanalizację zastępcze a eksploatowane wprowadza się, pod ciśnieniem 3 atm,
od 5 do 90% masowych roztworu talku w szkle
wodnym, korzystnie od 10 do 15% masowych 1
pozostawia się na okres 45 do 120 minut,
korzystnie od 80 do 90 minut, po czym nadmiar
roztworu zostaje wypompowany. Po wypompowaniu
roztworu wprowadza się w to miejsce pod ciśnieniem 3 atm, roztwór wodny czynnika żelującego zewie rajscy od 5 do 20% masowych siarczanu amonowego i od 0,5 do 2% masowych chlor-
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ku amonowego, korzystnie od 10 do 15% masowych siarczanu amonowego oraz od 1,0 do 1,5%
masowych chlorku amonowego a następnie po
3 0 - 8 0 minutach, korzystnie po 45 - 60 minutach, nadmiar roztworu żelujęcego zostaje wypompowany. Następnie po wypompowaniu roztworu
żelujęcego powstałe strukturę utwarcza się
przez wdmuchiwanie w przestrzeń wolna pomiędzy kanalizację zastępcza a eksploatowane
podarzanego powietrza o temperaturze od 40 do
100°c, korzystnie o temperaturze od 60 do 80°C,
przez okres od 30 do 60 minut, korzystnie od
40 do 50. minut i po dalszych 20 do 40 minutach, korzystnie od 20 do 30 minut kanalizację
zastępcze demontuje się i usuwa z kanału a
właściwe instalację ściekowa włącza się do
ruchu.
/3 zastrzeżenia/

4(51) F16L

Al(21) 268393

(22) 87 10 24

(30) 86 10 24 - SU - 4153152
(71) Vseeojuznoe Nauchno-Proizvodstvennoe
Obledinenie po Retaionalnomu Ispolzovaniju Gaza v Narodnom Khozyaistve
"SODUZPROMGAZ", Moskwa, SU
(72) Krivtson Nikolai P., Andreev Anatoly E.,
Rachevsky Boris S., Goretsky Grigory G.
(54) Złącze szybkorozłaczalne dla przewodów
rurowych
(57) W złączu na powierzchni otworu / 2 / złączki rurowej /3/, pomiędzy otworem /li/ dla
przepływu czynnika roboczego i pierwszym pierścieniem uszczelniającym /8/ jest wykonany
pierścieniowy rowek /13/. Powierzchnia boczna
/10/ pierścieniowego wgłębienia /6/ sworznia
/I/, w którym umieszczony Jest pierwszy pierścień uszczelniający /S/ ma kształt stożkowy.
Pierścieniowe wgłębienie /6/ tworzy z pierścieniowym podtoczeniem wspólna wnękę, w której umiejscawia się pierwszy pierścień uszczelniający / 8 / . Pierścieniowy rowak /13/ jest
usytuowany tak, że odległość /a/ do niego od
czoła złęczki rurowej /3/, od strony wprowadzania sworznia /I/, Jest większa od odległości /b/ pomiędzy pierścieniami uszczelniającymi / 8 , 9/.
/2 zastrzeżenia/

4(5l) F.16L
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Al(2l) 268593

(22) 87 11 04

(30) 86 11 07 - CH - 4441/86-9
(71) AMETEXAG, Niederurnen, CH
(72) Keldany Rachid, Shaw Keith I
(54) Rura z tworzywa sztucznego, sposób
wytwarzania rury z tworzywa sztucznego
i urządzenie do wytwarzania rury z
tworzywa sztucznego
(57) W rurze ramiona taśmy zamykającej /19/
zawierają odstające w bok skrzydełka sprężyste /19a/, które przylegaję do ramion kołnierzy /26, 26a/ żebra /28/.
Rurę wykonuje się przsz śrubowe zwijanie taśmy na wewnętrznej powierzchni bębna
zwijającego, przy czym miejsce szwu pomiędzy
stykającymi się krawędziami taśmy zamyka się
za pomocą taśmy zamykającej, a taśmę tę zabezpiecza się w jej położeniu roboczym. Urządzenie zawiera stacjonarny bęben zwijający,
środki do napędzania lub doprowadzania taśmy
na wewnętrzne powierzchnię bębna, a także
środki do zamykania szwu.
/24 zastrzeżenia/

4(51) F16N

Al(21) 262257

(22) 86 11 06

(75) Chodkoweki Wojciech, Warszawa, Soszyński
Wojciech, Warszawa
(54) Silnik na płyn pod ciśnieniem

4(51) F16L

A2(21) 268101

(22) 87 10 06

(71) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego
Łukasiewicza, Rzeszów
(72) ZieJ.ińeki Andrzej
(54) Sprężynowa podpora ruchoma, zwłaszcza
dla rurociągów energetycznych
(57) Sprężynowa podpora zawiera sprężyny /I/
o przeciwnym splocie umieszczone na końcach
pręta / 2 / osłoniętego koszulkę teflonowa /3/.
Do końcy pręta / 2 / przytwierdzone sa kabłaki
/4/, których końce połączone sę z kotwami
/5/ zabetonowanymi w fundamencie /6/. Pomiędzy
powierzchnią rurociągu oraz sprężynami /I/,
umieszczona jest profilowa podkładka ochronna
/7/.
/2 zastrzeżenia/

(57) Przedmiotem wynalazku Jeet eilnik na
płyn pod ciśnieniem, który składa eię z roboczego siłownika /23/ i układu sterującego
/24/, w którym pomocniczy siłownik /3/ umieszczony wewnętrz tulel rozrzędu / 2 / zakończony
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Jest z obu stron tłoczkami /4 i 5/, przy czym
w swojej środkowej części ma wybrania /8 i 9/,
w których są osadzone suwak zasilania /6/ i
suwak pomocniczy /!/, natomiast w tulei rozrządu / 2 / wykonane sa otwory /1O, 11, 12, 13/
z których otwór /1O/ połączony Jest poprzez
kanał /14/ z przestrzenie /15/ nad tłoczkiem
/ 4 / , zaś otwór /12/ połączony Jest przez kanał /16/ i otwór /13/ z przestrzenie /17/ pod
tłoczkiem /5/.
/2 zastrzeżenia/

4(51) F17C
F16L
C080

Al(21) 263356

(22) 86 12 23

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
"BLACHOWNIA", Kędzierzyn-Koźle
(72) Gromadzki Ryszard, Kowalski Marian,
Makarski Stanisław, Płaczkiewicz Krzysztof,
Miller Paweł, Hentsch Roland, Kamuzela
Michał

4(51) F23O
E01C

79
Al (21) 263261

(22) 86 12 24

(71) Okręgowy Zakład Transportu i Maszyn
Drogowych, Stargard Szczeciński
(72) Kamiński Przemysław, Przybył Tadeusz
Tworzewska-Jańczek Marta
(54 ) Palnikowe urządzenie odparowujące
(57) W urządzeniu palnik składa się z dyszy
/18/ współdziałającej z iglicą /13/ oraz wężownicy /3/ z gruszą żarową /33/. Iglica /13/
wyposażona jest w części walcowej w podłużne
rowki. Grusza /33/ Jest przesuwna i ma profil
zbliżony do parabolidy. Urządzenie wyposażona
Jest w osłonę /28/, której obrzeże /29/ zagięte Jest do wewnątrz tworząc układ seący
ala powietrza. Grusza /33/ wyposażona jest w
prowadzenie /34/, którym grusza opiera się o
wężo*nicę /3/.
/2 zastrzeżania/

(54) Sposób wykonywania izolac.H termicznej
na zbiornikach poziomych i rurociągach
(57) Sposób polega na tym, że na izolowanym
obiekcie wykonuje się i przytwierdza do ścian
zewnętrznych obiektu pierścienie lub profile
dystansowe, po czym do pierścieni dystansowach
mocuje eię oblachowanie osłonowe, wykonuje
się ewentualnie w oblachowaniu otwory technologiczne a następnie przez otwory technologiczne lub poprzez górna szczelinę między oblachowaniem a ściana zbiornika do przestrzeni
między zewnętrzna ścianę obiektu a wewnętrzne
oblachowania wprowadza się ciekłe kompozycję
poliuretanowe dającą po zżelowaniu piankę zawierające minimu 96% komórek zamkniętych,
sporządzone przez zmieszanie w stosunku stechio»etrycznym dwóch składników, gdzie Jeden ze
składników jest dwuizocjanianem aromatycznym,
drugi składnik jest mieszaninę złożone z poliSetrów, katalizatorów reakcji grup -OH z grupami -NC0 i N O z -NC0, stabilizatorów struktury pianki, z poroforów ekspandujących piankę, oraz ze środków obniżających palność tworzywa poliuretanowego.
/I zastrzeżenie/

4(51) F22B

Al(2l) 257552

(22) 86 01 17

(71) Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego
Elektrownia Opole w Budowie, Brzezie
k/Opola
(72) Musiał Adam, Gorlas Józef
(54) Zmiana warunków startowych w paleniskach
kotłów BP-1150 i BP-1150S
(57) Zmiana warunków startowych w paleniskach
ketłów BP-1150 i BP-1150S przy doprowadzeniu
powietrza i paliwa w postaci mazutu polega na
tym. że kanały powietrza wtórnego sąsiednich
kotłów są połączone ze sobą, przy czym powietrze wtórne o temperaturze około 573°K oraz
współczynniku nadmiaru powietrza 1,25 jest
dostarczone do kotła rozpalanego z jednego
albo dwóch kotłów pracujących sąsiednio. Kotły
między sobą są połączone kanałami pojedynczymi lub podwójnymi.
/2 zastrzeżenia/

4(51) F23D

A2(2l) 264470

(22) 87 03 04

(75) Strzelski Józef, Sasak Antoni, Nosal
Michał

(54) Palnik gazowy - nawierzchniowy
(57) Przedmiotem wynalazku jest nawierzchniowy
palnik gazowy typu wirowego. Gaz wypływa z dyszy
/ I / do części inżekcyjnej korpusu / 2 / , w której miesza się z porwanym powietrzem tworząc
mieszankę gazowo-powietrznę. Mieszanka przepływa następnie przez dyfuzor / 3 / i wlatuje do
dolnej komory /*/ głowicy palnika / 5 / ograniczonej od góry denkami / 6 / i / 1 0 / tulei palnikowej / 8 / . Następnie mieszanka dostaje się
do obwodowej zewnętrznej cylindrycznej powierzchni / 7 / .
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Mieszanka przepływa następnie skośnymi
otworami dyszowymi / 9 / usytuowanymi w ściance
tulel palnikowej / 8 / do komory spalania / l i /
wykonując równocześnie w czesie palenia intensywny ruch «irowy po Jej pobocznlcy tworząc
tym sposobem pierścień płomienia / 1 2 / . Wokół
głowicy palnika znajduje sie spiralna podstawka pod ogrzewane naczynie składująca się z
wielozwojowych taśm spiralnych / 1 4 / . Odmiana
palnika Jednokolorowego jest palnik wielokolorowy.
/5 zastrzeżeń/

4(51) F23N

Al (21) 262547

Nr 18 / 3 8 4 / 1988

Linie wyjściowe mikroprocesora /M/ zwielokrotnione przez układ ekspandera / E / sterują przełącznikami kodu / P K / f układem regulacji mocy
płyt grzejnych / S T / f układem załączającym
grzałki / G / f układem sygnalizacji optycznej
/SO/, układem sygnalizacji dźwiękowej /SA/,
natomiast poprzez dekoder / D l / układem regulacji temperatury /TR/ oraz poprzez drugi
dekoder / D 2 / układem wyświetlacza cyfrowego
/2 zastrzeżenia/

(22) 86 11 24

(71) Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu
Domowego "PRĘGOM-TERMET", Świebodzice
(72) Pękał Tadeusz« Baryski Tadeusz« Dobosz
Władysław
(54) Termoelektryczne urządzenie zabezpieczające dla gazowych grzejników wody
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że
znajdujący się naprzeciw elektromagnesu / 4 /
trzon zwory chwytnej / 5 / przymocowany Jest
przegubowo do dźwigni wychylnej /7//, podpartej sprężyna odpychająca / 6 / 1 zaopatrzonej
na przeciwległym ramieniu /&/ w grzybek / 9 /
gwałtownie odcinający przepływ gazu, w osi
którego umieszczony jest popychacz / 1 0 / oraz
przesuwny grzybek regulacyjny / l l / ( dociskany
sprężyna / 1 2 / osadzona w gnieździe krzywki
obrotowo-przesuwnej / 1 3 / , sprzężonej poślizgowo poprzez osadzenie mimośrodowe / 1 4 / z
iglicę / 1 5 / podtrzymujące grzybek zaworu zapalacza / 1 6 / , oparty o sprężynę / 1 7 / .
/ I zastrzeżenie/

4(51) F24C

Al(2l) 262595

4(51) F24H

A2(2l) 267205

(22)

87 08 04

(75) Tomasz tarama, Sanok, Jacek Sarama, Sanok
(54) Kocioł wodny płomieniówkowy centralnego
ogrzewania opalany gazem
(57) Kocioł wodny płomieniówkowy centralnego
ogrzewania opalany gazem posiada umieszczony
w izolowanej obudowie / 1 2 / zespół wymiennika
ciepła / I / usytuowany pionowo nad zespołem
palników / 1 4 / . Zespół wymiennika ciepła / I /
wyposażony jest w utwierdzone w dnach sitowych / 5 , 6/ płomieniówki / 7 / , charakteryzujące się tym, że mają kształt falisty dobrany
tak, że stosunek średnicy wewnętrznej płomieniówki / 7 / do jej promienia wygięcia mieści
się w zakresie 0,175 - 0,265, zaś amplituda
/A/ fali utworzonej przez oś płomieniówki / 7 /
jest większa lub równa Jej średnicy wewnętrznej i mniejsza lub równa trzykrotnej średnicy wewnętrznej płomieniówki / 7 / . Płomieniówki /!/ umieszczone są w kolejnych rzędach
zespołu wymiennika ciepła / I / tak, że ich
wygięcia usytuowane są naprzemianlegle.
/3 zastrzeżenia/

(22) 86 11 26

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "PREDOM",
Warszawa
(72) Siedlecki Mieczysław, Przyborowski
Leszek, Borecki Leon
(54) Sposób i układ sterowania kuchni
(57) Sposób polega na ustaleniu rodzaju obróbki termicznej produktu przez co narzuca się
dalszy sposób jej programowania, określając
rodzaj i wagę obrabianego produktu, będź bezpośrednio temperaturę i czas trwania tej obróbki lub rodzaj produktu, będź tylko Jego
wagę lub czas trwania obróbki, istnieje możliwość wysterowania godziny włączenia piekarnika i czasu grzania. Dzięki sprzężeniu układu sterowania piekarnika z układem sterowan a płyt grzejnych możliwa jest programowanie
czasu grzania i godziny włączenia płyt, przy
czym w układzie sterowania płytami grzejnymi
określa się płytę sterowaną układem 3tarowania
piekarnika. Układ zbudowany jest na bazie
mikroprocesora /M/ ze stała pamięcią ROM /R/.

4(51) F240
E048

Al(2l) 262324

(22) 86 11 11

(71) PAN Instytut Podstawowych Problemów
Techniki, Warszawa
(72) Tuszyński Wacław
(54) Sposób ogrzewania i izolacja termiczna
ścian obiektów budowlanych
(57J Sposób zgodnie z wynalazkiem polega na
tym, że promieniowanie słoneczne przepuszcza
się przez osłonę z szyb 9zklaiych o dużej
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transmisji w paśmie około 500 mm, po czy«
doprowadza się do powierzchni zewnętrznej
ściany. Wcześniej powierzchnie ściany pokrywa
się farba absorpcyjna dla promieniowania słonecznego.
Izolacja termiczna ścian budynku charakteryzuje sie tym, że na zewnętrznej powierzchni ściany osłonowej /$/ w odległości 6 mm do
24 mm jest umieszczony dyfuzor /O/ utworzony
z ezyb szklanych /Sz/.
/3 zastrzeżenia/

4(51) F27B

A1(21) 266318

(22) 87 06 17

(30) 86 06 17 - FR - PV n° 86 08987
87 04 14 - FR - PV n° 87 05466
(71) Aluminium Pechlney, Paryż, FR
4(51) F25C

Al(2l) 263389

(22) 86 12 29

(71) Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych,
świdnica. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Pomp Przemysłowych, Warszawa
(72) Krzesaj Antoni, Tarsa Kazimierz,
Wiśniewski Piotr, Słota Andrzej,
âwitalskl Piotr, Gebhard Stanisław
(54) Układ zabezpiecząlacy elementy urządzenia
wytwarzającego śnieg przed zamarzaniem
(54) Rozwiązanie polega na zastosowaniu połączenia przewodem mostkującym /12/ przewodów
powietrza sprężonego / 4 / 1 wody / 8 / , dzięki
czemu uzyskano możliwość przedmuchania sprężonym powietrzem elementów instalacji wodnej,
usuwając z nich resztki wody pozostałej w
przerwie pracy urządzenia wytwarzającego śnieg,
zapobiegając jej zamarzaniu. /2 zastrzeżenia/

4(51) F25D
B650

Al(2l) 269181

(54) Sposób i urządzenie do optymalizacji
spalania w piecach komorowych do wypalania bloków węglowych
(57) Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia do
optymalizacji spalania w piecach komorowych do
wypalania bloków węglowych, o komorach otwartych. Piec taki zawiera pewne ilość komór,
wstępnego ogrzewania, wypalania i chłodzenia,
liniowo w serii. Każda komora Jest utworzona
przez ustawienie obok siebie naprzemian, ścianek ogrzewczych z wydrążeniami, w których
cyrkuluję gazy spalinowe i przegród, w którrych sa układane w stosy bloki węglowe do prażenia. Gazy spalinowe sę wydobywane przez rurę
zasysająca połączone przez rurę doprowadzające ze ścianek grzewczych pierwszej komory naturalnego ogrzewania wstępnego.
Urządzenie według wynalazku charakteryzujš się tym, że każda rura doprowadzająca / 2 /
rury zasysającej /3/ jest zaopatrzona w ruchomy zawór zamykajęcy / H / , sterowany siłownikiem /12/, instrument pomiaru temperatury i
podciśnienia w przegrodzie grzewczej /5/,
instrumenty pomiarowe /19, 20, 21/ nieprzezroczyetości przez odbicie dymu wychodzącego z
każdej przegrody grzewczej i przyrzęd do ustalenia położenia zaworu zamykającego /11/, a
więc przepływu w każdej ściance przy kombinowanym pomiarze nieprzezroczystości dymów, temperatury i podciśnienia.
/10 zastrzeżeń/

(22) 87 12 02

(30) 86 12 06 - DE - G8632785.2
(71) Umformtechnik Hausach GmbH, Hausach/Baden,
DE

4 ( 5 l ) F27B

(54) Drzwi do kontenera chłodniczego

(30) 86 12 24 - CH - 05 186/86-2

(57) W drzwiach blacha wewnętrznej powierzchni
drzwiowej jest krawędzie»wo zagięta i stanowi
wąskie boki / 2 / . Stykajęce się ze eobę każdorazowo blachy wąskich boków / 2 / drzwi, tworzące
obrzeże, sa zespawane z wewnętrzne okładzinę
drzwiowa / 7 / . Okładzina drzwiowa / 7 / Jest połęczona na węskich bokach / 2 / z kształtownikiem
przyłączeniowym / 4 / .
/3 zastrzeżenia/

Al(21) 269691

(22) 87 12 24

(71) Georg Fischer AG, Schaffhaueen, CH
(54) Sposób i urządzenie do wprowadzania
dodatków do pieca szybowego lub żeliwniaka
(57) Sposób polega na tym, że dodatek kieruje
się do strumienia powietrza spalania, a w
miejscu wylotu dodatku wytwarza się obniżone
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ciśnienie, tak że dodatek jest zasysany przez
powietrze spalania do strefy spalania szybu
pieca.
Urządzenie składa się z umieszczonej w
ścianie pieca / I / wkładki / 2 / , w której przelotowym kanale /2a/ jest umieszczona wkładka
/ 5 / mająca otwór /5a/ połączony z kanałem / 3 /
doprowadzającym powietrze. W kanale / 3 / Jest
umieszczona dysza iniektora / 7 / połączona
jednym koncem z zasobnikiem dodatku, przy czym
drugi, wylotowy koniec tej dyszy Jest umieszczony w przewężeniu przelotowego kanału wkładki /5/.
/1O zastrzeżeń/

DZIAŁ G
F I Z Y K A
4(51) GOIB
B61K

Al(2l) 262425

(22) 86 11 13

(71) Kolejowe Zakłady Maszyn i Sprzętu
Drogowego "RACIBÓRZ", Racibórz
(72) Madecki Oerzy, Przewoźnik Andrzej,
Rudzki Michał, Sierżant Roman, Tokarski
Janusz, Wiechuła Paweł
(54) Sposób i urządzenie do pomiaru stanu
geometrycznago zestawów kołowych i
zużycia profilów roboczych tych zestawów
(57) Sposób pomiaru stanu geometrycznego zestawów kołowych i zużycia profilów roboczych
tych zestawów, wykorzystujący odwzorowanie
optyczne zestawu ustawionego symetrycznie
względem płaszczyzny symetrii rozmieszczenia
głowic pomiarowych i znajdującego się podczas
pomiaru w ruchu obrotowym oraz sterowanie oparte na zasadzie zmiany szczeliny powstającej
między wzornikiem a obrazem profilów rzeczywistych kół znamienny tym, że głowice pomiarowe /13 i 14/ przemieszczaja się ze zmienna
prędkośćię w zależności od ilości zasłoniętych
czujników fotoelektrycznych /Tl do T12/ w kierunku pionowym w górę i w dół oraz poziomym
w lewo lub prawo w kolejności zależnej od sekwencji zasłaniających się czujników fotoelektrycznych /T/ gdzie końcowy etap porównania
obrazu profilu mierzonego z wzornikiem odbywa

sie metodę kolejnych malejących kroków, z
których pierwszy wynosi od 3 do 6 mm a każdy
następny wynosi połowę wartości kroku poprzedniego, przy czym, ostatni krok wynosi około 1 mm, przy jednoczesnym zapamiętywaniu w
pamięci sterownika mikroprocesorowego współrzędnych zaciemnienia poszczególnych czujników
fotoelektrycznych /T/ w celu końcowej automatycznej analizy i wydania dyspozycji odnośnie
naprawy mierzonego zestawu kołowego.
Urządzenie do pomiaru stanu geometrycznago zestawów kołowych i zużycia profilów roboczych tych zestawów, posiadające podstawę, na
której ustawiony jest podnośnik z zespołem napędowym oraz dwa stojaki związane za sobą bslką,
przez którą doprowadzony jest napęd do przesuwu rozsuwnych pinoli osadzonych w tych stojakach z pionowymi prowadnicami, posiadające
głowice pomiarowe oraz elementy do odwzorowania profili zestawu z profilami wzorcowymi
osadzone przesuwnie poziomo na saniach korpusów mających ruch pionowy w stojakach, ma nm
stojaku /3 do 4/ oraz korpusach /19 1 20/ zabudowane elementy bazowe /21, 22, 23/, od których następuje płynna regulacja prędkości silników napędowych /li i 12/ z udziałem czujni«
ków fotoelektrycznych /T/.
/2 zastrzeżenia/

4(51) GO1B

Al(21) 262807

(22) 86 12 04

(71) Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa
(72) Oozanis Marian, Nowak Eugeniusz,
Stankiewlcz Janusz, Wiśniewski Wojciech
(54) Sposób i urządzenie do interferencyjnego
pomiaru odległości lotu głowicy pamięci
dyskowej od przeźroczystego, wirującego
dysku
(54) Zgodnie ze sposobem rejestruje się przesunięcie położenia prążków interferencyjnych
przy zmianie kąta oświetlenia powierzchni
dysk-głowica, między którymi odległość lest
mierzona i następnie, na podstawie wielkości
tego przesunięcia, ustala się odległońci między tymi powierzchniami.
Urządzenie wyposażone jest w mechanizm
/!/ umożliwiający za pomocą pokrętła /6/ płynną»
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kontrolowana 1 współzależna zalane kata oświetlenia i kata widzenia powierzchni / 5 / dyskgłowica. Mechanizm / I / na na jedny« raalenlu
umocowane źródło / 2 / światła monochromatycznego, a na drugi« - kauere TV / 3 / połączona
z monitorem / 4 / .
/2 zastrzeżenia/

4(51} GO1B

Al(21) 263095

(22) 86 12 17

(71) Politechnika Gdańska, Gdansk
(72) Wilga Marcin
(54) Układ do wyznaczania promienia tocznego
Ttoła pojazdu samochodowego
(57) Przetwornik fotoelektryczny / 2 / poprzez
przerzutnlk Schnitte / 3 / włączony Jest do Jednego z wejeć bramki AND / 4 / , której wyjecie
połączone Jeet z licznikiem dekodowym / 5 / zawierajęcym tranekoder oraz wyświetlacz cyfrowy. Oo drugiego welécla bramki ANO / 4 / włęczony jest odbiornik łącza optoelektronicznego
/ 6 / współpracujący z lustrami /7 i 8/ znajdującymi sie na końcach drogi pomiarowej. Nadajnik łącza / 6 / wyposażony Jeet w generator impulsów prostokątnych / 9 / o stałej częstotliwości oraz wzmacniacz mocy /10/ # natomiast w
odbiorniku łącza / 6 / fotoelement /14/ poprzez
amplifiltr árodkowoprzepustówy/15/, przerzutnik Schmitts /16/ i przerzutnik monostabilny
typu retrlggerable /17/ połączony Jest z układem sterujący« /18/ bramka ANO / 4 / .
/I zastrzeżenie/

4(51)

G010

Al(21) 259734

(22) 86 05 27

(75) Galiński Dan, Warszawa; Kowalski Henryk,
Warszawa; Wlęcek Tomasz, Rzeszów
(54) Dyfrakcyjny przetwornik liniowy
(57) Przetwornik liniowy składa się z dwóch
układów: optycznego /I/ i elektrycznego / 2 / .
Układ optyczny / I / zawiera źródło promieniowania monochromatycznego /3/, elementy / 5 , 6/
tworzące szczelinę dyfrakcyjne / 7 / , przesłona
/ 8 / ze szczelina /9/ oraz fotodetektor /12/
umieszczony w tubusie /13/. Układ elektryczny
/ 2 / zawiera wzmacniacz /16/, filtr /17/, demodulator synchroniczny /18/, generator sygnału harmonicznego /19/, oraz układ całkujący
/20/.
/4 zastrzeżenia/

4(51)

G01J

Al (21) 262801

(22) 86 12 03

(71) Politechnika Lubelska, Lublin
(72) Marszalec Elżbieta
(54) Sposób rozpoznawania przedmiotów według
ich barwy swobodnej i urządzenie do
rozpoznawania przedmiotów według ich
barwy swobodnej
(57) Sposób polega na tym, ta na powierzchnię
rozpoznawanego przedmiotu kieruje się prosto
padle zogniskowane więzkę światła białego, a
odbita selektywnie rozproszone część strumie
nia odbitego, monochromatyzuje się w prze
dziale 5 - 10 nm przy użyciu filtru lub kilku
filtrów interferencyjnych,a następnie wprowa
dza się zmonochromatyzowany strumień światła
na fotodiody i poddaje obróbce elektronicz
nej.
Urzędzenie składa się ze źródła /l/
światła białego z modulatorem / 2 / i obiekty
wem /3/ z osie prostopadle ustawione do iden
tyfikowanego przedmiotu / 4 / oraz z filtrów
/5/ interferencyjnych i z fotodiod /6/.
/2 zastrzeżenia/

4(51) G013
G08B
E21F

Al(21) 263038 (22 ) 86 12 17

(71) Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
Warszawa
(72) Wnęk Waldemar, Wawrzyniak Zbigniew,
Rybiński Janusz
(54) Czujnik promieniowania obszarów o podwyższonej temperaturze, zwłaszcza w
pożarnictwie
(57) Czujnik zawiera wzmacniacz - integrator
/ I / , wskaźnik temperatury /T/ w postaci akali
wielodiodowej z pojedynczym punktem świetlnym, modulator /M/, układ formujący /UF/ oraz
bramkę świetlne /B/.
/I zastrzeżenie/

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

64

4(51) GO1K

Al(2l) 257862

(22) 86 02 06

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Turczyński Zbigniew, Witué Bernard,
Imiełowski Krzysztof
(54) Sposób ciągłego punktowego pomiaru
temperatury człowieka'
(57) Istota wynalazku polega na tym, że za pomocą co najmniej jednego czujnika /CTs/, wykonuje się pomiar temperatury na powierzchni
skóry /SC/ i we wnętrzu organizmu oraz równocześnie za pomoce co najmniej jednego czujnika /CTk/, wykonuje się pomiar temperatury
we wnętrzu organizmu człowieka w zależności
od pomiaru prędkości przepływu krwi przez naczynia krwionośne. Następnie wartości graniczne temperatur koryguje się i testuje w zależności od wzorcowych wartości krytycznych oraz
przez pomiar temperatur przez cyfrowy termometr i pomiar prędkości przepływu krwi przez
cyfrowy przepływomierz krwi. /2 zastrzeżenia/

4(51) G01K

Al (21) 262943
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4(51) GOIK
G01N

Al (21) 264187

(22) 87 02 17

(71} Akademia Medyczna, Łódź
(72) Zgoda Marian M.
(54) Przyrząd do wyznaczania temperatury
płynięcia i/lub kropienia i/lub topnienia
(57) Przyrząd ma naczynko pomiarowe /3/ zakony
czone w dolnej części krótkim, kapilarnym odpływem /3*/« Naczynko /3/ umieszczone Jest w
komorze stapiania / 2 / zamkniętej od góry korkiem z umieszczonym współarodkowo termometrem
/ 7 / i rezystorowym czujnikiem temperatury /8/.
Dolna część komory stapiania / 2 / zakończona
Jest kuliste końcówkę kroplomierza, z której
wypływa badana substancja do pojemnika kropel
/A/ umieszczonego na dnie komory powietrznej
/l/ zamkniętej od góry. Całość zestawu pomia
rowego umieszczona Jest w naczyniu termoetatujęcym /6/.
/I zastrzeżenie/

(22) 86 12 10

(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin
(72) Stręk Fryderyk, Karcz Doanna, Góra
Władysław
(54) Urządzenie do pomiaru lokalnego współczynnika wnikania ciepła, zwłaszcza w mieszalnikach cieczy
(57) Element pomiarowy urządzenia wykonany
jest w postaci miedzianego wałka pomiarowego
/ I / umieszczonego wewnątrz pierścieniowej,
miedzianej tulei ekranującej / 2 / i tworzącego
z ta tuleją jeden element konstrukcyjny, wbudowany w wykonaną z dowolnego materiału termoizolacyjnego obudowę kołnierzową / 4 / ( mającą
dwie komory / 5 , 6/, do których doprowadzona
jest para wodna.
Powstający w komorze górnej / 6 / na tylnych ściankach wałka pomiarowego /I/ i tulei
ekranującej / 2 / kondensat odprowadzany jest
poprzez króciec górny /9/.
/3 zastrzeżenia/

4(51) G01K

A2(21) 268424

(22) 87 10 23

(71 ) Instytut Odlewnictwa, Kraków
(72) Cyganek Kazimierz, Chechliński Andrzej,
Remiszewski Antoni, Kotulski Marek,
Galon Józef
(54) Ręczny pirometr podczerwieni
(57) Pirometr ma metalową obudowę /l/f w kto-,
rej umieszczone są wszystkie zasadnicze elementy aparatu. Układ optyczny, elektroniczny
i odczytowy powiązane są w Jeden zespół mechaniczny połączony pierścieniem / 5 / z obudową
/I/. Pirometr ma trzy zakresy pomiarowe: 500°C #
15O°C, 60°C ustalane przełącznikiem / 8 / .
Układ wejściowy pirometru zbudowany jest
OB precyzyjnym wzmacniaczu. /2 zastrzeżeni*/
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2 mikrokomputerem /MK/ poł«ozona a« ponadto
klawiatura etaruj«ca, wyjściowa urz«dianla
znakowo-graficzne /uw/ i sygnalizatory / 8 / .
/ I zeetrzezenle/

4(91)
4(31) OOlL

Al(21) 262274

(22) 66 11 06

(71) Mor«ki Znatytut Rybacki« Gdynia
(72) Rokoez Jarzy, Wójtowicz Ryazard
(54) Układ generatora gal kątowej z prooramowana korekcją błędu
(S7) Układ zbudowany Jeat w oparciu o petit
eprzezenia fazowego współpracując« z dwoaa
dzielnikami impulsów, przy czy« pftle fazowa
zawiera również dzielnik lapuleów, a wezystkle te dzielniki «ej« atarowany ałowem sterującym stopień podziału. Wyodrębnione »lamenty
a łowa eterujacego e« aprztgnlfta z wejściami
odpowiednich dzielników zapewniając la pot«dany etoplen podziału. Wartość cyfrowa ałowa
terujfcego, e wiec 1 jego elementów ekładowych
Jeet wynikłe« przeliczeń wynikających z zeetoaowania na wyjściu generatora liczby impuleów
odpowiadaj«cel liczbie równokatnle rozaleezczonych znaczników wirującego eleaentu maszyny.
Układ generatora zapewnia dut« dokładność ganerowanla raetru bez ograniczeń powodowanych
podzloln« lub niepodzieln« liczb« iapuleów
znacznikowych to jeet tak« ich liczb«, te wynik podziału k«ta pełnego przez t« liczb« jest
całkowity lub ułamkowy. Układ generatora koryguje błfdy powataj«ce w wytwarzanej oal dla
przypadków niecałkowitego podziału k«ta pełnego .przez liczb« impuleów znacznikowych.
. -' ' * /I zaatrzetenie/

4(51) G01L

Al(21) 262554

(22) 86 11 24

(71) Katowickie Gwarectwo Węglowe - Kopalnia
W«gla Kem lennie go "STASZIC", Katowice
(72)Borowik Ryezerd, Żymełka Kryetlan,
Siclńeki Kazimierz, Hereztowska Bożena,
Staroń

Jerzy

(54) Urządzenie mikrokomputerowe do pomiaru
ciśnień dynamicznych w obudowach
zmechanizowanych
(57) Urzedzente zawiera czujnik ciśnień dynamicznych /C/, wzmacniacz /W/( układ f l l t r u j « cy /F/ i przetwornik analogowo-cyfrowy /P/ po«
ł«czony z układem sprzęgającym /WE/, który razem z procesorem /PR/ i wyjściowym układam
sprzęgającym /WY/ twórz« mikrokomputer /MK/.

G01L

Al(21) 262681

(22) 86 U 27

(71) Politechnika śląska l a . Wincentego
Patrowakiego. Gliwice
(72) Maroyniuk Andrzej
(54) 8poaób pomiaru rozkładu naoreżert w
taśaach zimnowalcowanych
(57) Sposób według wynalazku wykorzystuje zależność między częstotliwości« drgań własnych,
a napr«zenlem wawn«trznym w materiale oraz
stwierdzenie, te taśma walcowana Jest pobudzana do etochaatyczńych drgań przez naturalne
zjawiska proceeu walcowania. Z wyznaczonych
w dowolny sposób pomiarowo funkcji gęstości
widmowych mocy tworzy się ilorezy lub różnice
w stoeunku do dowolnie wybranej z nich funkcji
Jako odniesienia. Z ilorazu lub różnicy funkcji gęstości mocy wyznacza się częstotliwości
własne.
/ i zaetrzeżenie/

4(51) G01L

A2(2l) 268782

(22) 87 11 11

(71) Politechnika Łódzka, Łódź
(72) Kowalski Krzysztof
(54) Czujnik tanaometrvczny
(57) Czujnik Jest wyposatony w clenkośclenna
powłok« «totków« / I / z naklejonymi teneometrami oporowymi / 6 / , oaadzon« od atrony wl«kazaj średnicy na wałku / 2 / , a od atrony mniejazaj średnicy na walcowy« prowadniku / 3 / n i t ki /5/.
/ I zestrzelenie/

4 ( 5 1 ) G01M

Al(2l) 262991

(22) 86 12 12

(71) Wyżaza Szkoła Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia
(72) Farmae Józef
(54) Sposób 1 przyrząd do pomiaru wysokości
metecentrycznej jednostki podwodnej
(57) Spoeób polega na poleczeniu jednostki
podwodnej / I / z dwoma obcięznikami /2 i 3/
oraz ne takim rozmieszczeniu tych obciaźników,
eby Jednostka wraz z nimi osiągnęła etan równowagi obojętnej.
Przyrząd ma belkę / 4 / ( na której osadzone s« dwa obcięzniki /2 i 3/, przy czym obciążnik / 3 / ma pływalność dodatni«, a obci«żnik / 2 / ma pływalność ujemn«, zaś Ich suma-
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ryczna pływalność Jest zerowa. Belka / 4 / zaopatrzona jest w skalę pomiarowe /5/.
/4 zastrzeżenia/

Nř 18V/384/ 1988

wybuchowości gazu dla którego przeznaczony
jest eksplozymetr. Stopień eksplozywności
wieloskładnikowej mieszaniny określa się w
procentach od wartości wekazanej przez eksplozymetr przy pomiarze mieszaniny o składzie
odpowiadającym dolnej granicy wybuchowości.
/I Vzest rzężenie/

4(51)

G01N

Ai(2l) 262472

(22) 86 11 19

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Maciejewski Oenusz
(54) Sposób określania położenia przerwy

elektrolitycznej w rtęciowym kulometrza
kulometrycznym

4(51) GO1M

Al (21) 262902

(22)

86 12 10

(71) Inetytut Energetyki, Warszawa
(72) Waglowski Stanisław, Konikowski Tadeusz
(54) Sposób określania naprężeń termicznych
w wirniku turbiny parowej
(57) Sposób, w którym mierzy się temperaturę
pary przepływającej przy powierzchni zewnętrznej wirnika, stanowiącą wielkość podstawowe
oraz mierzy się ciśnienie pary lub zamiennie
prędkość obrotowe i moc turbozespołu, stanowiące wielkości pomocnicze, charakteryzuje się
tym, że z jednego równania różniczkowego, ustalającego związek wielkości wejściowej i wyjściowej o charakterze inercyjnym, którego zmienne
wejściową Jest mierzona temperatura pary, określa się wielkość pośrednie będące zmienne
wejściowe do drugiego równania, za pomoce którego ustala się zwięzek wielkości wejściowej i
wyjściowej o charakterze różniczkowym i określa
się symulowane naprężenia termiczne w wirniku
turbiny parowej.
/I zastrzeżenie/

4(51) G01N

Al(2l) 261991

(22) 86 10 21

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, Kraków
(72) Kaczmarczyk Andrzej, Syrek Wiesław
(54) Sposób oznaczania stopnia eksplozywności
wieloskładnikowej mieszaniny węglowodorowych çiazow palnych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania prostego, skutecznego, o technicznej
dokładności sposobu oznaczania stopnia ekaplozywności wieloskładnikowej mieszaniny węglowodorowej gazów palnych, zwłaszcza powstającej
w rozlewniach gazu płynnego propan-butan.
Sposób według wynalazku wykorzystujący zależność temperatury spalania katalitycznego od
wartości opałowej charakteryzuje się tym, że
dla określonej chemicznie wieloskładnikowej
mieszaniny oblicza się kolejno znanymi zależnościami procesu spalania dolna granicę wybuchowości oraz wartość opałową i temperaturę
spalania tm przy składzie odpowiadającym dolnej granicy wybuchowości. Następnie dobiera
się eksplozymetr katalityczny jednoskładnikowej mieszaniny wybuchowej dla której błąd
względny pomiaru è wyrażony wzorem:

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia dokładności i łatwości wykonania pomiaru.
Obraz czoła elektrod rtęciowych / 4 / linearyzuje się obserwując je przez element optyczny w postaci wypolerowanego pręta / 6 / z
przezroczystego materiału. Pręt umieszcza sif
stycznie do kapiláry kulometru, wzdłuż jego
osi.
/I zastrzeżenie/

4(51)

Al (21) 262903

(22) 86 12

(71) Centralny Ośrodek Techniki Medycznej,
Warszawa
(72) Szmurło Włodzimierz, Keraśkiewicz
Andrzej, Sygiericz Marek

(54) Sposób określania objętości zamrożonego
materiału biologicznego
(57) Sposób polega na tym, że do krioaplikatora /!/ wprowadza się elektryczny układ pomiarowy / 2 / ilości ciepła odbieranego od zamrożonej tkanki, którego sygnał przekazywany
Jest do wejścia wzmacniacza / 3 / i po wzmocni«
niu doprowadzony Jeet do układu całkującego
/ 4 / , po czym do wejścia układu przetwarzającego /5/ i następnie do skali / 6 / objętości
zamrożonej tkanki. Pomiar przepływającej iloi
cl ciepła mierzony jest różnicą pomiędzy temperaturą czynnika chłodzącego, a temperaturę
zamrożonej tkanki.
/I zastrzeżenie/

4(51)
Jest mniejszy od - 5%, przy czym tx jest temperaturą spalania jednoskładnikowej mieszaniny o stężeniu odpowiadającym dolnej granicy

G01N

G01N

Al(21) 263286

(22) 86 12 24

(71) Politechnika Lubelska, Lublin
(72) Skowron Jen, Pawłoweki Lucjan., Król
Andrzej, Kotoweski Marek
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(54) Sposób ciągłego określania chemicznego
zapotrzebowania tlenu kondensatów pary
uzyskiwanych, zwłaszcza w procesie
Tątężąnia mleka i układ do określania
chemicznego zapotrzebowania tlenu kondensatów pary uzyskiwanych, zwłaszcza
w procesie zatężania mleka
Í57) Sposób charakteryzuje się tym, że prowadzi &ię pomiar wartości estynkcji roztworu
przy długościach fal 400 - 440 nm i 490 - 540 nm
i oblicza wartość chemicznego zapotrzebowania
tlenu roztworu kondensatu wykorzystując proporcję wartości ekstynkcji. Układ zbudowany
Jest z przewodu / I / , którym doprowadzany Jest
roztwór, optycznych cel /2 i 3/ pomiarowych,
na które kierowane sa dwie wiązki światła
przez filtr / 4 / i filtr / 5 / oraz detektorów
/6/.
/2 zastrzeżenia/

(54) Urządzenie do badania zużycia ciał w
masie ściernej
(57) Urzędzenle charakteryzuje się tym, że w
dnie / 2 / pojemnika / I / ze ścierniwem / 4 / wykonane sę otworki / 3 / o mniejszej średnicy
niż średnica ziarna ścierniwa / 4 / , przy czym
poniżej poziomu dna / 2 / z otworkami / 3 / pojemnik / l / połęczony jest przewodem / 5 / doprowadzenia powietrza.
/i zastrzeżenie/

4(51) G01R

A1Ć21) 261577

(22) 86 09 25

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Rokosz Ryszard, Sawicki Jerzy, Sawicki
Janusz, Chylewski Wojciech, Obin Leszek,
Sarnecki Wojciech, Preis Piotr
(54) Układ wielpwartościowego wskaźnika
dolnej odchyłTTi napięć znamionowych
4(51) G01N

Al (21) 267539

(22) 87 09 02

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
(72) Sztandor Oacek, Wikieł Kazimierz,
Kozłowski Andrzej, Karpiński Zenon
(54) Analizator do pomiaru stężenia ozonu
rozpuszczonego w cieczach, zwłaszcza
w roztworach wodnych i sposób pomiaru
stężenia ozonu rozpuszczonego w cieczach
(57) Analizator do pomiaru stężenia ozonu rozpuszczonego w cieczach, zwłaszcza w roztworach
wodnych, zawiera membranowy czujnik amperometryczny /12/, który umieszczony jest skośnie
w komorze pomiarowej wyposażonej w kran trójdrożny /14/ i mieszadło /13/. Czujnik /12/
znajduje się w stałej odległości od mieszadła
/13/, a obudowy elektrolitów elektrody pracującej i elektrody odniesienia zamknięte sa
hermetycznie od dołu teflonowę membranę, a od
góry uszczelkami.
Sposób pomiaru stężenia ozonu rozpuszczonego w cieczach, polega na tym, że pomiar
stężenia ozonu transportowanego do membrany
czujnika w stałych warunkach odbywa się różnicowo, przez wypełnianie komory pomiarowej
na przemian ciecze badane i ciecze nie zawierająca ozonu, z automatyczne kompensację prędu
szczętkowego analizatora.
/2 zastrzeżenia/

(57) Układ wielowartościowego wskaźnika, według wynalazku, posiada zaciski drugi / 2 / i
trzeci / 3 / dołączone do wejścia członu sterującego /CS/, którego wyjścia poleczone sa z
członami wskaźnikowymi pierwszym /CWl/# drugim /CW2/, .... n-tym /CWn/, w ilości równej
wartościom mierzonych napięć znamionowych, w
ten sposób, że zaciek trzeci / 3 / z wyjścia
członu sterującego /CS/ jest połęczony, poprzez człon wskaźnikowy pierwszy /CW1/, drugi
/CW2/ i następne... z członem wskaźnikowym
ostatnim n-tym /CWn/, natomiast zaciski
wyjściowe członu sterujęcego /CS/ sa połęczone
w ten sposób, że zacisk czwarty / 4 / z wejściem
członu wskaźnikowego pierwszego /CW1/, pięty
/ 5 / odpowiednio z wejściem członu wskaźnikowego drugiego /CW2/, .... m-ty /m/ z wejściem
członu wskaźnikowego n-tego /CWn/, natomiast
zacisk wyjściowy pierwszy / I / połęczony jest
z wejściami wszystkich członów wskaźnikowych
/CW1, CW2,..., CWn/, przy czym każdy człon
wskaźnikowy jest jednakowy zarówno co do schematu, jak też wartości zastosowanych w nim
elementów.
/2 zastrzeżenia/

4(51) G01R

Al (21) 261663

(22) 86 09 29

(71) Politechnika Lubelska, Lublin
(72) Paszek Władysław, Zieliński Włodzimierz,
Piotrowski .Leszek, Sierpień Stanisław,
Dahołkowski Krzysztof, Mochniej Ryszard,
Wylężek Eugeniusz
4(51)

C0IN

A2(2l) 268303

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska
im. K. Pułaskiego, Radom
(72) Sadowski Dan

(22) 87 10 19

(54) Sposób i układ do badania procesów
komutacyjnych maszyn prądu stałego
(57) Sposób badania procesów komutacyjnych maszyn prądu stałego charakteryzuje się tym, że
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iskry powstające na zestykach szczotka-komutator odbiera się przez fotoelement połączony
z torem światłowodowym, którego impulsy świetlne przetwarzane sa na sygnały elektryczne i.
formowane w układach elektronicznych, a następnie przetwarzane na sygnały cyfrowe segregowane i obrabiane programowo w mikrokomputerze.
Układ według wynalazku składa się z trzech
czujników optoelektronicznych: czujnika iskier
/ I / i dwóch czujników nadawczo-odbiorczych
/ 2 , 3/ liczby wycinków komutatora i liczby obrotów umieszczonych naprzeciw komutatora maszyny połączonych czujnik iskier / I / z torem szerokopasmowego wzmacniacza zawierającego układy
kompensacji tła, regulacji wzmocnienia i dalej
sygnał podawany jest na układ komparatorów
/ 7 / , z wyjść których uformowane sygnały cyfrowe przez układ próbkujęco-pamiętajęcy /10/ i
transkoder podawane sa na wejście mikrokomputera /12/.
/2 zastrzeżenia/

(54) Wskaźnik zerowy do kompensatora
napięć zmiennych o współrzędnych
prostokątnych
(57) Wskaźnik zerowy zawiera wzmacniacz / 2 / ,
prostowniki sterowane /3/, / 5 / , mierniki / 4 / ,
/ 6 / o podziałce dwustronnej względem zara,
człony dopasowujące /I, 9/, człon torowy składowej rzeczywistej / 8 / , człon torowy składowej urojonej /10/ ( człon balastowy składowej
rzeczywistej /li/, człon balastowy składowej
urojonej /13/ oraz transformator zasilający
/16/.
'
/4 zastrzeżenia/

4(51) G01R
B07C
4(51) GO1R

Al(21) 262528

(22) 86 11 20

(71) Instytut Komputerowych Systemów
Automatyki i Pomiarów, Wrocław
(72) Braniecki Krzysztof, Dudek- Dan, Frydlewicz
Kazimierz, Helman Dariusz, Skrobański
Oanusz, Syma Werner
(54) Urządzenie do testowania liczników
energii elektrycznej
(57) Urzędzenie do testowania liczników energii elektrycznej posiada licznik wzorcowy
/UN/, którego wyjście połęczone jest z licznikiem impulsów /LI/. Z kolei wyjście licznika
impulsów /LI/ połęczone jest z jedne częścią
wejść rejestru stosowego /RS/, pozostała część
wejść rejestru stosowego /RS/ połączona jest
z dekoderem /DF/ wyjść fotoczujników /Fl-Fn/.
Wyjścia rejestru stosowego /RS/ połęczone sę z
wejściami danych i wejściami przerywajęcymi
jednostki sterujęco-obliczeniowej /OS/. Normalizacja sygnałów wejściowych prędu i napięcia
licznika wzorcowego /LW/ realizowana jest poprzez zastosowanie dla każdej fazy prądu
przekładnika prądowego /PI/, a dla każdej fazy napięcie-rezystorowego posobnika napięcia
/RPU/.
/2 zastrzeżenia/

Al(21) 263072

(22) 86 12 18

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Harasimowicz Darosław
(54) Sterownik, zwłaszcza do automatycznego
sortowania elementów
(57) Sterownik wyposażony jest w przerzutnlkl
/Pl, P2,
, Pn-1, Pn/ typu 0, których wyjścia /Q/ połęczone sę z wejściami elementów
kombinacyjnych NIE - LUB /Bl, B2,....Bn-l, Bn/ t
a wejścia taktujęce / T / sę ze sobę, a poprzez
element kombinacyjny NIE /B/ z włącznikiem
/Wl/ impulsowego układu mechanicznego związanego z zespołem sterującym cyklem pomiarowym.
/I zastrzeżenie/

4(51)

G01R

Al(21) 263117

(22) 86 12 19

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Michalski Andrzej, Chwaleba Augustyn,
Kalicki Andrzej
(54) Sposób pomiaru zmiennych w czasie
wielkości fizycznych

4 (51) GO1R

Al(21) 262848

(22) 86 12 06

(71I Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Sawicki Jerzy

(57) Sposób polega na tym, że stałoprędowy aygnał / I / analogowy przetwarza się na przebieg
okresowy o częstotliwości .proporcjonalnej do
wartości chwilowej amplitudy sygnału analogowego w przetworniku /u/f/, po czym wprowadza
się współczynnik proporcjonalności przez programowany blok normujący /P8N/ zależny od parametru stałoprędowego sygnału analogowego, a
następnie zlicza się skorygowane impulsy przebiegu okresowego w liczniku elektromechanicznym /LE/, których suma jest proporcjonalna do
sygnału analogowego.
/I zastrzeżenie/
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A2(2l) 268442

(22) 87 10 26

(71) Zakłady Ceramiki Radiowej, Warszawa
(72) Grzywacz Ryszard, Hyc Zygaunt, Zajkowski
Kazimierz
(54) Urządzenie do pomiaru pojemności i odchyłek pojemności kondensatorów
4(51) GOIR

A2(21) 265375

(22) 87 04 23

(71) Huta "SZCZECIN", Szczecin
(72) Kowaluk Piotr, Kowaluk Antoni
(54) Bezdotykowy wskaźnik napięcia zmiennego
(57) Wskaźnik aa w jednej gałęzi szeregowo
połączone głowice /B/ # wzaacniacz różnicowy
/C/ 1 wzaacniacz sterowania wskaźnika optycznego /H/, zaś w drugiej gałęzi ma szeregowo
połączone wzmacniacz sterowania generatora
/E/. wzaacniacz generatora /F/ i wzmacniacz
głośnikowy /G/.
/i zastrzelenie/

4(51)

G01R

A2(2l) 266594

(22) 87 07 Ol

(71) Politechnika Łódzka, Łódź
(72) Wolański Waldemar
(54) Sposób oraz układ do badania przesunięcia
fazowego napięć 1 impulsów przeksztaítnika tyrystorowego
(57) Sposób polega na tym, że okres sieci za
silającej dzieli się na określona liczbę /n/
Jednakowych przedziałów, z których każdemu
przyporzędkowuje się odpowiedni przekształt
nik /Pi - Pn/ i diodę /Ol - Dn/, przy czy«
początek przedziałów wyznacza pojawienie się
naraatajęcego zbocza sygnału odniesienia ufor
mowanego w układzie formowania sygnału odnie
sienia /F0/ a a zbocze narastające sygnału mie
rzonego uformowanego w układzie formujący«
/FI/ zmienia stan tylko tego z przerzutników
/Pi - Pn/, w którym ten sygnał mierzony się
pojawił 1 spowodujš zaświecenie diody /Ol - ON/ o numerze odpowiadającym temu przedzia
łowi.
Układ ekłada się z wielu torów, z których
każdy zawiera monowibrator /Gl - Gn/ przerzutnik /PI - Pn/, wzmacniacz /Wl - Wn/ oraz diod?
świecące /Ol - On/. Oo Jednego z torów dołą
czona Jest wyjście układu formowania sygnału
odniesienia /FO/, zaś wyjście układu formowa
nia sygnału mierzonago /FI/ Jest dołączone
do monowibratora /Ml/ ganerujęcego impuls
prostokątny, poleczonego z monowib«~atorem ze
garowym /M2/ opóźniającym przednie zbocze im
pulsu.
/4 zastrzeżenia/

(57) Urządzenie zawiera generator / I / napięcia
sinusoidalnego, pojemność mierzona / C V , czwórnlk / 2 / , wzmacniacz selektywny / 3 / , oraz detektor szczytowy / 4 / . W przypadku pomiaru pojemności napięcia z detektora / 4 / jest mierzone
na woltomierzu cyfrowym wyskalowanym w jednostkach pojemności. Przy pomiarach odchyłek
pojemności napięcie z detektora /A/ i napięcie odniesienia sę podawane na układ różnicowy / 6 / , połączony z miernikiem /M/ i komparatorem /!/.
/I zastrzeżenie/

4(51) G01P
G01L

Al (21) 262072

(22} 86 10 27

(71) Uniwersytet Warszawski, Warszawa
(72) Mine Stefan, Dębkowski Jan, Jaazczyńskl
Krzysztof
(54) Czujnik do ppmiarów dynamicznych wielkości
mechanicznych, zwłaszcza przyspieszeń
(57) Przedmiotem wynalazku jest czujnik do pomiarów dynamicznych wielkości mechanicznych,
zwłaszcza przyspieszeń, składający się z elementu / 3 / piezoczułego, korzystnie w postaci
płytki piezounipolarnej, osadzonego sztywno
w ścianie obudowy / 5 / i w ma9ie / I / sejsmiczneJ. Czujnik według wynalazku charakteryzuje
się tym, że dodatkowo składa się z prętów / 2 /
zamocowanych jednym końcem w ścianie obudowy
/5/# a drugim końcem w masie / I / sejsmicznej.
Zarówno element / 3 / piezoczuły, na którym ea
osadzone elektrody / 4 / , jak i pręty / 2 / sę
osadzona w masie / I / sejsmicznej w ten sposób,
że ruch względny jednego z tych elementów w
stosunku do drugiego, wywołuje odkształcenia
elementu / 3 / piezoczułego, w tym skręcanie.
/2 zastrzeżenia/

4(51) G01P

Al(21) 263308

(22) 86 12 29

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Latuszek Antoni, Zawisławski Zygmunt
(54) Sposób pomiaru prędkości przepływu
(57) Sposób polega na tym, że za pomocą przetwornika / I / wytwarza się w przewodzie fale o
częstotliwości Vo propagujące się w obu kierunkach i za pomocą dwóch odoiorników fal

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
akustycznych / 2 , 3/ usytuowanych w pewnej odległości od siebie, po przeciwnej stronie
przewodu / 4 / z obu stron przetwornika /I/,
mierzy eię częstotliwość V o + / ^ Â l)o~Ai?
drgań powstałych w przewodzie /A/ z energii '
odpromieniowanej przez fale podłużne. Fale te
powstają w przepływającym płynie /6/ pod wpływem fali wytworzonej przez przetwornik.
Poszukiwane prędkość przepływu wylicza
się w zależności Dopplera.
/I zastrzeżenie/

Nr 18 /384/ 1988

nętrzne magistralę gotowości /GT/, zaś do
zbiorczej magistrali /BUS/ s« przyłęczone
blok / 7 / sterujęcy ciekłokrystalicznym wskaźnikiem /li/ i blok / 8 / transmisji szeregowej,
który Jest zakończony dwukierunkowym szeregowym wyjściem /13/.
/3 zastrzeżenia/

4(51) G01V

Al(21) 263279

(22) 86 12 23

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Cygan Władysław, Michalik Andrzej,
Kubiea Stanisław
(54) Wyłącznik ciśnieniowy specjalny
transponders hydroąkustycznego

4(51) G01P

Al(21) 269556

(22) 87 12 18

(30) 86 12 19 - IT - 54221-B/86
(71) Veglia Borletti S.r.l., Mediolan, IT
(72) Bitetti Rodolfo
(54) Przyrząd wskazujący liczbę obrotów
w pojeździe
(57) Przyrząd zawiera tuleję / 5 / zamocowane
do stałego magnesu, mającego wewnętrzny otwór
/ 6 / , w którym osadzone sa środki sprężynujące
/ 7 / na wałku / 8 / elektrycznego silnika /li/.
/4 zastrzeżenia/

4(51) G01V

Al (21) 262792

(57) Wyłęcznik stanowi jednolitej budowy wytrzymałościowy korpus /l/t osadzony w przelotowym otworze pokrywy górnej / 2 / na zewnątrz
obudowy transponders, majęcy w Jego zewnętrznej poszerzonej części /3/ wykonany od spodu
pierścieniowy rowek / 4 / z osadzonym w nim
elastycznym pierścieniowym uszczelniaczem /5/.
Korpus /I/ jest utwierdzony w szczelnym połączeniu w otworze pokrywy górnej / 2 / tranepondera przy pomocy wewnętrznej nakrętki koronowej /6/, do której elementami złęcznymi / 7 / ,
umocowane s# co najmniej dwa wysięgniki /8/
utwierdzające położenie dwu najkorzystniej
Jednakowych dwustykowych wyłęczników /9/;
ich zewnętrzne styki /10/ współpracuję ze
stykowe tarczę /li/, umocowane przy pomocy
śruby /12/ do stopy grzybkowego sworznia /13/.
Sworzeń /13/ osadzony swobodnie w przelotowym
otworze /14/ korpusu /I/ ma grzybek /15/ wsparty od spodu na elemencie sprężystym /16/,
wspartym z drugiej Jego strony na nastawnej
dociskowej tulei gwintowanej /17/. W górnej
poszerzonej części / 3 / korpusu /I/ nakręcona
jest nakrętka zewnętrzna pierścieniowa /18/,
majęcę zewnętrzny króciec wlotowy /20/ wody
z otoczeniem. Pokrywa wyłącznika /19/ w dolnej swojej części skierowanej ku membranie
/21/ jest zaopatrzona w dwa współśrodkowe
płytkie cylindryczne wybrania /23/ o niejednakowej średnicy.
/6 zastrzeżeń/

(22) 86 12 03

(71) Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa "EMAG",
Katowice
(72) Isakow Zbigniew, Kwiatek Tadeusz, Staron
Darzy
(541 Układ wielokanałowej aparatury sejsmiczne;
(57) Przedmiotem wynalazku jest układ wielokanałowej aparatury sejsmicznej, przeznaczonej
do kontroli stanu górotworu w rejonach wyrobisk górniczych.
Układ według wynalazku ma mikroprocesorowy blok / I / zawierajęcy wewnętrzna pamięć RAM
i EPROM, połączony za pośrednictwem zbiorczej
magistrali /BUS/ z blokiem / 2 / rozszerzonej
pamięci. Z magistralę /BUS/ połączone aa również blok / 3 / zegara czasu rzeczywistego, moduł / 4 / sterujęcy pojemnościowe klawiaturę
/9/, który jest pobudzany bezwładnościowym
przekaźnikiem /27/ oraz blok /5/ sterujęcy
pomiarami analogowymi i wielokanałowy blok
/ 6 / wejść analogowych. Blok / 5 / sterujęcy pomiarami analogowymi i wielokanałowy blok /6/
wejść analogowych sa ze sobę połęczone wew-

4(51) GOIV
G01H

Al(2l) 263884

(22) 87 01 30

(71) Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych,
Warszawa
(72) Smoleński Dulian, Norek Henryk, Szymczyk
Wiesław, Szalczyński Leon
(54) Elektrodynamiczny przetwornik drgań
mechanicznycF na przebiegi elektryczne
(57) W przetworniku eprężyny / 7 / zaopatrzone
sa w ramiona / 8 / przewężone w swym środkowym
odcinku, przy czym grubość blachy, z której
wykonane sa sprężyny / 7 / dobrana Jest tak,
aby ciężar masy bezwładnej nie powodował większego przemieszczenia ramion / 8 / sprężyn /!/
od położenia równowagi, niż grubość blachy,
z której zostały one wykonane.
/I zastrzeżenie/
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91
Al (21) 262936

(22) 86 12 10

(71) Wojewódzki Związek Spółdzielni
Rolniczych "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" w
Bielsku Białej, Zakład Gospodarczy
Nr 6, Żywiec
(72) Oarłak Antoni
(54) Łącznik ciśnieniowy lub temperaturowy
ž martwa streta
(57) Łącznik ma zespół dwóch łęczników migowych /Aa i 4b/ usytuowanych względem siebie
równolegle, a ich elementy napędowe /9a i 9b/
opierają się o wspólna dźwignię / 5 / . Punkty
styku dźwigni / 5 / z elementami napędowymi
łączników migowych usytuowane sa na różnych
poziomach.
/2 zastrzeżenia/

4(51) GO28

Al(21) 262466

(22) 86 11 17

(30) 86 06 08 - Międzynarodowe Targi
Poznańskie
(71) Ośrodek Techniki Optotelekomunikacyjnej,
Lublin
(72) Łukaslk Jan, Modzelewski Jerzy
(54) Urządzenie do obrotu światłowodu
(57) Urządzenie składa się z płyty dolnej / I /
posiadającej wyżłobienie wzdłużne / 3 / o zmiennej głębokości na części swojej długości,
natomiast płyta górna / 2 / zaopatrzona jest w
tarczę napędowe / 5 / wyposażone w element cierny /6/» Płyta dolna w części wyżłobienia
wzdłużnego / 3 / o jednakowej głębokości posiada
poprzeczne wybranie / 4 / odpowiadające co najmniej szerokości elementu ciernego /6/.
/2 zastrzeżenia/

4(51) GO58

Al(21) 262888

(22J 86 12 08

(71) Politechnika Świętokrzyska, Kielce
(72) Wciślik Mirosław, Wolski Witold
(54) Układ regulatora forsującego
(57) W układzie wejściowy człon sumacyjhy /A/
połączony jest z elementem nieliniowym / 3 / ,
którego wyjście połęczone jest z członem całkującym / I / , a poprzez element proporcjonalny
/&/ z wyjściowym członem sumacyjnym. Wyjście
elementu całkującego / I / połączone Jest z
wejściem elementu całkującego / 2 / oraz z wejś*ciem wejściowego członu sumacyjnego /A/.
/I zastrzelenie/

4(51) G05D

Al (21) 263598

(22) 87 01 07

(71) Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów,
Tarnowskie Góry
(72) Bobek Jacek, Cichowski Henryk
(54) Urządzenie do regulacji poziomu cieczy
w zbiornikach ciśnieniowych
(57) Urządzenie zawiera regulator różnicy
Olśnień / I / współpracujący z naczyniem poziomym
/A/ mającym dwa poziomy odniesienia - nitszy
/PO 1/ i wyższy /PO II/. Naczynie poziomowe
/4/wykonane jest z trzech rur umieszczonych
jedna w drugiej, przy czym rura o najmniejszej
średnicy stanowi komorę minusowe, a rura o
największej średnicy stanowi komorę plusowa.
Regulator różnicy ciśnień / I / ma zabudowany
zaworek regulacyjny / 2 / sprzężony mechanicznie z jego wrzecionem oraz połączony z komora
usytuowaną przed Jego membraną 1 z komorą
plusową naczynia poziomowego /A/.
/I zastrzeżenie/
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4(51) GO5O

F 270

Al(21) 269460

(22) 87 12 14

(30) 87 10 29 - OC - P 3736701.3
(71) Inter System Vertrieb Gesellschaft fflr
Technische Systeme mbH, Monachium, OE
(72) Kohler Reinhard
(54) Sposób dotowania gazu 1 urządzeni» do
dozowanie gazu
(57) Zgodnie ze epoeobea zadane wartość dozowania gazu OBlega się przez stabilizowanie na
odpowiednim poziomie różnicy ciánlen na drodze
przepływu gazu, w której występuje co najmniej
Jeden odcinek przepływu lamlnarnego w układzie
przewodów gazowych od źródła zaellanla gaze« do
wylotu gazu*
Urządzenie aa w obudowie / I / utworzone
komorę wstępne / 2 / z wlotea gazu 1 komorę wtórna. / 3 / z wylotem gazu. Komory / 2 , 3/ połączone
ef kanałem gazowym / 4 / . W każdej komorze / 2 , 3/
umieszczone se czujniki ciśnienia / 8 / .
/13 zastrzeżeń/

Nr 18 /384/ 198«

ne którya wykonany jest poprzeczny rowek.
Pręt / 6 / osedzony Jeet euwliwie w otworze
/ 2 / o kształcis przekroju poprzecznego odpowladajęcym przekrojowi pręta / 6 / . Na części
obwodu otworu / 2 / umieszczony Jest występ /A/
o równoległym do ściany otworu / 2 / wysięgu
równym "b" oraz długości anlejezej od długośol rowke na pręcie /€/ 1 ezerokoścl anlejezej od szerokości rowka na pręcie / 6 / . Wye**P /V umieszczony Jest no tej części obwodu
przekroju poprzecznego, ne której znajduje
elę rowek w pręcie / 6 / , przy czym wysokość
poprzecznego przekroju otworu / 2 / mierzona
proetopedle do powierzchni / 3 / , na której
umieszczony Jest występ / 4 / , Jsst większy od
odpowiadajęcej jej wysokości przekroju pręta
/ 6 / co najmniej o wyelęg "b".
/I zaatrzężenia/

4(51) G06F
G05F

Al(21) 262016

(22) 86 10 22

(71) Politechnika Slaska im. Wincentego
Pstrowskiego, Gliwice
(72) Matysiak Henryk, Paduch Darosław
4(51) G05F

Al(21) 262972

(22) 86 12 11

(71) Politechnika Slęeka im. Wincentego
Pstrowskiego, Gliwice
(72) Slurek Ryszard, Wajler Dan, Kolka
Henryk, Kidewa Marian
(54) Układ generacji sygnału gotowości dla
zasilacza stabilizowanego
(57) Układ charakteryzuje się tym, że do wejścia wzmacniacza błędu /W/ dołączony jeet detektor /O/ wielkości napięcia wyjściowego
wzmacniacza błędu /W/, a napięcia wyjściowe
detektora /O/ jeet sygnałem gotowości /G/.
/I zastrzeżenie/

(54) Sposób sterowania wyświetlaczy ciekłokrystalicznych LCD w ttiskroprocssorowych
Frzyrzędach pomiarowych
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opacowania nowego sposobu stsrowania wyświetlaczy
ciekłokrystalicznych z mikroprocesowych przyrządach pomiarowych, który polega na tym, że
do sterowania używa się wyłącznie rejestrów
CMOS z jednym wejście» informacyjnym, które
dołęcza się bezpośrednio do magistrali mikrokomputera z jednej strony i wyprowadzeń wyświetlacza z drugiej, e przerzutnlki o tych samych adresach we wszystkich rejestrach przyporządkowuje się segmentom określonego znaku
wyświetlacza, przy czym wple danych do przerzut nik ów o tych samych adresach we wszystkich
rejestrach jest równoległy.
/I zastrzeżenia/

4(51) G08B

Al(21) 263010

f22) 86 12 15

(71) Przedeiębiorstwo Doświedczelno-Produkcyjne
Elektronicznej Aparatury Pomiarowej
"EUREKA", Warszawa
(72) Charon Derzy, Lisowski Adam
(54) Układ czujnika ruchu z efektem Dopplera

4(51) G05G
B60T
H0IR

A2(21) 268273

(22) 87 10 15

(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych,
Poznań
(72) Maje Piotr
(54) Urządzenie aretujace samopowrotny przycisk
elementu sterującego
(57) Id» urządzeniu aretowany przycisk / 9 / połą
czony }est z osdoartyin sprężyna / 7 / prętem / 6 / ,

(57) Układ zbudowany lest z misszacza /M/ t
detektora zneku odchyłki dopplerowsklej /OZ/,
filtru /F/, filtru uśredniajęcego /FU/, oraz
detektora amplitudy o przełączanym kierunku
detekcji /DA/.
/I zastrzeżenia/^

Nr 18 /384/ 1988
4(51) G08C

Al(2l) 262912
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(71) Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Bydgoszcz
(72) Paprocki Eugeniusz, Mikołajczyk Ryszard
(54) Sposób przesyłania sygnałów prądu stałego
I układ do stosowania tego sposobu
(57) Sposób przesyłania sygnałów prądu stałego
będących informacjami o zalanie stanu urządzenia lub rozkazami mającymi na celu wymuszenie
zmiany stanu istniejącego polega na tym, że
sygnai prądu stałego Jest wysyłany ta sarnę
part przewodów ze zmieniające eię biegunowością, przy czym po nadaniu pierwezego sygnału
wywołana Jest przerwa w przepływie prędu, a
następnie z odwrotna biegunowości« przesyłany
Jest tą samt part drugi sygnał odbierany w obwodzie wykonawczym urządzenia dozorowanego.
Układ zawiera styk pomocniczy /W3/ urzędzenla dozorowanego, który jest połączony szeregowo z dioda /O/ ustalającą możliwy kierunek
przepływu prądu. Równolegle do tych elementów
włtczony jest obwód wykonawczy zawierajęcy
diodf /02/ umożllwlajtct przepływ prądu tylko
dla odwrotnej biegunowości źródła zasilania.
Szeregowo z diodą /D2/ włączone są elementy
wykonawcze obwodu. Następnie poprzez przewody
kabla sterowniczego /KS/ włączone jest urządzenie zmieniaje.ce biegunowość źródła, elementy sygnalizacji /LS/ i /DZ/ oraz źródło prądu
stałego.
/3 zastrzeżenia/

womechanizmem przekazują do niego sygnał
0 przemieszczaniu sie czołe strugi i jeet
przez eerwoukład przemieszczany przed czołem
strugi metalu. Urządzenie do badania kinetyki
wypełniania metalem formy odlewniczej zawiera
bezdotykowy czujnik /5/ przytwierdzony połączeniem sztywnym / 4 / i /6/ do układu cięgien
1 prowadnic /!/ połączonych z serwomotorem / 8 / .
Układ ten zamocowany jest na statywie /10/
umożliwiającym ustalanie jego położenia w
przestrzeni. Czujnik /5/ współpracuje z serwomechanizmem /!/ 1 /&/, powodującym przemieszczenie czujnika / 5 / przed czołem strugi metalu.
/2 zeetrzężenia/

4(51) G10K

Al(21) 263181

(22) 86 12 17

G01B

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska In. J. Gagarina,
Zielona Góra
(72) Bydałek Andrzej, Bydałek Adam,
Czechoweki Józef
(54) Sposób i urządzenie do badania kinetyki
wypełniania metalem form odlewniczych

A2(21) 268059

(22) 87 10 02

(71) Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-WZM",
Warszawa
(72) Armiński Józef, Biernackl Kazimierz,
Gasinski Tadeusz
(54) Komora do tłumienia hałasu i eliminacji
mgły olejowej
(57) W komorze jedna z jej ścianek /I/ ma
pierwsze drzwi przeeuwne / 2 / , a ścianka / 7 / ,
która Jest do niej przeciwległa, ma drugie
drzwi przesuwne /6/. Wewnątrz komory umieszczony jest pulpit /5/ oraz urządzenie oczyszczania powietrza /8/.
/3 zastrzeżenia/

4(51) G U B
4(51) G09B
B220

93

Al(2l) 263027

{7Z) 86 12 15

(71) Łódzkie Zakłady Radiowe, Łódź
(72) Pakowski Włodzimierz, Rzeteleki
Zdzisław, Samodulskl Leszek
(54) Szczotka do płyt gramofonowych
(57) Szczotka ma trzy«acz /3/ z pędzlem /!/.
osadzony wahliwie osią /5/ w uchwycie / 6 /
magnetycznego przetwornika /10/. Ramiona uchwytu / 6 / eę osadzone asymetrycznie względem
osi podłużnej tej szczotki. /3 zaetrzeżenia/

(57) Sposób według wynalazku polega na umieszczeniu w kanale formy bezdotykowego czujnika
przed czołem przemieszczającej ele strugi.
Czujnik połączony Mechanicznie eztywno z ser-

4(51) G11B

Al(2l) 263163

(22) 86 12 22

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa;
Fabryka Mierników 1 Komputerów "ERA ,
Warszawa
(72) Kiełkiewicz Jędrzej, Kozłowskl Antoni,
Pawllckl Oerzy, Wajcen Uruszula
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Nr 18 /384/ 1968

(54) Sposób wytwarzania sztywnych dysków
pamięci magnetycznej
(57) Sposób wytwarzania sztywnych dysków pa
wice 1 magnetycznej polegający na nanoezeniu
metoda wirówkowa dyspersji magnetycznej zło
żonej z mieszaniny cząstek pigmentu magnetycz
nego 1 ewentualnie cząstek niemagnetycznego
wypełniacza nieorganicznego« zwłaszcza o C -Al o., zawieszonej w roztworze spoiwa polime
rowego w rozpuszczalnikach organicznych, z
dodatkiem środków pomocniczych, na niemag
netyczne sztywne podłoże ewentualnie z warstwa
pośrednia, odparowaniu rozpuszczalników orga
nicznych połączonym z orientacja cząstek mag
netycznych w polu magnetycznym 1 utwardzeniu
utworzonej warstwy magnetycznej, a następnie
jej ewentualnemu szlifowaniu 1 polerowaniu
charakteryzuje się tym, że jako spoiwo polime
rowe etoeuje się produkt wstępnej kondensacji
dianowej żywicy epoksydowej o równoważniku
epoksydowym 1000-5000, rezolowej żywicy feno
lowo- formaldehydowej zawierajęcej grupy hydroksymetylows wolne lub eteryfikowane alkoho
lem i/lub eteru allilowego żywicy fenolowo- formaldehydowe1 zawierajęcego grupy hydroksymetylowe wolne lub eteryfikowane alkoholem, o
średniej masie cząsteczkowej 200-1000 oraz
ewentualnie żywicy melaminowo-formaldehydowej
o średniej masie cząsteczkowej mniejszej niż
2500, przy czym kondensację prowadzi się w
rozpuszczalnikach organicznych, w temperaturze
80-150°C w czasie 1-10 godzin.
/4 zastrzeżenia/

4(51)

G11B

A2(21) 268543

4(51) G U C

Al(2l) 262959

(22) 86 12 11

(71) Zakłady Teleelektroniczne "TELKOM-TELFA",
Bydgoszcz
(72) Arciezewekl Włodzimierz, Buczkowakl
R y s z a r d

(54) Układ do programowania pamięci
(57) W układzie między wejście programujęce
/PD/PGM/ i wejście selekcji /CS/ każdego ukła¬
du pamięciowego /i/ włączony jest na stałe
układ / 2 / separujęcy od siebie te wejścia na
CZS8 programowania.
/I zastrzeżenlt/

(22) 87 10 30

(71) Zakłady Radiowe "DIORA" Ośrodek
Projektowania i Wdrożeń Radiofonii
Odbiorczej, Dzierżoniów
(72). Miazga Ryszard
(54) Układ identyfikacji taśmy magnetofonowej
(57) Układ zawiera klucza /K, Ka, Kb, Kc/,
bramki /B, Ba,Bb,Bc,Bd, Be/, czujniki /Wa, Wb/,
oraz rezystory nastawne /Ra, Rb/.
/I zastrzeżenia/

DZIAŁ

H

ELEKTROTECHNIKA
4(51) HO1B

Al 21

264652

(22) 87 03 13

(71) Hołoga
Zygmunt.
Katowice
(72) Hołoga Zygmunt, Pudlik Roman, Nycz
Czesław
(54) Elektroenergetyczne przewody i ich osłony,
zwłaszcza z aluminium lub lago stopów
(57) Przewody i ich osłony charakteryzuję się
tym, że maję powierzchnie zewnętrzna pokryta
powłokami ochronnymi, uzyskanymi metodami
chemicznymi względnie elektrolitycznymi, za¬
barwionymi na kolor ciemny, korzystnie czarny.
/2 zastrzeżenia/
4(51)

H01H

A2(21) 268221

(22) 87 10 14

(71) Politechnika Łódzka, Łódź
(72) Bolanowski Bolesław, Kołacinski Zbigniew,
Bartoszewski Zbigniew, Zielinski Ludwik

(54) Tor prądowy główny łącznika elektrycznego
(57) Tor prędowy charakteryzuje się tym, że
styk ruchomy / 4 / jest zamocowany obrotowo w
dźwigni napędowej /6/ łęcznika. Na dźwigni
/6/ znajduję eię wewnętrzne ograniczniki /li,
12/ ruchu elementów sprężynujęcych /9, 10/
oraz zewnętrzne ograniczniki / 7 , 8/ elementów
sprężynujęcych /9, 10/ ustalajęcych położenie
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etyku ruchomego / 4 / w stanie otwarcia łącznika, przy czym co najmniej Jeden z ograniczników zewnętrznych / 7 / lub /&/ nože być usytuowany poza dźwignia napędowe /6/.
/3 zastrzeżenia/

4(51) HO1H
B23K

A l (21)

270702

(22) 86 03 04

(75) Gołkowski A n d r z e j , Tarnowskie Góry
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przestrzennie stanowiska chłodzenia /3/, gdzie
następuje schładzania w warunkach ponownego
użycia odprowadzonej energii cieplnej.
/34 zastrzeżenia/

4(51) H01L

A1(21) 263018

(22) 86 12 16

(71) Instytut Technologii Elektronowej,
Warszawa
(72) Łysko Jan, Czesnik Mirosław, Koryciński
Janusz, Grabieć Piotr

(54) Układ sterowania l i s t w a docŁękową
zgrzewarki folTT

(54) Przyrząd półprzewodnikowy typu SOI

( 5 7 ) Układ charakteryzuje s i ę tym, że dioda
/ 1 5 / włączona Jest w obwód z a s i l a n i a cewki / 1 0 /
elektromagnesu uruchamiającego l i s t w ę dociskowa - równolegle do t e j cewki / 1 0 / , w kierunku
zaporowym do ź r ó d ł a z a s i l a n i a prądem stałym
/li/.
/3 zastrzeżenia/

(57) W przyrzędzie podłoże półprzewodnikowe
całkowicie odizolowane od płytki półprzewodnikowej / I / warstwę dielektryczne /12/ 1 mechanicznie mocowane warstwę wypełniajęcę /13/
jaat fragmentem tejże płytki półprzewodnikowej /i/.
/i zaatrzażenle/

4(51) H01D

Al(21) 267062

(22) 87 07 29

(30) 86 07 30 - DE - 3625803.2
(71) IfR Ingenieurbüro fflr Regelungstechnik
Anlagenbaugesellschaft mbH, Berlin
Zachodni
(72) Kohler Reinhard
(54) Sposób usuwania atmosfery ze zbiorników
próżniowych, zwłaszcza lamp elektronowych
i kineskopowych oraz urządzenie do usuwaïïia atmosfery ze zbiorników próżniowych,
Uwłaszcza lamp elektronowych i kineskopowych
(57) Zbiornik próżniowy /12/ Jest umieezczony
w co najmniej Jednym stanowisku roboczym / 2 /
w którym w sposób sterowany Jest nagrzewany i
Jednocześnie opróżniany Jak również po osiągnięciu danej temperatury zamykany, 1 w którym
po zakończeniu nagrzewania opróżniony zbiornik
jest schładzany. Celem podwyższenia uzysku
zbiorników próżniowych przy stosunkowo wyższej
oszczędności energii i utrzymaniu wysokiej Jakości, nagrzewanie i opróżnianie zbiornika
próżniowego następuje w stacji roboczej w pojemniku termicznym / I / , który po opróżnieniu
i zamknięciu zbiornika próżniowego /12/ zostaje przenoszony baz otwierania do oddzielonego

4(51)

H01R

A2(21) 268328

^22) 87 10 20

(75) Wyszogrodzki Wojciech, Lue 3an, Wypych
Dacek, Łódź
(54) Miniaturowy łącznik suwakowy
(57) Współdziałające ze eoba w zestawie czyn
ny /3/ i bierny / 4 / etyk, maja kształt zbli
żony do litery "L" z ramionami stykowymi za
chodzącymi częściowo ze siebie i wspartymi
na odsadzeniach /9/ korpusu. Ramię styku czyn
nego /3/ ma w części środkowej schodkowe od
kształcenie /12/ tworzące pochyłe powierzch
nię, w zaaięgu którego jest ueytuowany występ
/ 8 / suwaka /5/ do odginania końcówki ramienia
etyku czynnego i tworzenia zeetyku.
/4 zaetrzetenia/

4(51) H02B

Al(2l) 262986

(22) 86 12 12

(71) Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa "EMAG",
Katowice
(72) Nitka Stanisław, Jarosz Jan, Czekajawaki
Mirosław, Jedziniak Krzysztof, Miłek
Franciezek, Szeroki Benedykt, Lasek
Krystian, Marika Franciezek
(54) Sposób sterowania praca stacji transformatorowej
(57) W sposobie przed zaleczeniem napięcia na
odpływy dokonuje się kontroli stanu izolacji
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zaeilanej ze stacji eiecl 1 dokonuje ale blokowania załączenia uszkodzonego odpływu.do
czasu usunięcia uszkodzenia, natomiast przy
zaniku napięcia zasilającego stacje i powtórnym Jego pojawieniu się dokonuje się ponownie kontroli stanu izolacji sieci jak przed
każdorazowym zaleczeniem stacji.
Wyleczenia odpływów stacji dokonuje ale
za pomoce centralnego zabezpieczenia upływowego /13/ i zabezpieczeń zwarciowych odpływów / 7 , 8/, których zadziałanie blokuje się
za pomoce przekaźników przed powtórny« załączeniem napięcia na uszkodzone siać w przypadku skasowania przycisku blokady zabezpieczeń.
/I zastrzeżenie/

4(51) H02H

Nr 18 /384/ 1968
A1(21) 263120

{22) 86 12 19

(71) Politechnika Warszawska. Warszawa
(72) MierzeJewekl Leszak, Gałuszewski Marek
(54) Detektor zwarć analizujący stromość
narastania prądów trakcyjnych
(57) W detektorze zwarć drugie wyjścia wzaacniacza napięcia / 2 / jast połączona poprzez
komparator czaau trwania aygnału / 5 / z drugla
wejściem elementu logicznego typu I /6/.
/2 zaatrzetenla/

4(51) HO20

Al (21) 260903

(22j 86 08 Ol

(71) Instytut Automatyki Systemów Energetycz
nych, Wrocław
(72) Halawa Tadeusz, Jaworski Tadeusz,
Kaczaarek Mieczysław

4(51) HO2H

Al(2l) 262416

(22) 86 11 13

(71) Południowy Okręg Energetyczny
Elektrownie "ŁAZISKA", Łazieka Górne
(72) Tchórz Janusz
(54) Sposób i układ do rozruchu elektrycznego
(57) Sposób rozruchu według wynalazku polega
na prądowym zabezpieczeniu układu napędowego
w czasie rozruchu wartośćif niższe od nominalnego prądu rozruchu, a po fazie rozruchu zabezpieczanie układu wartoócię prędu Jeszcze
niższe, niż stosowana w czasie rozruchu. Przy
tym stosuje się co najmniej dwa stopnie zabezpieczenia niższego od wartości prędu nominalnego.
Układ rozruchu według wynalazku zawiera
co najmniej dwa sterownicze przyciski /77,1
77,2 77,3/ których styki /I, 2/ załeczejece
układ sa włęczone w obwód sterowania wzajemnie równolegle. Ponadto ma co najmniej dwa nadprędowe przekaźniki /21,1 21,2 21,3/ oraz
przekaźnik na prąd znamionowy tak wleczone w
obwód sterowania, że zadziałanie któregokolwiek z nich wyłącza układ. Każdy następny przekaźnik prądowy /21,1 21,1 21,3/ma większe
wartość zabezpieczająca od poprzedniego, a
każdy z nich Jest bocznikowany w czasie rozruchu odpowiednim stykiem kolejnego przycisku
sterowniczego /77,1-3,4//77,2-5,6/ /77,3-5,6/.
/2 zaetrzeżenia/

(54) Układ ogranicznika mocy elektrycznej
(57) Układ zawiera elektromagnetyczny prze
kaźnik /P/ i termiczny bezpiecznik / B t / , któ
rego zaciski sa zbocznikowane zestykiem / Z /
przekaźnika /P/. Zestyk /Z/ Jest otwisrany
na czas występowania szczytów energetycznych.
/3 zastrzeżenia/

4 (51) H023
F27B

Al(21) 263183

(22) 86 12 18

(71) Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji
Przemysłu Syntezy Chemicznej
"PROSYNCHEM", Gliwice
(72) Kubat Kazimierz, Maruea Zbigniew,
Florek Eugeniusz, Wiśniewski Jerzy,
Byrka Tadeusz
(54) Sposób kompensacji mocy biernej w
piecach karbidowych oraz układ eTektryczny do kompensacji mocy biernej w piecach
karbidowych
(57) Spoeób kompensacji według wynalazku charakteryzuje się tym, że kompensacji dokonuje
się po stronie niskiego napięcia transformatora piecowego, przy czym moc kompensowana
jest na wysokim napięciu, co uzyskuje eię poprzez ponowne przemianę prądu z niskiego na
wyeokie napięcie. Moc bierna kompeneowana
jest równocześnie na trzech fazach. Układ do
kompeneacji mocy biernej w piecach karbidowych
składa się z podłączonego równolegle po stronie niskiego napięcia transformatora piecowego / 2 / transformatora trójfazowego / 3 / lub
trzech trensformatorów jednofazowych o regulowanym niskim napięciu, baterii kondensatorów
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/ 4 / pracujących na wysokim napięciu oraz zeatawu wyłęcznlków / 6 / i odłęcznlka / 7 / . Tor
prądowy / 5 / łęczy układ koupánaacyjny z alaelf zasilająca, instalację anargif elektryczne.
/3

4(51) HO23

A2(2l) 266595

zaetrzeźenla/

pierwszej rozdzielni średniego napięcia /!/
zbiór zestyków sygnalizacyjnych przekaźników
ekcji drugiej średniego napięcia / 2 / l zbiór
zestyków sygnalizacyjnych przekaźników rozdzielni najwyższego napięcia / 3 / aę połączone
z przekaźnikami pośredniczącymi telemechaniki
/ 4 / odpowiednio poprzez człon przełeczajęcy
telesygnalizacji aakcjl pierwszej rozdzielni
średniego napięcia / 5 / ( człon przelaczajęcy
teleaygnalizacjl sekcji drugiej rozdzielni
średniego napięcia / 6 / 1 człon przełeczajęcy.
telesygnalizacji najwyższego napięcia / 7 / .
/6 zastrzeżeń/

(22) 87 07 01

(71) Politechnika Łódzka. Łódź
(72) Nowakowskl Darzy
(54) Układ do kompensacji wyższych harmonicznych prgdu w obwodach trójfazowych
(57) Układ charakteryzuje ale tym, że w przewodzie zerowym zawiera transreaktory /TR/ z
dwoma uzwojeniami wtórnymi /z«, z J , przy czym
do Jednego z nich /z^/ jest dołączona jedna
pojemność rezonansowa /Cl/, a do drugiego
/ z _ / druga pojemność rezonansowa /C2/.
/I zastrzeżenie/

4(51) H02K
A47J

Al(21) 262881

(22) 86 12 05

(30) 86 06 08 - Międzynarodowe Targi
Poznańskie
(71) Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu
Gospodarstwa Domowego, "PREOOM-ZELMER",
Rzeezów
(72) Boćko Tadeusz, Szczeslul Tomasz
(54) Silnik małej mocy, zwłaszcza ręcznych
robotów kuchennych
(57) Silnik ma ramę / I / z tworzywa sztucznego
z gniazdem / 2 / pod stojan / 3 / silnika, moco<
wany występami / 5 / poprzez zaczepy w bokach
gniazda. Łożyska /10/ baryłkowe mocowane są
do wgłębień ramy /I/. Łożysko oporowe ma wieniec / 7 / , którego grubość Jest mniejsza od
średnicy kulek / 8 / toczęcych się po podkładkach / 9 / .
/3 zastrzeżenia/

4(51) H02J

Al(21) 268815

(22) 87 11 13

(71) Biuro Studiów i Projektów Energetycznych
"ENERGOPROJEKT", Poznań
(72) Kłusek Oózef, Glerezewski Bogdan,
Majchrzak Zbigniew
(54) Sposób i układ do wyprowadzania wspólnych
sygnałów telemechaniki z aekcjonowanycn
Fozdzielnl średniego napięcia i z rozdzielni najwyższego napięcia
(57) Sposób polega na tym, że wydziela się
obwody wspólne telemechaniki tak, że tworzy
się zbiór zestyków sygnalizacyjnych przekaźników sekcji pierwszej rozdzielni średniego
napięcia / I / , zbiór zestyków sygnalizacyjnych
przekaźników sekcji drugiej rozdzielni średniego napięcia / 2 / i zbiór zestyków sygnalizacyjnych przekaźników rozdzielni najwyższego napięcia / 3 / , a następnie łęczy się galwanicznie obwody wspólnych sygnałów telemechaniki / S j . S 2 ... S n i S
, S ^ ... S^ / z w
członem przełączającym telesygnalizacji eekcji
pierwszej rozdzielni średniego napięcia / 5 / ,
członem przełęczejęcym telesygnalizacji sekcji
drugiej rozdzielni średniego nap te. cis /6/ i czło
nam przełączajęcym telesygnalizacji rozdzielni
najwyższego napięcia / 7 / .
Układ charakteryzuje się tym, że zbiór
zestyków sygnalizacyjnych przekaźników sekcji

4(51) H02K

Al(21) 262962

(22) 86 12 11

(71) Zakłady Aparatury Spawalniczej "ASPA"
im. Komuny Paryskiej, Wrocław
172) Bujakiewicz Marceli, Grudzińeki
Wleńczyeław, Litwlński Paweł, Rozmarynowski
Zygmunt, Sydor Antoni
(54) Podstawa szczotkotrzymaczy ailnika
Icömu ta torowego małej mocy
(57) Podstawa charakteryzuje się tym, że jeet
wyposażona w elastyczne gniazda kształtowe
/ 4 / dla azczotkotrzymaczy /12/, majęce na całej długości ewej górnej ściany /5/ półokręgły występ dociskowy / 6 / współpracujący ze
azczotkotrzymaczem /12/, oraz w końcówki lutownicze /9/ o Ilości punktów lutowniczych
równej lub większej niż ilość lutowanych końców przewodów.
/2 zaatrzeżenia/
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sekcje o małej 1 dużej reluktancji jednaj części
sa komplementarne z takimi skecjami drugiej
części wirnika /16/. Zmiany wartości i kierunku strumienia sę wywoływane w atojanle /10/
bez zalany kierunku przepływu strumienia przez
wirnik /16/.
/10 zastrzeżeń/

4(51) HO2K

Al (21) 263186

(22) 86 12 19

(71) Instytut Automatyki Systemów
Energetycznych, Wrocław
(72) Dębowaki Oanusz, Durkiewicz Andrzej,
Stolarski Grzegorz
(54) Układ oddawania energii poślizgu
silnika asynchronicznego pierścieniowego
jćtó sieci napięcia przemiennego
(57) Układ według wynalazku przeznaczony jest
dla napędów w przypadku« gdy napięcie zaallaJęce zaciski prądu przemiennego członu przetwarzajęcego napięcia jest nieznacznie różne od
napięcia sieci niskiego napięcia. Cechę charakterystyczne układu jest zastosowanie autotransformatora / 5 / , którego zaciski przełaczalne przyłączone są do zacisków zmiennoprądowych przekształtnika diodowo-tyrystorowego / 4 / , natomiast zaciski nieprzeliczalne
tego autoransformatora / 5 / połączone sę z
siecią niskiego napięcia, z układem sterowania
fazowego /10/, z układem sterowania rozruchem
/li/ oraz z filtrem dolnoprzepustowym / 8 / .
/I zastrzeżenie/

4(51) H02M Al(2lJ 263118 £22 J 86 12 19
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Nowak Mieczysław, Barlik Roman
(54) Układ sterowania falownika napięcia
(57) Układ zawiera inwertor /II/ włączony w
torze /X/, pomiędzy przerzutnikiem monostabilnym /PM1/ oraz pierwszym wejściem elementu logicznego typu NIE-I /ELI/, którego drugie wejście jest połączone z wejściem toru /X/. Ponadto
układ zawiera inwertor /I2/ włączony w torze
/x/, pomiędzy przerzutnik monostabilny /PM2/
i pierwsze wejście elementu logicznego /EL2/,
którego drugie wejście jest poleczone z wejściem toru /x/.
/I zastrzeżenie/

4(51) H02M

Al (21) 263119

(22) 86 12 19

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Barlik Roman
(54) Sposób rozruchu trójfazowego falownika
prądu okomutacji wewnętrznej i układ
rozruchu trójfazowego falownika pręHu
o komutac.1l wewnętrznej

4(51) H02K

Al(21) 267897

(22) 87 09 24

(30) 86 09 24 - US - 911379
(71) Magnetics Research International
Corporation, Fairfield, US
(72) McGee Daniel W., Reiter Frederick B., Dr.,
Murthy Vamaraju S.R.
(54) Elektryczna maszyna reluktancyjna za
"zmiennym strumieniem całkowitym
(57) Maszyna ma stojan /10/ i wirnik /16/.
Stojan /1Ó/ ma szereg biegunów /li/ i uzwojeń
elektrycznych. Wirnik /16/ składa się z części
głównej /18/ i bocznikowej /17/ majęcych szereg
sekcji na przemian o małej i dużej reluktancji.
Część główna /18/ i bocznikowa /17/ wirnika
/16/ są odizolowane magnetycznie, przy czym

(57) Sposób polega na tym, że wymusza się
wysokę częstotliwość załączania tyrystorów
falownika prądu przy zatrzymanej maszynie
prądu przemiennego połęczonej z wyjściem falownika prądu ładujęc rezonansowo kondensatory
komutacyjna w obwodzie złożonym z pojemności
tych kondensatorów oraz indukcyjności rozproszenia maszyny do napięcia o wartości zapewniającej prawidłowy przebieg procesu komutacji
w falowniku prędu przy prędzie rozruchowym
maszyny.
Układ ma styk /S/ przekaźnika /P/ wzbudzanego sygnałem rozruchu falownika /FP/, połączony ze źródłem napięcia zasilającego obwody
sterujące /Uz/ oraz z wejściem bloku czaso-
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«vego /BC/ odliczającego czas rozruchu falownika /FP/. Wyjecie bloku /BC/ jest połączone z
wejściem bloku dopasowania poziomu sygnałów
/B0/ generującego sygnał w postaci impulsu o
czasie trwania równym czasowi rozruchu i o
poziomie proporcjonalnym do częstotliwości zataczanie tyrystorów falownika /FP/ podczas jego rozruchu.
/3 zastrzeżenia/

4(51) HO2P

Al(21) 261866

(22) 86 10 15

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Każmierkowski Marian» Sulkowekl
Waldemar
(54) Sposób wyznaczania uchybu stałej czasowej
w układach sterowania częstotliwościowego
silnika klatkowego oraz układ do wyznaczania uchybu stałej czasowej w systemach
sterowania częstotliwościowego silnika
klatkowego i układ adaptacji stałej
czasowej wirnika w systemach sterowania
częstotliwościowego silnika klatkowego
(57) Istota wynalazku polega na tym, że mierzy
się napięcie stojsna /u / oraz pulsację zasila3

nia stojana /cjo/ zaś z różnicy napięcia stoJana /u^/ i pulsacji zasilania stojana /cj>s/
wyznacza się uchyb stałej czasowej wirnika
/£/.
/7 zastrzeżeń/

4(51) H02P

Al(21) 262648

(22) 86 11 27

99

Układ sterowania zawiera mikrokomputer
jednoukładowy /M/, którego wyjścia ea połączone z wejściami impulsowego wzmacniacza
mocy /W/, którego wyjścia sa połączone z uzwojeniami silnika /G/. Silnik /G/ wyposażony
jest w czujniki /Hl, H2, H3/ położenia wirnik«
dołączone do wejść mikrokomputera /M/. Jeden
z czujników położenia /Hl/ jest dodatkowo dołączony do wejścia zegarowego przerzutnika
/P/, którego wyjście /Q/ Jest połączone z
wejściem przerwanlowym INT mikrokomputera /M/.
/2 zastrzeżenia/

4(51) H02P

Al(21) 268036

(22) 87 10 03

(30) 86 10 03 - IT - 539O8-B/86
(71) Veglia Borletti S.r.I. Milano, IT
(54) Urządzenie techometrycznę
(57) Urządzenie techometrycznę / I / wyposażona
Jest w eilnik elektryczny / 2 / na prąd stały,
którego wał /6/ wprawia parę trwałych magnesów
/9, 31/ w ruch obrotowy. Pierwszy trwały magnes /9/ reguluje wskaźnik prędkości /25/.
Drugi trwały magnes /31/ jest obrotowo osadzony wewnętrz zwojnicy /32/ f której końcówki ss
połęczone z obwodem /43/ ujemnego sprzężenia
zwrotnego w celu regulowania prędkości silnika / 2 / .
/5 zastrzeżeń/

4(51) H03F

Al(21) 266732

(22) 87 07 09

(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i
Pomiarów "MERA-PIAP", Warszawa
(72) Heszen Grzegorz, Wawerek Zbigniew,
Wójcik Marek, Marszałek Marian,
Błaszkiewicz Jan

(30) 86 07 11 - HU - 2871/86
(71) Videoton Elektronikai Vállalat,
Székesfehérvár, HU
(72) Kovács Laszlo, Salla István, Safran
Lajos

(54) Sposób sterowania silnikiem prądu
stałego z komutacja elektroniczne i
układ sterowania silnikiem prądu stałego
z komutacja elektroniczna

(54) Urządzenie1 przełączające do przełęcząlfŤych układów w urządzeniach elektronicznych

(57) Sposób według wynalazku polega na tym,
że oś symetrii impulsów napięć o częstotliwości
komutacji pokrywa się z osie symetrii siły
elektromotorycznej generowanej w poszczególnych uzwojeniach silnika.

(57) Urzędzenie posiada co najmniej Jeden
trzpień przełączający / 2 / umieszczony w obudowie / I / przełącznika, przy czym trzpieniowi
przełącznika przyporządkowana jest co najmniej jedna para przełączająca składająca alf
z zestyku stałego / 4 / i ruchomego /5/.
Na ścianach bocznych /lc/ obudowy / I /
przełącznika sę przymocowane wsporniki zestyków /Id/, które sa wykonane z wybraniem /lf/
służącym do przyjmowania zestyków / 4 , 5/ odkształcajacych się podczas załączania, przy
czym na końcu wspornika zestyków /Id/ od strony ścianki tylnej /lb/ obudowy /I/ przełącznika umieszczony Jeet zestyk stały / 4 / , a na
końcu wspornika zestyków /Id/ od strony ścianki czołowej /la/ obudowy / I / przełącznika Jest
umieszczony zestyk odkształcalny /5/. Trzpień
przełączający / 2 / posiada prowadnicę, która
Jest utworzona przez wybrania /2i/ ograniczone płaszczyzna docisku /2g/ 1 płaszczyzna powrotu /2h/, przy czym na końcu zsstyku odkształć
calnsgo / 5 / znajduje się element prowadzocy
/5b/ wchodzący w wybranie /2i/. /7 zastrzeżeń/
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cia referencyjnego /O/, natomiast wyjścia
mostka /A/ i /B/ dołączone sa do integratora
/ I / . Dodatnie walecie wzmacniacza /W/ dołączone jest do gałęzi mostka złożonej z rezystorów /R / i R/t natomiast drugie wejście
dołączone Jest^do gałęzi mostka złożonej z
rezystorów / R ^ 1 / R y .
/2 zsstrzężeni«/

4(51) H048
E21F

A3(21) 263168

(22) 86 12 22

(61) 259466
(71) Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego«
Bytom
(72) Czarnecki Zenon, Rybarski Lesław, ćwiek
Bogdan, Wojciechowski Wiesław, Czarnecka
Zdzisława, Kwiatek Jerzy, Kołodziejski
Krystyn, Poczesny Tomasz, Kandzia Antoni,
Kroczek Gerard
4(51) H03M

AI(21) 262864

(22,) 86 12 08

Í71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Rutkowskl Roman, Helmut Dan, Skrzypczak
Mieczysław
(54) Przetwornik analogowo-cyfrowy
(57) Przetwornik zawiera licznik sterujacy
/ 4 / , licznik równoległy / 7 / , klucze analogowe
/Kl/, /K2/ # /K3/, /K4/, integrator / 2 / , bramki
dwuwejściowe /Bl, B2, 83/« źródło napięć odnieeienia /I/, pamięć / 8 / , przerzutnik typu
O / 5 / # komparator / 3 / oraz układy różniczkująca / 9 , 10/.
/I zastrzeżenie/

(54) Sposób awaryjnego nawiązywania łączności
w podziemiach kopalń
(57) Sposób polega na wykorzystywaniu niemodu
lowanej fali dźwiękowej, o częstotliwości mowy^
które wprowadza się za pomocą przetwornika
elektroakustycznego do kanału transmisyjnego
z jednej strony przeszkody. Z drugiej strony
tej przeszkody odbiera się z kanału transmi
syjnego rozchodząca się w nim falę dźwiękowa,
które przetwarza się na sygnał elektryczny
i wzmacnia się do poziomu niszbędnego dla w y s 
terowania odbiornika.
/ I zastrzeżenie/

4(51) H04L

Al (21) 262337

(22) 86 11 10

(71) Instytut Komputerowych Systemów
Automatyki i Pomiarów, Wrocław
(72) Eugsniusz Kuriata

'

(54) Sposób kodowania informacji o zróżnico
wanym poziomie zabezpieczenia przed
zakłóceniami określonych grup bitów
przesyłanej informacji
4(51) H03M

Al(21) 262892

(22) 86 12 08

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezyetorów, Kraków
(72) Włodarczyk Marek, Magonaki Zbigniew
(54) Przetwornik napięcie-częatotliwość
(57) Przetwornik napięcie - częstotliwość składa się ze źródła napięcia referencyjnego /D/,
Integratora / I / i generatora pojedynczych impulaow wzorcowych /G/ oraz zawiara mostek złożony z rezystorów /R±f R^, R^ i R^. Rezystor
/R-J poleczony jest szeregowo ze źródłem napięcia wejściowego /U/, natomiast rezystor
/ R 7 włączony jest do obwodu mostka poprzez
przełęcznik analogowy /K/ załączający go do
dodatniego lub ujemnego bieguna źródła napię-

(57) W sposobie według wynalazku adres bitów
tworzących priorytetowa grupę w danym meldun
ku zapamiętuje się w pamięci na okres czaau
/t/, w którym to okresie czasu w układzie druglego rejestru dokonujš się zamiany miejscami
grup bitów rozpatrywanego meldunku w ten spo
sób, le grupę bitów priorytetowych o zadanym
wyższym poziomie zabezpieczenia przed zakłó
ceniami zamienia się miejscem z grupę bitów
najwyżej chronionych zdefiniowane przyjęte do
kodowania macierze. Następnie tak zmodyfikowa
ny meldunek w układzie poszerzonego rejestru
uzupełnia się o uprzednio zapamiętany adres
bitów tworzęcych priorytetowe grupę, po czym
tak poszerzony meldunek poddajš się procesowi
kodowania macierze, która i dla części adreso
wej poszerzonego meldunku zapewnia taki sam,
wyższy poziom ochrony przed zakłóceniami. Jaki
zapewnia powatarzalnie grupie bitów najwyżej
chronionych.
/ I zastrzeżenie/
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Al(21) 263138
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(22) 86 12 18

(71) Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELFA ,
Bydgoezcz
(72) Buczkowski Ryszard, Olachowekl Szymon,
Kruszewski Tomasz
(54) Sposób sterowania praca centrali 1 układ
centrali telefonicznej
(57) Sposób polega na tym, že układy liniowe
i zespoły centralowe przepatruje sie cyklicznie i równocześnie, wyznacza się adres określonego układu liniowego lub zeepołu centralowego, następnie przekazuje się te informacje
do zbioru informacji skąd dane te pobiera się
do przetwarzania w dowolnym czasie.
W układzie centrali układ liniowy / I /
połączony jest z wejściem /a/ układu przepatrujęcego / 3 / , którego wyjście /b/ połączone
Jest z zespołami centralowymi / 2 / . Zespoły
te połączone 89 z wejściem /c/ układu rejestrów przejściowych /A/. Do wejścia /d/ tego
układu dołączone sa wyjścia /a/ i /b/ układu
przepatrujęcego / 3 / . Między układ rejestrów
przejściowych /A/ i wejście / e / zespołów centralowych / 2 / włączone sa układ przetwarzania
danych / 5 / i rejestry centralowe / 6 / .
/2 zastrzeżenia/

4(51) H04M

A2(21) 266467

(22) 87 06 24

(71) Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji,
Katowice
(72) Ryński Mirosław, Hajduk Marek, Slósarczyk
Tomasz, Walczak Oen, Wożniak Franciezek
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pakiet wejść analogowych /li/ oraz pakiet
wejść rezerwowych /12/, a poprzez układ inter
fejsu / 7 / dalekopis / 8 / .
/% zastrzeżenie/

4(51) H04N

Al (21) 267973

(22) 87 O9 29

(30) 86 09 29 - US - 912632
(71) RCA Corporation, Princeton, US
(72) Stanley Bloom, Eric Francie

Hackings

(54) Układ odtwarzania obrazu kolorowego
z kineskopem
(57) Układ odtwarzania / 9 / obrazu kolorowego
zawiera kineskop /10/ i samoskupiajacy zespół
/30/ cewek odchylających wytwarzający w kineskopie /10/ astygmatyczne magnetyczne pole odchylające. Kineskop /10/ posiada wyrzutnię
elektronową /26/ do wytwarzania i kierowania
trzech więzek elektronów /28/ wzdłuż torów w
kierunku ekranu /22/. Wyrzutnia zawiera elektrody /34, 36, 38, 40/ obszaru formowania
wiązki, elektrody /AA, 46/ głównej soczewki
ogniskującej i dwie elektrody /42, 44/ do
formowania soczewki wielobiegunowej pomiędzy
obszarem formowania wiązki i główną soczewką
ogniskującą.
Każda soczewka wielobiegunowa przeprowadza korektę odpowiedniej wiązki elektronów,
dla kompensacji efektu astygmatyzmu. Pierwsza
elektroda /42/ jest umieszczona pomiędzy elektrodami /34, 36, 38, 40/ i elektrodami /44,
46/. Druga elektroda /44/ Jest dołączona do
elektrody /44, 46/ i Jest umieszczona pomiędzy
pierwszą elektrodą /42/ i główną soczewką
ogniskującą, w sąsiedztwie pierwszej elektrody /42/. Zastosowane są elementy do podawania
stałego napięcia ogniskującego / V Q C / na drugą
elektrodę /44/ i dynamicznego sygnału napięciowego /V J związanego z odchylenie« wiązek
elektronów na pierwszą elektrodę /42/. Każda
soczewka wielobiegunowa jest umieszczona wystarczająco blisko głównej soczewki ogniskującej dla wywołania zmiany wzmocnienia głównej
soczewki ogniskującej w funkcji zmian napięcia
dynamicznego sygnału napięciowego.
/7 zastrzeżeń/

(54) Modułowy układ mikroprocesorowy do
'pomiarów ruchowych central
telefonicznych i telegraficznych, o r a z do rajes^
tratorów i testerów w telekomunikacji
(57) Układ zawiera jednostkę sterujące CPU / I / ,
połączone wewnętrzne sterująca, magistralę / 2 / ,
z układami WE/WY / 3 / , zasilaczem / 6 / i z czołowa płyta /A/, zawierajęca czteropozycyjny wyświetlacz cyfrowy i sygnalizacyjne diody. Jednostka sterująca CPU / I / ma układ do przyłęczenia pulpitu / 5 / . Z układami WE/WY / 3 / , poprzez zewnętrzne sterujące magistralę / 9 / połączone są: pakiet wejść dwustanowych /10/,
4(51) H04N

Al(2l) 268660

(22) 87 11 06

(30) 86 11 08 - DE - 36 38 146.2
(71) Standard Elektrik Lorenz AG, Stuttgart,
DE
(72) Gerd Reime
(54) Magnetowid
(57) Celem zmniejszenia szumów w sygnale wizyjnym uzyskiwanym na wyjściu /16/ wzmacniacza wizyjnego / 3 / głowicy odtwarzającej / I /
magnetowidu częetotliwoeciowa charakterystyka
przenoszenia odtwarzającej głowicy wizyjnej
/!/ poprzedzającej wzmacniacz wizyjny /3/ ma
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podbicie rezonaneowe w obszarze górnej częstotliwości granicznej paama częstotliwościowego
zawierającego informacje o luminancji, a częstotliwościowa charakterystyka przenoszenia .
wzmacniacz wizyjnego / 3 / głowicy wizyjnej
Jest obniżona w ty« samy* obszarze częetotll-__
wościowym, przez co wynikowa częstotliwościowa charakterystyka przenoszenia głowicy wizyjnej /I/ 1 wzmacniacza /3/ lest zasadniczo
linearna aż do górnej częstotliwości granicznej, oo której wykazuje szybki spadek. Cals«
podbicia częstotliwościowej eherakterystyki
przenoszenia odtwarzającej głowicy wizyjnej
/I/ załącza się kondensator /10/ o odpowiedniej pojemności równolegle do uzwojenia /9/
głowicy / I / . Celem obniżenia częstotliwościowej charakterystyki przenoszenia wzmacniacza
/ V załącza się obwód sprzężenia zwrotnego
/17/ między wyjściem /16/ wzmacniacza / 3 / a
Jego wejście« /18/.
/I zastrzsżenie/

4.
4(51) H04R

A2 (21) 267670

(22)

87 09 10

(75) Bator Andrzej, Szafraniec Janusz
(54) Układ kompresora dynamiki aparatu
słuchowego
(57) Układ zawiera tłumik sygnału / 2 / , włączony pomiędzy źródło sygfiału / I / , a wzmacniacz
aparatu / 3 / , sterowany przez układ detekcyjnoregulacyjny / 5 / dołęczony do wyjścia wzmacniacza / 3 / i do przetwornika wyjściowego / 4 / .
/2 zastrzeżenia/

4(51) H058

Al(21) 263201

(22j 86 12 22

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektroniki
Próżniowej, Warszawa
(72) Gieratłoweki Wiesław

(54) Sposób zasilania wskaźników plazmowych
wieloznakowych
(57) Sposób polega na dostarczaniu do pracujących elektrod /poprzez rezystancję obcią-
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żenią/ napięcia anodowego, a następnie, w
1
CZ88Í8 wygaszania wyładowania, spolaryzowania
tych elektrod napięciem polaryzacji o potencjale jednakowym dla anody i katod.
/3 zastrzeżenia/

4(51) H05G

A1(21) 268196

(22) 87 10 14

(30) 86 12 22 - CS - # 9710-86
(71) Chirana výzkumný Ústav Zdravotnická
Techniky, Brno, CS
(54) Urządzenie do automatycznego sterowania
sposobem wykonywania zdjęć rentgenowskich
(57) Urządzenie zawiera kasstę /I/, detektor
/ 2 / z określaniem prędkości promieniowania,
lampę rantgenowekę / 4 / 1 urzędzenie rentgenowskie /5/. Wyjście detektora / 2 / Jest poleczona
z wejściem układu całkującego /I7/ 1 z wejściem komparatora progowego /10/, którego wyjście jest połączone z wejściem wzmacniacza próbkuj ęcego /li/. Drugie wejście wzmacniacza /li/
jest połączone z zaciskiem pomiarowym / 7 / i z
wejściem układu nieliniowego /22/. Wyjście
wzmacniacza /li/ jest połączone z wejściem układu nieliniowego /12/, którego wyjście jest
połączone z wejściem stopnia łączącego /13/,
którego drugie wejście jest poleczone z zaciskiem /9/ i wejściem układu całkującego /17/.
Wyjście stopnia łączącego /13/ jest połączone
z zaciskiem sterowania /6/.
Wyjście układu całkującego /17/ jeet połączone z wejściem komparatora /18/ dawek, którego drugie wejście jest połączone z wyjściem
urządzenia mnożącego /21/. Wyjście komparatora
/18/ Jest połączone z wejściem stopnia łączącego /19/ # którego wyjście jest połączone z
zaciekiem / 8 / . Oo pierwszego urządzenie mnożącego /21/ jest dołączony zacisk sterowania
/20/, a do drugiego wyjście układu nieliniowego /22/.
Urządzenie umożliwia automatyczny sposób
wykonywanie zdjęć bez konieczności korekcji
ze względu na wagę pacjenta, wymiary narządów^
i odległość lampy rentgenowskiej od kasety.
/2 zastrzeżenia/1

I I .
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PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

4 ( 5 1 ) A01B

U l (21} 79877

(22)

87 04 03

4(51) A01K

Ul (21) 81452

Í22) 87 10 23

(71) Zakłady P r o d u k c j i Sprzętu 1 Urzędzen
D r o b i a r s k i c h , Gostyń
(72) Fręckowiak Leonard« Jankowiak S t a n i s ł a w ,
Laskowski Zenon, Wachowiak Marian

(71) Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji.
Zakład Usług Technicznych, Gorzów Wielkopolski
(72) Dzlewulskl Edward

( 5 4 ) Ręczne n a r z ę d z i e ogrodnicze

(54) Podkurzacz pszczelarski

(57) W górnej c z ę ś c i uchwytu / I / narzędzia
osadzony j e s t n a s t a ł e trzonek / 2 / , k t ó r y z a bezpieczony Jest przed wypadaniem wkrętem do
drewna. Dolna cześć uchwytu / I / stanowi g n i a z do, w którym osadzone es p a ł ę k i lub uchwyty
organów roboczych / 7 , 8 , 9 / , p r z y c i ś n i ę t e z
góry nakładką / 3 / za pomoce éruby / 4 / z nakr ę t k a / 5 / , t a k i c h j a k : motyki różnego r o d z a j u ,
k u l t y w a t o r y , spulchniacze palcowe, z n a c z n i k i ,
g r a b i e , p o w i e t r z n i k i , o b s y p n i k i , przecinacze
darni i inne.
/3 zaetrzeżenia/

(57) Mechaniczny podkurzacz pezczelarki składający się z obudowy, pojemnika na próchno
oraz instalacji przetłaczającej powietrze
przez zaeypane próchno charakteryzuje się tym,
że w obudowie dmuchawy /10/ z komikiem /15/
usytuowany Jest łopatkowy wirnik /12/ osadzony
na wale /13/ silnika elektrycznego /14/, który
połęczony Jest przewodami elektrycznymi /21/
z baterię elektryczne usytuowana w cylindrycznym uchwycie /18/, poprzez włęcznik elektryczny /20/ z klawiszem /19/.
/I zastrzeżenie/

4(51) A44B
4(51) A01G

Ul(21)

81468

(22) 87 10 27

(71) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Akademia Rolnicza, Warszawa
(72) Pierzgalski Edward, Qeznach Jerzy
(54) Urządzenie do nawadniania wgłębnego
(57) W urządzeniu perforowany rurociąg doprowadzający / I / umieszczony jest w rynience / 2 / od
dołu nieprzepuszczalnej. Od góry rynienka / 2 /
pokryta jeat warstwę włókniny f i l t r a c y j n e j / 3 / / I zastrzeżenie/

Ul(21) 81405

(22) 87 10 16

(75) Dziewiętkoweki Ada«. Częatochowa
(54) Klamerka do paeka
(57) Klamerka do paska charakteryzuje się tym,
że pomiędzy przegrodami bocznymi / 2 / ma trzecie poprzecznie usytuowane przegrodę / I / .
/I zastrzeżenie/
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(22) 87 04 22

Í71) Zakład Produkcyjny PTTK "FOTO-PAM",
Wrocław
(72) Popłonyk Romuald
(54) Plecak turystyczny
(57j Wzór rozwięzuje zagadnienie opracowania
uniwersalnego plecaka turystycznego o różnych
pojemnościach i wielu funkcjach z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Plecak ma pojemnik podstawowy /A/ uformowany w postaci tornistra z którym a« rozłęcznie połęczone pojemniki dodatkowe /B i B./
oraz pojemniki dodatkowe /C 1 C^/.
/I zastrzeżenie/
4(51) A61B
A61C

Al(21) 80747

(22) 87 07 24

(75) Bratkowski Krzysztof, Warszawa,
Bratkowski Stanisław, Warszawa
(54) Oświetlacz medyczny, zwłaszcza stomatologiczny

4(51) A46B

Ul(21) 81411

(22) 87 10 19

(71) Elblęska Spółdzielnia Niewidomych,
Elbląg
(72) Walasek Wacław, Hajdukiewicz Edward.
(54) Miotła
(57) Miotła zbudowana lest z oprawy / I / i
umieszc onej w niej wkładki / 6 / z otworami na
część praculęcę /li/. Przekroje podłużne oprawy /I/ i wkładki /6/ maję kształt trapezów
równobocznych. Otwory we wkładce /6/ na część
pracujące /li/ mają zmienne pochylenie do
płaszczyzny czołowej wkładki /6/.
/2 zastrzeżenia/

4(51) A47B

Ul(21) 81437

(57) Oświetlacz zawierajęcy zestaw optyczny,
układ zasilania elektrycznego, sterowania
czasowego oraz chłodzenia, charakteryzuje się
tym, że składa się z umieszczonego na płycie
/I/ oświetleniowego zestawu optycznego zawierajęcego żarowe źródło światła, korzystnie
żarówkę halogenowe / 2 / , przesuwne osiowo,
umieszczone w ognisku asferycznego odbłyśnika
/ 3 / z warstwę półprzspuszczalnę / 4 / , a Jego
odbiornik stanowi światłowód / 5 / z powierzchnię czynne o średnicy minimum 4 mm, umieszczony w torze optycznym zestawu oświetleniowego
w regulowanym gnieździe /&/ z otworem o średnicy równej oprawie światłowodu / 5 / , umieszczonej w drugim ognisku odbłyśnika / 3 / o średnicy więzki wypełniajęcej żędanę średnicę
światłowodu /5/, a pomiędzy żarowym źródłem
światła / 2 / a gniazdem / 6 / światłowodu / 5 /
znajduje się filtr przeciwcieplny / 7 / o średnicy 35 mm i grubości 2,5 mm oraz ustawialny
obrotowo w torze optycznym filtr barwny / 8 / #
korzystnie o barwie niebieskiej, o średnicy
20 mm i grubości 1,5 mm, przy czym oświetleniowy zestaw optyczny zasilany Jeet przez transformator / 9 / umieszczony na tej samej płycie
/ I / , natomiast układ chłodzenia stanowi wentylator /10/, a na płycie czołowej /12/ obudowy oświetlacza medycznego znajduje się wyłęcznik czasowy /li/.
/I zastrzeżenie/

(22) 87 10 21

(71) Meblarska Spółdzielnia Pracy, Oanowiec
Wlkp.
(72) Kozłoweki Kazimierz
(54) Zestaw segmentów meblowych
(57) Zestaw składa się z pięciu segmentów
/A/, /B/, /C/. /D/ i /E/, przy czym głębokość
segmentów narożnych /A/ i /£/ jest większa od
głębokości segmentów /B/. /C/ i /D/, natomiast
część górna szaf oraz nadstawek segmentów /A/,
/B/, /C/, /O/ i /E/ ma jednakowe wysokość.
Wszystkie drzwi segmentów /A/, /B/, /C/, /D/
i /E/ maję ograniczniki /12/. Segmenty /B/ i
/C/ maja listwę dystansowe /li/.
/5 zastrzeżenia/

4(51) A61B
A61C

Ul(21) 80814

(22) 87 08 04

(71) Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego,
Lublin
(72) Grochowski Witold, Gorgol Andrzej,
Orogoez Dan, Wójcik Jan, Fic Kezimierz,
Sirdak Edward
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(54) Aparat do oświetlania wybrany widaaa
światła białego
fS7) Aparat do oświetlania wybranym Widawa
światła białego posiada obudowa w której znajdują ale blok zasilania / 2 / , z przeznaczania«
do zasilania bloku sterującego / 3 / 1 bloku
oświetlacza /A/ oraz blok zespołu filtrów / 5 / #
przekazujący poprzez gniazdo /9/ i w razie
potrzeby poprzez dodatkowy zeapół filtrów korekcyjnych /21/ wybrane widno światła białego
do światłowodu / 8 / , zakończonego oświetlacze*
/IZ/. Aparat posiada przełącznik /li/ do nastawlania czasów ekepozycjl, kontrolka trwania
ekspozycji 1 sygnalizator akustyczny jej zakończenia. Aparat poalada gniazdo / 9 / do łączenia go ze światłowód«« / 8 / t przy czya poifdzy gniazdo /9/ 1 światłowód / 8 / aożna założyć zeepół filtrów korekcyjnych /21/.
/3 zastrzeżenia/

4(51) A610
A61B

Ul(21) 81457

(22) 87 10 24

i711 Wojewódzki Zakład Weterynarii, Białystok
(72) Krupa Jan
(54) Wkładka do stosowania sondy żołądkowej
u Świn
(57) Wkładka składa się z odcinka rury stalowej / I / , do której przyepawane są dwa równaj długości pręty / 2 / leżące w jednej osi.
Do prętów / 2 / za pomocą uchwytów / 5 / są zamontowane peaki /3/. Deden z pasków jeat zakończony klamrą / 4 / , a drugi ma wykonane otworki /6/.
/I zastrzeżenie/

4(51) A61B

Ul(21) 81347

(22) 87 10 09

(75) Charklewicz Mikołaj, Białystok
(54) Dłuto chirurgiczne
(57) W dłucie część chwytowa /I/ ma kształt
walca zakończonego z Jednej strony grzybkiem
/ 2 / c a z drugiej strony częścią walcowe / 3 /
z dwóch strony spłaszczona, przechodzące w
płaskie ostrze, przy czym część chwytowa / I /
«a pierścieniowe kanałki /A/ i podłużna kanałkl /B/.
/3 zaetrzeżenia/

4(51) A61F
A51H

Ul (21) 81516

(22) 87 10 30

(71) Wojewódzki Szpital im. Dędrzeja
Snledeckiego, Białystok
(72) Molski Kazimierz
(54) Klamra do zewnętrznej stebllizac.il
miednicy
(57) Klamra składa się z dwóch kątowników /I.
i 2/, których dłuższe raniona mają jednakowo
rozstawione otwory uatawcze /3/ do zgrubnej
regulacji rozstawieni». Krótsze ramiona mają
na końcach nagwintowane otwory, w których
osadzona 39 śruby dociskające /4 i 5/ do dokładnej regulacji rozstawienia, z obrotowo zamocowanymi na nich końcówkami mocującymi /6 i
i 7/.
/3 zastrzeżenia/

(22) 87 10 13

(75) Szewczyk Eugeniuez, Nowosolna
(54) Deska ortopedyczna
(57) Deska ortopedyczna wykonana z tworzywa
eztucznego ma kształt prostokąta z owylny*i
narożami i ma w awej długości 1 szerokości
wyprofilowaną powierzchnię, przy szyn przekrój poprzeczny deski jest wklęsły, a przekrój
podłużny składa się kolejno z odcinka prosteo / 2 / , wypukłego /3/, proetego /A/ 1 wklęaągo / 5 / .
/I zastrzeżenie/

Î

4(51) A61H
4(51) A61B

Ul(21) 81360

Ul(21) 81409

(22) 87 10 19

(71) Spółdzielnia Rzemieślnicza Wytwórczości
Różnej "GALGOS", Bydgoszcz
(72) Piechociński Ryszard
(54) Końcówka kuli inwalidzkiej
(57) Końcówka kuli inwalidzkiej ma w górnej
części przeciętnego korpueu / 2 / zaciskanego
śrubą, w miejscach osadczych śrub / 3 / mocujących tuleję wymienną /5/, dźwignię / I /
współdziałającą z płaszczyzną oporową tulei
/ 6 / poprzez sprężynę / 7 / z jdednej strony
osadzoną na wewnętrznej części korpusu / 2 / ,
z drugiej zaś strony w tulei ustalającej /&/
pałęczonej rozłącznie z korpusem / 2 / , stanowięcej jednocześnie prowadzenie dla wyprofilowanych zaczepów przeciwślizgowych /9/. Zecz*py przeciwślizgowa /9/ wysuwają się przez
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gumowe nasadkę wymienne /10/ z symetrycznie
rozmieszczonymi otworami.
/I zastrzeżenie/
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zaopatrzone na końcu w wylot /5/ o kształcie
dostosowanym do układu oddechowego człowieka.
Wewnętrz obudowy /I/ umieszczone Jest naczynie / 2 / , do którego doprowadzone Jest przewodami /3/ powietrze za pomoce elastycznego
pojemnika / 7 / o kształcie owalnym.
/I zastrzeżenie/

4(51) A63Ć

Ul (21) 80790

(22) 87 07 31

(71) Ludowy Klub Sportowy "KLIMCZOK", Bystra
(72 ) Banet Zbigniew
(54) Grototalerzyk
4(51) A61H

Ul (21) 81476

(22) 87 10 28

(57) Grototalerzyk umożliwia w czasie biegu,
podparcie biegowego kija narciarskiego. Grototalerzyk ma kształt czaszy / I / sklepionej na
trzech łukach nośnych, przenikanej walcem / 2 /
stycznie do Jednego z łuków. Walec / 2 / służy
do osadzenia z Jednej Jego strony grota / 3 / a
z drugiej kolumny kija i połęczony Jest z czaszę żebrem wzmacniającym / 4 / . /I zastrzeżenie/

Í75) Gawłowski Zdzisław, Gibiec Bronisław,
Cieszyn
(54) Inhalator do indywldualne.1 inhalacji
(57) Inhalator stanowi cylindryczna obudowa
/!/ zamknięta szczelnie stożkowe pokrywę /6/

DZIAŁ

B

ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
4(51) B01D

U1(21) 78442

(22) 86 10 20

(75) Wyrzykowski Oerzy, Łódź
(54) Filtr zewnętrzny do oczyszczania wody
w akwarium
(57) Filtr składa się z zespołu tłoczęco-asęcego, zbudowanego z rurki / 4 / tłoczącej po-

wietrze i rurki ssęcej / 2 / z upustem / 3 / osadzonych w ażurowej podstawie / 6 / oraz elementu
filtrującego w postaci prostopadłoóciennego
koryta / i / wykonanego ze spienionego tworzywa
syntetycznego. Korytko / I / jest zawieszone w
akwarium nad powierzchnia wody, pod upuste'm
/ 3 / rurki ssęcej / 2 / .
/I zastrzeżenia/

4(51) B05B

Ul (21) 81369

(22) 87 10 14

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Medycznej "ORMED", Warszawa
(72) Krupa Eugeniusz, Strzeżek Zenon
(54) Głowica, zwłaszcza do rozpylacza leków
z nabojem C 0 2
(57) Głowica ma przelotowy kanał przepływowy
/ 2 / o Jednej średnicy, w której jest umieszczona luźno dysza / 7 / zamykana za pomoce przepony / 8 / dociskanej zaworem / 9 / ze sprężynę
/10/ o regulowanym napięciu. /I zastrzeżenie/
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/12/ obracany» motoreduktorem /19/. W «trefle
zakończenia transportera ślimakowego /12/ Jest
umieszczony ruszt perforowany / 3 / z zapalarkę
odpadów / 4 / oraz wentylatorem nadmuchu /6/.
/2 zastrzelenia/

4(51) B220

Ul (21) 80834

(22) 87 08 06

(71) Odlewnia Żeliwa "GROMADKA", Gromadka
(72) Oakubowczak Henryk, Boroweki Leszek,
Haniczewskl Władysław, Złotorowicz
Eugeniusz

(51) B06B

Ul(21) 79881

(22) 87 04 03

(75) Kuatra Oózef, Warszawa
(54) Głowica ultradźwiękową
(57) Ultradźwiękowa głowica, przeznaczona do
urządzeń: działających w oparciu o zjawisko
Dopplera, ma osłonę zewnętrzna /I/ w kształcie rurki z powiększona średnica na Jednym
końcu, zasłonięte na drugim końcu miseczka
/ 2 / z umieszczonymi na Jej powierzchni wewnętrznej przetwornikami piezoceramicznymi / 3 /
- nadawczym i odbiorczym. Wewnątrz osłony / I /
na drugim końcu miseczki / 2 / Jest umieszczona
tarczka połączeniowa / 4 / z otworami na przewody połęczeniowe /5/ przetworników piezoceramicznych.
/I zastrzeżenie/

(54) Kokila do odlewania pokryw do włazów
kanałowych
(57) Kokila składa się z części dolnej / I / i
górnej / 2 / . Na dolnej części / I / kok lii przymocowany Jest zbiornik układu wlewowego. Górna
część / 2 / jest centrowana z dolna częścią / I /
za pomocą sworzni centrujących /6/. Złożona
kokila spoczywa na ramie nośnej / 4 / .
/I zastrzeżenie/

4(51) B22D

Ul(2f.) 81436

(22) 87 10 21

(71) Zakład Doświadczalny Instytutu Energetyki,
Białystok
(72) Dzierżyński Wacław, Płoński Danusz
(54) Urządzenie do odlewania ciśnieniowego
metali kolorowych

4(51) B09B

Ul(21) 81502

Ć22) 87 10 30

(57) Urzędzenie ma zbiornik / I / zanurzony w
tyglu /10/. W górnej części zbiornika / I /
umieszczona jest rura wtryskowa /5/ połączona
z formę odlewnicza /</. Rura wtryskowa / 5 /
ma otwór o kształcie stożkowym.
/I zastrzeżenie/

(71) Biuro Studiów i Projektów Przemysłu
Drzewnego "BIPRODRZEW". Warszawa
(72) Kalinowski Cezariusz, iwierzyński Maciej
(54) Urządzenie do spalania odpadów przemysłowych
(57) Urządzenie ma układ Jezdny /li/ o pionowo
regulowanej wysokości i Jest wyposażone w zbiornik odpadów /!/, pod którym znajduję się podajnik, dozujący / 2 / z transporterem ślimakowym
4(51) B233

U1(21) 79415

(22) 87 02 13

(71) Fabryka Obrabiarek Specjalnych
"PONAR-WIEPOFAMA", Poznań
(72) Bartuaz Ryszard, Bochniak Ireneusz,
Słuchocki Andrzej
(54) Tokarka kłowa uniwersalna
(57) Tokarka o podstawia gięto-spawanej ma
śrubę pociągowe /14/ współpracująca z półnakrętka /6/, realizujęcę posuwy wzdłużne i wałek
pociągowy /13/ realizujęcy posuwy poprzeczne,
przy czym przekładnia zębata stożkowa z kołami
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zębatym etożkowyai /li 1 12/ odbierająca nap
pad od wałka poclęgowego /13/ pałnl Jednoczę*nia rola »prz^gim włączajęcego 1 wyłęczajęcego
posuwy poprzeczna.
Tokarka wyposażona Jast w skrzynka posuwów zawlsrająca przesuwne plotka kół zębatych
/ I , 2, S, 4 1 5/, a konik tokarki posiada nspfd
zębaty umożliwiający szybki lub wolny ruch pooalowy pinoll uzyskiwany z kółka ręcznego /1Ç/«
/5 zastrzeżeń/

Nr 18 /384/ 1988

którego rozaiary odpowiadajf rozalaroa kołków
stykowych / 2 / .
/I zastrzeżenie/

4(51) B24B

Ul (21) 80836

f22} 87 08 07

(71) Delenlogórekie Przedsiębiorstwo
Budownictwa Miejskiego, 3elenla Góra
(72) Florczak Waldemar, Możwiło Krzysztof,
Krawczyk Maciej
4(51) B23B

Ul (21) 01379

(22j 87 10 14

(71) Politechnika Krakowska IM. Tadeusza
Kościuszki- Kraków

(72) 611 Stanisław

(54) Tokarski imak nożowy
(57) Iaak charakteryzuje alf pochyleńieM powierzchni bazowych /A/ wnęk / 2 / w kierunku
osi toczenie pod ketem /^6 / względem podstawy
korpusu / I / . Iaak zapewnia łatwoeć ustawienia
noża w oal toczenia przy sztywnym zamocowaniu.
/I zastrzeżenie/

4(51) B23O

Ul (21) 80729

(22) 67 07 20

(75) Mlchaleki Jacek, Kraków
(54) Brzeszczot piłki włosowej
(57) Brzeezczot charakteryzuje sie tym, te
boczne płaezczyzny MMją neprzemienległe wręby
/ V » z których jedna krawędź / 4 / tworzy oetrze.
Wręby ueytuowane aę poprzecznie do podłużnej
oai brzeszczotu.
/2 zastrzeżenia/

(54) Wózek szlifierki sufitowej
(57) Wózek szlifierki eufltowej mm raae / 7 /
uaieezczon« na kołach jezdnych / 6 / f na której
ueytuoweny jest stojak /9/. Na stojaku /9/t
poprzez érube /10/ 1 przegub, zaaocowane jaat
ramię /Z/ połączone przegubem z końcówkę ranienia / I / zakończone szlifierkę /13/< Docisk
keaienla szlifierki /13/ do płaszczyzny sufitowej realizowany Jest przez sprężynę / 4 / 1
ręczny docisk uchwytem /3/< /I zastrzeżenie/

4(51) B24S

Ul(21) 81482

(22) 87 10 27
>
(71) Fabryka Szlifierek "PONAR-ŁODŹ", Łódż ,
(72) Kozi«reki Andrzej, Kilanowakl Grzegorz*
Szudzińeki Paweł, Nlewlnowekl Wojciech«
Stuczyneki Danuez, Oeadowakl Marian,
Jurczakoweki Oacek, Stanieławczyk
Staniała«*, Sullkowekl Ada«
(54) Automatyczna przecinarka precyzyjną,
zwłaezcza do powtarzalnego przecinania
earii drobnych przedmiotów

(57) W przecinarce wrzeclennik ze ściernic«
/ 7 / Jeet zamontowany eztywno nm płycie / 4 / ,
do której mocowany jeet ailnlk /24/ napędu
ściernicy /!/. Płyta /4/ wyposażona jeet od
atrony przeciwnej do wrzeclennika w prostolinlowe, równolagle prowednlce współpracujące

4(51} B23Q

Ul (21) 81449

(22) 67 10 23

i71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Król Marian, Polltowlcz Tadeusz
(54) Obrotnik dozujący do podawania kołków
stykowych
(57) W walcowy« korpusie /V*obrotnika, " J a cy« otwór doprowadzający / 4 / oraz odprowadzaJęcy / y , znajduje sie element obracaj«cy w
postaci walcowego trzpienia / 6 / z usytuowany«
wzdłuż jego średnicy kenełen przelotowym / 7 /
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z prowadnicami korpusu obrabiarki» Między prowadnicami korpusu umieszczony Jest mechanizm
napędu przesuwu płyty / 4 / w układzie napędzanej mechanicznie, obrotowej śruby /10/, mocowanej obrotowo, nieprzesuwnie w korpusie i
współpracującej ze śruba / 1 0 / nakrętki / 1 2 /
ocowanej sztywno do płyty / 4 / .
/2 zastrzeżenia/

4(51) B250

Ul(2i; 81439
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dzie kolce / 6 / wykonujące otwory w perforowanej taśmie /10/.
/i zastrzeżenie/

(22J 87 10 23

(71) Państwowy Ośrodek Maszynowy, Pułtusk
(72) Aleksandrowicz Stanisław
(54)

Punktak

4(51) B27B

(57) Punktak na pomiędzy stożkiem / I / końcowym
i jogo pośrednia, stożkowa częścią / 2 / wykonana część w postaci walca / 3 / pośredniego o
średnicy równej średnicy otworu / 4 / w szablonie / 5 / i o wysokości takiej, aby suma wysokości końcowego stożka /!/ i wysokości walca
/ 3 / pośredniego była nieco większa od wysokości otworu / 4 / w szablonie / 5 / .
/I zastrzeżenie/

4(51) B26B
B260

Ul (21) 81340

(22) 87 10 08

(71) Opolskie Fabryki Mebli, Opole
(72) Kondaszswski Oerzy, Sroka Kazimierz
(54) Linia obróbki wstępnej tarcicy
(57) Linia ma urządzenie do rozsztaplowania
tarcicy / 3 / i pilarkę /14/ pomiędzy którymi
znajdujš się układ przenośników przenoszących
pojedyncze deski do przenośnika / 6 / mającego
po obu stronach przenośniki równoległe / 7 / i
/&/, przy czym przenośnik środkowy / 6 / wyposażony jest w swej początkowej części w urz
dzenia do poprzecznego transportu / 9 / i /10/,
a przenośniki boczne / 7 / i / 8 / z usytuowanymi
na nich stanowiskami traserskimi / 1 8 / i /19/
w swych końcowych odcinkach maja urządzenia
do poprzecznego transportu /li/ i /12/.
/I zastrzeżenie/

Ul (21) 81336 (22) 87 10 08

(71) Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu
Domowego "POLAR", Wrocław
(72) Sacha Aleksander, Malec Andrzej
(54) Gilotynka ręczna
(57) Gilotynka ma podstawę / I / , do której
przytwierdzona Jest matryca / 2 / z dwoma otworami stożkowymi / 4 / . Oo matrycy / 2 / przymocowana Jest obrotowo sworzniami dźwignia tnąca
/3/.
/I zastrzeżenie/

4(51) B60M

Ul(21) 82204

(22) 87 12 31

(71) PKP Centrum Naukowo-Techniczne
Kolejnictwa, Warszawa
(72) Baier Kazimierz, Tomczyńeki Janusz,
Haftman 3an, Stanik Alfons
(54 ) Łącznik zasilający prądem sygnalizacyjnym
do połączenia urządzenia elektrycznego
~z. szyng. zwłaszcza kole.jowg

4(51) B26F
B260

Ul(2l)

81339

(22) 87 10 08

(71) Zakłady Mechaniczne Przemysłu Poligraficznego "GRAFAMASZ", Poznań
(72) Misko Andrzej, Szulczyk Oan, Oaniszak
Mirosław
(54) Urządzenie do cięcia i perforowania
taśniy metalowej
(57) Urzędzenie ma walce / 2 , 3/ obcinające
oraz walec / 5 / perforujący współpracujęcy z
matrycy / 7 / . Walec / 5 / perforujący ma na obwo-

(57/ Łęcznik stanowi przewód wielodrutowy / I / ,
na którego jednym końcu jest osadzona na stałe
końcówka kablowa do przyłączenia do urzędzenia
elektrycznego, współpracującego z szybę. Drugi
koniec przewodu / I / Jest poleczony nierozłącznie z częścię wewnętrznej powierzchni tulei
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sprężystej / 3 / rozciętej i,a całej długości,
przeznaczonej do osadzenia w otworze walcowym
szyny. Tuleja sprężysta / 3 / ma zewnętrzne powierzchnię walcowe, przechodząca w powierzchnię
stożkowe. Przewód / I / jest wyprowadzony w tule i sprężystej / 3 / od strony jej części stożkowej. Szerokość końcówki kablowej jest mniejsza od średnicy otworu walcowego szyny.
/1

4(51) B60P

Ul (21) 81458

zastrzeżenie/

(22) 87 10 26

f7l) Zakład Remontowo-Montażowy Przemysłu
Mleczarskiego, Opole
(72) Gotwald Józef, Gugała Mirosław, Kacki
Henryk, Król Dan, Nycz Janusz
(54] Autocysterna z podciśnieniowym systemem
napełniania do przewozu produktów
mleczarskich
(57] Autocysterna ma trzy znane jarzma zabezpieczające hermetyczne pokrywy otworów wlewowych, do których doprowadzona jest instalacja
próżniowa zakończona zaworami /10/ f z drugiej
strony połączona ze zbiornikiem przelewowym
/ 5 / , a dalej z zaworem bezpieczeństwa /6/ i
zaworem zwrotnym / 7 / , przy czym pomiędzy zawory / 6 / i /!/ podleczony jest wakuometr / 8 / ,
a całość instalacji podłączona jest do kompresora /9/ napędzanego poprzez paski klinowe
ze skrzynki przekładniowej samochodu.
/3 zastrzeżenia/

Nr 18 /384/ 1989

elementu zamykającego /9/. Na ścianie zewnęt
rznej /10/ usytuowane aa uchwyty mocujące
/li, 12/.
/I zastrzeżenie/

4(51) B60T

Ul(21) 81460

(22) 87 10 26

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów
Osobowych, Warszawa
(72) Laskowski Włodzimierz, Choduba Andrzej,
Kowal Oanusz
(54) Zbiornik płynu hamulcowego
(57) Zbiornik wytłoczony z półprzezroczystego
tworzywa poliamidowego, składający się z górJ /V i dolnej / 2 / części zgrzanej ze soba,
tworzy dwie komory / 3 / i / 4 / . Każda z komór
/ 3 , 4/ ma otwór wlewowy / 5 / z gwintem zewnęt
rznym / 6 / f na który wkręcony jest korek / 7 / i
/ 8 / . Korki / 7 , 8/ maję łęcznik elektryczny /9(
znajdujący się w obwodzie lampki sygnaliza
cyjnej, włęczany i wyłęczeny pływakiem /10/.
/l zastrzeżenie
ne

Ul (21) 80757

(22) 87 07 24

(75) Koba Antoni, Płock
(54) Osłona aerodynamiczna

4(51) B60Q

Ul(2l) 81506

(22) 87 10 30

(75) Ostrzyżek Dacek, Galas Andrzej

(57) Osłona składa się z elementu przedniego
/ I / w postaci płyty z łukowatymi wycięciami
/ 3 / , wygiętej lekko w przedniej części i o
zagiętych krawędziach bocznych i krawędzi
przedniej, oraz z elementu tylnego / 2 / będącego prostokątne płytą z zagiętymi krawędziami
bocznymi. Oba elementy /I i 2/ posiadają otwo«
ry drenażowe /A/.
/I zastrzeżenie/

(54) Akustyczny sygnalizator pracy kierunkowskazów
(57) Akustyczny sygnalizator ma w korpusie obudowy /i/ wysunięta część w kształcie prostokąta
/ 2 / t w której na zewnętrznej płaszczyźnie czołowej usytuowane są przelotowe otwory / 3 / , zaś
od strony wewnętrznej znajduje się wgłębienie
/ 4 / , w którym usytuowana jest membrana / 5 / .
Pierścieniowe obrzeże /6/ korpusu cewki / 7 /
dociskające membranę / 5 / do korpusu obudowy
/!/ połączone jest z wewnętrzne ścianę / 8 /

4(51) B63B

Ul(21) 80228

(22^ 87 05 1 «

(71) Zakłady Urządzeń Okrętowych "HYDROSTER"
Gdańsk
(72") Nienartowicz Aleksander, Sitkiewicz
Leszek, Kołodziejski Marek, Gross Jerzy
(54) Wciągarka kotwiczną
(57) Na wińcu /8/ koła /2/ i bębna /3/ oraz
na wieńcu koła /!/ sa rowki /10/.
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W wieńcu / 8 / kół /2 i 3/ Jest otwór /li/ do
wprowadzenia zaczepu liny /12/.
/I zastrzeżenie/

4(51) B65D

Ul (21) 79556
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równoległym, podawanym przez układ redukcyjny
z silnika napędu. Natomiast z drugiej strony
rama /I/ połęczona jest rozłącznie z ramieniem /6/, na którym zamocowany Jest mechanizm
Jezdny bez napędu /!/, osadzony wspólnie ze
ślizgami /9/ na wsporniku / 8 / .
/I zastrzeżenie/

(22) 87 02 27

(75) Dmow8ki Andrzej, Warszawa
(57) Zapinka do zamykania torebek z folii
ekłada się z prowadnicy / I * / w postaci rurki
przeciętej wzdłuż tworzęcej, mającej w przekroku poprzecznym kształt zbliżony do litery C.
oraz drugiej prowadnicy / 2 * / J która ma postać
rurki, przy czym prowadnice / I * , 2*/ sę połączone trwale przy Jednym końcu.
/3 zastrzeżenia/

4(51) B65G

Ul(2l) 80870

(22) 87 08 12

(71) Zakłady Metalurgiczne Przemysłu Maszyn
Rolniczych "AGROMET", Kutno
(72) Zembaty Dan, Kowalewski Cezary,
Sobczyk Jerzy
(54) Linia elektryczna zasilania przenośnika
jednoszynowego'

4(51) B65D

Ulf21) 80659

(22) 87 07 09

(75) Lada Jerzy, Gliwice
(54) Podróżny pokrowiec ubraniowy

(57) Linia elektryczna ma połączone w szereg
na wsporniku /5/ mocowane płytkami /6/ oraz
śrubą z nakrętkę /15/, segmenty /14/, zawierajęce umieszczone równolegle do szyny / I /
przewody elektryczne /li/ o przekroju w kształcie ceownika, zwrócone półkę do góry i osadzone w izolatorach /9/. Segmenty /14/ stanowię
dwa złożone do siebie wycięciami izolatory /9/
wykonane w kształcie prostopadłościanu z otworem przelotowym, wycięciem i występem /12/.
/2 zastrzeżenia/

(57) Podróżny pokrowiec ubraniowy składa się
z futerału-pokrowca / I / z naszyte na zewnątrz
kieszenie / 2 / . Wewnętrz futerału-pokrowca znajduje eię wieszak do zawieszania odzieży.
/2 zastrzeżenia/

4(51) B65G
4(51) B65G

Ul(21) 80869

(22} 87 08 12

(71) .Zakłady Metalurgiczne Przemysłu Maszyn
Rolniczych "AGROMET", Kutno
(72) Zembaty Dan, Kowalewski Cezary, Sobczyk
Jerzy
(54) Podwieszony przenośnik jednoszynowy
(57) Przenośnik ma ramę nośne /I/, do której
w części dolnej zamocowana jest wycięgarka
/3/. Z Jednej strony z ramę /I/ ramieniem /5/
połączony jest mechanizm jezdny z napędem /4/,
składający się z dwukołowego zestawu z napędem

Ul(2l) 81239

(22) 85 05 02

(71) Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe,
Kopalnia Węgla Kamiennego "WAWEL",
Ruda Śląska
(72) Herszowski Jerzy, Orzechowski Henryk,
Zajiczek Jerzy
(54) Urządzenie zabezpieczajaco-bloku/tgce do
Fon troli ciągłości łańcuchów przenośnika
zgrzebłowego
(57) Urządzenie zawiera magnetoindukcyjne
czujniki /I/ ruchu, w ilości odpowiadającej
liczbie łańcuchów / 2 / przenośnika, zamocowane
za pomoce mocujęco-regulacyjnych śrub / 4 / do
wewnętrznej powierzchni osłony / 7 / napędowej
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gwiazdy / 3 / przenośnika zgrzebłowego i usytuowane od strony pracujących łańcuchów / 2 / ,
prostopadle do ich osi.
/I zastrzeżenie/

4(51) B65G

Nr 18 /384/ 1988

Ul (21) 81479

(22) 87 10 29

Í71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa
"POLMAG", Rybnicka Fabryka Maezyn
-RYFAMA", Rybnik
(72) Froe Karol, Sopora Piotr
(54) Urządzenie wyrzutnikowe, zwłaszcza do
napędu niskiego przenośnika zgrzebłowego
(57) Urządzenie ma w poszerzonym wybraniu da
nej płyty /5/ oeadzony ślizg zawierajęcy dwa
pionowe i zukosowane žebra /10/, połączone
pomiędzy soba trwale poprzeczkę /li/. Poprzecz
kę /li/ ma otwór, w którym mieści się śruba
/12/ łęczęca Ję z mostkiem /A/.
/2 zastrzeżenia/

4(51) B65G

Ul(2l) 81240

(22) 86 05 02

(71) Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe,
Kopalnia Węgla Kamiennego "WAWEL",
Ruda śląska
(72) Herszow8ki Jerzy, Orzechowski Henryk,
Zajiczek Jerzy
(54) Urządzenie zabezpieczalaco-blokujące
do kontroli ciągłości łańcuchów
przenośnika zgrzebłowego
(57) Urządzenie zawiera magnetoindukcy jne czujniki / i / ruchu w ilości odpowiadajacej liczbie łańcuchów / 2 / przenośnika, zabudowane pod
górne płytę /!/ kadłuba /&/ napędu / 3 / przenośnika zgrzebłowego i zamocowane za pomoce mocujęco-regulacyjnych śrub /A/ w otworach usytuowanych prostopadle do osi pracujących łańcuchów / 2 / .
/I zastrzeżenie/

4(51) B65G

Ul(21) 81372

(22) 87 10 13

(71) Biuro Studiów, Projektów i Realizacji
Inwestycji Przemysłu Mleczarskiego
Oddział w Lublinie, Lublin
(72) Rzepka Zbigniew, Skubisz Roman
(54) Magazyn przepływowy, zwłaszcza chłodnia
Ho składowania palet
(57) W magazynie odcinki napędzane i odcinki
grawitacyjne przenośników rolkowych przymocowane sę do słupów / 3 / za pomoce kątowników
/A/ i śrub / 5 / , przy czym ilość torowisk
zmniejsza się tarasowo od zewnętrz do środka
od najniższego do najwyższego poziomu.
/I zastrzeżenie/

4(51) B66C

Ul (21) 81477

(22) 87 10 28

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy
Konstrukcji Metalowych "MOSTOSTAL",
Warszawa
(72) Janicki Edward, Rydzoń Andrzej
(54) Urządzenie do montażu zbiorników
cylindrycznych
(57) Urządzenie składa się z czterech zespołów
podnoszęcych rozmieszczonych na obwodzie zbiornika i zamocowanych do śrub kotwiących fundamentu zbiornika. Każdy zespół podnoszący zawiera podstawę / 2 / z szynami mocującymi i płytę podsłupowę, do której jest przymocowany
słup / 7 / wyposażony w prowadnice / 8 / , głowicę
/10/ z krezkami linowymi /li/, wciągarkę ręczną /12/ oraz łapę /16/ wciągarki zawieszoną na
linie /14/ za pomocą krążka /15/ i usytuowaną
wewnątrz prowadnicy / 8 / . Oeden koniec liny
/14/ wciągarki ręcznej /12/ jest zamocowany i
nawinięty na bęben /13/, zaś drugi koniec
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zamocowany jest na stałe w górnej części prowadnicy / 8 / . Urządzenie ma blokadę /19/ zabezpieczające przed przypadkowym opadnięciem montowanej konstrukcji.
/I zastrzeżenie/

4(51) B66C

4(51) B66C

(54) Wciągarka hydrauliczna kablollny

Ul(21) 81480

(22) 87 10 27

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Ossowski Ryszard, Ryś Kazimierz,
Gałczyńeki Krzysztof, Wysińskl Józef,
Kubica Stanisław, Kilián Lech,
Glinicki Roman
(54) Wciągarka kąbloliny
(57) Wciągarka ma w osi bębna kablowego / I / ,
na zewnątrz Jego dwustopniowej przekładni redukcyjnej / 2 / , umocowany mechanizm przeciążeniowy, składający się z osadzonego sztywno na
napędzającym odcinku wału / 3 / czynnego koła
zębatego /A/ o uzębieniu czołowym, zazębionego
z biernym kołem zębatym / 5 / , osadzonym suwliwie i obrotowo na wale / 3 / oraz wspartym elastycznie na ściskanej sprężynie spiralnej / 6 / ,
której drugi koniec jest podparty nakręconą
na koniec wału / 3 / tarczą regulacyjną / 7 / .
Bierne koło / 5 / Jest zaopatrzone w zderzak / 8 /
czujnika sygnalizacyjnego przeciążenia / 9 / ,
umocowanego nieruchomo do podstawy /10/ wciągarki i pełniącego dodatkową funkcję wyłącznika krańcowego. W oei napędowego wału /li/ zespołu motoreduktora / 1 2 / Jest usytuowany selsynowy licznik długości /13/ wydanej kąbloliny /14/,
Na drążonym odcinku biernym wału /15/ bębna
kablowego / I / jest umocowany wielotarczowy
szczotkowy mechanizm komutacyjny /16/, z tarczami przyłączonymi galwanicznie do odpowiednich żył kąbloliny /14/.
/I zastrzeżenie/

Ul(2l) 81481

(22) 87 10 22

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72 ) Trokowicz Henryk, Marecki Jędrzej,
Kubica Stanisław, Kilián Lech,
Gliniecki Roman

(57) Wcięgarna we wnętrzu bębna linowego / 4 /
ma osadzone napędzane koło zębate /10/ o uzębieniu wewnętrznym, zazębione za pośrednictwem trzech kół zębatych, pośrednich / 9 / z kołem zębatym napędowym /&/ osadzonym na wale
napędowym / 7 / , ułożyskowanym w stojaku strony
napędowej / 2 / i połączonym z wałem hydraulicznego silnika /29/, za pośrednictwem tulei napędzającej /39/, na której jest osadzone koło
hamulcowe /27/. Koła /9/ mają osie umocowane
w Jarzmie /li/, którego współosiowa z wałem
napędowym / 7 / tuleja /33/ jest sprzężona z
dwuramienna dźwignią /12/ miernika uciągu kąbloliny /37/, wspartej na dwu amortyzatorach
/I3/ jarzma i zaopatrzonej w dwa czujniki indukcyjne /32/ miernika uciągu kąbloliny. Pokrywa /6/ bębna / 4 / jest od strony wyjścia kablowego zaopatrzona we współosiowy z wałem /!/
drążony czop /35/, z przeprowadzonymi wewnątrz
niego przewodami /36/ zasilającymi kąbloliny
/37/, wprowadzonymi do komutacyjnego przejścia
szczotkowego, tarczowego /30/.
/I zastrzeżenie/

DZIAŁ C
CHEMIA I METALURGIA
4(51) C21C

Ul(2l) 80811

(22) 87 08 03

(71) Instytut Odlewnictwa, Kraków
(72) Chudoba Karol, Iwanciw Jerzy, Anioła
Kusiak Aleksandra, Mamro Kazimierz,
Ńowicki Wiesław, Sąsiadek Stanisław,
Głownia Kazimierz
(54) Agregat metalurgiczny do rafinacji
surówki wielkopiecowej
(57) Agregat o konstrukcji konwertora został
wyposażony w porowatą kształtkę /10/, umieszczoną w ogniotrwałym dnie i połączoną przewodem z komorą przelotową w kolektorze / 2 / .
Dysze /6/ nachylone są pod kątem 5°, a ich
wyloty znajdują się na granicy fazy ciekły

metal - żużel. Agregat posiada zasadowe wyłożenie strefy roboczej.
/2 zastrzeżenia/
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DZIAŁ E
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE
4(51) E04B
E04F

Ul(21) 81401

(22) 87 10 16

(71) Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa
"METALPLAST", Będzin; Przedsiębiorstwo
Budownictwa Węglowego "FABUD", Siemianowice
(72) Górecki Jerzy, Imiela Roman, Morga
Grzegorz, Okularczyk Andrzej, Pawełkiewicz
Jan, Siarka Henryk, Witas Walerian
(54) Łącznik kątowy, zwłaszcza do łączenia płyt
okładzinowych
(57) Łęcznik składa się z części zewnętrznej
/I/ i części wewnętrznej / 2 / w kształcie kętowników, poleczonych ze soba wzdłużnym zatrzaskiem, powstałym z odgiętych zaczepów /A/
1 środkowej listwy /3/ części wewnętrznej / 2 / .
Łącznik ma wzdłużne, szczelinowa gniazdo,
utworzona po zatrzaskowym połączeniu części
zewnętrznej /!/ z częścią wewnętrzna / 2 / przez
skierowane dośrodkowo ku sobie, ukośne zaczepy /5/. Po przeciwnej stronie łącznika krawędź części zewnętrznej / I / zakończona Jest
wzdłużnym pogrubieniem /6/. /I zastrzeżenie/

4(51)

E04B
E04F
F16B

Ul(2l) 81404

(22) 87 10 16

(71) Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa
"METALPLAST", Będzin; Przedsiębiorstwo
Budownictwa Węglowego "FABUD",
Siemianowice
(72) Górecki Jerzy, Imiela Roman, Morga
Grzegorz, Okularczyk Andrzej, Pawełkiewicz
Jen, Sierka Henryk, Witas Walerian
(54) Profil narożnikowy
(57) Profil składa się z części wklęsłej /I/
i łączonej z nia zatrzaekowo części wypukłej
/ 2 / . Część wklęsła /I/ ma na środku dwa równoległe, wzdłużne występy /3/, a jaj krawędziš zewnętrzna zakończone sa pogrubieniami
/ 4 / . Część wypukła / 2 / ma środków« listwę /5/
z pogrubieniem.
/I zastrzeżenie/

4(51) E04D

Ul(2l) 81174

(22) 87 09 21

(75) Ilukowicz Przemysław, Poznań; Górecki
Jacek, Poznań
4(51) E04B
E04F
F16B

Ul(2l) 81402

(22) 87 10 16

(71) Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa
"METALPLAST", Będzin; Przedsiębiorstwo
Budownictwa Węglowego "FABUD",
Siemianowice
(72) Górecki Jerzy, Imiela Roman, Morga
Grzegorz, Okularczyk Andrzej, Pawełkiewicz
Jan, Sierka Henryk, Witas Walerian

(54) Segment pokrycia dachowego
(57) Segment pokrycia dachowego składa się z
powtarzalnych elementów, przy czym krawędzie
boczne /l/ segmentu sa zagięte pod ketem, kra
wędź górna / 2 / ma grzbiet montażowy /3/, a
krawędź dolna / 4 / lest faliście ukształtowana,
na styku poszczególnych elementów segmentu
utworzony jest karb pionowy /5/ usztywniajęcy
segment.
/I zastrzsżenie/

(54) Łącznik prosty
(57) Łącznik składa się z części zewnętrznej
/I/, wyposażonej w środkowe, wzdłużne pióro
/ 2 / o pogrubionej krawędzi /3/ oraz z części
wewnętrznej / 4 / , zaopatrzonej w dwa, eymetryczne, wzdłużne występy /5/, tak uformowane,
aby przestrzeń między nimi odpowiadała kształtem i wymiarami przekrojowi poprzecznemu pióra
/ 2 / i aby umożliwiała zatrzaskowe łączenie obu
części /I, 4/ ze eoba z wykorzystaniem sprężystości materiału.
/I zastrzeżenie/

4(51) E04F

Ul(2l) B0929

(22)87 08 25

(71) SIMP Ośrodek Doradztwa Technicznego
ZORPOT, Warszawa
(72) Nowicki Jerzy
(54) Deska podłogowa
(57) Deska charakteryzuje się tym, że Jej bocz.?
na, górna ścianka /5/ oraz przeciwległa ścianka /6/ tworzą z górna powierzchnia / I / kęt
prosty; ponadto ścianka /5/ dolne krawędzią
przylega do występu /!/ pod ketem prostym,
zaś ścianka /6/ dolne krawędzie przylega do
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wybrania /&/, przy czym występ / 7 / tworzy
ze ścianka / 9 / kat ostry, wybranie / 8 / tworzy
ze ścianka /1O/ kat ostry i ścianki /9, 10/
przylegają do podstawy / 2 / pod katem ostrym.
/I zastrzeżenie/

4(51) E05C
B63B

115
Ul(21) 81214

(22) 87 09 22

(71) Stocznia Gdańska im. Lenina, Gdańsk
(72) Muczyński Marian, Barańskl Zbigniew
Í54) Wyłącznik krańcowy, zwłaszcza drzwiowy
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
skonstruowania wyłącznika krańcowego spełniającego wymogi eksploatacyjne przemysłu okrętowego. Głowice / 2 / ma zapadkę blokująca / 4 /
ruch popychacze / 7 / . Popychecz / 7 / zaopatrzony jest w dodatkowy obwodowy rowek dla zapadki
blokującej / 4 / .
/3 zastrzeżenie/

4(51)

E04F
E04C
F16B

Ul(2l) 81403

(22) 87 10 16

(71) Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa
"METALPLAST", Będzin; Przedsiębiorstwo
Budownictwa Węglowego "FABUD",
Siemianowice
(72) Górecki Jerzy, Imiela Roman, Morga
Grzegorz, Okularczyk Andrzej, Siarka
Henryk, Pawełkiawicz Jan, Witas Walerian
(54) Profil osłonowy, zwłaszcza do wykonywania
okładzin ścian budynków
(57) Profil składa się z szeregu stykających
się, zamkniętych segmentów skrzynkowych o tej
samej wysokości, przy czym segmenty środkowe
/I/ maję kształt prostokątów, a jeden z segmentów skrajnych zaopatrzony jest w skrzynkowy
występ / 2 / i odpowiednie podcięcie / 3 / , odpowiadające wymiarowo płaskiej płetwie /A/ mocuJęcej, wychodzęcej z drugiego, skrajnego segmentu, uformowanego na kształt zaczepu / 5 / .
/I zastrzeżenie/

4(51) E04H

Ul (21) 81387

4(51) E21C

Ul(2l) 81335

(22) 87 10 08

(71) Katowickie Gwarectwo Węglowe Kopalnia
Węgla Kamiennego "STASZIC , Katowice
(72) Byr8ki Jerzy, Macha Jerzy
(54) Wzmocnienie imaków nożowych kombajnu
(57) Wzmocnienie stanowią elementy wzmacniające /l/ wykonane w kształcie płaskownika o długości równej odległości między imakami nożowymi / 2 / , umieszczone w przestrzeniach pomiędzy
imakami / 2 / i przyspawane zarówno do organu
/ 3 / Jak i do imaków nożowych / 2 / , łaczac Je w
zamknięty pierścień.
/I zastrzeżenie/

(22) 87 10 16

(75 ) Krzyżanowski Jarosław, Krzyżenowski
Leszek, Snarskl Leszek; Warszawa
(54) Konstrukcja szkieletu namiotu, szczególnie turystycznego
(57) Konstrukcja szkieletu namiotu składa się
z prętów / I / wygiętych w kształt łuku. Żądany
kształt uzyskuje się przez sprężyste wygięcie
prętów / I / oraz zakotwiczenie ich końców w
podstawie namiotu. Końce / 2 / prętów / I / tworzą czworokąt leżęcy w podstawie namiotu.
/5 zastrzeżeń/

4(51) E21D

Ul(2l) 79666

(22) 87 03 13

(71) Gwarectwo Budownictwa Górniczego w
Katowicach, Zakład Badawczo-Rozwojowy
Budownictwa Górniczego "BUDOKOP",
Mysłowice
(72) Golec Dariusz, Jokiel Adrian, Wojtusiak
Andrzej, Wolny Konstanty
(54) Obudowa szybu
(57) Obudowa, oddzielona od górotworu / I / warstwa wyrównawcza / 2 / , składa się ze szczelnego
płaszcza hydroizolacyjnego / 3 / wykonanego z
blachy stalowej oraz warstwy betonu konstrukcyjnego / 4 / i kolumny turbinowej / 5 / .
/I zastrzeżenie/
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nętrznej tublngu / I / kołnierze poziome / 2 / 1
/ 3 / oraz pionowe / 4 / i /5/, a także siede«
żeber zewnętrznych / 7 / oraz dwa wewnętrzne
żebra poziome / 8 / umieszczone blisko siebie.
Kołnierze / 2 / , /3/, / 4 / i /5/ maj« otwory montażowe /6/ rozmieszczone naprzsmianlegle, zaś
ich szerokość Jest równa dwukrotnej grubości
ścianki nośnej tubingu /!/. /i zastrzeżenie/

4(51) E21D

Ul(2l) 81507

(22) 87 10 29

(71) Gwarectwo Budownictwa Górniczego w
Katowicach, Zakład Robót Górniczych
w Łęcznej, Łęczna
(72) Rójek Zygmunt, Józefczyk Kazimierz,
Wójcik Dan, Napieracz Tadeusz,
0rnatow8ki Ryszard, Franczuk Romuald,
Solinski Walerian, Międzybrodzki Edward,
Skobelski Tadeusz
(54) Segment górniczej obudowy tubingowej
(57) Segment górniczej obudowy tubingowej
charakteryzuje się tym, że ma od strony wew-

DZIAŁ F
MECHANIKA; OŚWIETLENIE: OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
4(51)

F01D

Ul(2l) 77929

(22) 86 07 31

(75) Kawała Władysław, Lublin
(54) Pojemnik, zwłaszcza do turbin wodnych
(57) Pojsmnik posiada korpus /I/, który w
przekroju prostopadłym do ścianki tylnej / 2 /
ma kształt zbliżony do trapezu, a krawędzie
boczne ścianki tylnej / 2 / maja symetryczne
względem siebie pionowe kanały / 6 / do spinania
pojemników.
/I zastrzeżenie/

4(51)

F01O

Ul(21) 80438

typoszeregu, a dowolny profil typoszeregu posiadający cięciwę profilu równa b przedstawiony stycznie do układu współrzędnych proetokętnych oxy ma kształt określony przez kontur
profilu w postaci krzywej gładkiej otwartej
na krawędzi natarcia profilu i na krawędzi,
wpływu profilu. Współczynnik jednokładności
dowolnych dwóch profili określony jest przez
stosunek długości cięciw profili, a wyróżnikiem profilu Jest cięciwa profilu, w wyniku
czego typoszereg profili określony jest przez
kształt geometryczny jednego profilu i ciąg
liczbowy utworzony przez długość cięciw posz- .
czególnych profili, nadto korzystnym jest aby
wyrazy ciągu były liczbami całkowitymi.
/5 zastrzeżeń/

(22/ 87 06 08

(71) Zakłady Mechaniczne im. Gen. Karola
Świerczewskiego, Elbląg
(72) Łuniewicz Bolesław Ludwik, Winowiecki
Marian, Czwiertnia Kamil, Durkiewicz
Bogdan
(54) Typoszereg profili łopatek stopni
turbin cieplnych
(57) Typoszereg profili utworzony przez zbiór
profili o różnych cięciwach poszczególnych
profili, których kształt geometryczny opisany
jest przy pomocy stycznych łuków okręgów o róż
nych krzywiznach sąsiednich łuków charaktery
zuje się tym, że każdy profil typoszeregu Jest
jednokładny względem innego dowolnego profilu

(22) 86 10 21
4(51) F03G
Ul (21) 78463
(75) Kawała Władysław, Kawała Andrzej,
Lublin
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(54) Zestaw do przetwarzania energii wód
płynących i energii wiatru na pracę
użyteczna
(57) Zestaw ma dwa przenośniki, przy czym dolne koło napinające / 5 / pierwszego przenośnika
/ I / jest usytuowane powyżej dolnego koła napinającego / 6 / drugiego przenośnika / 2 / , zaś
górne koło napinające /!/ drugiego przenośnika
/ 2 / jest usytuowane powyżej zbiornika wyrównawczego /13/ z króćcem wylotowym / 1 4 / umieszczonym nad pojemnikami / 8 / pierwszego przenośnika / I / . Górne koło napinające /!/ drugiego
przenośnika / 2 / Jest połączone przekładni« kątową, dwustopniowa /15/ z silnikiem wiatrowym
/16/.
/I zastrzeżenie/

4(51) FI6C
B30B

Ul(2l) 81491

(22) 87 10 27

(71) Fabryka Maszyn Rolniczych im. Rewolucji .
1905 r. w Lublinie, Lublin
(72) Bartoezcze Leszek, Frańczak Edward
(54) Ramię zamachowe korby napędowej tłoka
"rolniczej prasy zabierającej
(57) Ramię zamachowe ma ciężar / I / wyposażony
w płetwę / 2 / . Każda z belek / 6 / , / 7 / połączona
Jest z płetwą / 2 / bezpośrednio za pomocą śrub
/5/.
/4 zastrzeżenia/

4(51) F15B

Ul (21) 80856

(22) 87 08 10

(75) Sadowski Czesław, Kobyłka - Turów
5

(54) Sterownik napędu pneumatycznego
(57) Zgodnie ze wzorem w sterowniku widełkowe
końcówki /16/ rdzeni obu elektromagnesów ea
zaopatrzone w rolki toczne /Vf/, współdziała
jące z popychaczem /15/ bloku pneumatycznego
/14/, a jarzma /19, 21/ tych elektromagnesów
z cewkami /18, 20/ są na swych końcach pole
czone kształtowo ze wspólna zwora /22/, przy
czym w rozwidleniu końcówek /16/ ruchomych
rdzeni sa osadzone zaczepy ręcznych przycis
ków manewrowych /10, 11/ oraz zaczepy zespołu
blokady, którego ręczny przycisk /12/ jest
usytuowany w osi leżącej po środku obu tych
przycisków manewrowych /10, 11/.
/I zastrzeżenie/

4(51) F16B
F160

Ul(21) 81455

(22)

87 10 23

(71) Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw
Maszyn i Urządzeń Hutniczych
"HUTMASZPR03EKT-HAPEK0", Katowice
(72) Suchoń Mieczysław, Różański Jerzy,
Krawczyszyn Adam, Oakubek Czesław
(54) Śruba bezpiecznikowa, zwłaszcza do
sprzęgieł
(57) śruba bezpiecznikowa ma łeb'/2/ oporowy
i łeb / 3 / służący do wyciągania śruby. Łeb
/ 3 / ma wycięcie promieniowe / 4 / na swoim obwodzie.
/I zastrzeżenie/

4(51) FI6D

Ul (21) 80837

[22) 87 08 07

(71) Zakłady Aparatury Naukowej "UNIPAN",
Warszawa
(72/ Piasecki Boguskaw, Nalepa Harald
(54) Uszczelka klawiatury kontaktronowej
(57) Uszczelka składa się z wypukłych modułów
/ I / i płaskiego marginesu / 2 / wokół nich. Moduły
/ 2 / mają kształt ściętych stożków. W górnej
powierzchni każdego modułu znajduje się otwór
/ 3 / o wymiarach i kształcie odpowiadających
płetwie trzpienia przełącznika.
/3 zastrzeżenia/

4(5l) F16K
F158

Ul(2l) 80816

(22) 87 08 04

(71) Fabryka Maszyn Budowlanych "BUMAR-FAMABA",
Głogów
(72) Kasprzyk Krzysztof, Lisowski Edward,
Pobędza Oanusz
(54) Zespolony zawór dwustrumieniowego
zasilania układów hydraulicznych
(57) W korpusie zaworu zespolonego / I / osadzone są zawory: przeciążeniowy / I / , suwakowy
sterowany hydraulicznie / I I / f elektromagnetyczny /III/ i zwrotny /Iv/, oraz wykonane są:
główny kanał /A/ połączony z pierwszą pompą
/Pl/ i komora /B/ zasilana z drugiej pompy
/P2/. Z głównego kanału /A/ wyprowadzony Jest
kanał /29/ do komory E oraz przyłącze /O/
prowadzące dc układu hydraulicznego maszyny.
/I zastrzeżenie/
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Ul (21) 81418

(22) 87 10 19

(71) Zakład Usług Technicznych Regionalnego
Zwięzku Spółdzielni Inwalidów, Kielce
(72) Żaczek Konrad, Mania Marek, Adach
Mirosław, Kreżołek Marian
(54) Zawór tłokowy
(57) Zawór etanowi korpue /!/, w którym umieszczony Jeet tłoczek / 2 / z częścią stożkowe 1
otworaai, zabezpieczony nakrętka kołnierzowa
/3/.
/2 zastrzeżenia/

4(51) F16K
F16H

Ul (21) 80936

(22) 87 08 26

(71) Biuro Projektów Przemysłu Metali
Nieżelaznych "BIPROMET", Katowice
(72) Swirad Stanisław, Kaczmarczyk üacek
(54) Mechanizm napędowy
(57) W mechanizmie stożkowe zębate koło /5/
osadzone Jest na nakrętce / 7 / pociągowej śruby
/8/ z gwintem trapezowym, której dolny koniec
wyposażony Jest w mocujący element /11/, a
górny koniec znajduje się w cylindrycznej osło¬
nie /10/. Mechanizm przeznaczony Jest do napę¬
du zasuw odcinajęcych przewodów gazowych.
/I zastrzeżenie/

4(51) F16K
U3(2l) 81377
(22) 87 10 14
(61) prawo ochronne 43016
(71) Bielska Fabryka Armatur "BEFA", Bielsko
Biała
(72) Szczypka Leopold, Kubica Józef, Szeląg
Stanisław 3.
(54) Połączenie zawieradła pomocniczego
z głównym
(57) Tulejka / 2 / prowadząca zawieradło pomoc¬
nicze Jest połączona z zawieradiem / I / głów¬
ny« spoin« / 3 /
/3 zastrzeżenia/

4(51) F16K

Ul (21) 82850

(22) 88 02 26

(71) Fabryka Kosmetyków "POLLENA-EWA", Łódź
(72) Mertyniuk Sławomir, Szeszko Stanisław
(54) Zawór dławiący
(57) Zawór zawiera trzpień dłewiecy /I/ poła«
czony z nagwintowana prowadnic« / 3 / i zakoń¬
czony grzybkiem dławienia /A/. Grzybek dła¬
wienia /A/ umieszczony Jest w komorze dławie¬
nia / 7 / , której dolna część połączona Jest z
otworem wlotowym /9/, natomiast górna część
z otworem wylotowym /li/ powietrza.
/I zastrzeżeni«/

(22; 87 OJ
4(51) F16L
Ul(2l) 80730
(71) Zakłady Mechaniczne Elektryfikacji
Rolnictwa, Kalisz
(72) Kustroń Andrzej, Zaleweki Janusz
(54) Złącze rurowe
(57) Złącze rurowe przezneczone do przenoszi
nis momentu obrotowego składa się z dwóch r\it
/I i la/ posiadaj«cych spłaszczone powierz¬
chnie /2 i 2a/ wzdłuż oei symetrii rury. Rury
/I i la przylegaj« spłaszczonymi powierzchnia¬
mi /2 i 2a/ do siebie, a utwierdzone e« śruba»*
/3/ poprzez otwory / 4 / .
/2 zastrzeżenia/
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4(51) F17C

Ul (21) 81084
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(22) 87 09 08

(75) Zadorska Grażyna, Zawadzkie
(54) Zaélapka z łącznikiem do butli gazowych
(57) Zaalepkę tworzy kapturek / I / majęcy od
trony otworu, na zewnętrznych ściankach, rowek / 2 / do oaadzenia elastycznego łucznika /3/.
Elastyczny łącznik / 3 / ma kształt dwóch pierścieni / 4 / o różnych średnicach połączonych
iedzy «oba wzdłuż osi symetrii odcinkiem
płaaklu / 5 / . Wewnątrz pierścieni / 4 / , w osi
yaetrli odcinka płaskiego / 5 / , naprzeciwległe
wykonane aa nacięcia /6/. Oeden z pierścieni
/ 4 / elastycznego łącznika / 3 / osadzony jest
w rowku / 2 / kapturka / I / , a drugi za gwintem
zaworu butli.
/I zastrzeżenie/
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palnika zapalacza / 2 / . Palniki główne / I /
zasilane sę z sieci gazowej poprzez zawory
odcinejęco-regulacyjne / 5 / , zawór bezpieczeństwa / 6 / , dwuzłaczkę obiegowe / l i / i zawór
główny / 9 / . Zawór bezpieczeństwa / 6 / połączony jest z przyciskiem uruchomienia zaworu
termoelektromagnetycznego / 7 / i przewodami
/ 8 / z termoparę / 4 / , której koniec znajduje
się w osi palnika świecy / 3 / . Zawór bezpieczeństwa / 6 / zbocznikowany jest przewodem gazowym z zaworem obiegowym / 1 0 / .
/ I zastrzeżenie/
2

4(51) F23G

Ul(2l)

81503

(22) 87 10 30

(71) Biuro Studiów i Projektów Przemysłu
Drzewnego "BIPRODRZEW", Warszawa
(72) Kalinowski Cezariusz, Romański Tadeusz
4f5l) F17C
F16K

Ul(21) 81456

f22)

87 10 23

(71) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo,
Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu,
Sanok
(72) Ryczaj Marian
(54) Zawór regulacyjny poziomu cieczy w
zbiornikach ciśnieniowych, zwłaszcza
w oddzielaczach trójfazowych
Í57) W zaworze króciec wlotowy / 1 0 / zabezpieczony kopułka. / 1 4 / i króciec wylotowy / 1 1 / , sa
przesunięte względem siebie o 9 0 ° i są połęczone z korpusem / I / przy pomocy objemek / 1 2 ,
13/, przy czym króciec wylotowy / l i / zamocowany jest w objemce / 1 3 / w sposób rozłączny.
Ponadto zawór ma dwudzielny tłok / 2 / wykonany
z teflonu.
/ I zastrzeżenie/

(54) Palenisko do spalania odpadów
przemysłowych
(57) Obudowa paleniska jest podzielona na
dwie komory spalania / I , 2/, z których komora
spalania odpadów stałych / I / jest połączona
poprzez przepust / 3 / z komorę / 2 / spalania ,
pyłów i odpadowych frakcji płynnych oraz gazowych, przy czym w komorze / 2 / sę umieszczone
palniki do spalania tych frakcji, natomiast
ruszt / 5 / w komorze spalania / I / jest umieszczony przy przepuście / 3 / , zaś komora spalaniB / 2 / jest połęczona poprzez przewód spalin
z odbiornikiem ciepła /!/.
/2 zastrzeżenia/

4(5l) F24H
F24C
F24D

4(51) F23D
F23N

Ul(21) 81361

(22) 87 10 13

(71) Mazowiecki Okręgowy Zakład Gazownictwa
"Gazownia Warszawska", Warszawa
(72) Bołdaniuk Waldemar, Bogusz Kazimierz
(54) Urządzenie palnikowe
(57) W urządzeniu wyloty palników głównych / I /
skierowane sa do rurek Perkinsa poprzez ramię

Ul (21) 81879

(22) 87 12 07

(71) Bielskie Zakłady Wyrobów Elektro-Metalowych "ELEKTROMET", Bielsko-Biała
(72) Gduła Stanisław, Sucheta Andrzej,
Kalarus Antoni, Kastelik Dózef,
Buchliński Stanisław, Majewski Krzysztof,
Stefanow6ki Marek, Bubak Janusz, Kiecak
Henryk
(54) Ogrzewacz akumulacyjny dynamiczny
(57) Ogrzewacz ma akumulecyjny stos utworzony
przez grzejne płyty /l/, z wtopionymi w nie
oporowymi przewodami, usytuowane pionowo w
osi wzdłużnej ogrzewacza, pomiędzy dwoma sze
regami magnezytowych prostek / 2 / . Akumulacyj
ny stos usadowiony jest na izolacyjnej płycie

120

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 18 /384/ 1988

/10/, a jego izolację stanowi płaszcz utworzony z dwóch prostopadłościennych puszek /6 i 7/,
tak, że przestrzeń pomiędzy nimi jest hermetycznie zamknięta. Przepływające powietrze
jest wydmuchiwane wentylatorem /li/ właczany-m
przez elektroniczny termostat /12/.
/5 zastrzeżeń/

DZIAŁ

G

F I Z Y K A

4(51)

G01B

Ul (21) 81440

(22) 87 10 23

(71) Państwowy Ośrodek Maszynowy, Pułtusk
(72) Aleksandrowicz Stanisław
(54) Przystawka suwmiarki do mierzenia spoin
pachwinowych
(57) Przystawka składa się z dwóch metalowych,
prostokątnych płytek /l. i 2/ zakończonych trój
kątem równoramiennym ze ściętym, prostokątnym
wierzchołkiem. Przystawkę nakłada się na ko
niec suwmiarki i przymocowuje do niej śrubę
/12/. W osi symetrii przystawki umieszczony
Jest między płytkami /l i 2/ suwak / 7 / .
/2 zastrzeżenia/

4(51) G01C

Ul(21) 81380

4(51) G01F

Ul(2l) 81373

(22) 87 10 13

(71) Przedsiębiorstwo Kompletacji Dostaw
"AKWATECH", Poznań
(72) Drabowicz Wiesław, Kuśnierek Henryk,
Horemski Andrzej
(54) Urządzenie do pomiaru i l o ś c i przepływającej cieczy, zwłaszcza ścieków
(57) W urzędzeniu do wanny / 2 / zamocowana j e s t
od góry osłona /&/, której obie górne krawędzie ścian czołowych sa ukształtowane w postaci
kierownic / 7 / zwróconych wypukłościami ku
górze, przy czym pomiędzy dnem / 8 / wanny / 2 /
a obiema ścianami czołowymi / 9 / kolebki znajdują s i ę symetrycznie usytuowane amortyzatory
hydrauliczne / 1 0 / , z których każdy ma dwudzielne tłoczysko.
/3 zastrzeżenia/

(22) 87 10 14

(71) Okręgowe Przedsiębiorstwo GeodezyjnoKartograficzne "GEOKART". Rzeszów
(72) Lasek Adam
(54) Pochyłomierz do sprawdzania pionu^i po
ziomu elementów w budownictwie wielkopłytowym
(57) Pochyłomierz ma sztywne rurę /l/,na któ
rej osadzone sa dwa wsporniki /2 i 3/ dystan
sowe opierające się o sprawdzane ścianę oraz
zespół pomiarowy złożony z korpusu / 7 / , wa
hadła /9/ osadzonego na sworzniu /10/ i wskaź
nika pomiarowego z tarczę i wskazówkę obroto
we połęczonę z wahadłem /9/. Poniżej wahadła
/9/ zamocowany Jest na rurze /l/ zaczep /15/ 2
osie /16/, na której osadzona jest przegubowo
podpórka /17/ z wähliwę stopkę /18/ spoczywa
jące na podłoży»
/3
zastrzeżenia/

4(51) G01F

Ul(21) 81465

(22) 87 10 27

(71) PAN Instytut Maszyn Przepływowych,
Gdańsk
(72) śmigielski aózef

(54) Elektromagnetyczny przepływomierz
pływakowy
(57) Przepływomierz ma w pływaku głównym /l/t
zakończonym w części górnej dyszę« zamocowany
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osiowo pręt /A/ przechodzący na zewnętrz pły
waka głównego /!/ przez otwór w dyszy. Na częś
ci pręta /A/ znajdującej się na zewnętrz pły
waka głównego /l/ usytuowany jest przesuwnie
wzdłuż swojej podłużnej osi pływak dodatkowy
/ 5 / o kształcie stożka zakończonego kuliście
od strony podstawy, zwróconego wierzchołkiem
w kierunku pływaka głównego /l/. średnica pod
stawy stożka jest większa od średnicy otworu
górnego pływaka głównego /l/. /I zastrzeżenie/

4(5l) G01K

Ul (21) 81095

(22) 87 09 09

Í71) Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
(72) Węglorz Alojzy, Hepa Dan, Małusecki
Marian, Knop Marian, Biliński Wiesław,
Cichy Tadeusz, Szymanowski Władysław

4(51) G01L
G01B
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Ul (21) 81466

(22) 87 10 27

(71) Dom Handlowy Nauki Sp. z 0.0., Warszawa
(72^ Bukowski Lucjan, Kudelski Ryszard,
Sitko Eugeniusz
(54) Element sprężysty do przetwarzania siły
na sygnał elektryczny za pomocą tansometrów reagujących na naprężenie styczne
(57) Element sprężysty stanowi płyta płaskorównoległa z centralnie usytuowanym otworem,
majęca w zewnętrznej powierzchni bocznej symetrycznie po przeciwległych stronach otworu wgłębienia takie, że w płaszczyźnie prostopadłej
do powierzchni płyty w miejscach wgłębień płyta ta ma kształt ceowy / C 1 # C J .

V 1 zastrzeżenie/

(54) Urządzenie do pomiaru temperatury
topu w piecach hutniczych
(57) W urządzeniu termoelektrody /A/ umiesz
czone sę w dwuotworkowej rurce ceramicznej
/ 8 / , a osłaniająca tę część urządzenia cera
miczna osłona ochronna /9/ jest przymocowana
do sondy pomiarowej /l/ za pomoce wkładki
ceramicznej /10/ z wewnętrznym gwintem stano
wiącej integralną część osłony /9/. Sonda po
miarowa /i/ od strony pomiarowej jest zakoń
czona gwintowanym trzpieniem metalowym /6/.
/l zastrzeżenie/

4(51) GOIL

Ul (21) 81483

(22) 87 10 27

(71) Politechnika Lubelska, Lublin
(72) Tarkowski Piotr, Cywiński Kazimierz
(54) Urzędzenie do pomiaru momentu obrotowego.
T l T č
elementów w ruchu
(57] Urzędzenie składa się z dwóch bębnów
/I i 2/ osadzonych na wspólnej tulei /3/ przeciętej wzdłużnie, zamocowanej nieruchomo do
bębna / I / i ułożyskowanej obrotowo w bębnie / 2 /
przy czym pomiędzy śrubę zabierakowa / 4 / zamocowane w bębnie / 2 / a rozcięciem wzdłużnym tulei / 3 / zamocowana jest spiralna, taśmowa
sprężyna nacięgowa, a na zewnętrznych powierzchniach bębnów /I i 2/ umocowane es podziałka
i kreska pomiarowa oświetlane lampę stroboskopowe.
/I zastrzeżenie/

4(51) G01L

Ul(21) 81459

(22J 87 10 26

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urzędzeń
Mechanicznych, Gliwice
(72) Sterczewski Marek
(54) Przetwornik sił na odkształcenia
Í57) Przetwornik stanowi owalny pierścień /I/,
którego części/2/ odkształcane wygięte sę w
łuki o krzywiznach wyznaczonych promieniem
/Rl/ większym od promienia /R2/, którym wyznaczone sę krzywizny łuków części /3/ uchwytowych.
/3 zastrzeżenia/
4(51) G01M

Ul(2l) 81407

(22) 87 10 16

Í71) Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,
Wa rszawa
(72) Ostrowski Roman, Perzyna Mirosław,
Cichocki Zdzisław
(54) Sonda wiroprędowa
(57) Sonda charakteryzuje się tym, że cewka
/I/ Jest osadzona obrotowo na końcu wysięgnika
/5/, w postaci cienkościennej rurki wykonanej z
materiału odkształcalnego, osadzonego swoim swobodnym końcem w rękojeści. Rękojeść tworzę
dwie, współosiowo i rozdzielnie względem siebie osadzone tulejki /6/ i / 7 / , przy czym tulelka / 7 / jest zaopatrzona w gniazdo /7a/ do
osadzenia końca wysięgnika /5/; komorę /7b/ z
oknem /7c/ montażowym oraz komorę /7d/, w którei lest osadzone gniazdo wtykowe / 8 / .
/I zastrzeżenie/
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4(51)
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G01N

Ul(21) 80638

(22) 87 07 07

(71) Krajowy Związek Elektrometalowych
Spółdzielni Pracy Ośrodek Rozwoju
Techniki, Lublin; PAN Instytut Agrofizyki,
Lublin
(72) Grundas Stanisław, Niewiadomski Zbigniew,
Panas Roman, Gęgała Ludomir
(54) Urządzenie do przygotowywania roztworów
"testowych, zwłaszcza przy oznaczaniu
mechanicznych uszkodzeń ziaren metoda
kolorymetryczne
(57) Urządzenie ma poziome szynę / 2 / zamocowane na konstrukcji /I/. Na szynie / 2 / zamocowany Jest przesuwnie wózek /3/ napędzany w ruchu
posuwisto-powrotnym poprzez krzywkę z przekładnię od silnika elektrycznego / 4 / . Na wózku /3/
zamocowany jest przesuwnie pionowy uchwyt /14/
napędzany w ruchu posuwisto-powrotnym poprzez
dźwignię / 5 / i krzywkę poprzez przekładnię od
silnika elektrycznego /6/. Uchwyt /14/ ma łapy
/ 7 / utrzymujące pionowo naczynie / 8 / z dnem
sitowym. Pod naczyniem / 8 / zamocowany jest
przesuwnie, pionowo, na konstrukcji /l/, stół
/ 9 / napędzany w ruchu posuwisto-powrotnym
krzywkę poprzez przekładnię od silnika elektrycznego /10/. Stół /9/ ma trzy równo oddalone od konstrukcji / I / pojemniki /li/. Nad naczyniem / 8 / , w środkowym położeniu, zamocowany
jest zraszacz, /12/ z bieżąca wodę o regulowanej wydajności, środkowy pojemnik /li/ jest
poleczony przewodem /13/ z kanalizację.
/I zastrzeżenie/

4(51) G01R

G01P

Ul (21) 81397

(22) 87 10 16

(71) Zakłady Mechanizmów Precyzyjnych
"MERA-POLTIK", Łódź
(72) Leszczyński Jerzy, Wojda Dan
(54) Zespół pokrywy do tachografu samochodowego
(57) Zespół pokrywy / I / do tachografu samochodowego z rejestrację wielodobowę ma zewnętrzny
kształt kołowy i stanowi element nośny dla
wszystkich zamocowanych w niej mechanizmów i
części. Wewnętrz niej, na słupkach /16/, zamocowany jest mechanizm zegara /17/.
/3 zastrzeżenia/

Ul(21) 80809

(22) 87 08 03

(71) Spółdzielnia Pracy "WKRĘTAK",
Skarżysko Kamienna
172} Rudkowski Winicjusz, Masko Wojciech,
Szczerbik Henryk, Kostur Andrzej
( 5 4 ) Urządzenie do badań wytrzymałości
elektrycznej
(57) Urzędzenie do badań wytrzymałości elektrycznej posiada pomieszczenie prób /23/ wyposażone w siatkę /30/ odizolowujęcę stanowisko prób, wyłęcznik blokady drzwi /28/ oraz
stół badawczy /25/, w którego blacie górnym
/&/ znajduję się bańki aluminiowe /6/ zawierajęce wodę do zanurzania w niej badanych narzędzi /22/. Narzędzia poleczone sę przewodem
wysokiego napięcia /29/ z obrzeżem naczynia
aluminiowego /6/ poprzez lampkę sygnalizacyjne
/27/ doi e sieci
prędu
zmiennego z wleczonym ism o c n r o n n
zony
y m /10/ i miliamperomierzem
/20/. stół badawczy /23/ wyposażony jest w
szynę wysokiego napięcia / 2 / zamocowane w kolumnach wsporczych / 3 / pozwalajęcych na regulację zawieszenia szyny wysokiego napięcia / 2 / .
/I zastrzeżenie/

4(51) G01R

4(51)

Nr 18 /384/ 1988

Ul(2l) 80932

(22) 87 08 24

(71) Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa
Górnictwa i Energetyki im. W. Oylęga,
Sosnowiec
(72) Nowak Andrzej, Sobusik Zbigniew
(54) Przystawka do pomiaru pojemności
Í57) Przystawka ma w prostopadłościennej obudowie osadzone dwie płytki drukowane, na których osadzony jest generator, zespół dzielnika częstotliwości, multiwibrator monostabilny i zespół zasilania zawierajęce układy scalone oraz zespół oporników wyrównawczych. Na
ściance czołowej / 5 / wyposażonej w opis /31/
osadzone sę gniazda wejściowe /25/ mierzonej
pojemności i gniazdka wyjściowe /26/ do przyłęczenia woltomierza oraz dioda elektroluminescencyjna /27/, a wystaję z niej przyciski
/22, 23, 24/ przełęczników zespołu dzielnika
napięcia i zespołu oporników wyrównawczych

Nr

18

/384/

1988
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oraz wyłącznika. Na zewnątrz obudowy wyprowadzony jest dwużyłowy kabel zakończony wtyczkę.
Działanie przystawki polega na porównywaniu
przez multiwibrator monostabilny impulsów wytworzonych przez generator i przekształconych
przez dzielnik częstotliwości z impulsami ładowania i rozładowania kondensatora przyłęczonego do przystawki. 0 wartości pojemności kondensatora informuję wskazania woltomierza.
/I zastrzeżenie/

123

z wewnętrzna powierzchnia odblaskowe umieszczone w części górnej korpusu oraz wziernika
/6/ znajdującego się w dolnej części korpusu.
Korpus /I/ ma kształt rury o przekroju okrągłym, a lusterko /3/ pochylone Jest pod katem
30° do 08i przyrzędu.
/2 zastrzeżenia/

4(51) G02C

Ul(21) 80784

(22) 87 07 31

(75) Kumoń Stanisław, Bartkowska Danina,
Borkowski Roman, Szymanek Piotr, Tworek
Tadeusz, Warszawa
(54) Okulary lornetkowe

4(51) G02B

Ul (21) 80888

(22) 87 08 19

(71) Centralne Laboratorium Optyki, Warszawa
(72)Chrobak Tadeusz, Pracki Stanisław,
Matusiak Wojciech, Chojnacka Aleksandra,
Szalkowska Małgorzata, Mikucki Jerzy,
Krzyżanowska Barbara, Kowalczyk Władysław,
Borkowski Roman, Małkiewicz Ryszard
tö4) Mikroskop do badań porównawczych
(57) Mikroskop jest zaopatrzony w mechanizm
podnośnika /3/, mechanizm statywu oświetlaczy
/5/, układ optyczny o zmiennym powiększeniu
do nasadki telewizyjnej /28/, układ optyczny
halogenowego oświetlacza światłowodowego /19,6/,
pomiarowy stolik krzyżowy /13/, stolik wychylny /15/, uchwyt samocentrujęcy /16/ do mocowania przedmiotów walcowych o bardzo małych
średnicach oraz stolik /17/ do mocowania przedmiotów bez narażania ich na uszkodzenia.
/9 zastrzeżeń/

4(51) G02B

Ul(2l) 81097

(22) 87 09 09

(71) Sanocka Fabryka Autobusów "POLMO-AUTOSAN",
Sanok
(72) Kulczycka Barbara, Komański Mieczysław,
Biega Wojciech
(54) Przyrząd do kontroli przetopu epoin
(57) Przyrzęd składa się z układu optycznego
/a/ # osłony /5/ w kształcie czaszy kulistej

(57) Okulary lornetkowe maję lunetkę z nasadkę
/5/ wyposażone w soczewkę wypukłe. Lunetka ma
część soczewkowe /I/ w postaci tulejki połęczonę gwintem z częścię obiektywowe / 8 / w postaci
zwężki o kształcie kielicha rurowego. Na tylnej
powierzchni walcowej o mniejszej średnicy część
obiektywowa /&/ ma osadzone obrotowo dwa pierścienie skośne /9, 10/, których czoła skośne
obejmuję tarczę /13/ zamocowane do oprawy okularów i se dociskane pierścieniem /14/ połączonym gwintem z powierzchnię walcowe części
obiektywowej / 8 / , wewnętrz której eę wkręcone
dwa pierścienie oporowe /15, 16/, z których
jeden dociska soczewkę wklęsłe /17/, a drugi
jest przeznaczony dla szkła korekcyjnego.
Na zewnętrznej, tylnej powierzchni części soczewkowej /I/ znajduje się otwór dla wkrętu
dociskowego /18/ służącego do blokowania ustawionego na ostrość układu optycznego lunetki.
Okulary sę przeznaczone dla osób słabo widzących lub wykonujących prace wymagajęce precyzji,
/I zastrzeżenie/

4(51) G05D

Ul(2l) 81464

(22) 87 10 27

(71) Zakłady Wytwórcze "MIRANA", Raszyn
(72) Kępa Andrzej
(54) Regulator temperatury
(57) Regulator ma termometryczny opornik platynowy umieszczony w sondzie zespolonej za
pomoce nakrętki z obudowę /3/ w kształcie
prostopadłościennej skrzynki, zawierajęce
płytkę / 4 / z elektronicznym układem pomiarowosterujęcym. Na ścianie czołowej obudowy /3/
zamocowany Jest dwustopniowy nastawnik temperatury złożony z przełącznika wielopozycyjnego /5/ i potencjometru /6/, których pokrętła
/ 7 » 8/, służące do zgrubnego i dokładnego ustalania zadanej temperatury, umocowane sę w
otworach na zewnętrz ściany czołowej. W górnej
części obudowy /3/, w otworach ściany czołowej,
umocowane sę optyczne wskaźniki sygnelizujęce
stan wleczenia i wyłęczenla elementu grzejnego, a w ścianie tylnej umocowane Jest gniazdo
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sterujące, służące do przyłączenia obwodu
elementu grzejnego oraz wyprowadzony jest przewód zasilający.
/I zastrzeżenie/

4(51) G09B
H03C
H030

Ul(21) 80558

(22) 87 06 26

(71) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Ministerstwa
Górnictwa i Energetyki, Chorzów
(72) Danikowski Bogusław, Grol Dariusz
(54) Urządzenie do demonstrowania budowy
i działania modulatorów i demodulatorów
(57) Urządzenie według wzoru użytkowego ma
obudowę w postaci płaskiego prostokątnego
pudełka, wewnątrz którego osadzone sa modulator amplitudy / 3 / , demodulator amplitudy / 4 /
oraz zasilacz / 5 / . Sa one zbudowane z pojedynczych elementów elektrycznych / 6 / osadzonych
na płytkach drukowanych / 7 / przykręconych do
dna / 8 / t przy czym kondensator wejściowy / 9 /
zasilacza / 5 / jest osadzony na ściance /li/.
W ściance /li/ osadzona jest oprawka /12/
z bezpiecznikiem, a na dnie /§/ transformator
/13/. W wieku obudowy osadzony je9t wyłącznik,
dioda elektroluminescencyjna oraz gniazdka wtykowe punktów pomiarowych modulatora / 3 / i demodulatora / 4 / . Elementy urzędzenia sa połączone
izolowanymi przewodami elektrycznymi /25/ f a z
urzędzenia wyprowadzony jest dwużyłowy kabel /27/
zakończony wtyczka /28/. Do wieka obudowy przykręcona jest maskownica z naniesionymi schematami
elektrycznymi modulatora / 3 / i demodulatora /A/.
/I zastrzeżenie/

4(51)

G10K

Ul(21) 79700

(22) 87 03 13

(75) Waliszko Eugeniusz, Wernerowski Krzysztof,
Bydgoszcz
(54) Kabina dźwiękochłonna .jako pomieszczenie
obserwacyjne, zwłaszcza dla obsługi
urządzeń hałasujących
(57) Istota wzoru użytkowego polega na tym, że
kabina zbudowana Jest ze ścian i sufitu / I /
poleczonych ze soba w sposób rozbieralny, wykonany z ustroju dźwiękochłonnego składającego
się od strony wewnętrznej z płyty perforowanej
/ 4 / do której przylega warstwa materiału dźwiękochłonnego / 5 / oddzielona od drugiej warstwy
dźwiękochłonnej / 7 / gumą porowatą / 6 / a od
zewnątrz z płyty dźwiękochłonnej / 8 / oraz z
podłogi / 2 / . W ścianie przedniej na wysokości
1,5 m od podłogi wykonane jest okno / 3 / z
materiału przeźroczystego i dźwiękochłonnego
a w tylnej ścianie wykonane są drzwi / 9 / .
/I zastrzeżenie/

4(51)

G10K

Ul(2l) 80807

(22) 87 08 03

(71) Ośrodek Badawszo-Rozwojowy Automatyki
1 Urządzeń Precyzyjnych, Łódź
(72) Cnermanowiez Marek, Trauda Edward,
Zając Ryszard, Zorga Roman
4(51) G09B

Ul(2l) 80720

(22) 87 07 17

(71) Spółdzielnia Niewidomych im. majora
Edwina Wagnera, Słupsk
(72) Siedlecki Grzegorz, Zalewski Danuaz
(54) Sprawdzian dydaktyczny
(57) Charakteryzuje się tym, że oprócz gniazd
pytań / I / i gniazd odpowiedzi / 2 / zawiera
umieszczone w obwód elektryczny gniazda programujące / 3 / i / 4 / .
/3 zastrzeżenia/

(54) Aparat do płoszenia ptactwa
(57) Aparat według wzoru zaopatrzony jest w
obudowę / I / z umieszczoną w pewnej odległości
od podstawy ścianą grodziową / 2 / . W komorze
dolnsj / 4 / obudowy umieszczony jest zespół
baterii /!/, zamknięty pokrywą / 1 2 / z zamkiem
/13/.
W komorze górnej / 3 / ustawione eą pionowo
obok siebie, przyciskami /&/ i pokrętłami / 9 /
do góry odtwarzacz kasetowy / 5 / i wzmacniacz
dźwięku /6/. Wycięcie /li/ umożliwia wymianę
kasety. Uchwyty/14/ do mocowania paska są
przytwierdzona po obu stronach bocznych, węższych ścian obudowy /!/.
/3 zastrzeżenia/
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oraz szczelina /15/ listwy. Do pojemnika /!/
przytwierdzona jest wahadłowo ramka /12/ taśmy
klejęcej wraz z przyciskiem /13/ taśmy klejęcej
połączonym z ramka wahadłowo.
W pojemniku /I/ znajduję się gniazda /5/
na taśmę rozbiegowe, taśmę klejęcę /6/, gniazdo
na pincetę / 7 / f gniazdo na śrubokręty specjalne /8/, gniazdo na nożyk specjalny / 9 / # gniazdo części złęcznych /10/ oraz gniazdo klamer
/li/.
/2 zastrzeżenia/

4(51)
4(51)

G11B

Ul(21) 80625

(22) 87 07 02

(75) Kozłowskl Marek, Szczecin

G11B

Ul(2l) 81423

(22) 87 10 20

(71) Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych
"MERA-KFAP", Kraków
(72) Golda Karol

(54) Zestaw do naprawy kaset magnetofonowych

(54) Obudowa bloku jednostek pamięci dyekowej

(57) Zestaw ma pojemnik / I / z pokrywkę / 2 / .
W pojemniku / I / znajduje się listwa /3/ taśmy
klejonej z wgłębieniem /14/ na taómę kolejona

(57) Podstawę obudowy stanowi jednolity element
/I/ o kształcie litery /L/. Na poziomej płaszczyźnie elementu / I / znajduję się wsporniki
/5/ umożliwiające mocowanie Jednostek pamięci
oraz kostki /6/ pozwalające na mocowanie osłony
/ 7 / . Ściana pionowa elementu / I / przeznaczona
jest do mocowania radiátora /3/. Zarówno element /I/, Jak i osłona / 7 / maję otwory wentylacyjne.
/3 zastrzeżenia/

DZIAŁ

H

ELEKTROTECHNIKA
4(51) H01S

Ul(2l) 82494

(22) 88 01 27

(71) Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej
Mlkrosyntezy im. S. Kaliskiego, Warszawa
(72) Fiedorowicz Henryk, Figacz Waldemar»
Nagraba Stefan, Pietrzak Oan, Wołowski
Derzy
(54) Urządzenie eksperymentalne do badania
plazmy laserował
(57) W urzędzeniu próżniowa komora plazmowa
/ I / jest połączona próżnioszczelnie przez
duży otwór przelotowy / 2 / płyty dolnej z układem pompowym, zasilanym z układu zasilania
/ 8 / . układ pompowy składa się z szeregowo połęczonych; zaworu klapowego / 3 / ( odrzutnika
zespolonego / 4 / f pompy dyfuzyjnej / 5 / i
zbiornika próżni wstępnej /6/. /5 zastrzeżeń/
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Ul (21) 78752

(22) 86 11 28

(75) Imiołek Oerzy, Niedziela Józef,
Szczecinek
(54) Opaska zaclękowa
(57) Opaska zaciskowa wykonana jest w postaci
paska / I / , w który« znajduję się otwory / 2 / i
zakończona jest głowicę / 3 / . W otworze / 5 / głowicy / 3 / znajduje się występ kształtowy / 4 /
tworzący zaczep dla otworów / 2 / .
/3 zastrzeżenia

4(51) H02K
H01F

Ul (21) 81028

(54) Urządzenie do nakładania taśm z materiału
izolacyjnego na cewkę dla maszyny elektrycznej
(57) Urządzenie ma głowicę / 3 / osadzone na
prowadnicy / 2 / . Głowica / 3 / wraz z prowadnica
/ 2 / i śrubę napędowe /6/ jest osadzona w ramie
utworzonej z kształtowników połączonych trwale
ze sobę. Na ramie jest zamocowana podłużna płyta
/21/ usytuowana wzdłuż toru przemieszczania
głowicy / 3 / . W ramie zamocowany jest napęd,
którego wyjście jest połęczone ze śrubę napędowe / 8 / i wałkiem napędowym /5/. /5 zastrzeżeń/

Ul(21) 81427

tworzywa, a druga elektroda / 7 / eleaentu piezoceramicznego połęczona Jest z końcówkę /1O/
żyły /17/ ekranowego elastycznego przewodu
przekazujęcego sygnał do wzmacniacza. Odizolowana końcówka ekranu /12/ przewodu przyłęczona
Jest przewodem /13/ do wewnętrznej ścianki
bocznej części dolnej / 2 / obudowy. Odizolowana
część ekranowanego przewodu przechodzęca przez
otwór wewnętrz
obudowy połęczona Jest z tę
obudowę poprzez warstwę /15/ chemoutwardzalnego tworzywa.
/I zastrzeżenia/

(22) 87 09 02

(71) Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn
Elektrycznych "Dolmel", Wrocław
(72) Błażewski Mieczysław, Trejgis Brunon,
Oracz Ignacy

4(51) H04R

Nr 18 /384/ 1988

4(51) H05B
C23C

Ul (21) 79562

(22) 87 02 27

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
(72) Leciejewicz Adam, Trojanowski Oanusz
(54) Pionowy piec jarzeńIowy, zwłaszcza do
azotowania łonowego
(57) Piec ma ekran /%/ swobodnie podwieszony w
przestrzeni roboczej pieca, składajęcy się z
segmentów / 8 , 9/ o wymiarach odpowiadających
segmentom / I , 2, 3/ zbiornika pieca.
/I zastrzeżenie/

(22) 87 10 22

(30) 87 06 14 - Międzynarodowe Targi
Poznańskie
(71) Poznańskie Zakłady Przemysłu Muzycznego
"MUZA", Poznań
(72) Fręckowiak Cezary, Wietrzyńskl Wojciech
(54) Przetwornik do muzycznych instrumentów
s"trunowychf zwłaszcza do gitar klasycznych i akustycznych
57 W obudowie przetwornika znajduje się element piezoceramiczny w postaci cienkościennego
krężka / 6 / z dwoma elektrodami /!/ o średnicy
mniejszej od średnicy krężka /6/, przy czym
element piezoceramiczny osadzony Jest Jednostronnie w dolnej części / 2 / obudowy poprzez
warstwę / 8 / chemoutwardzalnego tworzywa. Elektroda / 7 / od strony części dolnej / 2 / oraz
wewnętrzna ścianka boczna części dolnej / 2 /
obudowy połączone sę ze sobę skranujęcym drutem osadzonym w warstwie / 8 / chemoutwardzalnego

4(51) H05K

Ul(2l) 81388

(22) 87 10 16

(71) Instytut Komputerowych Systemów
Automatyki i Pomiarów, Wrocław
(72) Sommer Oerzy
(54) Szkielet obudowy przyrządu pomiarowego
(57) Szkielet obudowy składa się z dwóch płaskowników / I / w kształcie zbliżonym do litery
"U", połęczonych nierozłącznie końcami ramion
z płytę / 2 / . W płycie / 2 / wykonane sę otwory
/ 3 / do zamocowania obudowy / 4 / .
/I zastrzeżenie/

Nr 18 / 3 8 4 / 1988
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nych ram / 2 / jest regulowana. Z robocza płaszczyznš / 8 / połączone sa przednia i tylna lietwa
/10/ i /li/« Od strony czoła /6/ pomiędzy
bpcznymi ramami / 2 / znajduje się belka /12/.
Do zewnętrznej powierzchni /13/ każdej z bocznych ram / 2 / przymocowana jest szafka /14/.
W czole /6/ wykonany jest otwór /16/ do zamocowania pulpitu /17/ klawiatury.
/I zestrzężenie/

4(51) HO5K

Ul (21) 81474

(22) 87 10 26

(71) Instytut Komputerowych Systemów
Automatyki i Pomiarów, Wrocław
(72) Hadyńeki Benedykt, Biernacki Wojciech,
Kowalczyk Mirosław, Szczęśnlek Kazimierz,
Górny Edward
(54) Konstrukcja nośna zestawu mikrokomputerowego
(57) Konstrukcja nośna zbudowana Jest w oparciu
o element / I / nośny zawierający dwie boczne ramy
/ 2 / z przednia ścianką / 4 / i tylnymi drzwiami
/ 5 / . Przednia ścienka / 4 / cofnięta Jest w stosunku do czoła /6/ bocznych ram / 2 / o wymiar
wynoszący około 1/3 szsrokości /a/ bocznych
ram / 2 / . Pomiędzy obu bocznymi ramami / 2 / zamocowany Jest szkielet / 7 / nośny, a Jego odległość od roboczej płaezczyzny /&/ każdej z bocz-
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Wykaz numerowy zßloszonych wynalazkowi opublikowanych w BUP Nr 13/1988
Nr zgłoszenia
1
254423
25U706
257436
257552
257729
257862
25898O
259419
259588
259648
259702
259734
260392
260690
260691

Int.Cl.*

Strona

3

2
A61K
FO1D
C07D
F22B
D21P
G01K
F02P
C12N
D65G
D65H
D65G
G01D
A6IK
C07D
C07D

8
70
35
79
61
84
72
56
25
26
26
83
8

35
36
5
37
37
37
25
96
7
75
57
63

260790
260791
260803

A47C
C07D
C07D
C07D
D64C

260903
261083
261168

H02J
A01F
FI6G

261277
261307

C22B
E01C

261373
261435
261438

B29C
A23N

21

A63B
F02M
F02F
F02M
B29C

8
70
71
71

G0in
B32B
B06B
F02M
G01R
B28B

87

F02M
D01H
II02P

260751
260789

261476
261477
26I4T8

261567
261577
261612
261635
261661
261663
261693
2Ć1729
2Ć1862
261866
261869
261991
262016
262070
262072

EO4F

G01N
G06F
EZ\C

G01P

4

21
22
12

71
87

1

Nr zgłoszenia

Int.Cl.*

Strona

1
262077
262145
262226
262240
262257
262274
262324
262337
262338
262406
262413
262416
262425
262442
262472
262466
262469
262484
262503
2Ő2528
262547
262554
262559
262565
262571
262584
262595
2626OI
262635
262640
262641
262648
262681
262686
262751
262763

C07H

52

EO4B

64
63

E01D
B29C
FI6N
G01L
F24J
H04L
E21D
E05C
B24C
H02H
G01B
E02F
G01N
G02B
E06B
A6IB
FI6D
G01R
F23N
G0IL
E21D
E01D
E21C
A01C
F24C
FI6L
B21D

67
65
18

96
82
63
86
91
65
5
74
88
80
85
67
63
66
2
80

G01J
G01D
G01U
B24D

82
88
13

FI6D
C01C
H02P
G01L
E21D
AÓ1B
A6ID
F16L

20

262789

CO4B

64
59
99
65
86
92
66
39

262791
262792

262807
2Ć2848
2Ć2850

80
100

77
14
74
28
99
85
67
6
7
77
30
24
90
16
16
83

262786

262793
262797
262801

21

78
85

B6IL
G0IN
B23K
B23K

Kr

in rumor ni^
1

26236h
262873

2

3

1

2

3

100

263072

29

2Ó3O73

29

26307'ł
263031

aou

10

F1ŰJ

262379

H03H
C0 IG
C01G

262331

1I02Î1

97

262332

A47J
A61F

5
7

263032
263037

C07~»
B65C

76
38
26

91

.163039
263090

H63Î3

2'ł

B63B

2'ł

262387
262883
262892

OO 5D
110311

100

262902

G01ÎJ

86

262903
26290**

G0 IN

262912
262913

UÏ1P
H60L

.13

r»23r

86

263091
263092

17

C07C

A6in

6

263093

C07C

32
32

G03C

93

263094

C08O

53

F1513
GO m

73
33

2629I6

C08L

262917
262920

C03I-

5*»
51*

263095
263099
263100

Ü21F
U65G

69
26

C06B

262921
262930

FI6D
C07D

263102
263103

U03L
C10JJ

55
55

263IIO

Ü03J

C23F
G05D

26311-

B01B

5'»

262934
262936

31
75
37
53
91

C03I.

262937

C02F
G01K

29
81»

263116
263117

G01R

55
83

263m

H02M

98

A6ID

6

H02M

C05B

31

263119
263120

98
96

2629*3
2629^9
262950

0

262957

B01J

10

26313S

110211
H04M

262959
262962

G11C
H02K

94

263155

B0IL

97

263159

B24B

17

262965
262972

D26D

19

G11B

92
72

93
100

262981

G05P
F02M

263163
263168203171

B27D

26293 ił

K21D

68

C23G

262936

U02D

262989
262990

E21D

95
68

26317**
263131

1S21P

69

263183
26318'ł

262991
262992

0 0 IM
DO6H

85
60

263185
263186

262993
263001
263OIO

D21D
B60L

263013
263015
263013
263027
2Ó3038
2630U5
263OÍJ-3
2630»»9
263052
263055
263059

G03D
G08G
C07D
H01L
G11D
G01J

G09B
II02J
D67I)
B22D

11

19
58
93
96
28

14

263192

B05D

15
93
12

23
92

263201
263202

H05D

102

C08F

33

53

26325'ł
263258

D65G

27

B27G

20

263261
263262

P23D
F16K
B60D

79
76

02 6P
B05D

19
12

B07C
G0 IV

13
90

E21F
B01F

70

98

95
93
33

h

A23P
C08L

54

C0SG

5h

C23C

58

C05C

31
16

C23K

H04B

101

263263
263267
263285
263270
263279
263282
2Ć3233

H02K

22

10
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1
263236
263287
263291
263308
263309
263310
263311
263356
263357
263363
263365
263370
26338I
263389
263390
263391
263392
263393
263396

2

3

1

2

G01N
C07C
FO4B
G01P
C25D
B66C
B66C
F17C
C23F

86
32
73
89
59
27
27
79
58
17
16
66

264092
264187
264317

12

265929

81
68
68
69
54
53
19
70
59
30
29
56
55
28
3
3
75
22
56
6
18
27

266075
266151
266231

D29C
G01K
C07D
F23D
B22C
H01B
C07D
B21C
C07D
G01R
C07D
C07D
C07D
F02P
B07C
C07D
B6OJ

B24B
B23K
B06C
B07B
F25C
E21D
B21D
E21D
C08J
C08B

263399
2631*00

B27B
E21F

263*102

C25D
C02F
C01G
C10J
C08L
C01D

263449
263451
26345**
263455
263468
263470

A01N

263471
263472
263478
263482
263485

A01N
FI6F
B29C

263487
263501
263504

B24B
B66B
B27B
B01J

263512
263598
263664
263781
263787
2Ô3884
263890
263894
263896
263952
263988
263993
264053
264O81

Nr

C13F
A6IB

G05D
F01M
B26D
F16K
G01V
B27B
E01F
F16H
FI6H
C07D
B0 ID
B05B
F15D

20
10

91
70
19

77
90
20

63
76
76
38
9
12
74

264470
264631
264652
264941
265061
265359
265375
265549
2656OI

266295
266318
266391
2664Q5
266416
266550
266467
266481
266581
266582
266594
266595
266622
266732
266753
266759
266834
2668 35
266932
267062

F27B
F02M
D21F
C07D
E02F
H04M
C07D
C07D
C07D
G01R
H02J
B22D
HO3F
C07C
C07C
D21F
D21F
C07D

267063
267084

H01J
C07D
C07D

267167
267205

C04B
F24H

267295
267366
267370
267400
267485

D21F

267539
267595
267670
267709
267813

A41D
C07C
A6IG
C07D
G0IN
B01D
HO4R
C07F
C04B

18 / 3 8 V

3
22

84
38
79
15
94
39
14
39
89
39
40
40
73
13
40
23
81
72
61
40
64
101

41

43
42
89
97
15
99
32
33
61
62
43
95

44
44
30
80
62

4
34
7
45
87
9
102
52
31

1988

Nr 13/334/ 1938

BIULETYN 'URZĘDU PATENTOVEG0

1
267374
267897
267973
268034
268036
268037
268058
268059
263093
268101
268111
263125
263126
268135
268137
268141
268142
268143
268147
268169
268172
268173
268180
268181
268196
268212
268221
268263
268273
268276
268301
268303
268311
268323
268324
268328
268336
268345
268352
268390
263393
268417
268424
268442
263454
263455
268430
263436

D65D
H02K
H04N
C07D
H02P
D6OK
C21D
G10K
C07D
FI6L
O28D
CI ID
C11D
A01K
A01G
E21C
B21D
B21D
C07D
B63B
A22C
C07K
C14C
C02P
HO5E
C10B
H01H
C07C
G05G
B03B
C02P
G0 IN
C07D
C03C
FI6P
HOIR
E21D
B23K
CO4B
B21H
F16L
C07C
G01K
G01R
C07D
C07D
A 63c
D25B

131

3

1

2

25
93

268521
268536

101

268543
268556

C07K
C07D
G11B
FI6J

45
99
23
57
93
46
78
21

56
56
3
2

268558
268561
268571
268572
268593
268597
268610
268615
268618
268619
268660
268662

67
14
15
47
25
3
52
57
30

268737
268765
268779
268782
268815

268703

C07D
B32B
C07C
C07C
FI6L
A01J
B21B
C02F
C07D
C07D
HO4N

E21C
C06L

3
53

49
76

49
22
34
3*
78
2
13
30

k9
50
101
67

55

D03D
B01D
B03D
G0 IL

60
9
11
85

H02J
D02G
F16K

97

268867
268873

102

268912

B65G

56
94
34
92
11
30
87

268924
268925

B6OH
C07D
A01B
B01D
C25F
A6IB
E21D
C21C
A01M
D01H

27
23
50

268926
268956
268977
268994
268995

*»7

263996

30
64
95
69
17
31
15
78
34
84
89

269013
269048
269093

47
48
8
13

269157
269163
269131
269460
269554
269556
269691

C07D
A23N
B0ID
F25D
G0Ś©
C04B

OO4B
F27B
A6IF
C23C

269777
269813
270614
270702

C07C
H01H

270916

C01B

60

77

2

9
59
6
69
57
3
60
51

4

10
81
92
31
90
81

7
58
35
95
23

Výkaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowyoh opublikowanych w BUP Nr 18/1968

Kr zßlobzenia
1

Int.Cl.H

Strona

Kr

zgłoszenia

I n t . Cl.1*

Strona

2

3

1

2

3

F01D .
B01D
F03G
H02G

116

81174

EO4D

114

106

81214

E05C

115

116

81239

B65G

111

126

8124O

B65G

112

B22B

107

81335

E21C

115

B65D
H05B
E21D
G10K

111

81336

B26B

109

126

81339
81340

B26F

109

B27B

109

.124

A6IB

105

79877
79881

A01B

103

A6IF

105

B0OB

107

81347
8136O
31361

F23D

A45P

io4

119

80036

B05B

106

80228

B63D

110

81369
81372

D65G

112

8 OU 38

F01D

116

C01F

120

80558

G09B

124

81373
31377

F16K

118

8O625

G11B

125

B23H

108

8O638

G01N

122

31379
81380

G01C

120

8 0659
80720
80729
80730

B65D

111

E04H

115

G09D

124

HO5K

126

B23D

108

G01P

122

F16L

118

a 1397
81401

UO4B

114

80747

A6IB

104

E04n

114

8O757
8 078 U
8O790

B62D
G02C

110

8i4O2
3i4O3

E04F

115

123

3i4o4

E04B

114

A63C
GIOK
G01R

106

3i405

A44B

103

124

104

81407
31^09
8i4i1
81413

117
107

77929
78442
78463
78752
79415
79556
79562
79666
79700

808 07
808 09
80811
80814

115

122
113

30816
308 34

C21C
A6IB
PICK
B22D

80836

B24B

80837
80856
808 69
8O87O
80888
80929
30932
30936
81028
8io34

F16K

118

IIO2I;

120

FI7C

119

81095
81097

G01K

121

G02D

I23

81387
81333

G01H
A6111

121
IO5

A46B

104

FIÓK

118

81423

G11B

125

no4n

126

108

81427
31436

B22D

107

FI6J
FI6D

117

81437

i\47B

104

117

B25D

109

B65G

111

G01B

120

B65G

111

31439
8i44o
81449

B23Q

108

G02B

123

31452

A01K

103

EO4F

114

117

122

31455
3 i 456

FI6B

GQ1R

F17C

119

31457
31458

A6ID

105

D6OP

110

81459
81460
31464

G01L

121

B60T

110

G05D

123

Kr 18 / 3 8 4 / I988

1
81463
81466
81468
81474
81476
81477
81479
81480
8l48l
81482
81483

DIUUSTYN imZÇDU PATENTOVEGO

2
G01P
GOIŁ
A01G
H05K
6 IB
D66C
D65G
B66C
B66C
B24B
Q01L

3
120
121
103
127
106
112
112
113
113
108
121

I33

1

2

3

81491
81502
81503
81506
81507
81516
81879
82204
82494
82850

noc

117
107
119
110
116
105
119
109
125
118

D09B
F23C
DÓOQ
E21D
A6IB
P24H
B6OM
H01S
P16K

S P I S T R E Ś C I
I. Vynalaski
Str.
Dział A - Podstawowe potrseby ludzkie

2

Dział B - Różne procesy prseaqrslewe; Transport ............................

9

DaiaŁ C - Chemia 1 metalurgia
Dział

D

-

28

Włókienniotwo

i

papiernio

two

39

Dział E - Budownictwo; GórnictVo; Konstrukcje zespolone

63

Dział P - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerske

70

Dział G - Fizyka

82

Dział (I - Elektrotechnika

$h

Wykaz numorowy zgłoszonych wynalazków

128

II. Wzory użytkowe

Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie

103

Dział B - Różne procesy przemysłowe; Transport..

106

Dział C - Chemio i metalurgia

113

Dział E - Budownictwo; Górniotwo; Konstrukcje zoepolone

1i4

Dział P - Meohanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska

116

Dział G - Fizyka

120

Dział H - Elektrotechnika

125

Výkaz numerowy zgloszonyoh wzorów użytkowych

132

Z A W I A D O M I E N I E
V związku z częstymi przypadkami zbędnego wnoszenia
przez Zgłaszających opłat za pełne badanie wzoru użytkowe«
go, Urząd Patentowy PRL wyjaśnia, iż praw ochronnych na
wzory użytkowe udziela się po badaniu przeprowadzonym w
zakreaie określonym przepisem art» 36 ust. 1 ustawy z dnia
19*10.1972 r. o wynalazczości /Dz. U. 1934 r. Nr 33, poz.
177/ w związku z Art« 82 tej ustawy« Wobec powyższego
Zgłaszający ubiegający się o udzielenie prawa ochronnego
na wzór użytkowy jest zobowiązany jedynie do uiszczenia
opłaty za zgłoszenie /§ 21 ust. 3 zarządzenia Prezesa
Urzędu Patentowego PRL z dnia 12«11*1934 r. o oohronie
wynalazków i wzorów użytkowych - Monitor Polski Nr 269
poz. 179/» a opłata za pełne badanie jest opłatą nienależną* Natomiast obowiązek uiszczenia opłaty za pełne
badanie wzoru użytkowego według tabeli opłat stanowiącej
zał. nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
29.06.1934 r. w sprawie projektów wynalazczych /Dz«U«
BZ* 33, poz. 173/ spoczywa na uprawnionym z prawa ochron*
nego wówczas, gdy Urząd Patentowy PRL przeprowadza pełne
badanie wzoru użytkowego na podstawie art* 57 ust. 5
wyżej cytowanej ustawy w związku z art« 82 tej ustawy
lub na podstawie art. 31 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy.

I N F O R M A C J A
o oe»aoh i warunkach prenumeraty
na 1988 r. - d l a ozaaopiaua

"BIULETYN URZÇDU PATENTOWEG0"
cen« prenumeraty] p ó l r . 6500 ń, r o c z n i e 13000 ń.

WARUNKI

PRENUMERATY:

1. DLA OSÓB PRAWNYCH - INSTYTUCJI I ZAKŁADÓW PRACY1
« lnatytuoje 1 zakłady praoy zlokalizowane w miastaoh wojewódzkich 1 pozostałych
Łaataoh, v których znajdują się alad»iby Oddalało« RSV "Praoa-Ksląaka-Ruoh"
zamawiają prenumerat« w tyoh OddzlaŁaoh.
- inatytuoje i zakłady praoy zlokalizowano v miejaoowoáoiaoh, gdzie nie na Oddziałów R S W P r a s a - Książka - Ruoh" i na terenoob wiejskioh opŁaoaJą prenumeratę w
urzędaoh pooztowyoh i u dorçozyoieli.
2. OLA OSÓB FIZYCZNYCH - INDYWIDUALNYCH PRENUMERATORÓW|
- osoby fizyozne zamieszkałe na wsi i w miajsoowoaoiaoh gdrcle nie ma Oddziałów
RSW "Prasa - Książka - Ruoh", plaoają prenumeratę w urzędach poostowyoh i u
doręozyoleli,
osoby fizyozne zamieszkałe w mlastaoh - siedzibaoh Oddziałów RSW "Prasa « Książka - Ruoh"i opłaoają prenumeratę wyłącznie w urzędaoh pooztowyoh nadawozo~od~
biorozyoh właeoiwyoh dla miejsoa zamieszkania prenumeratora«
Wpłaty dokonują uzywająo "blankietu wpłaty" na rachunek bankowy
działu RSW "Prasa-Kslązka-Ruob".

lejsoowe«« Od-

3« Prenumeratę ze zleoeniem wysyłki za granloę przyjmuje RSW "Prasa - Książka - Ruoh",
Centrala Kolportażu Prasy i Wydawałotw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa,konto
PKO BP XV Odd2.w Warszawie

Nr 1658-2010^5-139-11. Prenumerata aa zleoeniem wy-

syłki za granicę pooztą zwykłą Jest droższa od prenumeraty krajowej o 30 £ dla sie*
oeniodawoów Indywidualnyoh i o 100£ dla sleoająoyoh instytuoji i zakładów praoy.

TERMINY PRZYJMOWANIA PRENUMERATY-na kraj 1 zagranicę i
- do dnia 10 listopada na I kwartał, I półrooze roku następnego oraz na cały rok
następny,
- do pierwszego każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty roku bieźąoego

