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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 
1972 - o wynalazczości (Dz.U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177) - dokonuje ogłoszenia w "Biu¬ 
letynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o 
zgłoszeniach drukowane w "Biuletynie" podane są w układzie klasowym według symboli Int.CL.4 

izgodnie z § 27 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego PRL z dnia 12.XI.1984r. 
w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1984 r. nr 26, poz. 179) zawierają 
następujące dane: 
- oznaczenie symbolu klasy i podklasy według symboli IV edycji międzynarodowej klasyfi¬ 

kacji patentowej, tj. Int. 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. Cl4. podaje się wykaz 

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

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

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

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

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

uwagi należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: Urząd Patentowy PRL - 00-950 Warszawa; 
skr. poczt."203, Al. Niepodległości 188. 

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

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

użytkowego. 

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

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

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

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

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

Warunki prenumeraty podano na III stronie okładki. 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Al. Niepodległości 188, 
skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa 
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Numer oddano do składu w czerwcu 1988r. Ark.wyd. 18,02 ark.druk. 17,5 Pap. druk. sat, 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 15 września 1988r Nr 19/385/Rok XVI 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

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

(21) - numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
(22) - data zgłoszehia wynalazku lub wzoru użytkowego 
(30) - dane dotyczęce 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 ( 5l) oznacza kolejna edycję M.KP 
(54) - tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego 
(57) - skrót opisu 
(öl) - 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 są) 

zarazem zgłaszającym (zgłaszajęcymi; 

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

Al - ogłoszenie zgłoszenia o patent 
A2 - " tymczasowy 
A3 - - " dodatkowy 
A4 - " tymczasowy dodatkowy 
Ul - o prawo ochronne 
U3 - " " dodatkowe 



I . W Y N A L A Z K I 
DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

4 (51) A01G A1 (21) 263299 (22) 86 12 24 
(71) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznaw-

stwa, Puławy 
(72) Rybka Janusz, Stasiak Mieczysław, 

Zaorski Tadeusz 
Y'V Urządzenie dozujące środki ochrony 

roślin 
(57) Urządzenie ma zasobnik /1/ połączony z 
zespołem dozującym, w którym zębata tarczka 
obrotowa /6/ wyposażona w cylindryczne otwory 
miarowe /7/ kieruje przez końcówkę wysypową 
/15/ odmierzoną porcję środków ochrony roślin 
do redliny. Urządzenie współpracuje z sadzar-
ką jedno lub wielorzędową. /4 zastrzeżenia/ 

4 (51) A01G A1 (21) 262729 -(22) 36 12 01 
u'Q Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Diem Tadeusz, Fabianowski Wojciech, 

Gradoń Leon, Iwańska Zofia, Słowik 
Grzegorz, Słowik Kazimierz 

/54) Urządzenie do kropelkowego nawadniania 
roślin i sposób wykonywania urządzenia 
do kropelkowego nawadniania roślin" 

57 Urządzenie do kropelkowego nawadniania 
roślin zawiera przewody dozujące /3/ odpro¬ 
wadzone od przewodów rozprowadzających wodę 
/1/, przy czym wylot przewodów dozujących 
usytuowany jest w pobliżu korzeni nawadnia¬ 
nych roślin. Przewody dozujące /3/ raają 
postać cienkościennych rurek, korzystnie 
z tworzywa termoplastycznego, o średnicy 
wewnętrznej równej co najraniej 3 mm. Przewody 
/"}/ mają w pobliżu wylotu co najmniej jedno 
przewężenie /4/ zmniejszające średnicę we¬ 
wnętrzną przewodu /3/ do wielkości 0,01 
do 1,0 mm. 

Sposób wykonywania urządzenia do kropel¬ 
kowego nawadniania roślin, polega na tym, 

że każdy z przewodów dozujących /3/ w postaci 
cienkościennej rurki z tworzywa termoplastycz¬ 
nego, formuje się w pobliżu wylotu przez za-
ciśnięcie pomiędzy dwoma elementami kształtu¬ 
jącymi, po uprzednim wprowadzeniu w wewnętrzny 
otwór przewodu /3/, rdzenia o średnicy 0,01 
do 1,0 min. /4 zastrzeżenia/ 

4 (5l) A01G A1 (21) 262738 (22) 86 12 02 
(p) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Diem Tadeusz, Pabianowski Wojciech, 

Graooń Leon, Iwańska Zofia, Słowik 
Grzegorz, Słowik Kazimierz 

\54) Przyżąd do formowania końcówki przewodu 
dozującego urządzenia do kropelkowego 
nawadniania roślin 

(51) Przyrząd do formowania końcówki przewodu 
stanowią kleszcze uniwersalne /!/ wyposażone 
na swych szczękach w płytki, grzewcze /2,4/ 
o powierzchniach roboczych zawierających po
dłużne karby. W czasie formowania końcówki 
w otwór wewnętrzny przewodu /6/ wprowadzony 
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jest metalowy trzpień /!/ o średnicy odpowia¬ 
dającej wymiarowi żądanego przewężenia otworu 
wewnętrznego przewodu /6/. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) A01G A1 (51) 263323 (22) 86 1Z 24 
(71) Akademia Rolnicza, Kraków 
q2) Wachacki Bolesław, Wanat Grzegorz 
(£4) Urządzenie do obróbki gleb leśnych 
(57) Urządzenie do obróbki gleb leśnych 
zwłaszcza obróbki miejscowej i punktowej ma 
konstrukcję opartą na rćwnoległoboku prze
gubowym o ramionach /1/ i /2/ zamocowanych 
do układu zawieszenia ciągnika, połączone 
konstrukcją nośną /3/ z odcinkiem kroczącym 
/5/ o zmiennej długości oraz zmienną wyso
kością świdra glebowego /6/ napędzanego przez 
przekładnię stożkową IM. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) A01G A1 (2l) 263456 (22) 86 12 31 

(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
Q2) Pomorski Kazimierz 
(54) Urządzenie, zwłaszcza do ścinania drzew 
($7) Urządzenie składa się z zapinanej ramy 
z nieruchomą częścią /1/ i ruchomą częścią 
/2/, noża atakującego /3/ w kształcie klina 
i noża nieruchomego /4/, urządzenia zatrzas
kowego /5/ i siłownika hydraulicznego /6/. 
Urządzenie jest zasilane z dowolnej maszyny 
roboczej. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) AO1J A1 (2i) 269786 (22) 87 12 28 
(71) Agromet "Archimedes" Fabryka Maszyn 

Rolniczych, Wrocław 
(72) Brzozowski Tomasz, Ghrobak Tadeusz, 

Podpłoński Stanisław, Rogala Tadeusz, 
Rosińaki Marian 

(54) Urządzenie dopuszczające i filtrujące 
powietrze do kolektora dojarki 
mechanicznej 

(57) Urządzenie ma w korpusie / 1 / górnym 
kolektorze otwór / 2 / , co najmniej dwustopnio¬ 
wy, usytuowany centralnie oraz zatyczkę /3/ 
umieszczoną w tym otworze / 2 / , zawierającą 
filtr powietrza i część dozującą dopływ po¬ 
wietrza do kolektora. /5 zastrzeżeń/ 

4(5i) A01M A2 (21) 268733 (22) 87 11 11 
hi) Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa 
(72) Janiszewski Wojciech 
(54) Segmentowy pojemnik na odłowione korniki 
(57) Pojemnik ma segment górny /1/ łączący 
pojemnik z pułapką oraz segment dolny /2/, a 
pomiędzy nimi segmenty pośrednie /3/, które 
są zaopatrzone w sita /4/ o zmniejszających 
się ku dołowi oczkach. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) A01N A1 (21) 263669 (22) 87 01 14 

frl) Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa 
(72) Choinka Aniela, Kowalik Waldemar, 

Górska-Popoczko Jadwiga, Górecki 
Kazimierz, Matkowski Tadeusz, Demesiak 
Grzegorz, Szypulska Maria 
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(54) Sposób wytwarzania środka grzybobójczego 
w p o s t a c i płynnej zawierającego jako 
mTbatancie b io log iczn ie czynną miesza
ninę siarki z k a r b e ^ s y n é n 

(57) Sposobem według wynalazku z siarki uzyska¬ 
nej w procesie oczyszczania paliw .gazowych 
tj. gazu koksowniczego lub ziemnego, przemy-
tej i odfiltrowanej wytwarza się zawiesinę za 
pomocą dyspergatora, korzystnie soli sodowej 
kondensatu kwasu J& -naftalenosulfonowego w 
ilości do 10 części wagowych, dodaje się roz¬ 
drobniony karbendazym w ilości do 5 części 
wagowych w obecności glikolu etylenowego w 
ilości do 15 części wagowych, homogenizuje 
w młynie perełkowym, a następnie miesza z 
3% roztworem zagęstnika, korzystnie anionowego 
heteroaacharydu w ilości do 10 części wagowych. 

Środek przeznaczony jest do ochrony roś¬ 
lin głównie zbóż przeciwko chorobom grzybowym. 

/1 zastrzeżenie/ 

4 (51) A01N A1 (21) 270102 (22) 66 09 22 
(30) 85 09 23 - US - 779167 

85 09 24 - GB - 8523582 
86 01 06 - GB - 8600201 
86 03 12 - GB - 86O613I 

(71) The Wellcome Foundation Ltd., Londyn,GB, 
The Regents of the University of 
California, Berkeley, US 

(72) Casida John E„, Palmer Christopher J., 
Larkin John P., Smith Jan H. 

(54) Środek owadobójczy roztoczobójczy lub 
szkodnikobójczy 

(57) Irpdek jako składnik czynny zawiera 
nowe pochodne bicykloheptanu, oktanu lub 
nonanu o wzorze 1, w którym R oznacza grupę 
CpiQalkilowa, alkenylową lub alkinylową, z 
których każda może być ewentualnie podsta
wiona, albo R oznacza grupę C, ..„cykloalki-
lową, C. 1 0cykloalkenylową lub fenylową, 
z których każda może być ewentualnie podsta
wiona, każdy R 1 i R 3 taki sam lub różny, ozna
cza atom wodoru lub chlorowca, grupę C, ^al
kilową, C p ^ alkenylową lub alkinylową, przy 
czym każda grupa może być ewentualnie pod
stawiona lub oznacza grupę alkilokarbalko-
ksylową zawierającą do 6 atomów węgla, grupę 
o wzorze S/0/ R*, w którym R* oznacza grupę 
alkilową a m jest zero, 1 lub 2 lub alkinylo-wą podstawioną albo R 1 oznacza grupę C0Q-

C, .alkiIową, cyjanową, gem-dimetylową, gem-
dicyjanową, gem-dichlorowcową, gem-dietyny-
lową, spirocyklopropylową, apirooksiranową 
lub spirooksetanową, podstawioną apirooksi
ranową lub spirooksetanową, grupę okso lub 1 

metylenową ewentualnie podstawioną, albo R 
i R wraz z atomami węgla, do których są przy
łączone tworzą pierścień Cc „karbocykliczny 
podstawiony, ewentualnie, R oznacza grupę 
fenylową podstawioną w pozycji 4 grupą o wzo-
řze -/CsC/ R i podstawioną ewentualnie w in
nych pozycjach pierścienia fenylowego, w któ
rym to wzorze n jest 1 lub 2, a R oznacza 
atom wodoru, bromu, chloru lub jodu, grupę 
o wzorze S/0/ R , w którym R 4 X oznacza grupę 

4 trifluorometylową lub grupę R , z tym, że 

u i E mają wyżej podane znaczenie, ewentual¬ 
nie podstawioną grupę alifatyczną lub cykloali-
fatyczną, grupę a wzorze 0X.R 6, w którym X 
oznacza atom tlenu lub siarki, a R b oznacza 
grupę C, ghydrokarbylową lub hydrokarbyloksy-
lową podstawioną ewentualnie, lub R oznacza 
grupę cyjanową lub siliIową podstawioną, Y i 
Y są takie same lub różne i każda z nich może oznaczać atom tlenu lub grupę o wzorze S/0/ , w którym m jest zero, 1 lub 2, Z ozna¬ cza grupę CH OCH O, CH oCH o0, atom siarki, grupę CH 2O, CH 2S, grupę o wzorze CHR HNR', w którym 

R x oznacza atom wodoru, grupę cyjanową, atom 
chlorowca, grupę o wzorze GOgR4 lub grupę 
C, ^alkilową, C 2 ^alkenylową lub alkinylową, 
z których każda jest ewentualnie podstawiona, 
lub grupę o wzorze S/0/mR4 , w którym m i R7 

mają wyżej podane znaczenie, a R oznacza atom 
wodoru, grupę benzylową, C. .alkilową, grupę 
o wzorze C/O/R , w którym R oznacza grupę 
C. .alkilową, alkoksylową lub grupę o wzorze 
NHR", W którym R oznacza grupę C, .alkilową, 
C, 8aryloalkilową lub fenylową podstawioną 
ewentualnie, lub Z oznacza grupę -CO.CHg-, 
grupę o wzorze -CH/OR 1 0 /CHg-, w którym R ° 
oznacza atom wodoru, grupę C..,alkilową, C|_ 4 

acylową lub Cj^karbamoilową. /32 zastrzeżenia/ 

4(5l) A43B A1 (21) 263419 (22) 86 12 30 
(71) Akademia Medyczna, Lublin 
(72j Karski Tomasz, Niemyski Włodzimierz 
(54) Urządzenie zabezpieczające przed 

poślizgiem na powierzcłini oblodzonej 
(57) Urządzenie ma płytę podeszwową /1/ oraz 
płytę obcasową /2/ usytuowane równolegle, 
połączone zawiasowo w odległości równej, bądź 
nieco większej od wysokości obcasa, przy czym 
płyta obcasowa /2/ ma ostrza /3/» ustawione 
prostopadle do powierzchni płyty /2/ oraz 
uchwyt /6/ służący do jej składania i rozkła¬ 
dania. Płyta podeszwową ma otwory do m^owania 
nitów, W zawiasach znajduje sie urządzeruLe 
blokujące płytę obcasową w jej skrajnych po¬ 
zycjach. /1 zastrzeżenie/ 
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4 (5i) Á46B A1 (21) 264182 (22) 87 02 17 
(71") Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniacza-

nego, Piła 
Í72) Jung Waldemar, Lachowicz Stanisław, 

Politowski Michał, Respondek Wiktor, 
Skrętny Zbigniew, Owczarzak Kazimierz, 
Senger Zdzisław 

(54) urządzenie do formowania taśmy 
szczotkowej ciągłej 

kl) Urządzenie ma ramowy korpus /1/ z płytą 
/z/, na której osadzony jest zespół szczeli¬ 
nowy /6/ prowadzenia taśmy /5/ do pierwszego 
zespołu rolek /7/ wstępnego formowania taśmy 
w korytko. Za nira osadzony jest drugi zespół 
rolek /&/ pośredniego kształtowania taśmy, a 
za tym zespołem, trzeci zespół rolek /9/ for¬ 
mujący taśmę wykańczająco w korytko. Następ¬ 
nie, w odległości równej około dwóch długości 
listew segmentowych ,/10/ ze szczeciną, osadzo¬ 
ny jest na płycie czwarty zespół rolkowy /12/ 
wtłaczający, wraz z drutem, szczecinę o końcach 
zaciśniętych w listwach segmentowych /10/ z 
zaczeparai /13/, do uformowanej korytkowa taśmy. 
Z tym zespołem rolkowym, we wspólnej obudowie 
jest osadzony piąty zescół rolek /15/ zaciska¬ 
jący taśmę o osiach obróconych o 180° w stosun¬ 
ku do osi pozostałych rolek. W górnej części 
boku korpusu jest wysięgnik /3/ z osadzonym 
w nim obrotowo bębnem /4/ na taśmę płaską. 
Z przeciwległym bokiem kocpusu połączona jest 
rama stojakowa /16/ bębna nawojowego /17/ dla 
uformowanej taśmy szczotkowej ciągłej, napę¬ 
dzanego motoreduktorem /18/ poprzez przekład¬ 
nię pasową /I9/. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) A46B A1 (21) 264183 (22) 87 02 17 

(Ji) Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemnia-
czanego. Piła 

(72) Jung Waldemar, Lachowica Stanisław, 
Politowski Michał, Respondek Wiktor, 
Skrętny Zbigniew, Owczarzak Kazimierz, 
Senger Zdzisław 

(54) Sposób przygotowania segmentów szcze-
clny z włókna z tworzyw sztucznych " 
dla taśmy szczotkowej i oprzyrządo¬ 
wanie do przygotowania segmentów 
szczeciny z włókna z tworzyw szfucz-
nych dla taśmy szczotkowej 

(57) Oprzyrządowanie do przygotowania segmen¬ 
tów szczeciny z włókna z tworzyw sztucznych 
dla taśmy szczotkowej zawierające płaski 
rdzeń składany oras nóż do cięcia warstw 
włókna nawiniętego na ten rdzeń, charaktery¬ 
zuje się tym, że rdzeń ma płaski element 
środkowy z końcówkami wałka, wyprowadzony¬ 
mi z czół tego elementu, ma dwa wzdłużne 
elementy krawędziowe /8/, dwa elementy za¬ 
ciskowe /9/ z płaskownikami /10/ dociskające 
warstwy włókna do bocznych płaszczyzn wzdłuż¬ 
nych elementów krawędziowych /&/ oraz ma 
listwy wzdłużne /15/ z odsadzeniarai zacse-

powymi i wybraniami zakładane zaciskowo na 
przecięte krawędzie warstw włókna. Przedmiotem 
zgłoszenia jest także sposób przygotowania 
segmentów szczeciny z włókna z tworzyw sztucz¬ 
nych dla taśmy szczotkowej. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) A46D A1 (21) 264884 (22) 87 02 17 
(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemnia-

czanego, Piła 
(72) Jung Waldemar, Lachowicz Stanisław, 

Politowski Michał, Respcndek Wiktor, 
Skrętny Zbigniew, Owczarzak Kazimierz, 
Senger Zdaisław 

v4) Przyrząd do nawijania taśmy szczotkowej 
(Tiągłej na rdzeń walcowy spiralnej szczotki 

(57) Przyrząd ma korpus, w którego osi wzdłuż¬ 
nej , prostopadle do wrzeciona tokarki osadzo¬ 
ny jest element prowadzący /20/ z rowkiem 
ślizgowym /23/ taśmy, o wysokości równej około 
jednej drugiej wysokości korytka taśmy, przy 
czym rowek ślizgowy ma kształt łuku o promie¬ 
niu około trzy razy większym od promienia rdze¬ 
nia walcowego spiralnej szczotki. W pobliżu 
środka łuku, powierzchnie górne elementu pro¬ 
wadzącego /20/ mają płaskie ścięcia, do których 
przylegają powierzchniami dolnymi /25/ kształto¬ 
we rolki /15/ i /16/, dociskające boki metalo¬ 
wego korytka taśmy szczotkowej, w połowie ich 
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wysokości. Rolki są mocowane nieobrotowo na 
dwóch wałkach /10/ i /11/, równoległych 
względem siebis i prostopadłych do dolnej pły¬ 
ty przyrządu. Wałki sa osadzone poprzez ło¬ 
żyska /6/ i /7/ oraz /8/ i /9/ w opi*awach 
łożyskowych dolnych /2/ i /3/ i górnych /4/ 
i /5/, ułożonych w korpusie parami i przesuw¬ 
nych względem siebie za pomocą regulacyjnych 
śrub /18/ i /19/. /i zastrzeżenie/ 

4(51) A47F A2 (21) 269205 ,/ (22") 87 12 03 
(71) Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza 

"Prasa-Kaiążka-Ruch" Ośrodek Rozwoju 
i Techniki, Warszawa 

(72j Nowaczewski Andrzej, Sieradzki Piotr 
(54) Podpórka do książek 
(57) Podpórka składa się z części wyprofilo¬ 
wanej tak, że ma podstawkę /1a/ i ściankę 
/1b/ oraz z części /2/ nakładanej na część 
/1b/ i mającej występy /2b/. /1 zastrzeżenie/ 

4(5l) A47J A1 (2l) 263661 (22) 8,7 01 13 
(71) Przedsiębiorstwo Przygotowania 

Produkcji i Obrotu Techniczno-
Towarowego "Interkoprotech", Zielona 
Góra 

(72) Koszucki Kazimierz, Stech Stanisław 
(54) Puszka 
(57) Puszka do przechowywania produktów oraz 
ich podgrzewania przed użyciem» zbudowana 
z puszki /^/ wewnętrznej i puszki /?/ zewnęt
rznej, charakteryzuje się tym, że w przestrze
ni nad mieszaniną /5/ związków chemicznych 
ułożony jest w postaci spirali, szczelny 
przewód /6/ wykonany z cienkiego elastycznego 
materiału, zawierający płyn powodujący reakcję 
chemiczną połączoną z wydzielaniem ciepła. 

/2 zastrzeżenia/ 

4 (5l) A47J A1 (21) 264167 (22) 87 02 16 
([i) Zmechanizowane Zakłady Sprzętu Domowego 

"Predom-Zelmer", Rzeszów 
(72) Piesko Stanisław, Szezesiul Tomasz 
64) Wypychać z mieszaków w urządzeniach 

kucnennych zwłaszcza w robotach 
kuchennych 

(57) Wypychacz mieszaków stanowi wypychacz 
ramowy /8/ zabudowany suwliwie w obudowie /1/, 
który jest niezależnym elementem urządzenia. 
Na wypychaczu /8/ jest półkolisty występ /12/ 
o promieniu zewnętrznym poprowadzonym z osi 
"X" obrotu przełącznika /13/ zabudowanego na 
stałe w obudowie /1/, przy czym na tarczy prze¬ 
łącznika /I3/ znajduje się kołek /14/, który 
blokuje wypychacz /8/ o występ półkolisty /12/ 
przy przełączniku /13/ ustawionym na I, II lub 
III biegu. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) A47J A1 (21) 264168 (22) 87 02 16 
(71) Zmechanizowane Zakłady Sprzętu Domowego 

"Predom-Zelmer", Rzeszów 
^2} Zarzycki Janusz 
(54) Tarcza do ubijania piany, zwłaszcza 

z białka w wieloczynnościowym urzą-
dzeniu kuchennym 

(57) Tarcza ma przynajmniej dwa koliste segmen¬ 
ty /2/ płaskie, o ażurowym środku /3/, na któ¬ 
rych znajdują się szczeliny /4/ o zarysie rom¬ 
bowym, a na górnej powierzchni, przy krawędziach 
natarcia usytuowane są kominkowe napowietrza-
cze /5/. /3 zastrzeżenia/ 



Nr 19 /385/ 1988 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 7 

4 (51) A61B 
A61H 

A1 (21) 268412 (22) 87 10 23 

fri) Zakłady Produkcyjno-Usługowe "UNIMET", 
Gdańsk 

(72) Frydrychowski Andrzej, Zalewski 
Sławomir 

(54) Sposób i urządzenie do nieuraźnej 
diagnostyki naraądów wewnętrznych 
człowieka 

(57) Zgodnie ze sposobem przeprowadza się 
wizualną lokalizację punktu na powierzchni 
małżowiny lewego ucha, dokonuje się uściśle¬ 
nia miejsca lokalizacji tego punktu przez po¬ 
większenie sekwencyjne na ekranie monitora 
telewizyjnego wybranego fragmentu mapy, usta¬ 
la się wielkość napięcia stałego przeszukują¬ 
cego o potencjale ujemnyr przyłożonym do ele¬ 
ktrody punktowej urządzenia pomiarowego, po 
czym elektrodę pomiarową przykłada 3ię do 
powierzchni małżowiny lewego ucha badanego 
pacjenta w rejonie poszukiwanego akupunkturo-
wego punktu pomiarowego i wykonuje się poszu¬ 
kiwanie centrum tego punktu przy jednoczesnej 
generacji sygnału akustycznego o zmiennej 
wysokości. Po osiągnięciu centrum poszukiwane¬ 
go akupunkturowego punktu pomiarowego dokonuje 
się zmiany wartości napięcia przyłożonego do 
elektrody pomiarowej na odpowiednie napięcie 
kalibracyjne punktu pomiarowego i wykonuje 
się szereg pomiarów prądu kalibracji przy jed¬ 
noczesnym zwiększeniu i/lub zmniejszeniu wiel¬ 
kości napięcia kalibracji, aż do osiągnięcia 
założonego dla tego punktu akupunkturow-ago 
prądu znamionowego kalibracji. Wykonuje się 
następnie zmianę wartości napięcia i w okreś¬ 
lonym czasie przeprowadzę się nie mniej jak 
240 cykli pomiarowych przy napięciu równemu 
napięciu kalibracji. Przez uśrednienie arytme¬ 
tyczne co najmniej 400 próbkowań wykonanych 
w ramach każdego z tych cykli mierzy się i za¬ 
pisuje w buforze pamięci ich wartości. Po za¬ 
kończeniu wyznaczonego czasu pomiarowego oraz 
po wygenerowaniu sygnału akustycznego c stałej 
wysokości przerywa się oby/ód pomiarowy i do¬ 
konuje się porównania zmierzonej impedancji 
osobniczej akupumkturowego punktu z" impedsncją 
średnią, ustaloną dla statystycznego zdrowego 
człowieka oraz dokonuje się analizy porównaw¬ 
czej wykresów przebiegu impedancji osobniczej 
i wizualizacji na ekranie monitora telewizyjne¬ 
go. 

Na podstawie w/w analizy diagnozuje stan 
badanego organu wewnętrznego pacjenta. Urządze¬ 
nie ma zaopatrzony w osmiobitową szynę danych 
/DO/ mikrokomputer osmiobitowy /&1K/, który jest 
przyłączony do układu selekcji i sterowania 
kluczy /US/, mającego szesnastobitową szynę 
adresów pomocniczych /MA/. Do układu /US/ jest 
dołączony blok ośmiobitowegc przetwornika ana-
logowo-cyfrowego /AC/ oraz drukarka wierszowa 
/DK/. Blok /AC/ jest przyłączony do wzmacnia¬ 
cza /W/, mającego na wejściu/wyjściu dołą¬ 
czony poprzez filtr dolnoprzepustcwy /P/ i 

i przetwornik "prąd/napięcie" /P/, poczwórny 
klucz analogowy /KC/. Klucz /KC/ jest sprzężo¬ 
ny na wyjściu przy pomocy ekranowego, dwuprze¬ 
wodowego toru kablowego / T / z zespołem elektrod 
składającym się z elektrody biernej /EB/ i 
czynnej /EC/. Układ selekcji i sterowania klu¬ 
czy /US/ ma przyłączony do szyny danych /DO/ 
zegar czasu rzeczywistego /ZE/ oraz układ pióra 
świetlnego /PO/, Jest on zaopatrzony w osadzony 
na łączu kablowym /T1/ fotoprzetwórnik specjal¬ 
ny /PP/ współpracujący z ekranem monitora te¬ 
lewizyjnego /MTV/ i z klawiaturą alfanumeryczną 
/KL/. Do układu selekcji i sterowania kluczy 
/US/ jest na wyjściu /SO/ dołączony blok pamię¬ 
ci stałych /EPROM/ przyłączonych do ośmiobito-
wej szyny danych /DO/ i do szesnastobitowej 
szyny adresów pomocniczych /MA/. Układ /US/ 
ma na wyjściach /S3/ i /35/ przyłączony blok 
pamięci statycznych /SRAM/ dołączonych do obydwu 
szyn /DO/ i /MA/. Pamięci statyczne /SRAM/ są 
zaopatrzone w autonomiczny, akumulatorowy za¬ 
silacz /ZA/. Natomiast do szesnastobitowej 
szyny adresów pomocniczych /MA/ jest dołączony 
ośmiobitowy przetwornik cyfrowo-analogowy /CA/, 
mający wyjście przyłączone do wzmacniacza /W/. 
Do mikrokomputera /MK/ jest przyłączony bez¬ 
pośrednio generator sygnałów akustycznych. /GSA/ 
oraz poprzez układ generacji przerwań /UG/ 
przetwornik analogowo-cyfrowy /AC/. 

/5 zastrzeżeń/ 

4 (51) A61F A4 (21) 268910 (22) 87 11 18 
(61) 266545 
(71) Politechnikę Łódzka, Łódź; Centralny 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Dziewiarskiego "Tricomed", Łódź 

(72) Dutkiewicz Jacek, Rakusa-Suszewski 
'Stanisław, Raczyński Krzysztof, 

Lesiakowska Krystyna 
(54) Sposób modyfikacji protez naczyniowych 

z dzianiny poliestrowej 
(§7) Zgodnie ze sposobem protezy z naniesioną 
powłoką chitozaaową poddaje się działaniu 
kąpieli zawierającej bezwodnik octowy rozcień¬ 
czony zwłaszcza alkoholem, po czym płucze się 
protezy w alkoholu lub wodnym roztworze alko¬ 
holu i suszy. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) A61K A1 (21) 262634 (22) 86 11 26 
(71) Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne 

"VIS" - Spółdzielnia Pracy, Katowice 
U2) Wojaczyńska Alina, Mikołajczyk Danuta, 

Wilczek Marian, Tkacz Czesław, Kocot 
Wiesława, Piżuch Anna 

(54) Sposób wytwarzania preparatu dolomitowego 
w postaci tabletek do celów farmaceu-
tycznych 

(57) Sposób polega na tyra, że wstępnie przygo¬ 
towuje się mieszaninę, składającą się z mączki 
cukrowej i laktozy oraz ae sproszkowanego do¬ 
lomitu w ilości od 10,3% wagowych do 93,0% wa¬ 
gowych, którą nawilża się syropem cukrowym 
po czym uzyskaną masę poddaje się granulacji, 
a otrzymany granulat suszy i rozdrabnia do 
ziarna o odpowiedniej wielkości, które powleka 
się substancją poślizgową w ilości do 3,0% 
wagowych i miesza z substancją smakową w iloś¬ 
ci do 0,3% wagowych, a następnie poddaje pro¬ 
cesowi tabletkowania. /10 zastrzeżeń/ 
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4 (51) A61K A1 (21) 263548 (22) 87 01 03 
(71) Zakłady Chemiczne im. J. Śniadeckiego, 

Spółdzielnia Pracy, Toruń 
(72) Broda Irena 
(54) Środek do pielęgnacji włosów 
(57) árodek zawiera 0,1-25 części wagowych 
kolagenu, 0,2-15 części wagowych polioksye-
tylenowanego alkoholu tłuszczowego o średnim 
stopniu oksyetylenowania od 2 do 18 moli 
tlenku etylenu, 0,2-3,8 części wagowych miesza¬ 
niny octanów amin tłuszczowych o długości łań¬ 
cucha węglowego od 8 do 22 atomów węgla, 0,1-
10 części wagowych pozostałych substancji do¬ 
datkowych, ewentualnie 0,001-40 części wagowych 
środków leczniczych oraz wodę jako uzupełnie¬ 
nie do 100 części wagowych. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) A61L A2 (21) 269883 (£2) 87 12 30 

(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(£2) Iciek Jan, Cywińska Urszula, Stolarek 

Paweł, Wańkowicz; Kazimierz, Wnuk Wojciech 
(54) Układ do pasteryzacji lub sterylizacji 

"oraz chłodzenia wodnych roztworów i 
zawiesin 

(57) Układ ma na swym wlocie umieszczoną pom
pę / V połączoną z jednym z wlotów przeponowe
go wymiennika /2/, którego jeden z wylotów 
jest połączony z bezprzeponowym wymiennikiem 
/4/ połączonym nadto przewodem /t>/ ze zbiorni
kiem pary grzejnej. Wylot bezprzeponowego wy
miennika IM jest połączony za pośrednictwem 
rurowej sekcji przepływowej /6/ z drugim wlo
tem przeponowego wymiennika /2/, którego 
drugi wylot jest połączony ze zbiornikiem /?/ 
bezpośrednio przewodem /8/ i pośrednio przez 
chłodnicę /9/. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) A62C A1 (21) 263545 (22) 87 01 02 
(71) Biuro Projektowania Dokumentacji 

Technologiczno-Konstrukcyjnej Przemysłu 
Lekkiego "Protex", Łódź 

(72y Brzeziński Andrzej, Bakinowski Tadeusz 
(54) Urządzenie przeciwpożarowe 
(57) Urządzenie ma osadzoną w prowadnicy 
przesłonę /3/ zamykającą otwór /4/ korpusu 
/1/ z przyłączanymi do jego kołnierza /5/ 
przewodami do transportowania łatwopalnych 
materiałów. Przesłona /3/ jest połączona za 
pomocą uchwytu z przesuwnie osadzoną bieżnią 
/6/ elektrycznych silników liniowych /&/ ste
rowanych znanymi czujnikami rozmieszczonymi 
w przewodach. Silniki są usytuowane naprzeciw
ko siebie po obu stronach bieżni sprzężonej 
za pomocą łączników /16/ z amortyzatorami 
l^h /4 zastrzeżenia/ 

4 (51) A62C A1 (21) 263546 (22) 87 01 02 
(71) Biuro Projektowania Dokumentacji 

Technologiczno-Konstrukcyjnej Przemysłu 
Lekkiego "Protex", Łódź 

(72) Brzeziński Andrzej, Bakinowski Tadeusz 
(54) Urządzenie przeciwpożarowe 
(57) Urządzenie ma dwie przesłony zachodzące 
za siebie i zamykające z przeciwnych stron 
ptwór / 3 / korpusu z dołączanymi z obu stron 
do jego kołnierzy / 2 / przewodami do transpor¬ 
towania łatwopalnych materiałów. Przesłony są 
osadzone obrotowo na osiach / 5 / i stanowią 
bieżnie elektrycznych silników liniowych /&/ 
sterowanych znanymi czujnikami rozmieszczonymi 
w przewodach. Silniki / 8 / są usytuowane naprze¬ 
ciwko siebie, po obu stronach przesłon / 6 / 
sprzężonych za pomocą łączników z amortyzato¬ 
rami /13/. /4 zastrzeżenia/ 

4 (5) A63B A1 (21) 263908 (22) 87 01 31 
((i) Andrychowakie Zakłady Przemysłu 

Bawełnianego "ANDRüPOL", Andrychów 
(72) Bury Stefan, Wawak Teofil 
(54) Mechanizm naciągu siatki do gry 

w piłkę siatkową 
(57) Mechanizm raa korbę /1/ zamocowaną na wałku 
ślimaka /2/ współpracującego ze ślimacznicą /3/. 
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Mechanizm umożliwia bezpieczne naciąganie 
i zdejmowanie aiatki, eliminując możliwość 
uderzenia korbą naciągową. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) A63H A2 (21) 268890 (22) 87 11 17 
B42D 

(75) Dziewiątkowski Andrzej, Częstochowa 
(54) Zabawka, w postaci książki 
(57) Zabawka wykonana z tworzywa sztucznego 
charakteryzuje się tyra, że pierwsza i ostat¬ 
nia kartka wykonane są z przezroczystej folii 
/2/ oraz dwóch zadrukowanych arkuszy folii 
/3/, natomiast pozostałe kartki wykonane są 
z dwóch zadrukowanych arkuszy folii /3/ przy 
czym każda kartka ma wewnątrz usztywniającą 
wkładkę /5/ i zamknięta jest zgrzeiną /6/. 
Zabawka wewnątrz wypełniona jest powietrzem. 

/3 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ B 
ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

4(51) B01D A1 (21) 261554 (22) 86 09 25 
C13F 

(71) Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw 
Kompletnych Obiektów Przemysłowych 
"Chemadex", Warszawa 

(12) Głodek Witold, Szczeniowski Marek, 
Wasilewski Edmund 

(54) Urządzenie do krystalizacji gęstych 
cieczy, zwłaszcza do krystalizacji 
cukrzycy osiatiiiego rzutu 

(57) Urządzenie w zbiorniku pionowym /1/ 
ma umieszczony dzwon /2/, połączony poprzez 
zawór dwupozycyjny, trójdrożny /!/ ze źródłem 
gazu lub z atmosferą, przy czym wewnątrz 
dzwonu /2/ znajdują się elementy grzejące 
/4/. /2 zastrzeżenia/ 

4(5l) B01D A1 (21) 261594 (22) 86 09 26 
(71) Biuro Projektów Przemysłu Koksochemicz-

nego "Koksoprojekt", Zabrze 
(72) Furtan Janusz, Surmacz Kazimiera, 

Kamiński Stanisław, Cieślik Marian, 
Pięda Maciej, Kostkiewicz Adam, 
Morawski Romuald J., Jamorski Kazisaierz 

(54) Sposób sterowania instalacją do 
odpylania 

(57) Sposób sterowania instalacją odpylającą, 
szczególnie instalacją do odpylania strony 
koksowej baterii koksowniczej, składającą 
się z komory wstępnej, filtra tkaninowego, 
wentylatora odciągowego oraz wyrzutni komino¬ 
wej z tłumikiem hałasu, połączonych przewodami 
rurowymi, polega na tym, że pracę wentylatora 
odciągowego /3/ dostosowuje się do cyklu wypy¬ 
chania koksu, a regenerację co drugiego rzędu 
worków filtru tkaninowego /2/ prowadzi się 
podczas biegu jałowego wentylatora odciągowego 
/3/j na przemian z regeneracją następnej partii 
co drugiego rzędu worków filtra tkaninowego» 

/2 zastrzeżenia/ 

4 51 B01D 
C13G 

(A1)21 261603 (22) 86 09 29 

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

(72) Ginął Stanisław, Roman Jan, Kucińska 
Jolanta, Dytry Jadwiga K. Wojciechowski 
Marek 

(54) Sjooaób bezodwadniaczowego odbioru 
k ^ 5 e 5 i i a f ^ T ~ u k ^ a d u "gospodarki 

cieplnej z wielodziałową stacją 
wyparną 

(57) Sposób polena na tyra, że kondensaty z& 
wszystkich działów s t a c j i wyparnej / 1 , 2 , 3 , / 
i częśc i wymienników c i e p ł a / 5 , 6 , 7 / są sprowa
dzone grawi tacyjn ie do wodniarki lub wodnia-
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rek /13.14/ sekcyjnych, podzielonych na szereg 
szczelnych sekcji /1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 
2C, 3A, 3B, 4A/, przy czym kondensat z poszcze¬ 
gólnych działów stacji wyparnej /1,2,3,4/ po¬ 
daje się do poszczególnych przyporządkowanych 
sekcji /1A, 2A, 3B, 4A/ wodniarek, w których 
utrzymuje się olśnienia zrównoważone z ciśnie¬ 
niami panującymi w komorach grzejnych poszcze¬ 
gólnych działów stacji wyparnej /1,2,3,4/, 
z których pochodzą kondensaty, a następnie 
przekazuje się do kolejnych dalszych sekcji 
/1B, 1C, 1D, 2B, 2C/, w których dokonuje się 
sukcesywnego rozprężania kondensatów, až do 
ciśnienia panującego w komorze oparowej trze¬ 
ciego działu /3/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B01D A1 (21) 263342 (22) 86 12 30 
(71) Polska Akademia Nauk, Instytut Katalizy 

i Fizykochemii Powierzchni, Kraków 
(72) Wojciechowski Jerzy, Foryś Jadwiga, 

Kowalewski Jerzy, Maczek Wiesław, 
Matachowski Leszek, Michalski Leszek, 
Piekarska-Sadowska Halina 

(54) Sposób oczyszczania powietrza od 
śladowych ilości zanieczyszczeń oraz 
urządzenie do stosowania tego sposobu 

(57) Sposób polega na tym, że zanieczyszczo¬ 
ne powietrze przepuszcza się przez złoże 
tlenku glinu w formie granulek, impregnowa¬ 
nych roztworem nadmanganianu potasu o stęże¬ 
niu 4 do 8% z dodatkiem wodorotlenku glinu, 

Urządzenie składa się z dwu lub więcej 
cylindrów / 1 / , ograniczonych z dwu stron 
perforowanymi blachami / 2 / , umieszczonych 
jeden nad drugim w cylindrycznej obudowie 
/ 3 / . W dolnej części urządzenia zamontowany 
jest wentylator / 4 / tłoczący powietrze przez 
urządzenie, natomiast górna część urządzenia 
zamknięta jest tkaniną filtracyjną / 5 / oraz 
perforowaną płytą / 6 / . Obudowa / 3 / umieszczo¬ 
na jest na kółkach / 7 / . /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) B01D 

(61) 256965 

A3 (21) 263345 (22) 86 12 30 

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

(72) Wojciechowski Jerzy, Cioch Zbigniew, 
Foryś Jadwiga, Garlicki Stanisław, 
Janas Janusz, Kowalewski Jerzy, Maczek 
Wiesław 

(54) Urządzenie do katalitycznego oczyazcza-
nia gazów o niskim stężeniu zanieczyszczeń 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
środkowa część urządzenia w kształcie cylindra 
z upakowanym wewnątrz złożem katalizatora gra
nulowanego /2/, aktywnym elementem grzejnym /5/ 
oraz dwiema perforowanymi płytami /3/» ogranicza
jącymi górną i dolną część złoża katalizatora, 
stanowi odrębną część urządzenia, przy czym ta 
środkowa część urządzenia łączy się z górną 
i dolną częścią urządzenia przy pomocy połączeń 
kołnierzowych /6/. /1 zastrzeżenie/ 



Nr 19 /385/ 1988 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 11 

4(51) B01D A1 (2l) 263819 (22) 87 01 26 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Rutkowski Jan D., Szklarczyk Mirosław, 

Czyszczoń Zbigniew, Gaj Kazimierz, 
Kędzierski Lesław, Świetlik Janusz 

(54) Sposób oczyszczania gazów odlotowych 
z zanieczyszczeń organicznych podatnych 
ná biodegradację 

(57) Sposób polega na tym, że zanieczyszczone 
gazy przepuszcza się przez złoże ruchome zra
szane przeciwprądowo cyrkulującą zawiesiną 
osadu czynnego o stężeniu 1-10 kg sm/m3, do 
ktdrej doprowadza się świeżą wodę w ilości 
0,01-0,2 m^/kg pochłoniętych zanieczyszczeń 
i dodaje związki azotu i fosforu, przy czym 
stosunek masy pochłoniętych zanieczyszczeń 
do masy dozowanego azotu i fosforu wynosi 
250:1:1-250:5:4. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B01D A1 (51) 263872 (51) 87 01 26 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Więckowska Jadwiga, Pietraszkiewicz 

Walentyna, Lisik Tadeusz, Jaskółka 
Konrad, Paoałowaka Barbara, Borniński 
Jerzy, Popkowski Andrzej 

(54) Sposób odsiarczania gazów odlotowych 
(57) Sposób polegający na co najmniej dwu
stopniowej katalitycznej konwersji z zasto
sowaniem aktywowanych tlenków glinu i końco
wym dopalaniu, charakteryzuje się tym, że 
przed etapem dopalania częściowo odsiarczone 
gazy odlotowe kontaktuje się z katalizatorem 
ceramicznym sporządzonym z 10-30$ masowych 
bentonitu lub kaolinitu i 70-90% masowych 
popiołu lotnego pochodzącego z węgla kamien
nego lub produktów naftowych stanowiących 
podłoże impregnowane związkami metali w po
staci soli. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) B01D A1 (51) 269184 (22) 87 12 02 

(30) 86 12 02 - YU - P. 2055/86 
qý) Kojić Rajko, Ostrużnica, YTJ 
(54) Regulowana wyparka kondensatu 
(57) Regulowana wyparka kondensatu, tzw. 
ekonomizér, który umożliwia zbieranie konden
satów różnych temperatur z mieszanką pary 
wpdnej przepuszczonej przez elementy zaporowe 
układu ma zbiornik stalowy /ZS/ zaopatrzony 
w regulator poziomu /RP/, zawór bezpieczeń
stwa /ZB/, odśrodkową pompę /PO/ dla trans
portu kgndensatu /0P/, współpracującą z regu
lowanym zaworem zwrotnym /RZZ/, przy czym 
zbiornik /ZS/ podłączony jest przez przegrodę 
zaporową /PZ/ do złącza przewodu przepływu 
kondensatu /PK/. Od strony wewnętrznej przewód 
przepływu kondensatu /PK/ kończy się specjalną 
rurką perforowaną /SPR/ objętą rozprężarką /El/, 
która umieszczona jest powyżej maksymalnego 
poziomu kondensatu w zbiorniku stalowym /ZS/. 
Przewód powietrza /PP/ podłączony jest poprzez 
regulacyjny zespół filtrujący /RGP/ do regu
lát ora-rejestratora ciśnienia /RRCi/, do któ
rego podłączony jest także przewód pary z 
zbiornika stalowego /ZS/, poprzez zawór impul
sowy /Zł/ oraz zawór pneumatyczny /ZP/, który 
wbudowany jest w przewód wyższego ciśnienia 
/PWCi/ doprowadzający parę do zbiornika stalo
wego /ZS/. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) B01J A1 (21) 259940 (22) 86 06 06 
C01B 

(71) Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice 
(72) Kończyk Tadeusz, Dąbrowski January, 

Kuzko Antoni, Poźniak Tadeusz, Zięba 
Stefan, Hassa Piotr, Gabała Czesława, 
Folek Stanisław, Łach Kazimierz 

(54) Reaktor do wytwarzania ekstrakcyjnego 
kwasu fosforowego 

(57) Reaktor według wynalazku wykonany z żelbe
tu w postaci cylindrycznego zbiornika mający 
centralną komorę / 1 / t dwie peryferyjne komory 
/ 2 / i / 3 / , wyposażony w mieszadła i króćce, 
charakteryzuje się tym, że komora / 3 / wydzie
lona jest przegrodami /!/ i / 8 / , przy czym 
przegroda / 7 / ma otwór / 2 2 / stabilizujący poziom 
pulpy w komorach / 1 / i / 2 / , a do komory / 2 / 
przylega pomocnicza komora / 4 / , mająca w dnie 
króciec /19/ do odbioru pulpy, połączona z 
komorą / 2 / przelewowym otworem /23/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4 (5l) B01J A1 (21) 263435 (2) 86 12 30 
(71) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 

Lublin 
(?2) Grzegorczyk Wiesław, Barcicki Janusz 
v4) Sposób wytwarzania katalizatorów 

molibdenowo-kobaltowych, aelibdenowo-
nikłowych i molibdenowo-kobaltowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwa
rzania katalizatorów zawierających molibden 
oraz metale aktywne z VIII grupy układu okre
sowego, bez potrzeby zarabiania składników 
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metodą peptyzacji'materiału w środowisku 
kwaśnym« Sposób polege na zarabianiu tlenku 
molibdenu z materiałem nośnika zawierającym 
nieprażony wodorotlenek glinowy w obecności 
soli kwasu węglowego i rozpuszczalnych związ¬ 
ków metali alkalicznych i wody, dwustopnio¬ 
wej obróbce termicznej otrzymanej masy, 
oraz klasycznym nasycaniu kalcynowanego ma¬ 
teriału roztworem rozpuszczalnych związków 
metali aktywnych grupy VIII» suszeniu, praże¬ 
niu i formowaniu znanymi metodami. 

Wytworzone katalizatory charakteryzują 
się wysokim stopniem dyspersji składników 
aktywnych, zaś po aktywacji wysoką skutecz¬ 
nością katalityczną. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) B01J 
C07C 

A1 (21) 263737 (22) 87 01 19 

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

(72) Kotowski Włodzimierz, Skupiński 
Wincenty, Górski Ryszard, Miazkiewicz 
Witold. Krogulecłd. Adam 

(54) Sposób preparaci i katalizatora do 
syntezy kwasu octowego 

(57) Sposób według wynalazku polegający na 
nanoszeniu na węgiel aktywny niklu, suszeniu 
w temperaturze 393K i redukcji wodoreffl w 
temperaturze 673K, charakteryzuje się tym, że 
węgiel aktywny przed naniesieniens na niego 
niklu gotuje się w wodzie lub w wodnym roz
tworze kwasów i przemywa wodą do uzyskania 
odczynu obojętnego. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) B01J A1 (21) 263741 (22) 87 01 19 

wi) Po l i t echnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Walendziiewski J e rzy , Grzechowiak J e r s y , 

Borkowska Stanisława 

(54/ Sposób wytwarzania ka ta l i za to rów 
moTTb^äeno^^^^^T^s iKi^^^O^SS^E?™ nTkTö^öH 

(57) Katalizatory przeznaczone są do hydro-» 
rafinacji i hydroodsiarczania frakcji węglo¬ 
wodorowych pochodzenia naftowego { węglowego 
i roślinnego. 

Uformowany tlenkowy nośnik poddaje się 
jednokrotnej impregnacji roztworera stanowią-
cyiu mieszaninę roztworu soli molibdenu o 
pH ̂  4 regulowanym kwasem fosf©rowym i ros-
tworu soli kobaltu lub niklu. /4 zastrzeżenia/ 

4 (51) B01J A2 (51) 269715 (22) 3? 12 23 
(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Sztromajer Stefan 
(54) Sposób otrzymywania katJonitów przezna-
czonych szczególnie do oczyszczania 
ścieków 
(57/ Sposobem według wynalazku, z materiałów 
celulozowych w posteei odpadków drewna, tka-
nin bawełnianych, papieru, zostsje uformcwsuy 
pakiet, przez umieszczenie ich w worku z tka¬ 
niny bawełnianej , przy czym tak uformowany 
pskiet zostaje umieszczony w elektrolizerse. 
w przestrzeni przyanodowej, wypełnionym elek¬ 
trolitem w postaci roztworu solif a następnie w snany sposób jest prowadzona elektroliza« 

Pakiet z materiału celulozowego po wyjęciu z 
elektrolizera ma cechy kationitu i jest gotowy 
do umieszczenie go w kanale z przepływającymi 
ściekami. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B01L A1 (21) 263339 &2) 86 12 30 
(71) Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 

Warszawa 
(72) Kimsztacz Romuald 
(54) Fluidyzator 
(57) Pluidyzator charakteryzuje się tym, że 
dno komory fluidyzacyjnej /1/ jest utworzone 
z membramy /3/ z materiału ferromagnetycznego. 
Pod membramą /3/ jest umieszczony elektromagnes 
/5/, którego uzwojenie /6/ jest zasilane prą¬ 
dem przemiennym. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) B033 A1 (51) 263442 (22) 86 12 31 
(71) Zabrzańskie Gwarectwo Węglowe Kopalnia 

Węgla Kamiennego "Zabrze-Bielszowice, 
Zabrze 

(72) Jondrc Bolesław, Rolnik Romuald, 
Szulowaka Krystyna, Janik Jan, Witek 
Bex-nard. 

(54) Sposób wzbogacania węgla kamiennego i 
zestaw urządzeń do mechanicznego 
rozdzielania ziarn minerałów, zwłaszcza 
węgla kamiennego 

(57) Sposób polega na tym, że surowy węgiel 
kamienny kieruje się poprzez zbiornik przelewo¬ 
wy /4 albo 36/ albo bezpośrednio na trapezowy 
podsjnik wibracyjny /8 albo 41/, gdzie przy 
częstotliwości drgań około 975 * min.~i prze¬ 
pływa nsdawa, po czym warstwa nadawy spływa na 
górne segmenty pokładów sitowych podwójnego 
przesiewecza /1C albo 42/ i osiąga podiom sit 
z szybkością co najmniej 0,5 m/sec, po czym w 
pierwsze,] kolejności dokonuje się oddzielenia 
najdrobniejszych ziarn, a vs dalszej części 
miału, węglowego, e na kolejnym pojedynczym 
praesiewaczu wibracyjnym /20 albo 44/ - orzeche, 
pray csyin najdrobaiejsze ziarna z bocznej zsuw» 
ni podwójnego przesiewacza /10 slbo 42/ oddziel¬ 
nie wydziela się lub łączy się % miałem surowys; 
uzyskiwanym % pozostałej części pokładów sito™ 
wych i kieruje äc mieszanki! energetycznej, do 
której co najmniej częściowo dodaje się prze¬ 
siew % dolnej części dosiewejącej podwójnego 
przesiewaćza /1C elbo 42/, podczas gdy główna 
część przesiewa, z dolnej części dpsiewającej 
podwójnego przesiewacza /10 albo 42/ kieruje 
się do wzbogacenia w osadzerce ffiiałowej, a pod-
ziarno z pojedynczego przesiewacza wibracyjnego 
/2C albo 44/ aa csadzarkę groszkową,przy czyts 
produkt górny pojedynczego przesiewacza /20 
elbo 44/ podaje się do dalszego wzbogacania na 
os&dzarce ziarnowe3 * 
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Zestaw urządzeń charakteryzuje się tyra, 
że zespół urządzeń klasyfikacji wstępnej suro¬ 
wego węgla kamiennego zawiera taśmowy prze¬ 
nośnik rewersyjny /5/ łączący dwie nitki tech¬ 
nologiczne klasyfikacji wstępnej, przy czyra 
taśmowy przenośnik rewersyjny /5/ sprzężony 
jest z przenośnikiem taśmowym /? albo 37/ po¬ 
łączonym wysypem z trapezowym podajnikiem wi¬ 
bracyjnym /8 albo 41/ połączonym poprzez zsuw¬ 
nię z podwójnym przesiewaczem /10 albo 42/ 
zaopatrzonym w segmenty sitowe o zróżnicowa¬ 
nych otworach; za pokładem sitowym części 
dosiewającej podwójnego przesiewacza /10 albo 
42/ zabudowany jest posobnie pojedynczy prze-
siewacz wibracyjny /20 albo 44/» przy caym w 
górnej części podwójnego przesiewacza /10 
albo 42/; gdzie pokład sitowy usytuowany jeat 
pod kątem 30° całe dno pokrywa podstawowa 
zsuwnia zaopatrzona w boczną zsuwnię, a pod 
pokładem sitowym podwójnego przesiewacza /10 
albo 42/ zabudowana jest poaobnie dolna zsuw¬ 
nia, a w jej dnie zainstalowany jest pionowy 
wylot usytuowany nad przenośnikiem taśmowym 
/19/» podczas gdy pod pojedynczym przesiewa-
czem wibracyjnym /20 albo 44/ zabudowana jest 
w górnej jego części zsuwnia górna, a w dol¬ 
nej części zsuwnia dolna» /7 zastrzeżeń/ 

4 (51) B04B A2 (21) 267955 (22) 87 C9 24 
(71) Cukrownie Gdańskie, Cukrownia "Pelplin", 

Pelplin 
(72/ Linda Janusz, Karczewski Roman, 

Nachman Ryszard, Kwiatkowski Zbigniew 
(54) Układ automatycznej regulacji napływu 

I^öd^zeii^nia cukrzycy"na^jlrówki 
($7/ Układ charakteryzuje się tym,że zain
stalowany na zbiornik.u»krystaiizatorze cuk
rzycy /?/ elektroniczny sygnalizator poziomu 
cukrzycy /7/ ma pierwsze wyjście dołączone 
do zespołu sygnalizacji "max-min" /'\2/ i 
drugie wyjście dołączone do pierwszego wejś
cia /I Oc1/nadrzędnego regulátore napływu /10/ 
cukrzycy* Do drugiego wejście. /10.2/ teg© 
regulatora jest dołączony zadsjnik /11/ wiel
kości napływu cukrzycy, a. do trzeciego wejś
cia /10.3/ przetwornik pomiarowy /6/ mocy 
czynnej{ włączony w obwód zasilania silnika 
/13/ wirówki cukrzycy / 1 / 0 Stycznik /5/ tego 
silnika jest dołączony do pierwszego wyjścia 
/Sc1/ automatycznego regulatora napływu /9/ s 

mającego wejście dołączone do wyjścia nadrzęd
nego regulatora napływu /10/ cukrzycy. Drugie 
wyjście /9»2/ regulatora napływu /9/ jest do
łączone do automatycznego regulatora tempera
tury /8 / t a trzecie wyjście /9.3/ do zaworu 
zdalnego sterowania /4/» usytuowanego na prze
wodzie zasilającym /14/ cukrzyc;? w pobliżu 
miejsca jej podawania do wirówki cukrzycy 
/1/. Przewód zasilający /14V cukrzycy jest 
przyłączony poprzez podgrzewacz cukrzycy /3/ 
oraz odcinający zawór /15/ do króćca spusto
wego zbiornika-krystalizstora /2/ cukrzycy. 
Automatyczny regulator temperatury /&/ jest 
na wyjściu dołączony do wejścia zasilającego 
podgrzewacza cukrzycy /3/j mającego czujnik 

temperatury /16/ przyłączony do wejścia auto¬ 
matycznego regulatora temperatury /8/, dc 
którego jest również dołączony podobnej budowy 
czujnik temperatury /17/ umieszczony w pobliżu 
bębna roboczego wirówki /1/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B04C A2 (21) 268869 (22) 87 11 16 
(71) Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, 

Kraków 
(72) Kaczraarek Eugeniusz 
(54) Sposób i wirówka do oddzielania cieczy od materiału sypkiego 
(57) Sposób polega na nadaniu bębnowi ze 
ścianką sitową poruszającemu się ruchem wiro¬ 
wym prędkości kątov/ej pulsacyjnie zmiennej. 
Amplituda zmian prędkości zwiększana jest w 
sposób ciągły od zera dc wartości nominalnej» 

W wirówce wał /2/ bębna /1/ połączony 
jest z zespołem obrotu /A/ za pośrednictwem 
przegubu Gardana /3/» a zespół obrotu /A/ 
zamocowany jest na wahaczu /6/ łożyskowanym 
względem osi przechodzącej przez środek geome¬ 
tryczny przegubu Cardena /3/» Wahacz /6/ połą¬ 
czony jest z wychylającym go zespołem pozycyj¬ 
nym /B/. /4 zastrzeżenia/ 

4 (5l) B05B A1 (51) 263595 (22) 87 01 07 
(75) Boczarski Wiesław, Bydgoszcz 

(57/ Tulejka /4/ ms wewnątrz występ /1/ o ksz¬ 
tałcie stośk© zakończonego promienieiE R 9 znaj¬ 
dującego się w osi wgłębienia kołowego / 2 / s 

na którego obwodzie umiejscowione są kanały /3A 
/1 zastrzeżenie/ 
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4 (51) B08B A1 (2Í) 262536 (22) 86 11 21 
qi) Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszech¬ 

niania Postępu Technicznego i Organiza¬ 
cyjnego "POSTEOR" Oddział w Gdańsku, 
Sopot 

(72) Chojnicki Zenon, Szałkowski Jan 
(54j Sposób usuwania utwardzonych zanie¬ 

czyszczeń, zwłaszcza z posadzek 
Sal produkcyjnych 

(57) Zgodnie ze sposobem utwardzone zanieczy¬ 
szczenia zmiękcza się przez ogrzanie, korzy¬ 
stnie promieniowaniem podczerwonym,jod 313K do 
przez 10 do 30 minut, a następnie zanieczy¬ 
szczenia w stanie półpłynnym lub płynnym 
usuwa się mechanicznie. /1 zastrzeżenie/ 

433K, 

4(51) B08B A2 (21) 268306 (22) 87 10 20 
(71) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 

Pabianice 
CT2) Mikołajczyk Czesława, Feręczkowski 

Andrzej, Kucharska Teresa 
(̂ 4) Sposób mycia urządzeń i instalacji 

w przemyśle spożywczym,zwłaszcza 
w przemyśle mleczarskim 

(57/ Sposób polega na prowadzeniu procesu 
mycia w wodnym roztworze myjącym zawierają¬ 
cym w stosunku ilościowym jak 1:1 i/lub 1:2 
środka myjącego, w temperaturze nie niższej 
niż 323°K. Środek myjący jest w postaci czyn¬ 
nego chloru, wodorotlenku sodu oraz chlorku 
sodu, zawartych w odcieku po produkcji soli 
sodowej N-chloramidu kwasu benzenosulfonowego. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B08B A2 (21) 268307 (22) 87 10 20 
(fi) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 

Pabianice 
(72) Mikołajczyk Czesława, Peręczkowski 

Andrzej, Kucharska Teresa 
(54) Środek do mycia i dezynfekcji urządzeń 

i instalacji w przemyśle spożywczym 
zwłaszcza w przemyśle mleczarskim 

(57) Środek zawiera nie mniej niż 1,0 g/l ko¬ 
rzystnie 4,0 g/l czynnego chloru, nie mniej 
niż 40,0 g/l wodorotlenku sodu, nie więcej 
niż 150,0 g/l chlorku sodu oraz od 0 do 
12,0 g/l podchlorynu sodu, przy czym ewentual¬ 
nie powstający osad oddziela się. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B08B A1 (21) 263448 (22) 86 12 31 
ul) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Wasiluk Wiktor, Szymański Tadeusz 

(54) Układ wentylacji do usuwania zanie¬ czyszczeń znad powierzchni wanien 
napełnionych roztworami 

(57) Układ charakteryzuje się tym, że oá szczeliny 
nawiewnej przecina się z osią symetrii wzdłużnej 
powierzchni cieczy /1/, zaś urządzenie odcią¬ 
gowe usytuowane po jej przeciwległej stronie 
stanowi szczelina w postaci przynajmniej jed¬ 
nej ssawki odciągowej /3/ z ruchomym okapem 
/4/, przy czym strumień powietrza w szczelinie 
odciągowej przekracza około dziesięciokrotnie 
strumień z urządzenia nawiewnego./I zastrzeżenie/ 

2. 

4(51) B09B A1 (21) 263343 (22) 86 12 30 
(71) Polska Akademia Nauk, Instytut Budow-

nictwa Wodnego, Gdańsk 
(72) Nowak Janina, Quant Bernard, Kałęcki 

Henryk 
(54) Sposób izolowania składowanych odpadów 

przemysłowych od otoczenia 
(57) Sposób polega na tym, że drobnoziarniste 
odpady przemysłowe zawierające wapń w ilości 
co najmniej 8% w przeliczeniu na CaO, ewentual¬ 
nie wzbogacone w wapń do powyższej zawartości 
dodatkiem aktywatora, stanowiące warstwę powie¬ 
rzchniową izolowanych odpadów lub nałożone na 
powierzchnię izolowanych odpadów poddaje się 
działaniu szkła wodnego o gęstości 1035 - 1075 
kg/m-3, w ilości 0,15 - 0,35 m3 na 1 tonę dro¬ 
bnoziarnistych odpadów, otrzymując gruzełkowa-
ty, glebo-podobny materiał izolujący, na którym 
wysiewa się szybkorosnące trawy./3 zastrzeżenia/ 

4 (51) B21B A1 (21) 270345 (22) 88 01 27 
(fí) Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw 

Maszyn i Urządzeń Hutniczych 
"HUTMASZPROJEKT-HAPEKO", Katowice 

(72) Zyzik Jerzy, Sosinka Józef 
(54) Ruszt chłodni łańcuchowej 
(57) Ruszt ma łańcuchy transportowe składające 
się z rolek obrotowych /4/ osadzonych na ułoży-
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skowanych sworzniach /5/ i połączonych ze 
sobą płytkami /6/. Rolki obrotowe /4/ wsparte 
są na prowadnicy /7/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B21C A1 (21) 262336 (22) 86 11 10 

(71) Fabryka Wyrobów Metalowych, Osowiec, 
Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole 

(j2) Rytel Kazimierz, Klepacz Apolonia, 
Namysło Andrzej, Lamot Bronisław, 
Dembiński Bogusław 

($4) Sposób produkcji młotów 
(57) Sposób produkcji młotów polega na walco¬ 
waniu wsadu dobranego przekrojem i masą do 
wymiarów młota. Proces prowadzony jest na 
walcarce okresowej w dwu przepustach, z któ¬ 
rych każdy dokonuje odkształcenia w płaszczyź¬ 
nie prostopadłej w stosunku do płaszczyzny 
drugiego. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B21C 
B21D 

A1 (21) 263075 (22) 86 12 18 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
$2) Mierzejewski Henryk 
(̂ 4) Sposób wykonywania perforacji blach 

i rur cienkościennych oraz głowica 
cTö" wykonywania perforacji blach i 
rur cienkościennych 

(57) Sposób wykonywania perforacji blach lub rur 
cienkościennych polega na tym, że usytuowana 
na elastycznym podłożu blacha lub rura przemie¬ 
szcza się wraz z podłożem stycznie do obroto¬ 
wej głowicy stemplowej, która ma na swym obwo¬ 
dzie co najmniej jeden zespół umieszczonych 
promieniowo stempli wykrawających /6/. Ruch 
obrotowy głowicy stemplowej wymuszany jest 
zazębianiem się kolejnych stempli /6/ z per¬ 
forowanym materiałem. 

Głowicę do wykonywania perforacji blach 
lub rur cienkościennych stanowi obrotowa tu¬ 
leja wyposażona na obwodzie w co najmniej 
jeden zespół usytuowanych promieniowo stempli 
wykrawających /6/. Stemple /6/ usytuowane są 
pomiędzy dwoma pierścieniami mocującymi /7,8/ 
osadzonymi na tulei /12/, z których co najmniej 
jeden wyposażony jest w pryzmatyczne rowki dla 
osadzenia stempli /6/. Przestrzenie pomiędzy 
stemplami /6/ i pierścieniami /7,8/ wypełnia¬ 
ne są spoiwem syntetycznym /11/. 

/2 zastrzeżenia/ 

A1 (21) 264291 (22) 87 02 23 4 (51) B21D H05B 
(71) Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice 
(72) Orzechowski Henryk, Besztak Bronisław, 

Zborowski Andrzej» Paździorek Zygmunt, 
Sendal Jan 

(54) Sposób indukcyjnego nagrzewania wlewków 
do wyciskania na gorąco oraz układ do 
indukcyjnego nagrzewania wlewków dö 
wyciskania na gorąco 

(§7) Sposób polega na indukcyjnym podgrzewaniu 
i indukcyjnym wygrzewaniu wlewków. Wygrzewanie 
wlewków realizuje się przez równoczesne dopro¬ 
wadzanie energii do wlewka: indukcyjnle do 
warstwy podpowierzchniowej wlewka oraz radia-
cyjnie do powierzchni wlewka, przy czym wielkość 
energii przypadającej na jednostkę powierzchni 
wlewka w czasie wygrzewania jest 5-14 razy mniej-
äza w stosunku do energii przy podgrzewaniu. 

Układ zawiera indukcyjną nagrzewnicę / 4 / 
do wygrzewania wlewków. Nagrzewnica / 4 / ma 
uzwojenie / 1 2 / stanowiące wzbudnik o mocy 4-20 
razy mniejszej od mocy wzbudnika nagrzewnicy 
/ 2 / do podgrzewania, wewnątrz którego znajduje 
się izolacja elektryczna /13/ oraz izolacja ter¬ 
miczna /I4/ otaczające komorę roboczą /15/ o 
średnicy wewnętrznej 1*1,7 razy większej od 
średnicy wewnętrznej komory roboczej / 9 / na¬ 
grzewnicy / 2 / podgrzewającej, ściany /16/ komo¬ 
ry roboczej /15/ wykonane są ze stali niemagne¬ 
tycznej i mają grubość wynoszącą O,25-řO,5 głę¬ 
bokości wnikania prądu wzbudnika do materiału 
ścian /16/ komory /15/ w stanie gorącym. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B21D 
P02M 

A1 (21) 268871 (22) 87 11 16 

g y Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin 
(72) Kulik Jerzy 
(54) Wkładka podgaźnikowa i wykrojnik do 

wytwarzania wkładki podgaźnikowej 
(57) Wkładka podgaźnikowa / 1 / ma postać płaskiej 
płytki z co najmniej jednym otworem / 2 / w osi 
gardzieli gaźnika, przy czym otwór ten ma na 
obwodzie wystające do jego wnętrza ząbki /3/. 
Każdy ząbek / 3 / ma powierzchnię miseczkowato 
wgłębioną. 

Wykrojnik ma płaski wzornik / 8 / stanowią¬ 
cy stempel, oraz płaską gumową płytę /7/ umie¬ 
szczoną w obudowie i stanowiącą matrycę. Wzor¬ 
nik / 8 / ma co najmniej jeden okrągły otwór o 
krawędzi zaokrąglonej na powierzchni natarcia 
promieniem /r/, w którym jest osadzona suwliwie 
wkładka /10/, o wysokości nieco większej od 
wysokości wzornika / 8 / . Wkładka /10/ ma na 
obwodzie zęby /12/, które na płaskim jej czole 
od strony wykrawanej blachy /11/, tworzą ostre 
krawędzie. /7 zastrzeżeń/ 
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4(51) S22D A1 (2l) 262837 (22) 86 12 05 

(Vi) Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw 
Maszyn i Urządzeń Hutniczych "HUTMASZ-
PROJEKT-HAPEKO", Katowice 

(72) Buj oczek Bernard, Jochemczyk Józef, 
Ulfig Henryk 

Í54) Sposób odlewania wlewków z ołowiu i 
jego stopów oraz urządzeMe do stoso

wania tego sposobu 
(57) Sposób polega na tyra, że wsad po jego 
roztopieniu mieszany jest dorywczo w topielnyra 
piecu /1/ bezpośrednio przed jegjo przelaniem 
do odlewniczego pieca /2/, w którym roztopio
ny j aż wsad mieszany jest ciągle aż do jego 
wpływu do krystalizatora /4/. 

Urządzenie ma topielny piec /1/, odlewni
czy piec /2/, przy czym każdy z nich wyposa
żony je3t w mieszadło /3/, krystalizatora / 4 / } 

zespołu ciągnącego /5/ i nożycy /6/. 
/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B22D A1 (21) 266788 (22) 87 07 10 
(71) Instytut Metalurgii Żelaza im. St. 

Staszica, Gliwice; 
Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i 
Petrochemiczne, Płock; Przedsiębiorstwo 
Dostaw Materiałów Odlewniczych, Tychy 

(72) Bąk Wojciech, Buła Edward, But scher 
Henryk, Kaniowski Krzysztof, Łabęcki 
Ryszard, Na tkanie c Jerzy, Skalny 
Władysław, Szlenk Ireneusz, Zawidzki 
Marek, Zieliński Marian 

(54) árodek do i 

(57) Środek do izolacji termicznej ciekłej 
stali, zawiera 63 - 72% SiOp, 20 - 24% 
AlgO-j, a pozostałość stanowią domieszki. 

Sposób wytwarzania środka do izolacji 
termicznej polega na tym, że skład chemiczny 
odpadu powstającego w procesie fluidalnego 
krakingu katalitycznego ropy naftowej koryguje 
się nośnikami SiO 2 i AlgO-j do otrzymania pożą¬ 
danego składu oraz homogenizuje, przy czym 
ilość substancji korygującej nie przekracza 
1/10 masy korygowanej. /4 zastrzeżenia/ 

4 (51) B23B A1 (21) 263488 (22) 86 12 31 
(71) Zakłady Przemysłu Metalowego H.Cegielski, 

Poznań 
(72) Ceckowski Józef, Pakosz Jerzy 
(54) Mechanizm zaciskowy urządzenia podającego 

przedmioty dö^írugostronnej "öb^oSki po 
x c"5~ o bcTęc i u ' 

(57) Mechanizm zawiera tulejkę zaciskową / 7 / , 
która osadzona jest w łożyskach / 8 / i znajduje 
się wewnątrz pierścienie zaciskowego /6/ a ten 
z kolei osadzony jest^wewnątrz tarczy ryglują¬ 
cej / 2 / przy czym zarówno pierścień zaciskowy 
/6/ jak i tarcza ryglująca /2/ mają odpowiada¬ 
jące sobie wycinki gwintu. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) B23D A1 (21) 262774 (22) 86 12 02 
(71) I n s t y t u t Obróbki Skrawaniem, Kraków 
tJ2) Wojtowicz Jan 

(54) Sposób wykonywania brzeszczotów 
narzędzi zmechanizowanych, 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyelimi¬ 
nowania obróbki wiórowej przy operacji wykony-



Nr 19 /385/ 1988 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 17 

wsnia zębów i zbieżności powierzchni bocznych 
części roboczej brzeszczotu. 

Część roboczą / 2 / wykrawa się tak, by 
nadać jej objętość równą objętości części 
roboczej gotowego brzeszczotu a następnie wy¬ 
konuje się w jednej operacji kucia matrycowe¬ 
go bezodpadowego zarówno zęby / 3 / jak i zbież¬ 
ność powierzchni bocznych części roboczej / 2 / 
przy czyra półwyrób podgrzewa się do temperatu¬ 
ry kucia materiału zaś podgrzaną wstępnie ma¬ 
trycę utrzymuje się podczas y icis w stabili¬ 
zowanej temperaturze» 1 zastrzeżenie/ 

4 (21) B23K A1 (51) 270995 (22) 83 03 02 
gl) Politechnika Częstochowska, Warszawa 
(jý) Knap Fryderyk, Synowiec Marian, 

Bereza Lesław, Łakomy Marian, Golis 
Bogdan, Górak Wojciech, Pilarczyk 
Jan, Bielas Stefan 

(§4) Przyrząd do wykonywania otworów 
o przekrojach wielokątnych skręconych 

(57) Przyrząd składa się s oprawki /1/ i osa
dzonej w niej obrotowo elektrody /2/, w po
staci pręta wielokątnego skręconego oraz s 
prowadnicy /3/ elektrody /?./, nieruchomo osa
dzonej na obrabianym elemencie/A/, nieruchomo 
osadzonym względem elektrody /?./» Prowadnica 
/3/ jest zamknięta od góry pokrywą /5/» zao
patrzoną w otwór o przekroju odpowiadającym 
przekrojowi elektrody /2/, przemieszczającej 
się pooaiowo wzdłuż otworu. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) E23H A1 (51) 270996 (22) 88 03 02 
(71) Politechnika Częstochowska, Częstochowa 
(72) Knap Fryderyk, Synowiec Marian, 

Beresa Lesław, Łakomy Marian, Golis 
Bogdan., Górak Wojciech, Pilarczyk Jan, 
Biaas Stefan 

(54) Pray rząd do wykonywania otworów 
o przekrojach wielokątnych skręconych 

(57/ Przyrząd składa się z oprawki / 1 / i osa¬ 
dzonej w niej nieruchomo elektrody / 2 / , w 
postaci pręta wielokątnego skręconego, oraz 
s prowadnicy / 3 / elektrody / 2 / , nieruchomo 
osadzonej na obrabianym elemencie /4/« Pro¬ 
wadnica / 3 / jest zamknięta od góry pokrywą 

/ 5 / , zaopatrzoną w otwór o przekroju odpowia¬ 
dającym przekrojowi elektrody / 2 / , przemiesz¬ 
czającej aię poosiowo wzdłuż otworu. Obrabiany 
element / 4 / jest ułożyskowany w gnieździe / 6 / , 
osadzonym w szczękach / 7 / imadła, zamocowanego 
na stole drążarki. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) B23K A1 (21) 263712 (22) 87 01 19 
(n) Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw 

Maszyn i Urządzeń Hutniczych "HUTMASZ-
PROJEKT-HAPEKO", Katowice 

(72) Jurzak Jerzy, Kalita Dariusz, Kiełpiński 
Ryszard, Janicki Jerzy, Kulig Kazimierz, 
Biegus Aleksander 

1.54) Obrotnik spawalniczy 
\5'() Obrotnik składa się z ramy / 1 / i obroto¬ 
wych tarcz / 3 / usytuowanych na przejezdnych 
wózkach / 2 / 9 przy czym tarcze / 3 / zawierają 
dolne szczęki / 4 / i g«5rne szczęki / 5 / . 

/2 zastrzeżenia/ 

4 (21) B23P A1 (21) 263333 (22) 86 12 30 
B22C 

(71) Bentavólgye MGTSz, Erd, HU 
(72) Varadi József, Suba István, Váradi 

Gizella, Fodor Dezső 
(54) Spoaób regeneracji kokil oraz urządzenie 

do regeneracji kokil 
(57) Sposób polega na tym, że wewnętrzne, odwę-
glone lub aużyte przez utworzenie się kraterów, 
powierzchnie kokii obrabia się adejmując warstwę 
o określonej grubości mechanicznie, poprsea 
obróbkę wiórową. 
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Urządzenie ma korpus /1/ wyposażony w 
przyrząd mocujący /2/, szczęki zaciskowe, 
urządzenie /3/ do nastawiania na kierunek i 
na wysokość, imak narzędaiowy /14/ oraz sanie 
do poruszania imakiem oraz śrubę pociągową 
/13/, zespół napędowy /5/ napędzający urzą¬ 
dzenie, co najmniej Jeden przewód /6/ łączący 
zespół napędowy z imakiem narzędziowym oraz 
zespół sterujący, który steruje obróbką» 

4(51) B23P 
E21C 

A1 (21) 263697 (22) 87 01 16 

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "Janina", 
Libiąż 

(72) Trębacz Wiktor, Matyja Stanisław 
(54) Sposób regeneracji dyskowych elementów 

urabiających kombajnów górniczych i 
dyskowy element urabiający otrzymany 
tym sposobem 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że powie-
rźcrinie czołowe stępionych elementów dyskowych 
poddaje się obróbce ściennej, np. materiałami 
średniotwardymi przydając tej powierzchni 
profil łukowy o promieniu rówiym 1,6 do 2,3 
wartości promienia regenerowanego dysku. 
Dyskowy element urabiający charakteryzuje się 
powierzchnią czołową /2/ o profilu /3/ równym 
1,6-2,3 wartości promienia dysku /4/, która 
na wierzchołku ostrza /1/ oddalona jest od 
powierzchni tylnej /5/ na odległość /6/ równą 
co najmniej grubości napoiny /8/, przy czym 
wspomniana powierzchnia czołowa przebiega 
na odległość /11/ równą 0,2-0,45 wartości 
promienia dysku /4/. /4 zastrzeżenia/ 

4 (51) B23P A1 (21) 263900 (22) 87 01 30 
(71) Morska Stocznia Remontowa, Świnoujście 
(72) Kołodziejski Włodzimierz 

(54) Spasób wypełniania odkształcanych 
powierzćlmi stykowych maszyn i urządzeń, 
najkorzystniej silników wyaokoprężnych 
tworzywami utwardzalnymi 

(57) Sposób polega na wyżłobieniu do głębokoś¬ 
ci nie mniejszej niż 1 mm tych miejsc na powie¬ 
rzchni segmentów silnika wysokoprężnego, maszy¬ 
ny lub urządzenia, które wskutek odkształcenia 
nie przylegają do siebie na całej powierzchni, 
wywierceniu w krawędziach okalających / 3 / wyżło¬ 
bienie / 2 / otworów wtryskowego / 4 / i odpowie¬ 
trzających / 5 / , a następnie po skręceniu w ca¬ 
łość naprawianych segmentów / I / i zewnętrznym 
uszczelnieniu przyległych krawędzi kolejną 
fazą sposobu jest wtłaczanie pod ciśnieniem 
w wyżłobioną przestrzeń określonego płynnego 
tworzywa utwardzalnego tak długo, aż zacznie 
ono wypływać przez kolejne otwory odpowietrza¬ 
jące / 5 / powodując wypełnienie najdrobniejszych 
wolnych miejsc i nieszczelności między segmen¬ 
tami / 1 / , tworząc z nimi równocześnie trwałe i 
jednolite płaszczyzny przylegające o wymaganym 
stopniu dokładności. /4 zastrzeżenia/ 

4 (51) B23Q A1 (21) 263594 / (22) 87 01 06 
H02P 

(71) Zakłady Przemysłu Metalowego H.Cegielski, 
Poznań 

(72) Malcewicz Jerzy 
(54/ Układ kątowego ustalania wału silnika 

prądu stałego zwłaszcza napędu wrzećTona 
obrabiarki 

(57) W układzie .między adapter impulsów 12/ i 
tyrystorowy układ napędowy / 4 / włączony jest 
układ elektronicznego kątowego ustalenia wrze¬ 
ciona / 3 / . /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) B23Q A1 (21) 263670 (22) 87 01 15 
(71) Ośrodek Badawczo-Konstrukcyjny 1!Koprotech", 

Warszawa 
(72) Radwan Aleksander 
(54) Głowica wytaczarsko-planującą 
(57) Głowica wytaozarsko-planująca sterowana 
numerycznie, składająca się z suportów prze¬ 
ciwbieżnych wprawianych w ruch za pomocą 
dźwigni kątowych i drążka przesuwnego liniowo 
napędzanego za pomocą silnika serwomechanizmo¬ 
wego prądu stałego poprzez przekładnię z pasera 
zębatym niezależnie od ruchu obrotowego samej 
głowicy charakteryzuje się tym, że ma pomiędzy 
przekładnią z pasem zębatym /9/ a śrubą pocią¬ 
gową kulkową /10/ sprzęgło przeciążeniowe /11/ 
a ponadto pomiędzy śrubą pociągową kulkową 
/1G/ a drążkiem przesuwnym /4/ ma suwak /12/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4 (51) B23Q A2 (21) 268800 (22) 87 11 12 
(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. Gen. 

A. Zawadzkiego, Opole 
(f2) Żalisz Zbigniew 
(54) Sposób dokonania podziału 
(57) Zgodnie ze sposobem "n" zatrzasków /2/ 
rozmieszczonych równolegle do siebie w kie¬ 
runku działania mechanizmu, a odległych od 
siebie o wartość /C/, umieszcza się we wspól¬ 
nym korpusie /1/, naprzeciw elementu podzia¬ 
łowego /3/ z otworami podziałowymi o podział-
ce /b/. 

Sposób znajduje zastosowanie przy dokony¬ 
waniu podziału liniowego lub kątowego o podział-
ce mniejszej od średnicy zatrzasku walcowego 
mechanizmu podziałowego. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B23Q A2 (21) 269697 (22) 87 12 22 
(71) Politechnika Rzeszowska im. J. Łukasiewicza, 

Rzeszów 
(72) Kościelny Eugeniusz, Marszałek Stanisław, 

Świeca Zdzisław 
(54) Moduł ruchu obrotowego 
(57) Moduł ruchu obrotowego ina korpus /1/, na 
którym ułożyskowana jest płyta obrotowa /23/. 
Płyta obrotowa /23/ zaopatrzona jest, w sworznie, 
na końcach których osadzone są rolki toczne 
zazębione z krzywką śrubową /20/. Krzywka śru¬ 
bowa /20/ poprzez przekładnię pośrednią /8/, 
hamulec elektromagnetyczny i sprzęgło zębate 
połączona jest z napędzającym ją silnikiem 
elektrycznym. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B24D A2 (21) 269702 (22) 87 12 22 
(71) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego 

Łukasiewicza, Rzeszów 
[72j Michalski Jacek 
(54) Narzędzia ścierne o budowie warstwowe.1 
(57) Narzędzia ścierne mają warstwę smarującą 
/3/ rozdzielającą na ich powierzchni roboczej 
warstwy ścierne /2/ i/lub warstwy materiału 
ścierającego się /1/. /7 zastrzeżeń/ 

4 (51) B25G 
B60T 

Á2 (51) 269801 (51) 87 12 30 

(71) Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego 
"URSUS", Warszawa 

(72") Urbánek Henrich, Vrabec Jan 
(54) Uchwyt dźwigni 
(57) Uchwyt ma korpus /4/ z dwoma wnękami /1/ 
i /2/ o przekroju prostokątnym, pomiędzy który¬ 
mi znajduje się otwór cylindryczny /3/. Do wnęk 
/1/ i /2/ wsuwa się ramiona widełek dźwigni. 

/2 /2 strzeżenia/ 
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A (51) B25J A2 (21) 269703 (22) 87 12 22 
(71) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego 

Łukasiewicza, Rzeszów 
(72) Kościelny Eugeniusz, Kaszuba Kazimiera 
(54) Paleta tarczowa przedmiotów obrabianych 
(57) Paleta ma korpus /1/, który stanowią 
dwie wapóiśrodkowo usytuowane względem sieóie 
obręcze, zewnętrzna /2/ i wewnętrzna /3/? 
połączone ze sobą promieniowo usytuowanymi 
żebrami /^/. Obręcz wewnętrzna /3/ rna cen¬ 
tralny otwór /10/ zaopatrzony w wewnętrzny-
obwodowy rowek. Ponadto obręcz wevmetrzna 
/3/ oraz zewnętrzna /?./ mają szereg bazują¬ 
cych, gniazd /o/ dla przedmiotów obrabianych 
/5/. /4 zastrzeżenia/ 

4 (51) B27D A1 (21) 263633 (22) 87 01 12 
(71) Bydgoskie Fabryki M e b l i , Bydgoszcz 
(72) Eolewicz Romuald, Tosisk Klemena 

Pająk Zdzisław 

(54) Sposob okleinowania elementów, zwłaszcza 
profilowanych 
(57) Zgodnie ze sposobem okleiaę o wilgotnoś¬ 
ci korzystnie 6-10$ przed aaokłeinowanism 
poddaje się operacji jednostronnego szlifo¬ 
wania. Tak przygotowaną okieinę poddaje się 
procesowi okłeinowania do przygotowanego pod¬ 
łoża, pi'sy czym czas otwarty nanoszenia kleju 
wynosi 20-30 s w temperaturze otoczenia» 

/2 zastrzeżenia/ 

4 (51) B28B A1 (21) 263147 (22) 86 12 13 

(71) Po l i t echn ika Poznańska, Poznań 
(72) Mocydlarz Stefan, Stoch Leszek 

(§4) Sposób u ła twiania wzajemnego oddzie lania 
form w przemyśle ceramicznym i środek 
ułatwiający wzajemne oddzielanie form 
w przemyśle ceramicznym 

(57) Sposób ułatwiania wzajemnego oddzielania 
form w prsecjyśle ceramicznya), zwłaazcza oddzie¬ 
lania foray matki od ukształtowanych na niej 
form roboczych, w którym roboczą powierzchnię 
formy kształtującej przed nałożeniem na nią 
kształtowanej masy formierskiej smaruje aię 
zawierającym olej mineralny czynnikiem przeciw¬ 
działającymi wzajemnemu sklejaniu aię tych form, 
charakteryzuje aię tym, że powierzchnię roboczą 
formy kształtującej smaruje się uprzednia spo¬ 
rządzoną mieszaniną oleju mineralnego i glikolu 
mającego 2 do 6 atomoví węgla w cząsteczce, zwła-
szcza glikolu etylenowego lub dwuetylenowego. 

Środek ułatwiający wzajemne oddziałania 
form w przemyśle ceramicznym mający postać emul¬ 
sji, w której w cieczy hydrofiłowej są rozpro¬ 
szona wobec emulátora oleje mineralne, chara¬ 
kteryzuje aię tym, że fazę hydrofiłową stanowi 
glikol mający 2 do 0 atomów węgla w cząstecz¬ 
ce, zwłaszcza glikol etylenowy lub dwuetylenc-
vvy, przy czyn w 100 częściach wagowych tego 
glikolu jeat zemulgowanych 3 do 10 caęścl 
wagowych mineralnego oleju, zwłaszcza parafi¬ 
nowego. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) B28B A1 (21) 264299 (22) 87 02 25 
(75) Ślusarczyk Andrzej, Prusaków; Jaworski 

Stanisław, Pruszków; Głowacki Edmund, 
Warszawa 

(54) £2^a^2Í«i2ÍBS 
(57/ Forcia charakteryzuje się tyra, że elementy 
/2/ formujące boki stopki /3/ są trwale przy
twierdzone do pod3tawy /^/, a elementy /5/ forsu
jąc 3 górną powierzchnię stopki /3/ belki są 
trwale przytwierdzone do pokrywy /4-/ fo.ray. 
Forma przeznaczona jest do produkcji kratowych 
belek stropowych z betonową stopką, 

/I zastrzeżenie/ 

4 fef) B28D Al (21) 263080 (22) 86 \2 18 
(71) Centra lay Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Przenyału Betonów "GEBET", Warazawa; 
Huta "Ferrum", Katowice 

(72) Grubińuki Mieczysław, Kurek Zacheusz, 
Paczkowski Jeray, Oboński Edward, 
Rehlich. Marian, Gruca Edward 

%í) IfozadgQflie <lo zabezpieczaaia njschanlzrau 
x poemo azeHI"a"lT7>puszczania' poEcywy aiTEoHlawu 

«»31 ,•!•!• I—přilil MIMI» • • • ! ! • Ill H J T I l l l l f l I I . JU lA» IIHMIIIH IIWIIUJF II I I l l l f «•WKssAUHWaB • M ifctlunil.lMMMi tr «r • » . , I « H , I M i II 

prse^ opaaanJeä 'V57y W urządzeniu do zaczepów./7/ przytwier¬ 
dzone są wodziki /11/, w których przesuwa si 
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sworiseń /1O/ połączony z pomocniczym siłowni¬ 
kiem / 5 / , na obudowę któregp założona jest 
obejma z osadzonym w niej tylnym wyłącznikiem 
/ H a / . Na obudowę głównego siłownika / 6 / zało¬ 
żona je3t obejma /13/ 2 osadzony® w niej 
przednim wyłącznikiem /Hb/» Na tioczyskach 
siłowników /5 i 6/ znajdują 3ic zwieracze-
-tylny /1"5a/ i przedni /15b/. /2 za3trseéenia/ 

4 fel) 329« Al (2i) 264-133 122/ 87 02 18 
(71) Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej 
" ' "ZELMOT", Warszawa 
U 2) Wiącek Bolesław» Zalaa Edward 
(54) Forma wle 1 ogriiozdowa do f olinowania 

(5?) Forma wielogniazdowa irm gniasdo / 2 / , ka¬ 
nały / 3 / i / 4 / odprowadzające nadmiar surowca 
na zewnątrz oraz kanały / 5 / odprowadzające 
nadmiar surowca do zbiornika / 6 / , znajdujące¬ 
go aię między gniazdami /?./. Zgodnie ze sposo¬ 
bem do formy wprowadza się mieszankę gumową 
z nadmiarem, który w czasie prasowania, odpro¬ 
wadza gię na zewnątrz formy oraz do zbiornika. 

/?, zastrzeżenia/ 

4 fei) B29C K2 (21) 268798 \22/ 87 11 1? 
(71") Wyższa Szkoła Inżynierska im« Gen, 
^ : A. Zawadzkiego, Coole 
(72) Switoński Aleksander 

f s 
15// Podajnik ma wytwornicę piany /2/ wraz z 
wężem podawczym /}/ umieszczoną w sztywnej 
konstrukcji wspornikowej /1/. Do wytwornicy 
/?./ dołączone są węże poda we ze /5,6,7/» Wąż 
podawezy /3/ zakończony jest wyrzutnikiem 
piany /4/ zaraocowenyn ruchowo do jednego 
końca konstrukcji wspornikowej /1/, a wytwor
nica piany /2/ zamocowana jest do przeciwne
go końca lub w miejscu pośrednim konstruk
cji /1/. /"i zastrzeżenie/ 

4 (yi) B32B Al (21/ PÖ3347 (z2) 86 12 30 
v- ' C09K 

C04B 
(ri) Instytut budownictwa Wodnego, Gdańsk 
\{Ź) Kałęcki Henryk, Główka VYaciaw, Nowak 
v -' Janina, Quant Bernard 
(5i) Sposób wy twarzania dwuwarstwowej 

wykładziny 
(57) Sposób według wynalazku polega na tym, 
że warstwę popiołów zdeponowanych na składo
wiskach mieoza się ze stałym materiałem akty
wującym zawierającym więcej niż 20% tlenku 
wapnia, stosowanym w ilości zapewniające,] 
zawartość tlenku wapnia w popiołach w zakre
sie 5-10%, aktywowane popioły dwukrotnie nasy
ca się. roztworem szkła wodnego o gęstości-, 
1020 - 1140 kg/m 3, ił ilości 0,17 - 0,35 nrVl 
tonę materiału i dwukrotnie miesza, po czym 
zagęszcza się do uzyskania nakaymalnego stop
nia zagęszczenia, a na powierzchni zagęszczo
nego kompozytu formuje ei§ drugą warstwę z be
tonu lub warstw? bioisolacyjną z trawy. 

Wytwórzora wykładzina jest przeznaczona 
do uszcsalniaaia podłoży i zbiorników na piynn-
i stałe cdpady przemyołowe oraz jako wzmacnia-
jącc-uazczelniający materiał do podbudowy fun
damentów i podsadzek w budownictwie wodnym i 
lądowyn. /J zastrzeżenie/ 

A fei) 3Ć0G Al fei) 263765 (22) 87 Ol 22 
B62D v 

(71) Wrocławskie Zakłady Mechanizacji 
'~ Budownictwa "Zremb", Wrocław 
(?2") Starczewski Tadeusz 
(54) Zawieś z erde wieloosiowych ge.ątąwów 

(57) Zawieszenie składa się 2 osadzonych obro¬ 
towo we wsporniku /3/ ramy zestawu /4/ wahaczy 
/1/ t które jednym ramieniem /5/ opierają się 
za pomocą ślizgu /6/ o koniec ślizgowy /7/ 
resoru /8/, a drugim ramieniem /9/ połączone 
są obrotowo z końcem reaoru 2 uchem /12/ sąsie<-
dniego resoru /8/, /1 zastrzeżenie/ 
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4 (5l) B60J A1 (21) 263585 (22) 87 01 06 
(75) Dudek Piotr, Włocławek 
(54) Szyba przednia i tylna po.jaadu, 

zwłaszcza »samochodowego 
(57) 
ł 
57) Szybę /1/ jest niesymetryczne względem 

płaszczyzny /2/ prostopadłej do powierzchni 
drogi /5/, pi'zechodzacej przez oś wzdłużną 
kabiny. Styczna /4/ do dolnej krawędzi cało¬ 
ści powierzchni szyby /1/ jest skośna do 
powierzchni drogi /5/ i tworzy z nią ostry 
kąt /3/. W wykonaniu kabiny dla ruchu prawo¬ 
stronnego wierzchołek kąta /3/ leży po prze¬ 
ciwnej stronie w stosunku do stanowiska 
kierowcy-operatora /6/. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) BOOK A1 (21) 263897 (22) 87' 01 29 
(71) Przemysłowy Instytut Mac-ayn Budowlanych, 
• Kobyłka 

[[2) Wróblewski Janusz, Łłądziński Edward, 
Prószyński Eugeniusz, 03ik Henryk 

y4) Układ napędowy pojazdów 
(57) Układ napędowy charakteryzuje się tym r że pomiędzy sprzęgłem ciernym /2/ i skrzy-

nią biegów /6/ umieszczona jest przekładnia 
napędu pomp /3/, a napęd do skrzyni biegów /6/ 
jest przenoszony poprzez układ mechaniczny 
przekładni napędu pomp /3/ albo, po przełącze¬ 
niu za pomocą układu sterowania«, wałek wyjścia 
aapędu /WY/ przekładni napędu pomp /3/ napędza¬ 
ny jest poprzez układ mechaniczny przekładni /3/ 
przy pomocy przekładni hydrostatycznej, zawie¬ 
rającej pompę hydrauliczną /4/, która napędza¬ 
na jest poprzez przekładnię napędu pomp /3/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4 (51) B60L A1 <gi) 263422 (22) 86 12 30 
dy Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława 

Staszica, Kraków; Miej akie Przedsiębior
stwo Komunikacyjne, Kraków 

(72) Piróg Stanisław, Gasi orek Stanisław, 
' Czekański Jarosław, Bieńkowski Leszek, 

Drełicnarz Józef 
(54) Sposób regulacji napięcia prądnicy 

tramwaju-oraz uk.Ład do regulacji 
napięoia prą&Tiicy*' tramwa j u 

(57/ Sposób polega na łączeniu i odłączaniu 
uzwojenia wzbudzenia z twornikiem za pomocą 
łącznika tyrystorowego i utrzymywaniu stanu 
załączenia lub odłączenia do chwili, w której 
napięcie prądnicy lub prąd obciążenia przekro
czą wzorcowe wartości. 

Układ zawiera tranzystor łącznika /T1/ 
włączony pomiędzy uzwojenie wzbudzenia a 
biegun twornika /TW/. Tranzystor /T1/ jest 
połączony z tramsystorem blokującym /T2/ i 
popraez szeregowy obwód /R1C1/ i rezystor /R3/, 
z tranzystorem pomiarowym /T3/, który łączy 
się z tranzystorem pomiarowym prądu /T4/, któ
rego baza jest połączona z diodą akumulatora 
/DAK/. /2 zastrzeżenia/ 

4(5l) B61C A1 (gl) 263424 , (gz) 86 12 30 
(Tl) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
' Staszica, Kraków; Miejskie Przedsiębiorstwo 

. Komunikacyjne, Kraków 
V72) Piróg Stanisław, Gąsiorek Stanisław, 

Czekoński Jarosław, Bieńkowski Leszek, 
Drelicharz Józef 

(54) Sposób i układ do kontroli poślizgu 
wagonu tramwajowego 

(57) Sposób polega na tym, że na połączonych 
szeregowo twornikach jednej grupy silników 
napędzających mierzona jest względem masy ukła
du, różnica napięć tworników w ten sposób, że 
od podwojonego napięcia wspólnego punktu twor
ników odejmowana jest suma napięć ich punktów 
zewnętrznych. Uzyskany sygnał proporcjonalny do 
różnicy napięć, po przetworzeniu na sygnał okre
ślający jej moduł porównywany jest z zadanym 
napięciem progowym, uzyskany sygnał przetwarza
ny jest na sygnał logiczny, po czym przedłużony 
zostaje czas jego trwania o zadaną wartość. 
Sygnał logiczny o przedłużonym czasie trwania 
steruje układem ograniczającym prąd silników 
oraz układem sygnalizacji poślizgu. 
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Układ ma trzy rezystorowe dzielniki napię¬ 
cia /DR1, DR2, DR3/, przy czym początki dziel¬ 
ników /DR1j DR3/ połączone są odpowiednio z ze¬ 
wnętrznymi końcami szeregowo połączonych twor-
ników /S1, 32/ w punktach pomiarowych /C, A/, 
a początek dzielnika /DR2/, zawierającego re¬ 
zystor korekcyjny /RR2/, połączony jest z 
punktem pomiarowym /B/, wspólnym dla tworników 
/S1, S2/. Końce dzielników /DH1, DR2, DR3/ po¬ 
łączone są z ma3ą układu, a ich wyjścia połą¬ 
czone są z układem pomiarowym /UP/, którego 
wyjście poprzez układ /UM/ realizujący moduł 
i komparator /K/ połączone jest z układem 
czasowym /UC/, którego wyjście stanowi wyjście 
układu. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B61G A2 (2Í) 268053 (22) 87 10 02 
(75) Kler Bogusław» Nowy Sącz 
(54) Układ wodny spalinowych lokomotyw 

pasażerskich 
(57) Układ wodny ma wymiennik ciepła /WW/ 
przekazujący ciepło wody chłodzącej silnik 
spalinowy /S/ wodzie zasilającej ze zbior¬ 
nika /ZW/ kocioł ogrzewczy /KO/ wytwarzający 
parę^do ogrzewania wagonów. Układ ma ponadto 
zespół regulujący przepływ wody chłodzącej 
przez wymiennik /WW/. Zespołem tym może być 
termostat z zaworem, korzystnie mieszkowy z 
wkładem parowym /TM/. Może być to także pompa 
/PP/ sprzężona z termostatem elektrycznym 
/TE/ tłocząca wodę do wymiennika /WW/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4 ($1/ E61D Al (21) 268087 • (22) 87 10 05 
(H) Zabrzańskie Gwarectwo Węglowe, 

Kopalnia Węgla Kamiennego "Sośnica", 
r Gliwice 
(72/ Janieki Wiesław, Sikorski Stanisław, 

Sosna Józef 
(54) Urządzenie do samoczynnego domykania 

uchylnych klap wozów kolejowych 
5̂7) Urządzenie składa się 2 dwóch zespołów 

domykającego i prowadzącego mocowanych od¬ 
dzielnie do konstrukcji zbiornika i posob-
nie wzdłuż kierunku przemieszczania się wozu, 
w miejscu przechodzenia jego skrzyni s po¬ 
łożenia odchylonego w pionowe. Każdy z ze¬ 
społów jest od strony toru kolejowego zaopa¬ 
trzony w krążek, odpowiednio: domykający /8/ 

i prowadzący /5/ osadzony obrotowo na obrotowej 
dźwigni. Zespoły są sprzęgnięte za pomocą co 
najmniej jednego cięgna /9/ tak, że ruch elemen¬ 
tu roboczego zespołu prowadzącego wywołany kon¬ 
taktem jego krążka /5/ z uchylną klapą przemie¬ 
szczającego się wozu inicjuje ruch roboczego 
elementu, zakończonego krążkiem /8/_, realizują¬ 
cy zamknięcie uchylnej klapy. /13 zastrzeżeń/ 

4 (5l) B61H A1 (gl) 263421 , (?.í) 86 12 30 
(ji) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

3tassica, Krakov/; Miejskie Przedsiębior-
stwo Komunikacyjne, Kraków 

(72j Piróg Stanisław, Gasi orek Stanisław, 
/ Czekoński Jarosław, Bieńkowski Leszek, 

Drełicharz Józef 
(54) Sposób sterowania hamulcami postojowymi 

tramwaju oraz układ do sterowania hamul
cami postojowymi tramwaju 

(57) Sposób polega na dwustopniowym wyłączaniu 
cewek luzowników, przy czym pierwszy stopień 
hamowania uzyskuje się przez impulsowe zasila
nie cewek, poprzez tyrystorowy łącznik. Zaś 
drugi stopień hamowania uzyskuje się przez 
całkowite zablokowanie łącznika. 

Układ zawiera na wejściu bramkę sygnałów 
zewnętrznych /BI/ połączoną przez bramkę 
informacyjną /B2/ i bramkę generatora /B3/ 
z generatorem /G/, z którym również jest połą
czona pierwsza bramka wykonawcza /B5/. Pierw
sza bramka wykonawcza /B5/ jest połączona z 
bramką sterowniczą /B6/ i poprzez bramkę blo
kującą /B4/ i człon czasowy z przerzutnikiem 
/P/, który również łączy się poprzez bramkę 
przerzutnika /B8/ z bramką wykonawczą /B9/. 
Wyjście przerzutnika /P/ jest połączone z 
drugą bramką wykonawczą /B9/» która również 
łączy się z wyjściem generatora /G/ i z bram
ką sterującą /B6/, która jest połączona z wejś
ciem sterującym łącznika /ŁT/, włączonego 
pomiędzy układ zasilania /Uz/ i cewkę luzowni-
ka /GL/. /4 zastrzeżenia/ 

4 (51) B62D A1 (21) 262915 (22) 86 12 09 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń 

Mechanicznych, Gliwice 
(72) Ochwat Czesław, Skołozdra Andrzej 
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í̂ 54j Pojazd .gąsienicowy 
(57) Pojazd ma kadłub bszy nośnej / 1 / , który 
zaopatrzony jest w poprzeczne belki usztywnia¬ 
jące / 3 / i rurową belkę zamykającą / 4 / . Belki 
te usytuowane są na wysokości ramy kątowej 
/ 5 / . Rama kątowa / 5 / na kałubie bazy nośnej 
/ 1 / tworzy poziomą płaszczyznę oporowo-uszczel-
niającą / 6 / , zaopatrzoną w elastyczne podkład¬ 
ki i wibroizołatory /10 i 11/, Na elastycznych 
podkładkach i wibroizolatoracb. /10/ i /11/ 
umieszczone są kabina załogi i zestaw operacyj¬ 
ny. W środkowej części basy nośnej / 1 / na po¬ 
dkładkach, elastycznych umieszczony jest konte¬ 
ner wyposażeniowy. /5 zastrzeżeń/ 

4 (51) B62D 
" ' E02D 

S02F 
ui (21) 263236 (£2) 06 12 23 

(řT) Biuro Projektowo-Konstrukcyjne 
Mechanizacji Budownictwa "Zremb", 

, _̂  Warszawa 
y2) Kasprzyk Aleksander, W'alczewski 

Ryszard 
(54) Podw02ie f^ąa'"s-^,I'i^ c.°. w e. 
(57) Podwozie składa się z dwóch samodziel¬ 
nych wózków gąsienicowych / 1 / , połączonych z 
ramą środkową /2/, czterema łącznikami /3,4/ 
w postaci sztywnych belek wyposażonych v/ prze 
guby / 5 / z pionowym sworzniem /6/« Woski / 1 / 
są połączone dodatkowo z ramą / 2 / za pomocą 
dwóch przö3tawnych zastrzałów /10/ o regu¬ 
lowanej długości. Podwozie gąsienicowe prze¬ 
znaczone jest do ciężkich maszyn budowlanych 
zwłaszcza kafarów. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B62D A2 (21) 268989 (22) 87 11 24 
(71) Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego 
'̂  "URDUS' 1, Warszawa 

(72) Urbánek Henrich, Vrabec Jan 
(54) Obciążnik, zwłaszcza dp ciągnika 

rolniczego "~™ ~ ' 
(57y Obciążnik ma kształt wycinka pierście¬ 
nia kołowego, którego powierzchnie czołowe 
/L/ i /'}/ stanowią kopię profilu tarczy 

koła. Powierzchnie csołowe /2/ i /3/ zaopatrzo
ne są w trzy występy /4/ oraz trzy powierzchnie 
oporowe /5/» Obciążnik opiera się występami 
/4/ o tarczę koła lub o następny obciążnik. 

/4 zastrzeżenia/ 

4 $1) B6.3B A1 (2Í) 267544 (22) 87 09 02 
60} 86 09 12 - GH - 3668/86-0 
G:í1 Gebrüder Sulzer Aktiengesellschaft, 
2 • Winterthur, GH 
(72) Martin Patrick G. 
Y.4) Statek z umieszczoną na rufie śrubą 

napg3^wą~T* sposólfTx^řowania IšTálHciem 
C)7) Kadłub statku / 1 / wykoriany jest z zanurze¬ 
niem /T-,/ tylnego końca / 3 / w odniesieniu do 
wodnicy pływanie /»'// odpowiadającej normalne¬ 
mu położeniu statku przy nawigacji na głebo-
kj ch wodach. Zanurzenie /T,/ jest v.'iększe od 
zanurKoaía /T./ piüediiiego końca / 2 / kedłuba 
statku /!/,którego lania stępki /K/ opada od¬ 
powiednio w kierunku od przodu do tyłu. śred¬ 
nie zanurzenie / T Q / odpowiada dopuszczalnemu 
zanurzeniu konstrukcyjnemu dla nawigacji na 
wodach o małej głębokości. W kadłubie statku 
IM zainstalowane jest urządzenie do przegłę-
biania całkowicie załadowanego statku, obej¬ 
mujące umieszczony v«' części rufowej zbiornik 
paliwa /&/ i dający się z niw połączyć zbiornik 
paliwa / 5 / , umieszczony VÍ części dziobowej. 
Sposób polega na tym, że do nawigacji na wodach 
o małej głębokości przemieszcza się paliwo ze 
zbiornika /ö/ do zbiornika»/9/, co powoduje 
obniżenie kadłuba statku /^/ po stronie dziobo¬ 
wej i odpofd.edn.ie podniesienie go po stronie 
rufowej do pozycji przegłęcienia, w której 
linia stępki /K/ staje się równoległa do wod¬ 
nicy pływania /W/. /7 zastrzeżeń/ 

4 (51) B63B Al (21) 271183 (22) 88 03 14 
(7l) Przedsiębiorstwo Obsługi Wypraw Morskich 

"POLAREKS" S.A., gdańsk 
\!2) Bogucki Dariusz, Śliwiński Eugeniusz. 

Miazio Byoskar, Kacaorowski Antoni 
(54) Statek do obała^i wypraw morskich. 

zwłaagoza""o napędzie ̂ apldv^m'^l]łb_ 
żaglowo-n oborowym *" 

(57) 3 ta tek ""»a część rufową zaopatrzoną we 
wnękę / 1 / dla typowych kontenerów / 5 / załado¬ 
wywanych i rozładowywanych za pomocą wózków 
/ 9 / suwnicy poruszającej się po szynach /12/ 
stałych i szynach /14/ przesuwnych. Wózki 
/ 9 / sprzęgnięte są ze sobą cięgnami / 1 7 A 

/4 zastrzeżenia/ 
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4 (51) B63H A1 (21) 263646 (22) 87 01 14 

fri) Instytut Sportu, Warszawa 
(72") Wychowański Michał, Nosaraewski 

Zdzisław, Witkowski Michał 
(54) Wiosło z odkształcalną powierzchnią 

pióra 
(57} Wiosło cherakteryzuje się tyra, że na 
sztywnej ramie /1/ rozpięta jest odkształ-
calna powłoka /2/. /1 zastrzeżenie/ 

I (51) B65D A1 (gl) 263630 (22) 8.7 01 12 

(n) Zakłady Kineskopowe "Uni t ra -Po lko lor" , 
Piaseczno 

(72") Kuna tows ki Henryk 
v4) Kontener służy do składowania i 

pFzetnieszczania, zwłaszcza szklanych 
elementów lamp'obrazowycn 

(57) Kontener zawiera paletę /1/, do której 
przymocowane są kolumny wewnętrzne /2/, ko¬ 
lumny narożne /3/ i kolumny boczne /4/« Do 
kolumn /2/, /3/ i /4/ przymocowane są wiesza-
ki /5/ na elementy /7A Kontener jest obudo¬ 
wany osłonami bocznymi /8/ i /9/ oraz osło¬ 
nami dennymi /10/. Położenie osłon bocznych 
/S/ i /9/ jest ustalone za pomocą kolumn 
/3/ i /4/ oraz osłon dennych /10/. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) B65D A1 (21) 268115 (22) 87 10 08 
ÓŐ) 86 10 08 - US - USSK 916.528 
(75̂  Touzani William, Sacramento, US 
(54} Po,1emnik składany 
(57) Pojemnik mający ściankę boczną utworzoną 
z umieszczonych osiowo kołowych mieszków ze¬ 
stawionych z krótkich i długich odcinków 
stożkowych, charakteryzuje się tym, że ścianki 
boczne /20/, /22/ mieszków połączone są pierś¬ 
cieniami /14/» stanowiącymi integralną całość 
z tymi ściankami, przy czym w stanie nieod-
kształconym mieszków kąty /28/ między odcinkami 
ścianek /20, 22/ przy pierścieniach /14/ są 
znacznie mniejsze od kątów /16/ między zewnęt¬ 
rznymi odcinkami ścianek /20,22/. 

/10 zastrzeżeń/ 

4(51) B65D A1 ̂ 1) 269369 (22) 87 12 11 
66) 86 12 18 - US - 944270 
(75) Redmond Sanford, Stamford, US 
(54) Po.iemnik dozujący 
(57) Pojemnik dozujący /10/ ma komorę /22A, 
22B/ S utworzoną pomiędzy dwuwarstwowym, sztyw 
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nym arkuszem /12, 14/, a elastycznym arkuszem 
/18/, w której znajduje aię substancja przezna¬ 
czona do dozowania. Sztywny arkusz /12, 14/ 
ma pdwzorowany zarys uskoku wykonany przez 
nacięcie wzdłuż poprzecznej linii środkowej 
i ma co najmniej jeden asymetryczny występ 
/26/, przesuwający co najmniej część linii 
uskoku, przy czym wskazane jest, aby wspomnia¬ 
ny występ miał kształt asymetrycznej połówki 
lub części ostrosłupa. /14 zastrzeżeń/ 

4(51) B65D A1 (21) 269371 (22) 87 12 11 
6Q) 86 12 11 - CH - 04930/86-2 
(71) Gebrüder Bůhler AG, üzwil, CH 
4̂") Zaypnla dwuwalcowa 
(57) W zsypni każdy z dwóch walców wyładun
kowych /5/ i /6/ otacza otwarta od góry, 
lejowata osłona /9A Lej wyładunkowy /22/ 
ciągnie się dalej do dołu jako rynna /19/, 
drugiej jednostki konstrukcyjnej /3/, w dol
nej części której znajduje się ślimak zbior
czy /20/. Środkowe części osłony /9/ tworzą 
przy tym siodło /18/, które ma kształt trój
kąta skierowanego jednym wierzchołkiem do 
góry i znajduje się poniżej walców wyładunko
wych /5/ i /6/, w przybliżeniu w środkowej 
części leja transportowego /23/, utworzonego 
z leja wyładunkowe /22/ oraz rynny /19/ dru
giej jednostki konstrukcyjnej /3A 

/14 zastrzeżeń/ 

4(51) B65G A1 (21) 261417 £2) 86 09 17 

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 
' "POLMAG", Centrum Mechanizacji 

Górnictwa "KOMAG", Gliwice 
\[2) Wyłuda Bronisław, Przy bytni owski 

Wenancjusz, Skoczyński Wojciech, 
Dziubiński Bogdan, Skolik Wojciech, 
Turczyk Adrian, Mura Alojzy 

(54) Łańcuchowy przenośnik zgrzebłowy 
(57) Przenośnik charakteryzuje się tym, że 
ma płaszczyzny ogniw /2/ cięgna łańcuchowego 
nachylone do dna /4/ rynny /1/ przenośnika. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51} B65G A1 (51) 261621 / (22) 86 09 22 
\[i) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 

"Polmag", Centrum Mechanizacji Górnictwa 
"Komag", Gliwice 

(72) Wyłud Bronisław, Przy by tni owski 
Wenancjusz, Skoczyński Wojciech, 
Dziubiński Bogdan, Skolik Wojciech, 
Turczyk Adrian, Mura Alojzy 

(54) Zgrzebło łańcuchowego przenośnika 
zgrzebłowego 

(57) Zgrzebło charakteryzuje aię tym, że siedli¬ 
sko /5/ dla osadzenia w nim ogniwa /2/ łańcucha 
ma zarys trapezu, którego większa podstawa leży 
w obszarze dolnej krawędzi zgrzebła /1/, a w 
ramionach trapezu ma kołowe gniazda na ogniwa 
/2/ łańcucha oraz ma łącznik /3/ o obrysie 
dostosowanym do trapezowego zarysu siedliska. 

/4 zastrzeżenia/ 

4 í>i) B65G A1 (21) 263221 (22) 86 12 22 
(rp Odlewnia Żeliwa i Emaliernia "Kamienna", 

Skarżysko-Kamienna 
\[2) Krawczyk Bogdan, Lech Marek 
(54) Urządzenie do regulacji położenia 

taśmy przenośnika 
(57) Urządzenie utworzone jest z rolki podpina¬ 
jącej /^/ zawiesz.onej przegubowo na ramionach 
/7/ połączonych z dźwigniami /2/ osadzonymi 
obrptowo w łożyskach ślizgowych /5/ przymocowa¬ 
nych do konstrukcji nośnej przenośnika. W gór¬ 
nej części dźwigni /2/ są zamocowane ramiona 
/10/, na których osadzono obrotowe krążki /3/ 
dociskane do brzegów taśmy sprężynami /4/. 

/4 zastrzeżenia/ 
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4(51) B65<ł A1 (2Í) 263252 22) 86 12 23 
ff i) Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy 
-̂' Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor" 

Ośrodek Naukowo-Badawczy, Wrocław 
fri) Komander Henryk, Palczak Czesław, 

' Lipiński Franciszek, Krupski Ryszard 
kh Krażnik dla przenośnika taśmowego 
(57) Krążnik ma wtłoczone tulejki na piasty 
/3/ pierścieni gumowych. Każda tulejka /5/ 
ma co najmniej jedną wewnętrzną powierzchnię 
zbieżną w kierunku na zewnątrz piasty /3/ 
pierścienia gumowego /2/. /9 zastrzeżeń/ 

4 fel) B65G A1 (2i) 263633 (22) 87 01 14 
(H) 
(72) 

(54) 

Biuro Projektów i Kompletacji 
Dostaw Maszyn i Urządzeń Hutniczych 
"HÜTMASZPROJEKT-HAPEKO", Katowice 
Osman Henryk, Bortnowski Roman, 
Jamrozy Janusz 
Sposób transportu ładunków, zwłaszcza 
kręgów blach 

(57) Sposób polega na tym, że transport 
ładunków odbywa się za pomocą wozów jeżdżą¬ 
cych wahadłowo po prostych odcinkach torów, 
przy czym na końcach poszczególnych odcinków 
ładunek przemieszczany jest z wozu obsługują¬ 
cego poprzedni odcinek toru na wóz obsługują¬ 
cy następny odcinek toru. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) B65G A1 (21) 263634 (22) 87 01 14 
(11) Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw 

Maszyn i Urządzeń Hutniczych "HÜTMASZ¬ 
PROJEKT - "HEPAKO", Katowice 

[12) Osman Henryk, Bortnowski Roman, 
Jamrozy Janusz 

ci) Urządzenie do transportu ładunków 
"o" kształcie cylindrycznym zwłaszcza 
lEregów blach 

(57) Urządzenie składa się z toru transporto¬ 
wego mającego obrzeża,między którymi toczy 
się krąg /3/» przy niżej położonym obrzeżu. 
Ruch kręgu powodowany jest naciskiem rolek 
/4/ osadzonych na końcu dźwigni /5/ opartej 
drugim końcem w łożysku /6/. Dźwignia /5/ 
jest podnoszona siłownikiem /7/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4 (51) B65G 41 (gi) 263888 (22) 87 01 29 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 

"Polmag", Fabryka Maszyn Górniczych 
im. T. Żarskiego "PIOMA", Piotrków 
Trybunalski 

{[2) Borkowski Stanisław, Mroczek Stanisław, 
1 Majewski Stanisław, Szyszkowski Stefan, 

Bereska Włodzimierz, Wójcicki Waldemar 
(54) S t a d a napędowa przenośnika taśmowego 

Stacja napędowa jest wyposażona w ramę, 
rej ścianach bocznych /I/ są osadzone 

łożyska /11/ wału /13/ bębna napędowego /12/« 
Na wale /13/ jest osadzony zespół napędowy, 
którego korpus jest podwieszony do wspornika 
za pomocą cięgna śrubowego. Ściany boczne 
/T/ ramy mają kołnierze z otworami umożliwia¬ 
jącymi łączenie jej z drugą ramą. Korpus skła¬ 
da się z dwóch części usytuowanych symetrycz¬ 
nie względem płaszczyzny podziału, co umożli¬ 
wia osadzenie zespołu napędowego z dowolnej 
strony lub z obu stron przenośnika taśmowego. 

/9 zastrzeżeń/ 

4 (51) B65G A1 (21) 264287 £ 2 ) 87 02 23 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 

(72) Sysak Zdzisław 

(54) Strumieni ca. przeznaczona zwłaszcza do 
transportu mieszaniny płynu i ciała 
stałego 

(57) Strumienica zawierająca co najmniej 
jedną dyszę zasilającą i obudowę charaktery¬ 
zuje się tym, że wewnątrz obudowy / 1 / jest 
umieszczona elastyozna przepona / 5 / , tworząca 
komorę pomiędzy wewnętrzną powierzchnią obu¬ 
dowy / 1 / a zewnętrzną powierzchnią elastycznej 
przepony / 5 / . Do komory tej doprowadza się 
poprzez otwór /!/ w obudowie / 1 / czynnik 
sterujący. /1 zastrzeżenie/ 
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4 (51) E65G A1 (21) 264292 (22) 87 02 23 
([i) Zakłady Metalowe "Masko", Skarżyakc-

-Kamienna 
(72) Grabiński Lucjan, Kurek Waldemar, 

Pejas Jan, Piątek Andrzej 
(54) Przenośnik taśmowy 
(gf) Przenośnik taśmowy zawiera konstrukcję 
nośną /4/, która ma co najmniej dwa wsporniki 
/9/ otwarte od strony jednego boku. Części 
górne /6/,/7/ tych wsporników /9/ aą dzielone 
i mocują rurę nośną zaci3kowo. Bo części gór
nych /o,7/ wsporników /9/ jest mocowana pro
wadnica /12/ taśmy transportującej /13/, zaś 
do części dolnych /15/ wsporników /9/ jest 
mocowana prowadnica /18/ powrotu taśmy tran
sportującej /I3/. 

Przenośnik taśmowy w szczególności przezna
czony jest do transportu laiędzyoperacyjnego, 
przy podawaniu elementów z maszyny na maszynę 
w ciągu technologicznym. /4 zastrzeżenia? 

4(51) B65G A2 (gl) 268419 (22) 37 10- 23 
(71) Państwowa Wyż asa Sskota Satuk Plaatycz-
," nych, Łódź 
(72) Kucharski Piotr, Rzewuski Wojciech 
(5A) Urządzenie do praaauwania ciężkich 
V / «UM»» 'iriití^»^™™ » i i Miw • im nieuwag*™»»—, —niiiiiiiwi iM^icyiiin.MneW^i»niiiiwW].«BMo 

przedMotow zwžasscza meoTi 
(57) Urządzenie składa się z tulel /I/, która 
na powierzchni /2/ aa siatkę kratownic /3/» 

zaś przez środek tulei / 1 / przechodzi rura 
/ 4 / doprowadzająca powietrze. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51/ B65H A1 (£l) 263544 (22) 87 01 02 

(ji) Łódzka Fabryka Maszyn Jedwabniczych 
" ' "Polmatex-Majad, Łódź 
(Ť2) Piątkowski Henryk 
f*54) Przewijarka do nitek z włókien 

(57) Przewijarka zaopatrzona jest w ramę / 1 / 
natykową przystosowaną do dwutarczowych cewek 
/ 2 / różnych rozmiarów i w zespół prowadników 
/ 3 / 5 / 4 / , / 5 / . W części nawijającej uchwyt /12/ cewki /11/ na docisk /14/ sprężynowy zwię¬ 
kszający siłę tarcia obracającego się bębna 
/10/ do nawoju /15/. /i zastrzeżenie/ 

ff i) Zabrzańskie Gwarectwo Węglowe Kępalnia 
či Węgla Kamiennego "Knurów", Knurów r?2) Typański Jerzy, Czernik Norbert 

4 (S1) B65H Al fel) 263898 (22) 87 01 30 

P 4 ) Przewoźne urządzenie áq_przewijania } 

X \J a(-í VT JL , I í3i..v«Af-1* i U U ÍJ ¥? J . J CúJJt^GI Ů.C* U 1 J . X- 'A U JL>LA^ 

1.57) Urządzenie stanowi zestaw składający sis 
3""podwozia /"!/, na którym zamontowane aą: 
kolumna /2/ napędowo-zwijająca, kolumna /}/ 
napędowo-układająca wraz z rolkowym sestawera 
/4/naprowadsa,jąoo-prostującym, rolkowy zespół 
dla naprowadzania liny pomocniczego kołowrotu, 
oraz elektryczna koinora /6/ rrraz se skrzynią 
/?/ do przechowania kabla zasilającego i 
osprzętu elektrycznego» a w ratnie podwozia 
/if zlokalizowany jest napęd /&/, 

/') zagtrzezeń/ 
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4(51) B66C A1 (21) 262198 (22) 86 11 03 
(71) Fabryka Maszyn i Urządzeń "Farnak"» 
^ Kluczbork 
(72) Strzelczyk Zbigniew, Zając Juliuas 
(54) Optoelektryczny dy3kryminator progowy 

zukosowania suwnic bramowych 
(57) W dyskryminatorse elektryczny sygnał 
wejściowy podawany jaat na wzmacniacz wstępny 
/U /, z którego następnie przekazywany jest 
do przetwornika /U q 2/» skąd podany jest do 
wskaźnika poziomu wysterowania /TO/, a następ¬ 
nie sygnał optyczny przekazywany jest do 
złącz dioda - fototranzystor / Z Q 1 / do /Z Qg/, 
skąd poprzez sygnał elektryczny następuje 
przekazanie do wzmacniaczy / U g o / do /U ^ Z , 
a dalej do 00 najmniej dwuprogowego układu 
logicznego / U 3 g / i / U g 1 0 / . /3 zastrzeżenia/ 

4 (51") B66C A1 (2Í) 263815 (Ž2) 87 01 23 
(7i) Biuro Projektöw Budownictwa Morskiego 
" J "Projsaora", Gdańsk 
(72) Siwkowaki Aleksander, Walcsyna Zygmunt 
(54) Urządzenie do obrotu chwytaka na 

cTzwigriŁ each c fiwy t ak1äwy'clTT~oHwy fxii -
k^woTTk ont eneTOjC~~~~^ 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
koła linowe /1,2/ wraz z prowadzonymi zamy
kającymi linami /3/ i trzymającymi linami 
/4/ osadzone są przesuwnie w prowadnicach 
/5/ zabudowanych na konstrukcji dźwignicy. 
Koła/l,2/ sterowane są od siłownika /S/ po
przez wahliwą dźwignię /7/ i cięgna /6/. 

/1 zaatrzx'ízenie/ 

4(5Í) B66D A1 (2i) 263905 ^ 2 ) 87 01 30 
(jfj Główne Biuro Studiów i Projektów 

Górniczych, Biuro Projektów Górniesych 
Katowice, Katowice 

(72j Weyberg Grzegorz, Ligenza Włodzimierz, 
1 Szaiy Jan 

(54) Urządzenie hamujące naczynia wyciągowe 
(57) Urządzenia składa się z prowadnic / I / 
wyposażonych w szczęki hamulcowe / 4 / , które 
obejmują z dwóch stron prowadniki stalowe /$/, 
z akumulatora hydraulicznego / 3 / , napełnionego 
ciekłym medium znajdującym, się pod stałym 
ciónienienu Prowadnica / I / i akumulator / 3 / 
połączone aą ze sobą przewodami hydraulicznymi 
/ 2 / , w obwód których włączony jest dźwigniowy 
aawór hydrauliczny / 5 A /2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ C 
CHEMIA I METALURGIA 

4(51) 001B A1 (21") 263615 (22) 87 01 08 
(n) Biuro Studiów, Projektów i Realizacji 

Inwestycji Przemysłu Nieorganicznego 
.. "Biprokwas", Gliwice 
(72) Chmiel Tadsuss, Kacpraak Zbigniew 
(54) ukłeA__do_zrąąąaaia..._wieś 
(57) Układ do zrsaasaia wisż składający się 
35 kolektora doprowadzającego ciecz» wspartego 
na płassesu wieży i koryt rozdzielczych z 
dyszami i rurkami zraszającyrai, charaktery¬ 
zuje się tym, że kolektor / 2 / maieszosony 
jest centralnie w «ieży, a koryta rozdzielcze 
?3/ zamocowana są prostopadle do niego za pomocą 
przegubów /5/» P^^y czyra każde a koryt / 3 / 
składa si§ z dwóch odcinków /3b/ i /3a/ połą¬ 
czonych rurkami wyrównawczymi / ? / i podpartych 
aa płaszczu / 1 / wieży. /1 zasti'zezenie/ 
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4 fei) C01B A1 (21) 264191 22) 87 02 18 
(71) Instytut Przemysłu Organicznego, 

' Warszawa 
(T2j Ję dra ska Maria, Januszewski Zdzisław, 

Gulcz Michał, Janota Norbert, 
Komar Janusz, Janiszewski Zbigniew, 
Borchowiec Witold, Niemirycz Bohdan, 
Andruski Ryszard, Lichtensztejn Hersz 

(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania 
granulatu siarkowego 

(57) Sposób polega na tym, że siarkę kieruje 
się do zraszalników z regulowanym ciśnieniem 
rosnącym ze spadkiem temperatury otoczenia, 
równocześnie w całej strefie wychwytywania 
pyłów utrzymując stałą szybkość przepływu 
powietrza nie większą niż 0,4 m/sek. Powie¬ 
trze to kieruje się następnie w strefę wy¬ 
prowadzania gazów zmieniając kierunek przepły¬ 
wu i stopniowo powiększając jego szybkość, 
po czym przeprowadza się je ponownie w stru¬ 
mień skierowany pionowo ku górze z szybkością 
większą niż szybkość powietrza w strefie wy¬ 
chwytywania pyłów. Ciśnienie siarki kierowa¬ 
nej do zraszalników jest nie mniejsze niż 
5 kPa przy najwyższej temperaturze otoczenia, 
i nie większe niż 40 kPa przy temperaturach 
najniższych* 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że w 
górnej, częściowo zamkniętej części wieży 
wykonanej w postaci cylindra /1/ umieszczony 
jest drugi, wyższy, o mniejszej średnicy cy¬ 
linder /2/, przy czym oba cylindry przechodzą 
w ścięte stożki zwrócone większą średnicą ku 
dołowi, po czym stożek zewnętrzny od dołu 
przechodzi w rozszerzony odcinek wieży /6/ 
kończący się stożkiem obszaru zraszania /7/, 
zaś w górnej części tego odcinka znajduje 
się pomieszczenie zraszalnikowe /8/ ze zra-
szalnikami /10/ połączonymi z urządzeniem 
regulującym ciśnienie siarki /11/. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) C01G A1 fel) 263444 (22) 86 12 31 

vi) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
([2) Kozera Franciszek, Dobrowolski Jan, 

1 Krakowiak Anna, Hubicki Zbigniew, 
Kwiatkowska Irena, Pastuszak Ryszard 

(54) Sposób otrzymywania uwodnionego 
chlorku rutenu trójwartościowego 

(̂ 7) Sposób polega na roztworzeniu w kwasie solnym 
uwodnionych tlenków rutenu, następnie rozcień-

czeniu roztworu uzyskanych chlorkowych komple¬ 
ksów rutenu wodą lub rozcieńczonym kwasem 
solnym do takiej objętości, żeby stężenie wol¬ 
nego kwasu solnego w układzie wynosiło 0,2 -
0,65 M/dcm3, a zawartość rutenu w formie związ¬ 
ków była nie większa niż 40 g/dcnr, uzyskany 
roztwór poddaje się filtracji jonpwymiennej 
przepuszczając przez kolumnę wypełnioną silnie 
kwaśnymi kationitami z grupami sulfonowymi 
w formie wodorowej. /1 zastrzeżenie/ 

4 ö l ) C02P A1 (£1) 262955 (£2) 86 12 12 
(71/ Dyrekcja Bud owy,Wodociągu Północnego 

i Oczyszczalni Ścieków, Warszawa; 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa 
Surowców Chemicznych "Chemkop", Kraków 

ąZ) Kosiński Władysław, Michalski Maciej, 
Korczyński Adam, Maciejewski Andrzej, 
Gardeła Andraej, Zawadzki Jerzy, 
Grunwald Andrzej, Jurkiewicz Andrzej, 
Latawiec Eugeniusz, Mazur Sylwester 

(54) Sposób chlorowania wody lub ścieków 
' i urządzenie do stosowania tego 

sposobu 
(jgl) Sposób polega na wytworzeniu chloru 
gazowego w elektrolizerze /1/ i bąz przemian 
fazowych skierowaniu go przy pomocy eżektora 
/2/ do wody lub ścieków, w postaci wody chlo¬ 
rowej przenoszącej rozpuszczony chlor do 
mieszacza /3/, w którym następuje wymieszanie 
i rozpoczęcie procesu utleniania lub dezynfek¬ 
cji. Urządzenie ma elektrolizer /1/ połączony 
z eżektorem /2/ or%z prostownik /4/ mający 
regulator /5/ natężenia prądu, sprzężony z 
przepływomierzem /6/ i analizatorem chloru 
wolnego /&/, /3 zastrzeżenia/ 

4(51} C02P A1 |l) 263338 (22) 86 12 30 
^l) Biuro Projektów Przemysłu Cukrowniczego 

"Cukroprojekt", Warszawa 
G.2) Zaręba Józef Z., Dudek Mirosław, 

RucIńska Jolanta 
(̂4) Sposób podgrzewania áoieków w cukrowniach 
(57) Sposób podgrzewania ścieków przemysłowych 
w cukrowniach polega na podgrzewaniu ścieków 
bezprzeponowo oparami z ostatniego działu sta
cji wyparnej lub ze stacji warników. 

/1 zastrzeżenie/ 

4 fel) C02P A1 4.1) 263412 (gZ) 86 12 30 
([i) Politechnika Lubelska, Lublin 
$2) Polio Iwo, Bańkowska Joanna, 
/ Oleszczyński Bogdan 

($4) Sposób koagulacji zanieczyszczeń 
(57) Sposób koagulacji zanieczyszczeń polegający 
na dodawaniu do surowej wody koagulantu w po-
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A 1 2 / 5 0 A / 3 W obecności czynnika pr«y-
epieszającego, charakteryzuje się tym, że do 
obrabianej wody wprowadza się w postaci stałej, 
mułek popłuczkowy o stopniu rozdrobnienia 
poniżej 0,25 mm w ilości 0,5 -5,0 g/ůnP za¬ 
wierający kwarc, kaolinit, przerosty ilotowo-
-chlorytowe, kalcyt, piryt oraz domieszki i 
jednocześnie dodaje się roztwór koagulantu w 
postaci Al 2/SB 4/ 3 w ilości 25 - 35 mg/dm3 
utrzymując pH w granicach 6,1 - 6.4. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C02P A1 (2l) 263601 . (22) 87 01 09 
(pí) Biuro Projektów Budownictwa Komunal-
, nego "Stolica", Warszawa 
(72) Kaszyński Romuald, Kulisa Janusz, 

Łepski Wojciech 
(54) Zgarniacz hydrauliczny, w szczególności 

do czyszczenia krat w pompowniach 
ścieków 

(57) Zgarniacz stanowi układ dwóch siłowników 
/T/ i /6/ oraz układ dwóch dźwigni /3/ i /9/, 
przy czym siłownik /1/ od strony tłoczyska 
połączony jest przegubem /2/ z jednym końcem 
dźwigni /3/, a od strony cylindra połączony 
jest z konstrukcją wsporczą. Siłownik /6/ od 
strony tłoczyska połączony jest przegubem fil 
z końcem dźwigni /9/, a od strony cylindra 
z dźwignią /3/ poprzez przegub /5/« 

/1 zastrzeżenie/ 

4 fei) C02P A1 (2l") 263624 ^2) 87 01 09 
fp") Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn 
/Ý2) Krzeraieniewski Mirpsław 
(54~) Urządzenie do biologicznego oczyazcza-

nia ścieków 
(57) Urządzenie do biologicznego oczyszcza
nia ścieków metodą osadu czynnego charakte-

ryzuje się tym, że w komorze osadu czynnego 
/1/ jest spirala /2/, a w osi komory /1/ 
umieszczony jest kanał centralny /3/, ruro¬ 
ciąg ssawny /4/ oraz ésadnik wtórny /5/. 
Wlot rurociągu ssawnego /4/ znajduje się we¬ 
wnątrz kanału centralnego /3/> a wylot kanału 
centralnego /3/ znajduje się wewnątrz osadnika 
wtórnego /5/. /1 zastrzeżenie/ 

4 (gi) C02P A1 (21) 263674 , (22) 87 01 16 
ftí) Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków 
U2) Szkatuła Antoni, Ratajczyk Antoni, 
^ ' Biel Stanisław, Kopeć Marek, Piotrowski 

Tadeusz, Kocot Bronisław, Krabe3 Józef, 
Kopiec Romuald, Bania Andrzej 

64} Urządzenie do magnetohydrödynamiczne^o 
uzdatniania wody z magnesami segmentowymi 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie niez¬ 
będnego rozkładu szybkości przepływu, ciśnień 
wewnętrznych i pól magnetycznych w celu sku¬ 
tecznego przeprowadzenia procesu uzdatniania 
wody w instalacjach energetycznych. 

Urządzenie według wynalazku składające 
się z magnesów segmentowych przedzielonych 
wspornikami i zestawionych w ściany wyznacza¬ 
jące kanały dla przepływu cieczy, charaktery¬ 
zuje się tym, że magnesy segmentowe stanowią 
magnesy łukowe /6/ o biegunach magnetycznych 
usytuowanych po wklęsłej i wypukłej stronie 
łuku, zaś wsporniki /7/ wykonane są z metalu 
o własnościach para- lub diamagnetycznych, 
przy czym magnesy /6/ ustawione są w ścianach 
/2,3,4,5/ wypukłymi stronami w tą samą stronę, 
a sąsiadujące ściany /2,3/ oraz /3,4/ i /4,5/ 
usytuowane są na przemian wypukłymi lub wklę¬ 
słymi stronami względem siebie. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C02P A1 (21) 264082 / (22) 87 02 11 
^1) Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn 
(72) Krzemieniewski Mirosław 
(54) Urządzenie do usuwania związków Tosforu 
(§7) Urządzenie do usuwania związków fosforu 
ze ścieków bytowo-gospodarczych i ścieków 
przemysłowych, mające dwie elektrody, do któ¬ 
rych doprowadzony jest prąd stały, charaktery¬ 
zuje się tym, że wewnętrzna elektroda z metalu 
/6/ znajduje się pomiędzy wałkiem dolnym /3/ 
obracającym taśmę /1/ a »wierciadłem ścieków 
/5/, natomiast zewnętrzna elektroda z metalu 
/7/ umieszczona jest po zewnętrznej strpnie 
taśmy /1/. /1 zastrzeżenie/ 
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4 (21) C02P 
' BO1D 

Á1 (21) 264194 ^2) 87 02 19 

fri) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(tz) Olszewski Witold, Pietraszek Paweł, 
-̂ ' Kotowski Jerzy, Mierkowski Bogumił, 

Żurkówski Janusz 
^4) Urządzenie do filtracji i dezynfekcji 

wody pitnej 
(57) Wynalazek rozwiąsuje zagadnienie indy¬ 
widualnego procesu filtracji i dezynfekcji 
wody pitnej bezpośrednio przed jej użyciem. 

Urządzenie zawiera zespół szczelnie po¬ 
łączonych w układzie szeregowym dwóch komór: 
komory filtracyjnej /!/ ze złożem węglowym /2/ 
oraz komory dezynfekcyjnej /3/ z promienni¬ 
kiem ultrafioletowym /4/. Dopływ uzdatnionej 
wody znajduje się na wejściu do komory filtra¬ 
cyjnej /1/,a odpływ na wyjściu z komory dezyn¬ 
fekcyjnej /3/. /3 zastrzeżenia/ 

4 (§1? C02F A2 (21J 269504 (22) 87 12 15 

\li) Wielobranżowe Ogólnopolskie Przed
siębiorstwo "Koopol", Spółka z ft.o. 

, Poznań 
qß) Mitura Krystyna, Kaczmarek Mieczysław, 

Lupinski Wojciech, Gruszko Halina, 
Laskowski Zenon, Krukowski Fryderyk 

(54) Sposób oczyszczania ścieków, 
zwłaszcza browarniany cii 

57) Sposób według wynalazku charakteryzuje 
się tyra, że oczyszczanie ścieków prowadzi się 
metodą biologiczną na obrotowych złożach tar¬ 
czowych /1/, przy czym ścieki z komory wyrów¬ 
nania przepływu i aeracji /7/ płyną do obroto¬ 
wego złoża tarczowego /1/, zaś mieszanina osadu 
i błony biologicznej z osadnika wtórnego /4/ 
recyrkulowana jest do komory mieszania /3A 

/3 zastrzeżenia/ 

4 (§1) 003C A1 (gl) 263447 (22) 86 12 31 

fr i) Po l i t echn ika Gdańska» Gdańsk 
ňý) Rzechuła J e r zy , Necel Eugeniusz, 

Kaczmarek Barbara 

(54) Brązowe szkliwo do wyrobów kamionkowych 
o temperaturze wypalania 1200-1250°C 

{57) Szkliwo według wynalazku składa s i ę z 
10-55% baza l tu , 10-55% mączki skaieniowo-
kwarcowej o zawartości tlenków żelaza do 3%, 
10-15% krzemionki, 8-15% kredy, 3-8% g l i n y , 
0-5% t r ó j t l e n k u chromu oraz 0-10% b i e l i cyn
kowej« /3 z a s t r z e ż e n i a / 

4(51) C04B A1 (21) 263244 (22) 86 12 24 
(71") Zakłady Elektrod Węglowych "1 Maja", 
;- { Bacibórz 
î 2) Nowak Teresa, Piegza Norbert, Fiołka 

Leon, Ryblcki Bogusław 
(§4) Sposób wytwarzania wyrobów na bazie 

węgla lup Kxaflfix 
57 Sposób według wynalazku polegający na wy¬ 

mieszaniu surowców stałych z dodatkiem środka 
wiążącego 1 kilkakrotnym zagęszczaniu rozdrab¬ 
nianej mieszanki, poddaniu wyrobów obróbce 
cieplnej i ewentualnie nasyceniu, charaktery¬ 
zuje się tym, że przed formowaniem końcowym 
półprodukt rozdrabnia się aż do momentu uzy¬ 
skania minimum 50% wagowych frakcji, w której 
różnica pomiędsy wielkościami ziaren jest nie 
większa niż 30 jum. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C04B A1 (21) 263423 (22) 86 12 30 
(jri) Akademia Górniczo—Hutnicza im. Stanisława 

Staszica, Kraków 
([2) Kowalski Idward, Zając Stanisław, 

Zachara Bolesław, Obłąkowski Jan, 
Szydło Zbigniew 

(54) Rdzeń fomujący ceramiczne drążone 
wyroby budowlane 

(57) Rdzeń formujący ceramiczne drążone wyroby 
budowlane ma w dolnej części na bocznych powie¬ 
rzchniach umieszczone ceramiczne wkładki formu¬ 
jące /2/, o dowolnym kształcie. /4 zastrzeżenia/ 
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4 C51") C04B A1 (21) 263698 62) 87 01 16 
(p) Dolnośląskie Zakłady Magnetyczne, 

Świdnica 
\[2J Elsaer Michał, Ząbek Ewa, Fischer Maria 
64) Sposób wytwarzania wyrobów ogniotrwa-

łych odpornych ną_. sci.eraale 
(57/ Sposobem według wynalazku ao masy ognio¬ 
trwałej dodaje się kolejno: od 55 do 82% 
klinkieru magnezytowego o stosunku molowym 
CaO: SiO 2 do 1 i zawartość SiO 2 do 3,5% pray 
usiamistiiu 0 do max. 4 mna; od 15 do 30% klin¬ 
kieru magnezytowego c stosunku molowym CaCh 
SiOp ponad 1 i zawartości CaO do 3 »5% przy 
uziamieniu 0 do maz. 0,5 »m; od 3 do 20% wa¬ 
gowych AlpO., i po wymieszaniu wprowadza si§ 
od 0,3 do 1% FSJOT W postaci zeudry walcowni" 
czej i/lub pyłów magnezytowych i/lub rudy że-
lasa, a następnie środki wiążące i uplastycz¬ 
niające, zaś po wymieszaniu formuje się wyro¬ 
by, a następnie suszy i wypala w temperaturze 
ponad 16OO°C. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) C04E A1 (21) 263997 (g2) 87 02 05 
(71) Politechnika Poznańska» Posneń'» Zakłady 
' Pomiarowo-Badawcze Energetyki "Energo-

pomiar", Gliwice; Zakładj Metalurgiczne 
"Poroet", Poznań 

(7_2j Ignassak Zenon, Baranów aki Adam, 
Hajkowski Mieczysław, Rsdwan Maciej, 
Bramiński Krzysztof, Staderski Mirosław, 
Hycnar Jan, Biedrawa Edward, Ziółkowski 
Andrzej, Cichoń Zdzisław, Gadziński 
Włodzimierz 

(54) Masa terraoizolac ry,ina do^fgrgiovrenia 

(57J Masa termoizolacyjna zawiera osnowę v? 
postaci mieszaniny odpowiednio rozdrobniony cii 
składników mineralnych i organicznych oraz 
spoiwo nieorganiczne, prsy czym osnowę stano¬ 
wią suche lub wilgotne mikrosfery glinokrzeraia-
nowe w postaci cienkościennych raikrolmlek wy¬ 
pełnionych gazami, o średnicy od 40 do 6OO >Wit 

zaprawa szamotowa oraz węgiel drzewny, nato¬ 
miast spoiwem jest szkło wodne sodowe. Masa 
charakteryzuje się tym, że ?aa jednostkę wagową 
zawiera: od 0,35 do 0,8 części wagowych mikro¬ 
sfer o gęstości nasypowej od 400 do 500 kg/m-?, 
od 0,01 do 0,4 części sagowych zaprawy szamoto¬ 
wej, o granulacji od 20 do 400„.mn i gęstości 
nasypowej od 1000 do 1100 kg/m-5, od Ö901 do 
0,15 części wagowych węgla drzewnego o granula- | 
cji od 0,01 do 1,5 mm i gęstości nasypowej od \ 
300 do 350 kg/m3, cT&z od 0,18 do 0,35 części 
wagowych szkła wodnego sodowego. 

/1 zaatraetenis/ 

4 (|l) C04B A1 ^l) 264172 (22) 87 02 17 
(71) Wytwórnia Urządzeń Komunalnych "WUKO", 
) ' \ Lublin 
(72) Wrzos Waldemar, Potęga Kazimierz, 

liatyka Zofia, Kufel Józef, Adamczyk 
Apoloniusz 

(54) Sposób produkcji tarcz ceramicznych 
flla maszyn wytwarzających śrutę dla 
zwíerza.'P^""''^ 

{57) Sposób charakteryzuje się tym, że sto¬ 
suje się kruszywo twardości odpowiadającej 
co najmniej dolomitowi, a kruszywo zawiera 
82% do 88% frakcji 2,8-8,0 tam. Stosunek wago¬ 
wy MgO i MgCl 2 w czystych składnikach wynosi 
4:1» Stężenie MgCl ? w roztworze wodnym wynosi 
25°-35° wg* Beauraa. Stosunek wody do pozosta¬ 
łych składników mieszanki wynosi od 4% do 5%. 

Mieszanie masy na poszczególne warstwy 
tarcz prowadzi się oddzielnie. /1 zastrzeżenia/ 

4 (51; C04B A2 (21j 268637 (22) 87 11 04 
foy Instytut Odlewnictwa, Krakow 
fi 2) Ulman Zbigniew, Pysz Stanisław, 

; Wilkosz Barbara, Piąstka Tadeusz, 
Krawczyk Andrzej, Śmietanko Zbigniew, 
Szatko Kazimierz, Jaworko Jan 

(54) Samoutwerdaalna inasa,_t_ermoizolacy,1na 
(5?) Masa według wynalazku składa się z osnowy 
w postaci mikrosfery z ewentualnym dodatkiem 
piasku kwarcowego w ilości, od 0 do 50 części 
wagowych, a 0,5-200 części wagowych spoiwa, 
ktoryra jest modyfikowane lub niemodyfikowane 
szkło wodne, oraz z utwardzacza w ilości 0,5 
do 80% w stosunku do ilości spoiwa, przy czym 
utwardzaczem są modyfikowane lub niemodyfiko¬ 
wane estry kwasów organicznych oras od 0 do 
10% w stosunku do ilości osnowy żywicy epoksy¬ 
dowej z utwardzaczem poliarainowym» 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51/ C04B A2 (2l\ 263799 (22) 87 11 12 

(p) Wyžsss Szkoła Inżynierska im. Gea. A. 
, ^ Zawadzkiego, Opole 
(72) Mizera Jan 

^4) Sposőb otrzymywania ceraentu, glifiowo~ 

57 Glinowe surowce lub odpady przemysłowe 
o sawax-toáci Al^Ck powyżej 25% po zmieszaniu 
ich z czystym mineralnym kamieniem wapiennys, 
ho!sogenl%s(cji i wyprężeniu ich mieszanin w 
ten5peratux-7»e zbliżonej do 1700 K, rozdrabnia 
£ przesiewa sie. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C04B A2 (21) 268966 [22) 87 11 20 
(?i) Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
t ' Ogólnego ar 2, Szczecin 
\J2) Laternik Artur, Mickiewicz Danuta, 

' Bania Andrzej, Szymkowlak Bogusław, 
Oćwieje Bolesław, Przepiera Altósander, 
Matyszewaki Tomisław, Skrzjrpek Jan, 
Lewaiidowski Mieczysław, Kuzko Antoni, 
Gapiński Mieczysław 
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(54) Sposób przygotowania betonu 
(57y Sposób przygotowania betonu, zwłaszcza 
do elementów budowlanych, polega na dodawaniu 
do mieszanki betonowej wielosoli lub mieszanin 
solnych otrzymywanych w wyniku konwersji siar¬ 
czanu żelazowego i chlorku sodowego lub chlor¬ 
ku potasowego, które wprowadza się do mieszan¬ 
ki betonowej w ilości korzystnie 2-4% w sto¬ 
sunku do masy cementu w postaci roztworu wod¬ 
nego o stężeniu 5-20%, zaś pozostałą część w 
formie mieszaniny wodnej w tym wytrąconego 
koloidalnego osadu jako katalizatora przyśpie¬ 
szającego wiązanie betonu w temperaturze po¬ 
wyżej 15°C, po czym następuje wiązanie betonu 
korzystnie przez wygrzewanie w temperaturze 
4O-50°C. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) C06B A1 (51) 263799 (22) 87 01 21 
U i) Biuro Projektów Przemysłu Tworzyw 

i Farb "Proerg", Gliwice 
(72) Sładczyk Waleriaa, Kubikowski 
"" ' Franciszek, Luściński Marian, 

Szyguła Józef 
(5.4) Wielodrogowy rozdzielacz strugi 
c>7) Rozdzielacz przeznaczony do zdalnego 
ukierunkowania strugi ciekłych materiałów 
wybuchowych, zwłaszcza nitrogliceryny, ni-
troglikolu i ich mieszanin, składa się z 
komory / 1 / , w której zabudowane są lejki / 3 / 
oraz króciec dopływowy / 4 / . Na króćcu / 4 / 
osadzony jest obrotowo nalewak / 5 / połączony 
sztywno z ceopem / 7 / napędzanym przez siłow¬ 
nik lub zespół siłowników poprzez dźwignię 
/9/. Dźwignia / 9 / współpracuje z przekaźni¬ 
kami sygnalizującymi położenie nalewaka / 5 / 
nad lejkami /3/« /3 zastrzeżenia/ 

4 (5l) C07C A1 (2-j) 260759 (22) 86 .7 23 
60) 85 07 30 - GB - 85.191V. 
C"l) Imperial Chemical Industries PLC, 

Londyn, GB 
§ý) Sposób wytwarzania nowych eterów 

/ fényi owych* 

^7) Sposób wytwarzania nowych eterów fenylo-
wych pochodnych kwasu fenoksyoctowego o 
wzorze 1, w którym R oznacza atom wodpru 
lub,fluoru, R i R^ niezależnie od siebie 
oznaczają atomy wodoru lub rodniki /1-3C/-
alkilowe, a Z oznacza grupę hydroksymetyło
wą albo grupę o wzorze -CO.R^, gdzie R4 ozna
cza grupę hydroksylową, /1-6C/-alkoksylową 
lub aminową, albo ich farmaceutycznie do
puszczalnych soli, polega na tym, że a/ po
chodną fenolu o wzorze 2, w którym R', R2 Í 

RJ mają znaczenie wyżej podane, poddaje się 
reakcji ze środkiem alkilującym o wzorze 
X.CHgZ, w którym X oznacza grupę odszczepialną, 
a Z ma znaczenie wyżej podane, albo b/ pochod¬ 
ną aminową o wzorze 6, w którym S , r i Z mają 
znaczenie wyżej podane, poddaje się reakcji 
ze związkiem epoksydowym o wzorze 4, w którym 
R ma znaczenie wyżej podane, albo c/ od chro¬ 
nionej pochodnej o wzorze 7, w którym Q ozna¬ 
cza odpowiednią grupę ochronną, a R , R 2, R^ 
i Z mają znaczenie wyżej podane, odszczepia 
się grupę ochronną, albo d/ w przypadku wytwa¬ 
rzania związku o wzorze 1, w którym Z oznacza 
grupę karboksylową, ester lub amid o wzorze 1, 
w którym Z jest zastąpione rodnikiem o wzorze 

-CO.R , gdzie R oznacza grupę aminową/1-6C/-alkoksy-
Iową, fenoksylową lub benzyloksyIową, podda¬ 
je się rozkładowi, albo e/w przypadku wytwa¬ 
rzania związków o wzorze 1, w którym Z oznacza 
grupę karbaraoilową, ester o wzorze 1, w którym 

n 
Z jest zastąpione grupą o wzorze -COR , gdzie 
R' oznacza grupę /1-6C/-alkoksylowa, fenoksy¬ 
lową lub benzyloksyIową, poddaje się reakcji 
z amoniakiem, albo f/ w przypadku wytwarzania 
związków o wzorze 1, w którym Z oznacza grupę 
hydroksyraetyIową, odpowiedni kwas o wzorze 1, 
w którym Z oznacza grupę karboksylową, albo 
ester o wzorze 1, w którym Z jest zastąpione 
grupą o wzorze -CO.R', gdzie R? ma znaczenie 
wyżej podane, poddaje się redukcji, albo g/ 
w przypadku wytwarzania związków o wzorze 1, 
w którym jeden z podstawników R i RJ oznacza 
wodór lub rodnik /1-3C/-alkilowy, a drugi z 

2 3 podstawników R i R-' oznacza atom wodora, ami-
nę o wzorze 8, w którym R i Z mają znaczenie 

o 
wyżej podane, a R oznacza atom wodoru lub 
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rodnik /1-3C/-alkilowy, poddaje się redukcji, 
po czym kwas o wzorze 1, w którym Z oznacza 
grupę karboksylową, ewentualnie przeprowadza 
§ię w odpowiedni amid, w którym R oznacza 
grupę aminową, albo w ester, w którym R ozna¬ 
cza grupę /1-6C/-alkoksylową, drogą konwencjo¬ 
nalnego amidowania lub estryfikacji, a alko¬ 
hol o wzorze 1, w którym Z oznacza grupę hy¬ 
dr okay me tyl ową, ewentualnie utlenia się w 
konwencjonalny spoaób do odpowiedniego kwasu, 
w którym Z oznacza grupę karbonylową, po czym 
gdy pożądana jest farmaceutycznie dopuszczal¬ 
na sól, związek o wzorze 1 w postaci wolnej 
zasady, albo gdy Z oznacza grupę karboksylową, 
w postaci jonu obojnaczego poddaje się reakcji 
z odpowiednim kwasem lub zasadą w sposób 
konwencjonalny i pożądany jest enancjomer, 
odpowiedni racemat o wzorze 1 rozszczepia się 
w sposób konwencjonalny albo jeden z powyż¬ 
szych procesów przeprowadza stosując optycz¬ 
nie czynny materiał wyjściowy. Nowe związki 
stosowane są do leczenia otyłości. 

/1 zastrzeżenie/ 

4 (51) CO7C A1 (21) 263269 (22) 86 12 23 
(h) Zakłady Chemiczne "Blachownia", 

Kędzierzyn-Koźle 
(72j Świderski Zbigniew, Pilarczyk Henryk, 

' Demitrów Andrzej, Kaliński Kazimierz, 
Józefowski Józef, Jóźwiak Lechosław, 
Niedziela Jan 

(54j Sposób dozowania chlorku, etvlu w pro-
ceaach alkilacji węglowodorów aroma-*" 
tycznych olefinami 

(57) Sposób polega na tym, że sprężoną olefi¬ 
ne doprowadza się nad powierzchnię ciekłego 
chlorku etylu, przetłaczając go w ilości 
0,1-20 kg/h do odparowania, a następnie do 
przewodu podającego olefine do reaktora, przy 
czym stosunek wagowy chlorku etylu i olefiny 
jest stały i zawiera się w granicach 1 : 
;/120 - 160/. /4 zastrzeżenia/ 

4 (51) C07C A1 (2Í) 263346 £2) 86 12 30 

\[l) Polska Akademia Nauk Zakład Polimerów, 
Zabrze 

(72) Jedliński Zbigniew, Żabski Leszek, 
Dobrzyński Piotr, Gieysztor Andrzej, 
Kuś Jerzy, Ciemniak Grażyna, Szczepkowski 
Leonard, Cieśla Tadeusz 

(̂ 4) Sposób wytwarzania polieteroli zawie¬ 
rających atomy chlorowca 

(57) Sposób wytwarzania polieteroli zawiera¬ 
jących atomy chlorowca polega na tym, że 
prowadzi się kationową polimeryzację epich-
lorohydryny w obecności wodnych roztworów 
jednego lub kilku alkoholi wielowodorotleno-
wych. /8 zastrzeżeń/ 

4 (51) C07C A1 (kl) 263430 (22) 86 12 30 
(71) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 
uZ) Borowiecki Lucjan, Wełniak Mirosław, 

Wódzki Włodzimierz 

(54) Spoaób wytwarzania nowych 6,9-dioksa-
eatrów pochodnych bornanu 

(57) Sposób wytwarzania 6-r9-dioksa-estrów 
pochodnych bornanu o ogólnym wzorze 1, w któ¬ 
rym R oznacza atom wodoru lub rodnik metylowy, 
polega na tym, że związek o ogólnym wzorze 2, 
w którym R oznacza atom wodoru lub rodnik Ku¬ 
ty łowy, poddaje się reakcji Wittiga z fosfora¬ 
nem etoksykarbonyloraetylenotrifenylowym wobec 
kwasu benzoesowego w atmosferze obojętnej, ko¬ 
rzystnie argonu. Reakcję Wittiga prowadzi się 
w temperaturze wrzenia mieszaniny reakcyjnej. 
Związki o wzorze 1 stanowią analogi młodzżsń-
czych hormonów owadów. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) C07C A1 (2l) 263431 (22) 86 12 30 
frl) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 
už) Borowiecki Lucjan, Wełniak Mirosław, 

1 Wódzki Włodzimierz 
^4) Sposób wytwarzania nowego 9-/8-kamfersylo/ 

' -3-metylo-6-ok8a-2-nonenianu etylowego 
(57) Sposób według wyaalazku polega na tym 
że _}-/8-karafenylo/-1-propanol kondensuje s^c 
z ketonem metylowo-winylowym w obecności czer
wonego tlenku rtęciowego i eteratu trifluoriu 
boru. Otrzymany produkt poddaje się reakcji 
Wittiga-Hornera z fosfonooctanem trietylowym 
w atmosferze obojętnej, w środowisku rozpusz
czalnika organicznego, korzystnie dimetylofor
mamidu. Reakcję Wittiga-Hornera prowadzi się 
wobec tert-butylanu potasowego, w atmosferze 
argonu. Wytworzony związek stanowi analog mło
dzieńczego hormonu owadów. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C07C A1 (21) 263432 (22) 86 12 30 
ui) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 
(72) Borowiecki Lucjan, Wełniak Mirosław, 
v Wódzki Włodzimierz 
(54) Sposób wytwarzania nowego 8-izoborn.ylok3.y~ 

-3-metylo-5-oksa-2-oktenianu etylowego 
(57) Sposób polega na tym, że produkt reakcji 
3-izobornyloksy-i-propanolanu sodowego z jodkiem 
allilu poddaje się oksymerkuracji - demerkura-
cji, a powstały oksaalkohol utlenia się za po¬ 
mocą tritlenku chromowego w pirydynie, po czym 
otrzymany produkt poddaje się reakcji z solą 
sodową fosfonooctanu trietylowego w środowisku 
rozpuszczalnika organicznego. Związek ten stano¬ 
wi analog młodzieńczego hormonu owadów. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C07C A1 (21) 263433 (22) 86 12 30 
(Vi) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 
(7z) Borowiecki Lucjan, Wełniak Mirosław, 

7 Wódzki Włodzimierz 
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(54) Sposób wytwarzania nowych c^oksa-estréw 
' pochodnych kamfenu 

c7y Sposób wytwarzania nowych 6-oksa-estrów 
o ogólnym wzorze 1, w którym R.. oznacza at oas 
wodoru a Rp rodnik metylowy lub R.. oznacza 
rodnik metylowy a Rp atom wodoru, polega na 
tym, że związki o ogólnym wzorze 2, w którym 
R.. i Rg mają wyżej podane znaczenie, poddaje 
się reakcji Wittiga z fosforanem etoksykarbo-
nylometylenotrifenylowym wobec kwasu benzoe¬ 
sowego, w atmosferze obojętnej, w tempera¬ 
turze wrzenia mieszaniny reakcyjnej» Związki 
o wzorze 1 stanowią analogi młodzieńczych 
hormonów owadów. /2 zastrzeżenia/ 

4 J5l) G07C A1 (2i) 263627 fei) 87 01 12 
faj) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
r ^ Perka Jerzy, Ropuszyński Stanisławs / Mrukot Maria, Bałdyga Alicja, Jaworska 

Krystyna, Mularczyk Edward, Wilińska 
Ewa 

(5.4) Sposób wytwarzania estrów kwasów 
tłuszczowych alkoholi jednowoďoro-
tlenowych 

ki) Sposób wytwarzania estrów kwasów tłuszczo
wych alkoholi jednowodorotlenowych poprzez 
ogrzewanie w temp. 433-453 K w atmosferze gazu 
obojętnego alkoholu jednowodorotlenowego z kwa
sem tłuszczowym w obecności katalizatora,chara
kteryzuje się tym, że stosuje się katalizator w 
postaci mieszaniny 0,15-1,5 części wagowych 
kwasu fosforowego i 0,05-0,5 części wagowych 
kwasu podfosforowego lub jego soli, przy czym 
na 100 części wagowych alkoholu jednowodoro-
tlenowego i kwasu tłuszczowego wprowadza się 
0,15-2,0 części wagowych katalizatora* 

Wytworzone estry mają zastosowani® w 
przemyśle kosmetycznym jako baza maści i 
kremów» /1 zastrzeżenie/ 

4 Í5j) C07C A1 (21) 263667 (22) 87 01 14 
(n) Zakłady Chemiczne "Blachownia", 

Kędsierzyn-Koźle; Politechnika Śląska 
, im. W. Pstrowskiego, Gliwice 
u2] Bek Teodor, Czyż Jerzy, Jankowski 

' Władysław, Kołt Józef, Marszycki 
Jerzy, Mazur Adam, Rzcdeczko Anna, 
Swiderski Zbigniew, Specjał Zygpmnt, 
Żak Tadeusz 

(54) Sposób oczyszczania naftalenu 
(57) Sposób polega na tym» że surowy naftalen 
krystalizuje się z roztworu rozpuszczalnika 
matanplowego, zawierającego co najmniej 30% 
wagowych czystego metanolu oraz aceton w 
ilości do 10% wagowych, wodę w ilości do 2% 
wagowych i zanieczyszczenia wyprowadzane a 

suroisyaa aafteleae« w ilości od 0,3 do 1,2$ 
wagowych a także do 3% wagowych naftalenu, 
a następnie mieszaninę pokrystaliżacyjną pod¬ 
daje się filtracji periodycznej aż do uzyska¬ 
nia placka filtracyjnego o grubości od 80 do 
130 cm, po czym placek ten poddaje się przemy¬ 
waniu wypierającemu roztworem rozpuszczalnika 
metanolowego, zawierającego od 0,1 do 0,5% 
wagowych zanieczyszczeń wprowadzanych do proce¬ 
su z naftal®ii®m surowym, przy czym stosuje się 
od 0,3 do 0,6 części wagowych rozpuszczalnika 
metanolowego na 1 część wagową placka filtra¬ 
cyjnego. Placek filtracyjny poddaje się na¬ 
stępnie przemywaniu repulsacyjnemu regenero¬ 
wanym rozpuszczalnikiem metanolowym w ilości 
od 0 98 do 1,0 części wagowych na 1 część wago¬ 
wą placka filtracyjnego. /2 zastrzelenia/ 

4-fel) C07C A1 (21) 263668 (22) 87 01 14 
(?t) Zakłady Chemiczne "Blachownia", 

Kędzierzyn-Koele; Po l i t echn ika Śląska 
, im, W. Pstrowskiego, Gliwice 
\J2] Czyż J e r zy , Eoł t Józef, Marszycki J e r z y , 
v ' Bek Teodor, Żak Tadeusz, Dudziński Ryszard, 

Rzodeczko inna 

(J54) Spoaób periodycznej k r y s t a l i z a c j i 
nąjTEal^iuL^^g^tworów metanolowych 

\57̂ ) Sposób polega na tym, że sporządza się 
roztwór naftalenu w rozpuszczalniku metanolowym 
w stosunku 1 część, wagowa naftalenu na 0,3 •? 
0,6 części wagowych metanolu, ogrzewa się do 
temperatury całkowitego rozpuszczenia, a na¬ 
stępnie schładza się roztwór z szybkością nie 
przekraczającą 15 C/h, przy intensywności mie¬ 
szania 1000 - 1500 W/m-3 mieszaniny, w zakresie 
temperatury do 60°C, po osiągnięciu której 
zwiększa się szybkość schładzania do co najK-
niej 30°G/h t do osiągnięcia końcowej tempera¬ 
tury krystalizacji wynoszącej 20 - 30°c, przy 
intensywności 500 - 1000 W/m-> mieszaniny kry-
stalizacyjnej» Równocześnie z chłodzeniem, do 
raiessaniny kryatalizacyjnej dodaje się roztworu 
metanolowego naftalenu o stężeniu 40 - 55% 
wagowych w takiej ilości, by końcowy stosunek 
naftalenu do nsetanolu wynosił 1 część wagową 
do 0,8 : 1,2 części wagowych. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C07C A1 (21) 263731 (22) 87 01 20 

(ji) l ne ty t u t Cherali Przemysłowej, Warszawa 
(72; Cliínlolowisc Urszula , Kamiński Jaros ław, 

1 Bsláowićz Maria, Szydłowska Iwona 

Í54) Spoaőb otrzymywania chlorków o- i p-chio~ 
' rofoluenowych^~yoluenu, zwłaszcza 

c K t o r B T ^ c E I d r dbenzyl owego 

v v Sposób polega na tyra, že toluen poddają 
się reakcji monochlorowania gazowym chlorem 
w obecności katalizatora Friedela-Craftsa po 
czym otrzymaną mieszaninę o-i p-chlcrotoluenów 
oddziela się od katalizatora i nieprzereagowa» 
n@go toluenu i poddaje reakcji chlorowania 
gazowym chlorea w obecności katalizatora rodni
kowego lub UV aż do uzyskania w mieszaninie 
reakcyjnej zawartości chloru p-chlorobenzylo~ 
wago poniżej 3% wagowych. Otrzymaną mieszaninę 
poreakcyjną rozdziela się przez rektyfikację, 

/1 zastrzeżenie/ 
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4 (5l) G07C A1 (Zi) 263880 (22) 87 01 30 

hi) Zakłady Chemiczne "Blachownia", 
Kędalereyn-Koźle 

ni) Kołt JÓ8©f, Kiedik Maciej, Bek Teodor, 
' Zając Eugeniusz, Czyż Jerzy, Mróz 

Jeray, RssGdsczko Anna 
(§Ą) Sposób i urządzenie do zagę3zcząnia 

"trüda'ő"' fi Tt ru.i ać^lT^Łi^niesizaaTn" 

(57) Sposób polega na tym, że prowadzi się 
równocześnie w jednym aparacie, przeciwprą-
dowo, dwie operacje: sedymentacji osadu i 
filtracji, przy czym okresowo filtrację się 
przerywa i usuwa placek filtracyjny powsta
jący na elementach filtracyjnych w górnej 
części aparatu do warstwy dolnej aparatu, 
w której zachodzi sedymentacja. 

Urządzenie stanowi walczak /1/ z dnem 
stożkowym, wyposażony w zgarniacz szlamu IM 
i mający w górnej dennicy króćce /2/ rosmie-
szczone symetrycznie, na których zamocowane 
są przestrzenne elementy filtracyjne /3/ t umieszczone powyżej zgarniacza szlamu /4/, 
zaś odpływy filtratu z elementów filtrują-
cych /3/ są połączone przez wspólny kolektor 
/5/, do którego przez króciec /6/ doprowa
dzany jest okresowo gaz sprężony, z separatorem 
/7/, połączonym w górnej części z źródłem próż
ni, a w dolnej części mającym odbiór filtratu. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C07C A1 (51) 264830 (22/ 87 03 28 
(n) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, 
, "Blachownia", Kędzierzyn-Koźle 
(72j Wasilewski Jerzy, Łuozyn Stanisław, 

1 Hehn Zygmunt, Chromiak Edward, 
Solon Anna, Zawadzki Mieczysław, 
Wojtyczka Jan 

(54*) Sposób otrzymywania roztworu kwa a ów 
sulTonowych o obniżonej teape'raiEurze 
krzepnięcia T^idejazym^abarwaeňTu"^" 

(57) Ksylenowy roztwór aromatjfcznych kwasów 
sulfonowych poddaje się roskładowi wodą do 
dwóch faz ciekłych» Dolną fazę poddaje się 
destylacji i zatężerdu pod obniżonym ciśnie¬ 
niem prowadząc proces do temperatury 394 K i 
zawartości kwasów powyżej 10% wagowych* Po 
schłodzeniu zatężony roztwór rozpuszcza się 
w alkoholu w 2-4 atomach węgla w cząsteczce 
i ewentualnie dalej w glikolu etylenowym lub 
alkoholu butylowyra aż do zawartości 58 - 67% 
wagowych kwasów sulfonowych i 1,1 - 5,5?» wa¬ 
gowych kwasu siarkowego i liczby kwasowej 
produktu 180-250 mg KOH/g. /f zastrzeżenie/ 

4 § i) C07C Á1 (21) 267417 (22) 87 08 21 
fto) 86 08 22 - m - 86.12096 
(ji) Rhone-Poulenc Agrochifflie, Lyon» FR 
54) Sposób wytwarzania pochodnych 

\etrahy&r of uranu, " 
{57) Sposób wytwarzania pochodnych tetrahydro-
furanu o wzorze 1, w którym R- oznacza atom 



38 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 19 /385/ 1988 

wodoru lub niższy rodnik alkilowy, niższy 
cykloalkilowy, arylowy, zwłaszcza fenylowy 
lub aralkilowy, zwłaszcza benzylowy, przy czym 
rodniki te są ewentualnie podstawione, R2» R3, 
i R.,' takie same lub różne oznaczają wodór lub 
ewentualnie podstawione niższe rodniki alkilowy 
lub cykloalkilowy, X oznacza chlorowiec, zwła
szcza P, Br lub Cl,C1-12-alkil lub C^^-alkoksyl 
ewentualnie mono- lub polichlorowcowane lub 
CN w przypadku, gdy R., i/lub R. oznacza wodór, 
n oznacza zero lub dodatnią liczbę całkowitą 
poniżej 6, korzystnie 2, przy czym, gdy n jest 
większe niż 1, X mogą być takie same lub różne, 
m oznacza 0 lub 1, a W oznacza grupę trójwar
tościową =CH- lub »N- polega na tym, że izome-
ryzuje się związki o wzorze 4 lub 4a, gdzie 
Hal oznacza atom chlorowca, w obecności kata
lizatora, w fazie homogenicznej lub heteroge
nicznej po czym związki o wzorze 3 lub 3a 
szczepi się pierścieniem imidazolu lub tria-
zolu i otrzymany związek o wzorze 2 cyklizuje 
się w środowisku kwaśnym do związku o wzorze 1 
lub związek o wzorze 3 cyklizuje się w środo
wisku kwaśnym do związku o wzorze 5» po czym 
szczepi się pierścień imidazolu lub triazolu 
w obecności akceptora kwasu do związku o wzo
rze 1. Związki o wzorze 1 mają własności grzy
bobójcze. /19 zastrzeżeń/ 

4 (51) C07C A1 (21) 267418 (22) 87 08 21 
60) 86 08 22 - FR - 86.12097 
(Tlí Rhóne-Poulenc Agrochimie, Lyon, FR 
(54) Sposób wytwarzania pochodnych 

2,3-dihydrofuranu 
(§7) Sposób wytwarzania pochodnych 2,3-dlhy-
drofuranu o wzorze 1, w którym R 2»R3 i R4 
które są takie same lub różne, oznaczają 
wodór lub ewentualnie podstawione niższy 
rodnik alkilowy, niższy cykloalkilowy lub ary-
lowy, X oznacza chlorowiec, korzystnie F, Br 
lub Cl lub Cj_ 1 2-alkil lub Cj_12-alkoksyl, 
ewentualnie mono- lub polichlorowcowane, lub 
CN w przypadku, gdy R^ i/lub R. oznaczają 
wodór, n oznacza zero lub dodatnią liczbę 
całkowitą poniżej 6, korzystnie 2, przy czymf 
gdy n jest wyższe od 1, X mogą być takie same 
lub różne, m jest równe 0 lub 1, Y oznacza 
atom lub grupę usuwaIną przez podstawienie 
nukleofilowe w razie potrzeby po odpowiednim 
przekształceniu półproduktu oraz ich dopusz
czalnych w rolnictwie soli, polega na tym, że 
związek o wzorze 2, w którym symbole mają 
wyżej podane znaczenie, izomeryzuje się w 

obecności katal izatora, w fazie homogenicznej 
lub heterogenicznej. Wytworzone związki 
służą do otrzymywania pochodnych tetrahydro-
furanu stanowiących środki grzybobójcze* 

/21 zastrzeżeń/ 

4 ( 5 0 C07C A2 (2l) 268537 • (22) 87 10 29 

(Ví") Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne 
' "Pol fa" , Kraków 

Q2) Adamua Mieczysław, Roszkowski Andrzej , 
/ Ziobro Barbara 

£4) Sposób wytwarzania chlorowodorku 
N^cyklohek8ylo-N-metylo-H-/2-amXno-
-3.5-dwubromobenzylo/-aininy 

(57) Sposób wytwarzania chlorowodorku N-cyklo-
neksylo-N-metylo-N-/2-amino-3,5-dwubromobenzy-
lo/-aminy polega na tym, že 2-dwuacetyloamino-
-5-bromotoluen poddaje s i ę r e a k c j i z N ,N-1 ,3 -
dwubromo-5,5-dwumetylohydantoiną i nadtlenkiem 
benzoi lu , uzyskany bromek 2-dwuacetylo-amino-
-5-bromobenzylowy kondensuje s i ę z N-raetylocy-
kloheksyloaminą s tosując jako rozpuszczaln ik 
e t ano l z dodatkiem bezwodnego węglanu potasu i 
otrzymuje N-cykloheksylo-N-metylo-N-/2-dwuace-
tyloanjino-5-broraobenzylo/-aminę, k tó ra po hy
d r o l i z i e kwasem solnym w. środowisku e tano lu 
przechodzi w chlorowodorek N-cykloheksylo-
N-metylo-N-/2-amino-5-bromobenzylo/-aminy. 
Związek ten a l k a l i z u j e s i ę , eks t rahuje ch lo 
roformem i bromuje, a wydzielony produkt b ro 
mowania po a l k a l i z a c j i i e k s t r a k c j i ch lo ro fo r 
mem rozpuszcza s i ę w e tanolu i t r a k t u j e kwasem 
solnym uzyskując chlorowodorek N-cykloheksylo-
N-metylc—N-/2-amino-;j,5-dwubromobenzylo/aminy. 

/ 1 z a s t r z e ż e n i e / 

4 (j?l) C07C A1 ^l) 269047 (22) 87 11 26 
hó) 86 11 28 - DE - P 3640829.8 
(71) Boehringer Ingelheim KG, Ingelheim 

1 n/Renem, DE 
(54) Sposób wytwarzania nowych 1-aryloksy-3-

-amino-2-propanoli 
(57) Sposób wytwarzania nowych 1-aryloksy-3-
araxno-2-propanoli o wzorze ogólnym 1, w którym 
R 1 oznacza grupę fenylową, która jest ewentual
nie podstawiona jednym albo kilkoma atomami 
chlorowca, niskimi grupami alkilowymi, alkoksy-
1owymi, alkenylowymi, alkinylowymi, alkenylo-
ksylowymi, alkinyloksylowymi, cykloalkilowymi, 
acylowymi, acyloksylowymi, alkoksykarbonylo-
wymi, hydroksyalkilowymi albo alkoksyalkilowymi 
albo grupą sulfoamoilową lub grupami tworzącymi 
pierścień -/CH»CH/2-. -0-CH 2-0- z przyłączeniem 
wolnych wartościowości w pozycji orto do siebie 
lub R 1 oznacza grupę aryloksyalkilową, która jest 
ewentualnie podstawiona jednym lub kilkoma ato
mami chlorowca, niskimi grupami alkilowymi, 
alkoksy1owymi, alkenylowymi, alkinylowymi, 
alkenyloksylowymi, alkinyloksylowymi, hydroksyal-
kilowymi, alkoksyalkilowymi, acylowymi, acylp-
ksylowymi albo grupami alkoksykarbonylowymi oraz 
grupą tworzącą pierścień -/CH=CH/2- albo -OCHp-O-
z przyłączeniem wolnych wartościowości w pozycji 
orto do siebie, albo R.. oznacza grupę pirydy-
lową lub grupę anilinową, która jest ewentualnie 
podstawiona jednym kub kilkoma atomami chlorowca 
albo niskimi grupami alkilowymi. Rp oznacza 
atom wodoru lub chlorowca, grupę alkilową lub 
alkoksylową o 1-4 atomach węgla albo grup two-
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rżących pierścień -/CHaCH/g- lub -/CHg/n-, 
przy czym n oznacza liczbę całą 3-5, z przy¬ 
łączeniem wolnych wartościowości w pozycji 
orto do siebie, albo oznacza grupę cyjanową, 
R_ oznacza atom wodoru lub chlorowca albo 
grupę alkilową o 1-4 atomach węgla, R. ozna¬ 
cza prostą lub rozgałęzioną grupę alkilową 
o 1-10 atomach węgla albo grupę hydroksyalki-
lową o 2-5 atomach węgla, FU oznacza prostą 
lub rozgałęzioną grupę alkilową o 1-10 ato¬ 
mach węgla albo grupę hydroksyalkilową o 
2-5 atomach węgla albo grupę fenyloalkilową 
lub fenoksyalkilową przy czym ozęśó aroma¬ 
tyczna jest ewentualnie podstawiona grupami 
alkilowymi lub alkoksyIowymi, atomami chloru 
albo bromu, poza tym R. i Rj- także razem z 
atomem azotu oznaczają grupę heterocykliczną, 
w postaci racematów, czystych enacjoraerów 
albo mieszanin enacjomerów oraz soli addycyj-
nych z kwasami polega na reakcji związku 
o wzorze ogólnym 2, w którym R., R- i R-, 
mają wyżej podane znaczenie, a Z oznacza grupę 
o wzorze 4 albo o wzorze -CHOH-CHg-Hal, przy 
czym Hal oznacza atom chlorowca, z aminą o 
wzorze ogólnym 3, w którym R^ i H^ mają 
wyżej podane znaczenie. Nowe związki wyka¬ 
zują działanie terapeutyczne przeciw arytmii 
serca, obniżające ciśnienie tętnicze krwi. 

/7 zastrzeżeń/ 

Ri~CO-NH O-CH2- CH-CH2- N; 
OH 

WZÖR 1 

-*l.\ 

fy-CO-NR 
—CH 2-Z 

WZCfR 2 

WZÖR 3 

— CH CH2 V 
WZÖR U 

4 (51) CO7C A2 (21) 269823 
I 

87 12 29 
61) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Góra Józef, Kula Józef, Smigielski 

Krzysztof 
(5_4) Sposób wytwarzania ketalu dimetylowego 

4-tert-butylo-cyklohekaanpnu 

($7) Sposób wytwarzania ketalu dimetylowego 
4-tert-butylocykloheksanonu stosowanego jako 
składnik kompozycji zapachowych, szczególnie 
do proszków do prania, polega na tym, że 
ketal etylenowy 4-tert-butylocykloheksanonu 
poddaje się elektrochemicznej transacetaliza-
cji metanolem na anodzie platynowej lub gra¬ 
fitowej w obecności alkilaarylosulfenianów 
sadowych lub potasowych, w temperaturze 
10 - 25°C, przy czym na 1 mol ketalu etyle¬ 
nowego 4-tert-butylocykloheksanonu stosuje 
się co najmniej 7 moli metanolu. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C07G A2(2Í) 26988| £2) 87 12 30 

Politechnika Łódzka, Łódź 
Góra Józef, Smigielski Krzysztof, 
Kula Józef 
Sposób wytwarzania kwasu bursztynowego 

(57) Sposób polega na tym, że kwas maleinowy 
poddaje się w elektrolizerze przeponowym 
elektrochemicznej redukcji metodą ciągłą na 
elektrodzie ze stalowej blachy kwasoodpornej, 
przy użyciu kwasu siarkowego o stężeniu 1 - 6 % 
jako elektrolitra podstawowego, w temperaturze 
285 - 315 K, w czasie 60 - 90 minut. Następnie 
obniża się temperaturę elektrolitu do 278 -
288 K i wytrąca kwas bursztynowy z szybkością 
0,29 - 0,38 kg/h, przy czym jednocześnie dopro¬ 
wadza się do elektrolizera kwas maleinowy z 
szybkością 0,3 - 0,42 kg/h. /1 zastrzeżenie/ 

C07D A1 263334 (22) 86 12 30 
(51) Chinoin Gyógyszer es Vegyészeti 

1 Termékek Gyára RT., Budapeszt, HU 
(54) Sposób wytwarzania pochodnych» pirymido 

C5«4-b] P.4] oksazyny 
Sposób wytwarzania związków o wzorze ogól-
1, w którym R1 oznacza grupę Cj .-alkilową, 

R41 oznacza wodór lub chlorowiec, lub grupę 
azydową albo grupę o wzorze -NR R , w którym 
R** oznacza wodór lub grupę benzylową, albo gru¬ 
pę C1..4- alki Iową, ewentualnie podstawioną, R 
oznacza wodór, grupę aminową, grupę C, g-cy-
kloalkilową, grupę C,^-alkilową ewentualnie 
podstawioną, a dalej NR^R może także oznaczać 
sześcioczłonowy, nasycony, zawierający azot 
rodnik heterocykliczny ewentualnie zawierający 
dodatkowy atom azotu lub tlenu i ewentualnie 
podstawiowy, S 3 ± R 4 f ^óre mogą być takie same 
lub różne, oznaczają wodór lub grupę C, .-alki-
Iową, R 7 oznacza wodór lub grupę Cj .-alkilową 
ewentualnie podstawioną polega na tym, że zwią¬ 
zek o wzorze 2, w którym R1, R 3 , R4 ± R9 m a j ą 
wyżej podane znaczenie a R oznacza grupę 
opuszczającą poddaje się reakcji z aminą o 
wzorze HNR^R lub związek o wzorze 1, w którym 
R , R, R^R 9 mają wyżej podane znaczenie, a 
2 

R oznacza grupę hydrazynową, poddaje się dwua-
zowaniu lub związek o wzorze 1, w którym R° 
oznacza wodór poddaje się reakcji z 2,3-epo-
ksypropanolem. 

Związki o wzorze ogólnym 1 są zdolne do 
zwiększania siły skurczu mięśnia sercowego 
/wydajności niewydolnego serca/ i przepływu 
krwi przez naczynia wieńcowe, i można je sto¬ 
sować do leczenia przewlekłej niewydolności 
serca ± zaburzeń krążenia wieńcowego. 

/1 zastrzeżenie/ 
R R 10 

WZÓR 1 

tó? 
09 

WZÖR 2 
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4(71) C07D At (21) 263885 (22) 87 01 30 
60) 86 01 30 - PR - 86.01279 
fff) Laboratolres DELAGRANGE, Chilly-
2"/ -Mazarin, PR 
u2) Franceachini Jacqueline, Margarit 

Losette 
pochodnych 

(57) Sposób wytwarzania związków o ogólnym 
wzorze 1, w którym fi i E czß&ezaja niezalei, 
nie atom wodoru lub grupt metylową, n oznacza 
1 lub 2, m oznacza 1 lub 2» Z oznacza 
o ogőlaym wzorse -HR^Rg» w którym R^ i 
oznaczają uiżase grupy alkilowa, lub Z 
grup© o ogólnym waorze 3* w ktáryts R-, oanacsa 
grupę alkilową, alkenylową, cykloalkiloalki-
lową lub cykloalke&yl©alkilową, Z oznacza 
atom wodoru albo grupę aminową, matoksylową 
lub metylową, a Y oznacza atom wodoru lub chlo¬ 
ru albo grupę cykloalkilometylosulfonylcwą, 
grupę alkilosxilfamoilowa lub alkiloaulfoaylowąs polega na tym» że kwas o ogólnym wzorze 4» w 
którym R» X, Y i n mają wyżej podaae snacssenie» 
lub jedną 2 jego reaktywnych pochodnych, podda¬ 
je się reakcji z aminą o ogólnym wzorse 5* w 
którym m» R i Z mają wyżej podan® anassenie. 

Swiązki o waorze 1 mają działanie lecs» 
riicze9 zwłanz-sza jako neuroleptyk.1. 

/15 zastraeasrl/ 

CON-(CH 2) m--Z Ř1 

Wzor 1 W20- 3 

Wzćr 5 

4 {ii) C07D Al (21) 2643B1 ^2) 8-7 03 02 
Akademia Medyczna, Wrocław 
Hyng Stard-eław, Machen Zdzisław 
Sposób wytwarzania nowego 5- 4-^chlcro-

~cb,hy<Łro- CtH 1 -
{57) Spoaób wytwarzania nowego 5~ /4-chJ.oro-» 
fśnylo/-3-aietylo~i3oksazolo- [5,4-d] -6,7 -
dihydro - [7H] - piryaddyn -4-onu polega na 
cyklizacji podstawionych 4-fenyloamidów kwa¬ 
su darnino-3-raetylo-4"izoksaaolokarboksy-
lowego za pomooą aldehydu ardwkowego lub £QY-~ 
aaaiidu. Wytworzony związek służy do otrssyiay-
wania związków o wžasnoéci&eh przeci»drgaw» 
kowych i przeciwbólowych« /1 »astrzsżenie/ 

4 (§í) C07D A1 87 03 02 
rV Akademia Med jezna, Wrocław 

Eyng Stanisław, Maohoń Zdzisław 
>4) Sposób wytwaraąnia nowej 5 - /4-chloro-

tylolzokąggolo -
- j- me-

4~dj -6,7 -

oj) związek p wzorze 1 otrzymuje sif prz&z 
cyklizacjf podstawionych 4-ienyloasaidów kwasu 
5~amiRo~3"jaetylo-4«izoksazolokarbok3ylowego 
za pomocą aldehydu trichlarobetowego* co pro-
wadsi do otrzymania zwiąsku o wzoi'ze 2, bądź 
za poaocą aldehydu mrówkowego, co prowadzi do 
otrssyuiaaia związku o wzorze 3» Poddając związek 
o wzorze 2 acetalowaniu za pomocą alkoholi 
alifatycznych C-j~C3 lub zwiąaek o wzorse 3 
acetalowaniu fcymi alkoholami w obecności chlo¬ 
rowodoru, otrzymuje się związek o wzorze 1« 
Zwiąsek o ytzorze 1 poddaay aminolizie pozwala 
ca uzyskanie pochodnych wykazujących działanie 
prseciwdrgawkowe i przeciwbólowe. 

/2 zaatrzežeaia/ 

C07D A1 ig i) 264 383 2 ) 87 03 02 
l] Akademia Medyczna* Wrocław 
Ž) Eyng Stanisław, Maohoń Zdzisław 

Sposób wytwarzania ,noyęr1 5~ 

(§7*) Sposób wytwarzania swiązku o wssorze 1 
polega na tym, .że prowadzi się cyklisacjf pod¬ 
stawionych 4-feayloamidów kwasu 5-*amino-3-s<3ty-
lo-4-izoksaaolokai-boksylowego za pomocą íonaa-
midu lub aldehydu mrówkowego, a otraymaRy 
5-/4«-3hlorofenylo/-3-iBetyloizoksazolo - [5*4-»d"{-
6,? - dihydro - [7H] « pirymidyn - 4-on poddaje 
się acetalowaniu za x?omocą ortomrówc2anu trie-» 
tyłowego. Wytworzony związek służy do otrzymy¬ 
wania związków o własnościach przeciwbolonrych. 
i praeciwďrgawkowych. /1 zaatrzeżeaie/ 

G07D A1 (21) 264384 (?2) 87 03 02 

r.1) Akademia Msdycana, Vs'rocław 
2j l^rng Stanis ław, Mechoń Zdzisław 
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64/ Sposób wytwarzianlą nowego 5- /4-ohloro-
feaylg/-3-metylo~6--triolilorometyloizo^~ 
ksazolo - C5,4 - d] -6,7 - dihydro -
- C7H3 - pirymidyn - 4-onu 

(jyj) Związki o wzorze 1 otrzymuje się przez 
cyklizację podstawionych 4-fenyloamidów kwasu 
5-amino-3-metylo-4-izoksazolokarboksylowego 
za pomocą aldehydu trichlorooctowego. Wytwo¬ 
rzony związek sł^ży do syntezy związków 
o własnościach przeeiwdrgawkowych i przeciw¬ 
bólowych. /1 zastrzeżenie/ 

4J51) G07D A1 £i) 266884 (22) 87 07 20 
J3Ó) 86 07 22 - DE - P 36 24 647.6 
(71) Boehringer L-g<»lheim KG, Ingelheim am 

Rhein, DE 
(5Á) Sposób wytwarzania nowych heteroazeyin 
(57) Sposób wytwarzania nowych heteroazepin 
o wzorze ogólnym 1a i 1b, w którym A oznacsa 
dokondensowany poj .dyńczo nienasycony pierś¬ 
cień 5-, 6- albo 7-csłonowy, przy czym ewen¬ 
tualnie j =sden atom węgla jeat zastąpiony przez 
ewentualnie podstawiony atom azotu albo przez 
ewentualnie zabezpieczoną grupę karbonylową, 
Z oznacza rozgałęzioną albo nierozgałęzioną 
grupę alkilową lub alkenylową, R^ oznacza 
atom wodoru, grupę alkilową ewentualnie pod¬ 
stawioną grupę cykloalkilową, ewentualnie 
podstawioną grupę alkoksylową, lub atom chlo¬ 
rowca, R 2 oznacza grupę hydroksylową, atom 
ciilorowoa, grupę cy.janową, formylową, karbo-
ksylową, aikoksykarbonylową, aryloksykarbo-
nylową, aikoksy- wględnie aryloksykarbony-
loalkcksylową, alk^nosulfonyloksylową, arylo-
sulfonyloksylową, alkano- względnie arylo-
sulfanyloaminową, aminową, aminokarbonylową, 
aajinokarbonyloamiaową, alkoksykarbonyloactino-
wą, aryloksykarbonyloaminową, aminokarbony=-
loksylową, ąmidynę, grupę imidową, ewentual¬ 
nie podstawiony, praeyłączony przez atom 
węgla lub azotu, 5-, 6- albo 7-człono?/y piarś-
c:L;ń heterocykliczny, grupę bensimidazolij-ową, 
atom wodoru, dalej R 2 oznacza ster alkilowy, 
e^er fonylowy, tioeter alkilowy, przyłączony 
przez atom tlenu albo siarki heterocykliczny 
pierścień 5- albo 6-członowy, a, oznacza 
grupę f^nylową, przy czym pierścień fenylowy 
j;»st ewentualnie podstawiony, R^ oznacza 
grupę pirydylową, R. oznacza atom wodoru» 
grupę alkilową lub alkilokarbonylową, I i Y 
niezależnie od ai^bie oznaczają grupę G-R1 

albo atom azotu, ale nie jednocześnie oznacza¬ 
ją grupę G-R1, albo Y oznacza grupę G-COOR , przy cnym R o znać-.a grupę alkilową lub atom 
wodoru, a X oznaca atom azotu, zaś n oznacza 
jedną z Ii3zb 0, 1, 2, 3» 4» 5 albo 6, pole¬ 
ga na tym, że w przypadku wytwarzania noirych 
heteroazepin o wzo:."ze ogólnym 1a, w którym 
wzorza R-,, R-, A, Z oraz n mają wyżej podane 
znaczenia, a Rg oznacza atom wodoru lub grupę 

przy czym R ' oznacza gr̂ ipf alkilową 
lab atom wodoru, albo R„ oznacsa grupę alki-
lokarbonyloksylową, grupę eteru lub tioeteru, 
amid kwasowy albo aminę, odpoiriedni związek 
o wzorze ogólnym 2, w którym R P, R^, A, Z 
oraz n mają wyż̂ łj pod&ne znaczenie, w przy¬ 
padku, gdy X i Y oznaczają atom azotu, pod¬ 
daje się r-tsakoji z hydrazydem kwasowym o wzo¬ 
rce o,5Ói.nym R^-GONHHHp lub 2 aydrasyną i 
otrzynany zwląsek następnie poddaje się raa-

kcji z halogenkidm kwasowym o wzorze ogólnym 
R-j-COHal albo z ortoeatram o «zorze ogólnym 
6, w którym R'oanacisa .niską grupę alkilową, 
albo w przypadku, gdy X oonacza grupę G-H, 
a Y atom azotu, polega na reakcji związku 
o wzorze 2 z amiuoalkiną o wzorze ogólnym 
R C s c C H N H w którym H n i oznacza atom 
wodoru albo grupę alkilową, albo z acetalem 
alkilowym oc -amiaoaldahydu lub z ketale» 
alkilowym oc -amiuoketonu o wzorze ogólnym 
M 2 C H 2 G R 1 / O R ' / ^ , W którym R-j oznacza atom 
wodoru lub grupę alkilową, a R*oznaoza grupę 
alkilową, albo w przypadku, gdy X oznacza 
atom azotu, a Y grupę 0-H, polega na dekart»«-
ksylowan^u związku o wzorze ogólnym 1c, w 
którym R oznacaa nijką grupę alkilową, po -r 

ewentualnie j *dne związki przekształca się 
w drugie. 

Nowe zwiąski wykazują działanie antagoni 
st yc zna wobec PAP /czynaika aktywującego pi^ " 
krwi/ i mogą być 3tosowane w anaJfilaksji, oa-
tofizjologii dychawioy oskrzelowej i ogólnie 
w stanach zapalnyoh. /12 zastrze^sń/ 

R-,-Z 0V 
2 Ł n 

WZ0R 

R-,-2 

WZÖR i c 

<2 ^n 

CR' 

W.'OR S 

C07D A1 §1) 269560 ^2) 87 12 

86 12 19 - SS - 86 05501-3 
Astra Lakeniedel Aktiebolag, SŐdertalje E 
Hall Hakan 0», Johansson Lars G., 
Thorberg Seth 0. 

(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
chroaaaau 

(̂ 7) Sposób wy+warzania związków o ogólnym 
wzorze 1, w którym R 1 oznacza nasyooną lub iie-
nsayconą grupę G^-Cc-alkilwwą, albo grupę *e-
nyloalkilową, w której pierścień fenylowy jest 
swanťualnie podstawiony, R^ oznacza atom wo¬ 
doru lub grupę C-C^-alkilową, względnj.e R- i 
2 ' J 

R łącznie tworzą pierścień 5- lub 6-uzłoncv*-v 
zawierający 1 lub 2 atomy azotu, tlenu lub 
siarki, polega na tym, że rosazczepia się ?•* r 
o ogólnym wzorze 4» w którym R a oznacza gmp* 

1 9 
węglowodorową, a R i E mają wytej podane 'ba¬ 
czen ie , N-a lk i l u j e s i ę związek o ogólnym ws-j '.e 
5, w którym R a oanacsa gmpę węgl«^wodorową \ v. 

ossnacza R lub R o wyżej podanym znacz* -u 
k ó 7 yj py 

redukuje się związek o ogólnym wzorze 7» 
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którym Rą 

oznacza atom wodoru lub R' 
oznacza atom wodoru lub R , R c 

I , przy czym R ma 
wyżej podane znaczenie, a R oznacza atom 
wodoru lub grupę Cj-C.-alkilową, katality¬ 
cznie redukuje się związek o ogólnym wzorze 
8, w którym R i R mają wyżej podane zna¬ 
czenie, przekształca się związek o ogólnym 
wzorze 9, w którym i oznacza SO^H, HH O lub 1 2 Cl, a R i R ' mają wyżej podane znaczenie, 
zastępując podstawnik Z grupą hydroksylową, 
redukuje się enaminę z podwójnym wiązaniem 
Cj-Cp lub C 2-Co lub zasadę iminy /bez R v 
albo sól imoniową z podwójnym wiązaniem 
Co-li, o ogólnym wzorze 10, w którym R , R 2 i R mają wyżej podane znaczenie. 

Związki o wzorze 1 są użyteczne zwłasz¬ 
cza w leczeniu zaburzeń ośrodkowego układu 
nerwowego. /3 zastrzeżenia/ 

Y 
ÖR? 

^R1 

^R 2 

Wzór 1 Wzór 

N( 
0R a 

Wzór 5 

0> 

Y 
OR« 

0-
. Ć R 

Nr 
Wzór 7 

OR4 

^ ^ 

Wzór 8 
Wzór 9 

87 12 30 

OR« ' R1 

Wzór 10 

4(51) CO7D A1 (gi) 269811 
bő) 86 12 30 - HU - 5512/86 

; 86 12 30 - HU - 5514/86 
Egis Gyógyszergyár, Budapeszt» HU 
Bózsing Dániel, Koyányi née Lax 
Györgyi, Berenyi née Poldermann 
Sditj Magyar Károly, Tuboly Sándor, 
Mándi Attila 

fe4) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
pirymidyny 

(57) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
pirymidyny o ogólnym wzorze 1, w którym A 
oznacza grupę -CHp-GH^-, 
~CH 2-CH 2-CH 2-CH 2- lub -CHsCH-, R 1 oznacza 
atom wodoru lub grupę C^-Cj--alkanoilowąs R 2 

oznacza atom wodoru9 grupę C^-Gc-alkanoilową 
lub grupę o ogólnym wzorze -G/=S/HHR, w któ¬ 
rym R oznacza atom wodoru, Cj-C^-alkil, 
Gg-C^-alkenyl, fenyl lub fenylo-C^C-j-alkil, 
Ro oznacza atom wodoru; a R^ oznacza atom 
wodoru, Cj-C.-alkil lub ewentualnie podsta¬ 
wiony fenyl, zaś r oznacza liczbę zero, 1, 2, 
3, lub 4» polega na tym, że związek w którym 

R.J, R 2 i R3 mają wyżej podane znaczenie, podda¬ 
je się reakcji ze związkiem o ogólnym wzorze 3, 
w którym Y oznacza atom chlorowca, Z oznacza 
atom chlorowca, korzystnie chloru lub bromu, 
a A, R. i r mają wyżej podane znaczenie, lub 
związek o ogólnym wzorze 2, w którym R.j, R 2 

i R-j mają wyżej podane znaczenie, poddaje się 
reakcji ze związkiem dwuchloroweowym o ogólnym 
wzorze 3» w którym A, Y, Z, R. i r mają wyżej 
podane znaczenie i cyklizuje się utworzony 
związek, lub związek o ogólnym wzorze 5, w któ¬ 
rym A'oznacza grupę -CHg-CHg- lub grupę 
-CH=»CH- a R. i r mają wyżej podane znaczenie, 
poddaje się reakcji z dwunitrylem kwasu malo-
nowego o wzorze NC-CtU-CN, lub jeden związek 
o wzorze 1 przekształca się w inny związek o 
ogólnym wzorze 1. 

Otrzymane związki mają zdolność stymu¬ 
lowania systemu odpornościowego organizmu. 

/12 zastreeżeń/ 

MHR, 

HS 
Wzór 1 

Y-A-Z 

(R4)r 
Wzór 3 

A' 

(R4V 

Wzór 2 

NH, 

Wzór 5 

C07D A1 (21) 269812 (|2) 87 12 30 
86 12 30 - HU - 5513/86 
EGIS Gyógyszergyár, Budapeszt, HU 

r2) Rózsa László, Petőcz Lujza, Fekete 
Márton, Szirt Enikő, Hegedűs Mária, 
Gacsályi István 

(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
/ dwubenzo d.g 1,3.6 dioksazocyny 

(57) Sposób wytwarzania związków o ogólnym 
wzorze 1, w którym X oznacza atom wodoru lub 
chlorowcas A oznacza wiązanie pojedyncze albo prostołańcuchowy lub rozgałęziony C.-C l o-
alkilen9 R., i íL> niezależnie oznaczają atom 
wodoru, Cj-C4-alkil lub CyCg-cykloalkil, 
względnie R^ i R 2 razem z atomem azotu, z któ¬ 
rym są swiązane tworzą pięcio- lub sześcioczło-
nowy pierścień heterocykliczny ewentualnie 
podstawiony i ewentualnie zawierający jeszcze 
jeden lub większą liczbę heteroatomów, takich 
jak atom azotu5 tlenu i/lub siarki, polega na 
tym, że swiązek o ogólnym wzorze 2, w którym 2 
ma wyżej podane znaczenie9 acyluje się za po¬ 
mocą związku o ogólnym wzorze Hal-C/OŽ-A-Hal", 
w którym A ma wyżej podane znaczenie, a Hel i 
Hal niezależnie oznaczają atom chlorowca, po 
czym powstały związek poddaje się reakcji z 
aminą o ogólnym wzorze HNR.,R2 w którym R-, i R g 

mają wyżej podane znaczenie, albo związek o 
ogólnym wzorze 2, w którym Z ma wyżej podane 
znaczenie, acyluje się za pomocą związku o ogól¬ 
nym wzorze Hal C/OZ-A-MR^g, w którym A, R 1 i R 2 

aają wyżej podane znaczenie9 a Hal oanacza atom 
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chlorowca, lub o ogólnym wzorze Hał-C/O/-
- A ' - C H « G H 2 , w którym Hal oznacza atom chlo¬ 
rowca, A'oznacza wiązanie pojedyncze albo pro-
stołańcuchowy lub rozgałęziony Cj-Cg-alkilen, 
po czym powstały związek poddaje się reakcji 
z aminą HK^Rg. 

Związki o wzorze 1 działają miejscowo 
znieczulająco, trankwilizująco-uspakajająco 
i/lub przeciwdepresyjnie, przeciwparkinsonowo, 
przeciwarytmicznie i przeciwdusznicowo. 

/6 zastrzeżeń/ 

Wzór 2 

4 (ŚO C07D A1 (21̂  270101 (22) 86 09 22 
85 09 23 - US - 779167 
85 09 24 - GB - 8523582 
86 01 06 - GB - 8600201 
86 03 12 - GB - 8606131 
The Wellcome Foundation Ltd, Londyn, GB, 
The Regents of the University of 
California, Berkeley, US 
Gasida John E., Palmer Christopher J., 
Larkin John P., Smith Ian H. 

ín) 

Sposób wytwarzania nowych p 
bicyklo-heptanu, oktanu lub 

ochodnych 
nonanu 

(57) Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, 
w którym R oznacza grupę C 2_ .^alkilową, alke¬ 
nylową lub alkinylową, z których każda może być 
ewentualnie podstawiona, albo R oznacza grupę 
C 3 - 1 0 c y k l o a l k i l o w ą ' C 4 _ i o c y k l o a l l c e n y l o w ą l a 1 j 

fenylową, z których każda może być ewentualnie 
podstawiona każdy R 1i R^ taki sam lub różny,ozna¬ 
cza atom wodoru lub chlorowca, grupę C, - -alkilową, / -s 

|--} 5̂4) Sposób wytwarzania nowych pochodnych Cp -jalkenylową lub alkinylową, przy czym każda ' 1 ^ ^ +~3~i—v,' « „ M _ rö ^ !m _ł.i._̂ ... 
grupa może być ewentualnie podstawiona, grupę 
alkilokarbalkoksylową zawierającą do 6 atomów 
węgla, grupę o wzorze S/0/ R 4 , W którym R4 ozna¬ 

jest ewentualnie podstawiona lub grupę o wzorze 
S/O/fflR , w którym m i R 4 mają wyżej podane 
znaczenie, a R oznacza atom wodoru, grupę 
benzylową, C,_^alkilową, grupę o wzorze C/O/R8, 
w którym R oznacza grupę C 1 .alkilową, alko-
ksylową lub grupę o wzorze NHR , w którym R^ 
oznacza grupę C.^-alkilową, C~ garyloalkilową 
lub fenylową ewentualnie podstawioną, lub Z 
oznacza grupę -CO.CH^,-, grupę o wzorze -CH/OR 1 0/ 

10 CHg-, w którym R oznacza grupę wodoru» grupę 
Cj^acylową lub Cj ,karbamoilową, 

polega na tym, że eliminuje się bromowodór ze 
związku o wzorze 11, w którym R, R 1 3 1 Y, Y 
i Z mają wyżej podane znaczenie, a R ma takie 

2 
znaczenie, jak R z wyjątkiem tego, że podstaw¬ 
nik w pozycji 4 vr pierścieniu fenylowym oznacza 
grupę 1,2-dibromoetyłową. 

Otrzymane związki wykazują aktywność szkod« 
nikobójczą i są użyteczne jako substancje czynne 
środków szkodnikobójczych, ewentualnie Hyner-gicznych. /10 zastrzeżeń/ 

4(51) C07D A1 (21) 270116 (22) 86 07 30 

cza grupę alkilową a m jest zero, 1, 2, albo 
R 1 oznacza grupę COO-C^-alkilową, cyjanową, 
gem-dimetyłową, gea-dicyjanową, gem-dichlorowco-
wą, gem-dietynylową, spirocyklopropylową,spiro-
oksiranową lub spirooksetanową, podstawioną 
spirooksiranową, lub spirooksetanową, grupę okso 
lub metylenową ewentualnie podstawioną,|albo R\R 
wraz z atomami węgla, do których są przyłączone 
tworzą pierścień C^ykarbocykliczny, ewentual¬ 
nie podstawiony,R oznacza grupę fenylową pod¬ 
stawioną w pozycji 4 grupą o wzorze -C=CH i 
podstawioną ewentualnie w innych pozycjach 
pierścienia fenylowego, Y i Y 1 są takie same 
lub różne i każda z nich może oznaczać atom 
tlenu lub grupę o wzorze S/0/ m, w którym ra 
jest zero, 1 lub 2, Z oznacza grupę CH 2CH 2, 
CH 2CH 20, atom aiarki, grupę CHpO, CH 2S, grupę 
o wzorze CHR 1 xNR , w którym R oznacza atom 
wodoru, grupę cyjanową, atom chlorowca, grupę 
o wzorze C0 2R lub grupę Cj_^alkilową, Gg-3 
alkenylową lub alkinylową, z których każda 

(Ii) 

(57) 
wzór 

86 03 12 - GB - 86 06 130 
The Wellcome Foundation Ltd., Londyn, GB, 
The Regents of the University of 
California, Berkeley, US 
Casida John E., Palmer Christopher J., 
Larkin John P., Smith Ian H. 

2,b,7-trxoksabxcyklo I2,2,2j oktanu 
() Sposób wytwarzania związków o ogólnym 
wzdrze 1, w którym R oznacza rodnik alkilowy, 
alkenylowy lub alkinylowy, ewentualnie podsta¬ 
wiony, lub teft R oznacza rodnik /Cy-C^/cykloal-
kilowy lub/C^-C^/cykloalkenylowy lub fenylovy, 
przy czym każdy z tych rodnikówmoże być podsta¬ 
wiony, R1 oznacza atom chlorowca lub rodnik 
/C^-Cj/alkilowy, /C2-C3/alkenylowy lub /C 2-C 3/ 
alkinylowy, przy czym każdy z tych rodników może 
być podstawiony, a grupę cyjanową, spirocyklopro-
pylową, gem-dwumetylową, gem-dwucyjanową, gem-
-dwueťynyIową,ketonową lub grupę metylenową, 
ewentualnie podstawioną, lub też R1 i R razem 
z atomami węgla, z którymi są połączone, tworzą 
karbocykliczny pierścień-o 5-7 atomach węgla, 
ewentualnie podstawiony, R2 oznacza ewentualnie 
podstawiony rodnik fenylowy, C5-C10/cykloalkilowy 

lub cykloalkenylowy, a R3 oznacza atom wodoru,rodnik 
/G^cyalkilowy, rodnik /G 2-cyalkenylowy lub 
rodnik /C 2-cyalkinylowy, przy czym każdy z tych 
rodników może być podstawiony, grupę cyjanową 
albo atom chlorowca polega na tym, że związek o 

1 2 3 
wzorze 2, w którym R, R , R i R^ mają wyżej 
podane znaczenie, poddaje się cyklizacji w obec¬ 
ności kwasowego katalizatora. 
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Związki o wzorze 1 mają zdolność zwal¬ 
czania szkodników, zwłaszcza owadów i roz¬ 
toczy, toteż stosuje się je jako substancję 
czynną środków azkodnikobójczyeh. 

/2 zastrzeżenia/ 
R /R R{ 

Ó XR2 
Wzór 2 Wzór 1 

CO7D A1 (21) 270963 (22} 86 11 26 
85 11 28 - GB - 8529362 
Pfizer Ltd, Sandwich, GB 
Campbell Simon P., Roberts David A. 
Sposób wytwarzania pochodnych chinolonu 

f Sposób wytwarzania związków o wzorze, 
w którym Het oznacza 5 członową, jedno-
pierścieniową, aromatyczną grupę heterocykli¬ 
czną zawierającą co najmniej jeden atom azotu 
w pierścieniu aromatycznym i połączoną przez 
atom azotu z pozycją 5-» 6-, 7- lub 8-chino-
lonu, przy czym grupa Het jett podstawiona 
grupą wybraną spośród grupy -C/OA/C^-C^ 
alkilowej/, grupy o wzorze -G/O/R1 lub -C/O/R2, 
w których to wzorach R oznacza grupę fenylo-
wą ewentualnie podstawicnąr natomiast R 2 ozna¬ 
cza grupę heterocykliczną wybraną spośród 
grupy tienylowej, furylorej, imidazolilowej, 
triazolilowej i tetrazclilowej, które to grupy 
heterocykliczne są przyłączone do sąsiadują¬ 
cej grupy karbonylowej przez atom węgla w 
pierścieniu i ewentualnie są podstawione, przy 
czym Het również jest ewentualnie podstawione 
najwyżej dwiema grupami C p C ^ alkilowymi, a R, 
który jest przyłączony do pozycji 5-, 6-, 7-
lub 8-chinolonu, oznacza atom wodoru, grupę 
C,-C. alkilową, Cj-C^ alkoksylową, hydroksylową, 
grupę trifluorometylową, atom chlorowca, grupę 
cyjanową lub hydroksymetylową, polega na pod¬ 
daniu odpowiedniego chinolonu, w którym Het 
jest podstawiony grupą cyjanową i ewentualnie 
jedną lub dwiema grupami C-j-C. alkilowymi, 
reakcji ze związkiem o wzorze R%gX lub R -Li, 
w których to wzorach R"3 oznacza albo grupę 

1 2 
C^.alkilową albo grupę R lub R o wyżej po¬ 
danym znaczeniu a X oznacza atom chloru, bromu 
lub jodu, a następnie zadaniu wodnym roztworem 
kwasu. 

Otrzymane związki są środkami pobudzają¬ 
cymi akcję serca, zwiększającymi siłę skurczów 
mięśnia sercowego, nie powodującymi znaczącego 
przyspieszenia rytmu. /9 zastrzeżeń/ 

Wzór 1 

C07D A1 (21) 271 Of 3 (22) 86 12 05 
85 12 06 - HU - nr 467C/85 
Budapesti Vegyimurek, Budapeszt, HU 
Bakos József, Keil BeLint, Toros 
Szilárd, Eifert Gyula, Bihari Ferenc^ 
Magy Mihály, Sárosi Lajos, Durkó Anna', 
Kuronya István, Bohus Péter 
Sposób wytwarzania nowyoh azlaktonów 

o?) Sposób wytwarzania nowych azlaktonów o 
ogólnym wzorze 1, w którym X oznacaa atom wo¬ 
doru, atom chloru, grupę nitrową lub trójfluo-
rometylową, Y oznacza atom wodoru lub chloru, 
Z oznacza atom wodoru, atom chloru, grupę 
nitrową lub trójfluorometylową, V oznacza atom 
wodoru, atom chloru lub grupę nitrową,W ozna¬ 
cza atom wodoru lub chloru, grupę nitrową lub 
lub trójfluorometylową, R^ oznacza atonT wodoru 
lub grupę nitrową, a Rp oznacza grupę alkilową 
0 1-4 atomach węgla, grupę fenylową lub podsta¬ 
wiony chlorowcem i ewentualnie grupą nitrową 
rodnik fenylowy, pod warunkiem, że z podstawni¬ 
ków grupy fenoksylowej a/ tylko jeden może sta¬ 
nowić grupę trójfluorometylową, b/ spośród tych, 
które mają inne znaczenie niż atom wodoru lub 
grupa trójfluorometylową, co najwyżej ďva są ze 
sobą identyczne, c/ co najwyżej cztery podstaw¬ 
niki aą atomami wodoru, polega na tym, że zwią¬ 
zek o ogólnym wzorze 2, w którym X, Y, Z, V, W 
1 R-j mają wyżej podane znaczenie, w obecności 
octanu, korzystnie w obecności bezwodnego octanu 
sodowego, i w obecności bezwodnika kwasu karbo-
ksylowego, korzystnie bezwodnika octowego, pod¬ 
daje się reakcji w temperaturze od 40°C do 
temperatury wrzenia mieszaniny reakcyjnej z co 
najmniej równoważnikową i z co najwyżej dwukrot¬ 
nie równoważnikową ilością N-acyloglicyny o 
ogólnym wzorze 3» w którym Ac oznacza grupę 
acyłową o 2-4 atomach węgla, grupę benzoilową, 
grupę chlorobenzoilową lub grupę nitrobep.zoilo-
wą. /5 zastrzeżeń/ 

Y X w CH 

V W 

Y X 

c-c-o 
Y 
R 2 

Wzór 1 
Ac-NH-CH2-C 

Z 

Wzór 3 

0H 

V W 
Wzór 2 

4 (51) C07P A1 (gi) 263789 |á) 87 01 20 
Rafineria Nafty M«:edliczeM, Jedlicae 
Taj ber Tadeusz, Gunia Tadeusz, Tajber 
Anna 

(̂ 4) Sposób otrzymywania dodatku typu nowych 
pochodnych kwasów fosforowychifäub 
tiofosforowyoh 

(57) Sposób wytwarzania dodetku do produktów 
smarowych typu nowych pochodnych kwasów fosfo¬ 
rowych i/lub tiofosforowych, polega na neu¬ 
tralizacji kwasów fosforowych i/lub tiofoaforo« 

h otrzymanych w reakcji pięcictlenka dwu-
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fosforu i/lub pięciosiarezku dwufosforu z 
alkoholem alifatycznym lvb alkoholem tłusz¬ 
czowym lub mieszaniną alkoholi alifatycznych 
o 3 do 10 atomach węgla w cząsteczce i/lub 
mieszaniną alkoholi tłuszczowych o 4 do 32 
atomach węgla w cząsteczce i/lub fenolem 
i/lub mono/dwu/alkilofenolem przy stosunku 
molowym substratów wynoszącym 1s/2-3/dla 
pięciotlenku oraz 1:4 dla pięciosiarczku dwu¬ 
fosforu, w temperaturze 10-180°C, w czasie 
1-300 minut, zobojętnionych, w przypadku kwa¬ 
sów tiofosforowych, w reakcji addycji do es¬ 
trów alkilowych kwasu metakrylowego lub akry« 
lowego lub mieszaniny estrów alkilowych kwasu 
metakrylowego i/lub akrylowego, w których 
grupa alkilowa zawiera 1 do 4 atomów węgla 
i/lub styrenu i/lub oL -metylostyrenu, uży¬ 
tych w ilości 0-1,1 mcla, w temperaturze 
60-190°C, w czasie 30-300 minut, aminami tłu¬ 
szczowymi lub mieszaniną amin tłuszczowych, 
o zawartości węgla w cząsteczce 4 do 32, lub 
kompozycją składającą się z aminy tłuszczo¬ 
wej lub mieszaniny anun tłuszczowych z amina¬ 
mi alifatycznymi lub mieszaniną amin alifaty¬ 
cznych o zawartości węgla w cząsteczce 4 do 
18 atomów, przy udziale molowym substratów 
wynoszącym 1 ;/0, 3-1 »OL,/ w temperaturze 10-150 C, 
w czasie 1-120 minut. /5 zastrzeżeń/ 

C07P A1 (21) 263790 £2) 87 01 20 
Rafineria Nafty "Jedlicfce", Jedlicze 
Tajber Tadeusz, Gunia Tadeusz 
Sposób otrzymywania dodatku typu nowyuh 
pochodnych kwasów tiofoafonowych 

27) Sposób wytwarzania dodatku do produktów 
smarowych typu nowych pochodnych kwasów tio-
fosfonowych, polegający na neutralizacji kwa¬ 
sów tiofosfonowych, otrzymanych w reakcji 
pięciosiarczku dwufosforu z estrami alkilo¬ 
wymi kwasu metakrylowego lub akrylowego lub 
mieszaniny estrów alkilowych kwasu metakrylo¬ 
wego i/lub akrylowego, w których grupa alki¬ 
lowa zawiera 1 do 4 atomów węgla, i/lub sty¬ 
renem i/lub oc -metylostyrenem, przy udziale 
procentowym substratów wynoszącym odpowiednio 
10-52,5 do 90-47,5 w temperaturze do 180°G, 
w czasie 1-500 minut, aminami tłuszczowymi 
lub mieszaniną amin tłuszczowych lub kompozy¬ 
cją składającą się z aminy tłuszczowej lub 
mieszaniny amin tłuszczowych 2 aminami ali¬ 
fatycznymi lub mieszaniną amin alifatycznych, 
prcy stosunku molowym substratów wynoszącym 
1 s/1—1,3/ w temperaturze 2O-14O°C, w czasie 
1-120 minut. Otrzymane sole amoniowe kwasów 
tiofosfonowych poddaje się alkoholizie za po¬ 
mocą alkoholi alifatycznych lub alkoholi 
tłuszczowych o zawartości węgla w cząsteczce 
4 do 32, i/lub fenolu i/lub alkilofenolu, 
użytymi w ilości 0,4-1,0 mola w stosunku do 
ilości pięciosiarczku dwufosforu zawartej 
w kwasach tiofosfonowych, w temperaturze 
20-140°C, w czasie 1-120 minut. 

/2 zastrzeżenia/ 

C07F A1 %'.) 268905 (22) 87 11 19 
86 11 21 - DD - V/PCO7P/296 516-3 
VEB Elektronische Bauelemente "Carl von 
Ossietzky" Teltow, Teltow, DD 

wyt 
kompleksów ' 

(5) Sposćb polega na tym, że kompleksy tworzy 
się drogą reakcji cyjacków kompleksowych o 

ogólnym wzorze 1 z imidazolem o ogólnym 
wzorze 2, przy czym we wzorze 1 syn?bcl M 
oznacza jon wodoru lub jon metalu, ii ozna¬ 
cza jon metalu przejściowego o kilku możli¬ 
wych stopniach wartościowości, X oznacza 
organiczne lub nieorganiczne jony, rodniki 
lub cząsteczki, współczynniki r i t oznacza¬ 
ją wartości liczb całkowitych w zakresie 
r > t ^ 0 współczynniki a, b i c zaś są war¬ 
tościami liczb całkowitych, które ustala się 
dzięki wartościowości i liczbie koordynacyj¬ 
nej M i M , a we wzorze 2 każdy z symboli 
R 1 i Rp oznacza rodnik alkilowy lub fenylowy 
lub atom wodoru, każdy z symboli R 3 i R, ozna¬ 
cza atom wodoru lub rodnik metylowy, a łącznie 
R, i R4 tworzą dwuwartościcwy, ewentualnie 
podstawiony rodnik benzenu. /7 zastrzeżeń/ 

M a{M'[(CN)r(X) t] b 

Wzór 1 

R3- C-N 

Wzór 2 

4(51) C07H A2 (2 ) 2697H (2k) 87 12 23 
(p) Politechnika Łódzka, Łódź; Kutnowskie 
, Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", Kutno 
\[k) Kaciołek Karol, Redliński Adam, 

Kaczur-Kaczyński Eugeniusz, leplawy 
Mirosław, Wiwała Teresa, Ostapczuk 
Jacek, Majer Zdzisław 

(54) Sposób wytwarzania beta-metyladipoksyny 
(57) Sposób wytwarzania beta-metylodigoksyny -
połsyntetycznego glikoaydu nasercowego na 
drodze selektywnego monometylowania digoksy-
ny w środowisku dimetyloformamidu w obecności 
toluenu, ośmiowodnego wodorotlenku strontowego 
oraz ewentualnie wodorosiarczanu tetrabutyloa-
moniowego i tlenku glinowego, a następnie oczy¬ 
szczania surowej beta-metylodigoksyny metodą 
chromatografii kolumnowej polega na tym, że 
jako czynnik metylujacy stosuje się ester me¬ 
tylowy kwasu 1-naftalenosulfonowego lub ester 
metylowy kwasu bromobenzenosulfonowego w ilości 
2-4 moli na 1 mol digoksyny, przy czym reakcję 
metylowania prowadzi się w temperaturze od 
-10°C do temperatury pokojowej. /1 zastrzeżenie/ 

4 £1) C07J A1 (2J) 263783 (22) 87 01 23 

(71̂  Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, 
, Warszawa 
(72/ Uszycka-Horawa Teresa, Smclińska 
' Jadwiga, Jaworaka Romana, Sedlaczek 

Leon, Lubisz Krystyna, Trzcińska Zofia, 
Włodarczyk Stefan, Korbel Józefa, 
Goźlińska Hanna, Szczepaniak Jadwiga, 
Plorczak Teresa 

wytwarzania 6alfa-fluoro-16alfa, 
17alfa-izopropylidenodioksy-T rbeta, k p 
21-dihydroksy-^ ~pregnen-3»20-dionu 

<Q'I) Spoaób polega na mikrobiologicznej 11beta-
hydrcksylacji 21-półestru dwuzasadowego kwasu 
alifatycznego nasyconego o 4-7 atomach węgla, 
iswłeszcaa 21-aonobursztynianu lub 21-monoady-
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pinianu 6alfa-fluoro-16alfa,17alfa-izopropy-
lidenodioksy-21-hydroksy-4-pregnen-3,20-dionu 
przy użyciu szczepu Cunninghamella elegáns 
1785/21 Gp, jego grzybni wegetatywnej lub 
zawiesiny zarodników. /2 zastrzeżenia/ 

CO7J A1 (2?) 266544 ; (22) 87 06 30 
86 06 30 - JT - A.N.48201A/86 
PIDIA S.p.A., Abano Terme, JT 
Sposób wytwarzania estrów kwasu 
alginowego 

(̂ 7) Sposób wytwarzania estrów kwasu algino¬ 
wego polega na reakcji w rozpuszczalniku 
aprotycznym, czwartorzędowej soli araoniowej 
kwasu alginowego ze środkiem estryfikującym 
i ewentualnym przekształceniu wolnych grup 
karboksylowych w wytworzonych estrach w sole. 
Przedmiotem zgłoszenia jest także sposób 
wytwarzania folii lub nici z estrów algino¬ 
wych. /32 zastrzeżenia/ 

C08B A2 (21) 268418 ^2) 87 10 23 
Politechnika Łódzka, Łódź 
Łaszkiewicz Bogumił, Wcisło Paweł, 
Domasik Barbara, Krajewski Krzysztof 

(54) Sposób otrzymywania karbaninianu / celulozy 
(57) Sposób otrzymywania karbaminianu celu¬ 
lozy, stosowanego do wytwarzania folii celu¬ 
lozowej, włókien celulozowych, nietkanych 
materiałów włóknistych oraz w charakterze 
nośnika substancji biologicznie czynnych, 
drogą aktywacji celulozy, charakteryzuje się 
tym, że aktywację prowadzi się w wodnym roz¬ 
tworze wodorotlenku sodu o stężeniu 12-20%, 
w obecności 1-5% wagowych takiego aktywatora, 
jak mocznik, tiomocznik, glinian sodu lub 
potasu, oraz cynkan sodu lub potasu, w czasie 
nie dłuższym niż 120 minut w temperaturze 
18-60°C, następnie usuwa się z aktywowanej 
celulozy nadmiar ługu do pH 7-12 i nasyca 
wilgotną celulozę mocznikiem, z ewentualnym 
udziałem katalizatora w postaci glinianu lub 
cynkanu sodu czy potasu, kwasu fosforowego 
lub fosforawego, soli kwasu fosforowego 
lub fosforawego oraz węglanu metali aklalicz-
nych, a następnie celulozę nasyconą mocznikiem 
ogrzewa się w temperaturze 120-180öC, w czasie 
nie krótszym niż 60 minut, po czym produkt 
oczyszcza się drogą ekstrakcji alkoholem lub 
wodą. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G08G A1 (21) 262737 (22) 86 11 28 
w C09K 
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 

"Blachownia", Kędzierzyn-Koźle 
(j2) Śnieżek Tadeusz, Jagiełło Ryszard, 

7 Swirk Tadeusz, Król Piotr, Rudnicki 
Jarosław, Wierzbicka Janina, Stanisławska 
Wiesława 

Í54) Sposób uszczelniania i zabezpieczania 
przed korozją złącz blaszanych 

57 Sposobem według wynalazku złącze blaszane 
odtłuszczone i oczyszczone od luźno przyle¬ 
gających produktów korozji wypełnia się ti-
ksotropowym kitem poliuretanowym, korzystnie 
kitem, który otrzymuje się w reakcji prepo-

limeru izocyjanianowego i składnika poliolo-
wego zawierającego na 100 części wagowych 
polieteru, wytwarzanego znanym sposobem w rea¬ 
kcji bisfenolu A i tlenku alkilenowego, 7-11 
części wagowych aerosilu, 50-65 czféci wago¬ 
wych talku, 5-8 części wagowych aminy tłusz¬ 
czowej o co najmniej 13 atomach węgla w łań¬ 
cuchu, 0,1-0,5 części wagowej urotropiny i 
0,05-0,2 części wagowej typowego katalizatora 
procesu poliaddycji izocyjanianów i polioli, 
przy czym prepolimer izocyjanianowy zawiera 
25-40 % wagowych wolnych grup izocyjanianowych 
w przeliczeniu na diizocyjanian toluilenu i 
otrzymuje się go w reakcji mieszaniny izomerów 
2,4- i 2,6-diizocyjanianów toluilenu z wyso-
kocząsteczkowymi poliestrami z tym, że ilość 
wolnych grup hydroksylowych w polieterze powi¬ 
nna odpowiadać ilości wolnych grup izocyjania¬ 
nowych w prepolimerze z błędem 5%, a wypełnione 
złącze blaszane poddaje się wygrzewaniu w tempe¬ 
raturze 60-80°C przez 20-40 minut, a później 
dojrzewaniu w temperaturze otoczenia w czasie 
co najmniej 1,5 godziny, po czym na złącze 
nakłada się zabezpieczającą powłokę lakierowa, 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) G08G A1 (21) 263248 (22) 86 12 29 
Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 

Wl E P k Pit 
) y y 
2) Kicko-Walczak Ewa, Penczek Piotr, 
/ Mental Zdzisław, Szmaciński Andrzej, 

Namysł Maciej 
(54) 

żywic poliestrowych 
(57) Sposób wytwarzania nienasyconych żywic 
poliestrowych przez estryfikację kwasu izo-
ftalowego nadmiarem molowym glikolu z dodat¬ 
kiem katalizatora, polikondensację uzyskanego 
estru z bezwodnikiem maleinowym i ewentualnie 
innymi dwufunkcyjnymi kwasami organicznymi 
lub ich bezwodnikami i rozpuszczenie uzyskane¬ 
go estru w manomerze siecującym, charaktery¬ 
zuje się tym, że jako katalizator estryfikacji 
stosuje się octan manganowy w ilości 0,01-1 
części wagowych na 100 części wagowych kwasu 
izoftalowego. /1 zastrzeżenie/ 

C08G A1 <£j) 263582 87 01 06 
fri) Przedsiębiorstwo Robót Izolacyjnych, 
;• \ Wrocław 
(72) Pieczaba Zygmunt, Starzyk Krystyna 
(54) Prepolimer oparty na żywicy epoksydowej 
(57) Prepolimer składa się ze 100 części wago¬ 
wych małocząsteczkowej żywicy epoksydowej i 
do 50 części wagowych smoły pofenolowej po¬ 
chodzącej z procesu destylacji fenolu, zawie¬ 
rającej do 50 części wagowych organicznych 
związków fenolowych oraz korzystnie rozpuszczal¬ 
ników, takich jak: toluen lub ksylen w ilości 
do 30 części wagowych, liczonych w stosunku 
do żywicy. /1 zastrzeżenie/ 

G08G A1 (51) 263583 87 01 Oć 
(n) Przedsiębiorstwo Robót Izolacyjnych, 

Wrocław 
(72) Pieczaba Zygmunt, Starzyk Krystyna 
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(54) Kompozycja utwardzająca do żywic 
epoksydowych 

(57) Kompozycja składa się ze 100 części 
wagowych trójetanoloczteroaminy i do 300 częś¬ 
ci wagowych smoły pofenolowej, pochodzącej 
z destylacji fenolu, zawierającej do 50 częś¬ 
ci wagowych organicznych związków fenolowych. 

/1 zastrzeżenie/ 

4 (51) C08G A1 (21) 263806 (22) 87 01 22 
(p) Wyższa Szkoła Inżynierska im. K. 

Pułaskiego, Radom 
Roczniak Krystyna, Siepracka Barbara, 
Wylon Andrzej, Prot Tomasz 
Sposób modyfikowania żywicy wielohydro-
ksymetylofurfurylidenoacetonowe.j 

(57) Sposobem według wynalazku do 100 części 
wagowych nieodwodnionej żywicy zawierającej 
co najmniej 40% wagowych suchej substancji 
dodaje się 10-300 części wagowych I-rzędowego 
alkoholu alifatycznego, mieszaninę ogrzewa 
pod zmniejszonym ciśnieniem przez 0,1-4 go¬ 
dzin w temperaturze 323-343K, dodaje 20-100 
części wagowych węglowodoru aromatycznego i 
odbiera całą zawartość wody, następnie odde-
stylowuje również pod zmniejszonym ciśnieniem 
nadmiar alkoholu do uzyskania żądanej zawar¬ 
tości suchej substancji i lepkości żywicy. 

/1 zastrzeżenie/ 

4 (51) C08G A1 (21) 267001 ^2) 87 07 24 
60) 86 07 25 - DE - 3625 278.6 
UV\ P. Willich Berg - und Bautechnik GmbH+Co, 

' Dortmund, DE 
(72) Bode Harald 
(54) Sposób wytwarzania organomineralnych 

tworzyw piankowych 
(57) Celem wynalazku jest uzyskanie organomine¬ 
ralnych tworzyw piankowych, przy wykorzysta¬ 
niu do spieniania mieszaniny reakcyjnej dwu¬ 
tlenku węgla, wytwarzanego w reakcji grup 
isocyjanianowych z wodą. 

Sposób wytwarzania organomineralnych 
tworzyw piankowych na drodze reakcji poliizo-
cyjanianu 2 roztworem alkalicznego krzemianu, 
w obecności katalizatora, polega aa tyra, że 
prowadzi się przy molowym stosunku grup 2łC0 
w poiiizocyjánianie do grup tlenku metalu 
alkalicznego M e ? 0 w roztworze metalu alkalicz¬ 
nego wynoszącym więcej niż 2 i w obecności 
ł^rdrofobowego kopolimeru blokowego polisiioksa-
no-polieterowego o ogólnym wzorze 1, w którym 
P oznacza grupę o wzorze 2, w którym R ozna-
csa atom wodoru lub rodnik alkilowy, zaś n 
oraa m we wzorze 1 i x oraz y we wzorze 2 
oznaczają liczby całkowite, wyrażające odpo¬ 
wiedni stopień polimeryzacji, przy czym blok 
polisiloksanowy jest połączony z blokiem po-
lieterowym przez nie ulegające hydrolizie 
wiąaanie SiC, a zawartość jednostek tlenu 
-etylenu w bloku polieterowym wynosi 3Q-<80%. 

/8 sastrzężeń/ 

3 <H£)SiO-f-Śi-O 
CH3 

CH3 

Wzór 1 

CH3 C3 
Si-0-|Si(CH 3) 3 

m 

(C 2H 4O) X(C 3M 6O) V-R 
Wzór 2 

4(51) CO8G A2 (ín) 268887 (22) 87 11 17 
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Rosłaniec Zbigniew, Słonecki Jerzy, 
' Wojcikiewicz Henryk 

(54) Sposób wytwarzania termoplastycznego 
elastomeru blokowego zwłaszcza na 
piowłoki przewodów elektrycznych 

(57) Sposób według wynalazku polega na zsyn-
tezowaniu na drodze wymiany estrowej i poli-
kondensacji aromatycznych kwasów dwukarboksy-
lowych lub ich dwuestrow z więcej niż jedno-
hydroksylowymi alkoholami małocząsteczkowymi 
i z polieterodiolami w obecności katalizatorów 
i przeciwutleniaczy. Do wymiany estrowej jako 
polieterodiol wprowadza się polioksyizopro-
pylenodiol i/lub polioksyizopropylenotriol 
i/lub poliizopropylenotetrol i/lub oksyetylo-
wane pochodne o masie cząsteczkowej od 300 do 
12000 w ilości od 20 do 80 procent masowych 
w polimerze w obecności katalizatorów, metaloo¬ 
rganicznych. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) C08J A1 (21) 263025 . (22) 86 12 15 
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, 

"Blachownia", Kędzierzyn-Koźle; Zakłady 
Chemiczne "Blachownia", Kędzierzyn-Koźle 

\J2j Budnei Zbigniew, Kliraiec Jacek, Morawiec 
Bernard, Tkacz Bogusław 

(54) Sposób oczyszczania i neutralizacji 
surowych diagomerów_ gropyleňu 

I5/7) Sposób oczyszczania i neutralizacji po¬ 
przez adsorpcję surowych oligoraerów propylenu, 
wytwarzanych w procesie oligomeryzacji propy¬ 
lenu na katalizatorze fosforowym, polega na 
tym, że ciekłą mieszaninę surowych oligomerów 
pz*zepuszcza się w temperaturze 323-523 K y pod ciśnieniem O,1-2»5 MPa, ?. szybkością liniową 
0,005-0,025 m/s przez ałoże adsorbentu w posta¬ 
ci granulowanego, wąskoporowatego węgla aktyw¬ 
nego, impregnowanego líaOH, K0H, Ha 9C0,, 
KpCOo. Regenerację adsorbentu prowadzi się 
przez wymywanie z adsorbenta soli wodą, susze¬ 
nie i aktywację węgla w temperaturze 473-523 K, 
impregnowanie węgla wodnymi roztworami NaOH, 
KOH, Na^CO-,, KpCO-, o stężeniu 10-30% wagowych 
i wysuszenie w temperaturze 473-523 K. 

/2 zastrzeżenia/ 
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4 (51) C08J A1 (21) 263851 (22) 87 01 28 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Barwników "Organika", Zgierz 
(I2) 01szew3ki Zbigniew, Sekuła Włodzimierz, 

Kaźmierska Mariola, Muszyński Mirosław, 
Graaj Jan, Przybylski Chrystian, Szy»ański 
Waldemar, Kiepiel Wiesław, Manczak-
-Mancewicz Leonard 

(54) Sposób barwienia tworzyw skóropodobnych 
poromeryiznych 

(57) Sposób według wynalazku polega na barwie¬ 
nia taśmy tworzywa skóropodobnego pororaefcycz-
nego zawierającego po procesie wytwarzania 
nie wypłukany rozpuszczalnik polimeru. Barwie¬ 
nie prowadzi się w kąpieli wodnej przy pH 
o wartości 5,0-8,5, zawierającej rozpuszczal¬ 
ne w wodzie barwniki anionowe, w temperaturze 
nie przekraczającej temperatury wrzenia kąpie¬ 
li w czasie 0,5-15 minut, a zabarwione tworzy¬ 
wo płucze aię w wodzie i poddaje dalszej obrób¬ 
ce wykończeniowej. /T zastrzeżenie/ 

4 (51) C08J Al (21) 264294 £.2) 87 02 25 
fri) Centralny Ośrodek Badawczo-R »zwojowy 

Przemysłu Jedwabniczo-Dekoraoyjnego, 
Łódź 

\[2) Brzeziński Stefan, Foczpański Jerzy, 
' Nowak Simona, Stawiszyński Roman 

^4) Sposób wykończenia taśm samodczepnych 
(57) Sposób polega na poddaniu taśmy wykona¬ 
nej z żyłki - poliamidu 6, kształtowaniu 
cieplnemu w temperaturze 170°c, w czasie 
12 sekund, w niespęczniającym środowisku 
powietrza, a następnie obróbce w stale in-
tensyfikowanyoh warunkach w środowisku spę¬ 
czniającym pary wodnej nasyconej. Obróbkę 
w parze - termostabilisację przeprowadza 
się w sposób trójstopniowy, w łącznych warun¬ 
kach obróbki parą o ciśnieniu od 0,14-0,40 
MPa, co odpowiada temperaturze pary nasyco¬ 
nej od 11O°C-145°C, w czasie od 65-75 minut, 
z pośrednimi etapami odprężającymi w warun¬ 
kach obróbki parą o ciśnieniu od 0,03-0,04, 
co odpowiada temperaturze pary nasyconej 
od 7O-75°C, w czasie 45 minut. Następnie sto¬ 
suje się uzupełniającą obróbkę hydro3tabi-
lizującą w temperaturze kąpieli wodnej 130°C, 
w czasie obróbki 20 minut. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) C08J A1 (2i) 266871 (22) 87 07 17 
iÓ) 86 07 19 - DE - 36 24 543.7 

Wolff Walsrode AG, Walsrode, DE 
Termozgrzewalna folia wielowarstwowa 
žT p'olioleíín 

(57) Termozgrzewalna, przynajmniej jednokie¬ 
runkowo orientowana folia wielowarstwowa, 
składająca się z warstwy podstawowej z poli¬ 
propylenu i z co najmniej jednej warstwy 
termozgrzewalnej z polimerów olefinowych, 
charakteryzuje się tym, ż© ma warstwę termo¬ 
zgrzewalną utworzoną 1. z 35-70% wagowych, 
polimerów ole'inowych zawierających jako skład¬ 
nik A/ co najianiej jeden terpoliffer stcładają-
cy się z a/ 65-82% wegowysh propylenu, b/ 
25-14% wagowych butenu-1 i c/ 10-4% wagowyoh 
etylenu, oraz zawierających jako składnik 
B/ 0-7% wagowych kopolimeru etylenu i buje¬ 
nu- 1 , przy czym suma zawartości A/ i B/ 
względnie za^rartaści e/, b/ i c/ jest zawrze 

równa 100% wagowych, a zawartość monomerów 
w składnikach A/i B/ musi zawsze stanowić 
65-82% wagowych propylami, 25-14% wagowych 
butenu-1 i 10-4% wagowych etylenu, nadto utwo¬ 
rzoną 2. z 65-30% wagowych, kopolimeru propylen/ 
etylen o zawartości 2-6% wagowych etylenu, prsy 
czym suma udziałów 1 i 2 jest zawsze równa 100% 
wagowych i ewentualnie utwórzjną 3. ze znanych 
substancji pomocniczych i dodatkowych. Folia 
nadaje się do stosowania jako folia opakowanio¬ 
wa. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) C08J A2 (21) 2h9150 (22) 87 11 30 
([i) Centralny Ośrodek Badawczo-R« zwojowy 

Przemysłu Odzieżowego, Łódź 
(72/ Krzyżaniak Włodzimierz, Wagxier Lessek, 
/ Pawłowski Tadeusz, Lepla Kazimierz, 

Pietkiewicz Krystyna, Zań Józef 
Sposób wytwarzania elastycznych 
kształtek z tworzywa poliamidowego 
o stałej stabilności wymiarów 

\5Ť) Sposób polega na tym, że kształtki po 
uformowaniu znaną techniką wtrysJcu poddaje 
aię po ostygnięciu obróbce cieplnej w wodzie 
0 temperaturze 80 - 100°C przez okres od 
1 do 3 godzin, a nastęrmie w procesie ciągłym 
w oleju maszynowym o lepkości kinematycznej 
w temperaturze 40°c 9 - 4 0 mm 2/s w tempera¬ 
turze 105 - 135°C przsz okres do 30 minut, 
a po wyjęciu z oleju kształtki chłodzi się 
w atmosferze otaczając-go powietrza o tempera¬ 
turze normalnej. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) C08J A2 (21) 2H93OO (22) 87 12 03 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

^ Barwników "Organilia", Zgi irz 
^2/ Hsncel Maria, Sójca Wojciech, Mikołajozyk 
/ Włodzimierz, Kiepisl Wiesław, Mańszak-

Mancewicz Leonard, Kostrzewa Wojciech 
pjgmentowy do barwiania 

(57) Preparat zawiera 30-80% wagowych pigmentu 
nieorganicznego, 15-65% wagowych dwumetylofor-
raamidu, 1-5% środków pomocniczych o charakterze 
niejonowym, 5-20% wagowych ftalanu diruoktylu 
lub dwubutylu lub ich pochodnych oraz ewentual¬ 
nie dodatek do 5% wagowych trójetanoloamlny. 

/1 zastrzeżenie/ 

C08L A1 fej) 262496 (22) 36 11 20 
Kwieciński Adam, Łowicz 
Środek samoczynnie utward^alny ikair^HoJíči ił 
do TuoTöwnictwa 

8 
) árodek wsdług wynalazku slcłada się z około 

40-85% granulowanego r<?gfcneratu kauczuku syn¬ 
tetycznego, odpadowego, 10-55% żywicy polire-
tanowej, 1-4% utwardsacaa i aweutualnie pigmen¬ 
tów. Środek nadaje się do sabarpieczania przed 
przemarzaniem ścian nośnych /zewnętrznych/ 
budynków w miejscach tworaenia aię tzw. mostków 
termicznych, przy jednoczesnym pochłanianiu 
dźwięków. /1 zastrzeżenie/ 
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4 (51) C08L A1 (21) 263629 (22) 87 01 12 
Politechnika Szczecińska, Szczecin 
Tartakowski Zenon, Poślednik Stefan 
Kompozycja poliamidowo-wypełniaczowa 

(57) Kompozycja poliamidowo-wypełniaczowa 
o podwyższonej odporności termicznej, zawie¬ 
ra: 70-98% wagowych poliamidu oraz 2-30% wa¬ 
gowych popiołów lotnych i/lub mikrosfer po¬ 
piołów lotnych o wielkości cząstek do 0,16 mm. 
Kompozycja jest stosowana na wyroby precyzyjne 
o małej tolerancji wymiarowej. /1 zastrzeżenie/ 

G08L 
B32B 

A1 (21) 263684 ^2) 37 01 15 

(54) 

Spółdzielnia Pracy Usług Technicznych 
"Technus", Gdańsk 
Pikoń Tadeusz, Páterek Zdzisław 

Sposób i środek do powierzchniowego 
"?'abezPi e c zęoia i barwi ania p okryc 
dachowych, i płyt elewącyjnych z__wyrobów 
c ement cwJxTrPT'" ązT_esTowci-»c e'EirEö^xS 

fef) Sposobem według wynalazku wyroby oczy¬ 
szczone i wysuszone pokrywa się kompozycją 
gruntującą, składającą się z kopolimeru octa¬ 
nu winylu i iualeinianu dwubutylu w ilości 1 
części wagowej i wody w ilości 1 części wago¬ 
wej oraz 0,01 do 0,1 części wagowych pigmentu 
organicznego lub nieorganicznego» a następnie 
pokrywa się warstwą wierzchnią, składającą 
się z kopolimeru octanu winylu i maleinianu 
dwubutylu w ilości 1 części wagowej, wody w 
ilości 0,20-0,30 części wegpwyeh oraz pigmen¬ 
tu organicznego lub nieorganicznego w ilości 
•••-.O1-C.1 cz,ęści w&gowyciu 

środek według vynálezku składa się z 
közelire ru, octanu vixnjlu i maleinianu dwu¬ 
butylu w jlości 1 części wagowej, wody w 
ilości 0,2-1 części wagowych oraz pigmentu 
organicznego lub nie organiczne?go w ilości 
0,01-0,1 części wagowych. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) C08L AI (51) 264203 (22) 87 02 18 
(71) Wojewódzki Klub Techniki i Racjona¬ 

lizacji - Zakład Usług Technicznych, 
( Krosno 
(72/ Zięba Czesław, Koza Franciszek, Pętlak 
^ ' Eugeniusz, Pawluś Wiesław, Tomczyk 

Włodzimierz, Misztal Zdzisław, 
Gałuszka Eugeniusz, Topolski Janusz, 
Kępa Tadeusz, Bogusławski Czesław 

(57) Koraposycję stanowi roztwór 100 części 
wargowych aafsltu ponaftowego utlenionego, o 
temperaturze raięknienia 313-343 K, 1-10 csęś-
ci wagowych środka adhe-syjnego w postaci 
mieszaniny polikondensatów formaldehydowych 
z kwasem beta-nadtalenosullonowym w roztworze 
wodnym chlorku sodu i siarczanu sodu 0,1-5 
części wagowych środka uplastyczniającego w 
postaci nonylofenoksypolietoksyetanolu w 
25-50 częściach wagowych pogonu po rektyfi¬ 
kacji trójchloroetylenu i 5-15 częściach 
wagowych rozpuszczalnika węglowodorowego w 
sakresie temperatur wrzenia 423-503 K. 

!'\ zastrzeżenie/ 

4 (Si) 
(W) 
(72j 

C08L A1 ^1) 264204 (22) 87 02 18 
Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji 
Zakład Usług Technicznych, Krosno 
Zięba Czesław, Sebastianko Stanisław, 
Matysik Marian, Niesłochowski Adam, 
Tomczyk Włodzimierz, Koza Praacissek, 
Gałuszka Eugeniusz, Markiewicz Mieczysław, 
Małachowski Zeaon, Pawluá Wiesław, Pętlak 
Eugeniusz 
Spoiwo aafaltowe do parkietów 

Í57) Spoiwo stanowi roztwór 60-80 części wago¬ 
wych utlenionego i przedmuchanego parą wodną 
asfaltu ponaftow3go o tsiaperaturse mięknienia 
343-353 K, 1-5 części wagowych środka adhesyj-
nsgo, 1-10 części wagowych środka uplastycznia¬ 
jącego i 20-40 części wagowych rozpuszczalnika 
w postaci frakcji ropy naftowej rafinowanej 
i odbarwionej o zakresie temperatur wrzenia 
423-503 K, przy 80% destylatu do temperatury 
453 K. /1 zastrzeżenie/ 

C08L A1 (gf) 268O97 (|2) 87 10 07 
86 10 08 - GB - 86/24082 
Dunlop - CCT S.A., Tournai» BB 
Riviere Jean s Wokke Eduard A. 
Utwardzalna kompozycja 
polimerów chlork 

po 
ku 

, produkt z 
winylu i Ř? p 

wytwarzania produktu z polimerów" 
chlorku winylu ~* 

(57) Celem wynalazku jest uzyskanie uformowa¬ 
nych produktów z polimerów chlorku winylu np B impregnowanych polimerem rdzeni pasów napę¬ 
dowych, w szczególności przenośników taámo'sych. 

Sposobem według wynalazku produkty z po¬ 
limerów chlorku winylu o dużej stabilności 
cieplnej i odporności na płomień uzyskujš się 
przez utwardzanie kompozycji polimeru chlorku 
winylu zawierającej zmiękczacz fosforanowy 
oraa 2~podgtawioną-4, 6-dwutiolo-3-triazynę 
i/lub jej sól. /39 zastrzeżeń/ 

4(51) C09B A2 (21) 269297 (22) 87 12 03 
^1) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Bai-wników "Organika", Zgierz 
\[2) Jabłoński Jerzy, Muszyński Mirosław, 

Seibiss Halina 
(54) žrodek do barwienia włókien poliestrowych 
>v ' ä n T l błękitny "~ 
>̂7) Środek do barwienia włókien poliestrowych 

na kolor błękitny stosowany w procesie szybkiego 
barwienia zawiera: 10-90 części wagowych związ¬ 
ku o wzorze 1 s w którym X oznacza grupę aminową lub hydroksylową, Y oznacza atom wodoru, grupę 
hydrokayfenyIową lub metoksyfenylową, Z oznacza 
grut>ę aminową lub resztę arcinofenylową, V ozna¬ 
cza* stora wodoru lub grupę hydroksyfenyIową, R 
oznacza atom wodoru lub grupę aminową, 0-80 
części wagowych związku o wzorze 2, w którym 
X, Y, Z i 7 oznaczają grupę hydroksylową lub 
aminową, 0-80 części wagowych związku o wzorze 
3, w którym X oznacza atom wodoru, chloru lub 
orornu albo grupę cyjanową, Y oznacza grupę n i ¬ 
trową lub cyjanową, Z i V oznaczają grupę 
ß-acetoksyetyIową9 benzylową, allilową lub 
etylenową, R^ oznacza grupę alkilową o 1-2 
atomach węgla, R o oznacza atom wodoru, grupę 
metoksylową lub etoksylową, przy czym użyte 
związki mają trwałą postać krystalograficzną 
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oraz dodatek znanych substancji pomocniczych 
o właściwościach dyspergujących, zwilżają¬ 
cych i przeciwpylnych. /1 zastrzeżenie/ 

R 0 

Br/i-Z/ 

4 (§1) C09B A2 (21) 269298 (22) 87 12 03 
(P/ Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Barwników "Organika", Zgierz 
(T2J Hencei Maria, Sójka Wojciech, Szlendak 

Lucyna, Nowak Alicja, Łuksztejdt 
Teresa, Kostrzewa Wojciech, Kiepiel 
Wiesław 

^4] Preparat pigmentowy do barwienia 
polimerów syntetycznych 

^7) Preparat zawiera: 15-40% wagowych pigmen¬ 
tu organicznego i/lub sadzy, 30-65% wagowych 
dwumetyloformamidu, 5-20% wagowych ftalanu 
dwuoktylu oraz dwubutylu lub ich pochodnych 
albo eterów i/lub poliestrów kwasów karboksy-
lowych i alkoholi wielowodorotlenowych, 1-8% 
wagowych środków pomocniczych o charakterze 
anionowym i/lub niejonowym oraz ewentualny 
dodatek do 5% wagowych trójetanoloaminy. 

/1 zastrzeżenie/ 

/ 
4 (51) C09B A2 (21) 269299 ^2) 87 12 03 
(n) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Barwników "Organika", Zgierz 
(72) Jabłoński Jerzy, Muszyński Mirosław, 
' Scibisz Halina 

(54) Środek do barwienia włókien poliestro-
wych na kolor czarny 

(57) Środek do barwienia włókien poliestro¬ 
wych na kolor czarny, stosowany w procesie 
szybkiego barwienia, zawiera: 20-45 części 
wagowych związku o> wzorze 1, w którym X 
oznacza grupę aminową lub hydroksylową, Y 
oznacza atom wodoru, grupę hydroksyfenylową 
lub metoksyfenyIową, Z oznacza grupę anili¬ 
nową lub aminową, V oznacza atom wodoru lub 
grupę hydroksylową, R oznacza atom wodoru 
lub grupę aminową, 20-45 części wagowych 
związku o wzorze 2, w którym X, Y, Z, V 
oznaczają grupę hydroksylową lub aminową, 
5-20 części wagowych związku o wzorze 3, w 
którym X oznacza atom wodoru lub chloru albo 
grupę hydroksylową lub cyjanową, Y oznacza 
atom wodoru lub grupę nitrową, R oznacza 
atom wodoru lub grupę metylową, Z oznacza 
atom wodoru lub grupę acetyloarainową, V 1 

oznacza atom wodoru lub grupy: ß -hydroksy-
etylową, ß -cyjanoetylową, J5-acetoksyety-
lową; V„ oznacza grupy: etylową,jß-hydroksy-
etylowąf jb -cyjanoetylową,_£ -acetoksyetylową 
i 10-30 części wagowych związku o wzorze 4» 
w którym R.. oznacza grupę metylową lub ety¬ 
lową, R 2 oznacza atom wodoru lub grupę mety¬ 
lową, przy czym użyte związki mają trwałą 
postać krystalograficzną oraz dodatek znanych 
substancji pomocniczych o właściwościach 

dyspergujących, zwilżających i przeciwpyl¬ 
nych. /1 zastrzeżenie/ 

R 0 X 

4 (51) C09C 
P27B 

A1 (21) 26409-6 (22) 87 02 13 

{hj Politechnika Wrocławska, Wrocław; 
Gliwickie Zakłady Chemiczne "Carbochem", 
Gliwice 

(72) Seweryniak Mieczysław, Leszczyński 
Zbigniew, Jarzmiński Zbigniew, Sroka 
Erwin, Kowalski Jan, Siemianowicz 
Stanisław, Kropiwnicki Jerzy, Zurzycki 
Leszek, Foryś Kazimierz, Hałat Adam 

(54) Reaktor piecowy do wytwarzania 
sadz tec cznych 

(̂7/ Reaktor ma co najmniej dwie komory spala« 
ma usytuowane naprzeciw siebie parami i pro¬ 
stopadle w stosunku do komory reakcyjnej /1/, 
W części czołowej reaktora jest umieszczona 
komora wstępnego spalania /13/ z palnikiem 
gazowo-olej owym /12/ i przesuwną dyszą olejo¬ 
wą. Na wejściu do komory reakcyjnej /1/ jest 
wkładka przewężająca /14/ w postaci dyszy. 

/4 zastrzeżenia/ 
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4 (51) CO9D A3 (21) 263824 (22) 87 01 26 
fci} 256952 
(Jy Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, 
, ' Gliwice 
(j2J Polak Danuta 
(54) Przeciwkorozyjna farba asfaltowa t 

przeznaczona zwłaszcza dla przemysłu 
okrętowego 

(57) Farba charakteryzuje się tym, że jej 
część spoiwowa składa się z utlenionego asfal¬ 
tu ponaftowego w ilości od 10,0 do 22,0 
części masowych, 0,3-1 części masowych poli¬ 
propylenu ataktycznego oraz 0,5-1 części ma¬ 
sowych ftalanu dwuoktylu, a ilość wypełniaczy 
stanowiących mieszaninę barytu mielonego i 
niekalcynowanego kaolinu mielonego wynosi 
25,0 do 30,0 części masowych. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C09D A1 (21) 269594 (22) 87 12 18 
K ) Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie 

/ Filia w Krakowie, Kraków; Krakowskie 
Zakłady Usługowe "Renowacja", Kraków 

(72) Kursa Teresa, Bujas-Spyra Henryka, 
Szyngiera Roman, Bartula Michał 

54) Sposób wytwarzania emalii patynowej (54) 
(51) Sposób polega na tym, że zestaw surowco¬ 
wy topi się w temperaturze około 1620 K w 
atmosferze utleniającej na płynną masę, którą 
po sklarowaniu i ujednorodnieniu schładza się 
rozdrabniając na frytę składającą się z PbO 
w ilości 35-70% masowych, SiO 2 w ilości 15-41% 
masowych, B 20^ w ilości 2-8% masowych, CdO 
w ilości 1-5% masowych, Na 2O i/lub K 20 w 
ilości 1-4% masowych, MnO w ilości 0-7% ma¬ 
sowych, Fe 20^ w ilości 0-7% masowych, A12O-, 
w ilości 0-5% masowych, NiO w ilości 0-3% 
masowych, Cr 20 o w ilości 0-2% masowych, CoO 
w ilości 0-2% masowych. Frytę tę miesza się 
w proporcji od 10:1 do 10:4 ze środkiem pod¬ 
barwiającym i miele do uzyskania ziarna o 
średnicy poniżej 70 ^um. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) C09J A1 (21) 263584 (22) 87 01 06 
(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Meblarskiego, 
. Potulice 
(72) Pikul Tadeusz 
(54) Klej do łączenia powierzchni szklistych 
(57) Klej składa się z 1-2 części wagowych 
azotanu celulozy, 0,3-0,7 części wagowych 
octanu etylu, 7-11 części wagowych acetonu, 
0,01-0,03 części wagowych ftalanu dwubutylu 
i 0,003 do 0,007 części wagowych lodowatego 
kwasu octowego. /1 zastrzeżenie/ 

C09K A1 | 9 264286 (22) 87 02 23 
n ) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 

Zakład Poszukiwania Nafty i Gazu, 
Kraków 

i) Fugiel Krzysztof, Michalik Tadeusz, 
1 Kraus Józef, Nowakowski Zbigniew 

(54) Sposób podwyższania lepkości zasolonych 
płuczek wiertniczych 

57 Sporządza się mieszaninę składającą 
się z 1 m3 wody słodkiej, do której dodaje się 
100-300 kg bentonitu, 2-3 kg sody kaustycznej 
oraz 3-5 kg lignosulfonianu i tę mieszaninę 
wprowadza się w ilości 12-15% objętości zaso¬ 
lonej płuczki wiertniczej. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C09K A1 (21) 268847 (22} 87 11 17 
; C21D 7 V ' 

171] Instytut Mechaniki Precyzyjnej , Warszawa 
(72j Soból Stanisław, Patowski Mariusz, 

Tomaniak Eugeniusz, Zagórny Tomasz 
(54) środek do sporządzania kąpieli 

hartowniczych, zwłaszcza do powierz¬ 
chniowego hartowania stali 

57 Środek zawiera od 20 do 40 części wago¬ 
wych związków aminowych, od 10 do 45 części 
wagowych alkoholi wielowodor©tlenowych, od 5 
do 20 części wagowych kwasu borowego H ^ B O T , 
od 5 do 20 części wagowych soli kwasu boro¬ 
wego, od 0,5 do 1 części wagowej soli kwasu 
fosforowego, od 0,05 do 1 częścz wagowej for¬ 
maldehydu i od 5 do 30 części wagowych wody. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C10B A1 (2i) 263217 ^2) 86 12 20 
(fli) Kombinat Metalurgiczny - Huta im.Lenina, 
v ; Kraków 
\J2) Rzepka Jan 
d?4) Sposób wyłączania baterii koksowniczej 

przeznaczonej do remontu kapitalnego 
(57) Sposób według wynalazku polega na tym, 
że bezpośrednio po wypchnięciu ostatniego 
koksu z komór baterii koksowniczej przezna¬ 
czonej do remontu kapitalnego jednocześnie z 
wyłączeniem opalania gazem opałowym baterii 
koksowniczej zapala się u wlotu do głównego 
kanału dymowego palnik gazowy, którym podgrze¬ 
wa się główny kanał dymowy i komin tak długo, 
aż temperatura w kominie wyrówna się z tempe¬ 
raturą otoczenia przy kontrolowanym spadku 
temperatury w głównym kanale dymowym średnio 
10°c na dobę. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C10B A1 (21) 263519 (22) 86 12 31 
(n) Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, 

Gliwice; Instytut Chemicznej Przeróbki 
Węgla, Zabrze 

(72) Wasilewski Piotr, Zieliński Henryk, 
Jastrzębski Jerzy, Mianowski Andrzej, 
Zawistowski Jacek, Kostka Tadeusz, 
Dyczewski Edward, Janik Stefan, 
Głowacka Jolanta, Bienek Werner, 
Polański Jarosław, Radko Tomasz 

(54) Nośnik ciepła i waadu w procesie 
izybowym 

(57) Nośnik ciepła i wsadu w procesie szybo¬ 
wym, zwłaszcza dla wytwarzania wełny mineral¬ 
nej z bazaltów i innych znanych kompozycji 
topliwych, stanowi koks wielkopiecowy o para¬ 
metrach wytrzymałości 1140 > 60% i ścieralnoś¬ 
ci M10 «^ 9% i zawiera ziarna o wymiarze powyżej 
20 mm, a korzystnie minimum 7 0 % ziarn 40-80 mra. 

/3 zastrzeżenia/ 
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4(5Í) C1OB A1 (21) 263520 (22) 86 12 31 
Politechnika Śląska im. W.Pstrowskiego, 
Gliwice; Kombinat Metalurgiczny -
Huta "Katowice" - Zakład Koksowniczy, 
"Przyjaźń", Dąbrowa Górnicza 
Wasilewski Piotr, Dybała Piotr, 
Mianowski Andrzej, Przybyła Andrzej, 
Mierzwiński Stanisław 

gatunkowego koksu wielkopiecowego 

(72) 

(57) Mieszanka węglowa do produkcji wysoko¬ 
gatunkowego koksu wielkopiecowego w systemie 
zasypowym, zawiera węgle ortokoksowe A 
/ V d a f >26%, I < 30%/, ortokoksowe B /20% 
^ y d a f ̂  26%, I < 30%/ oraz ortokoksowe C 
/2O% <„ V d a f ̂ . 26%, I > 30-50%/ o różnym 
składzie wagowym określonym zawartością częś¬ 
ci lotnych mieszanki węglowej, która zawiera 
minimum 5% wagowych węgla o wysokiej zawartoś¬ 
ci części lotnych /ydaf >31%/ i posiadające¬ 
go dylatację określoną zmodyfikowaną liczbą 
koksowalności G, > 0« /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C10B A1 (21) 263521 (22) 86 12 31 
(fi) Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, 
' Gliwice; Kombinat Metalurgiczny -

Huta "Katowice" - Zakłed Koksowniczy 
"Przyjaźń", Gliwice 

UZ) Wasilewski Piotr, Dybała Piotr, 
Mianowaki Piotr, Przybyła Andrzej, 
Mierzwiński Stanisław 
Mieszanka węglowa do produkcji 
wysokogatunkowego koksu nyielkopie-
0owego zwłaszcza gaszonego sucho 

(57) Mieszanka węglowa do produkcji koksu 
w systemie zasypowym, zwłaszcza gaszonym 
sucho złożona jest ze składników: węgli orto-
koksowych w ilości 50-80% wagowych o wysokiej 
zawartości części lotnych /V<*af > 26%/ i udzia 
le inertynitu J < 30%, 10-40% wagowych o nis¬ 
kiej zawartości części lotnych /20% ̂ . V < i a f 

i wysokim udziale inertynitu I >3O-5O%/ z 
ewentualnym dodatkiem do 15% wagowych węgli 
o zawartości części lotnych ydaf>31% o zmody 
fikowanej liczbie koksowalności Gj 

/1 
j £>0. 

zastrzeżenie/ 

4(51) 
(li) 
\72j 

C10G A1 ^1) 263662 (22) 87 01 13 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Rafineryjnego, Płock 
Chrapek Tadeusz, Zieleniewski Wojciech, 
Borowiec Zdzisław, Praczek Kazimierz, 
Mańka Stanisław, Stokłosa Tadeusz, 
Szum Janusz, Ciepichał Janusz, Nowak 
Władysław, Stawicki Jerzy, Gutorski Jan, 
Staniszewski Leszek, Kołodziejski 
Wiesław, Ciepliński Jerzy 
Sposób wytwarzania paliw do silników 
spalinowych z zapłonem samoczynnym 
o obniżonej zawartości siarki 

(57) Celem wynalazku jest uzyskanie większych 
izaści paliw z rop średnio i wysokcsiarkowych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, 
te miesza się frakcje z ropy naftowej o tempe¬ 
raturach wrzenia mieszczących się w granicach 
180-420 C z frakcją o zakresie wrzenia 

200-360 C z procesu krakowania katalitycz¬ 
nego frakcji olejowych, przy czym przed 
zmieszaniem procesowi katalitycznego hydrood-
siarczania na typowym katalizatorze hydrood-
siarczania w temperaturze 33O-42O°c przy 
ciśnieniu 2,5-3,5 MPa i szybkości objętoś¬ 
ciowej podawania surowca 2-4 godzina"' pod¬ 
daje się mieszaninę składającą się z frakcji 
z destylacji ropy, których co najmniej 
80% objętościowych wrze powyżej 27O°C i z 
frakcji z krakowania, której udział w miesza¬ 
ninie wynosi do 90% wagowych. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C10G Á1 (21) 263793. (22") 87 01 23 
Í71) Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji 
^ ' Przemysłu Syntezy Chemicznej "Prosynchem", 
, . Gliwice 
(72) Kwapisz Jan, Torowski Wacław, Franek 

Lucjan, Künstler Zbigniew, Sobolewski 
Jan, Mróz Stanisław, Błoszyk Marek, 
Rola Andrzej, Gurdziński Stefan, 
Żylik Wiesław, Pacałowski Jerzy, Biały 
Stanisław 

(54*) Instalacja piecowa do pirolizy surowców 
benzynowych i gazowych 

(57) Instalacja według wynalazku charaktery¬ 
zuje się tym, że piec benzynowo-gazowy ma 
własną, wolnostojącą konstrukcję nośną /7/, 
a płaszcz jego komory radiacyjnej /4/ wyposa¬ 
żony jest w prowadnice rur /8/, w których sta¬ 
ły docisk ślizgowych powierzchni uszczelniają¬ 
cych realizowany jest przez konstrukcję dźwig¬ 
ni owo-ciężarkową /9/, natomiast zaczepy /10/ 
wężownic radiacyjnych /5/ przyspawane są do 
kolan wężownic we wnętrzu komory radiacyjnej 
/4/ i wyprowadzone przez strop komory na ze¬ 
wnątrz, gdzie łączą się z zawiesiami /11/. 

/1 zastrzeżenie/ 
Ul 

1 

4(51) C10L A1 ^1) 262370 (22) 86 11 13 
([i) Lindström Arne, Kungälv, SE 
(54) Sposób i mieszanka polepszająca spalanie 

w procesach spalania związków" węglowo^" 
dorowych 

(57) Sposób polepszenia spalania w procesach 
spalania substancji zawierających węglowodory 
w celu zmniejszenia zawartości szkodliwych 
substancji w gazach spalinowych, w któryś 
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ciekłą mieszankę zawierającą nadtlenek lub 
nadtlenozwiązek i wodę dodaje się do powiet¬ 
rza przeznaczonego do spalania lub odpowiedno 
do mieszaniny paliwowo-powietrznej, charakte¬ 
ryzuje się tym, że stosuje się ciekłą mieszan¬ 
kę zawierającą 10-80% objętościowych nadtlen¬ 
ku lub nadtlenozwiązku«, /8 zastrzeżeń/ 

4 (51) C10L A1 (21) 263904 (22) 87 01 30 
1) Politechnika Wrocławska 
2) Wanatowicz Stanisław, Karcz Henryk, 

Zembrzuski Mieczysław 
(54) Sposób rozpylania paliwa ciekłego 

oraz palnik dó* spalania paliwa 
ciekłego" 

pi) Sposób rozpylania paliwa ciekłego polega 
na zasysaniu paliwa częścią gazowego czynni¬ 
ka roboczego, wstępnym podgrzewaniu i miesza¬ 
niu paliwa z tą częścią gazowego czynnika 
roboczego, a następnie na wyrównaniu prędkoś¬ 
ci składników powstałej mieszaniny i wprowa¬ 
dzeniu jej w postaci strug do strumieni po¬ 
zostałej części rozprężanego gazowego czynni¬ 
ka roboczego. 

Palnik do spalania paliwa ciekłego ma 
pierścieniową komorę paliwową /2/ z dyszami 
/5/ części gazowego czynnika roboczego osa¬ 
dzonymi współosiowo z dyszami paliwowymi /6/, 
które doprowadzają paliwo z częścią gazowego 
czynnika roboczego do dysz rozpylających /10/. 
Dysze rozpylające /10/ stanowią przedłużenie 
kanałów /11/ gazowego czynnika roboczego, nato¬ 
miast dysze paliwowe /6/ przedłużają kanały 
paliwowe /9/» Czołowa powierzchnia /12/ dysz 
paliwowych /6/ jest nacięta w kształcie korony. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) C10L A1 (21) 268986 . (22) 87.11 23 
60) 86 12 17 - DE - 36 43 127.3 
m / Saarberg-Interplan Gesellschaft für 

Rohstoff-, Energie - und Ingenieurtech-
nik mbH, Saarbrücken, DE 

(72J Ludwig Helmut N., Zang Werner 
(54) Ubijarka do wytwarzania kostek ubitego 
^ węgla z blokadą prętów ubijaków 
(57) Ubij arka do wytwarzanie kostek ubitego 
węgla z blokadą prętów ubijaków, która znaj¬ 
duje się nad urządzeniem unoszącym i ma częś¬ 
ci zaciskowe umieszczone z obu stron środni-
ka pręta ubijaka, do unieruchamiania prętów 

w każdorazowym górnym położeniu przy końcu 
procesu ubijania i po jego zakończeniu, chara¬ 
kteryzuje się tym, że części zakleszczające 
mają postać płyt zaciskowych /8/, z których 
każda jest połączona za pośrednictwem równo-
ległobocznego układu /10, 12/ dźwigni z obra-
calnym wałem /9/. /12 zastrzeżeń/ 

C10M 

tu) 
(72) 

A1 (21) 262803 (22) 86 12 03 
Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława 
Staszica, Kraków 
Pasierb Antoni, Kubis Antoni, Międzybrodzki 
Tadeusz, Ząbkowicz Roman, Woźniak 
Kazimierz, Witek Stefan, Kobak Feliks, 
Gocał Jacek, Osika Jan 
Olej do przeróbki plastycznej metali 

(57) Olej według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że zawiera 45-55 części wagowych oleju 
mineralnego otrzymanego z zachowawczej prze¬ 
róbki ropy naftowej, 12-13 części wagowych 
emulgatora stanowiącego mieszaninę o składzie: 
4-6 części wagowych produktu addycji tlenku 
etylenu do alkilofenolu, kwasu tłuszczowego 
/Cj/-C-19/ oraz amidu tego kwasu, 4-6 części 
wagowych kwasu oleinowego zoksyetylowanego 7 
molami tlenku etylenu oraz 4-6 części wagowych 
produktu przereagowania alkilofenoli zoksye-
tylowanych tlenkiem etylenu i tlenkiem propy¬ 
lenu, korzystnie nonylofenolu z 6 molami tlen¬ 
ku etylenu i 4 lub 6 molami tlenku propylenu 
z etanoloaminami, korzystnie trójetanoloaminą 
oraz fosforanu sodu z kwasem oleinowym. Olej 
zawiera również 6-8 części wagowych alkoholi 
wyższych, korzystnie nasyconych i nienasyconych 
alkoholi tłuszczowych o przewadze długości łań¬ 
cucha c l 6 - c 1 8 , 2-3 części wagowych dodatków 
stabilizujących w postaci soli sodowej sulfo-
bursztynianu dwu - 2 - etylpheksylowego, dodat¬ 
ki aktywne w ilościach: 15-25 części wagowych 
lanoliny, 3-8 części wagowych chloroparafiny, 
0,1-0,3 części wagowych pochodnych triazoli 
oraz 0,1-0,3 części wagowych dodatków przeciw-
piennych. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C10M A1 (21) 263231 (22) 86 12 22 
Akademia Górniczo-Hutnicza im»Stanisława 

, Staszica f Kraków 
(72) Kubiński Wiktor, Starowicz Jan, 

Chronik Józef, Kowalezewski Edmund, 
Morawiec Henryk 

nąj Smar do przeróbki plastycznej 
meTali na gorąco 

(57) Smar według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że jest mieszaniną zawierającą w ilościach 
wagowych 15-20% grafitu, 10-15% bentonitu, 
2-5% szkła wodnego oraz 60-73% wody. Smar wy¬ 
kazuje dobre własności sraarująco-izolujące. 

/1 zastrzeżenie/ 
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C1OM A1 2636I4 87 01 08 
vi) Rafineria Nafty "Jedlicze", Jedlicze 
Q2) Tajber Tadeusz, Gunia Tadeusz, 
' Woźnialc Augustyn, Kandefer Andrzej, 

Myśliwy Tadeusz 
^4) Ole.i do amortyzatorów hydraulicznych 
(21) Olej do amortyzatorów hydraulicznych 
składa się z: oleju bazowego o lepkości kine¬ 
matycznej w temperaturze 100<>c 2,8 do 3,5 
mm /s, stanowiącego kompozycję oleju wrzecio¬ 
nowego i oleju podstawowego SAE-10, oraz 
zestawu dodatków uszlachetniających składa¬ 
jącego się z: dodatku smarnego w ilości 2-7% 
wagowych, dodatku lepkościowego typu polimeta-
krylanów lub innych typowych związków o działa¬ 
niu lepkościowodepresującym, w ilości 0-0,1% 
wagowych i do 0,01% wagowych dodatków przeciw-
piennycłw /1 zastrzeżenie/ 

(71) 

4{517 C10M A1 (2Í) 264063 (22) 87 02 10 
Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy 
Inżynierów "Inżprojekt", Sopot 
Pączkowski Piotr, Dobrzyński Ireneusz, 
Empel Kazimierz, Osiecki Roman, 
Puskarz Jolanta 
Ś*rodek antyadhezy.iny 

(57) Środek zawiera od 10 do 50 części wago¬ 
wych koncentratu, od 50 do 90 części wagowych 
wody i 1O~3 d o 10-2 części wagowych inhibi¬ 
tora korozji. Koncentrat zawiera od 1 do 8 
części wagowych niejonowej substancji emulgują¬ 
cej, od 1 do 5 części wagowych plastyfikatora 
oraz od 87 do 98 części wagowych olejów mine¬ 
ralnych o lepkości od 5#1O~3 <ło 15.1O~3 Pa.s. 
Substancja emulgująca zawiera produkty reakcji 
przyłączenia tlenku etylenowego do nonylofe-
nolu, kwasu oleinowego, alkoholu oleinowego, 
oleju rycynowego i do alkoholu laurylowego. 

/2 zastrzeżenia/ 

C11C A1 (gfj 263986 (22) 87 02 06 
Instytut Chemii Przemysłowej , Warszawa 
Głowacki Janusz, Szczepańska Hanna, 
Koszałkowska Barbara, Umiński Jerzy, 
Zygowski Ryszard, Selecki Anatol, 
Gradoń Leon, Tymiński Bogdan, Jurkiewicz 
Jerzy, Matyja Maria, Litwiński Kazimierz 

(54) Sposób rozdzielania mieszaniny kwasów 
tłuszczowych z ole.ju kokosowego 

(57) Sposób rozdzielania mieszaniny kwasów 
tłuszczowych z hydrolizy oleju kokosowego, 
metodą rektyfikacji niskociśnieniowej, cha¬ 
rakteryzuje się tym, że rektyfikację prowadzi 
się jednocześnie w dwóch kolumnach, w których 
orosienie spływa w postaci ciągłego filmu 
w kontakcie z wirowo poruszającym się stru¬ 
mieniem oparów, przy czym stosunek orosienia 
do destylatu utrzymuje się w pierwszej kolum¬ 
nie 8 do 15, a w drugiej kolumnie 8-20, zaś 
zdolność rozdzielcza kolumn odpowiada 11 półkom 
teoretycznym, a spadek ciśnienia w kolumnie 
wynosi więcej niż 1,3 hPa na jedną półkę 
teoretyczną. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) C12N A1 (21) 263434 (22) 86 12 30 
(71) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 
y Lublin 
(72) Sarkar Jawed M., Bollag Jean-Mare, 

Leonowicz Andrzej 
(54) Sposób otrzymywania immobilizowanych 

enzymów 
(57) Sposób polegający na aktywacji stałych 
nośników silanami i aldehydem glutarowyra a 
następnie inkubacji otrzymanego zaktywowanego 
nośnika z enzymem, charakteryzuje się tym, że 
jako stały nośnik stosuje się glebę sproszkowa¬ 
ną i zmineralizowaną zaś jako silány stosuje 
się korzystnie 3-arainopropylotrójetoksysilan, 
bądź 3-glicidopropylotrójmetoksysilan. 

Uzyskane immobilizowane enzymy mają szcze¬ 
gólne zastosowanie w procesie przyśpieszania 
naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie 
oraz w biotechnologii. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) C13C A1 (21) 263337 (22) 86 12 30 
(rí) Biuro Projektów Przemysłu Cukrowniczego 
/ "Cukroprojekt", Warszawa 

\J2\ Zaręba Józef Z., Dudek Mirosław, 
Rucińska Jolanta 

\5_4J Sposób podgrzewania wód spłąwiakowyoh 
w cukrowniach 

(57) Sposób podgrzewania obiegowych wód spła-
wlakowych w cukrowniach colega na podgrzaniu 
bezprzeponowym zimnych wód spławiakowych opa¬ 
rami z ostatniego działu stacji wyparnej lub 
ze stacji warników. /1 zastrzeżenie/ 

C13F A1 260902 22) 86 08 01 

/ 

Centrum Poradnictwa i Wykonawstwa 
"INTPOTECH" - Spółdzielnia Pracy, 
Gdańsk 

(72J Kwiatkowski Zbigniew, Nachmann 
Ryszard, Petrykowski Mirosław 

(54) Przepływowy modułowy podgrzewacz 
cieczy, zwłaszcza cukrzycy 

fe?) Podgrzewacz składa się z dwu segmentów 
ustawionych w jednej osi, będącej osią prze¬ 
pływu strug podgrzewanej cieczy, z których 
segment pierwszy wstępnego podgrzewania 
stanowi przepływowy wymiennik ciepła, a seg¬ 
ment drugi jest elektrycznym, skrośnoprądowym, 
elektrodowym podgrzewaczem właściwym. Segment 
drugi ma prostokątnokształtny płaszcz zewnę¬ 
trzny /1/, przyłączony wraz z pionowymi, płas¬ 
kimi przegrodami płytowymi /2/, usytuowanymi 
wzdłuż przepływu strug podgrzewanej cieczy, 
do uziemionego bieguna zerowego instalacji 
elektrycznej. Wewnątrz każdej z komór /3? utwo¬ 
rzonych przez ściany płaszcza zewnętrznego 
/1/ i przegrody płytowe / 2 / oraz pomiędzy 
sąsiednimi przegrodami płytowymi /2/ są umie¬ 
szczone równolegle do siebie płaskie, płytowe 
elektrody /4/, umocowane do płaszcza zewnętrz¬ 
nego /1/ poprzez elementy elektroizolacyjne 
górne /5/ i dolne /6/, łączące elektrody te 
ze źródłem napięcia instalacji elektrycznej. 

/13 zastrzeżeń/ 
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(72) 

4 (517 C21D A1 (21) 263619 (22) 87 01 09 
[ m Politechnika Śląska im. Wincentego 
/ Pstrowskiego, Gliwice 

\72j Sakwa Wacław, Jura Stanisław, Łabęcki 
' Mariusz, Sadowski Krzysztof, Cabré 

Angel R., Peres Leonardo G., Reinosa 
Helio M., Hermandéz Urbano 0., Fornal 
Kazimierz, Tuśnio Maria, Skorupka 
Sylwester, Wątek Andrzej 

(54) Sposób wytwarzania żeliwa stopowego 
odpornego na zużycie ścierne 

(§7) Sposób wytwarzania żeliwa stopowego chro-
mowo-niklowego zwłaszcza na elementy przepły¬ 
wowe pomp transportujących ciecze zanieczy¬ 
szczone cząstkami mineralnymi, polega na tym, 
że surowy odlew poddaje się wyżarzaniu w tem¬ 
peraturze 4OO-550°C przez 6-24 godzin i na¬ 
stępnie chłodzi na powietrzu. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) C22C A1 (21) 2636I8 (22) 87 01 09 
Politechnika Śląska im. Wincentego 
Pstrowskiego, Gliwice 
Sakwa Wacław, Jura Stanisław, Łabęcki 
Mariusz, Sadowski Krzysztof, Cabre 
Angel R., Peres Leonardo G. Reinoza 
Helio M., Hermandez Urbano 0., Fornal 
Kazimierz, Tuśnio Maria, Skorupka 
Sylwester, Wątek Andrzej 
Żeliwo stopowe odporne na erozję 
i kawitację 

(57) Żeliwo stopowe odporne na zużycie ścierne, 
zwłaszcza na elementy pomp do cieczy zanieczy¬ 
szczonych, zawierające w ilościach wagowych: 
1-2,75% węgla, do 1/6 krzemu, do 0,8% manganu, 
reszta żelazo i zanieczyszczenia fosforem i 
siarką, charakteryzuje się tym, że zawiera 
8-15% chromu oraz 1-2,5% niklu. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) C22C A1 (21) 263643 (22) 87 01 03 
ul) Huta "Warszawa", Warszawa 
(fz) Słowiak Kazimierz, Mandecki Bronisław, 
' Puzio Józef, Rozwadowski Maciej, Żurada 

Alfred 
(54) Stal do wytwarzania dużych walców 

roboczych 
(57/ Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwięk¬ 
szenia odporności walców na zużycie ścierne, 
przy jednoczesnym obniżeniu zużycia deficyto¬ 
wego molibdenu. Stal według wynalazku sawiera 
w ilościach wagowych: 0 s66-0,80% węgla» 

0,20-0,50% manganu, 1,40-1,70% chromu, 
1,10-1,40% krzemu, max. 0,03% fosforu, max. 
0,03% siarki, 0,10-0,20% molibdenu, 0,05-0,15% 
wanadu, przy zachowaniu stosunku wagowego 
krzemu do chromu w granicach 0,65-1»0, 

/2 zastrzeżenia/ 

C23C A1 (21) 263671 (22) 87 01 16 
Politechnika Warszawska, Warszawa 
Wierzchoń Tadeusz, Michalski Jerzy, 
Karpiński Tadeusz 
Urządzenie do wytwarzania dyfuzyjnych 
warstw powierzchniowych na metalach 

(57) Urządzenie według wynalazku charaktery¬ 
zuje się tym, że komora robocza / 1 / wyposażo¬ 
na jest w usytuowany na wysokości tej komory 
/ 1 / wewnętrzny ekran grzewczy / 3 / o regulo¬ 
wanej temperaturze oraz wspólnym potencjale 
elektrycznym z komorą / V , stanowiąc anodę. 
Urządzenie znajduje zastosowanie w procesach 
borowania, tytanowania i krzemowania. 

/3 zastrzeżenia/ 

4 (51) C23P A1 (21) 263331 (22) 86 12 30 
(71) Instytut Technologii Materiałów 
' Elektronicznych "Unitra-Cemat", 
- Warszawa 

(T2) Najdeker Eugeniusz, Cendrowski Sławomir, 
' Przepiórkiewicz Ireneusz, Mikuła Wiktor 

(§4) Sposób wytwarzania precyzyjnych detali 
metodą trawienia kształtowego 

(|?7) Spo3Ób wytwarzania precyzyjnych detali 
metodą trawienia kształtowego z metali i ich 
stopów z zastosowaniem fotochemicznej metody 
zabezpieczania powierzchni charakteryzuje się 
tym, że podczas wykonywania fotomaski, rysunek 
detalu na dwuwarstwowej folii sporządza się 
kreśląc nożem diamentowym dokładny obrys 
kształtów detalu, którego najmniejsza odległość 
pomiędzy przeciwległymi krawędziami otworów 
w detalu wynosi 0,1-0,35 mm, uwzględniając 
zapas na podtrawienie, a następnie kreśląc 
powtórnie obrys tych otworów i elementów deta¬ 
lu, których odległość pomiędzy ich krawędziami 
jest większa od 0,35 mm, przy czym obrys ten 
kreśli się równolegle do pierwszego w odległoś¬ 
ci od niego równej najmniejszej odległości po¬ 
między krawędziami sąsiadującymi ze sobą ele¬ 
mentów detalu lub najmniejszej odległości pomię¬ 
dzy krawędziami otworów w detalu w zależności 
od tego, która z tych odległości jest mniejsza. 

/2 zastrzeżenia/ 
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C23P HO5K 
A1 (2i) 263433 (22) 86 12 31 

Zakłady Elektroniczne "Elwro", Wrocław 
Baczewski Antoni, Glądała Stanisław, 
Krupa Eugeniusz 

(§4) Układ napędu zespołu wałków wyżymających 
w przenośniku wałkowym stosowanym w 
elementy, zwłaszcza p 
arukowe ny ch ' 

jących p 
łytki ofr wodo w 

(57) W przenośniku wałkowym według wynalazku 
dolne wałki wyżymające napędzane są poprzez 
śrubę napędzającą, a górne wałki wyżymające 
/4,14/ usytuowane nad dolnymi, ułożyskowane 
są swoimi końcami w tulejkach, umieszczonych 
swobodnie w wyjęciach prowadnic /1,SV, umo¬ 
cowanych wzdłuż przenośnika. Na końcach gór¬ 
nych wałków wyżymających /4,H/ osadzone są 
górne boczne koła ząbate /11»13/» zazębione 
z kołem zębatym pośrednim /12/, jednocześnie 
zazębionym z elementem znanego zespołu napę¬ 
dzającego czyli oddzielnej śruby napędowej » 
Stała oś obrotu koła zębatego pośredniego 
/12/ i osie obrotu zazębionych z nim górnych 
bocznych kół zębatych /11» 13/ leżą we wspól¬ 
nej płaszczyźnie poziomej lub w pobliżu tej 
płaszczyzny w momencie podnoszenia górnych 
wałków wyżymających /4,14/ przez przenoszony 
w przenośniku płaski element /6/, 

/1 zastrzeżenie/ 

C23F A1 (21) 263899 (22) 87 01 30 
Politechnika Gdańska, Gdańsk 
Juchniewicz Romuald, Walaszkowski 
Jerzy, Sokolski Wojciech, Stankiewicz 
Elżbieta, Bohdanowlcz Władysław 

54) Sposób ochrony katodowej zakopanych 
wgruncie ko^TruEćjI^Ee tal owych 

j Sposób ochrony katodowej zakopanych w 
gruncie konstrukcji metalowych za pomocą trud¬ 
no rostwarzalnych anod, otoczonych ełektro-
grafitem, z zastosowaniem zewnętrznego źródła 
prądu, charakteryzuje się tym, że anodę z 
platynowanego tytanu otacza się elektrogra-
fitem, który aktywuje się poprzez rozkład 
termiczny trwałym i elektrochemicznie aktywnym 
dwutlenkiem manganu. /2 zastrzeżenia/ 

(71) 
(72) 
(54) 

G25B A1 (21) 263218 (22) 86 12 21 
Politechnika aląska im. Wincentego 
Pstrowskiego, Gliwice 
Węgrzyn Jan 
Masa otulinowa dla elektrod aluminJLo-

i źiTstopów aluminium 
Í57) Masa otulinowa zawierająca halogenki 
takie jak chlorek sodowy, chlorek potasowy, 
kriolit, fluorek sodowy, charakteryzuje się 
tym, że zawiera również halogenki takie jak 
fluorek potasowy, wodorofluorek potasowy, 
chlorek litowy, chlorek magnezowy, chlorek 
wapniowy, chlorek cynkowy, chlorek glinowy, 
w dowolnym zestawieniu, w łącznej ilości 5 
do 40%. /1 zastrzeżenie/ 

4 (21) C25C A1 (2Í) 260599 (22) 86 07 11 
(71) Biuro Projektów Prz63Qrsłu Metali 
y/ Nieżelaznych "Bipromet", Katowice 
\J2) Gałązka Szczepan, Lubieniecki Bogusła?/, 
/ Podbiał Franciszek, Jaworski Andrzej 

y4) Sposób prowądzeriia procesu elektro-

(57) Sposób według wynalazku charakteryzuje 
się tyra, że stężenie Cu, Ni t As i HgSO- w 
obiegowym elektrolicie, przepływającym przez 
wanny regulowana jest w zależności od zawar¬ 
tości Cu, Ni i HgSO. w dolnej i górnej strefie 
wanien, a zwłaszcza od stosunku stężeń Ni do 
Cu, który w dolnej strefie tych wanien jest 
niższy o 10-50% od stosunku stężeń tych metali 
w górnej strefie wanien tak, że elektrolit 
przeznaczony do regeneracji wycofywany jest 
z obiegu elektrorafinacji w sposób ciągły z 
górnej strefy wanien w ilościach wynikających 
z bilansu zanieczyszczeń w procesie elektro¬ 
rafinacji. /5 zastrzeżeń/ 

C25D A1 263517 (22) 86 12 31 
Politechnika Poznańska, Poznań 
Łagoda Jerzy, Rékáé Władysław, 
Pernak Juliusz 

(54) Kąpiel cyjankowa do elektrolitycznego 
' 'öaaffzai'ua'oTyszczacych powłok srebra 

(37) Kąpiel cyjankowa do elektrolitycznego 
osadzania błyszczących powłok srebra zawie¬ 
rająca w roztworze wodnym cyjanek srebra, 
cyjanki i węglany metali alkalicznych, anty¬ 
mon w postaci rozpuszczalnego w wodaie komplek¬ 
su oraz substancję wybłyszczającą w postaci 
zawierającego siarkę organicznego związku po-
wierzchniowo-czynnego, charakteryzuje się tym, 
że w charakterze substancji wybłyszczającej 
zawiera co najmniej jedną z czwartorzędowych 
soli alkilotiometyloamoniowych o ogólnym wzc-
vze 1 lub 2, w którym R oznacza resztę alki-
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Iową mającą 8 do 12 atomów węgla, a R 1 r R2 

są równe lub różne i oznaczają atom wodoru 
lub gr-ipę metyl ową, w ilości 0,05 do 10 g/dm3 

kąpieli. /1 zastrzeżenie/ 

R* 

4 (31y C25F A1 (21) 264771 (22) 37 03 23 
N Fabryka Podzespołów Radiowych "ELWÄ", 
/ Warszawa 

Iłiderla Andrzej, DsiubińsT;a Stefania, 
Siniarski Krzysztof, Nowakows^a Krystyna, 
Rathe Ire.ia 

Sposób trawienia f ~>lii aluminiowe i 
dokonHensatoró" el^ktrjlL tycanych 

Í57~) Sposób elektrochemicznego trawienia 
falai aluminiowej peleta ne tym, że folię 
trav/i się prądem stałyrj w procesie jedno-
lub wielostopniowym, w elektrolitach. Które 
oprócz podstawowych jonów chlcrko-.vych /Cl"/ 
zawierają dodatki glikolu etylenowego w 
ilości od 20 g/dciiK do 200 g/dcnP. 

/3 zastrzeżenia/ 

G303 A1 (21) 263837 22) 87 01 27 
Instytut Fizyki Polskiej Akademii 
Nauk, Warszawa 

U2) Herman Marian A. 
(54) T-7piel komórki efugyjnej urządzenia 

<i'oLe pit akají z yia.Ťék molekularnych 
fef) Tygiel jeat dvuďsielny, ma tuleję wylo¬ 
tową f\/ a kâ iałeni w;yictowyE /3/ o Écia;xkach 
w-ir/r.atranych /2/ stanowiących powier zohni £ 
odwróconego stożka ściętego. Rozbieżność 
ścianek we?snętrznych jest określona kąten 
rozbiażności 3°^" a ̂  20°. W górnej części 
tuleja wylotowa zaopatrzona jest w kołniarz 
/4/ z otworami /10/. Tuleja /1/ połączona 
jest rozłącznie a pojemnikiem /5/ o ściankach 
wewnętrznych /6/ w kształcie walca» Dolny 
otwór kanału wylotowego /3/ tulei /1/ si?ga 
w głąb pcjermika /5/ poza ob;32ar połączenia 
/9/ tworząc \niękę /11/. W dolnej części 
pojeranika /5/ znajdują się otwory nieprzelo¬ 
towe (1/ P-a elementy ujaiemożliwiające obrót 
pojemnika oraz otwór /&/ iońcówki terroopary. 

/3 zastrzeżenie/ 

C30B A1 ̂ 1} 263870 (22) 87 01 29 

(72) 

54 

Instytut Technologii Materiałów 
Elektroniaznych, Warssawa 
Janusz Czesław, Szyrski Włodzimierz, 
Frukacz Zygmunt 

54) 3po3Ób w^rtwarzania monokryształów 
7 zÁáiýd+T" * 

(57) Sposób polega na wyciąganiu metodą 
Czochralskie^o kolejnych monokryształów z 
roztopionego materiału wsadowego stanowią¬ 
cego polikrystallezną mieszaninę tlenku niklu, 
tlenku glinu i tlenku neodytnu. Uzupełnianiu 
waadu po każdorazowym wyciąganiu monokryszta¬ 
łu materiałem wsadowym w ilości równej masie 
wyciągniętego monokryształu, pray tym że po 
wyciągnięciu pierwszego monokryształu materiał 
wsadowy uzupełnia się materiałem wsadowym a 
identycznym składzie. Natomiast po wyciągnię¬ 
ciu każdego kolejnego monokryształu pozostały 
materiał wsadowy uzupełnia się materiałem wsa¬ 
dowym stanowiącym polikryataliczną mieszaninę 
tlenku glinu, tlenku itru i tlenku neodyrnu, w 
której ilość tleaku neodymu wynosi od 0 do 
7,5% wagowych w stosunku do masy dodawanej 
mieszaniny. /1 zastrzeżenie/ 

4 &1) 0303 A1 (21) 264297 , (22) 87 02 25 
(h) Instytut Fizyki Polskiej Akademii 
' Nauk, Warsaawa 

_̂2j Raczyńaka Jolanta 
(54) Kadeta do prowadzenia epitak.g,ii 

"z fasy aiekłe,^ 
^7) Kasata im płytką dna /I/ ora3 płytkę 
wierzsJuaią /7/> raiędzy którymi anajd\je się 
00 najacoiej jedna płytita przekładkowa /2/, 
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Płytka wierzchnia / 7 / , jak również płytka 
przekładkowa / 2 / mają co najmniej po jednym 
otworze /8/, /9/ na roztwór. Płytka dna /1/, 
płytka przekładkowa / 2 / , oraz płytka wierzch¬ 

nia / 7 / , są ze sobą ściśle połączone za pomocą 
rozłącznego połączenia /4/, natomiast płytka 
dna / 1 / i/lub płytka wierzchnia / 7 / połączona 
jest suwliwie z ruchomą obejmą / 5 / utrzymującą 
podłoża. Kaseta stosowana jest przy produkcji 
struktur półprzewodnikowych a zwłaszcza struktur 
optoelektronicznych. /4 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

4(51) DO1H A1 (21) 264170 £2) 87 02 16 

(7i) Łódzka Fabryka Maszyn Jedwabniozych 
' "Polmatex-Majed", Łódź 

r72j Sokołowski Jerzy, Zakrzewski Ryszard, 
' Antczak Zbigniew 

Í54) Urządzenie naprężające nitki w maazy-
' nach włókienniczych, zwłaszcza w 

skręcarkach 
(57) Urządzenie składa się z nastawnego ramie¬ 
nia, na którym zamocowany jest sworzeń /6/ 
z osadzonymi na nim przynajmniej dwiema, 
przedzielonymi separatorami /10/, /11/, para¬ 
mi znanych talerzyków / 8 / , /9/ dociskanych 
sprężyną /14/ śrubową przy pomocy nakrętki 
/15/i przy czym urządzenie to ma co najmniej 
dwa punkty regulacji wartości napięcia nitek 
składowych. /3 zastrzeżenia/ łO \l 11 13 

14 

4(51) D01H A2 (21) 268913 ^2) 87 ,11 18 
fr5) Jarniewicz Ryszard, Gdańsk, Gaweł 

/ Edward, Toruń 
(54) Sposób i urządzenie do owijania 

niedorzdu 

J
edoprzędu 

l) Sposób polega na tym, że każdego rodzaju 
edoprzęd począwszy od jego nawoju jest 

przemieszczany wewnątrz wirującego wydrążonego 
wrzeciona w kierunku do nawoju odbiorczego 
przędzy owijanej, w taki sposób, że na drodze 
przebiegu niedoprzędu w miejscu pomiędzy jego 
nawojem a wydrążonym wrzecionem, niedoprzęd 
jest przynajmniej jednokrotnie owinięty wokół 
ramienia ciernego specjalnego urządzenia na¬ 
prężaj ąco-niby skrętowego. 

Urządzenie ma za obrotowo podwieszonym 
lub obrotowo podpartym nawojem /1/ niedoprzę¬ 
du, specjalne urządzenie naprężająco-nibyskrę¬ 
towe /2/, utwierdzone nieruchomo do podstawy 
urządzenia, zawierające gładkie ramię, wokół 
którego owinięty jest niedoprzęd i za tym 
urządzeniem usytuowane wydrążone wewnątrz 
wrzeciono /5/ z umieszczonym na nim nawojem 
/4/ cienkiej przędzy owijającej oraz z umoco¬ 
wanym do wrzeciona /5/ elementem nibyskręto-

wym wirującym /6/. Część wlotowa wrzeciona /5/ 
jest usytuowana w najniższym punkcie jego obro¬ 
towego posadowienia. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) D02G 
(li 

A2 (2i) 268937 87 11 19 
Izba Wełny w Gdyni, Gdynia 
Jarniewicz Ryszard, Gaweł Edward 

(54) Niedoprzęd owa przędza owijana 
(5.7) Niedoprzęd owa przędza owijana charaktery¬ 
zuj é się tym, że stanowi ją strumień skręco¬ 
nych włókien staplowych, mających postać nie¬ 
doprzędu skręconego, dociśniętych wzajemnie do 
siebie i względnie unieruchomionych przez ich 
jednokrotne owinięcie spiralne cienką przędzą 
owijającą, sporządzoną z włókien ciągłych 
syntetycznych. Przędza owijająca ma masę linio¬ 
wą utrzymywaną w przedziale od 22 dtex do 220 
dtex, natomiast niedoprzęd ma masę liniową 
utrzymywaną w przedziale od 250 tex do 1000 
tex. Liczba pełnych owinięć na metr bieżący 
niedoprzędu jest utrzymywana w przedziale od 
25 do 300. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) D04B A1 (21) 263685 C22) 87 01 15 
(n) Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego 
' "PASANIL", Gdańsk 

(72) Jozaitis Ewa, Landowski Zbigniew, 
Mikuła Krystyna 

^4) Sposób wytwarzania taśm firanowych 
(57) Sposób polega na tym, że w pierwszej 
fazie dziane są równocześnie i na jednym sta¬ 
nowisku lustro taśmy i na jego bokach łańcusz¬ 
ki. W kolejnej operacji łańcuszki ponownie 
wprowadza się do lustra taśmy, gdzie są wplata¬ 
ne tworząc jednolitą taśmę firanową. 

/1 zastrzeżenie/ 
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4 (51) D04B A1 (2Í) 263889 (22) 87 01 29 
(K) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
' Przemysłu Dziewiarskiego "Tricomed", 

Łódź 
(72) Jakubiak-jZasadzka Halina, Pozieraska 

' Danuta, Śmiechowska Kryatyna, Wawrz 
i Marian 

Wawrzyk 

Sposób wytwarzania dzianin poliestrowo-
bawełnianych o fakturze nieregularnych 
zagniecen 

(51) Sposób polega na tym, iż wybarwioną lub 
bieloną niestabilizowaną dzianinę poliestro-
wo-bawełnianą po suszeniu zakłada się na mocno 
napiętą na ramie plecioną sieć, wkłada się 
dzianinę w oczka sieci, po czym zwija się ją 
razem z siecią w ścisły zwój, a następnie 
skręca go, owija płótnem i poddaje parowaniu 
ciśnieniowemu w temperaturze 12O-13O°C w cza¬ 
sie od 60 do 45 minut. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) D06M A1 (21) 263493 (22) 86 12 31 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu Bawełnianego, Łódź 
Andrzejewski Sławomir, Fabianowski 
Andrzej, Szczepaniak Włodzimierz, 
Andrzejewski Tadeusz, Szczepańska 
Krystyna, Pękała Tadeusz, Głowacka 
Grażyna, Zając Włodzimierz, Buła 
Bronisław, Paliga Stefan, Sobczyk 
Marian 
Sp osób oksydacy.i nego _ pełciągłego lub 
ciągłego odklejania i bielenia włókien¬ 
niczych wyrobów 

(57) Sposób polega na obróbce wyrobów 
wodnym roztworem o temperaturze 18-24 C zawie¬ 
rającym w 1 dm3; 1,5-30 g związku stabilizują¬ 
cego podchloryn sodowy w podwyższonej tempe¬ 
raturze, podchloryn sodowy w ilości odpowia¬ 
dającej 5-30 g czynnego chloru, 2-6 g środka 
powierzchniowo czynnego, 0-10 g wodorotlenku 

(72) 

(54) 

sodowego, 0-0,3 g środica zapobiegającego 
powstawaniu piany i obróbce termicznej w tempe¬ 
raturze 60-120°G w czasie od 30 sekund - 2 go¬ 
dzin« /3 zastrzeżenia/ 

D21P 
D21G 

A1 (21) 263843 87 01 26 

Kluczewakie Zakłady Papiernicze 
im. Jarosława Dąbrowskiego, Klucze 
k/Olkusza 
Musielak Kazimierz 

(54) Układ do automatycznej regulacji i po-
miaru naprężenia filcu, zwłaszcza w 
maszynie papierniczej 

(57) Układ ma belkę zaopatrzoną w tensome-
tryczny czujnik /1/ pomiarowy, którego wyjście 
jest połączone poprzez wzmacniacz /2/ z wejś¬ 
ciem napięciowo-prądowego przetwornika /3/. 
Z kolei przetwornik /3/ jest połączony poprzez 
pneumatyczny przetwornik /4/ z napinającym 
mechanizmem /5/, współpracującym z naprężającym 
wałkiem. Ponadto z wyjściem przetwornika /3/ są 
dodatkowo połączone równolegle wskaźnik /6/ 
siły naciągu filcu oraz blok alarmu /7/, sygna¬ 
lizujący przekroczenie dopuszczalnego napręże¬ 
nia. /2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

4(51) E01B A2 (21) 269296 (22) 87 12 03 
(71") Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, 
,/ Kraków 
UZ) Pizoń Andrzej, Brodacki Krzysztof, 
/ Strzeboński Mieczysław, Kościelniak 

Tomasz, Marcinkowski Włodzimierz 
(54) Zespjół zwierania i wibracji podbijaków 

maszyny do robót torowych 
(57) Zespół charakteryzuje się tym, że górny 
koniec każdego ramienia podbijającego /3/ 
połączony jest z korpusem /1/ za pośrednict¬ 
wem wahacza /2/. Ramię podbijające /3/ powy¬ 
żej miejsca zamocowania siłownika hydraulicz¬ 
nego /5/ ma suwak /7/, wodzony w poziomej 
prowadnicy /6/ wykonanej w korpusie /1/ 
zespołu. /2 zastrzeżenia/ 
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4 (51) E01D A1 (21") 2634OI (22) 86 12 30 
(71) Centralny Ośrodek Badawezo-Projektowy 

Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor", 
Ośrodek Naukewo-Badawczy, Wrocław 

2) Ukleja Kazimierz, Ukleja Janusz 
(54) Podpora mostu przemieszczalnego, 

zwłaszcza wiszącego i sposób .{ej 
wykonania 

(57) Podpora w postaci pylonu podzielona 3est 
na dwie części, część nadziemną w postaci 
ramy /^/ i część zagłębioną w gruncie jeko 
element kotwiący, który stanowi rura /2/ z 
kołnierzem nośnym /3/» Rama /1/ połączona 
jest rozłącznie za pośrednictwem śrub /4/ 
i kołnierza łączącego /5/ z elementem kotwią¬ 
cym. Pylon usztyvmiony jest elementem sta¬ 
bilizującym /6/ z możliwością kompensacji 
długości tego elementu. 

Sposób wykonania podpory polega na tym, 
że część kotwiącą pylon w postaci rury /2/ 
wbija sis w grunt i osadza w podłożu kołnierz 
nośny /3? tak aby gniazdo kołnierza /3/ zna¬ 
lazło się na wypuście rury /2/. W gnieździe 
kołnierza /3/ osadza się część nadziemną py¬ 
lonu w postaci rensy /1/ wraz z łożyskiem /10/. 
Ramę /1/ pylonu z kołnierzem nośnym /3/ i 
rurą /2/ łączy się za pośrednictwem kołnierza 
łączącego /5/. Jednocześnie do pylonu mocuje 
się elementy stabilizujące /6/, których dłu¬ 
gość ustala się w urządzeniu kompensacyjnym 
/?/ za pomocą bolców /8/. /4 zastrzeżenia/ 

E01D A1 (21) 263710 (Í22) 87 01 19 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
Przemysłu Węglowego, Katowice 
Adamczyk Lechosław, Binder Jerzy, 
Klowan Janusz 
Konstrukcja nośna obiektu mostowego 

(57) Konstrukcja ma elementy deskowania /3/, 
które w miejscu styku z dźwigarem /1/ mają 
otwory, przez które przełknięte są łączniki 
/2/ wiążące płytę pomostową /5/ z dźwigarami 
/1/. /3 zastrzeżenia/ 

E01D A1 (21) 263891 (22) 87 01 29 
rV PKP Biuro Projektów Kolejowych, Katowice 

Nowakowski Janusz, Morgała Piotr« 
Orawiec Tadeusz 

54) Konstrukcja zbrojenia oraz sposób 
"~ budowy bkrzydeł przyczółka mostu i 

wiaduktu 
(57) Konstrukcja charakteryzuje się tv-m, że 
poziome siatki metalowe i z włókien szklanych 
/8/, /9/j /10/ z kotwami /5/ są połączone z 
siatkami pionowymi /7/, /12/ i zapełnione zapra¬ 
wami cementowo-żwirowymi i cementowo-piaoko-
wymi /13/, /11/, /4/ a dreny /6/ są zabudowane 
grantem stabilizowanym /1/. 

Sposób polega na warstwowym zbrojeniu grun¬ 
tów z równoczesnym ich stabilizowaniem w zakre¬ 
sie parcia klina odłamu. /2 zastrzeżenia/ 

r 
EC1G A1 (21) 263527 \22) 87 01 02 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszewa 
Mianowski Krzysztof, Rytwińska Danuta 
Sposób wzmacniania nośnych ścian 
betonowych i żelbetowych oraz urządzenie 
rozpierające do wzmacniania nośnych ścian 
betonowych i żelbetonowych 

(57) Sposób wzmacniania nośnych ścian betono¬ 
wych i żelbetowych chai*akteryzuje się tym, że 
w miejscach występowania znacznych ubytków 
i raków, wykonuje się w ścianie /1/ gniazda /3/ 
na grubość ściany /1/, wycinając w tych miejs¬ 
cach zbrojenie. Następnie w gniazdach /3/ wy-

f ig. 2 
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konu^e się poduszkę /4/ z aaprawy cementowej 
1 zakłada się urządzenie rozpierająca /5/ 
do wzmacniania ścian, pokręca nakrętką rzym¬ 
ską t powoduje wstępny docisk płytek /?/ urzą¬ dzenie /5/ do gaiasda /3/ t wyciska część zaprawy /4/ do Í&Ů wyrównania. Następnie po 
stwardnieniu zapruwy, wytwarza się w urządze¬ 
niu /5/ siły rozpierające za pomocą klucza 
dyna&onietryeznege, dążąc dc wywołanie siły 
ściskającej 10 do 20 Ton w trzpieniu /8/ 
urządzenia rozpierającego /5/» a następnie 
wypełnia się miejsca wzmocnione betonem. 

Urządzenie rozpierające do wzmacniania 
nośnych ścian betonowych i żelbetowych 
charakteryzuje się tym, £,e składa się z dwóch 
blach oporových /",/ z trzpieniami /3/ oraz 
nakrętki rrymckiej /6/. /2 zastrzeżenia/ 

4 [51) E02B A2 (gi) 269208 (22) 87 02 24 
Polskie Kolej o Państwowe, Zakład 
Badawczo-Rozwojowy Budownictwa 

v Kolejowego, Warszawa 
\J2j &a;'ger Witold, Sikora Ryszard 
(54) Fposób odwadniania gruntów 
V_, J **+*mm— ni 1 III 1 11 1 tai 1 

(̂ 7) Sposób odwadniania gruntów polega na 
tyra, że na gruncie podlegającym odwodnieniu 
jak nasypy kolejowe, groble oraz nasypy drogo¬ 
we, układe się dreny z keramzytobetonu, prze¬ 
puszczające wodę i eliminiujące obsypkę. 

/1 zastrzeżenie/ 

4 (51) E02D A1 (gi) 263440 (22) 86 12 31 
(71) Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót 
' Wodociągowych i Kanalizacyjnych, 

Wrocław 
\[2) Pławucki Eugeniusz, Kiedrzyń Franciszek 
(54) Urządzenie do zabezpieczania ścian 

wykopów liniowych 
(57) Urządzenie składa się z płyt przyście¬ 
nnych /1/ i rozpór /4/, przy czym płyty 
przyścienne /1/ usytuowane są względem siebie 
pod kątem ostrym, a rozpory /4/ mają kształt 
trapezu. Elementy rozpór /4/ stanowiące boki 
nierównoległe trapezu usytuowane są w prowad¬ 
nicach /5/ przymocowanych rozłącznie do płyt 
przyściennych /1/. Przynajmniej jedna płyta 
przyścienna /1/ od strony wewnętrznej wyposa¬ 
żona jest w drabinę /}/, /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) E02D A1 (2i) 263639 (g) 87 01 12 
Politechnika Wrocławska, Wrocław 
?ysak Zdzisław 
Inifcktor do iniekcji wysckociśnleniowej 

(5,/ Iniektor składa się z końcówki /1/ połą¬ 
czonej rozłącznie z rurowymi segmentami /2/. 
Dolny segment /?./ jest połączony rozłącznie 
z głowicą /3/« W bocznych ściankach głowicy 
/3/ są usytuowane promieniowe dysze /4/, któ¬ 
rych wyloty są skierowane na zewnątrz iniektp-
ra. Głowicę /3/ zamyka osiowa dysza /5/. 

Iniektor ma umieszczony w dolnej części 
głowicy /3/ samoczynny zawór jednostronnego 
lub dwustronnego działania. /2 zastrzeżenia/ 

E02D A1 26364O 87 01 "12 

Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Sysak Zdzisław, Mazurkiewicz Marian 

Sposób wyjmowania kształtownika 
z gruntu 

(57) Sposób wyjmowania kształtownika, polega 
na' tym, że stycznie wzdłuż ścianki kształtow¬ 
nika /1/ wprowadza 3ię głowicę iniektora /2/ 
z osiowym i strumieniowym strumieniem cieczy 
do samego końca usytuowania kształtownika. 
Następnie obraca się iniektor /2/ i zamyka 
się osiowy strumień cieczy a promieniowym 
strumieniem ze zwiększonym ciśnieniem omywa 
się jedną ze ścianek kształtownika. Wyjmując 
iniektor odspajs się grunt oá całej wysokoś¬ 
ci ścianki a powtarzając te czynności odspa¬ 
jania dla poszczególnych ścianek wyjmuje się 
kształtownik z gruntu. W przypadku odspaja¬ 
nia gruntu od płaskich powierzchni kształ¬ 
townika wprowadza się iniektor z osiowym stru¬ 
mieniem cieczy i cc najmniej trzema promie¬ 
niowymi strumieniami( które kieruje się wzajem¬ nie od siebie pod kątem prostym. Czynność od¬ 
spajania gruntu dla poszczególnych powierzchni 
przebiega jak w przypadku odspajania gruntu 
od ścianek. /3 zastrzeżenia/ 

•* J__| . 
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4 (51) E02D A1 (2Í) 263906 (22) 87 01 30 
fri) Główne Biuro Studiów i Projektów 
' Górniczych-Biuro Projektów Górniczych 

. Katowice, Katowice 
(72) Wach Michał, Strączek Janusz, Solik 
v ' Tadeusz 

Konstrukcja zabezpieczająca 
szkodami górniczymi budynki 

jrzed 
lalowe 

mające fundamenty pod urządzenia 
posadowione ppnize.j fundamentów 
budynku 

57) Fundamenty / 1 / budynku halowego połączone 
są między sobą prętami / 2 / , które dodatkowo 
połączone są prętami sztywnymi, tworzącymi 
układ ramowo-prętowy / 4 / . Fundamenty skrzy¬ 
niowe / 3 / pod urządzenia technologiczne posa¬ 
dowione poniżej fundamentów / 1 / budynku halo¬ 
wego powiązane są z układem ramowo-prętowym 
/ 4 / przy pomocy wahaczy przegubowych / 5 / umie¬ 
szczonych w zasypce z materiałów ściśliwych 
na przykład z żużla wielkopiecowego. 

/4 zastrzeżenia/ 

4 (51) S02D A2 (21) 268012 (22) 87- 10 01 
(71) Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego, 

Olsztyn 
(72) Rosiński Czesław 
(54) Sposób bezszalunkowego wykonywania 

fundamentów budowli, zwłaszcza funda¬ 
mentów punktowo-ciągłych oraz prefabry¬ 
kat do stosowania tego sposobu 

(57) Sposób polega na tym, że na podłożu wy¬ 
kopu / 1 / uatawia się elementy prefabrykowane 
/ 2 / , wypełniając chudym betonem / 6 / przest¬ 
rzeń pomiędzy stopkami / 4 / . Następnie układa 
się zbrojenie / 7 / i elementy / 2 / obsypują się 
gruntem / 8 / , a przestrzeń pomiędzy prefabry¬ 
katami / 2 / wypełnia się betonem konstrukcyj¬ 
nym / 9 / . Prefabrykat charakteryzuje się tym, 
że w środkowej części ma niszę, a w dolnej 
części co najmniej jedną stopkę / 4 / z otwo¬ 
rami / 5 / , na której opiera się zbrojenie / 7 / . 

/2 zastrzeżenia/ 

4 (21) E02F A1 (21) 261370 (22) 86 09 12 
^ / F15B u ' L ' 

(li) Przemysłowy Instytut Maszyn Budowla-
nych, Kobyłka 

(72) Gwiazdowicz Tadeusz, Zaskurski Jerzy 

(54) Wysięgnik teleskopowy wieloczłonowy 
z ; e iym 

tira 
cop 
LkT siłownikiem hydraulicznym 

o długim skoku 
(57) Wysięgnik charakteryzuje aię tym, że 
prostopadle do osi wzdłużnej siłownika o dużym 
skoku / 5 / zamocowany jest siłownik o małym 
skoku / 6 / , a w końcach półek dolnych członów 
/1,2,3/ zamocowane są również siłowniki o ma¬ 
łym skoku /7,8,9/ ze sprężynami, przy czym 
tłoczysko siłownika / 6 / łączy się z członami 
wysuwnymi /2,3,4/ poprzez otwory /22,25,28/ 
umieszczone w półkach dolnych tych członów, 
w ich tylnej części* Tłoczyska siłowników 
/7,8,9/ łączą się z członami wysuwnymi /2,3,4/ 
poprzez otwory /23»24,26,27,29,30/ umieszczone 
w półkach dolnych tych członów w ich przedniej 
i środkowej części* Trzpień siłownika o małym 
skoku / 6 / i tuleja siłownika o dużym skoku 
/ 5 / połączone są z czujnikami /13,14/ wysuwu 
i skoku tych siłowników. Praca wszystkich 
siłowników jest sterowana przez programator 
wysuwu /21/ za pomocą rpzdzielaczy /16,16,17, 
18,19/. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) E03B A1 (gi) 271511 (22) -88 03 30 
(n) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Budownictwa Inżynieryjnego "Hydrobudowa", 
, Warszawa 
([2] Hoffman Romuald, Kalbarczyk Irena, 
' Kołodziejczyk Jerzy 

^4) Ujęcie podciśnieniowe wody gruntowej 
^7) Ujęcie stanowi przewód rurowy / 1 / o śred¬ 
nicy odpowiadającej średnicy wlotu pompy po¬ 
wierzchniowej / 5 / współpracującej z ujęciem. 
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Dolne zakończenie /2/ przewodu rurowego /1/ 
jest porowate i skośnie ścięte. Przy górnej 
krawędzi dolnego zakończenia /2/ jest cienka 
pionowa szczelina /6/ ewentualnie kilka ma¬ 
łych, otworów umieszczonych jeden nad drugim. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51} EO4B A1 ( |ý 263067 86 12 18 

Jaworznicko-Mikołowskie Gwarectwo 
Węglowe, Jaworznicko-Mikołowski Zakład 
Remontowo-Budowlany Przemysłu Węglowego, 
Th 7̂2) Sakowski Kazimierz 

(54) ściana piwnic budynków posadowionych 
"*• wpływów eksploatacji w obszara gó Lczej 

(57) Ściana charakteryzuje się tym, że wars¬ 
twy wykonane z prefabrykowanych płyt /1,2/ 
mają krawędzie /5,6/ ukośnie usytuowane wzglę¬ 
dem pionu. /3 zastrzeżenia/ 

• Cl) E04B B28D 
A1 (21) 263322 li) 86 12 24 

Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo 
Węglowe, Kopalnia Węgla Kamiennego 
"Moszczenica", Jastrzębie Zdrój 
Máchej Karol, Kluczniok Bolesław, 
Motyczka Antoni, Ryszka Eugeniusz, 
Radoła Włodzimierz, Niemiec Tomasz 

(54) Sposób i urządzenie do wycinania 
szczelin w murze obiektu budowlanego 

i^fj Sposób polega na tym, że szczelinę wy¬ 
cina się organem skrawającym, który napro¬ 
wadza się na obrys pod dowolnym kątem i na 
dowolną grubość muru z prowadnic, które roz¬ 
piera się rozporami poziomymi, a pomiędzy gór¬ 
ną i dolną kondygnację rozpierakami. 

Urządzenie składa się z organu skrawa¬ 
jącego /1/ z napędem /2/ zamocowanym ruchomo 
na prowadnicach /3/« /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) E04B A1 (21) 263536 (22) 87 01 
(71I Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa 
, Ogólnego "Miastoprojekt", Wrocław 
(72) Kowal Zygmunt 

02 

(54) Monolityczno-prefabrykacyjny sposób 
wznoszenia budynków 
do jego stosowania 

urządzenie 

(57) Sposób polega na równoczesnym i nieprze-
rywanym wykonywaniu wszystkich ścian /4 i 7/ 
określonej części jednej kondygnacji budynku, 
stosując podgrzewanie betonu. Urządzenie skła¬ 
da się z rdzeni /8/ wyposażonych w wibratory 
do zagęszczania betonu, form /2/ pomieszczeń 
wyposażonych w instalację ogrzewcza do podgrze¬ 
wania betonu, przesuwnicy /13/ z wózkiem /12/, 
poruszającej się po torach /14/ jezdnych. Na 
wózku/12/ są umieszczone: zasypnik /9/, prze¬ 
nośnik /10/, rynna /11/ i wibratory do zagęsz¬ 
czania betonu. /4 zastrzeżenia/ 

4 (51) E04B A2 Cn) 266089- (22) 87 06 05 
(71̂  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Mieszkaniowej, Szczecin 
(j2) Kirpsza Mieczysław, Paśniewski Roman 
(54) Strop 
(57) Strop ma podłogowe legary /3/ krzyżujące 
się z drewnianymi poprzecznymi belkami /2/ 
wspartymi na dolnych półkach dźwigarów stalo¬ 
wych /1/ i zaklinowanymi do środników. 

/3 zastrzeżenia/ 
7 S_ 6 A J_ J_ 4 5 

4(51) E04B A2 (gi) 268643 
^5) Kuźniar Wacław, Rzeszów 

87 11 06 

(54) Sposób nadawania ścianom faktury 
muru ceglanego oraz zestaw foremników 
do stosowania tego sposobu 

(57) Sposób polega na nałożeniu na ścianę war¬ 
stwy tynku podkładowego, do której mocuje się 
zestaw foremników odwzorowujących spoiny mię-
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dzy cegłami, po ozyra ścianę tynkuje się przy 
użyciu barwnej masy tynkarskiej, a zestaw 
foremników demontuje się* 

Zestaw fDremników utworzony jest z pow¬ 
tarzalnych elementów w kształcie litery L o 
długości ramion /2,3/ zbliżonej do długości 
dwóch różnych boków cegły. Każdy z elementów 
zestawu ma co najmniej dwa wybrania /4/ i 
odpowiadające im kształtem występy /5/ do 
wzajemnego łączenia elementów w zastaw» 

11 zaairzetań/ 

4(51) EO4B ki (21) 268801 (22) 87 11 12 
(71) Wyżsaa Szkoła Inżynierska im.Gen. 

A. Zawadzkiego, Opole 
(72I Switońaki Aleksander 
(54) Sp paób dpcispienia stropodaohów 

ís'taxe^a^'Ch^b'IIXyElróay "placka kr 
p 

"placka kryla-

fe?) W otwór wentylacyjny stropod.a?hu, od 
strony przestrzeni otwartej budynku wprowa¬ 
dzany je>it podajnik piany sterowań/ praez 
operŁtura, zmieniającego kąt nachyie~ia po¬ 
dajnika do poziomu, obracającego podajnik w 
płaszczyźnie poziomej oraz przemieszczają¬ 
cego i obracającego podajnik piany względem 
O3i podłużnej. /1 zastrzeżenie/ 

4 Í5V EO43 A! (21) 263713 (22) 87 12 23 
tli) Pracovmie Konsciv.-acji Zibytkor, Oddział 
)• ̂  Badań i Konserwo.1 ji, Wr.rssewa 
(y2j Buraki Zbigniew, Chrzanowski Andrzej, 

" Krajewski Adam, Zy gsr.ua t Andrzej 
'\5Ą) Sposób i urządzenie do przeciwwilgo~ 

öiowego a a P e ^ P A Q c z ä n ^ a elementów 
pr z 

(57") 3pc3Ób polega na wykorzystaniu do oauasa-
nia alamentów przestrzennych i wytwarzania 
w nich blokad migracji wody, przy pomocy 
środków hydrofobizującyoh, mikrofal o często¬ 
tliwości od 900 MHz do óCOO MHz. 

Urządzenie zawiera generator /1/ o czę¬ 
stotliwości od 900 MHz do 6OOO MII z wyposażo¬ 
ny w przynajmniej jeden czujnik temperatury 
/5/, połączony z miernikiem temperatury /6/, 
sterującym poprzez układ d-acyzyjny 11/ saai-
laczem /8/ genaratoro /!/. Uo wyjścia g?nera-
tora /1/ są dołączone promienniki /2/. 

/5 ń/ 

E04C A2 ̂ 1) 268O3O (22) 87 10 02 
Sokołowski Zen^n, Przeźmierowo 
Żelbetowa belka stropowa 

) Belka stropowa ma spiralne strzemiona 
/ T / O dowolnych dł;g^śoiach, wewnątrz spirali 
przytwierdzone są pręty zbrojeniowe, p̂ *zy 
caym belka ma otulinę betonową do miejsca 
strefy obojętnej / 2 / . /1 zastrzeżenie/ 

E04G A1 (21) 263602 87 01 09 
(71) Biuro Proj dktowo-BaflawGze Budownictwa 
' "Kiastoprojekt-Budop^l", ffarszawa 

XJ2) Syczewski Grzegorz, Kursątkjwgki 
Janusz, Łechowicz Barbara 

v*4} Sposób wykonyvmrn.a wylewanych, podciągów 
oreg.~Tórma 'do ŵ /kcri'̂ ania v.yle /a;\y SK 

(§1) Sposób polega na t/ra, że formę podciągu 
/!/ podwiessza się do stropu. Bo jej zewnętrz¬ 
nego toku przystawia aię ścianę elewacyj.ną / 2 / 
a następnie mocuje się warstwę izoIacyjną/3/ 
od strony wewnętrznej formy oraz wkłada się 
do niej stal zbrojeniową, a w ścianę elewacy.jną 
wkręca się wspornik. Talc pray got. >wa:ią formę 
zalewa się masą betonową. 

Forma /1/ w przekroju poprzecznym ma 
kształt abliżoay do litery L i ma umocowany 
przegubowo łączaik regulujący /8/ ora3 zastaw 
dźwigni /5/. /2 zasti-zeżenia/ 

i _._ 
pl) E21B 
v ; G01H 

G01C 
A1 (21) 2Ö2335 86. 12 05 

Í7Í) Polskie Górnictwo Naftowe 1 Gazownictwo 
> ' Zakład«Geofizyka Kraków, Kraków 
(72) Mikołajek Henryk, Widła Wiesław, 
v- ' Marek Stanisław, Ulińaki Władysław, 

Szkatuła Mieczysław, Rudzik Lucjan, 
Twaróg Władysław 
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(54) Sposób i sonda do wykonywania pomiarów 
akawtyg.an.yqh w Ttwaraohwiertniczych 

(57) Sposób polega na tym, że na początek 
sygnału elektrycznego z odbiornika nakłada 
się impuls elektryczny o dużej amplitudzie, 
który steruje zakończeniem pomiaru czasu. 
Sonda charakteryzuje się tym, że wyjście 
wzmacniacza odbiornika 12/ jest połączone 
pî zaz układ prostujący /3/ z układem fprmo-
wania zioacznika /4/, który z kolei połączony 
jsat za wamasniaczem mocy /5/./2 zastrzeżenia/ 

E213 A1 (21/ 2S3696 (22) 87.01 16 
Kopalnia Soli "Bochnia", Bochaia 
Opitsk Adam, Leśny Marian, Ciotek 
Kazimierz, Preudenheim Jerzy, Grabania 
Andrzej» Ryłko Aleksander 
Sposób eksploatacji soli 
Sposób polega na tym, że ługowanie s >li 

prowadzi się wprowadzając do złoża medium 
ługujące przy czym otrz/niana w trakcie ługo¬ 
wania 3olanka jest na bieżąco kontrolowana 
i w przypadku niskiego nasycenia ponownie 
zawracana do dosycenia w komorze ługowniczej» 

/1 za 3 trz< 

4 (51) E21B A1 (2Í) 263748 (22y 87 01 21 
(71) Wojewódzka Pralniozo-Parbiaraka Spół-
' daielnia Pracy "UIIIPRAL", Piła 

(7_2j Suduł Jerzy 
feŚ) Przyrząd ratunkowy do usuwania pr-sed-

; roiotoJiT^ze' studni 1 otworów wiertniczych 
(57) Przyrząd składa się z dwu prętów stalo¬ 
wych złączonych trwale ze sobą końcami, przy 
czym jeden z nich uformowany jeat w otwarty 
pierścień prowadzący /1/ a w jego wnętrzu 
drugi ~pvęt stalowy tworzy pierścień roboczy 
/2/ uka2t&łtowary/ w postaci jednago zwoju 

lini śrubowej stożkowej, s tym, że pierścień 
prowadzący /1/ jeat odgięty swobodnym końcem 
ku górze odpowiednio równolegle do pierście¬ 
nia roboczego /2/ i jest z nim złączony nie¬ 
rozłącznie za pomocą prostych łączników sta¬ 
lowych /3/, a pierścień prowadzący /1/ jest 
zawieszony nierozłącznie za pomaca trsech 
ramion stalowych /4,5/ na rurze stalowej /6/. 

/1 zastrzeżenie/ 

E21C A1 (21) 263414 (22) 86 12 30 
Politechnika Lubslska, Lublin 
Ostapiuk Rygxar-d, Koasaíico Wojciech 
Dyaza do urabiania skał wysokoóiśnie-
n-onym strumieniem wodnym 

t$i) Dysza charakteryzuje się tym, że cylin-
dřyczriy odcinek otworu /I/ o większej średnicy 
i cylindryczny odcinek otworu /2/ o średnicy 
mniejszej połączone są kanałami /3/ o średnicy 
0,01-0,001 mm z wylotami /4/ przy odcinku cy¬ 
lindrycznym o mniejszej średnicy rozmieszczo¬ 
nymi równomiernie na tworzącej odcinka cylin¬ 
drycznego w jednej płaszczyźnie w ilości nie 
raniej niż szaść. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) E21C A1 (21) 263572 (22) 87 01 07 
(71̂  Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 
v / "Polmag", Centrun Mechanizacji Górnictwa 

"Komag», Gliwice 
Ü2) Jaromin Zygmunt, Blochel Helmut, 

Orchel Stanisław 
^4) Organ urabiający maszyn górniczych 
(?7) Kadł-łb organu urabiającego maszyn górni¬ 
czych składa się z segmentoví /2/ o zarysie 
kołowym, z których każdy segment /2/ ma na 
obwodzie co najmniej dwa wybrania /8/, pomiędzy 
którymi znajdują się výpusty /3/. Segmenty 
/2/ są oaadzone na wspólnej osi /1/ i obrócone 
względem siebie o pewien kąt tak, że naprze¬ 
ciw wybrania /8/ jednego segmentu /2/ jest 
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usytuowany wypust /3/ przyległego do niego 
segmentu /2/. W wycięcia wypustów /3/ sa 
Wpuszczane nożowe uchwyty /5/ z nożami /6/. 

/5 zastrzeżeń/ 

E21C A1 ^ý 263596 (22) 87 01 07 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
Chlęch Józef R., Babiński Zygmunt, 
Biłyk Bogusław, Plewka Hieronim 

(§4) Sposób eksploatacji kopalin 
użytecznych 

oi) Sposób polegający na eksploatacji kopalin 
użytecznych dwoma kombajnami, charakteryzuje 
się tym, że każdy z dwóch kombajnów w każdym 
przejeździe pracuje przemiennie na swojej 
połowie ściany, wykonując na około połowie 
długości swojego przenośnika urabianie, a na 
pozostałej części zjazd połączony z ładowa¬ 
niem, przy czym w następujących po sobie prze¬ 
jazdach kombajnów odwraca się kolejność tych 
czynności. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) E21C A1 (21) 2637O8 (22) 87 01 19 
(rí) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 

1 "POLMAG", Centrum Mechanizacji 
Górnictwa "KOMAG", Gliwice 

u2) Klimkowski Stanisław 
(54) Strug węglowy 
(57) Strug węglowy ma głowicę /1/, połączoną 
z korpusem /8/ za pomocą suportu /5/ i prowad¬ 
nicy /6/ osadzonej w dowolnym miejscu na kor¬ 
pusie /8/. Głowica /1/ jest połączona z supor-
tem /5/ wychylnie w płaszczyźnie poziomej za 
pomocą przegubu /3/ pionowego i co najmniej 
jednego hydraulicznego siłownika /4/« Suport 
/5/ jest osadzony w płaszczyźnie pionowej na 
prowadnicy /6/ a przesuwany wzdłuż niej wraz 
z głowicą /1/ za pomocą jednego hydrauliczne¬ 
go siłpwnika /!/ zamocowanego jednym końcem 
do suportu /5/ a drugim do korpusu /8/. 

/1 zastrzeżenie/ 

E21C A1 264058 87 02 09 
([i} Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo 

Węglowe Kopalnia Węgla Kamiennego 
"Borynia", Jastrzębie 

(?2y Skowron Henryk, Myrczek Jan, Jośko 
Rajmund, Kuczera Alojzy, Opioł 
Bolesław 

(̂4) Układ regulacji optymalnego posuwu 
kombajnu węglowego 

(57} Układ ma zabudowane w obwodach zasila¬ 
nia silników napędowych /11 i 12/ obu głowic 
urabiających /2 i 3/ iskrobezpieczne czujni¬ 
ki prądowe /7 i 8/, włączone równolegle w 
obwód wejściowy tranzystorowego członu re¬ 
gulacyjnego /6/. 

Obwód wyjściowy członu regulacyjnego /6/ 
jeat połączony linią iskrobezpieczną poprzez 

układ separacyjny /13/ z pierwszym uzwoje¬ 
niem zaworu elektromagnetycznego sterownika 
/HA /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) E21C A1 (21) 269692 ' (22) 87 12 02 
(?i) Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownie-
/• ' twa, Kraków 
^2) Grzywacz Maciej 
(54) Sposób do prognozowania miejsc zagrożo¬ 

nych tąpaniami i zawałami górniczymi 
(57) Sposób polega na wyznaczeniu współczynnika 
efektu polaryzacji w funkcji położenia anteny 
nadawczo-odbiorczej /2/ zlokalizowanej w usta¬ 
lonym miejscu chodnika /1/ wyciętego w góro¬ 
tworze. Antena nadawczo-odbiorcza 72/ nadaje 
niesymetryczny impulsowy sygnał generowany w 
bloku zasilającym /5/ t a w chwili jego zanika¬ nia odbiera odpowiedź skały na impulsowe wymu¬ 
szenie, przy czym antena nadawczo-odbiorcza 
/2/ zmienia swoje kątowe położenie dla ustalo¬ 
nego położenia wzdłuż chodnika /1/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4 (51) E21D A1 (21) 262540 |ą) 86 11 21 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 

"POLMAG" Centrum Mechanizacji Górnictwa 
, "KOMAG", Gliwice 
(72") Cisoń Edward, Rozmus Edward, Oleś 

Franciszek, Flak Marek, Cieślik Jerzy, 
Marszycki Zdzisław, Cholewa Jacek, 
Chwieduk Zofia, Świderski Kazimierz, 
Ölender Kornel 

(§4) Stropnica wysuwno-wychylna 

i^i) Stropnica wysuwno-wychylna składa się z 
części wysuwnej i wychylnej osadzonych w strop¬ 
nicy /8/. Wychylna część jest złożona z trzech 
segmentów /1a, 1b, 1c/ powiązanych złączami 
/3/ wzdłuż krawędzi /2/. Wysuwną część tworzą 
co najmniej dwa elementy /4a, 4c/ połączone z 
segmentami /1a, 1c/ przegubem. Siłownik /5/ 
służy do wysuwania stropnicy wysuwno-wychylnej. 
Siłowniki /6/ służą do wychylania wychylnej 
części i aą związane jednym końcem z segmentami 
/1a, 1c/, a drugim końcem z elementami /4a, 
4c/. /9 zastrzeżeń/ 
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4(51} E21D A1 

ty 
26296O (22) 86 12 11 

Í) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 
"POLMAG", Centrum Mechanizacji Górnic¬ 
twa "Komag", Gliwice 
Skoczyński Wojciech, Glonek Stanisław, 
Pretor Wincenty, Szyszkowski Stefan, 
Parkietny Kazimierz, Kalinecki Tadeusz, 
Zych Henryk 

(54) Obudowa górnicza 
(57) Górnicza obudowa podporowo-osłonowa; któ¬ rej odzawałowa osłona połączona jest ze 
spągnicą łącznikami lemniskatowymi a do końca 
osłony mocowana jest stropnica podparta hy¬ 
draulicznymi stojakami posadowionymi w spąg-
nicy w zakresie roboczych wysokości spełniają¬ 
cych proporcję 

tym, że elementy spełniają warunki 
0,5 < a 1 : a 2 0,55; 
1,1 < b 1 t b 2 <^ 1,2; 
0,25<b 3 : b 1 < 0,35; 
1 ' 1 < L : H m i n < 1 ' 3 ' 
0,6 < b 1 : L < 0,75; 

Zapewnia to stabilność obudowy w trudnych 
warunkach geologicznych zwięzłego stropu i 
dużego parcia górotworu oraz minimalne 
odkrycie stropu w zakresie pracy obudowy. 

/1 zastrzeżenie/ 

i. J» 

E21D A1 (gi) 2636OO (22} 87 01 09 
Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe 
Kopalnia Węgla Kamiennego "Miechowice", 
Bytom 

\{2\ Surowiec Józef, Rakowski Tadeusz 
( ) (54) Układ podwójnych wyrobisk korytarzowych, 
fof) Układ charakteryzuje się tym, że oś po-
dZużna wyrobiska górnego /1/ i oś podłużna 
wyrobiska dolnego /3/ przecinają się w pła¬ 
szczyźnie poziomej /8/ pod kątem °C. 
Układ podwójnych wyrobisk korytarzowych sto¬ 
sowany jest zwłaszcza jako dołpwa załadownia 
węgla. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) E21D A1 (21) 264O69 (22) 87 02 12 
V. / v. / v^ y 

(71) Katowickie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 
Węgla Kamiennego "Wieczorek", Katowice 
Anczok Hubert, Biliński Alfred, 
Bułaazenko Andrzej, Demel Tadeusz, 
Flak Marek, Kostyk Tadeusz, Kurek 
Eugeniusz, Kwieciński Jerzy, Kozioł 
Erwin, Lisiecki Bronisław, Rozmus 
Edward, Stelmach Stanisław 
Lekka obudowa przesuwna, zwłaszcza 
do wnęk ścianowych 

(57) Obudowa ma dodatkową stropnicę pośrednią 
/3/, której boczne usztywniające ramiona /5/ 
obejmują prowadnicze żebra /6/ wewnątrz strop¬ 
nicy przedniej /1/ obudowy oraz są połączone 
przegubowo z jej stropnicą tylną /2/. Górne 
zabezpieczające strop ramię /10/ jest dołączone 
do^drąga /12/ hydraulicznego przesuwnika /13/, 
którego cylinder /14/ jest połączony ze stropni¬ 
cą przednią /1/. /1 zastrzeżenie/ 

(54) 

;; 12 13 15 10 

E21D A2 268317 87 10 19 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
Ciałkowski Bogusław, Rułka Kazimierz 

(54) Górnicza obudowa zamknięta 
(57) 
z łu 

) Obudowa składająca się z odrzwi wykonanych 
z łuków korytkowych połączonych strzemionami 
na zakładkę charakteryzuje się tym, że łukowy 
zarys odrzwi jest wyznaczony dwoma promieniami 
/R1, R2/, których końce znajdują się na trzech 
osiach symetrii odrzwi, korzystnie w wierz-
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chołkach trójkąta równobocznego /ABC/ o boku 
/a/ równym różnicy długości tych promieni. 

/4 zastrzeżenia/ 

E21F A1 (|i) 263809 (22) 87 01 22 
n) Kopalnia Soli "Wieliczka", Wieliczka 

Warwas Sylwester, Bogdanowicz Antoni, 
Bromowicz Adam, Krysik Marian, 
Kubik Julian, Poda Ryszard 

wy 
ni 

£j py 
w kopalniach soli oraz urządzenie do" 
wypełniania pocl.'zi'enin.ych pustek w ~" 
kopalniach soli 

(5.7/ Sposób polega na tytn, że pustkę zalewa 
się mieszaniną składającą się z piasku podsa-
dŁkowego i ciekłego nośnika, który stanowi 
solanka w stanie nasyconym, w stosunku do naj¬ 
mniej 1:1, i odprowadza solankę z górnych war¬ 
stw nad osadzającym się piaskiem do komór 
ługowniczych celem doprowadzenia solanki do 
stanu pełnego nasycenia. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
długość komory /3/ jest równa długości stożko¬ 
wej rury /6/ oraz jest 6-8-krptnie mniejsza 
od długości rury mieszalnilrowej /5/» a stosu¬ 
nek średnicy strugi w komorze /3/ do średnicy 
/d1/ wynosi 1:2,5 a do średnicy /d2/ rurociągu 
podsadzkowego /7/ wynosi 1:4. /2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

4 (Í51) F02B A2 (21) 269*05 (22; 87 12 10 
(15) Burzyński Czesław, Gruszko Ryszard, 
^ 1 Gdynia 
(54) Filtr paliwa 
(57) Filtr charakteryzuje się tym, że we¬ 
wnątrz obudowy /1/ znajduje się filtracyj¬ 
na płytka /3/ z przelotowymi otworami /6/, 
w których osadzone są magnetyczne pierście¬ 
nie 11/ dzielące wewnętrzną przestrzeń obudo¬ 
wy /1/ na dopływową komorę /4/ i odpływową 
komorę /5/. W odpływowej komorze /5/ umiesz¬ 
czona jest filtracyjna płytka /8/. 

/4 zastrzeżenia/ 
10 

4 (51) P02B A2 <£i) 269410 (22) 87 12 10 
(75) Burzyński Czesław, Gruszko Ryszard, 

Gdynia 
(54) Filtr paliwa 
(57) Piltr charakteryzuje się tym, że we¬ 
wnątrz obudowy /1/ osadzone są rozłącznie, 
naprzeraianlegle, symetrycznie lub asymetry 
cznie na prowadzącym trzpieniu /3/ magnety 
czne płytki /4/, oddzielone od siebie dy¬ 
stansowymi tulejkarai /5/ i dzielące wewnę¬ 

trzną przestrzeń obudowy /1/ na dopływową ko¬ 
morę /6/, stabilizacyjną komorę /7/ oraz 
odpływową komorę /8/. Stabilizacyjna komora 
/7/ oddzielona jest od odpływowej komory /8/ 
filtracyjną płytką /9/. /3 zastrzeżenia/ 

4 (21) P02D A1 (21) 263229 (22) 86 12 22 \ j \^ / \_ / 
^1) Politechnika Lubelska, Lublin 
(72) Walusiak Stanisław, Dziubiński 
v / Mieczysław 

(54) Czuj 
spal 

jnik, hallotronowy zapłonu silnika 
inowego 

(57/ Czujnik składający się z wirującej tarczy 
z wycięoiarai na obwodzie, osadzonej na wałku 
rozdzielacza charakteryzuje się tym, że tar¬ 
cza /1/ usytuowana jest w szczelinie /3/ pomię¬ 
dzy nabiegunnikami /4 i 5/ obwodu magnetyczne¬ 
go, z których nabiegunnik /4/ zakończony jeat 
zamocowanym trwale hallotronem /6/, a drugi /5/ 
ma zamocowany magnes /7/ z wolnym biegunem o 
kształcie pc&walającyra na koncentrację linii 
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strumienia magnetycznego, zaś całość umie¬ 
szczona jest w obudowie /9/, przy czym na« 
biegunniki /4 i 5/ od strony szczeliny /3/ 
mają kształt pozwalający na skupienie linii 
strumienia magnetycznego, a tarcza /I/ wyko¬ 
nana jest B materiału ferromagnetycznego. 
Tarcza /1/ ma symetrycznie na obwodzie rozmie¬ 
szczone wycięcia /8/, których ilość odpowia¬ 
da ilości cylindrów silnika« /2 zastrzeżenia/ 

4(51) 

(71) 

FC2M 
P23L 
CO7B 

Á1 (2i) 263547 ^2) 87 01 03 

Fabryka Samochodów Ciężarowych 
im. Bolesława Bierutas Lublin 

(jż) Okoń Roman, Fotek Romuald, Furmanek 
' Jerzy, Wiejak Andrzej, Chabrajaki 

Tadeusz, Stelmach Kazimiera, Burzawa 
Ireneusz, Jaślikowski Tadeusz 

C4) Sposób aktywacji powietrza do utlenia¬ 
nia, zwłaszcza spalania ~ 

(57) Sposób polega na tym, że strumień powie¬ 
trza kierowanego do utleniania lub spalania 
poddaje się napromieniowaniu ultrafioletowemu 
o długości fali poniżej 400 nm ze źródła 
promieniowania zasilanego prądem impulsowym 
lub przemiennym o częstotliwości 50 Hz do 
200 kHz i napięciu 200 V do 4OO V. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) P02M A2(2i) 269028 (22) 87 11 24 
(71") Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, 
. Kraków 

(72) Sendyka Bronisław 
(54) Gaźnik stałego podciśnienia 
(£7/ Gaźnik charakteryzuje się tym, że na po-
bocznicy suwaka / 6 / wykonany jest co najmniej 
jeden rowek, natomiast cylinderek / 4 / dozow¬ 
nika ułożyskowany jest w korpusie / 1 / gaź-
nika oraz połączony z obracającym go dodat¬ 
kowym siłownikiem / 9 / . Siłownik / 9 / ma ste¬ 
rowany podciśnieniem komory mieszania ma cha¬ 
rakterystykę zapewniającą obrót cylindra / 4 / 
do położenia pokrywania się wzdłużnej dyszy 
paliwa / 5 / z rowkiem w zakresie podciśnień 
odpowiadających pełnemu obciążeniu silnika. 

/1 zastrzeżenie/ 

4 (51) P04B A1 (21) 260737 (22) 86 07 18 
(71) Centrum Poradnictwa i Wykonawstwa 
V"7 "INPOTECH", Spółdzielnia Pracy, Gdańsk 
(72) Kwiatkowski Zbigniew, Petrykowski 

/ Mirosław, Nachmann Ryszard 
c>4) Układ samoregulaci i wydajności tłoczenia 

w obiegu z pompą przet-Łaczającą ciecz 
"o dużej lepkości, zwłaszcza cukrzycę"" 

(57] Układ ma z przewodu tłocznego /Pt/ pompy 
cyrkulacyjnej /Pm/, w punkcie mieszczącym się 
przed odcinającym zaworem /Za-,/, wyprowadzony 
przewód przelewowy /Op/, mający zawór zdalnego 
sterowania /Z-/ z regulowanym automatycznie 
przepływem, umieszczony w pobliżu jego wylotu. 
Przewód przelewowy jest doprowadzony do zbior¬ 
nika rozchodowego cukrzycy /K/ w oai jego króć¬ 
ca wylotowego /C/. Przewód tłoczny /Pt/ pompy 
cyrkulacyjnej na odcinku pomiędzy zaworem 
odcinającym /Za^/, a punktem /H/ wyprowadzenia 
zeń przewodu przelewowego /Op/ ma dołączony 
manometr elektryczny /P/. Elektroniczny prze¬ 
wód wyprowadzający sygnał ciśnienia z manometru 
/P/ jest dołączony do regulatora /R/, który 
jest sprzężony z częścią sterującą zaworu zdal¬ 
nego sterowania /Z.,/. /3 zastrzeżenia/ 

4 (21) F04B A1 (2'i) 262117 (22) 86 10 28 
L ' B23P 

C71) Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo 'Węglowe, Kopalnia Węgla Kamiennego "Miechowice", 
Bytom 
Korfel Zbigniew, Walutek Mieczysław, 
IIowak Ryszard 

KÍO Sposób regeneracji korpusów pomp 
wirowych 

(57) Sposób polega na wykonaniu w korpusie 
w miejscu zużycia, obwodowego, regularnego wy¬ 
cięcia o odpowiednim kształcie, w które wpra-
sowuje się dokładnie dopasowany -wymiarowo, 
żeliwny pierścień o takim profilu poprzecznym, 
który zapewnia uzyskanie pierwotnego kształtu 
korpusu. Pierścień żeliwny dodatkowo zabezpie¬ 
cza się wpuszczanymi w korpus, gwintowanymi 
kołkami. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) P04B A1 (ąi) 263786 (22) 87 01 23 
ul) Politechnika Warszawska, Warszawa 
\{2) Bymicki Józef, Jedliński Jan, Mróz Witold, 

Oleksiuk Waldemar 
Pompa dawkująca (54) 

(57) Pompa dawkująca o napędzie pneumatycznym 
zawiera dwie komory o zmiennej objętości, z 
których jedna jest komorą roboczą, a druga 
komorą napędową. Jedna z komór pompy utworzona 
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jest przez sztywne ścianki korpusu /1/ i mie¬ 
szek sprężysty. Ścianki drugiej komory pierw¬ 
szej i drugi mieszek sprężysty o powierzchni 
efektywnej różnej od powierzchni efektywnej 
mieszka pierwszego. 

Jedne końce obydwu mieszków /4,9/ połą¬ 
czone są szczelnie z korpusem /1/, zaś drugie, 
zamknięte szczelnie wiekami /5,1O/, połączone 
są ze sobą, korzystnie za pomocą elementu 
dystansowego /36/. /6 zastrzeżeń/ 

4 (21) FO4B A1 (21") 264171 (22) 87 02 17 
(71) Katowickie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 
, ' Węgla Kamiennego "STASZIC", Katowice 
(72y Gorzkowski Adam, Junger Eugeniusz, 

Mańka Henryk 
(54) Instalacja do doprowadzania sprężonego 
v ; powietrza 
(57) Instalacja ma pompę sprężonego powietrza 
/I/ połączoną, poprzez rurociąg doprowadza¬ 
jący /2/ o małej średnicy, z kompensatorem 
sprężonego powietrza /3/, łączącym się przez 
odwadniacz /4/ z zespołem filtrującym /5/,na 
którego wyjściu znajduje się rozdzielacz sprę¬ 
żonego powietrza /6? z zaworami odcinającymi 
11/. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) P04C A1 fgi) 263622 (22) 87 01 09 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń 
' Chemicznych i Chłodniczych "CEBEA", 

Kraków 
\[2) Warczak V/iesław, Wala Jerzy, Unarski 

Adam, Hanusz Tadeusz 
(54) Sprężarka z krążącym tłokiem 
(57) Sprężarka charakteryzuje się tym, że 
każda z przestrzeni roboczych /A, B/ jej 
cylindra jest połączona, za pomocą co najm¬ 
niej jednego urządzenia regulacyjnego /E/, ze 

stroną ssawną sprężarki. Urządzenia regula¬ 
cyjne są rozmieszczone w ścianach cylindra 
symetrycznie względem osi wału, w odległości 
większej niż promień koła wpisanego w obrys 
tłoka /D/ i w wycinku cylindra zawartym po¬ 
między kątem 15° a 75°, mierzonym od dłuższej 
osi symetrii obrysu cylindra w kierunku obro¬ 
tów wału. /3 zastrzeżenia/ 

P04C A1 (21) 270248 < (22) 88 01 22 
Zabrzańskie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 
Węgla Kamiennego "Sośnica", Gliwice 

(72) Bronowicz Wacław, Dawiec Jan, Uliczka 
/ Edward, Marsula Mieczysław 

(54/ Agregat sprężonego powietrza 
(57J Agregat zawiera pneumatyczny siłownik 
hí regulujący płynnie i samoczynnie wydajność 
dmuchawy /1/, dzięki zabudowaniu go na wodnym 
zaworze /6/ i połączeniu z rurociągiem /8/, 
doprowadzającym sprężone powietrze ze zbiornika 
wyrównawczego /10/ do głowicy sterującej filtru 
próżniowego poprzez czujnik /9A /1 zastrzeżenie/ 

(5Í) P04D A1 258156 2) 86 02 27 
(fi) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej "Instal", Warszawa 
(72) Hałupka Zbigniew 
(54) Wyłącznik ciśnieniowy 
(57) Wyłącznik do sterowania pracą pomp w ukła¬ 
dach hydroforowych charakteryzuje się tym, że 
jeden przetwornik ciśnienia na wielkość elek¬ 
tryczną współpracuje z większą ilością kanałów, 
z których każdy może sterować urządzeniem w 
innym zakresie ciśnień pracy, przy czym jeden 
taki kanał zbudowany jest z nastawników po-
tencjometrycznych /3,4/, komparatorów /5,6/, 
układu logicznego /!/ i układu wykonawczego 

s 

1 
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/8/. Przetwornik ciśnienia stanowi ciśnienio¬ 
mierz /1/ sprzężony mechanicznie z nadajni¬ 
kiem potencjometrycznym /2/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) FO4D A2 (21) 268525 (22) 87 10 29 
(li) Politechnika Śląska im. Wincentego 

Pstrowskiego, Gliwice 
^2) Rokita Jerzy, Kaczorowski Waldemar 
(54) Urządzenie zwiększające wysokość 

podnoszenia pompy o swobodnym 
przepływie 

(57) Urządzenie stanowi płaska tarcza /4/ 
z otworem w środku, umocowana do ścianki kad¬ 
łuba /3/ pompy, przy czym między tarczą /4/, 
a ścianką kadłuba /3/ istnieje prześwit, zaś 
ścianka kadłuba /3/ zaopatrzona jest korzystnie 
w pierścień kierujący /P/. Tarcza /4/ umoco¬ 
wana jest do ścianki /3/ za pośrednictwem 
tulejek /5/. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) F15B A1 J2i) 262834 (22) 86 12 05 
Fabryka Maszyn Budowlanych "FAMABA", 
Głogów 
Szyrner Mirosław 

(54) Układ hydrauliczny sterowania podporami 
(57) W układzie hydraulicznym sterowanie 
kolejnością ruchów siłownika poziomego wysu¬ 
wania /5/ i siłownika pionowego podnoszenia 
/6/ odbywa się za pomocą sterowanych zwrot¬ 
nych zaworów /12/ i /10/, przy czym ciśnie¬ 
nie otwarcia zaworu /12/ jest wyższe od ciśnie¬ 
nia otwarcia zaworu /10/ a opór sprężyny za¬ 
woru /12/ jest mniejszy od oporu sprężyny 
zaworu /10/. /1 zastrzeżenie/ 

F15B A1 (21) 263753 87 01 20 
(71) Wrocławskie Zakłady Mechanizacji 
, Budownictwa "ZREMB", Wrocław 
(72) Starczewski Tadeusz, Ni er oda Czesław 
_ 
(54) Hydrauliczny układ przekazujący skręt 
(57) Hydrauliczny układ przekazujący skręt 
składa się z dwóch par siłowników hydraulicz¬ 
nych /1/ i /2/ oraz /3/ i /4/ połączonych 
ze sobą hydraulicznie za pomocą przewodów /5/ 
i /6/ łączących komory nadtłokowe /7/ oraz 
przewodów /8/ i /9/ łączących komory podtłoko-
we /10/, odpowiednio, siłownika /1/ z siłow¬ 
nikiem /4/ i siłownika /2/ z siłownikiem /3/. 
Siłowniki /I/ i /2/ połączone są ze sobą me¬ 
chanicznie za pomocą dźwigni /11/, a siłow¬ 
niki /3/ i /4/ za pomocą dźwigni /13/. Prze¬ 
wody /5/ i /6/ połączone są ze sobą zaworem 
odcinającym /15/» który łączy się od strony 
przewodu /5/ z zaworem odcinającym /16/. 
Zawór /16/ drugą swą stroną połączony jest 
z pompą /18/ połączoną poprzez zawór /19/ z 
rozdzielaczem /21/. Rozdzielacz /21/ połą¬ 
czony jest z przewodami /8/ i /9/ oraz ze 
zbiornikiem /25/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) F16G A1 (g1̂  263329 ^2) 86 12 30 
(n) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów 

Osobowych, Warszawa 
(72) Dubiel Leszek, Izdebski Jerzy, Lipka 

Janusz 
(54) Deformowalny pierścień uszczelniający 

' łożysko toczne' 
(57) Pierścień ma metalową część cylindryczną 
/5/ z przetłoczeniem /6/ na obwodzie. Przetło-
czenie wypełnione jest gumą /!/. Do części /&/ 
uformowanej prostopadle do osi części cylindry¬ 
cznej /5/ zamocowany jest gumowy uszczelniacz 

7 5 
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wargowy /9/. Wargi uszczelniacza dociskane są 
do obracającej się półosi sprężyną spiralną 
/10/. • /1 zastrzeżenie/ 

F16D A1 (21) 263718 \22) 87 01 19 
Ośrodek Baiawczo-Rozwojowy Urządzeń 
Sterowania Napędów, Toruń 
Witkowaki Tadeusz, Konicki Kazimierz, 
Gołębiawski Ryszard 

(54) Sprzęgło nierozłączne szczególnie do 
sprzęgania napędów z uraądzeliaui 

położenia i prędkości 

pij Sprzęgło zbudowane jest z tarczy /1/ 
połączonej z tarczą /2/ giętkim raieazkiim 
/3/> przy czym tarcza /1/ posiada cylindryca-
ną powierzchnię centrującą /4/ pasjwaaą suw-
liwie do cylindrycznej powierzchni /5/ wałka 
napędowego /6/ oraz wybranie zabierające /li 
o skośnych do osi sprzęgła płaskich powierz¬ 
chniach /&/ będące odwzorowaniem zabier<łka 
/9/ o skośnych, płaskich powierzchniach /10/ 
ukształtowanego na wałku napędowym? /6/, pi-zy 
czym kąt oL pomiędzy skośnymi, płaskimi po¬ 
wierzchniami /3/ i /10/ a osią sprzęgła jest 
samohamowny. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) FI6G A2 f2i") 263333 (22) 87 12 09 
B65G 

f,V) Cžólnclcrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego 
' Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów", 
. KügowiäC 

(72J Grabarek Jan, Żurek Zbigniew, ti-jczyński 
Marek, Stanislawski Jacek 

(54) Sposób naprawy rdzerda taśmy prgenoś~ 

Í57) Zgodnie ze sposobem, po wycięciu uszko¬ 
dzonego odcinka linki stalowej i obrobieniu 
jej końcówek, na niewielkiej długości łączy 
się końcówki sprężyną stalową owiniętą 
płatem mieszanki o zwiększonej przyczepaoś-
ci do stali. /2 zastrzeżenia/ 

^ ($í) P16H A1 |i] 263607 ^2) 87 01 09 
(ři) Dom Handlów? Nauki, Sp z,o.o., Warazawa, 

1 Zakład Doskonalenia Zawodowego, 
Warszawa 

2) Janiszewski Andrzej, Sliowron Marek 
bezstopniowa na pas 

(5.7) Przekładnia ma kątową dźwignię dwustron¬ 
ną, której jedne końce ramion /3/ oparte o 
tarcze oporowe /15/, /15 / połączone są B 
kołami pasowymi /10/, /11/. Punkt obrotu 

/5/ dźwigni jest tak usytuowany aby linie 
łączące go z punk tam.i połączenia z tarczami 
oporowymi /15/i /15 / kół pasowych /10/, /11/ 
tworzyły kąt równy 90 0 i 10O./4 zastrzegania/ 

\ 

F16J 
B01J 
PI6K 

2Í3O17 ^2) 3,6 12 16 

fcj~) Centralny Ośrodak Badawsao-Roswojowy 
Przemysłu Betoiúw "GE8ST", Warszawa; 
Huta "Perrum", Katjw^cs 

(12) Grubiński Mieoaysław, Kurek Zaoheuss, 
/ Gębarowski Stanisław, Oboński Edward, 

Rehlich Marian, Tokarski Tacieu32 
Mechanizm napęd-J. zaworu dopływu pary, 
zwłaszcza do a '.^oklaw^ 

(57) W mechanizmie napędu zaworu dopływa pary 
ruin wału napędowegs /I/ realizowany jest po¬ 
przez przekładnię dwistopniową napędzaną siłow¬ 
nikiem hydraulicznym. Przekładnia składa się 
z koła zębatego /4/ osadzonego suwliwie na wale 
napędowym /1/, piasty z dwoma wieńcami zębaty¬ 
mi /5 i 7/ osadzonej obrotowo na nieruchomym 
wałku /ć/ i zębatki /S/ przytwierdzonej do 
tłoczyska siłownika. Jeden wieniec sębaty /5/ o 
większej średnicy zazębiony jest z kołem zę¬ 
batym /4/ osadzonym na wale /1/, a drugi wieniec 
11! zazębiony jest z aębatką /8/. /5 zastrzeżeń/ 

A-A 

21 / 

4 (bi) PI6K A1 ^i) 2636O8 (22) 87 01 09 
(fi) Polska Akademia Nauk Instytut Maszyn 

Przepływowych 
i k i ó 

. Przepływowych 
(72J Smigielski Józef 
(54) Bezdławicowy aawór roa^netyczny 
(57) Zawór jest wyposażony w osadzoną wewnątrz 
przelotowego korpusu /1/ praepustnicę /2/ ko¬ 
rzystnie w postaci walca ze spiralnym kanałem 
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przepływowym. Na obwodzie przepustnicy /2/ 
znajdują 3ię ferromagnetyczne wkładki usytuo¬ 
wane, równolegle do osi walca. Natomiast na 
zewnątrz korpusu /1/ umieszczone są nabiegun-
niki listwowe /4/ stałego magnesu /3/. W na-
biegunnikach /4/ znajdują się otwory, w któ¬ 
ry oh umieszczony jest kołek ustalający /8/ 
z plombą /10/. W ściance korpusu znajduje się 
zdarzak ograniczający kąt obrotu zaworu. 

Zawór nadaje się do zastosowań w ukła¬ 
dach automatycznej regulacji przepływu. 

/4 zastrzeżenia/ 
6 

P16K A1 (21) 268710 (22) 87 11 10 
86 11 12 - CS - PV 8169-86 
T33LA Koncernový podnik, Praha, GS 
Novotný Karel, Panoch Václav 

(54), Zawór regulacyjny o zmiennej 
przepustowości 

57 W zaworze, na rurowa część obudowy /16/ 
nałożone są górna cewka /9/ i dolna cewka /8/. 
Płaskie, taśmowe cięgno /2/, włożone w prowa¬ 
dnicę /3/, u dołu rozszerza się cylindrycznie 
i połączone jest z grzybkiem stożkowym /1/ 
oraz podparte sprężyście sprężyna zwrotną /11/. 
Wewnątrz rurowej części obudowy /1 6/, na kołki 
prowadzące /15/, nałożone są ślizgowo dolny 
rdzeń 76/, tuleja /10/ i podparty na niej 
sprężyście górną sprężyną /!3/ górny rdzeń 
11/, Przez ścianki rdzeni 76,7/ i tulei /10/ 
przechodzą również pręciki /14/ połączone na 
stałe z górnym rdzeniem /I/. Pręciki 714/ mają 
odsądzenia. W dolnym rdzeniu /b/ i w tulei 
/10/ wykonane są prostopadłe do ioh osi i rów¬ 
noległe do szerszego boku cięgna /2/ podłuż¬ 
ne, cylindryczne otwory 75/, w które włożony 
jest wałeczek /4/ podparty sprężyście sprę¬ 
żyną dociskową /12/. Zawór wyposażony jest 
w mechanizm skokowy z zabezpieczeniem elektro¬ 
magnetycznym. 75 zastrzeżeń/ 

4(51) P16K A1 (21) 270000 (22) 88 01 04 

(72) 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Armatury 
przemysłowej, Kielce 
Sałata Ludwik, Pożoga Jerzy, Kaleta 
Jan, Szydziak J9rzy 
Zawór zaporowy 

(57) Zawór ma pierścień ela3+.yczny / 5 / f naj¬ 
korzystniej o przekroju okrągłym, osadzony 
w pierścieniowym kanałku 11/ znajdującym sie 
w siedlisku / 4 / grzyba / 3 / i/lub nakładce /6/, 

/A zastrzeżenia/ 

P16L 
A01B 

A1 (21) 263327 (22) 86 12 30 

9 
(54) 

(71) Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego 
"" ' "URSUS" , Warszawa 

Chruśliński Tadeusz, Kubiak Andrzej 
Urządzenie do mocowania szybkozłączy 
ĘydraulicTnycET zwłaszcza do ciągników 
i maszyn rolnTcźTch 

(57) Urządzanie składa się z dwóch jednakowych 
połpierścieni / 1 / i dwóch pierścieni osadczych 
/ 2 / . Półpierścienie /'\/ umieszczone są pomię¬ 
dzy wspornikiem / 3 / ciągnika a szybkozłączem 
/ 4 / i osadzone są na korpusie szybkozłącza / 4 / 
za pomocą występu wewnętrznego / 5 / . 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) PI6L A1 (21) 263707 (22) 87 01 19 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 

"POLMAG", Centrum Mechanizacji Górnictwa 
"KOMAG", Gliwice 

(72) Wyciszczok Stefan, Na3iek Mieczysław, 
1 Klyta Wincenty 

^4) Złącze klinowe do rur 
(57) Złącze sfcłada się z dwudzielnej obejmy, 
której połówki mają postać dwóch połpierście¬ 
ni / 1 / . Oba półpierścienie /^/ przy końcach 
na zewnętrznych ścianach mają występy / 2 / za¬ 
mocowane promieniowo tak, że boczne ściany 
/ 3 / pary występów / 2 / tworzą kształt klina. 
W występach / 2 / są wykonane otwory / 4 / na 
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sworznie /5/. Na sworzniu /5/ jednego z pary 
występów /2/ połączonych rozłącznie jest osa¬ 
dzony wychylnie łącznik w kształcie litery "U", 
W ścianach /9/ bocznych łącznika są wykonane 
współosiowo otwory /10/ na klin /11/, posia¬ 
dający sfrezowaną ściankę, którą przylega do 
ściany /3/ bocznej drugiego z pary występów 
/2/ połączonych rozłącznie. /2 zastrzeżenia/ 

10 11 

4(51) F16L A1 (21) 263761 (22) 87 01 20 
' E02D 

(71) Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa 
w Wodę, Wrocław 

(72I Mikrut Mieczysław 
4) Blok oporowy dla wodociągu 64) 

(57) Blok oporowy tworzy obejma /1/ t do któ¬ 
rej przymocowany jest jeden koniec cięgła 
/4/> a drugi jest przytwierdzony do betono¬ 
wej płyty /5/. Obejma /1/ jest dzielona, a 
obydwie części są połączone śrubami /3/. 
Cięgło /4/ jest umieszczone w otworze beto¬ 
nowej płyty /5/ i zabezpieczone przed prze¬ 
mieszczaniem podkładką /6/ i nakrętką /7/ 
osadzoną na gwintowanym końcu cięgła /4/. 

/6 zastrzeżeń/ 

4(51) FI6L A3 (21) 2715IO [22) 88 03 20 
£ patent 142016 
71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Budownictwa Inżynieryjnego 
"HYDROBUDOWA", Warszawa 

(72) Czaplicki Jerzy, Tyszkiewicz Roman, 
' Wielechowski Jan, Uliasz Stanisław, 

Parys Henryk, Miłoszewski Jędrzej 
(54) Urządzenie do uszczelniania styków 

i spękań rur podziemnych kolektorów 
żelbetowych 

(57) Urządzenie ma pierścień elastyczny /4/ 
połączony rozłącznie z rozprężnymi pierś¬ 
cieniami /2/ dociskającymi go do ściany 
kolektora /7/. Pierścienie stałe /1/ i 
luźne pierścienie rozprężne /2/ składają się 
z niezależnych części. Pierścień elastyczny 
/4/ raa otwór /5/ do zamontowania końcówki 
iniekcyjnej, w którym umieszczony jest zawór 
zwrotny /6/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) 

U2) 

A 1 I 1) 261557 ^2) 86 09 25 
Biuro Projektów Przemysłu Koksowni-
czego "Koksoprojekt", Zabrze 
Stenchlik Jan, Rybicki Felicjan, 
Urbańska Elżbieta 

Í54)- Piec rurowy do podgrzewania produktów 
węglopochodnych i naftopochodnych 

\py Piec ma wewnątrz usytuowane na obwodzie 
dwie współosiowe wężownice /1,2/ rurowe przy 
legające do siebie. Wężownica /1/ radiacyjna 
zamyka od dołu komorę spalania, a górna jej 
część nie dochodzi do klosza /6/. Wężownica 
12/ konwekcyjna w górnej części przylega do 
klosza /6/, a u dołu nie dochodzi do dna 
komory spalania. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) P24H A2 (21) 269882 (22) 87 12 30 
(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(?2j Staszewski Witold 
(54) Nagrzewacz cieczy 
(57) Nagrzewacz cieczy jest wyposażony w 
cylindryczny, stalowy zbiornik /1/, w którego 
jednym dnie jest umieszczony króciec /2/ 
do doprowadzania cieczy, zaś w drugim dnie 
króciec /3/ do odprowadzania cieczy, Zbiornik 
/1/ jest umieszczony wewnątrz cewki indukcyj¬ 
nej /4/. /1 zastrzeżenie/ 
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.4 (51) F26B A1 ^i) 261241 (22) 86 08 29 
(n) Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych, 
, Białystok 
u2j Topczewski Tadeusz, Kubrak Włodzimierz 

/ 7ii=>m1«n 7h1flT>ifiw. Kubrak Leon. Gołasze 

ty 
Ziemian Zbigniew, Kubrak Leon, Gołaszewski 
Ryszard 
Urządzenie do suszenia i podgrzewania 
Urządzenie ma przedpalenisko /7/ zaopatrzo¬ 

ne Vř elektroniczny układ sterowniczy dozowa¬ 
nia opału, usytuowane między dozownikami /4/ 
i obrotową suszarnią /8/, połączone z układem 
transportu pneumatycznego /6/. /2 zastrzeżenia/ 

podawanie 
kruszuua 

4 (51) P26B A1 (2i) 269981 22 88 01 02 
(71) Centralne Laboratorium Przemysłu 

' Ziemniaczanego, Poznań 
(72) Kaliszan Zdzisław, Janczak Robert, 

1 Stroiński Jerzy 
(54) Sposób suszenia produktów spożywczych, 

zwłaszcza krochmalu ziemniaczanego 
(57) Sposób polega na tym, że do przewodu 
suszarki pneumatycznej / 1 / poniżej miejsca 
/ 2 / dozowania produktu, przeznaczonego do 
suszenia, wprowadza się przez otwór / 3 / 
sprężone powietrze o kierunku wpływu zgodnym 
z kierunkiem przepływu suszącego powietrza. 
Ciśnienie wprowadzanego sprężonego powietrza 
wynosi 0,1-0,6 MPa. /3 zastrzeżenia/ 

C54) 

P27B A1 (21) 271187 (§ą) 88 03 14 
Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw 
Maszyn i Urządzeń Hutniczych 
"Hutmaszprojekt-Hapeko", Katowice 
Kiełpiński Ryszard, Samek Edward, 
Chrostek Henryk, Zając Stanisław, 
Tokarz Janina 
Piec odsto.jowy, zwłaszcza do aluminium 
i .jego stopów 

(57) Piec ma tygiel /1/ podzielony na komorę 
zalewową /2/, grzewczą i czerpalną /4/. 
Każda z komór ma oddzielną pokrywę, przy czym 
tylko pokrywa komory grzewczej wyposażona 
jest w grzejne elementy. Komora zalewowa /2/ 
połączona jest z komorą grzewczą dolnym prze¬ 
pustem /I5/, a komora czerpalna /4/ z komorą 
grzewczą dolnym przepustem /16/. 

/3 zastrzeżenia/ 

F27D 
P27B 

A1 (21) 261701 ^2) 86 10 02 

(71) Mysłowickie Zakłady Sprzętu Elektro-
1 technicznego "Polam-Elpor", Mysłowice 

Liszewski Leon, Nowakowski Jan, 
Bomba Joanna, Skalbaniok Walter, 
Gąsiorek Władysław, Sieklucki 
Kazimierz, Chromy Jerzy 

(54) Ruszt wózka piecowego 
(57) Ruszt zestawiony jest z powtarzalnych 
bloków /^/ wykonanych z tego samego materiału 
co trzon /2/. W bloku wykonane są przelotowe 
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wycięcia /3/, e bloki ułożone są tak* że 
wycięcia tworzą kanały pod górną powierz¬ 
chnią rusztu, usytuowane prostopadle do kie¬ 
runku jazdy wózka w piecu tunelowym. 

/2 zastrzeżenia/ 

4 (51̂  P27D A1 (21) 263764 

/ 
Í72) 

(54] 

87 01 24 
Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw 
Maszyn i Urządzeń Hutniczych 
"Hutmaszprojekt-Hapeko"s Katowice 
Baran Marian, Wołk-Jankowski Roman, 
Stumpf Jacek, Samek Edward, Tatarzyński 
Kazimierz 
ściana palnikowa, zwłaszcza dla pieców 
*° topienia metalu 

(57) Ruchoma ściana palnikowa /1/ jest połą¬ 
czona z elementem regulacyjnym /3/ i osadzo¬ 
na ruchomo w ramie prowadzącej / 2 / f która poprzez element przegubowy /4/ zamocowana 
jest do konstrukcji pieca /8/. Rama prowadzą¬ 

ca / 2 / wraz ze ścianą ruchomą / 1 / dociskana 
jest do pieca / 8 / za pomocą elementu docisko¬ 
wego /6/, poprzez uszczelnienie / 7 / . 

/1 zastrzeżenie/ 

Il i A 7 

DZIAŁ G 

F I Z Y K A 

4 (51) G01B A1 fell 263533 (22) 87 01 02 
' nr\o-n v / • \. / G02B 

(71) Ośrodek Techniki Optotelekomunika¬ 
cyjnej , Lublin 

(T2) Botłuć Zbigniew, Ku^is Grzegorz, 

(54) 

Zwolski Andrzej 
Sposób i układ do pomiarów parametrów 
geometrycznych światłowodów 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że stru¬ 
mień światła z pobudzonego światłowodu dopro¬ 
wadza się na płytkę widikonu /6/, a następnie 
pole oświetlonej płytki widikonu poddaje się 
analizie linia po linii, w układzie współrzęd¬ 
nych prostokątnych lub biegunowych, zmienia¬ 
nych skokowo..Otrzymane sygnały analogowe 
przetwarza się na sygnały cyfrowe w układzie 
przetwarzania analogowo-cyfrowego /8/ i dalej 
poddaje się obróbce w mikroprocesorze /10/ 
działającym zgodnie z zadanym algorytmem /14/ 
zakodowanym w pamięci EPROM. Jednocześnie mi¬ 
kroprocesor steruje układem odchylania /7/ 
widikonu oraz przetworzone dane przekazuje do 
lampy obrazowej /12/ oraz na urządzenia wyjś¬ 
ciowe /13/ np. drukarkę. /2 zastrzeżenia/ 

4 (5-fi G01B A1 (21̂  264295 (22) 87 02 25 
Politechnika Warszawska, Warszawa 
Dobosz Marek, Fotowicz Paweł, 
Jabłoński Ryszard, Dźwiarek Marek 

(54) Sposób i przyrząd do pomiaru średnic 
' i grubości 

57 Sposób polega na tym, że wytwarza się 
dwie wiązki świetlne /4»5/ skanowane prosto¬ 
padle do mierzonego elementu /6/. Jedna wiązka 
/4/ oświetla jedna krawędź /8/ elementu w mo¬ 
mencie, gdy druga /5/ oświetla krawędź przeciw¬ 
ległą /9/. Miarą średnicy jest wielkość przesło¬ 
nięcia fotodetektora /!/ mierzonym elementem 

Przyrząd charakteryzuje się tym, że mię¬ 
dzy układem optycznym /2/ ogniskującym wiązkę, 
a mierzonym elementem /6/ usytuowana jest płyt¬ 
ka płaskorownoległa kryształu dwójłomnego /3/. 

/2 zastrzeżenia/ 
8 

267693 (22) 87 09 09 
Politechnika Krakowska im. Tadeusza 

/ -v Kościuszki, Kraków 
\2) Struski Józef 
(54) Przyrząd do 

/ skrętu koła 
łomiaru dynamicznego kąta 
kierowanego samochodu 

^7) Przyrząd stanowią wzdłużnie połączone parą 
prz'esuwno-napinajaca /a/: zespół /A/ koła napę¬ 
dzającego /6/ i zespół /B/ osadzonego na osi 
potencjometru /27/ koła napędzanego /28/ prze-
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kładni cięgnowej« Zespół /A/ ma przystosowany 
do sztywnego połączenia ze zwrotnicą uchwyt 
/5/ wyposażony w wałek /1/, na którym sztywno 
osadzone jest koło napędzające /6/ oraz łoży¬ 
skowana jest ostoja zespołu. Zespół /B/ ma 
przegub zawiasowy /c/, wzdłużnie ukierunkowa¬ 
ną parę przesuwno-obrotową /d/ oraz przegub 
ustalający /e/, którym zespół mocowany jest 
do podwozia« Osie przegubu zawiasowego /c/ 
i ustalającego /e/ są równolegle do osi wspor¬ 
nika wahacza samochodu. /2 zastrzeżenia/ 

6 28 

4(51) GO1G 
GO1B 

A1 (2i) 263903 (22) 87 01 30 

Politechnika Wrocławska, Wrocław 
Malinowski Narcyz 
Sposób wyznaczania przemieszczeń 
poziomych i pionowych powierzchni 
terenu w dynamicznych nicekach 
osiadań 

(57) Zgodnie ze sposobem typuje się punkty 
rcrchome sieci kontrolnej, których współrzęd¬ 
ne na dzień pomiaru określa się za pomocą 
prognozy, po czym względem tych ruchomych 
punktów nawiązania mierzy się przemieszcze¬ 
nia pozostałych punktów pomiarowych sieci 
kontrolnej. Po zakończeniu pomiarów wykonuje 
się kontrolę wzajemnego położenia wszystkich 
wytypowanych punktów nawiązania i ustala się 
punkty, które są nośnikami stałego układu 
odniesienia. /2 zastrzeżenia/ 

86 11 18 4(51") G01F A1 (21) 262490 fe.2) 
V ' G05D ' 7 

Przemysłowy Instytut Automatyki 
; ( i Pomiarów "MERA-PIAP", Warszawa 
(jß) Goska Jan, Ma ciąg Marek 
(54) Układ napędu nadążnego poziomomierza 

wyporowego 
(57) W układzie wyjście elementu sumy logi¬ 
cznej /S/ dołączone jest poprzez element 
negacji /N/ do bazy pierwszego tranzystora 

/T1/, którego kolektor dołączony jest do 
bazy drugiego tranzystora /T2/. W układzie 
znajduje się również układ progowy /PU/, 
przekaźnik /PK/, komutator biegunowości /BK/ 
oraz silnik /M/. /2 zastrzeżenia/ 

8 
4 (bý GOU A1 (2i) 26332O (22) 86 12 29 
fri) Politechnika Warszawska, Warszawa 

Tadeusiak Andrzej, Tadeusiak Zbigniew 
(54) Sposób pomiaru rozkładu współczynnika 
' załamania światłowodu 

(57) W sposobie analizuje się niekoherentne 
promieniowanie pola bliskiego na powierzchni 
końca światłowodu /1/, zamieniając natężenie 
świecenia w określonych punktach /P.. ,P 2,p_, 
, p ^^,Trjtfa/ na sygnał elektryczny za pomocą 
detektora. Punkty pomiarowe wybiera się z ca¬ 
łej badanej powierzchni w sposób przypadkowy 
przez generator liczb losowych. W przypadku 
wybrania punktów jednakowo oddalonych od środ¬ 
ka rdzenia /O/ światłowodu wynik pomiaru dla 
tej odległości / ^ I , T ^ t ... r^n/ brednia 
się. Współczynnik załamania światłowodu w 
danym punkcie /P., iP 2,P. J,P 4_,P 5»P 6,B 7,P 8/ wyli¬ 
cza się z zależności Gloge a. /I zastrzeżenie/ 

4(51) GOU A1 (21) 26337,1 <£2) 86 12 30 

(71) Wojskowa Akademia Techniczna im.Jarosława 

Dąbrowskiego, Warszawa 
([2j S try szak Edward 
(54) Metoda i urządzenie do pomiaru 
/ współczynnika luminanc.fi 

(57) Urządzenie ma tor pomiarowy złożony z 
detektora /1/, diafragmy /2/, obiektywu /3/ 
i modulatora /4/ tarczowego oraz układ syn¬ 
chronizacji, zawierający detektor promieniowa¬ 
nia /6/ oraz źródło światła /5/. Powierzch¬ 
nią wzorcową względem, której wyznacza się 
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współczynnik luminancji, jest tarcza modulato¬ 
ra /4/j pokryta materiałem o znanym współ¬ 
czynniku luminancji. 

Urządzenie zawiera również dekoder /7/, 
dzielnik /8/ oraz miernik natężeń promienio¬ 
wania /10/. /2 zastrzeżenia/ 

4 dii) GO1K A1 (2Í) 262830 (22) 86 12 04 
fri) Politechnika Gdańska, Gdańsk i Elektro-
v niczno-Muzyczna Spółdzielnia Pracy 

"KAMERTON", Rzeszów 
(72) Kuchta Jerzy, Sawicki Leopold, Sochur 
^ ' Wiktor 

Uk 
te 

ład do kompensacji wpływu zmian 
emperatury otoczenia na wskazania 

"termometru elektronicznego 

57 Układ charakteryzuje się tym, że w ukła¬ 
dzie wejściowym /2/ do jednego z wejść wzma¬ 
cniacza różnicowego /W/ dołączony jest dziel¬ 
nik oporowy /R1,R2/. Do dzielnika oporowego 
/R1, R2/ dołączony jest rezystor wyrównawczy 
/RK2/ o rezystancji równej rezystancji wypad¬ 
kowej rezystora regulowanego /RK1/ i diody 
kompensacyjnej /DK/. Drugie wejście wzmacniacza 
różnicowego /W/ połączone jest z sondą pomia¬ 
rową /1/, a jego wyjście z woltomierzem /3/. 

/1 zastrzeżenie/ 

G01K A1 (21) 263445 (22) 86 12 31 
Politechnika Gdańska, Gdańsk 
Goc Eugeniusz, Kuchta Jerzy, Pietrenko 
Wacław, Rzepa Henryk 
Sposób doboru elementów dla uzyskania 
minimalizacji wpływu temperatury 
"otoczenia na wskazania termometru 
elektronie znegö* 

^7) Sposób polega na tym, że ustala się 
całkowite obciążenie prądowe źródła referen¬ 
cyjnego /5/ i mierzy się termiczny współ¬ 
czynnik zmian napięcia referencyjnego TWVR. 
Następnie ustala się wartość rezystora /R1/ 
układu zasilania /2/ sondy pomiarowej, po 
załączeniu którego tworzy się prąd sondy 
pomiarowej /1/ lub spadek napięcia na niej 
w kilku temperaturach i wyznacza się wartość 
współczynnika termicznego dla rezystora son¬ 
dy pomiarowej TWR1 taką, aby różnica między 
współczynnikami termicznymi zmian napięcia 
sondy pomiarowej cZ. VS w funkcji zmian tem¬ 
peratury otoczenia była minimalna. Z kolei 
wyznacza się współczynniki podziału dzielnika 
napięcia odniesienia KO i dzielnika napię¬ 
cia kalibracji wzmocnienia KK i różnice po¬ 
między wartościami temperaturowych współ¬ 
czynników rezystorów gałęzi dolnej i górnej 
dzielnika napięcia odniesienia A TWRO i 
dzielnika napięcia kalibracji wzmocnienia 
A TWRK. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) G01K A1 (21) 263780 (22") 87 01 21 
(7Í) Zespoły Usługowo-Wytwórcze ZK ZMW 

"Agrotechnika", S-ka z 0.0., Zakłady 
Wytwórcze i Usług Technicznych, 
Warszawa 
Radziewski Andrzej, Niesporek 
Edward, Pawlik Jan, Sikora Henryk, 
Podhajaki Jerzy 

(54") Licznik energii cieplne.j 
fef) Licznik zawiera przepływomierz zwężkowy 
/'A potencjometr /2/, wzmacniacz operacyjny 
/4/, rezystory precyzyjne /5/ i /6/, połączone 
w układzie mostka niezrównoważonego z rezysto¬ 
rami termoraetrycznymi /7/ i /8/, przełącznik 
dwupozycyjny /9/, wzmacniacz różnicowy /11/, 
dzielnik napięcia /12/, programowane przełą¬ 
czniki /13/, /16/, przetwornik napięcie-czę-
stotliwość /14/, dzielnik częstotliwości /15/, 
wzmacniacz impulsów /17/ oraz licznik elektro¬ 
mechaniczny /18/. /2 zastrzeżenia/ 

V, 15 17 18 

4C51) G01K 

1Ą fł 

A2 (gi) 269445 (22) 87 12 11 
(?i) Ośrodek Realizacji Postępu Techniczno-

Organizacyjnego Nowych Uruchomień i 
Kooperacji "POSTEX", Poznań 

\1Z) Rydian Jan 
(54) Układ cyfrowego miernika temperatury 
(57) Układ zawiera część logiczną, która sta¬ 
nowią przerzutniki monostabilne /3,4»5»°,7,8/ 
oraz człon licząco-dekodujacy /9/, sygnalizator 
akustyczno-świetlny /10/, czujnik diodowy /1/ 
i dzielniki rezystorowe: nastawy progu tempera¬ 
tury maksymalnej nastawy progu temperatury 
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minimalnej, nastawny temperatury O°C, kali¬ 
bracji temperatury O°C. /2 zastrzeżenia/ 

ze*. 

£ 

5 

ze*. 

£ 

5 

ze*. 

£ 
i 

ze*. 

£ 
i i 

4(51) GOIŁ A1 (21) 263642 (22) 87 01 12 

uiy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów 
' Automatyki, Poznań 

(j£) Warda Dariusz, Gromadziński Bogusław 
(54j Tensometryczny przetwornik do 

mierzenia sił 
\§7J Tensometryczny przetwornik ma element 
sprężysty /1/ w kształcie prostopadłościennej 
belki zamocowanej między belką górną /3/ i 
belką dolną /4/ za pomocą trzpieni gwintowa¬ 
nych /5/. 

W ścianie bocznej elementu sprężystego 
/1/ znajdują się przelotowe otwory rozmieszczo¬ 
ne symetrycznie, nad i pod którymi, na pozio¬ 
mej płaszczyźnie elementu lub w otworach, nakle¬ 
jone są tensometry /2/. W belce górnej /3/ jest 
osadzony w osi symetrii trzpień z łbem kulistym 
/6/. /2 zastrzeżenia/ 

4 (j>i} G01L A1 (21) 263725 ^2) 87 01 19 
\{i) Przedsiębiorstwo Produkcji Aparatury 

7 Badawczej "PRESS", Warszawa 
U2j Dąbrowski Andrzej, Zembura Jacek 
(ký) Układ napędowy z rolką pośrednią 

do manometru obciążnikowo-tłokowego 
(57) Układ napędowy składa się z podstawy 
/T2/, połączonej trwale z manometrem obcią-
żnikowo-tłokowym, dp której przymocowany 
jest silnik /13/» napędzający talerz podsta¬ 
wowy / H Z za pośrednictwem rolki pośredniej 
/1/, osadzonej obrotowo na czopie /2/ cięgła 
13/ z wycięciem wzdłużnym /4/. Cięgło /3/ 
osadzone jest na nieruchomym trzpieniu 151 
pomiędzy dwoma tulejami /6/. Na jednym końcu 
cięgła 13/ przymocowana jest obrotowo dźwig¬ 
nia kątowa /7/ z zamocowanym przegubowo kloc¬ 

kiem hamulcowym /8/. Do dáwigni kątowej /7/ 
przymocowana jest jednym końcem sprężyna 
naciągowa /9/» przymocowana drugim końcem do 
poprzeczki /10/. Do osi elektrycznego przełą¬ 
cznika trójpozycyjnego /15/ przymocowany jest 
zabierak /17/, który za pośrednictwem zaczepu 
/11/, przymocowanego do drugiego końca cięgła 
/3/ przemieszcza cięgło /3/ w kierunku elek¬ 
trycznego przełącznika trójpozycyjnego /15/. 
Do poprzeczki /10/ przymocowana jest sprężyna 
/18/ t połączona drugim końcem z podstawą /12/, 
powodująca powrotny ruch cięgła /3/ do pozycji 
sprzęgającej wał silnika /13/ z talerzem pod¬ 
stawowym /14/« /1 zastrzeżenie/ 

I \y 
4 (5$ G01L A1 (51) 264070 (51) 87 02 12 
(71) Instytut Przemysłu Gumowego "Stomil", 
£•' Piastów 

\TZ\ Brylski Jacek 

(̂4) Układ automatycznego zerowania analo¬ 
gowego toru pomiarowego w elektro¬ 
nicznych przyrządach pomiarowych"" 

(57) Układ zawiera źródło sygnału mieszanego 
/T/ wzmacniacz /2/, sumator 131, przetwornik 
analogowo-cyfrowy /8/ i układ całkujący /6/, 
przełącznik analogowy /5/, układ /7/ sterowa¬ 
nia cyklem pomiarowym, oraz pamięć analogową 
/4/. /1 zastrzeżenie/ 

0 

GOIŁ A2 87 11 17 
Politechnika Łódzka, Łódź 
Haś Zdzisław, Cłapa Marian, Kula Piotr, 
Rzepkowski Antoni 

\L4) Sposób pomiaru ciśnienia oraz urządzenie 
do pomiaru ciśnienia 

\§i) Sposób polega na tym, że dokonuje się 
pomiaru zmian pojemności elektrycznej konden¬ 
satora cylindrycznego wywołanych przemieszcze¬ 
niem jego okładziny wewnętrznej, którą stanowi 
płyn o dobrym przewodnictwie elektrycznym, 
względem jego okładziny zewnętrznej, wywołanym 
oddziaływaniem mierzonego ciśnienia na okła¬ 
dzinę wewnętrzną, przy czym zmiany pojemności 
elektrycznej są proporcjonalne do wartości 
mierzonego ciśnienia lub zmian ciśnienia. 

Urządzenie ma próżniomierz IM w postaci 
odcinka przewodu rurowego z materiału dielek-
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trycznego, wygiętego w kształcie litery "U", 
wypełnionego płynem /3/ o dobrej przewodności 
elektrycznej, korzystnie rtęcią, którego jedno 
zamknięte ramię / 5 / t które stanowi kondensator 
cylindryczny, jest umieszczone wewnątrz 
tulei /4/ z materiału przewodzącego prąd elek¬ 
tryczny stanowiącej okładzinę zewnętrzną kon¬ 
densatora. Okładzinę wewnętrzną stanowi płyn 
/3/ wypełniający prożniomierz /1/. Obydwie 
okładziny /3/ i /4/ kondensatora są przyłą¬ 
czone do generatora głównego /6/. Urządzenie 
zawiera również sumator /7/, generator pomoc¬ 
niczy /13/» układ bramkujący /9/, generator 
wzorcowy /8/, licznik cyfrowy /11/, wyświet¬ 
lacz /10/, oraz układ synchronizacji /12/» 

/3 zastrzeżenia/ 

4 (21) G01L A2 (2i) 268954 (22) 87 11 20 
(p) Wojskowa Akademia Techniczna im.Jarosława 

Dąbrowskiego, Warszawa 
(72) Jagura Mieczysław, Bojar Zbigniew, 

' Mizak Krzysztof 
(54) Urządzenie do mocowania elementów 

g^wiixtowauych w próbie skrgcaaia 
(57) Urządzenie ma uchwyt gwintowany /2/ osa¬ 
dzony obrotowo i suwliwie na czopie /3/ połą¬ 
czonym z przesuwną podstawą /4/. Element 
gwintowany /^/ blokowany jest śrubą regula¬ 
cyjną /5/ wkręconą w ogranicznik /6/, 

/1 zastrzeżenie/ 

(51) 1) G01M 
G01R 
H04M 

A1 (21) 263832 (22) 87 01 26 

(ni) Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunika¬ 
cji, Lublin 

U2) Lewandowski Andrzej, Kolińaki Jan, 
1 Miksza Janusz, Płecha Ryszard, 

Żelazny Zbigniew 
(54-) System czujnikowej kontroli ciśni3-

niowej kabli telekomunikacyjnyon 
(57) W systemie para żył sygnalizacyjnych 
/a/, /b/ elektrycznie ciągłych, na odcinku 
między dwiema stacjami obsługiwanymi /OSW/, 
jest dołączona równocześnie do źródeł napięć 
zasilających /V^/t /]] / w obydwu tych stacjach, /1 zastrzeżenie/ 

C51) G01M G01R H04M 
A1 (21) 263833 ^2) 87 01 26 

(li) Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunika-
v' / cji, Lublin 
(72) Miksza Janusz, Kolińdki Jan, Lewandowski 
^ ' Andrzej, Płecha Ryszard, Gabon Cezary 
(54) Sposób zdalnego nadzoru urządzeń systemu 

' Łontruli ciśnig-iiowej kabli telekomuni-
kacy.inych 

(57) Sposób polega na tym, żs podczas wystą-
pxenia awarii sygnalis rwanej zadziałaniem 
czujników /C|j/ wchodzących w skład dwójników 
/D/ wywołuje się zmianę rezystancji dwojnika 
/D/ dołączonego do pary wybranej z żył sygna¬ 
lizacyjnych /a/, /b/, /c/, /d/ w nieobsługi¬ 
wanych stacjach wzmaoniakowych /N3W/, a na¬ 
stępnie kontroluje się spaiek napięcia na re¬ 
zystorze pomiarowym /R / w obsługiwanej sta¬ 
cji wzmacniakowej /OSW/ spowodowany zmianą 
prądu w obwodzie kontrolnym i przetwarza się 
wartość spadku napięcia w przetworniku /a/c/. 
Różnym wartościom*prądu w obwodzie kontrolnym 
przyporządkowuje 3ię określony rodzaj awarii. 

/1 zastrzeżenie/ 
osu 

4 (51) G01N A1 (gi) 263241 (22) 86 12 23 
t[i) Instytut Tele- i Radiotechniczny, 

Warszawa 
([2) Chorąży Maria, Kobendza Andrzej, 
' Güntzel Piotr, Ignatowicz Stanisław, 

Kuczpra Andrzej 
(54) Hallotronowy podzespół do defektoskopu i defektografu magnetycznego 
(57) Podzespół zbudowany jest z dwóch połączo¬ 
nych sztywno wspornikami / 6 / zewnętrznych kon¬ 
centratorów / 4 / , pomiędzy którymi zamocowane 
są okładki koncentrujące / 3 / , koncentrator 
słupkowy / 2 / i przetwornik hallotronowy / 1 / . 
Podzespół ma kształt wycinka pierścienia o 
średnicach równych średnicom pierścieni kon¬ 
centrujących ]ll głowicy defektoskopu. 

/1 zastrzeżenie/ 
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4 (51) G01N A1 (21) 263426 (22) 86 12 30 
(Ví) Akadsmia Górnie sj -Hutnicza im.Stanisława 

Staszica, K-ak >/ 
t[2) Wysocki Maiisi*. 
(54*) Sposób wymiany gazu w konduktometrycz-

**y? analizatorze spalin, oraz kondukto-
meťryjzny analizator spalin 

(57) Sposób polega na doprowadzeniu do komo¬ 
ry pomiarowej badanego gazu w postaci pro¬ 
stokątnej wiązki elementarnych strumieni, 
k +óra dyfunduje do gazu zawartego w komorze 
pomiarowo; . Tevmokonduktoinetryc^ny analizá¬ 
tor spalin ma p.-zelotcwy kanał przepływowy 
/2/ połączony z komorą poniarową /3/ poprzez 
wykonają w k »rpusie /i/ szczelinę prostokątną 
/5/ z osadzoną w jej przekroju poprzecznym 
siatką /6/. /2 zastrzeżenia/ 

GC1N A1 <£i) 263499 (22) 86 12 3 
Dąbrowskie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 
Wr s;la Kamiarviego "Kazimierz-Julisz" , 
Gliwice 

(72̂  A. g:ii£ taniał: Adam 
(54") Elektroniczny miernik gęstości cieczy 

ciężkiej na zakładach przeróbki mecha-
nicune.j węgla 

(51) Miernik zawiera blok /A/ przetwornika 
ciśnianie-prąd połączony z blokiem pomiaroy/ym 
/B,'. B'.ok pomiarowy /B/ składa się z konwer-
ty.'-& p-rąd-xiapięoi<; /2/, konv/erter napięcie-
c-:g3tjtliwość /3/, bl-ylcu detektora błędu / ) / , 
bloku próbkowania sygr.ału /4/1 liczników /•>/, 
bloku rejestrów /7/t bloków v/yświetlacza /10/ 
i ustavíiar.ia zakresu /3/ oraz układu steru¬ 
jącego /5/. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) G01N Al (21) 263663 (g2) 87 01 13 
(Ti) Przedsiębiorstwo Przemygłowo-Handlowe 

"Polskie Odczynniki Chemiczne", Gliwice 
(72/ Krasoń Z •'igniew, Garlicka-Bednar3ka 
' Jadwiga, Broda Krzyaztof 

7 Sp osób wytwarzania papierliów 
wskaźnikowych 

^7) Sposób polega na tym, że wstęgę nośnika 
0 wytrzymałości mechanicznej na mokro minimum 
1N/cm, chłonności liniowej według Klemm a 
20-120 mm i gramaturze 40-400 g/m2 nawilża 
się 5-10 krotnie rozcieńczonyn roztworem sub¬ 
stancji reaktywnych do uzyskania stcgnia reten¬ 
cji 10% wagowych, następnie nasyca się 2-5 
krotnie rozcieńczonym roztworem substancji 
reaktywnych do uzyskania stopnia retencji 
10-50% wagowych w stosunku do żądanej końcowej 
zawartości tych substancji w papierku wskaź¬ 
nikowym a następnie nasvca 3ię roztworami rea¬ 
ktywnymi o właściwym .stężeniu do uzyskana 
żądanej końcowej zawartości substancji reaktyw¬ 
nych w papierku wskaźnikowym. Tak nasyconą wstę¬ 
gę nośnika suszy się w temperaturze 20-150°c 
przy prędkości nadmuchiwanego powietrza 1-50 
m/min, zapewniającej utrzymanie wstęgi nośnika 
na poduszce powietrznej bez kontaktu z podłożem 
1 poddaje dalszej obróbce. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) GOIK A' (21) 263727 (22y 87 01 20 
Í71) (72 
r 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
Ciołek Witold, Krawczyk Stefan 

rí 
(54 i Rewers or dwusekt ar owy z suwliwym .jarzmem 

do badania pełzania próbďk betonowych 
(57^ Rev;ersor dwusekt or owy składa się z dwóch 
niezależnych, szeregowych sektorów roboczych, 
skonstruowanych z jarzma suwliwegc, przesuwa¬ 
jącego się wzdłuż osi rewersora, wzdłuż kolumn 
/5 i 17/. Jarzmo suwliwe składa się z kolumn 
/ U / , płyty oporowej górnej /10/ z przegubem 
kulistym /9/ i płyty dolnej /12/ z płytą pod¬ 
stawy /I3/. Jarzmo suwliwe tworzy wraz z ko¬ 
lumnami /5 i 17/, z płytą oporową pośrednią 
/6/, z płytą podstawy /!/ oraz z płytą opor nvą 
pośrednią /16/ wraz z przegubem kulistym /15/ 
dwie identyczne przestrzenie robocze. 

/1 zastrzeżenie/ 
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4 [51) GO1N A1 £1) 263728 (22) 87 01 20 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

2) Ciołek Witold, Krawczyk Stefan 

Kulisty przegub nożowy z ostrzami 
dzielonymi 

(57) Kulisty przegub ma środek obrotu usytuo¬ 
wany dokładnie na końcu próbki /6/, a do 
jego podstawy /10/ przymocowane są dwa noże 
/9/» na których osadzony jest obrotowo za 
pośrednictwem gniazd pryzmatycznych pierś¬ 
cień It/ z gniazdami pryzmatycznymi 13/, w 
których opierają się obrotowo dwie wkładki 
nożowe /2/ osadzone w wahaczu nożowym /1/ z 
czopem oporowym /4/ stanowiącym podstawę dla 
próbki /?>/• /1 zastrzeżenie/ 

I — 

4 feí) G01N A1 (21) 263883 (22) 87 01 30 
^ ' E21B V 

(71) Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, 
v Warszawa 

Norek Henryk, Smoleński Julian, 
Leszczyński Janusz, Umiński Józef 

C54) Urządzenie do wykrywania pęknięć 
i zzącz rur zapuszczanych dö 
otworów wiertniczych 

Í57) Urządzenie składa się z przyrządu wgłę¬ 
bnego /1/, kabla karotażowego /2/ oraz urzą¬ 
dzenia naziemnego /3/. 

Przyrząd wgłębny /1/ ma dwie szeregowo 
połączone cewki indukcyjne: kompensującą 
/4/ oraz pomiarową /5/. Urządzenie naziemne 
131 zawiera generator prądowy /6/, wzmacniacz 
pomiarowy /7/ i wzmacniacz dopasowywujacy 
/8/. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51} G01N A1 (21) 264093 (22) 87 02 13 
Politechnika Wrocławska, Wrocław 
Gajderowicz Andrzej, Witkowski Jerzy, 
Kamiński Jan, Pelc Witold, Raba Andrzej 

(54) Przyrząd do mierzenia i/lub sygna-
' lizowania zanieczyszczeń mechanicznych y 

w"strumieniu gazów 
(57) Przyrząd ma co najmniej jeden przetwor¬ 
nik elektroakustyczny 131 połączony za pomocą 
selektywnego układu wzmacniającego /7/ z mier¬ 
nikiem /10/ i sygnalizatorem /13/. Przetwornik 
elektroakustyczny /3/ poprzedzony jest me¬ 
chanicznym filtrem akustycznym /2/, którym 
jest membrana o ustalonej sztywności. Sygna¬ 
lizator /I3/ połączony jest z selektywnym 
układem wzmacniającym ItI za pośrednictwem 
układu progowego /1.1/. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51") G01N 
G01P 

A1 (21) 264169 87 02 16 

Politechnika Wrocławska, Wrocław 
Teisseyre Mieczysław, Mazur Tadeusz, 
Pajertag Maria W. 

(54) Półautomatyczny pyłomierz grawimetryczny 
Pyłomierz charakteryzuje się tym, że 

ma optyczny wskaźnik /16/ ilorazu prędkości 
wlotowej gazu i prędkości miejscowej gazu w 
kanale przepływowym, a pomiędzy sondą IM a 
przepływomierzem /8/ ma umieszczony trójdro-
gowy zawór /5/» który łączy przemiennie sondę 
/1/ z przepływomierzem /8/ oraz atmosferę 
z tyra przepływomierzem /8/ przez regulowany 
element It/ dławiący przepływ powietrza z 
atmosfery. /4 zastrzeżenia/ 
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4 (51) G01N A1 |Í) 264188 (22) 87 02 17 
1) Akademia Medyczna, Łódź 
2j Zgoda Marian M. 

(54) Sposób i przyrząd do wyznaczania 
współczynnika napięcia powierzchniowego 

(57) Sposób polega na wyznaczeniu liczby 
kropel uzyskanej ze znanej objętości w tempe¬ 
raturze płynięcia substancji badanej. 

Przyrząd ma naczyńko pomiarowe / 3 / za¬ 
kończone w polnej części krótkim kapilarnym 
odpływem /3 /, umieszczone w komorze stapia¬ 
nia / 2 / zamkniętej od góry korkiem z umiesz¬ 
czoną współśrodkowo zatyczką / 7 / ujścia ka¬ 
piláry oraz termometrem / 8 / . Dolna część 
komory stapiania / 2 / zakończona jest kulistą 
końcówką kroplomierza /10/, z której wypływa 
badana substancja do wyskalowanego pojemnika 
kropel / 4 / umieszczonego na dnie 
termostatowanej komory powietrznej / 1 / . 

/2 zastrzeżenia/ 

(54 

G01N A1 (21) 264192 (22) 87 02 19 
86 07 10 - DD - WPC 10J/292 344-3 
Instytut Górnictwa Naftowego i 
Gazownictwa, Kraków 
Meyer Bernd, Eidner Dieter, 
Mottischka Wilhelm, Müller Ulrich, 
Froński Andrzej, Rachwalski Jerzy, 
Steczko Katarzyna 
Sposób kontroli ciśnieniowego procesu 
zgazowania węgla w złożu stałym 

(57) Sposób kontroli ciśnieniowego procesu 
zgazowania polega na określeniu skłonności 
węgla brunatnego do tworzenia się żużla przez 
oznaczenie zawartości popiołu i zawartości 
krzemu i glinu we frakcji drobno i gruboziar¬ 
nistej za pomocą neutronowej analizy aktywa-
cyjnej. Parametrem sterującym pracą genera¬ 
tora jest zawartość dwutlenku krzemu lub 
dwutlenku krzemu i tlenku glinu we frakcji 
drobnoziarnistej albo różnica zawartości dwu¬ 
tlenku krzemu lub dwutlenku krzemu i tlenku 
glinu we frakcji drobno i gruboziarnistej. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) G01N A1 (21) 264206 (22) 87 02 18 
(71) Akademicka Spółdzielnia Pracy "Zdrowie", 

Kraków 
\J2) Pajdak Władysław 

(54/ Sposób wykrywania białka c-reaktywnego 
w surowicy krwi i innych płynach " ^ 
ustrojowych 

(57) Sposób polega na tym, że surowicę krwi 
/rozcieńczoną solą fizjologiczną w stosunku 
1:9/ umieszcza się na płytce w zagłębieniu, 
a na wprost niego w drugim zagłębieniu umiesz¬ 
cza się tę samą ilość nie rozcieńczonej suro¬ 
wicy. Do surowic dodaje się po jednej kropli 
odczynnika do wykrywania CRP. Uzyskaną miesza¬ 
ninę napełnia się kapiláry i umieszcza w mi-
krostatywie /wbijając koniec kapiláry w ma¬ 
teriał plastyczny/ i inkubuje przez 1 godzinę 
w temperaturze 37°C. Po tym czasie na podsta¬ 
wie wystąpienia precypitacji, lub jej braku, 
określa się zawartość CRP. /2 zastrzeżenia/ 

4 Í51) G01P 
v ' G01B 

A1 (21) 263230 (22) 86 12 22 

(54) 

Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława 
Staszica, Krakov/ i Miejskie Przedsię¬ 
biorstwo Komunikacyjne, Kraków 
Piróg Stanisław, Gąsiorek Stanisław, 
Czekoński Jarosław, Bieńkowski Leszek, 
Drelicharz Józef 
Układ do pomiaru prędkości i drogi 
tramwaju 

(21) Układ raa czujnik zbliżeniowy /CZ/, układy 
standaryzowania impulsów /USJ/, miernik pręd¬ 
kości /MP/, diodę /D/, dzielnik częstotliwości 
/DC/ i licznik impulsów /LK/. Układ standaryzo¬ 
wania impulsów /USJ/ składa się z szeregowo 
połączonych: filtru wejściowego /PW/ i układu 
czasowego /UC/ zasilanych napięciem przez 
zasilacz stabilizowany /Z3/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) G01P 
G01D 

A1 (21] 2639IO (22^ 87 01 31 

(71) Zakład Techniczno-Usługowy "Technoton" 
, Sp. z 0,0., Gdańsk 
(72) Darski Andrzej, Piotrewicz Waldemar 
(54) Przetwornik prędkości obrotowej 
\57y W przetworniku modulator impulsów świetl¬ 
nych ma postać tulei / 1 / ze szczelinami / 2 / na 
walcowej ścianie i pierścieniowym występem do 
mocowania na wale, zaś źródło światła ma postać 
fotodiody / 3 / , a odbiornik - fototranzystora 
/ 4 / . Fotodioda / 3 / i fototranzystor / 4 / umiesz¬ 
czone są w przeciwległych ramionach wycięcia 
obudowy / 5 / . Jedno z ramion wycięcia usytuowane 
jest wewnątrz tulei / 1 / . Fotodioda / 3 / i foto¬ 
tranzystor / 4 / włączone są w układ wzmacniacza 
/6/, który połączony jest z miernikiem analogo¬ 
wym /!/ i cyfrowym / 8 / . Wyjścia miernika / 7 / 
połączone są ze wskaźnikami analogowymi / 9 / 
i rejestratorem /10/. /2 zastrzeżenia/ 
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,4 (51) GO1P A1 (21) 2Č39H (22) 87 02 02 
(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 
, ^ Warszawa 
(72) Pytlák Elżbieta 
Í54) Sposób podwyższenia dokładności 

pomiaru położenia kątowego wału 
obrotowego 

(57) Zgodnie ze sposobem ustawia się wzajemne 
położenie obu czujników położenia kątowego 
do uzyskania występowania znaczników położe¬ 
nia określanych sygnałem czujnika pomiaru 
zgrubnego pomiędzy znacznikami położenia, 
określanymi sygnałem czujnika dokładnego oraz 
równej liczby znaczników sygnału pomiaru do¬ 
kładnego pomiędzy kolejnymi parami znaczni¬ 
ków sygnału pomiaru zgrubnego, przy czym otrzy¬ 
mywaną informację o położeniu kątowym wału 
pomiarowego, określoną znacznikami pomiaru 
zgrubnego, synchronizuje się znacznikami po¬ 
miaru dokładnego. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01R A1 ^1) 263289 (22) 86 12 24 
ui) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. 

Staszica, Kraków ( , 
(72) Rama Witold, Nykliński Antoni, 

' Sieniawski Janusz 
(54) Układ do kontroli klatki wirnika 

Pilnika indukcyjnego zwartego 
(57) Układ zawiera układ wzmacniający / 1 / o 
trzech wejściach stanowiących równocześnie 
wejścia układu, przy czym dwa wejścia układu 
wzmacniającego / 1 / są wejściami jednoimien-
nymi, a trzecie jest wejściem o znaku prze¬ 
ciwnym. Wyjście układu wzmacniającego / 1 / po 
łączone jest poprzez filtr pasmowy / 2 / z pro 
stownikiem / 3 / z pamięcią wartości maksymal¬ 
nej, do którego podłączony jest woltomierz 
/4/» Do zacisków wejściowych układu połą¬ 
czonych z wejściami jednoimiennymi układu 
wzmacniającego / 1 / przyłączony jest zasilacz 
/ 5 / prądu stałego. /1 zastrzeżenie/ 

G01R A1 (21) 263313 (22) 86 12 29 
Politechnika Warszawska, Warszawa 
Cendrowski Stanisław; Dąbrowski 
Edward, Dąbrowski Zbigniew, Karwat 
Tadeusz 

(54) Urządzenie do identyfikac.ii uszko-
' dzonych kabli 

(57) Urządzenie zawiera co najmniej jeden 
czujnik wykrywający pogorszenie właściwości 
elektrycznych kabla / 4 / , blok przetwarzania 
i porównywania sygnału elektrycznego /5 / , 
wskaźnik pogorszenia właściwości przewodzą¬ 
cych kabla /6/, element sygnalizujący pogor¬ 
szenie właściwości przewodzących kabla /"/ 
oraz automatyczny regulator prądu / 8 / . 

/1 zastrzeżenie/ 

G01R A1 (21) 263315 (22) 86 12 29 
(7'i) Politechnika Warszawska, Warszawa 
2) Bracławski Krzysztof, Maciak Józef, 

Sadowski Kazimierz 
(54) 54) Diodowy impulsator złącz półprzewodni¬ 

kowych 
57) Impulaator zawiera diody półprzewodnikowe 
1, D2, D3, D4/ i /D5, D6, D7, D8/ połączone 
układzie mostkowym,zasilacze napięcia stałego 

/1,2,3,4/ oraz symetryczny generator impulso¬ 
wy /5/. /2 zastrzeżenia/ 
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4 ($) G01R A1 fell 263317 (22) 86 12 29 

£•) 

Politechnika Warszawska, Warszawa 
Bracławski Krzysztof, Maciak Józef, 
Sadowski Kazimierz 

Układ do autokomponsacji pojemności 
wolnozruienixe.1 

(57) Urządzenie ma mieszacz sumacyjno-
ilocsynowy /5/> układ kształtowania przebie¬ 
gu /3/» przesuwnik fazy /1/, generator 
sygnału pomiarowego /16/, przesuwnik fazy 
/ 2 / { układ kształtowania przebiegu /4/, 
przetwornik napięcie-prąd /6/, wzmacniacz /9/, 
układ zerowania poziomu /10/, filtr dolno¬ 
przepustowy /8/, tor pomiaru pojemności /12/, 
miernik pojemności /7/, kondensator wyjściowy 
/15/, separator / H / i przesuwnik fazy /13/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01R A1 (21) 26:318 (22) 86 12 29 
Politechnika Warszawska, Warszawa 
Bracławski Krzysztof, Maciak Józef, 
Sadowski Kazimierz 

(54) Szerokopasmowy przetwornik admitancji 
Fóżniczkowej na napięcie zmienne 

(57) W przetworniku tranzystor /1/ i tranzy¬ 
stor /2/ są odmiennego typu przewodnictwa, 
a ich kolektory są połączone ze sobą i z kon¬ 
densatorem obciążenia /3/ oraz z wejściem 
układu napięciowego sprzężenia zwrotnego 
/4/, którego wyjście jest połączone z bazą 
co najmniej jednego tranzystora /1,2/ poprzez 
filtr dolnoprzepustowy /5>/. /2 zastrzeżenia/ 

We1 We2 

GO1R 

(Ji) 
(72) 

>-Uz l 
A1 (21) 262324 [22) 86 12 24 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii 
Elektrycznej "Lumel", Zielona Góra 
Utrata Piotr, Baranowski Bernard, 
Pierzgalski Wojciech, Krawczyk Józef 
Układ do pomiaru mocy w sieciach 
prądu przemiennego 

(57) Układ na wejściach napięciowych /Uwej../, 
/Uwej 2/, ...» /Uwej n/ ma komparatory snalogo-
we /K1/ /K2/, ...» /Ka/ sterowane z jednej 
strony przez dzielniki wejściowe /R1../, /R1 2/, 

..., /R1 n/ i /R2.,/, R 2 2 / /R2 n/, z dru¬ 
giej strony przez jeden wspólny generator 
przebiegów trójkątnych /GT/. Sjgnały wyjścio¬ 
we z komparatorów analogowych /K1/, /K2/, ... , 
/Kn/ są podawane na układy st©7ujące /US1/, 
/US2/, ... , /USn/fe z nich na modulatory 
amplitudy /MA1/, /MA2/, ..., /MAn/, których 
sygnały wyjściowe są podawane na sumator /S/, 
a następnie poprzez filtr dolnoprzepustowy 
/P/ sterują wzmacniacz wyjściowy /W/. 
Na wejściach prądowych /IwejV, Iwej2/, ... , 
/Iwejn/ włączone są przekładniki prądowe /Tr1/, 
/Tr2/, ... , /Trn/, z których sygnały wyjściowe 
sterują modulatory amplitudy /MA1/, /MA2/, ... , 
/MAn/. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) GO1R A1 (21) 263452 (22) 86 12 31 
1) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
2j Wołoszyk Marek 

Sposób cyfrowego pomiaru z autokompen-
sacją małych przesunięć kątowych między 
dwoma sygnałami sinusoidalnymi 

(57) Sposób polega na tym, że w czterech 
eTŁpach wyznacza się w układzie cyfrowego po¬ 
miaru czasu /UCPT/ opóźnienie sygnału prosto¬ 
kątnego z toru drugiego w stosunku do sygnału 
prostokątnego z toru pierwszego poprzez pomiar 
odpowiadających im w tych etapach: czasu pomoc¬ 
niczego pierwszego A tj p gdy na tor kształ¬ 
tujący pierwszy i drugi jest podawane pierwsze 
napięcie sinusoidalne czasu pomocniczego dru¬ 
giego A tj jy, gdy na tor kształtujący pierw¬ 
szy jest podawane pierwsze napięcie sinusoi¬ 
dalne /U-r-/, a na tor kształtujący drugi jest 
podawane drugie napięcie sinusoidalne /UJJ/, 
czasu pomocniczego trzeciegoAtjj. pgdy na tor 

kształtujący pierwszy podaje się drugie napięcie 
sinusoidalne /U-Q/, a na tor kształtujący drugi 
pierwsze napięcie sinusolidalne /U-j-/ i czasu 
poEocniczego czwartego A t-^ jy, gdy na tor 
kształtujący pierwszy i drugi podaje się dru¬ 
gie napięcie sinusoidalne /U-j-j/, które to daae 
w postaci cyfrowej zapisuje się w komórkach 
pamięci układu arytmetycznego /UA/, przy czym 
przed rozpoczęciem pomiaru czasów pomocniczych 
A * ! 1» •••• A * I I II» mierzy się w układzie 
cyfrowego pomiaru czasu /UCPT/, długość okresu 
i ^ d l i b i i 
y 

pierwszego IAI 
, g 

dowolnie wybranego napięcia 
sinusoidalnego pierwszego/Uj/ lub drugiego 
/U-J--J-/, zaś po zakończeniu pomiaru czasów pomoc¬ 
niczych A tj p ... , A t I 3 ; I 3 ; analogicznie 
mierzy się długość okresu drugiego T/2/ i z a ~ 
pisuje się je w innych wybranych komórkach pa¬ 
mięci układu arytmetycznego /UA/, następnie 
sprawdza się równość okresów pierwszego T,^ , 
i drugiego T* 2 . dowolnego napięcia sinusoidal-
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nego /Uj lub Uy-j./ przed rozpoczęciem pomiaru 
czasów pomocniczych i po zakończeniu tych 
pomiarów, dalej także przy pomocy układu ary¬ 
tmetycznego /UA/ sprawdza się równość czasów 
pomocniczych pierwszego A t-r » i czwartego 
A tj-j yj, po czym sprawdza się równość 
odpowiednich sum czasów pomocniczych pierw¬ 
szego i czwartego A tj T+ A t-j-j -^ oraz 
drugiego i trzeciego A t^ ^+ A t-j-j j, a da¬ 
lej jeśli powyższe równości są spełnione wy¬ 
znacza się wartość cyfrową współczynnika prze¬ 
sunięcia kątowego N \0 według wzoru 

_ At-Bl ~ Atlg 
TC4) + 

będącego proporcjonalną miarą wyznaczanego 
przesunięcia kątowego ^ napięcia sinusoidal¬ 
nego drugiego /B-r-j/ w stosunku do pierwszego 
/Uj/, po czym po przekształceniu w układzie 
wyjściowym /UWy/ uwidacznia się ją jako wynik 
pomiaru. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) GO1R A1 (2il 263453 (22) 86 12 31 

U Politechnika Gdańska, Gdańsk Ź) Wołoszyk Marek 
Sposób dwutorowego cyfrowego pomiaru 
zautokompensacją małej różnicy 
względnej dwóch napięć przemiennych 

(57) Sposób polega na tym, że w obu torach 
pomiarowych wytwarza się w dowolny sposób 
stałe napięcia referencyjne /Up* , U R 2/, po¬ 
mocnicze /Up.,, Up 2/ i odniesienia /UQ*, U Q 2 / , 
które mają być parami możliwie takie same 
w obu torach pomiarowych, następnie poprzez 
odpowiednie przetwarzanie przy użyciu napięć 
odniesienia /U Q., U Q 2 / napięć wejściowych 
/U-p, UJJ/, W obu torach pomiarowych, otrzy¬ 
muje się sygnały cyfrowe pośrednie pierwszy 
N.J .i, drugi N 2 2 , trzeci N 1 2 i czwarty N?.. , 
które zostają wpisane do odpowiednich komórek 
pamięci układu arytmetycznego /UA/ dalej po¬ 
przez przetwarzanie napięć zerowych w obu 
torach pomiarowych otrzymuje się sygnały cy¬ 
frowe addytywne pierwszy N A 1 i drugi 5 A 2» 
które też wpisuje się do następnych komórek 
pamięci układu arytmetycznego /UA/, z kolei 
poprzez przetwarzanie napięć referencyjnych 
/Un.., U R 2 / wraz z napięciami odniesienia 
/U 

Q 1 
U Q 2 / , W obu torach pomiarowych, otrzy¬ 

muje się sygnały cyfrowe referencyjne pierw¬ 
szy N R 1 i drugi N R 2 , które również wpisuje 
się do innych komórek pamięci układu arytme¬ 
tycznego /UA/ ponadto poprzez przetwarzanie, 
w obu torach pomiarowych, napięć pomocniczych 
/Up.., Ujj/ wraz z napięciami odniesienia 
/ U Q 1 , U Q 2 / otrzymuje się sygnały cyfrowe po¬ 
mocnicze pierwszy N p 1 i drugi Np 2, które też 
wpisuje się do jeszcze innych komórek pamięci 

układu arytmetycznego /UA/, w którym jest 
też wpisana na stałe wartość współczynnika 
podziału K^, po czym wytwarza się w tyra ukła¬ 
dzie, według zadanego algorytmu, sygnał cyfro¬ 
wy wyjściowy N^, będący proporcjonalną miarą 
mierzonej różnicy względnej dwóch napięć 
wejściowych, który jest uwidoczniony w ukła¬ 
dzie wyjściowym /UWY/. /3 zastrzeżenia/ 

4(5"f)- GO1R A1 (21) 263529 (22") 87 01 02 
J1) Politechnika Gdańska, Gdansk 
2) Hoja Jerzy, Szczypta Antoni, Tlaga 
' Waldemar, Zielonko Romuald 

(54) Mikrokomputerowy system pomiarowo-
diagnostyczny pakietów analogowych 

(57) System jest zbudowany w ten sposób, że 
giowica kontaktowa /GK/ ma wejścia połączone 
z obiektem pomiarowym /OP/, natomiast wyjścia 
połączone są odpowiednio z wejściami bloków 
pierwszego do n-tego elementów przełączają¬ 
cych komutatorów grup /KG 1, ..., KG n/ w 
komutatorze pierwszym /K-j/, których wyjścia 
są połączone z wejściami równoległych bloków, 
pierwszego do k-tego, elementów przełączają¬ 
cych komutatorów układów pomiarowych /KUP.., 
... , KUP k/, w komutatorze drugim /K 2/, wyjścia 
których są połączone odpowiednio z wejściami 
pomiarowymi układów pomiarowych pierwszego do 
k-tego /UP.J, ... , UP k/, których wejścia i 
wyjścia informacyjne są połączone, poprzez 
magistralę interfejsu z wejściami i wyjściami 
znajdującego si; w sterowniku /S/ kontrolera 
/KI/ interfejsu. Ponadto z magistralą interfej¬ 
su są połączone rozdzielacze impulsów kasujących 
/RIK./RIKp/ oraz dekodery numeru wybranego 
elementu przełączającego /DNK../, /DNK 2/ komu¬ 
tatorów /K1, K2/. Dekoder /DNK1/ komutatora /K1/ 
jest połączony z wejściami zapisującymi pamięci 
komutatorów grup pierwszego do n-tego /PKG 1, 
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PKG n/, a dekoder komutatora drugiego 
*._/ jest połączony z wejściami zapisują¬ 

cymi pamięci komutatorów układów pomiarowych 
pierwszego do k-tego /PKUP 1, ..., PKUP /. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51} G01R A1 (21) 263713 (22) 8 7 0 1 19 
(71} Biuro Projektów i Kompletacji 

1 Dostaw Maszyn i Urządzeń Hutniczych, 
"Hutmaszprojekt-HAPEKO", Katowice 

(72I Adamaszek Franciszek, Kacorzyk Marian, 
/ Kowalski Andrzej 

(54) Układ kontroli faz 
(57) Układ zawiera rezystor /R1/ o impedan-
cji /XR/ włączony w fazę /R/, kondensator 
/Cl/ o irapedancji /Xc/ włączony w fazę / S / 
oraz przekaźnik /Kl/ o impedancji /Zk/ uzwo¬ 
jenia włączony w fazę /T/. Impedancję ele¬ 
mentów układu spełniają w przybliżeniu rów-
nanie : / X R 5 . Z./. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) GO1R A1 (21) 263752 (22) 87 01 20 
ni) Spółdzielnia Inwalidów im.Jarosława 
,1 Dąbrowskiego, Bydgoszcz 
(72j Kiliński Zygfryd 
(̂4*) Układ do badania fazy oraz napięcia 

1 przemiennego i stałego 
57 Układ składa się z dwóch gałęzi, z 

których pierwsza służy do wykrywania fazy 
prądu przemiennego poprzez rezystor / 1 / , 
neonówkę / 2 / oraz wyprowadzenie próbnika /6/. 
Druga gałąź, służąca do wykrywania napięcia 
przemiennego i stałego oraz ustalenia bieguno¬ 
wości napięcia stałego, ma rezystor / 3 / oraz 
diody świecące / 4 / i / 5 / . /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) G01R A1 (21^ 263823 (22) 87 01 26 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 
' "POLMAG", Centrum Mechanizacji Górnictwa , -. "KOMAG", Gliwice 

UZj Korbasiewicz Maciej 
(54) Sposób kontroli stanu izolacji sieci V ' elektrycznej 
57 Sposób charakteryzuje się tym, że w 

bloku /BP/ porównania wartości sygnałów 
elektrycznych, porównuje się iloraz chwilo¬ 
wych wartości amplitudy podstawowej harmoni¬ 
cznej /AA/ do dziewiątej lub jedenastej harmo¬ 
nicznej /AB/ sygnału prądowego lub napięcio¬ 
wego z ilorazem wartości progowych amplitudy 
tych harmonicznych /AAP, ABP/. 

Przekroczenie przez iloraz mierzonych 
wartości chwilowych ilorazu wartości progowych 
wymienionych amplitud stanowi kryterium do 
wyłączenia zasilania kontrolowanej sieci ele¬ 
ktrycznej. /1 zastrzeżenie/ 

G01R A1 263882 (Ž2) 87 01 30 
Instytut Systemów Sterowania, Katowice 
Kaczmarzyk Andrzej, Dzikowski Aleksander, 
Zwierzyńska Elżbieta 

(%4J Układ sygnalizacji napięcia sieci 
(57) W układzie kondensator /C/ dołączony jest 
jednym końcem do napięcia sieciowego, a drugim 
końcem do katody diody /D1/ i anody diody /D2/, 
której katoda połączona jest z rezystorem /R/ 
dołączonym drugim końcem do anody diody D1 i 
drugiego zacisku napięcia sieci. /2 zastrzeżenia/ 

4 [51] G01R A1 (2Í) 263993 (22) 87 02 05 
(71) Politechnika Śląska im. Wincentego 

Pstrowskiego, Gliwice 
(72) Mielczarek Wojciech 
(54] Sposób i układ badania przekroczeń wartości 

granicznych współczynnika wypełnienia sygnału 
impulsowego, zwłaszcza dla lokalnej sieci 
komputerowej 

(57) Badanie przekroczeń wartośoi granicznych 
współczynnika wypełnienia sygnału iapulsowego 
oparte jest na stałej kontroli wartości szczyto¬ 
wych sygnału w bloku komparatorów /K/, po jego 
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wstępnym uformowaniu w celu znormalizowania 
wartoáei międzyszczytowej w bloku formującym 
/F/ oraz eliminacji składowej stałej w bloku 
eliminacji składowej stałej /E/. 

/3 zastrzeżenia/ 

T i 

4(51) G01R Al(2i) 264088 ^2) 87 02 11 
ni) Przedsiębiorstwo Aparatury Elektro-

' niecnej "Radiotechnika"» Wrooiaw 
(72) Draa Ma_ek 
(54) Wzmacniacz odchylania do oscyloskopu 

'elektronicaaego 
(b7) Wzmacniacz aawiera układ /25/ odwra< arda 
fazy, układ /19/ sprzężenia zwrotnego,tranzystor 
/22/, o dużym wrmocnieniu napięciowym, mający 
dołączony uliład /23/ zabezpieczający przed nasy¬ 
caniem, wtóroik emiterowy na tranzystorze /20/p̂ -< 
łącznik /15/ zakresu ekspansji, sumacy^ny 
układ /4/ wejściowy, układ /16/ regulacji 
przesuwu poziomego plamki na ekranie oraz 
wysokonanięci .'wy stopień /1/ końcowy, 

/1 zastrzeżenie/ 

4.1 (;'il 2^4)89 C 2 2) Q 7 0 2 1 1 

(/1) Przaddiębiarstwo Aparatury Slek+ror.i-
, cznej "Radiotechnika", Wruciaw 
(72) Dras Marek, Plis Ryszard 
i54) Układ sumatora sygnałów wyjściowych 

z generatorów głównej i opóźnionej" 
podstawy czasu 

(57) Układ sumatora zawiera generator /1/ 
głównej podstawy czasu, generator /2/ opóźnio¬ 
nej podstawy czasu, klucze /27,34,35/ diodowe 
cyfrowy element /28/ typu NAND, przerzutnik 
/31/ bistabilny, układ /30/ różniczkujący, 
tranzystor /36/ kluczujący, oraz wielopozy-

przełąijznik /21/ rodzaju pracy. 
/1 zastrzeżenie/ 

G01R A1 (21) 264298 ^2) 87 02 25 
Instytut Energetyki, Warssawa 
Kruszewski Wiesław, Węsław Adam, • 
Ostrowski Zbigniew 

KU 
Í54] Jednobiegunowy akustyczny wskaźnik 
V niskiego'napiecia i natęż.>iJ.a dźwxv 

powyżej YO C B 
(57) Wskaźnik składa się z dwóch drukowanych 
płytek /A,B/, przetwornika elektroakustyczne¬ 
go III i pojemnika na baterie /13A Płytka 
drukowano /A/ zawiera pomiarowy wzmacniacz 
operacyjny /1/ połączony z przetwornikiem 
/2/, komparatorem /3/» zespołem sztucznego 
obciążenia /4/ i zespołem sterującym modula¬ 
cją dźwięku /5/, a także ze wzmacniaczem małej 
częstotliwości /6/. Płytka drukowana /B/ zawie¬ 
ra przełącznik elektroniczny /8/, dwa genera¬ 
tory pomocnicze 191 i /.O/ oraz dwa generato¬ 
ry sterujące /11 i 12/. /1 zastrzeżenie/ 

87 10 13 
Politechnika Białostocka, Białystok 
Dmochowski Zbigniew, Klerus Kazimierz, 
Zugaj Mieczysław, Brański Marek, 
Karpov/icz Lech 
Układ do pomiaru i aygnalizacji 
"obciążenia transformat rrów .YieTkp-. 
prądowych " 

(57J W układzie w gałęziach równoległych /2/ 
trans forme torów za'.notalowane są przetworniki 
/ V Rori.>»,skifegc do po.niaru i sygnalizacji obcią-
że..iia Tych ^eł-zi. Irz-iZworniki /I/ dołączone 
są dc układu elek tronie zr..ego złożonego ze wama-
cniacza wejściowego /4/» koroparaturow /6 i 7/, 
zadajników /8 i 9/, sumatora logicznego /12/, 
układów /10, 11/ sygnalizacji optycznej oraz 
układu sygnalizacji akustycznej /13/» 

/1 zastrzeżenie/ 
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4 (51) GO1R A2 (21) 268967 (22) 87 11 20 
Uniwersytet Łódzki, Łódź 
Baczyński Janusz 
Układ do pomiaru kontaktowej różnicy 
potencjałów metodą kondensatora 
dynamicznego 

(54) 

(57) 5) Układ ma dygkrymiaator /1/, korzystnie 
stałofrakcyjny, czasowy, analizator /3/, 
wzmacniacz /10/, dynamiczny kondensator /11/, 
generator /6/, wijrator /7/ oraz komputerowy 
system /4/, połączony z blokiem SSM kompen¬ 
sacji /8/ f korzystnie konwerterem C/A. 

/1 zastrzeżenie/ 
8 • — ~1 

1 2 
1 P̂  > 3 1 P̂  > 3 > 3 

4(51) GOIR A2 (21) 269118 (22) 87 11 27 
fri) Politechnika Łódzka, Łódź 
UZ) Y/ojciechowski Paweł, Isalski Lesław, 
/ Hetman Andrzej 

(54) Konwerter rezystancja-rezystancja 

(57) Kenwerter zawiera wzmacniacz /W1/ połą¬ 
czony w układ wtórnika napięciowego, zasila¬ 
ny z symetrycznego, dryfującego źródła zasi¬ 
lania /E1/. Srodük źródła zasilania /E1/ 
jest połączony z zaciskiem wejściowym /IU1/ 
i jednocześnie z wejściem wzmacniacza /W3/ o 
ustalonym wzmocnieniu. Konwerter może być 
wykonany z wejściem caterozaciskowym umożli¬ 
wiającym czteroprzewodowe podłączenie rezy¬ 
stancji przetwarzanej. /5 zastrzeżeń/ 

UR RJ 
M 

4 (51] GOIR Al (21) 269591 (22) 87 12 18 
1) Politechnika Lubelska, Lublin 
2) Kapka Stanisław 

(54/ Sposób i urządzenie do pomiaru 
Częstotliwości chwilowych """ 

(§7) Sposób polega na tym, że w okresie po¬ 
miarowym /Tp/ wprowadza się okres odniesienia 
o wartości zależnej od warunków początkowych 
/N/ i generatora stałej częstotliwości /fg/, 
następnie w etapie pierwszym wyznacza się 
pomiarowy sygnał wynikowy / A N / , równy róż¬ 
nicy liczby okresów generatora stałej często¬ 
tliwości zawartej w okresie odniesienia i 
rzeczywistym okresie pomiarowym /Tp/, a w 
drugim etapie wyznacza się wartość wynikową 
mierzonej częstotliwości z wykorzystaniem 

danych pomiarowych, uzyskanych w końcu okresu 
pomiarowego /Tp/, generatora stałej często¬ 
tliwości / f G / mnożonej przez krotność k liczby 
okresów sygnału wejściowego, zawartych w okre¬ 
sie pomiarowym /Tp/, uzyskany rezultat mnoże¬ 
nia dzieli się przez liczbę okresów genarato-
ra stałej częstotliwości uzyskanej przez : 
wyznaczenie wartości wynikowej przy różnicy 
wprowadzonego warunku początkowego /N/ i wypra¬ 
cowanego w okresie pomiarowym /Tp/ wynikowego 
sygnału pomiarowego / A N / jeżeli wynikowy sy¬ 
gnał pomiarowy osiągnął wartości dodatnie lub 
wyznaczenie wartości wynikowej sumy warunków 
początkowych /N/ i wynikowego sygnału pomiaro¬ 
wego w przypadku wystąpienia ujemnych wartości 
wynikowego sygnału pomiarowego. / 

Urządzenie zawiera jednostkę arytaietyczno-
logiczną /JAL/, cztery rejestry wynikowe / 1 , 
2 93»4/, blok arytmetyczno-logiczny, /ALW/, kon¬ 
werter częstotliwość-okrest/KCO/, blok generacji 
okresu pomiarowego /GOP/, zadajnik liczby okre¬ 
sów /ZLO/, generator stałej częstotliwości /G/, 
blok sumatora /SPK/, zadajnik warunków począt¬ 
kowych /ZN/, układ sterujący /US/ i pamięć 
stałą /PS/. /3 zastrzeżenia/ 

4 (21) G01S A1 (21) 263121 (22) 86 12 19 
\T\) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 

' Warszawa 
(V2) Wiśniewski Jerzy 
\5A) Sposób eliminacji zakłóceń typu 

fiąr°ling w systemach radarów 
wTornyca 

(̂ 7) Sposób polega na tym, że z ciągu impulsów 
kolejnych zapytań wybiera się losowo lub pseu-
dolosowo impulsy, na które wysyła się odpo¬ 
wiedzi w postaci ciągu nieokre3owego lub o zło¬ 
żonych okresach repetycji. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01S A1 (21) 263212 £2) 86 12 23 

(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 
{ Warszawa 

\J2J Foraicki Aleksander 

(54; Układ automatycznego progu w torze 

wykrywania urządzenia radiolokacyjnego 
(57) Układ zawiera komparator wizyjny / 1 / , 
bramkę pomiarową / 2 / , licznik przekroczeń 
/ 3 / , układ uśredniania / 4 / s komparator decyzyj¬ ny / 5 / , oraz układ wytwarzania napięcia pro¬ 
gowego / 6 / . /1 zastrzeżenie/ 
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4 (51) G01V A1 (21) 263281 (22) 86 12 23 
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(/2j Salamon Roman, Kubica Stanisław, 

' Kilián Lech, Komórek Lesław, Marsza1 
Jacek 

(54) Tester ultradźwiękowy autonomicznego 
transpondera hydraulicznego 

kí) Tester ultradźwiękowy zawiera elektro¬ 
niczny nadajnik sygnałów zapytania /1/ połą¬ 
czony poprzez przełącznik elektroniezny"na-
dawanie - odbiór" /2/ z ultradźwiękowym prze¬ 
twornikiem nadawczo-odbiorczym testera /3/, 
którego wiązka akustyczna /4/ skierowana 
jest swą osią w kierunku ultradźwiękowego 
przetwornika nadawczo-odbiorczego transpondera 
/5/ połączonego z transponderem /6/. Trans¬ 
ponder /6/ połączony jest przewodem rurowym 
/20/ poprzez ręczny regulator ciśnienia /19/ 
z generatorem ciśnienia statycznego /18/. 
Wyjście przełącznika elektronicznego "nada¬ 
wanie - odbiór" /2/ dołączone jest poprzez 
wzmacniacz selektywny /8/ do układu progowego 
/9/, którego wyjście połączone jest z układem 
kontroli czasu trwania sygnału odpowiedzi 
/11/ o wyjściu połączonym z pierwszym wejściem 
/I5.I/ układu kontroli czasu opóźnienia /15/. 
Drugie wejście /15.2/ tego układu ̂ połączone 
jest z wyjściem układu'sterowania /i7/ połączonym 
z wejściem elektronicznego nadajnika sygnałów 
zapytania /1/ i z przełącznikiem elektronicz¬ 
nym "nadawanie - odbiór" /2/. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) G01V A1 (21) 263386 (22) 86 12 31 
(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 
, / Warszawa 
(72) Pendrakowaki Marek, Fomicki Aleksander 
(54) Układ wygładzania pomiaru wysokości 

obiektów śledzonych urządzeniem 
radiolokacyjnym 

(57) Układ składa się z pamięci wejściowej 
/i/, sumatora /2/, układu mnożącego /3/, 
pamięci wygładzonych wartości wysokości 
/4/, rejestru /5/ oraz układu sterującego 
pamięciami /6/. /1 zastrzeżenie/ 

5 
2 

5 
2 3 4 2 3 4 2 3 4 

1 

2 3 4 

1 

2 

t 

Wy 

(12) 

4 (51) G02B A1 (2il 263245 (22) 86 12 24 
(71) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 
v ~ ; Lublin 
J2) Drabik Zenon, Kowalski Andrzej, 

Wó^cik Jan, Waksmundzki Andrzej, 
Król Andrzej, Księżycki Adam 
Sposób sprzęgania światłowodu ze źródłem 
śjwiatła oraz sprzęgacz do sprzęgania 
światłowodu ze źródłem światła 

(§7j Zgodnie ze sposobem światłowód łączy się 
ze źródłem światła poprzez jego końcówkę roz¬ 
szerzoną w kształt lejka o średnicy nieco 
większej od maksymalnego, geometrycznego wy¬ 
miaru przestrzeni emitującej światło. 

Sprzęgacz stanowi odcinek światłowodu, 
którego jedna końcówka /1/ ma średnicę równą 
średnicy światłowodu przyłączonego, zaś druga 
końcówka ma kształt lejka /2/ zakończonego 
cylindrycznie /3/ i mającego u wylotu średnicę 
większą od maksymalnego, geometrycznego wymia¬ 
ru przestrzeni emitującej źródło światła. 

/2 zastrzeżenia/ 

1 2 3 

4 (51) GO2B A1 (21) 263724 ($2) 87 01 19 
(Ji) Centralne Laboratorium Optyki, Warszawa 
u2j Chalecki Janusz 
(54) Noktowizor pasywny z cieniową 

Płytką ogniskową 

(57) W noktowizorze pasywnym płytka ogniskowa 
/2/ z rysunkiem nie przepuszczającym światła 
jest umieszczona w odległości /t/ nie większej 
niż 0,3 mm od fotokatody /Pp/ wzmacniacza 
obrazu /3/ i jest umieszczona w oprawce prze¬ 
suwnej względem fotokatody /Pp/« Rysunek na 
płytce /2/ ma postać kresek i znaków o wielo¬ 
krotnie mniejszej przepuszczalności światła 
niż pozostała powierzchnia płytki /2/. 

/1 zastrzeżenie/ 
1 

G04C 
H03K 

A1 (21) 262944 (22) 86 12 10 

Politechnika 
Caha Zdeněk, 
Zbigniew 

Szczecińska, Szczecin 
iácék Jaroslav, Prąckiewicz 

(54) Układ połączeń automatu schodowego 
(57) Układ ma obwód czujnika prądowego /3/» 
którego wejściowy obwód jest włączony między 
żarówkę /1/ i niestabilny wyłącznik /2/. Równo¬ 
legle do szeregowej kombinacji niestabilnego 
wyłącznika i wejściowego obwodu czujnika prą-
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dowego przyłączone są antyrównolegle tyrystory 
/4 i 5/ i źródło zasilania / 8 / połączone z 
z załączającymi obwodami przerzutnikowymi /6/, 
/7/. /2 zastrzeżenia/ 

4Í5i) GO5D A1 (21) 263344 (22) 86-12 30 
7 B01D 

(71) Polska Akademia Nauk, Instytut Katalizy 
\ ^ i Fizykochemii Powierzchni, Kraków 
u2) Wysocki Zygmunt, Michałowski Henryk, 

Poryś Jadwiga, Jakubowski Bogusław, 
Kowalewski Jerzy, Michalski Leszek, 
Piekarska-Sadowska Halina, Rachwał 
Andrzej, Sit Edward, Wojciechowski 
Jerzy 

(54) Urządzenie do sterowania pracą kata¬ 
litycznego reaktora rewersyjnego """ 

p7j Urządzenie zawiera dwa wentylatory /M1, 
M2/ napędzane każdy silnikiem jednofazowym 
oraz zespół grzałek /G1, G2/ zasilanych z 
tego samego źródła zasilania. Silniki jedno¬ 
fazowe zasilane są za pośrednictwem łączników 
/Y/1, W2/. Źródło zasilania dołączone jest 
ponadto do wejść układu sterowania wentyla¬ 
torów i układu sterowania zespołu grzałek za 
pośrednictwem termowyłączników bimetalieznych 
/TS1, TS2/ umieszczonych w strumieniu oczysz¬ 
czanych gazów. Układ sterowania wentylatorów 
składa się z zasilacza stabilizowanego /ZS1/, 
dwóch elektronicznych układów czasowych /T1, 
T2/ i dwóch układów opóźniających /%\j i 
/ % 2/» Układ sterowania zespołu grzałek skła¬ 
da się z zasilacza stabilizowanego /ZS2/, 
układu sterującego /U3/, tyrystorowego regu¬ 
latora mocy ?Ł/ oraz zespołu grzałek /G1/, 
/G2/. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) A1 (2Í) 263495 (22) 86 12 31 G05D 
Instytut Włókiennictwa, Łódź 
Ankudowicz Leopold, Wawrzaszek 
Zbigniew, Szucht Edward, Brzeziak 
Jan, Zawadzki Jerzy 

Í54) Układ elektryczny do sterowania 
procesem przygotowywania kle.j oaek 
w mieszalnikach dla osnów tkackich 
w przemyśle włókienniczym 

(57) W układzie styki /H.,/ przekaźnika /H/ 
grzania, styki /L^/ lepkościomierza /L/ i 
styki /Cp/ stycznika /C/ pompki lepkościo¬ 
mierza /L/ połączone są ze sterującym przekaź¬ 
nikiem /I/ poprzez cewkę tego przekaźnika /I/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) G05D A1 (21) 263706 (22) 87 01 19 
' P24D V y 

(71) Przedsiębiorstwo Energomontażowe 
' Przemysłu Węglowego, Chorzów 

(72) Radziewski Andrzej, Niesporek 
/ Edward, Jeziorowski Józef, Sikora 

Henryk 
^4j Regulator ogrzewania, zwłaszcza do 

węzłów cieplnych centralnego ogrzewania 
(57/ Regulator ma wejście wzmacniacza błędu 
/9/ połączone poprzez rezystor /10/ i diodę 
/11/ z wyjściem wzmacniacza operacyjnego /12/, 
którego wejście nieodwracające połączone jest 
z wyjściem przetwornika napięciowego / 4 / tem¬ 
peratury wody grzewczej. Natomiast wejście 
odwracające wzmacniacza operacyjnego /12/ 
połączone jest ze ślizgaczera potencjometru 
/I3/ nastawy maksymalnej temperatury wody 
grzewczej. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) G05P A1 (21) 263418 (22) 86 12 30 
(n) Akademia Górniezo-Hutnicza im. St. 

Staszica, Kraków i Miejskie Przedsiębior-
, stwo Komunikacyjne, Kraków 
(72) Piróg Stanisław, Gąsiorek Stanisław, 

Czekoński Jarosław, Bieńkowski Leszek, 
Drelicharz Józef 

(54J Układ zasilacza impulsowego 
^7) W układzie zasilacza układ kontroli maksy¬ 
malnej wartości prądu zawiera bocznik pomiaro¬ 
wy /B/, którego dodatni zacisk pomiarowy poprzez 
tranzystor pomiarowy /T1/ i rezystor /R3/ po¬ 
łączony jest z bazą tranzystora pomiarowego 
/T2/ układu kontroli napięcia. 

Tranzystory /T6, T7/, połączone w przeciw¬ 
stawny układ Darlingtona, tworzą tranzystorowy 
łącznik. Emiter tranzystora /T7/ przyłączony 
jest do dławika /L/. /1 zastrzeżenie/ 
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H/e 

4(51) GO5F A2 £1) 269506 (22) 87 12 15 

(75) Cwynar Marek, Katowice; Pitucha Piotr, 
/ Rzeszów 

(54) Sposób i układ zasilacza do zasilania 
układów automatyki komputeroweT 

(§i) Sposób polega na tyra, że wytwarza się 
napięcie odniesienia dla stabilizatora napię¬ 
cia impulsowego /1/ takie, aby spadek napię¬ 
cia na tranzystorze /9/ stabilizatora napię¬ 
cia ciągłego /2/ był stały i minimalny. 

Układ złożony jest ze stabilizatora na¬ 
pięcia impulsowego /I/ oraz połączonego z 
nim szeregowo stabilizatora napięcia ciągłego 
/2/, przy czyra każdy z tych stabilizatorów 
zawiera tranzystor /4 i 9/ połączony z ukła¬ 
dem sterującym /5 i 10/. Układ ma dodatkowo 
blok zabezpieczenia przed spadkiem napięcia 
zasilającego /16/ oraz blok zabezpieczenia 
termicznego /17/ połączony z czujnikiem tem¬ 
peratury /18/ umieszczonym w radiatorze /19/» 

/3 zastrzeżenia/ 
1 4 6 7 !S 19 Q 10 11 

4 (51) G06P A1 (21) 263611 (22) 86 11 04 
(71) Zakład Doskonalenia Zawodowego, Łódź 
\J2) Kobierzycki Jacek 
C4j Układ programatora autonomicznego 

pamięci stałych 
(57) Układ ma programujący zespół /1/ skła¬ 
dający się z zespołu /4/ kluczy prograraują-

cych, podstawki /5/ ąa programowane pamięci 
i przełącznika /6/ pamięci. Układ ma również 
blok /3/ formowania sygnałów, połączony z 
mikrokomputerem /2/ i rozłącznie z magneto¬ 
fonem /Mg/. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) G08B 
G01K 

A1 (21I 263319 (22) 86 12 29 

(72] 

(54) 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 
Warszawa 
Rybiński Janusz, RosińsŁi Dariusz, 
Pieszczyński Marek, Draźba Kazimierz 
Łokalizator źródeł pożaru, zwłaszcza 
w pożarnictwie 

(57) W lokalizatorze źródeł pożaru jako 
detektor /D/ układu optycznego został zastoso¬ 
wany cienkowarstwowy termostos radiacyjny, 
natomiast w układzie wskaźnika temperatury 
przetwornik akustyczny /PA/. Detektor /D/ jest 
połączony szeregowo ze wzmacniaczem /W/, ukła¬ 
dem progowym /UP/ i przetwornikiem akustycz¬ 
nym /PA/. /1 zastrzeżenie/ 

G08B A1 (21) 263836 (22) 87 01 27 
Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne 
"Polonus", Bytom 
Kwiatkowski Bogdan, Wolski Ryszard, 
Fabian Czesław 

(54) Mata naciskowa 
(57) Mata naciskowa składa się przynajmniej 
z dwóch elektrod /2,6/ rozdzielonych dielek¬ 
trykiem /4/. Druga elektroda składa się z 
oddzielnych, odizolowanych od siebie modułów 
/6/, a pierwsza elektroda /2/ ma odkształcalne 
elementy /3/ współpracujące z modułami /6/ 
poprzez otwory /5/ w dielektryku 4. Odkształ-
calny element /3/ składa się z dwóch wąskich, 
równoległych wycięć oraz z prostopadłych do 
nich zagięć i odgięć kształtujących sprężysty 
styk /12/. /2 zastrzeżenia/ 

1 123 2 

G08B 

(71) 

(54) 

A1 (21) 263841 (22) 87 01 26 
Kluczewskie Zakłady Papiernicze 
im. J. Dąbrowskiego, Klucze 
Musielak Kazimierz 
Układ sygnalizacji niepożądanego 
wzrostu temperatury chronionego 
"obiektu 

Í57) Układ zawiera pomiarowe czujniki /G1«.c / v / i xi1 » 
które połączone są z wejściem bloku formowania 
/BP/ sygnału wejściowego, który sterowany jest 
blokiem kluczującym /BK/. Wyjście bloku /BP/ 
jest połączone z wejściem pomiarowym wzmacnia-
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cza /WZ/, którego wyjście połączone jest po¬ 
przez komparator /KP/ z blokiem alarmu /BA/. 
Do wejścia bloku /BK/ jest dołączony tor po¬ 
miarowy, złożony z generatora impulsów /GI/, 
bloku liczników /BL/, bloku inwerterów /BI/ 
i wskaźników pola awarii /WA/. Układ ponadto 
zawiera blok wskazań /BW/ temperatury oraz 
źródło prądowe /PZ/. /3 zastrzeżenia/ 

G08B 
GO1F 
PO4B 

A1 264181 87 02 17 

(75) Świątkiewicz Bronisław, Wrocław 

(54) 
7) 

Sygnalizator przepływu 
Sygnalizator ma górną część korpusu /^/ 

iz dolną część korpusu / 2 / , między którymi 
jest szczelnie osadzony zewnętrzny odcinek 
/5/ rury. W górnej części /1/ korpusu jest 
trwale osadzony wewnętrzny odcinek /18/ rury 
zaopatrzony na swojej powierzchni w cylindry¬ 
czne otwory /19/ a usytuowany współosiowo 
wewnątrz odcinka /5/ rury. W obszarze między 
czołem /20/ odcinka /18/ rury a wlotowym otwo¬ 
rem /21/ dolnej części / 2 / korpusu jest prze-
suwnie poosiowo usytuowany ferromagnetyczny, 
cylindryczny pływak /22/. Na odcinku /5/ rury, 
w obszarze czoła /20/ odcinka /18/ rury jest 
trwale osadzony indukcyjny czujnik /23/. 

/1 zastrzeżenie/ 

(71) 
tj2) 

(54) 
(37) się 

) G08B A2 (21) 268003 (22) 87 09 29 
Spółdzielnia Pracy "Elektromet", 
Poznań 
Brzostowicz Eugeniusz, Szymkowiak 
Wincenty 
Dzwonek bezpiecznikowy 

; Dzwonek bezpiecznikowy charakteryzuje 
się tym, że d,o cewki /ł/, szeregowo przewo¬ 
dami / 2 / , /2 /, dołączony jest pozystor / 3 / t który stanowi rezystor o dodatnim współczyn¬ 
niku temperaturowym rezystancji. 

/1 zastrzeżenie/ 

.4(51) G09B A1 (g\) 264281 (22I 87 02 24 
(71^ Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomocy 
- ' Naukowych i Sprzętu Szkolnego, Warszawa 
\[2) Brzyska Beata A., Dąbkowski Jerzy 
(54") Przyrząd do składania ruchów i ich 

' graficznego zapisu 
57 Przyrząd składa się z podstawowego bloku 

/1/, łącznika / 2 / i rejestrującego bloku /3/ 
obrotowo przymocowanego do łącznika / 2 / . Pod¬ 
stawowy blok /1/ ma kształt prostopadłościanu 
zawierającego wewnątrz dwie rolki /4,5/ z taśmą 
papieru /6/ i układ napędowy. Do podstawowego 
bloku /1/ przytwierdzony jest łącznik / 2 / z 
obrotowo przymocowanym, rejestrującym blokiem 
/3/. Rejestrujący blok /3/ składa się z dwu 
suwnic, na których zamocowany jest suwliwie 
suwak. Do suwaka przymocowany jest wachliwie 
na czopach uchwyt /14/ z pisakiem. Do bocznych 
powierzchni suwaka przymocowane jest cięgno 
uruchamiane przez układ napędowy. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) G10L A1 (21) 26.3907 (22") 87 01 31 
(71) Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa EMAG 
' Zakład Elektroniki Górniczej, Tychy 

(72) Kowalik Leszek, Birnbach Ryszard, 
Paszek Andrzej, Grochowski Roman, 
Bajor Józef, Mini3zewski Zygmunt, 
Halota Wojciech, Mironowicz Władysław 

(54) Sposób i układ do analizy i syntezy 
rcowy» zwłaszcza do zapisywania i 
" "odtwarzania komunikatów pod kontrolą 
komputera 

(57) Zgodnie ze sposobem sygnał odwzorowujący 
analizowany sygnał mowy poddany uprzednio 
wzmocnieniu, centrowaniu i różniczkowaniu, 
jest następnie przetwarzany w sygnał binarny, 
którego próbki z określoną częstotliwością 
f są wprowadzane do pamięci w celu przecho¬ 
wania« 
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Układ do analizy mowy zawiera mikrofon 
/1/ połączony poprzez przedwzraacniacz /2/ 
z wejściem układu centrowania /3/, którego 
wyjście jest połączone odpowiednio z wejścia¬ 
mi układu różniczkującego /4/ wyjściem po¬ 
łączonego z wejściem detektora przejścia przez 
zero /5/» z wejściem filtru dolnoprzepustowego 
11/ wyjściem połączonego z wejściem kompara¬ 
tora /&/ oraz z wejściem m-bitowego przetwor¬ 
nika analogowo-cyfrowego /9/ wyjściem połą¬ 
czonego,poprzez układ wejściowy /13/ i układ 
próbkujący /14/ z pamięcią /12/. Układ zawiera 
ponadto układ bramkujący /6/, którego jedno z 
wejść jest połączone z wyjściem detektora 
przejścia przez zero /5/, a drugie wejście 
połączone jest z wyjściem komparatora /8/, 
przy czym wyjście układu bramkującego /6/ 
poprzez układ wejściowy /10/, a następnie 
układ próbkujący /11/ jest połączone z wejś¬ 
ciem pamięci /12/. Układ zawiera też kompu¬ 
terowy układ sterujący /15/» którego wyjście 
jest połączone wielpprzewodowo z wejściami 
sterującymi układów wejściowych /10/ i /13/, 
z wejściami sterującymi układów próbkujących 
/11/ i /14/ oraz z wejściem sterującym pamię¬ 
ci /12/. 

Sposób syntezy mowy polega na tym, że 
sygnał odwzorowujący mowę otrzymuje się w wy¬ 
niku cyklicznego odczytu z pamięci z określo¬ 
ną częstotliwością f liczb jednobitowych, 
przy czym f jest to częstotliwość próbkowa¬ 
nia sygnału odwzorowującego sygnał mowy pod¬ 
czas analizy. Następnie, po przetworzeniu tych 
liczb w ciąg sygnałów binarnych i po ich 
scałkowaniu, sygnał ten wzmacnia się we wzmac¬ 
niaczu o regulowanym wzmocnieniu i odtwarza 
się przez głośnik lub inne urządzenie elektro¬ 
akustyczne. 

Układ do syntezy mowy ma pamięć /.12/ po¬ 
łączoną z wejściami układów wyjściowych /16/ 
i /17/, przy czym wyjście układu wyjściowego 
/16/ poprzez wzmacniacz /19/ i układ całkujący 
/20/ jest połączone ze wzmacniaczem o regulo¬ 
wanym wzmocnieniu /21/, którego wyjście jest 
połączone z głośnikiem lub innym urządzeniem 
elektroakustycznym /22/. Natomiast wyjście 
układu wyjściowego /17/ jest połączone z wejś¬ 
ciem sterującym wzmacniacza o regulowanym wzmoc¬ 
nieniu /21/ służącym do regulacji jego wzmocnie¬ 
nia. Układ do syntezy mowy zawiera również 
układ sterujący /18/ połączony wieloprzewodo-
wo z wejściami sterującymi układów wyjścio¬ 
wych /1b/ i /17/ oraz z wejściem sterującym 
pamięci /12/. /11 zastrzeżeń/ 

2 - 3 

Figi 

— 5 -I 6 

- 8 J 

10 

12 

13 

16 19 16 19 

18 

20 21 22 

Fig. 2 

4 (_5i) G11B A1 (2i) 263208 [22) 86 12 23 
(71) Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki 
V-/ "MERAMAT", Warszawa 
(72) Sobecki Janusz, Rymarczyk Leszek 
\54) Dwuszczelinowa głowica wielościeżkowa 
-̂/ o zmniejszonym przesłuchu 
(57) Głowica ma korpus /1/» w którym umieszczo¬ 
ny jest zespół głowic zapisujących / 2 / i od¬ 
czytujących / 3 / , rozdzielonych ekranem między-
głowicowym / 4 / , łączącym się z ekranami bocz¬ 
nymi /5/» które wraz z ekranem przednim /6/ 
i tylnym / 7 / tworzą obudowę ekranująca głowicy. 
Między krawędziami ekranu przedniego /6/ i 
tylnego / 7 / , a ekranami bocznymi / 5 / są utwo¬ 
rzone regulowane szczeliny. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) G11B A1 (21) 263209 (22) 8.6 12 23 
(71) Warszawskie Zakłady Urządzeń Informa-
: ' tyki "MERAMAT", Warszawa 
(72) Kössek Aleksander, Bednarczyk Krzysztof, 

' Chrzanowski Andrzej, Gliński Tomasz 
(54) Układ detekcji informacji dla pamięci 
' z ayatercem zapisu PÉ/NRŽ 

(57) Układ zawiera układ całkujący / 1 / , układ 
różniczkujący / 2 / , okienkowy komparator progu 
/ 3 / , komparator zera / 4 / , detektor zbocza 
/ 5 / , układ przekosu /6/, układ wyjściowy / 7 / , 
układ sterujący progami /&/ oraz układ czu¬ 
wający /9/> /1 zastrzeżenie/ 

*_r 

w 
G11B A1 (21y 263210 (22) 86 12 23 

Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki 
"MERAMAT", Warszawa 
Hauswirt Mieczysław, Zarzycki Wojciech, 
Gliński Tomasz, Mioduszewski Andrzej, 
Banaszek Marek 
Sposób oraz układ automatycznego 
rozładowania taśmy w pamięciach 
taśmowych o buforach mechanicznych 
Sposób polega na sterowaniu za pomocą 
iłu RUCH SZYBKI /2O/ obrotami rolki napę¬ 

dowej taśmy, a po pojawieniu się sygnału BOT 
/I7/, wytworzeniu opóźnionych sygnałów RUCH 
WOLNY /21/, PRZESUŃ BUFOR GÓRNY /22/ i PRZESUŃ 
BUFOR DOLNY /23/ w celu zwolnionego wybrania 



Nr 19 /385/ 1988 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 95 

taśmy oraz przesunięcia buforów w kierunku 
dolnego skrajnego położenia. 

Układ jest utworzony z dwóch bramek 
NAND /1/ i /2/, negatora /3/, przerzutnika 
RS /4/, przerzutnika D /5/, elementu 
opóźniającego /6/, przycisku UNLOAD /!/ 
oraz czterech układów analogowych /8/, /9/» 
/10/ i /11/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G11B A1 (21) 263211 (22) 86 12 23 
fri) Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki 
^ / "MERAMAT", Warszawa 

(72) Kaczanowski Wiesław, Kądzielski Zbigniew, 
' Zasiewska Elżbieta, Romański Andrzej, 

Zarzycki Wojciech, Hauswirt Mieczysław 
Układ półautomatycznego ładowania taśmy 
w pamięciach taśmowych 

(57) Układ ma na wejściu cztery mikrowyłącz¬ 
niki /12,13,14,15/ połączone z układem ele¬ 
ktronicznym, który zawiera cztery bramki 
NAND /3,8,1O,11/, układ opóźniający /4/, prze-
rzutnik typu RS /5/, negatory /6,7/, negatory 
z histerezą /1,2/ oraz układ wytwarzania impulsu 
wprowadzającego /9/. /1zastrzeżenie/ 

DZIAŁ H 
ELEKTROTECHNIKA 

HO1B A1 fc\) 263726 {22) 87 01 20 
Instytut Elektrotechniki, Warszawa 
Caban Waldemar, Okrasa Jerzy, 
Zubiński Józef, Lasek Krystian, 
Guzek Zbigniew 

(54) Sposób hermetycznego uzbrajania 
1 izolatorów przepustowych oraz 

wytwarzanie spoiwa do tego sposobu 
(57) Sposób polega na tym, że przepust meta¬ 
lowy oraz izolator ceramiczny w części prze¬ 
widzianej do mocowania okucia, otaśmowuje się 
przędzą azbestową nasyconą uelastycznionym 
spoiwem epoksydowym, składa się wszystkie ele¬ 
menty izolatora i utwardza termicznie spoiwo 
zawarte w przędzy. 

Wytwarzanie spoiwa polega na tym, że do 
utwardzenia żywicy epoksydowej stosuje się 
aminę, korzystnie dwucyjanodwuamid ze wstęp¬ 
nie przereagowanym kwasem akrylowym, żywicą 
epoksydową i kwasami tłuszczowymi, korzystnie 
oleju kokosowego w stosunku molowym jak 
0,9-1,1 do 1 do 0,5 do 1. /2 zastrzeżenia/ 
4 (51) H01H A1 (21) 263603 (22) 87 01 09 
fn) Zakłady Wytwórcze Aparatury Wyaokiego 
y Napięcia "ZWAR", Warszawa 
(72) Pastuszko Jaoek, Pieper Marian, 

Feller Henryk, Wilczek Jerzy 
(54) Podstawa bezpiecznikowa wielkiej mocy, 

tró.fbiegunowa, 
z łącznikiem 

zwłaszcza do współpracy 

(57) 
pień 

Podstawa składa się z dwóch podstawek, 
pierwszej /1/i drugiej /2/, na których 
umocowane są izolatory wsporcze /3/ z zespo¬ 
łami styków szczękowych /4/ i przyłączami /5/. 
Pomiędzy izolatorami wsporczymi /3/ znajdują 
się przegrody izolacyjne /6/. Na podstawce 
pierwszej /1/ przy każdym izolatorze wapor-
czym /3/ zamontowany jest układ wyzwalający 
składający się z dźwigni /8/, izolacyjnego 
popychacza /9/, krzywki i mikrołącznika /11/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4 (51) H01H A1 (£>i) 263751 (22) 87 01 20 

hij Spółdzielnia Inwalidów im. Jarosława 
, Dąbrowskiego, Bydgoszcz 

(72/ Frygier Sławomir 
(54) Układ ładowania akumulatorków 
(57) Przedmiotem wynalazku jest bateria do 
zasilania zwłaszcza latarki elektrycznej cha-

4,5V -

?20V~ 



BIULETYN URZĘDU PAÍEMIOWEGO Hr 19 /385/ 1388 

rakt«ryzująca się tym» że w układ akumulatorkőw 
/5/, /6/, III i /8/ włąosone są szeregowo 
dioda /4/, rezystory /1/ i /2/ oraz równolegle 
kondensatar /3/, ałużące do ładowania akumula-
torków poprzez podłączenie do sieoi prądu 
przemiennego• /1 zastrzeżenie/ 

4Í51) HO1H 
' GCSB 

Al (21) 263912 (Ž2) 87 02 02 

(71-) Zakład Doświadczalno-Rehabilitaoyjny Centralnego Związku Spółdzielni 
Inwalidów, Konstancin-Jeziorna 

ń Ryszard, Smoleński Szozepan 
(54) Uniwersalny przycisk alarmowy 
(57) Uniwersalny przycisk alarmowy ma przy¬ krywę / 1 / f zespół n włączników / 2 / umieszczo¬ nych w podstawie /3/ z tym, że przykrywa / 1 / jest zamocowana dc podstawy /3/ za pomocą wkręta /6/ a przestrzeń pomiędzy przykrywą 
IM a włącznikami / 2 / i podstawą /3/ wyłożona jest materiałem /7, 11/ dźwiękochłonnym. /1 zastrzeżenie/ 

4(5.1) HO1L A1 <ąi") 263518 (22) 86 12 31 
Politechnika Śląska im. W.Pstrowskiego, Gliwice 72) Krupkowa Danuta, Chełmiński Bohdan, ^ ' Lewandowski Tadeusz, Giryn Krzysztof, Gruszecki Włodzimierz, Niedzielski 

(j?4) Sposób usuwania osłonek niklowych 
z obudów metalowych przyrządów 
polkprzawj&nikowyoh 

(57) Sposób pologa na tym, że roztwarzanie 
osłonek niklowych prowadzi się za pomocą 
kwaśnego roztworu azotanowego o stężeniu azo¬ 
tanu niklu nie mniejszym niż 250 g/dm-3 i stę¬ 
żeniu kwasu azotowego nie większym niż 100 / 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) H01L A2 (li) 268013 (22) 87 10 01 
71) Zakłady Elektronowe "Lamina", Piasecano 
72) Czarkowski Andrziej, Rybička Danuta, Głowala Tadeusz 
Í54) Przyrząd półprzewodnikowy duża,1 mocy, v / zwłaszcza dioda p r o i prądzie przewodzenia 

y 
zwłaszcza dioda prostownicza .0 dużr/m rdi d i 

(57) Przyrząd półprzewodnikowy ma na metalo¬ 
wej podstawie /1/, połączonej z korpusem 
podstawy /2/, półprzewodnikową strukturę /3/» 
na przykład diodową, dociskaną do podstawy 
/1/ poprzez wyprowadzenie wewnętrzne /4/» 
zespołem sprężyn talerzowych /5/* Przestrzeń 

sriędzy korpusem podstawy / 2 / , a wyprowadae-n.em wewnętrznym / 4 / , z nasadzoną na nim tulejką / 7 / , wypełniona jest dwiema warstwami •worssywa izolacyjnego, z których warstwę rewnętrzną / 8 / tworzy elastyczna kompozycja silikonowa, a warstwę zewnętrzną /9/ tworzy fcztywna kompozycja żywicy epoksydowej* /I zastrzeżenie/ 

4(§i) H01M A1 (21) 263586 ^2) 87 01 08 
(71) Centralne Laboratorium Akumulatorów 
r < i Ogniw, Poznań (72y Brudka Zdzisław, Szczeániak Barbara, ' Nowaozyk Urszula, Dudzińska Mirosława 
(54) Sposób selekc.1l| ogniw wadliwych P yikroawaroiaml w prooeslg produkcji Baterii zatłaczanych typu LeoláSöfie 
(57) Sposób polega na pomiarze napięcia ogniw ;ia obwodzie otwartym bezpośrednio aa linii produkoyjnej w czasie 1-15 sekund od momentu zatłoczenia masy depolaryzacyjnej w kubku z separatorem. /1 zastrzeżenie/ 

/ 
4(51} H01M A1 ^1) 268953 ^2) 87 11 20 

Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin Otmianowski Tomasz, Przesmycki Jeray, Grudziński Jerzy, Koálak Jerzy 
,54. Urządzenie do utrzymywania użyteczne.1 Po.laianolol elektrycznet1 akumulatorów rozruchowych 
(§7) Urządzenie składa się z obudowy i przymo¬ cowanej do niej przykrywki / 3 A ściany obudowy i przykrywki /3/ wyłożone są materiałem izola¬ cyjnym /5/. W ściankach bocznych i dnie obudowy znajdują się elementy grzejne / 4 / , najkorzystniej oporowe elementy elektryczne. /2 zastrzeżenia/ 
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4 (51) H01M A2 (21) 269948 (22) 87 12 31 

{[2j 
Í54) 

Wyższa Szkoła Inżynierska im.K.Pułaskiego, 
Radom 
Kosacki Igor, Domańska Jolanta 
Elektrolit stały akumulatora energii 
ěTlektrycznej 

37) Elektrolit stancwi wytworzony na bazie 
kryształów fluory+u roztwór stały związków 
fluorku kadmu i fluorku ołowiu Cd. Pb F ? 

korzystnie w proporcjach 0,4ř0,8 fluorku 
ołowiu i 0,2+0,6 fluorku kadmu1. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) H01P A' 263658 (22) 87 01 12 
Przedsiębiorstwo Doświadczalno-
Produkcyjne "RADIOPAN" PAN, Poznań 

2) Derengowski Mirosław, Ramuś Michał, 
' Sobański Włodzimierz 

(54) Sprzęgacz mikrofalowy 
fef) Sprzęgacz mikrofalowy charakteryzuje 
się tym, że w korpusia wykonany jest nieprze¬ 
lotowy, gwintowany otwór /7/» w którym umie-
3 ze z ona j ̂ st oprawka ,'4/ z nakrętką ustala¬ 
jącą /8/. W oprawce /4/ na końcu wewnętrznej 
żyły linii współosiowej osadzona jest sonda 
/10/ w kształcie walcowego trzpienia, podtrzy¬ 
mywana obustronnie, w asi geometrycznej, pod¬ 
kładkami ustalając^nii /11/ tak, że jej ostrze 
poprzez otwór /13/ wprowadzone jest do wnętrza 
falowodu /2/. /2 zastrzeżenia/ 

22) 87 09 04 4 (J5i) H0-"R A2 (21) 267589 
(15) Barczyk Ryssard, Warszawa 
(54/ Zespół przełącznika obwodów transmisji 

(57) Zespół charakteryzuje się tym, że elemen¬ 
tem przełączającym Jest zmodyfikowany przełą¬ 
cznik obrotowy /3/ wraz z umieszczonymi współ¬ 
osiowo z nim kilkoma lub kilkunastoma sekcjami 
/4/ przełącznika. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) H02B A1 (21) 263325 (22^ 86 12 24 
Ośrodek Badawozo-Rozwojowy Metrologii 
Elektrycznej "Lumel", Zielona Góra 
Matysik Bogdan, Statuch-Chmielnik 
Elżbieta, Jągowskl Norbert, Twaróg Jan, 
Mróz Janusz, Szawelko Michał, Pszenickl 
Tadeusz, Tarnowski Zdzisław 

(54) Konstrukcja przyrządu tablicowego 
(57") Konstrukcja przyrządu złożona jest z 
obudowy /1/ w ksztaftoie graniastosłupa z ramką 
/2/ na obrzeżu od strony ozołowej, z płyt noś¬ 
nych /9/i do montowania podzespołów e?.ektro-
nicznyoh i z przedniej płyty /5/. W krótszych 
bokaoh ramki 72/ wykonane są podłużne otwory 
/3/ do mocowania przedniej płyty /3/. W tyl¬ 
nej części obudowy /1/ usytuowana jest półot¬ 
warta ściana /6/. Wewnętrzne powierzohnie 
węższych ścian obudowy /1/ mają równoległe 
prowadnice /&/ do prowadzenia zewnętrznych 
krawędzi nośnych płyt /9/« Równolegle do pro¬ 
wadnic wykonane są rowki /11/ z wybraniam! 
/12/ do mocowania zaczepów /18/ zaciskowej 
listwy /I3/ przymocowanej do płyty /9/. Na 
węższych śoiankaoh obudowy /1/ od strony ozo¬ 
łowej usytuowane są również otwory /14/ i 
/I5/ do umieszczenia elementów /16/ mocujących 
obudowę /1/ w tablicy. W osi tych ścian za 
otworami /H/> /15/ wykonane są wzdłużne wgłę¬ 
bienia /17/ zabezpieczające elementy /16/ przed 
przesunięciem. /4 zastrzeżenia/ 

6 13 

H02B A1 87 01 29 4C51) 
(jý) Polskie Koleje Państwowe - Biuro 
, ' Projektów Kolejowych, Katowice 
(72) Biskup Paweł, Biskup Krzysztof 

Konstrukcja rozdziel^ niskiego napięcia 
prąttu przemiennego w metalowej obudowie? 
zwłaszcza do zabudowy przy zelektryfiko¬ 
wanych torach kolejowych 

(57) Konstrukcja charakteryzuje się tym, że 
stalowa konstrukcja wewnętrzna /4/ rozdzielni 
niskiego napięcia osadzona jest w metalowej 
obudowie /37 poprzez izolatory /5/, a metalowa 
obudowa /3/ zamocowana jest na fundamencie /V 
poprzez podkładki izolacyjne /2/. Metalowa 
obudowa /3/ połączona jest przewodem elektrycz¬ 
nym /6/ z szyną kolejową /7/. /1 zastrzeżenie/ 
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4 (21) H02H A1 (21) 263842 (z£) 87 01 26 

(7Í) Kluczewskie Zakłady Papiernicze 
. ' im. J. Dąbrowskiego, Kluoze 
(72) Musielak Kazimierz 

Układ zabezpieczenia przed zanikiem 
ałtni p 

3-1ażowego przeksz ka tyrysto-

>7i Układ ma 3-iazowy transformator synchro-
nłzujący /STR/, którego końce uzwojeń wtór¬ 
nych są połąozone z masą układu* Początki 
uzwojeń wtórnych transformatora /STR/ są po¬ 
łączone z transformatorowym blokiem formują¬ 
cym /TBP/, złożonym z tranzystorów / T 1 § Tg» 
T^/» pracujących w układzie ze wspólnym emi¬ 
terem. Kolektory tranzystorów /T-j, T 2» ^3/ 
są połączone z blokiem logiki /BL/, obcią¬ 
żonym na wyjściu inwerterem w postaci tranzy¬ 
stora /T./. Kolektor tranzystora /T./ jest 
połączony z wejściem multiwibratora /M/» który 
steruje blokiem alarmu /BA/. /1 zastrzeżenie/ 

87 01 26 
Kluczewskie Zakłady Papiernicze 

^ im. J. Dąbrowskiego« Klucze 
(72j Musielak Kazimierz 
(54) Układ zabezpieczenia maszyn i urządzeń 

' przed zmianami napięcia zasilającego 
07") Układ ma napięciowo-prądowy przetwornik 
/U/l/, blok wejściowy /BW/, komparatory /K 1, 
Kp/, blok napięcia odniesienia /BN Q/, pomiaro¬ 
we wzmacniacze /W 1, W-/ blok alarmu /BAL/, 
blok sterowania /BS/, licznik /L/ oraz gene¬ 
rator impulsów /GI/. /1 zastrzeżenie/ 

flS 

ÍV/ \BAL 

4 (21) H02K A1 (gi) 263227 (gą) 86 12 22 
(75) Gjota Rifat, Peć, YU 
Í54) Uzwojenie sto.iana i/lub wiraika 

H02K A1 (21) 263406 ^2) 86 12 30 

\|7) Uzwojenia połąozone są w gwlazd§ lub w 
trőjkąt5 przy czym są cae wzajemnie przeminie-
ta w przestrzeni o kąt ^ t ^ ., gdzie p -
stanowi liczb« per Megunów. /2 sestrseźenia/ 

(71) Politechnika Częstochowska, Częstochowa 
Its) Rusek Andrzej 
W 
154/ Liniowy silnik indukcyjny 
(57) Silnik zawiera zewnętrzną bieżnię /1/ 
rurową, w której osadzony jest wzbudnik /2/ 
zaopatrzony w dwa uzwojenia /3 i 4/ usytuowane 
współerodkowo do osi wzbudnika /2/. Wzbudnik 
/2/ połączony jest z ramionami roboczymi /5/. 
Wewnątrz wzbudnika /2/ osadzona jest dodatkowa 
bieżnia /6/. Czołowe powierzchnie bieżni /1 i 
6/ połączone są ze sobą pokrywami /7/. 

/1 zastrzeżenie/ 
r h I rti 

4 (51) H02K A1 (21) 264060 ^2) 87 02 10 
fri) Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
^ Maszyn Elektrycznych "Kornel", Katowice 

u Z) Szczyrba Antoni, Dziechczarczyk Norbert, 
/ Kędryna Bolesław 

Stojan maszyny prądu stałego 
(57) Stojan charakteryzuje się tym, że pieniek 
bieguna głównego /1/, podzielony wybraniem, ma 
zamocowaną na każdej części cewkę /2/ uzwojenia 
dodatkowego połączonego szeregowo z obwodem 
głównym maszyny elektrycznej. /1 zastrzeżenie/ 

H02K 11 (21) 264173 Í22) 87 02 17 
Elektrownia «Bełchatów18, liogowiec 
B k k W 

j) g 
(72j Beke.siak Wincenty, Gracaykowski Waldemar 

(57) Układ zawiera przekładnik prądowy /2/ uo 
pomaaru składowej serowej prądu, praekładkik 
pośredniczący /3/;, wzmacniacz /4/ i komparator 
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/5/ z rezystorem /R 3/ do nastawiania wartości rozruchowej. Na wejściu do wzmacniacza /4/ znajduje się zespół składający się z rezystora /R 1/ i kondensatora /G 1/, Na wejściu kom¬ paratora /5/ znajduje się zespół rezystora /R 2/ i kondensatora /C 2/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) H02N A1 Í2i) 262331 Í227 86 11 10 
(£5) Kaszczyszyn Zbigniew, Lubań Śląski 

Silnik-pompa elektryczny tłokowy i silnik-pompa o rozwiązaniu alterna¬ tywnym 
57] Silnik zaopatrzony jest w cylinder 1/ zamknięty od dołu pokrywą /2/. Na zew¬ nątrz cylindra osadzona jest cewka, a wewnątrz tuleja /4/. W tulei umieszczony jest tłok 

/5/s z miękkiej stali, połączony korbowodam /6/ ze sworzniem /li przeciwciężaru, zamoco¬ wanego wraz z kołem zamachowym /$/ na wale korbowym /1O/. Do wału korbowego przymocowana jest krzywka współpracująca z młoteczkiem prze¬ rywacza. /I3 zastrzeżeń/ 

ł(51) HO2P A1 (21) 263264 (22) 86 12 
U i) Zakłady Meohaniczno-Precyzyjne "Mera-7" ' Błonie", Błonie 
ui\ Jankowski Gumpert, Bożek Edward, ^ ' Kamiński Mieczysław 
(54̂ ) Sposób sterowania silnikiem skokowym "układ realizujący ten^spošób 

24 

(57) W sposobie zmiany faz silnika w etapie 
rozpędzania i hamowania następują po zdako¬ 
dowani u n^ impulsów synchronizujących w cza¬ 
sie t^t określających rzeczywisty obrót wir¬ 
nika o krok, natomiast w jednostajnym ruchu 
roboczym fazy zmieniają się co stały odcinek 
czasu t. zadany z góry, zaś impulsy synohro-
nizujące sterują uderzeniami igieł drukujących. Rozpędzanie silnika rozpoczyna się pierwszą zmianą faz inicjującą ruch wirnika. 

Układ zawiera tranzystor /TR/ regulujący napięcie zasilania faz, pracujący w układzie wtórnika emiterowago, połączony z końcówkami czterech faz silnika skokowego- Kolektor tego 

tranzystora dołączony jest do źródła napięcia zasilającego /Uzs/, a baza połączona jest z katodami diod Zenera /DZ1/ .*. /DZ3/ f Anody tych diod dołączone są odpowiednio do wyjść układów z otwartym kolektorem /0K1/ ... /OK3/. /5 zastrzeżeń/ 

4 (51) H02P A1 (21) 263265 (22) 86 12 24 
ui] Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne ^ / "Mera-Błonie", Błonie 2) Bujok Jan, Kunikowski Marek 

Układ do sterowania silnika indukcyjnego dwufazowego, dwubiegowego 
(57) W układzie element/T3/ dołączający /odłą¬ czający kondensator przesuwający fazę /Cw/ połączony jest szeregowo z drugim elementem /T2/ załączającym/odłączającym napięcie zasi¬ lające. Równolegle do elementu /T3/ dołączony jest rezystor /Rp/. /8 zastrzeżeń/ 

4 (51) H02P A1 (21) 263301 (22) 86 12 24 
^1) Politechnika Częstochowska» Częstochowa (72; Krzemiński Zbigniew 
(54) Układ rapulacii silnika asynchroniozne^o 
(§?) Układ zawiera zadajnik /4/ częstotliwości, główny regulator /9/ prądu, człon /14/ okreś¬ lający znak napięcia wyjściowego przetwornika /1? st^rowanago, człon /13/ mnożący, dodatkowy regulator /11/ prądu, przetwornik /10/ prądu, zadajnik /1I/ wartości ograniczenia prądu, człon /5/ sumujący oraz falownik /2/ prądu. 

/1 zastrzeżenie/ 
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fTTLJ 

• i , 0 

4(51) H02P A1 (2Í) 263316 (22) 86 12 29 
Politechnika Warszawska, Warszawa 
Dmowski Antoni 

(54) Układ rezerwowego zasilania 
(57) Układ ma blok pomiaru prądu /BPP/ włą¬ 
czony w obwód prądowy kondensatora /C/, blok 
stabilizacji napięcia wyjściowego przetworni¬ 
cy /BSH/, falownik /PN/, blok pomiaru napięcia 
/BPN/, oraz przetwornice /P/. /1 zastrzeżenie/ 

WY 

V\fe2 
4 (Si) H02P A1 (21) 263535 (22) 87 01 02 
(7i) Gdańska Stocznia Remontowa, Gdańsk 
u2) Browarczyk Jerzy, Pane Tomasz 
(54) Układ sterowania prędkości obrotowej 
^ ' silnika asynchronłcznego pierścieniowego 
(57) Układ charakteryzuje się tym, że do 
zacisków tachometrycznej prądniczki /G/ podłą¬ 
czony jest dyskryminator prędkości zerowej 
/D/ oddziaływujący na elektromagnetyczny hamu¬ 
lec /S/ oraz rewersyjne styczniki /G/. Dyskry¬ 
minator prędkości zerowej /D/ zawiera dzielnik 

napięcia / 1 / połąozony z dwupołówkowym prostow¬ 
nikiem / 2 / sterującym operacyjnym wzmacniaczem 
/3/, który poprzez buforowy układ / 4 / działa 
na przekaźnik prędkości zerowej /5/> 

/1 zastrzeżenie/ 

4 (5/1 y H02P A1 (gi) 264190 (22) 87 02 18 
(li) Centrum Naukowo-Badawoze Techniki 
V ' Radia i Telewizji, Warszawa 
(72) Lantner Michał 
04/ Sposób zasilftT^a silników prądu stałego. 

zwłaszcza dla magnetofonów 
(57y Sposób polega na dostosowywaniu wartości 
napięcia zasilającego zależnie od aktualnie 
wymaganej prędkości obrotowej silnika. 

/1 zastrzeżenie/ 

4 (§1) H02P A2 (21) 269OO7 (22) 87 11 23 
(71) Politechnika Krakowska im. Tadeusza , N Kościuszki, Kraków 
(72) Drozdowski Piotr, Mazgaj Witold 
(54) Układ impulsowego rozruchu i hamowania 

odzyal 
prądu stałego 

(5j) Układ ma jeden z zacisków twornika /TW/ 
maszyny szeregowej wraz z katodą bocznikującej 
go diody /D2/ dołączony poprzez stycznik /S1/ 
do dodatniego bieguna sieci /SZ/. Drugi z za¬ 
cisków twornika /TW/ poprzez diodę /D5/, dołą¬ 
czony jest do dodatniego zacisku przerywacza 
tyrystorowego /PT/. /1 zastrzeżenie/ 

rakowego maszyny szeregowej 

4f5i) H02P A2(2f) 2Ć9011 
BOOL 

87 11 23 

(71) Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków 
(72) Mazgaj Witold 
(54) Układ liapulsowę.1 pracy, maszyny 

i57) zt 
i57) Układ zawiera układ mostkowy złożony z 
czterech styczników /S1, S2, S3, S4/, którego 
dwa przeciwległe zaciski połączone są z zacis¬ 
kami twornika /TW/ maszyny szeregowej, przy 
czym każdy z zacisków twornika połączony'jest 
odpowiednio poprzez diodę /D2, D3/ z ujemnym 
"biegunem sieci zasilającej /SZ/. Jeden z dwóch 
pozostałych zacisków układu mostkowego połą-
azony jest z dodatnim zaciskiem przerywacza 
tyrystorowego /PT/. /1 zastrzeżenie/ 
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H02P A1 (21) 270694 (22) 88 02 16 
Instytut Elektrotechniki, Warszawa 
Zawadzki Jerzy 
Układ impulaowe.1 regulacji prądu 
rozruchu i elektro cznego hamowa¬ 
nia silnika prądu stałego 

fef) Układ zawiera blok uzwojenia wirnika /BWR/ 
połączony z blokiem uzwojenia wzbudzenia /BWB/ 
zawierającym sterowany element, korzystnie 
tyrystor /1/. Blok uzwojenia wzbudzenia /BWB/ 
połączony jest z blokiem kondensatora komuta¬ 
cyjnego /BKK/ i z obwodem odzysku energii ha¬ 
mowania. Równolegle do bloku uzwojenia wzbu¬ 
dzenia /BWB/ włączony jest blok osłabiania 
wzbudzenia i wytracania energii hamowania 
/BOiWE/ zawierający sterowany element, korzys¬ 
tnie tyrystor /2/ połączony szeregowo z blokiem 
rezystorowym /BR/ o zmiennej rezystancji. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) H03B A1 (21) 263916 (22) 87 02 02 
(*H) Instytut Technologii Elektronowej, 
V Warszawa 
(72/ Kiszkurno Jan 
($Ą) Układ generátora wolnozmiennych prze-

b*ädan kondensaTorów 
57 Układ generatora ma rejastr napifcia 

minimalnego /2/ i rejestr aa$i§cia maksymal¬ 
nego /3/, połączone za pośrednictwem multi¬ 
pleksera /6/ z przetwornikiem cyfrowo-analo-
gowym /&/ o;raz rejestr /4/ prędkości opadania 
napięcia generowanego i rejestr /5/ prędkości 
narastania napięcia generowanego, połączone 
za pośrednictwem multipleksera /!/ z przetwor¬ 
nikiem cyfrowo-analogowym /9/« Wyjecie prze¬ 
twornika /9/ połączone jest z wejsoiem inte¬ 
gratora /10/ połączonego, z kolei z kompara¬ 

torem analogowym /11/, wzaaoniaozem JM3/. 
Wyjśoi« komparatora analogowego /11/ połą¬ 
czone jeat z wejściem przerzutnika adresów 
/12/. /1 zastrzeżenie/ 

6. 8. 6. 8. 

12 12 

u 

7. 9. 
I " 

J 1 o^^ 

4(51) H03D 
H03C 

A1 (21) 264180 ^2) 87 02 17 

(7J) Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa "HIAG", 
/ Ośrodek Badawczy Elektroniki i Automatyki 

r -. Górniczej, Katowice 
(72) Kwiatek Tadeusz, Isaków Zbigniew, 

Hersztowska Bożena 
(̂4") Układ modulu.1aco-demodulu.1acy 
(57y Układ mą fazowy modulator / 1 / , obciążony 
dolnopreepustowym filtrem / 2 / , który poprzez 
blok / 3 / dopasowujący poziom zapisywanego syg¬ 
nału jest połączony z magnetyczną pamięcią 
systemu. Z pamięcią tą jest również połączone 
wejście odczytu bloku formującego odczytywaną 
informacje, stanowiącego wejście demodulatora 
/ 4 / . Wyjście demodulatora / 4 / jest połączone 
z wejściem danych wyjściowego przerzutnika /!/ 
oraz z wejściem wykrywającego zmiany sygnału 
bloku /5/, który jednocześnie steruje połączo¬ 
nym z nim uniwibratorem / 6 / v /1 zastrzeżenie/ 

I a n 

1 Z 1 łi|ir 1 Z 1 

«ft 

1 Z 1 

«ft «ft 

4 7 4 7 

5 5 

4(51 
^i) 
r/2) 

H03P A1 263293 86 12 24 
Politechnika Lubelska, Lublin 
Ostapiuk Ryszard, Firganak Bolesław 

(54) Wzmacniqoz tens orne tryczny prądu at aż ago 
(̂ 7} Wzmacniacz tanaometryczny prądu stałago 
składa aię ze wzmacniacza operacyjnego /!/ 1 
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mostka tensometryoznego, /II/ włączonych do 
wspólnego źródła zasilania poprzez rezystory 
/R., i R 2/. Równolegle do jednej z gałęzi 
mostka tensometrycznego /II/ włączony jest 
termistor /Rg/. /1 zastrzeżenie/ 

(51) H03P 
/ G01R 

(ii) 

A1 (21) 263740 (22") 87 01 19 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii 
Elektrycznej "Lumel", Zielona Góra 
Olencki Andrzej, Szmytkiewicz Jan 

(54) Układ zabezpieczenia wzmacniacza 
(57) Układ ma rezystor /R2/ włąozonego pomię¬ 
dzy wyjściem źródła napięcia stałego /U2/ i 
przełącznikiem /P2/ oraz rezystor /R1/ włą-
ozony pomiędzy masą /M/ i zaciskiem niskiego 
potencjału /LO/, do którego przyłączone jest 
wejście układu progowego /UP/. 

/2 zastrzeżenia/ 

i u__ _yPj 

4 (51) H03P 
' H03G 

A1 (21) 264067 (£2) 87 02 12 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii 
Elektrycznej "Lumel", Zielona Góra 

(72) Olencki Andrzej, Adamski Jersy 
(54) Sposób kompensacji dryftu temperaturo-

wego wzmacniacza 
Sposób polega na pobraniu prądu o odpo¬ 

wiedniej wartości proporcjonalnej do wartości 
dryftu z jednego z wejść zerowania wzmacnia¬ 
cza i podaniu go zależnie od kierunku dryftu 
na wejście kompensacji częstotliwościowej 
wzmacniacza lub na wyjście wzmacniacza. 

/3 zastrzeżenia/ 

4 (51) H03G A1 (21) 263223 
V ' H03M 

ín) 
/22) 86 12 22 

Wielkopolskie Zakłady Teleelektroniczne 
im. Gen. Karola Swierczswskiego 
«TELKOM-TELETRA11, Poznań 

(72) Jüngst Maciej, Millert Zygmunt 
(̂ 4) Układ automatycznej redukcji napięcia 

zera toru wejściowego kodera PCM 
(57) Układ do automatycznej redukcji napięcia 
zera składa się z kluczy analogowych /K1/, 
/K2/, /K3/, pojemności pamiętającej napięcie 
korekcyjne /C/ i rezystancji ograniczającej 
/R/ i jest włączony do toru wejściowego kodera 
PCM składającego się z układu prsełączająoo-
-zwierającego /1/, wzmacniacza wejściowego /2/, 
układu próbkująco-pamiętającego /3/» wyjścio¬ 
wego wzmacniacza różnicowego /4/ i układti 
regulacji wzmocnienia /5/» /1 zastrzeżenie/ 

WEn 

K3 

WY 

R K1 

K2 

Vodn 

4(5Í) H03H A2 Ijzý 269437 (22) 87 12 11 
(71) Politechnika Rzeszowska im* J. Łukasie-

wiozą, Rzeszów 
(72y Gotfryd Marek, Kalita Włodzimierz 
(54j Sposób i układ do zmniejszania harmoniez-

nych prądu pobieranego ž sieci 
(§7) Sposób polega na tym, że tranzystor 
układu jest kluczowany tak, aby czas jego prze¬ 
wodzenia w każdym takcia pracy był proporcjo¬ 
nalny do pierwiastka kwadratowego z jedności 
pomniejszonej o stosunek chwilowego napięcia 
wyjściowego układu lub pomniejszonej o stosu¬ 
nek chwilowego napięcia wyjściowego prostow¬ 
nika do chwilowego napięcia wyjściowego układu. 

W układzie układ sterujący /US/ zawiera 
modulator szerokości impulsów /M/ generator 
przestrajany napięciem /GP/, filtr dolnoprsepu-
stowy /PD/, oraz nieliniowy układ kształtują¬ 
cy /UK/. /4 zastrzeżenia/ 

4 (51) H03K A1 (21) 263613 (22) 87 01 08 

Inżynierska Spółdzielnia Pracy Urządaeń 
Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej 
"Elektronex", Gdańsk 
Kasperski Stanisław, Szansach Kazimierz 

(54) Klucz tranzystorowy aegmentowy 

(57) Klucz tranzystorowy składa się z n równo¬ 
ległych gałęzi zawierających oewkę /L 11/, 
/L 21/ ..... / I a V , tranzystor wykonawczy /T11/, 
/T21/ / T n 1 / * tranzystor pomiarowy /T12, 
T22 ... T

n
2 / ř ' r e z 3 r s * ; o r *• diody« Klucz zawiera 

ponadto szynę wejściową /1/ f szynę wyjściową 
/2/, szynę sterującą /3/ oraa szynę pomiarową /4/< 

/1 zastrzeżenie/ 
t. MUL. 

-Ę] 
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H03K A2 Cj) 269507 (22) 87 12 15 
5) Owynar Marek, Katowice, Pitucha Piotr, 
' Rzeszów 

(54) Układ połączeń zespołu kluczy 
analogowych 

5 ) Układ składa się z identycznych kluczy 
analogowych /1, 2, 3 ... k ... ar, których 
wejścia sterujące / w e s t e r / połączone są po¬ 
przez odpowiednie tranzystory /T1, T2, T3, 
... Tk... Tn/ oraz rezystory /R1, R2, R3» 
... Rk... Rn/ z dekoderem /DEK/ typu "1 z n", 
natomiast wyjścia tych kluczy połączone są 
z sobą oraz poprzez tranzystor /To/ i rezy¬ 
stor /Ho/ z masą układu. /3 zastrzeżenia/ 

H04B A1 (21) 263446 86 12 31 
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
r/2j Rowińaki Lech, Narewski Marek, 

' Sompolski Mieczysław, Mizgier Grzegorz, 
Dziadkiewicz Jerzy, Borkowski Paweł 

(54) Nada.lnik sygnałów elektrycznych 
(57) Nadajnik ma dźwignię dwustronną /6/, 
zaopatrzoną na jednym końcu w zwierciadło /9/» 

naprzeciw którego umieszczone jest źródło 
światła /3/> osadzone nieruchomo w obudowie 
nadajnika. W sąsiedztwie źródła światła /3/ 
jest osadzony nieruchomo przetwornik optoele¬ 
ktroniczny /4/, z parami przewodów elektrycz¬ 
nych /5/ wyprowadzonych na zewnątrz obudowy 
nadajnika. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) H04J A1 (h) 263292 (22) 86 12 24 
Í71) Zjednoczone Zespoły Gospodarcze, 

Zakład Produkcji Aparatury Elektro¬ 
nicznej, Wrocław 

(72/ Bicz Roman 
(5A) Łącznik torów wielkie.1 częstotliwości 
(57) Łącznik jest utworzony z kontaktronu 
/ 1 / usytuowanego wewnątrz cewki /7/, przy czym 
miedzy korpusem /6/ oewki /7/, a kontaktronem 
/1/ jest osadzona tuleja /5/ wykonana z dia-
magnetycznego materiału, której końce /8 i 9/ 
wystające poza cewkf /7/ są rozcięta i rozpręż-
nie ukształtowane. Kontaktron /1/ ma styki /3 
i 4/ wykonane z materiału magnetycznie miękkiego 
pokryte na całej powierzchni warstwą /10, 11/ 
materiału diamagnetycznego. Średnica tulei /5/ 
jest tak dobrana, aby wraz ze zwartymi stykami 
/3» 4/ tworzyła odcinek koncentrycznego toru o 
impedancji falowej równej impedancji falowej 
łączonych węzłów toru wielkiej częstotliwości. 

/3 zastrzeżenia/ 

JLJ ZZ AJ JL/ VÍ. \_z 
4(51) 

(n) 
H04L 
H03M 

A1 (21) 263641 fe£) 87 01 12 

r

1) Instytut Komputerowych Systemów 
- Automatyki i Pomiarów, Wrocław 
(72) Kuriata Eugeniusz 

(54) Sposób dekodowania informacji o zróżni¬ 
cowanym poziomie zabezpieczenia przecT" 
zakłóceniami określonych grupHbi-cow 
przesyłanej informacji " " 

(57/ W sposobie poszerzony meldunek z wyjścia 
dekodera /1/ podaje się do układu /4/ poszerzo¬ 
nego rejestru, w którym oddziela się część 
adresową od części zwanej zmodyfikowanym mel¬ 
dunkiem* 

Następnie w układzie /6/ pierwszego multi¬ 
pleksera wysnacza aię wartości bitów będących 
w zmodyfikowanym meldunku na pozycjach wyzna¬ 
czonych wymienioną ozfścią adresową i tą grupę 
bitów podaje się do układu /10/ drugiego deszyf-
retora z pamięcią? do którego poáaje się a 
układu i3? sterowania adres grupy bitów naj¬ 
wyżej chronionych zdefiniowanych kontrolną 
macierzą* 

Adres grupy bitów najwyżej chronionych poáa-
i Q ei§ również do «kładu iii drugiego saultiplek-
sora.5 w ktiryoi wyznacza Blę wartości bitów wy-
stfpujące w zmodyfikowanym meldunku na pozycjach 
vryznaczonych wysdenionyiB cdreeexa grupy Mtőw 
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najwyżej chronionych i z kolei omawiane war-» 
toáci bitćw podaje sie do układu /&/ pierw¬ 
szego deszyfratora z pamięcią, W dalszej 
kolejnośoi w rejestrze /5/ zmodyfikowany mel¬ 
dunek poddaje sie procesowi obróbki, polegają¬ 
cemu na wpisaniu w ten meldunek przez układ 
/10/ drugiego deszyfratora z pamięoią wartoś¬ 
ci bitów występujących w tym meldunku na miejs¬ 
cach określonych częścią adresową poszerzonego 
meldunku w miejsce określone adresem grupy 
bitów najwyżej chronionych i na jednoczesnym 
wpisaniu przez «kład /8/ pierwszego deszyfra¬ 
tora z pamięcią wartości bitów występujących 
w zmodyfikowanym meldunku na miejscach okreś¬ 
lonych adreaem grupy bitów najwyżej chronio¬ 
nych w miejsaa określone częścią adresową 
poszerzonego meldunku. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) H04M A1 (21) 263835 £2) 87 01 27 

(7f) Zakłady W/twórcze Urządzeń Telefonicznych 
; im. Komuny Paryskiej "TELKOM-ZWUT", Warszawa Niesłuchowski Andrzej, Kózka Henryk 

W §g Sposób zapewnienia współbieżności 
obsługi telefonicznych zespołów 
połączeniowyon 

(57) Sposób polegający na wykorzystaniu pa¬ 
mięci o dostępie swobodnym do zapisu wywo¬ 
łań aktualnych faz pracy kolejnych zespołów 
liniowych, charakteryzuje się tym, że każdy 
zespół połą-jzeniowy ma własny stos roboczy, 
odpowiednio /SRZHSRZu/ służący do przecho¬ 
wywania adresów powrotu wewnętrznych procedur 
/PW/ fazy, podczas gdy adres powrotu fazy 
zdejmowany ze stosu systemowego /SS/ służy do 
aktywacji nowaj fazy pracy zespołu poprzez 
wpis nazwy nowaj fazy w obszar wywołań /0WZ1ř 
OWZn/ zaapołu w pamięci o dostępnie swobodnym 
/RAM/. /1 zastrzeżenia/ 

RAM ROM 

4 (51) H05B A1 (21) 263300 (22) 86 12 24 
rV Politechnika Częstochowska, Częstochowa 

Tochowiez Stanisław, Dancewicz Józef, 
Sosiński Ryszard 

ad zasilania pieca plazmowo-
koy,1nego 

(57) Układ zawiera transformator /!/ zasila¬ 
jący» którego wtórne uzwojenie połączone jest 
poprzez kondensator /2/ ze wzbudnikiem /3/ 
pola magnetycznego, a ponadto połączone jest 
z elektrodami /4/ palnika plazmowego prądu 
zmiennego. /1 zastrzeżenie/ 

Ą 

ty H05B P27D 
A1 (51) 2633H 86 12 29 

Politechnika Warszawska, Warszawa 
Cendrowski Stanisław, Dąbrowski Eaward, 
Karwat Tadeusz 

(54) Układ zawieszenia kabli toru 
elektryc znego 

(57) Układ ma co najmniej jeden koniec odcinka 
przewodu elastycznego /A/ wyposażony w końcówkę 
/3/ z wydrążonym kanałem, osadzony za pomecą 
przegubu /K/ na wsporniku izolowanym elektrycz¬ 
nie /10/, zamocowanym w konstrukcji wsporczej 
/12/. Końcówka /3/ jest połączona poprzez odci¬ 
nek przewodu elastycznego /7/ ze źródłem zasi¬ 
lającym, zaś wydrążony kanał poprzez króciec 
/5? jest połączony z elastycznym wężem /6/ wody 
chłodzącej. /2 zastrzeżenia/ 

K 10 11 12 

4(51) H05B A1 (21) 263911 (22) 87 01 31 
(71) Spółdzielnia Inwalidów »Nowe Życie", Częstochowa (72) Chrzanowski Zdzisław, Orlikowski Eugeniusz, Barczyński Andrzej, Tomaszewski Jerzy 
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(54y Oporowy zespół grzejny 
(57) Zespół grzejny zeopatraony jest w co naj-aniej jedną płytuę resystancyjną / 1 / wykonaną z dielektryka przeświecającego» z nałożoną »a jednej powierzchni, cienką warstwą oporową i 3 nałożonymi wzdłuż przeciwległych krawędsi elektrodami / 3 / , do których dociśnięte są styki / 4 / z zaokrąglo&ą co najmniej jedną krawędzią. Płytki rezystancyjne posadowione są na kierownicy strumienia oiepła / 6 / poprzez substancje / 5 / i ustalone wsględem kierownicy strumienia ciepła / 6 / w otworach wykonanych w osłonie konwekcyjnej / $ / , która stanowi je¬ dnocześnie podstawę, do której mocowane są kształtki elektrcizolaoyjne /11/, na których osadzone aą styki, doprowadzające prąd elektry¬ czny« Pomiędzy kier? «ni«ją strumienia ciepła /6/, a obiektem nagrzewanym / 8 / znajduje się praparst wypełniający / ? / . /3 zastrzeżenia/ 

HO 33 11 (51) 264162 (22) 87 02 18 
(71) Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza 
' "Prasa-Książka-Ruoh", Ośrodek Rozwoju , i Techniki, Warszawa (72] Głowacki Grzegorz 

Sposób wytwarzania polimerowego elementu grzejnego 
t§7y Sposób polega na tym, że z materiału izolacyjnego ceramicznego lub z tworzyw sztucz¬ nych wykonują się dwie jednakowe płyty z pro¬ stopadła wywiniętym otramowaniem zaopatrzonym 

•M otwór i na powierzchaif płyt ograniczoną obramowania® nanosi się alektrody z przyluto-wanym do nich przewodem elektrycznym, po czym obydwie płyty łączy się ze sobą w formę za, po¬ mocą spoiwa» nakładając je na siebie obramowa¬ niem w íaki sposóo, ażeby otwory w obydwu ela-meir^ach były usytuowane przeciwległe, zaś przewody elektryczne b:/ły wyprowadzone na B © W -nątrz formy, po czym do formy przez jedan otwór wprowadssa si^ kompozycję przewodzącą z żywicy poliestrowej z dodatkiem 0,3 - 10% wagowych sedzy acetylenowej oraz aktywatorów pcliifler-^-^-iji d-j chwili ukazania się jej nad-fliiin; "» ńauglin, oap-ov/iytraającym otworze, a nadtępaie obydwa otwórj zamyka sif, kompoay.ję przawcdsąoą polimeryew je, po czym wytworzony element grzejny sezonuje się przez wygrzewa¬ nia. /8 zastrzeżeń/ 

4 fei} HO5H A1 (51) 263303 II 
(54) ' strumienia pJ głosowania tego gpoaoW 
(57] Sposól) polega na tym, że na strumień plazmy /6/ oddziaływaje sif 

fety 86 12 24 
Politechnika Częstochowska, Częstochowa Tochowicsj Stanisław» Dancewioz Józef» Sosiński Rysaard 
Sposób wytwarzania ruchu alazmy orass 

stającym, a następnie zanikającym polem magne¬ tycznym. Urządzenia sawi&ra elektromagnes / 1 / wy-twarssająoy w przestrzeni aifdsy katodą / 2 / i anodą / 3 / palnika plazmowego poprzeczna wiru-jąae pole magnetyczne. Wejścia zasilające «laktromagnesu / 1 / połączone jest z wyjściem modulatora / 4 / prądu, połączonsgo z generatorem / 5 / sygnałów sterujących pracą modulatora / 4 / . 
/2 zastrzeżenia/ 

H05H A1 (21) 263312 (22) 86 12 29 
Politechnika Warszawska, Warszawa líarwat Tadeusz, Xuran Włodzimierz, Kuran lomasz 

(54) Impulsowy zaailaoz generatora plazmy 
(57) Zasilacz wyposażony jsst w tyrystorowy sterownik trójfazowy /!DS/a transformator wysokiego napifcia /T/, rezystancyjny dziel-sik napięcia /El, R2/, bocznik rezystancyjny /R3/, prostownik wysokiego napięcia /PWN/,, oraz blok sterowania i regulacji /BST/, 

/1 zastrzeżenie/ 
PWN 

4 ̂ 1) H05H A1 (21) 263407 ^2) 86 12 30 
Politechnika Częstochowska, Częstochowa 

2s Tochowicz Stanisław, Dancewicz Józef, 
' Sosiński Ryszard 

(54/ Wzbudnik pola magnetycznego palnika plazmowego 
Wewnątrz komory wyładowania plazmowego wzbudnika znajdują się rurki /1/ w kształcie 
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zbliżonym do litery U, rozmieszczone syme¬ 
trycznie wokół katody /2/ palnika plazmowego. 
Rurki /1/ usytuowane są wzdłuż osi katody /2/ 
i zajmują cześć przestrzeni miedzy katodą /2/ 
i anodą /3/ palnika plazmowego. Połączone 
ze źródłem prądu przemiennego rurki /1/ sta¬ 
nowią układ wytwarzający wirujące pole magne-
tyozne skierowane poprzecznie do strumienia 
plazmy, a ponadto tworzą obieg czynnika 
chłodzącego. /1 zastrzeżenie/ 

4Í51) H05K A1 (21) 263358 (22) 86 12 28 
V ' B23K ' 

&i) Zakłady Elektroniczne "ELWRO", Wrocław 
(72) Czekała Kazimierz, Wojcieszak Irena 

(54) Topnik do obtapiania spoiwa Sn-Pb 
7 na płytkach obwodów drukowanych 

57) Topnik składa sie z 40 do 55% wagowych 
mieszaniny adduktów tlenku etylenu i alkilo-
fenolu jako nośnika aktywatora, 0,1 do 
2% wagowych chlorowodoru jako aktywatora oraz 
0 01 do 0,1% wagowych inhibitora utleniania, 
korzystnie fenotiazyny. Resztę składu procen¬ 
towego stanowią alkohole alifatyczne jako 
rozpuszczalnik. /1 zastrzeżenie/ 



II. W Z O R Y U Ż Y T K O W E 
DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

AO1C U1 81154 87 09 18 

(54) 

Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn 
Mieszkalski Leszek, Pilguj Mieczysław, 
Rejewski Janusz, Makowski Franciszek 
Redlica radełkowa 

(57) Redlica radełkowa do wysiewania nasion 
z siewników rzędowych składa się z korpusu 
/ 1 / , przewodu nasiennego / 2 / , belki / 3 / i 
kółka kopiująco-ugniatającego / 4 / . Korpus 
redlicy / 1 / w dolnej części przechodzi w dwu-
klinowy krój / 5 / z prostoliniowymi krawędzia¬ 
mi tnącymi. Górna z tych krawędzi / 6 / nachy¬ 
lona Jest do powierzchni gleby pod kątem oL 
od 45° do 70°, a dolna pod kątem J> od 15° 
do 40°. Czub kroju z dołu przechodzi łukiem 
/ 8 / w prostoliniową krawędź dolną /9/» two¬ 
rzącą z przednią krawędzią korpusu / 1 / redlicy 
taki kąt tf~ , że przy maksymalnej głębokości 
siewu zajmuje ona położenie równoległe do 
powierzchni gleby. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) A01G U1 (§1) 81426 (22) 87 10 22 
(n) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 
, / Skierniewice 
(72) Godyń Adolf 
(54) Karczownik do krzewów 
(57) Karczownik ma do ramy / 1 / przytwierdzo¬ 
ny podcinacz składający się ze słupie / 5 / i 
lemiesza /6/. W tylnej części lemiesza /6/ 
jest zamocowana oś 11/ z osadzonymi na niej 
zawiasowo rusztami / 8 / , /9/ połączonymi 
przegubowo z mimoérodami /13/ poprzez korbo-
wody /I4/, /15/. /2 zastrzeżenia/ 

(54) 

A41D U1 (21) 81105 ^2) 87 09 10 
Kruk Jan, Łódź 
Ochraniacz kolan 

(57) Ochraniacz składa się z dwuwarstwowej 
części roboczej / 9 / o kształcie stożka, uprofi-
lowanego i spiętego nitami / 5 / w ten sposób, 
aby powierzchnia czołowa i powierzchnia dolna 
tworzyły ze sobą kąt mniejszy lub równy 90°, 
międzywarstwowych wkładek amortyzujących 
/10, 11, 13/ złączonych poprzez szycie oraz 
złączonej z nimi i przytwierdzonej do części 
roboczej / 9 / miękkiej wkładki wewnętrznej /14/« 
Górny i dolny kraniec części roboczej /9/ ochra¬ 
niacza obszyty jest lamówkami. Poprzez otwór 
nita oczkowego / 2 / w części roboczej / 9 / prze¬ 
wleczony jest pasek / 1 / o regulowanej długości, 
a poprzez otwory nitów oczkowych /4|6/ przepro¬ 
wadzone są wiązadła mocujące ochraniacz do nogi 
użytkownika. /2 zastrzeżenia/ 
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4 ̂ 1) A44B Ü1 (gi) 81463 (22) 87 10 2? 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczc, Zakład Produkcyjny wpoto-Pamw, Kraków Oraechoweki Władysław, Szwagrzyk Czesław, Kozłowski Wojciech, Hrowozyk Janusz 

(54) Klamra zwłaszcza pasa wojskowego 
(57) Klamra charakteryzuje elę tym, że ma ograniczniki zaczepu haka /3/ na obu brze¬ gach klamry* /1 zastrzeżenie/ 

4(51) A46B U1 (21") 81412 (22) 87 10 19 

(ŤÍ) Elbląska Spółdzielnia Niewidomych, , ; Elbląg (72) Walasak Wacław 
(54) Pędzel malarski 
(57) Pędzel ma cześć pracującą /1/ i trzonek M / połączone nasadką /2/ wyposażoną w wewnęt~ rzny rowek /5/, a w grubszym końcu trzonka /4/ ma wykonane podłużE.« wycięcia /6/. Zewnęt¬ rzna powierzchnia nasadka /?/ mieszcząca czfść pracującą /1/ jest ukształtowana w postaci pierścieni /7/» /3 zastrzeżenia/ 

7 1 

4 (51) A47B U1 (2i) 81094 (£2) 87 09 09 

([5I Gałek Henryk, Gliwice 

(54) Półką z płyt szklanych 
67) Półka ma mifdzy płytami szklanymi /1/ oeudowy /Z/t przylegające do płyt szklanych /1/ poprzez elastyczne podkładki /5/» a wszyst¬ kie elementy ma skręcone za pomocą śrub /3/ przechodzących wewnątrz obudów /2/ oraz przez 

otwory w płytach szklanych /1/ i za pomoce nakrętek /4/ dociskających płyty scklane /I/ do obudów /2/ poprzez elastyczne podkładki /č/. Ponadto w obudowach /2/ od strony prze¬ widywanego zawieszenia ma ctwory /7/. /1 zastrzeżenie/ 

(̂ i) A47D U1 (21) 8-, 420 (22) 87 10 19 
0) 87 09 08 - Międzynarodowe Targi Poznańsl 1) Wytwórczo-Usługowa Spółdzielnia Pracy, .̂ Świecie n/Wisłą 
2) Deka Janusz 

(54) Biurko młodzieżowe 
^7) Biurko ma blat roboczy /1/ z regulacją poziomą, stanowiący zamknięcie schowka /2/. Tylna część biurka /3/ jest otwieralna i stanowi pojemnik /5/. W dolnej części biurko aa listwę dystansową /8/. /2 zastrzeżenia/ 

A47L P26B U1 8I4I3 ^2) 87 10 19 

Przedsiębiorstwo Proj ektowo-Wdrożeniowe "PACHTTECH", Spółka z 0.0. Chełmno Prełowski Jerzy, Koepke ZdzisJbaw, Prełowski Anzelm 
Element konstrukcyjny suszarki do naczyń 

(§7) Element konstrukcyjny stanowi monolitycz¬ ny korpus /1/ w kształcie litery "L" mający dwa podcięcia /S/ oraz co najmniej trzy piasty /2/ z ukształtowanymi stożkowymi powierzchniami i 2 otworami dwustopniowymi* /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) A62B U1 (21) 81445 87 10 22 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
M&turaki Edward, Chodyńaki Andrzej, 
Walczyński Jan. Koślacz Maria, 
Kurowski Lech» Cichoszewski Zbigniew, 
Tobolski Stanisław, Piasecki Antoni, 
Makowski Jan 
Filtr do oczyszczania powietrza 
w półmaskaoh ochronnycn 

hl) Filtr stanowi jednolity krążek z ma¬ 
teriału porowatego o falistej powierzchni 
utworzonej ze współosiowych pierścieni /1/ 

zbliżonych kształtem w przekroju poprzecznym 
do sinusoidy, zakończony na obrzeżu płaskim 
kołnierzem /2/. /1 zastrzeżenie/ 

DZIAŁ B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

4(51) B01D U1 (21) 72718 (22) 84 06 12 
Fabryki Mebli Giętych, Jasienica 
Dobrołowicz Ryszard, Ożgo Janusz 

(̂ 4) Urządzenie do kondensowania pary 
tilotowej z baterii parników 

(57) Urządzenie składa sie z przewodu dopro¬ 
wadzającego parę /1/ f z zaworem redukcyjnym 
/2/, a przed paraikami /4/ znajdują się zawory 
trójdrogowe /3/. Węże /5/ doprowadzające 
skropliny połączone są z oknami parników 
/4/ i z rurami /6/, umieszczonymi w studni 
/7/ i zanurzonymi w kondensacie. Studnia /!/ 
ma rurę rozprężną /9/ i przelew /8/ usytuo¬ 
wany tak, że rury są zanurzone na głębokość 
5 m. /1 zastrzeżenie/ 

oara. 

,4(51) B01L U1 |i) 81447 (22) 87 10 22 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów 
, N Szynowych, Poznań 
\J2) Iwanowski Henryk 

(57) Filtr powieti'za wykonany jest z pałd.etów 
siatek drucianych zamontowanych w ramie, w 
układzie żaluzji stałej. Pakiety siatek, skła¬ 
dające się z dwóch siatek zewnętrznych. /2/ 
oraz siatki wewnętrznej /3/, są połączone na 
brzegach obejmą /4/, do której zamocowane są 
wieszaki /5A /1 zastrzeżenie/ 

4(51) BO1J U1 (£i) 79154 (22) 87 01 12 
Politechnika Krakowska im. Tadeusza 
Kościuszki, Kraków 

(72) Bednarski Stanisław 
Í54) Element wypełnienia aparatów 

kolumnowycn 
£7/ Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
modyfikacji konstrukcji pierścieniowych ele¬ 
mentów wypełnienia aparatów kolumnowych do 
wymiany maay i ciepła. 

Element wypełnienia o kształcie pierście¬ 
niowym ma w pobocznicy trójkątne wycięcia 
/1,2/ s w których są dodatkowo nacięte trójkątne 
języczki /3,4/, zas wzdłuż obrzeża pobocznicy 
są nacięte prostokątne okienka /5/, a nad tymi 
okienkami są wygięte zaczepy. /2 zastrzeżenia/ 

4 C5"Q 306B U1 (21) 81406 87 10 16 
fji) Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 
y -v Warasawa 
(72j Zając Bogdan 
(54) Głowica ultradźwiękową 
(5 ki 7) Głowica jest zaopatrzona w dwa przetwórni« piezoelektryczne /4/, osadzone na falowodzie 
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/ 3 / 1 połączone elektrycznie z osadzonym w 
rękojeści / 2 / , miniaturowym przełączniku /€/ 
dwupołozeniowym. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) B21D U1 (21) 8I5OI (22) 87 10 30 
(71) Pabryka Pras Automatycznych "PLASOMAT 1 1, 
' Warszawa 

(72) Marciniak Andrzej 
(54) Zderzak do pozycjonowania materiału, 

zwłaszoza w nożycach gilotynowych i 

(57/ Zderzak zawiera zapadkę /1/, której przed¬ 
nia oporowa cześć jest wypychana do góry za 
pomocą sprężyny / 4 / i kołka dociskowego / 2 / . 
Zapadka / 1 / w miejscu styku z kołkiem docis¬ 
kowym / 2 / ma wybranie / 7 / , dzięki któremu 
nie może zsunąć się z osi /6/. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) B23B U1 (21) 82542 (§2) 88 01 29 
(71) Ośrodek Badawozo-Konstrukcyjny "KOPROTE 
TY Warszawa 
(72) Araszkiewicz Stanisław, Hikołajczak 
/ Zbigniew, Rozpędowski Jerzy 

(54) Obrabiarka 
(57) Obrabiarka ma na sześciennym stojaku / 1 / 
przyrządy bazująco-mocujące / 2 / a wokół nich 
promieniście jednostki wiertarskie hydropneu¬ 
matyczne / 3 / , po cztery na każdej ścianie, 
natomiast na górnej ścianie sześciennego sto¬ 
jaka / 1 / w osi pionowej przyrządów bazująco-
-mocujących / 2 / ustawione są magazyny zasobni¬ 
kowe / 4 / z podajnikami detali 75/» a pod każdym 
przyrządem bazująco-mocującym / 2 / znajduje 
sie zespół odprowadzania obrobionych detali 
i zespół odprowadzania wiórów / 7 / , a ponadto 

5 

na czwartej booznej ścianie sześciennego 
stojaka /1/ umieszczony jest wspólny zespół 
sterowania elektropneumatycznego /&/ oraz 
przy narożu znajduje sie pulpit sterowania 
i zespół załadunku magazynów zasobnikowych. 

/1 zastrzeżenie/ 

4 (51) 

r -(72) 

B23B U1 82618 88 02 08 
Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla 
Brunatnego, Kopalnia Węgla Brunatnego 
"Bełchatów" w budowie Rogowiec 
Sławiński Bronisław, Okoń Zbigniew, 
Strączyński Marian, Kowalski Kazimierz 

(54) Przyrząd wiertarki do otworów łożyska 
poosiowego głębinowego aparatu 
pompowego 

(57} Przyrząd ma płytę wiertarską /1/, w któ¬ 
rej osadzone są tulejki wiertarskie stałe z 
kołnierzem /2/, tulejki wiertarskie stałe /3/ 
i tulejki wiertarskie wymienne /4/, docisk 
śrubowy, którego położenie ustala mechanizm 
ustalający /10/, nóżki wysokie i nóżki niskie 
służące do ustawiania przyrządu wiertarskiego 
na stole wiertarki. /3 zastrzeżenia/ 

4(§i) B23D U1 |i) 81112 (22) 87 09 10 
(hl Zabrzańskie Gwarectwo Węglowe -

1 Kopalnia Węgla Kamiennego "Szczygłowice", 
, . Knurów 
(72) Student Romuald, Honisz Norbert, 

Remus Piotr 
(54) Urządzenie do cięcia ogniw łańcucha 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
między płytami /^/ tworzącymi imadło osadzony 
jest zespół tnąco-napędowy z ramą /6/ brzesz-
czota /7/ oraz silnikiem /&/ tłokowym. 

/2 zastrzeżenia/ 



Nr 19 /385/ 1988 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 111 

U1 4 (§j) B23K 

(I4) Uchwyt spawalniczy 

80691 (22) 87 07 H 
1} Politechnika Świętokrzyska, Kielce 

Zdrodowski Stanisław 

(57) Ramię dolne /1/ i ramię górne /2/ uchwy¬ 
tu wykonane są jako monolity z występami do 
łączenia tych ramion nitem /3/, na którym 
osadzona jest sprężyna spiralna /!/. Ramiona 
/1/ i /2/ wykonane są jako elementy tłoczone 
w kształcie ceownika. Szczęka ramienia górnego 
/2/ przechodzi łukiem w górę pod kątem około 
30° na długości do miejsca łączenia sprężyny 
śrubowej /4/ z ramieniem dolnym /1/, w którym 
to miejscu ramię górne /2/ przechodzi łukiem 
w dół pod kątem około 15°. /1 zastrzeżenie/ 

5 

22y 87 09 10 
Sokołowski Zenon, Przeźmierowo 

d?4~) Gipsowy pustak - forma dla profilowania 
niezbędnych elementów budowlanych 
wystepu.1ac.yoh w małych obiektach 

;hłtekt( arcł fonicznych 
(57) Gipsowy pustak - forma ma kształt pro¬ 
stopadłościanu, przy czym w osi podłużnej ma 
na przemian symetrycznie rozmieszczone, po¬ 
przecznie ustawiane otwory prostokątne z lekko 
wklęsłymi bokami długimi /1/, wzdłużnie usta¬ 
wione i zasklepione otwory prostokątne /2/ 
zasklepione szczelinowe otwory /3/, przeloto¬ 
we prostokątne otwory /4/, odcinkowe zagłę¬ 
bienia usytuowane pod otworami zasklepionymi 
i zamknięte na bokach krótkich /6/. 

/1 zastrzeżenie/ 

1 

1 

I 
1 

2 
1 

1 

I 
1 

^ 1 
Pił 1./ > 

B28B U1 81233 22) 87 09 25 4 (Śi) 
(71) Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszka-

niowego Przemysłu Węglowego "Kombud", 
Mysłowice 

(7Ž) Zgóralski Adam, Haduła Marian 
(54/ Forma do płyt drogowych 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
umożliwienia formowania w jednej formie płyt 
drogowych sześciokątnych i płyt trójkątnych, 
uzupełniaj ąoych. 

Forma ma wewnątrz komory /1/ wkładkę /7/ 
w kształcie graniastosłupa o podstawie trójkąta 
równobocznego, której krawędzie zetknięte są 
z trzema krawędziami komory /1/. Wkładka /!/ 
może byó utworzona z zespawanych ze sobą blach 
i przykręcona trzema śrubami /11/ do dna komory 
/1/. /2 zastrzeżenia/ 

3 

4(51) B29H 
^ ' B60P 

U1 ^1) 80769 (22) 87 07 27 

(54) 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy 
Górnictwa Odkrywkowego "POLTEGOR" 
Ośrodek Naukowo-Badawczy, Wrocław 
Salski Andrzej, Stolarczyk Rafał, 
Furman Jerzy, Pagacz Edward, Muter 
Stefan 
Przyczepa do obsługi prac wulkanizacyjnych 

(57) Przyczepa ma na górnej półce ramy dwie 
boczne skrzynie ładunkowe /6/, w przedniej 
części wydłużonej podstawy ramy ma dwie komory 
poziome ładunkowe /&/ i jedną komorę pionową 
/10/, a w tylnej części wydłużonej podstawy ma 
rozdzielnię elektryczną /11/. W eórnej części 
przyczepa ma rynnę ładunkową /13/ o przekroju 
prostokątnym, rozciągającą się na całej długoś-
oi górnej półki i części długości wydłużonej 
podstawy. /4 zastrzeżenia/ 

6 7 13 J5 8 10 16 19 // 17 
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B41G Ul (gi) 80977 (22) 87 09 01 
87 06 14 - Międzynarodowe largi Pozn&ńaki, 
Zakłady Urządseń Galwanicznych i Lakier-
nicsyoh "Tachma-ZUGiL11, Wieluń 
Stankiewioz Zbigniew, Szewczyk Stanisław, 
Idaczyk Andrzej, Łysaczarz Bogdan, Pałgan 
Stanisław, Kosietulaki Piotr, Motłoch 
Bogdan, Ifszait Halina, Sseps Andrzej, 
Diduch Krzysztof, Wójcik Sdward 

(54) Urządaani 
^ y O f l i kl 

do wygrzewania, płyt offae*o-

(§7) Urządzenie ma nośnik płyt /5/ w kształ-
ois ka39t/-s«ufiady» która umieszczona j jest 
poziomo w komorze dc wygrzewania pieca, nad 
płytą pośrednią /13/. Pod płytą /I3/ usytuo¬ 
wane jest irodło energii cieplnej /*}/ oraa 
mechanizm wymuszający ruch powie t-r̂ a /8/. 

/2 zastrzeżenia/ 

B60R 81514 (ü2) 87 10 30 
5) Tatarek Jarzy, Bytom 

(54) Ur'aadzani.e do transportu bagażu 
saaijc ̂ oTsc osobowym 

(57) 
nej 

skład? &i$ Ł platformy złożo¬ 
nej z i-amy /i/ w ksKla^oie zbliżouyiu dj pros¬ 
tokąta, wsporników /Ą/ trwale umccvw*wiyoh. 
końcami do dłuższych toków ramy /1/, waporni-
ków /5/ połączonych jednym końcem z krótszymi 
bokami ramy /1/ i drugim końcem ze wspornika¬ 
mi /4/, dwóch wsporników /6/ umocowanych jed¬ 
nym końcem do wsporników /4/ i drugim końcem 
do dłuższego boku ramy IM platformy od strony 
haka holowniczego, do których umocowana jest 
trwale prostopadle do platformy zaciskowa 
płyta, oraz z luźnej, dociskowej płytki mają¬ 
cej okrągły otwór wykonany stożkowo, otwory 
na śruby d cisLowe oraz wycięcie do umiesz¬ 
czenia trspiauia /I3/ haka holowniczego» 

/5 zastrzeżeń/ 

4 (*5i) B60T U3 (51) 80664 
/ na* /*tr ^- / 

Z) 87 07 10 

(fet) prawo ochronne 39449 
(75) Postawa Krzysztof, Gliwice 
!§4) Odpowietrznik hydraulicznego układu 

o?) W odpowietrzniku hydraulicznym krőoiac 
/9/ jest wypooażony w gwint zewnętrzny, a na 
gwint ten jest nakręcona nakrętka kapturowa 
/10/ z gwintem wewnętrznym. /1 zastrzeżenie/ 

1 2 

4 (5Í) B62D U1 (gi) 81513 (22) 87 10 30 
(ITS") Imiłkowaki Wiesław, Poznań 
f54/ Automatyczny mechanizm zamykający kerek 

wląwu paliwa i pokrywa komory ailr 
i^^TSSl zwžaaacza 

126p 
57 Automatyczny mechanizm c'lai-ak-e^yzuj 9 

się tym, że ma diwign_f /1/ Zdmykdjącą korek 
wiewu paliwa /2/, usytuowaną w bocznej csr-eści 
nadwozie /3/« Dzwxgnia /1/ zaopatrzona jest 
w sprężynę napinającą /4/« Ponadto do diwigai 
/1/ zamocowane jeat cięgno /5/ zakończone za¬ 
padką /6/ zamykającą pokrywę /7/ komory silni¬ 
kowej. Elementem sterującym maebAnismu ĵ sfc 
klin /8/ zamocowany do drzwi /3/ pojazdu. 

/1 z&strzożenie/ 
4 

4(51) B65D Ul ̂ i) 81224 (g2) 87 09 24 
([i) Biuro Projektów Przemysłu Metali 

, Nieżelaznych "Bipromet", Ka,towi5e 
^2) Ostrowski Henryk 
(54/ Mechaaî fli.... do .regulacji napQłxu.ąaia 

(|?) Mechani.sm aa dświgaię /2/ pra^TBijcowaną do 
piasty /9/ obrotowego swoiaaia /8/, okadzonego 
w łja/akech /7/, nad której krótsaym ramieniam 
UiDieaacEony jest krańcowy wyłąosaik /3/ do 
którego zamocowana jest napinające sprfžyna 
/5/í przyEocowaaa drugisa końcem do wspornika /6/. 

/2 zastrzeżenia/ 
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B65D U1 (gi) 8H42 (22) 87 10 21 
Zakłady Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice-

/ / Erg!!, Dąbrowa Górnicza 
(72) Głód Stanisław, Brzymont Marian, 

Roter Marek, Serwicki Jerzy, Siewka 
Edward, Rfiaierski Andrzej 

(§4) Stelaż - matryca d.o formowania dna 
Ftoau transportowego 

(57) Stelaż ma prostokątną płytę /1/ wykonaną 
z kratki "Wema", która podzielona jest na 
pięć pól /A, B, G, D i £/ ażurowymi przegro¬ 
dami /3t 4f 5 i 6/, przy czym przegrody parami 
/3» 4/ i /5» 6/ są pochylone do siebie górnymi 
krawędziami,a ich wysokość Jest równa wysokoś¬ 
ci pakowanych wyrobów /7/, natomiast szero¬ 
kość skrajnych pól /A i E/ jest nieco większa 
od połowy szerokości wyrobu /7/, zaś szerokość 
kolejnych pól /B i D/ jest o 5 - 10% mniejsza 
od szerokości wyrobu /7/, a szerokość środko¬ 
wego pola /C/ jeBt większa o 5% od podwójnej 
szerokości wyrobu /7/« /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) B65D U1 (gi) 81446 (§2) 87 10 22 
V) Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn 
Z) BowBzys Janusss, Piętkiewioz Tadeusz 

(54) Koaz zasypowy do transportu materiałów 
'sypkich. : 

(57) Kosz charakteryzuje się tym, że w górnej 
części ma kształt ściętego ostrosłupa, w środ¬ 
kowej prostopadłościanu, a w dolnej części 
jest ścięty w trzech płaszczyznach, przy czym 
na dwóch węższych ścianach kosza /I/ zamoco¬ 
wane są sworznie /2/ utrzymujące kosz /1/ na 
wysięgniku ładowacza /3/» do trzeciej ściany 
kosza /I/ przymocowana jeat blokada /4/ ko¬ 
sza /1/ z otworami, natomiast w dolnej części 
kosza znajduje się klapa uchylna z zapadką /7/ 
sterowana linką /8/, a z prawej i lewej strony 
zapedki /!/ pod klapą uchylną przymocowane 
są zawiasy» do których podwiesza się rynnę 
spadkową. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) B65G U1 (21) 80733 (22) 87 07 21 
jyi) Łęczyckie Zakłady Górnicza, Łęczyca 
(72) Maras Ryszard, Kludziński Władysław, 

Rosiak Stefan, Jaworski Stanisław 
Rama dołąozne.1 górnie zego 
przenośnika zgrzebłowego 

ti) Gzęść czołowa ramy /1/ stanowi kształtka 
/, mająca w części górnej /2/ głębokość /S/ 

większą niż w części położonej poniżej śred¬ 
nika /}/. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) B65G U1 (21) 81342 ^2) 87 10 09 
(Vi) Katowickie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 
rí Węgla Kamiennego "Staszic", Katowice 
(72) Kostecki Tadeusz, Bielicki Ryszard 
(54) Ładowarka bębnowa 
(57) Ładowarka bębnowa ma otwarty z obu stron 
bęben ładujący /I/» na którego ścianie bocznej 
od wewnątrz znajdują się zabieraki /2/, a od 
zewnątrz prowadnice bębna /3/ ułożone wokół 
niego. 
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Bęben ładujący /1/, zawieszony jest po 
ziomo na krążkach prowadzących /4/» założo¬ 
nych aa prowadnice bębna /3? i połączonych 
obrotowo z ramą noaną /5/» Przenośnik agree-
błowy /6/ z dołączonymi z boku nadstawkami 
przenośnika /7/ przeohodai przez bęben ła¬ 
dujący /1/. /2 zastrzeżenia/ 

B65G U1 81419 S7 10 
(71) Biuro Studiów, Projektów i Realizacji 

1 Inwestycji Przemysłu Mleczarskiego, 
, Oddział w Lublinie, Lublin 
(72/ Rzepka Zbigniew, Skubisz Roman, 

Pyszny Andrzej 
(54) Magazyn przepływowy, zwłaszcza, chłodnia 

' do składowania wó zków " 
(57) Magazyn przepływowy charakteryzuje się 
tym, że ma umocowane do zewnętrznego zestawu 
słupów /3/ dwa tory powrotne /7/» mające taką 
samą budowę jak tory jezdne, a spadek w prse-
ciwnym kierunku niż tory jezdne. 

/1 zastrzeżenie/ 

U 7 

4fei) B65G U1 (21) 81495 (22/ 87 10 28 
(71) Instytut Gospodarki Magazynowej, 

' Poznań 
(£2) Rozmuski Ryszard, Kaezmarek Mieczysław 

(54) Regał przepływowy 

(57) W regale przepływowym osie /3/ rolek /2/ 
zamocowane są do belek /1/ nośnych łącznie 

s el«nentasai /6, 7 
oymi wyposażeni« 

B66D 

9» 10, 11/ stanowią-
. /1 zastrzeżenia/ 

U1 (21) 81118 ý (22) 87 09 15 
^1) ßytoiasko-iiudKki.e öwarsctwo Węglowe, 

Kopalnia Węgla Kamiennego "Miechowice11, 
, Bytom 
Q̂ 2) Przybyła Alions, Gołdy Jan, Pikos Grzegorz 
(54) Bozbiereloy krążek kieruj ąoy 
(̂ 7/ Krążek składa alf z dwóch części, to jest 
z'części kierującej i z części mocującej połą¬ 
czonych Z9 80'bą przegubowo w jedną całość. 
Część kierująca krążka składa eię z dwóch łub-
kőw /1/, pomiędzy którymi są osadzone} koło 
linowe i21 i ogranicznik liny 11/* Natomiast 
na zewnątrz tych łubków na sworzniu są umiesz¬ 
czone jednym końcem nastawne ograniczniki liny, 
unieruchamiane na tych łubkach za pomocą śrub. 
Część mocująca krążka, pomiędzy dwoma łubkami 
/10/ ma ua sworzniu /11/ osadzonych kilka koł 
/12/ 2 linami kotwiącymi /13/ mocowanymi w 
otworach wiertniczych. /1 zastrzeżenie/ 

L 7 A 9 10. 

88 03 14 4 (51) B66D U1 (21) 83040 
(71) Zakład Doświadczalny Instytutu 
, / Energetyki, Białystok 
(72j Płoński Janusz 
(54") Uchwyt transportowy, zwłaszcza 

wi elokrąźkow 
(57) Uchwyt składa się z dwóch prętów bocznych 
/1/ połączonych za pomocą poprzeczki rurkowej 
górnej /2/ i poprzeczki rurkowej dolnej /3/ 
mającej przelotowy otwór /6/ o osi równoległej 
do osi prętów bocznych /1/. Każdy pręt boczny 
/'\/ ma przyspawaną ďo dolnego końca stopkę /4/ 
w kształcie półokręgu. W górnej części pręty 
boczne /1/ wygięte są dwukrotnie pod kątem 90 
w płaszczyznach wzajemnie prostopadłych, a 
mifdzy ich równoległymi względem siebie koń¬ 
cówkami /5/ wygiftymi w tym samym kierunku jest 
odstęp. /1 zastrzeżenie/ 
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4 (21) B66F Ü1 (2i) 81235 (22) 87 09 25 
(71) Zrzeszacie Przewoźników Drogowych, 
' ' Łódź 

Matusiek Grzegorz, Bobowgki. Tadeusz 

5̂7/ Wózek isa mechanizm podnoszenia i mecha¬ 
nizm przesuwu» Mechanizm podnoszenie stanowią 
śruba /2/ zakończona pokrętłem /1/ oraz pro¬ 
wadnice /3/ z przesuwającą się w nieb rarną 
nośną /4/, mocowanymi przegubowo do rajny 
/4/ d&wigniami /5/ i Eocowanym na stał«? wspor¬ 
niki ea /o/ z przesuwającą araba /7/ zakoń¬ 
czoną pokrętłem /&/» Mechanizm przesuwu skła¬ 
da się z śruby /$/ zakończonej pokrętłem /10/, 
ramii /12/ poruszającej się w prowadaicy /11/ 
moco% ej przegubowo do płyty /13/, podpćr 
/I4 i 15/, śruby /16/ zakończonej pokrętłem 
/17/. Dźwignie /5/ mocowane są również prze¬ 
gubowo do płyty /I3/. /1 zastrzeganie/ 

DZIAŁ G 
CHEMIA I METALURGIA 

C02P U1 (2Í) 81219 87 09 25 
87 06 1.4 - Międzynarodowe Targi Poznańskie 
Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowgzech-
niania Postępu Technicznego i Organiza¬ 
cyjnego "Posteor" - Oddział w Posnaniu, 

f . Poznan 
U2) Demenko Andrzej, Nowak Lech 
(54) Urządzenie do uzdatniania wodj 
(57) Urządzenia do uzdatniania wody zaopatrzo¬ 
ne w środki do wytwarzania pola magnetycznego 
w przewodzie, w którym przepływająca woda 
przecina kolejne linie eił pól magnetycznych 
obwodów magnetycznych prawie pod kątem pro¬ 
stym, charakteryzuje się tym, że ma przewód 
do wody w postaci niemagnetycznej rury /6/, 
która ma poprzeczne symetryczne wgniecenia 
/3/ zmniejszające wewnętrzny prrsekrój poprze¬ 
czny rury, natomiast na zewnątrz rury /6/ 
we wgnieceniach /3/ umieszczone są parami 
nabiegunniki /2/ w kształcie wycinków ścięte¬ 
go obustronnie walca, stykające się z prosto-
padłościennymi magnesami /1/ o osi magnetycz¬ 
nej prostopadłej do linii osiowej rury, przy 
czyn: każdy rząd magnesów /1/ po obu stronach 
rury /6/ jest połączony do sztabkowych jarzm 
/4/ zakończonych klamrami /5/«/1 zastrzeżenie/ 

4 (51) C10B U1 80126 £2) 87 05 06 

(n) Biuro Projektów Przemysłu Koksowniczego 
, "Koksoprojekt", Zabrze 
(72) Prochownik Jan, Kula Zdzisław, 

Lebiedowicz Wojciech, Grabowski 

Kazimierz 

(54/ Odsto^nik zmechanizowany 

(57y Odstojnik zmechanizowany, szczególnie 
do kondensatu emołowo-wodnego, o kształcie 
cylindrycznym ma przy króćcu wlotowym /1/ 
rozdzielczą skrzynię /2/ o ściankach perfo¬ 
rowanych, a wzdłuż dna usytuowany jest prze 
nośnik zgrzebłowy /6/ dopasowany kształtem 
do dna z wyprowadzeniem na większą wysokość 
niż wysokość odstojnika. /1 saatrzeżenie/ 

(22) 87 07 21 
uij Biuro Projektów Przemysłu Koksochemicz-
, \ nego "Koksoprojekt" 
(72) Gromek Ryszard, Bzowski Marian, 

Solarz Andrzej, Przybyła Andrzej 
c4j Urządzenie do sterowania doprowadzeniem 

wody o wysokim ciśnieniu oraz wody o 
Lskim cli nis śnieniu 

(57) Urządzenie składa się z wysokociśnieniowego 
zaworu /V z dźwignią /2/ zakończoną rolką /3/» 
trójnika /4/ z wylotem /5/ oraz zaworu podwójne¬ 
go działania /6/ z zawieradłem kulkowym /7/. 

/1 zastrzeżenie/ 
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4(51) C13P U1 (21) 81448 (22) 87 10 23 
Świdnicka Fabryka Ur&ądzea Prsemyełowych» 
Świdnica 

(72) Skórski January» Tarsa Kazimierz, 
Kociumaka Jarosław 

(54) Bgbnową susgarko-giohzadzarkaa 
do cukru 

(57) Susaarko-schładzarka ma obrotowy 
/i/ podzielony na długości na komorę 
nia /2/ i komorę schładzania /3/* Bfben /1/ 
składa się z jednolitego płaszcza zewnętrzne¬ 
go /16/ i wewnętrznego płaszcza žaluzj«wsgc 
/18/ ze szczelinami przedmuchowymi /23/, przy 
czym pomiędzy tymi płaszczami /16/ i /18/ 
utworzona jest kołowa komora powistrzna /19/ 
podzielona poosiowymi przegrodami na wzdłuż¬ 
ne kanały powietrzne. Od «trony sasypu /5/ 
suszarka ma łukowy kolektor doprowadzenia po¬ 
wietrza suszącego, przylegający do caołowych 
wlotów /21/ wzdłużnych kanałów powietrza 
znajdujących się pod warstwą auezscnego ma¬ 
teriału, a od strony wysypu /&/ - łukowy kole¬ 
ktor doprowadzenia pcwietrza chłodzącego /9/ 
przylegający do czołowych wlotów /21/« 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C23C U1 (21) 81472 |ą) 8? 10 24 
(H) Zakłady Urządzeń Galwanicznych - Zakład 

Projektowania i Konstrukcji Galwanizerni 
, i Lakierni, Łódź 
(7_2) Stasiak Stefan, Grzelczak Tadeusz 
Í54) Urządzenie do foafor&nowania natryskowego 
c7) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
opracowania konstrukcji urządzenia umożliwia¬ 

ąg skuteczna zabezpieczenie jego prze¬ 
nośnika przed niszczącym oddziaływaniem eparéw 
powstających w procasie fosforanowania pried» 
i t ő 

Uraą4a«nle składa się z natryskowej komo¬ 
ry/1/ umiesaoso»gj nad zbiornikami /2/ s 
cieczą obróbcsą połączonymi z pompaiai /3/ do 
przetłaczania cieczy do natryskowych rur /4/ 
oraz przenośnika /5/ obrabianych przedmiotów, 
zaopatrzonego w sawiaaie /6/ przechodząc® 
przez otw<5r /7/ w stropie /8/ natryskowej 
komory /1/ i umieszcaonego na tym stropie nad» 
ameba /9/ powietrza na ten otwór. Nadmuch /$/ 
»a nawiswoą obudowf /10/ zaopatrzoną w dolnej 
czféci w© wzdłużną nawiewną szczelinę /11/, 
napraeciw której jsst umieszczona regulowana 
w płaszczy£nie pionowej kierownic® /12/ strugi 
powietrsa, prsy 023=11 nawiewna obudowa /10/ 
jeet umiessci'ona z boku zawiesia /6/. 

/1 zastrzeżenie/ 

DZIAŁ S 
BUDOWNICTWO 1 GÓRNICTWO? KONSTHUX0JE ZESPOLONE 

E04B U1 81422 87 10 20 
(li) Gdańskie Zakłady Środków Odżywcaycłis 

; Gdańsk 
Wons Azxäxzej, Koeińska Nina, Nogalski 
Kazimierz, Sułocki Janusz 

ácis 
57) Pochłaniacz charakteryzuje się tym, 
cianki poprzeczne /3/ są prostopadłe do 

przęseł /2/ stropu, przy czym rozstaw / a/ 
ácianek poprseczixych /3? równy jest połowie 
rozstawu /g/ przęseł /2/ stropu. Pochłaniacz 
prs ©znaczony j®^* vá.p obniżenia poziomu hałasm 
"w halach íafarjoaayca i innych pomieszczeniach« 

/1 zastrzeżeni©/ 

4(51) E04B 
E04C 

U1 (21) 81441 (22) 87 10 23 

gi) Kombisat Budowlany, Ciechanów 
(72] Gutoweki Marek, Krupiáski Hyszarář 

' Wojdyło Janusz 

(57) Płyta me na jednej dłuższej, pocienianej 
krawędzi /1/, z jej obydwu końców, prostokątne 
krótkie otwory /2/ przez oałą grubość tej kra¬ 
wędzi /1/. /1 zastrzeżenie/ 
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4 £i) EO4C U1 (21) 8045?, (22.) 87 06 10 
(Vi) 
(72) 

Przedsiębiorstwo Eksportu Usług Technicz-
nyeh Biuro Projektów "E2BUD1'» Warszawa 
Sabaclńekl Stanisław, Kundara Aleksander, 
Stoj&nowski Stanisław 

yjv Belką, .aĵ rop. ową 
(57) Belka charakteryzuje s±# tym, że pręt 
/1/ stanowiącym pas górny kratownicy, jeet 
połączony ze skrajnymi prętami /2/ dolnego 
pasa kratownicy za pomocą krzyżulców /4A 
Krzyżulce /4/ posiadają kształt odwróconej 
litery "V" i eą względem siebie przeerunifte 
o około pći rozpiętości krayżulaa /4/. 

/1 zaatrzaźenie/ 

(Si) E04D U1 £i) 81253 £2) 87 09 29 
^5) Krzysisk Eugeniusz, Koasalin 

(57) Dachówka ma wypxiklenia z lewej strony 
/i/ i prawej /3/, przy czym wypuklenie /3/ 
jest podwójne i tworzy przestrzeń /4/» a 
zakończone jest płaszczyzną mocującą /5A 
W części płaskiej dachówki /1/ są wytłocaenia 
/7/. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) S04G U1 (21) 83253 (22) 88 03 30 
(71) Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
, . Przemysłowego, 3yágos«cz 
Í72j Kruszyńaki Jósei, Sikorę Kazimierz 

Element deskowania budowlanego 
(57) Element deakowaaia ma poatać płyty /1/ 
»r kształcie ceownika z rozwartymi ramionami 
/2/ umocowanymi do ramioa /3/ kątownika /4/ 
i wyposażonej w usztywniające żebra /?/ oraz 
wkładkę dystansową /5/. /1 zastrzeżeni.e/ 

4fei) S04H U1 (21) 81127 (22) 87 09 17 
(7 i) SIMP - Ośrodek Doradztwa Technicznego 
. . ZORPOf, Warszawa 
(72/ Suchecki Tomasz 
(54) Sługjk, 
(57) Słupek ogrodzeniowy ma w przekroju po¬ 
przecznym kształt trójkąta równoramiennego 
o zaokrąglonych narożach, przy tym na j®dnym 
z boków ma osadzone w odstępach i połączone 
trwale ze zbrojeniowymi prftami dwie porfcze 
/4/ z otworami /5/ do mocowania ogrodzenia» 

/1 zastrzeżenie/ 

k 

4(51) 304H Ul ^1) 8I37I (22) 87 10 13 
(71) Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszech¬ 

niania Postępu Technicznego i Organiza-
. . cyjnego "POSTBOR", Poznań 
(72) Klimecki Antoni, Szyo Wacław 
154) Silos do^^rze^chowjwania .produktów 

(57) Silos cłiarakteryaujs się tym» ża pierácieá 
pbdporowy akłaaa si§ z pierścienia ukształtowa-
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nsgn a ceownika /6/ 5 z pierścienia ukształto-
wan«g© z kątownika /10/ prsyspawenego do środ-
nlhM /9/ ceownika /6/, oras a pierścienia 
ukształtowanego z płaskownika /11/ przyspawa¬ 
nego do półek /7» 8/ ceownika /6/. 

/1 zastrzeżenie/ 

•60 221B ül (2i) 31425 (22) 87 10 21 
Katowickie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 
Węgla Kamiennego "Mysłowice", Mysłowice 
Lieiecki Bronisław, Eiliński Alfred, 
BlŁkowski Tadeusz, Gładysa Leon, 
Klima Adam, Eostyk Tadeusz, Kozioł 
Erwin, Napieraćz Tadeusz 5 Parysi©wicz 
Stanisław 

»4) Głowicawiertarska do chwytania żerdai 
•~ / T " ™ \ • « « • • I « •MINI« H l l .1 IfWIIIIIIIKUMMHVMmailM-Mi.lM ^«SS—PM««««»! • MIII 

(57) Głowica wiertarake. ma ssaEsk /4/ graniatki 
i*//, który stanowi kaptur o bocznych ścian¬ 
kach /5/ zaopatrzonych w prowadzące szczeliny 
/?/ dla ustalających wkrętów /8/ zamocowanych 

w korpusi« /9/ uchwytu /1/, i górnej ściance 
/10/ zaopatrzonej w esereg obwodowych otworów 
/11/ i wchodzące w te otwory /11/ kulki /12/ 
dociekana sprężynami /13/ umieszczonymi w kor-
pueisi /9/ uchwytu /'i/. /1 zastrzeżenia/ 

4Í5i) E21.D 82131 22) 87 12 22 
Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 
"POLMAG11, Tarnowska Fabryka Urządzeń 
Górniczych "fAGOR"f Tarnowskie Góry 
Korzeniowaki Szczepan, iKydorczjk 
Henryk, Eukalski Czesław, Parys Jerzy, 
Musiał Stanisław, Szyja Stanisław, 
Pawlak Kazimiera, řrajtausiak Kazimierz, 
Luka Kazimierzj Bidsiński Zbigniew, 
Lessozyński Andrsaj 

(57) 
w 
(57) Stojak ma spodnik cakońcr.ony płytą stopo¬ 
wą /2/, która jest płaska na obrzeżech, nato¬ 
miast w środkowej cżfści osa kształtowe wyoble-
nia /"{/ o esterech symetrycznych odnogach /8/* 
Kształtowe wyobienie /7/ mieści się całkowicie 
wewnątrz rury spodnika. /2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ P 
MECHANIKA? OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE5 TECHNIKA MINERSKA 

4 (Si) PO1L Ü1 (21} 80746 , (22) 87 07 24 
U i) SIMP - Ośrodek Doradztwa Technicznego 
/"( "ZORPOT", Warszawa 
(72) Antonowicz Stanisław, Płończak 
' Zbigniew, Poremski Andi^zej, Bogucki 

Piotr 
(54) Przyrząd do re/gulaoji zaworów silników 

spalinowych 

(57) Przyrząd ma korpus / 1 / z przytwierdzoną 
tuleją / 2 / czujnika / 3 / , opierającego się 

atopką trzpienia pomiarowego na górnej po¬ 
wierzchni imaka / 4 / z nakrętką / 5 / , stano¬ 
wiącą górne gniazdo oporowe sprężyny /6/, 
umieszczonej w dolnym gnieździe w korpusie 
/!/, mającym boczne okna, w których umiesz¬ 
czone są śruby / 7 / imaka / 4 / . 

/1 zastrzeżenie/ 

W PO4B 
C02P 
BO3P 

Ü1 (21) 81515 (22) 87 10 30 

(72) 
Przedsiębiorstwo Kompletacji Dostaw 
"Akwatech", Poznań 
Beyia Mirosław, Drabowicz Wiesław, 
Kuśnierek Henryk, Tomászewski Zenon 
Pompownia cieczy zanieczyszczonych, 
zwłaszcza ścieków 

(57) Pompownię stanowią dwie związane ze sobą 
cylindryczne komory /1 i 2/ o osiach pionowych 
i wzajemnie równoległych, przy czym górne kra¬ 
wędzie obu komór /1 i 2/ znajdują się w jednej 
płaszczyźnie. Komory /1 i 2/ mają różną długość 
poosiową, przy czym komora zbiornikowa / 1 / 
jest dłuższa od komory pompowej / 2 / , w której 
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znajdują si# pompy seąco-tłocząoe /11/ oraz 
azafka sterownicza /10/. ,/2 zastrzeżenia/ 

4(51") PO4D U1 £i) 81517 (22) 87 10 30 

h\) Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu 
^ ' Domowego "Predom-Metrix", Tczew 
(f2) Schönhofer Jacek, Fandrejewski Andrzej, 

' Sitkiewicz Lucjan, Stańczyk Stanisław, 
Ossowaki Eugeniusz, Ormiński Arkadiusz 

(54) Wentylator stołowy 
(57) Wentylator składa ei§ z walcowej, przed¬ 
niej części /1/ obudowy, zamkniętej odśrodko¬ 
wym wirnikiem /6/ i połączonej dwoma wkrętami 
z tylną częścią /2/, w której zamocowany jest 
silnik /5/ oraz wyłącznik /li/, unieruchomio¬ 
ny przez założenie sprężystej blokady /13/, 
której górne i dolne odcinki ramion są równo¬ 
ległe, oraz śmigła /8/ zamontowanego na tulei 
/7/ odśrodkowego wirnika /6/. Tylna część /2/ 
obudowy w części stożkowej i kulistej posiada 
wgłębienie /3/, otwarte w jego górnej płasz¬ 
czyźnie /4/. /5 zastrzeżeń/ 

4 (51) ?161 U1 (21) 82268 |2) 37 12 
Jaworznicko-Mikoiłowski e Gwarectwo 
Węglowe, Kopalnia Wfgla 
"Korauna Paryska", Jaworzno 
Gaj 3roriiaław, Saz-lej Waldemar, 
Pitvła Witold 

(57/ Złącze składa 0Í9 2 prs«oiftych aa połowy 
wzdłuż podłuteaj osi kcił»i.@rsa /1?» tul®i /2/, 
oraz preyspaw&asgo do płaskowników /4/ i /5/ 1 
tulei /2/ eźurow#go ko*B& /3/» do którego aa-
tnocowacd są płaskowniki /ć/ wy^i^te w kisruiiku 
oai wyposażono w obajaiy /8/» Wadiuż płaszczyzny 
przecifcia, do połdwsk kołaiarza /1/, tulei /2/» 
ażurowego kossa /3/ oraz ob«jm /8/ przyspswane 
są wzdłużu« płaskowniki /9/ 2 otworami /10/ 
na śruby łącaąos. /1 zeatrzeżeriie/ 

AA 

_1 
J_ 

î -—" _i 

C22) 87 10 12 4 (51) P27B U1 ^1) 81354 
u O Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(\2) Trojanowski Janusz, Leciejewicz Adam 
C4) Piec .jarzeniowy, kołpakowy, zwłaszcza 

dto azotowania 3 onoweĝ ó**" 
(57y Piec charakteryzuje się tym» że ma dodat¬ 
kowy, płaski, ekran /5/, który jest usytuowany 
poziomo pod płytą załadowczą /3/ i jest podłą¬ 
czony w fazie nagrzewania wsadu z ujemnym 
biegunem prądu. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) ?27B Ü1 (21) 81378 (22) 87 10 
^5) Pośpiech Marianna, Jedynak Wanda, 

Zawiercie 
(<?4/ Piec pierścieniowo-kreiKowy 
(57) Piec w dnie kanału /1/ dla komór roboczych, 
wzdłuż jego osi wzdłużnej, poniżaj poziomu 
terenu ma kanały /4A połączone na wejściu a 
kanałami /?/ doprowadzającymi powietrze znad 
piecaä a aa wyjściu podłącsoŁe do wspólnego 

/S/ oclprowadsającsjgo ogrzane powietrae 
/1 t & i 



120 řAT.M3?0WIG0 Ir 19 /385/ 19S® 

tit» » — — r T£j_— —______- —• -— f.zp, T- — ̂ ,~* ~*" *""' ̂ %."—J"-"tL.-^.""^ 

4 (21) P28S Ü1 (21) 62846 
V

 ' G01SS G01SS 
88 02 25 

(ii) Główne Biuro Studiów i Projektów 
Sa&rgdtyr.'.zaych "Bnergoprojekt" Zakład 
Doświadczalny» Poznan 

(721 Wisrzchowaki Włodzimierz» Mazurek 
7 Wojciech 

(54) Chłodnice do schładzania czynnika 
poTJETsranafiöi f!m iL!cržTOi.ijr^so£opr?S55ř 

(57) Chlodsiica składa sif z pokrywy / 1 / z© 
złączkami śrubowymi doprowadzenia wody ohło-

/2/» odprswadsexdß wody obłodząoej /3/, 
iia essysanika oteJrodzona^o /4/» odpro-

ift íísytísilA chłodzonego /?/ eras z zaále 
korki.«m /£/ otwojem zaworu beapiaczeń-

a»w»e Bo pokrywy /1/ prsűytwá.erdzoay á®̂ "fc śru-
bmú. /9/ «biorttik /10/ *ypoea»o&y w korek 
spustowy /11/. Wamątra zbiornika /10/ ts&a^duj 
sif ůjtumoT /12/. W przestrzeni wodsej pomif-
day zbicrulki«» /10/ t a dyfueorem /12? VUBÍQSZ-ozona a«ß^ ßpiralaa »fżownica /I3/» 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) F28D U1 82914 (22) 88 03 04 

(75? Sujak Stefan, Poznań 
é4) Wymiennik ciepła dla powietrza w ausaarni 

zwłaszcza roinicze.1 o laminarnym prz*a~ 
oiwprądowym przepływie atrumieni 

ki) Wymiennik cbarakt ary zuje się tym, że w 
korpusie /1/ izolowanym płaszczem /2/ znajduje 
aif centrycznie osadzony rurowy przewőd /5/» 
Na korpusie osadzone są przeciwległe dwa króćce 
/3/ wlotu i wylotu powietrza zaopatrzone w 
kołnierze montażowe /4/. /1 zastrzeżenie/ 

DZIAŁ G 
P I Z Y K A 

G01L U1 81178 (22) 87 09 22 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki 
, ' Przemysłowej "MER-PNEPAL", Warszawa 
^2j Grzegrzółka Henryk, Jasiński Elwir, 

Eorowski Janusz, Przewoźniak Zdzisław, 
Wojciechowski Czesław 

(54] Pneumatyczna.jralizką pomiarowa 
(57) Walizka ma obudowę składającą się z 
dna /1/ mającego wytłoczenia usztywniające 
/4/ oraz wyposażonego w nóżki /5/» płaszcza 
/3/ i okładainy /2/ połączonych w jedną ca-
łośe. Pokrywa /€/ obudowy, wyposażona w nóżki 
/?/» w stanie roboczym stanowi podstawę wa¬ 
lizki. Obudowa i pokrywa /6/ wyposażone są w 
zamki do ich wzajemnego łączenia* 

/1 zastrzeżenie/ 
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GO1M 
G21C 

U1 |i) 81332 (22) 87 10 09 

(71ij Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
^ ' Kablowego "Bnergokabel", Ożarów 

Mazowiecki 
(72) Heropolitańaki Arkadiusz, Bynieoki 

' Jerzy 
(54) Stanowisko kontrolne przepustów 

kablowych dla elektrowni jądrowych 
(57) Stanowisko kontrolne składa się ze 
zoiomika ciśnieniowego /2/, w którym umiesz¬ 
cza się kontrolowany przepust kablowy /1/, 
kotła /3/ do wytwarzania pary wodnej nasy¬ 
conej zasilającej ztdomlk ciśnieniowy /2/, 
kotła /4/ do pod&rzewŁmia cieczy zraszają¬ 
cej oraz agregatu poEpowego /5/ do okreso¬ 
wego przemieszczania cie-Ły zraszającej z 
kotła /4/ do zbiornika ciśnieniowego /2/ 
i polewania nią przepustu kablowego /1/. 

/2 zastrzeżenia/ 

(71-) 
(72) 

(54) 

4^1) GO1N U1 (21) 81526 (22) 87 11 03 
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 
Warszawa 
Stopka Roman, Lipiński Augustyn, 
Piotrowaki Zygmunt, Sobusiak Tadeusz, 
Przybyłkowski Janusz 
Kopułka głowicy pomiarowej wilgotnoś-
clomierza kondensacyjnego do pomiaru 
potencjału węglowego atmosfer do obróbki 
cieplnej 

(57) Kopułka głowicy pomiarowej z diodą /13/ 
i fototranzystorem /14/ w ukośnych kanałach 
korpusu /4/ komory pomiarowej /5/ charaktery¬ 
zuje się tym, że jej osłona /1/ ma kształt 
walca z większym i mniejszym kołowym wytocze¬ 
niem w powierzchni dolnej, w które jest wpro¬ 
wadzony korpus /4/ komory pomiarowej /5/ z 
górnym krążkowym zgrubieniem wprowadzonym w 
mniejs.?a wytoczenie« Komora pomiarowa /p/ 
jfest kołowa, a wokói niej jest wgłębienie z 
rowkami /I9/» w które to wgłębienie jest 
wklejona uszczelka z otworami, Kopułka ma 

4 26 
B-B 

istf /9/ z wycięciami na bolce /&/ i z śrubą 
/11/ do połączenia jej z zespołem chłodzenia 
głowicy pomiarowej wilgotnościomierza. 

/1 zastrzeżenie/ 

G01N U1 £1) 81527 (22) 87 11 03 
,71/ Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
2\ Stopka Roman, Lipiński Augustyn, 
' Piotrowaki Zygmunt, Sobusiak Tadeusz, 

Przybyłkowski Janusz 
głowicy pomiarowej wilgotnoá-

__,___, :oad9rtaacy.inogo do określenia 
potencjału węglowego atmoafer do obróbki 
oieplnef1 

(57) Kopułka głowicy charakteryzuje się tym, że 
górna powierzchnia osłony /^/ kopułki jest płas¬ 
ka, element mocujący /2/ ma kształt krążka, 
pierścień dystansowy /5/ jeat monolityczną 
częścią korpusu /3/ komory pomiarowej /4/ a 
króćce wlotu i wylotu badanej atmosfery są wy¬ 
prowadzone na zewnątrz kopułki przez otwory 
w jej osłonie /1/ i w elemencie mocującym /2/. 

/1 zastrzeżenie/ 
11 1 16 14 

G01N U1 (2i) 81528 87 11 03 
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
Stopka Roman, Lipiński Augustyn, 
Piotrowski Zygmunt, Sobusiak Tadeusz, 
Przybyłkowski Janusz 

(54) Zespół chłodzenia lusterka wskaźnikowego 
głowicy pomiarowej wilgotnościomierza 
kondensacyjnego do punktowego pomiaru 
potencjału węglowego atmosfer do 
oEróbkł cieplne.1 

(57) Zespół jest wyposażony w dwustopniową 
baterię /2/ elementów Peltiera o budowie mono¬ 
litycznej , której powierzchnie dolna 1 górna są 
zamocowane odpowiednio do gładkiej powierzchni 
radiátora /1/ i do płytki z krążkiem /5/ za po-

11. 15 16 6 5 2 18 17 13 19 A-A 
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mocą materiału chemoutwardzalnego, korzystnie 
epidianu. Natomiast w korpus /9/ komory chło¬ 
dzenia /10/ zespołu są wkręcone nagwintowane 
od środka tuleje /13/ zakontrowane nakrętkami 
/14/. /1 zastrzeżenie/ 

G01N U1 (gi) 81743 fe) 87 11 23 
(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 
V ' Warszawa 
(72/ Stopka Roman, Lipiński Augustyn 
(54) Lusterko pomiarowe do wilgo tnościomierza 

kondenaacy .1 nego 
(̂ 7/ Lusterko w kształcie prostokątnej, mie¬ 
dzianej płytki z górną częścią w postaci 
krążka /1/ z rezystancyjnym czujnikiem /2/ 
temperatury charakteryzuje się tyn, że ma 
przelotowy otwór, w który wprowadzony jest 
wkręt /3/ a lustrzaną powierzchnię roboczą 
lusterka stanowi wyłącznie górna powierzchnia 
tego wkręta /3/, który wystaje nad powierzchnię 
górną lusterka, a w części wystającej ma pop¬ 
rzeczny otwór. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) GO1R U1 (21) 82891 (22) 88 03 01 
Uy Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa 

"EMAG", Zakład Elektrotechniki 
. Górniczej, Czeladź 

(72/ Przeniosło Edward, Muc Andrzej, 
Gadomski Marek 

(54) Czujnik napięcia akumulatora lampy 
górniczej 

(57) Czujnik składa się z płytki drukowanej /1/ 
ukształtowanej w formie wycinka koła, na 
której zamontowany jest układ elektroniczny 
/2/. Płytka /1/ wraz z układem /2/ pokryta jest 
lakierem elektroizolacyjnym. Podłączenia ukła¬ 
du /2/ do obudowy laapy /3/ wykonane są w posta¬ 
ci sztywnych końcówek montażowych /4/, /5/ i /6/, 
przy czym końcówka /4/ ma kształt łukowy, koń¬ 
cówka /5/ ma kształt wyprofilowany, a końcówka 
/6/ ma kształt wyprofilowany lub płaski. Otwory 
/7/, /8/ i /9/ w końcówkach montażowych /4/, 
/5/ i /6/ pokrywają się z zaciskami przyłączenio¬ 
wymi obudowy lampy /3/. /1 zastrzeżenie/ 

H01M U1 (gi) 82543 (g2) 88 01 

DZIAŁ H 
ELEKTROTECHNIKA 

29 
(71) Starogardzkie Zakłady Elektrochemiczne 

' "Elektron", Starogard Gdański 
(72] Manikowski Józef, Limanówka Jan, 

1 Wąs Henryk, Piechowski Janusz, 
Trojanowski Ignacy, Milewski Krzysztof, 
Malowany Tadeusz 

(54) Bateria płytkowa zwłaszcza do zasilania 
Tamp końca pociągu 

(57) Bateria składa się z sześciu ogniw /3/ 
płytowych typu Leclanchego połączonych ze 
sobą elektrycznie i umieszczonych w prostopa-
dłościennej obudowie /1/ z tworzywa sztucz¬ 
nego. W obudowie /1/ pomiędzy denkiem /8/, a 
pierwszym od dołu ogniwem /3/, umieszczony 
jest sprężysty element /7/ amortyzujący i 
zarazem dociskający ogniwa /3/. 

/2 zastrzeżenia/ 

3 2 
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4 (21) H01R 
v ' P25B 

U1 81417 (22) 87 10 19 

(71) Okrfgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu 
Mięsnego w Lublinie, Zakłady Kiesne, 
Zamość 

ii2) Zięba Stanisław, Bojarczuk Andrzej 
(i*) Styk rozrusznika silnika pierście-

niowego, zwłaszcza do srpężaref 
chłodniczych 

(57) Styk ma korpus /V z uchwytem /4/ do 
mocowania na części obrotowej rozrusznika 
1 z otworem centralnym, w którym umieszczony 
jest element stykowy /2/ w kształcie walca o 
średnioy nieco mniejszej od średnicy otworu, 
zakończonego z jednej strony płaskim grzybkiem 
/3/, a z drugiej strony, po przeciwnej stro¬ 
nie korpusu /1/, gwintem. Na elemencie styko¬ 
wym /2/, pomiędzy płaskim grzybkiem /3/ a 
korpusem /1/, umieszczona jest napięta, śru¬ 
bowa sprężyna /5/ naciskowa. Na gwintowany 
koniec elementu stykowego /2/ nakręcone są 
dwie nakrętki /6/ mocujące przewód elektrycz¬ 
ny /!/• /1 zastrzeżenie/ 

V///////////A 

S P R O S T O W A N I A 

Lp. Nr zgłoszenia BUP Strona Jest Powinno być 
1. 260377 8/88 Instytut Ekonomiki 

Przemysłu Chemicznego 
Oddział v Gliwicach 

Zakłady Automatyki 
Chemicznej "METALCHEM" 
Gliwice 

2. 260378 8/88 ^5 Instytut EKONOMIKI 
Przemysłu Chemioznego 
Oddział w Gliwicach 

Zakłady Automatyki 
Chemicznej "METALCHEM" 
Gliwice 

3. 79077 25/87 5k Zakłady Przemysłu 
Metalového im. H. 
Cegielski, Poznań 

Zakłady Przemysłu 
Metalowego H. Cegielski, 
Poznan 

79077 25/87 Ceohowski Józef Ceckowski Józef 



Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych w BUP Nr 19/1988 

Nr zgłoszenia Int. Cl^ Strona 
1 2 ) 

258156 F04D 70 
259940 B01J 11 
260599 C25C 56 
26O737 F04B 69 
260759 CO7C 34 
260902 CI3P 54 
261241 F2ĆB 75 
26137O E02F 62 
26i4i7 BĆ5G 26 
261554 BO ID 9 
261557 F24H 74 
261594 B01D 9 
261603 B01D 9 
261621 B65G 26 
261701 F27D 75 
262117 F04B 69 
262198 B66C 29 
262331 H02N 99 
262336 B21C 15 
262370 C10L 52 
262ił9o G01F 77 
262496 C08L 48 
262536 B08B 14 
262540 E21D 66 
262634 A.Ó1K 7 
262729 A01G 2 
262737 C08G 46 
262738 A01G 2 
262774 B23D 16 
262803 C10M 53 
262830 G01K 78 
262834 F15B 71 
262835 E21B 64 
262837 B22D 16 
262915 B62D 23 
262944 GO4C 90 
262955 C02F 30 
26296O E21D 6? 
263017 FI6J 72 
263025 C08J 47 
263067 EO4B 63 
263075 B21C 15 
263080 B28D 20 
263121 G01S 89 
263147 B28B 20 

Nr zgLosx&Jii.a Int. Cl1* 
—i 

Strona 
1 2 3 

263208 G11B 94 
263209 G11B 94 
263210 G11B 94 
263211 G11B 95 
263212 G01S 89 
263217 C10B 51 
263218 C25B 56 
263221 B65G 26 
263223 • H03G 102 
263227 H02K 98 
263229 F02D 68 
263230 G01P 83 
263231 C10M 53 
26323c B62D 24 
26324t G01N 80 
263244 C O 4 B 32 
263245 G02B 90 
263248 C08G 46 
263252 B65G 27 
263264 H02P 99 
263265 H02P 99 
263269 CO7C 35 
263281 G01V 90 
263289 G01R 84 
263292 H04J 103 
203293 HO3F 101 
263299 A01C 2 
263300 HO5B 104 
263301 H02P 99 
263303 HO5H 105 
263312 IIO5H 105 
263313 G01R 84 
2Ć3314 HO5B 104 
263315 G01R 84 
263316 H02P 100 
263317 G01R 85 
263318 G01R 85 
263319 G03B 92 
263320 G01J 77 
263322 EO4B 63 
263323 A01G 3 
263324 G01R 85 
263325 H02B 97 
263327 FI6L 73 
263329 FI6C 71 

U ''N 
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1 2 3 
263331 C23F 55 
263333 B23P 17 
26333*ł CO7D 39 
263337 C13C 54 
263338 C02F 30 
263339 B01L 12 
263342 B01D 10 
263343 B09B 14 
263344 GO5D 91 
263345 B01D 10 
2633^6 C07C 35 
2633^7 B32B 21 
263358 HO5K 106 
263371 G01J 77 
263386 G01V 90 
263401 E01D 60 
2 63 '+06 H02K 98 
263407 HOSU 105 
263412 C02F 30 
263414 E21C 65 
2634iS GO5F 91 
263419 A43B 4 
263421 B6IH 23 
263422 B6OL 22 
263423 CO4D 32 
263424 BŐIG 22 
263426 GO IN 81 
263430 C07C 35 
263431 C07C 35 
263^32 C07C 35 
263433 C07C 35 
263434 C12N 54 
263435 BO U 11 
263438 C23F 56 
263440 E02D 61 
263442 BO3B 12 
263444 C01G 30 
263445 G01K 78 
263446 H04B 103 
263447 CO3C 32 
263448 B08B 14 
2Ć3452 G01R 85 
263453 G01R 86 
263456 A01G 3 
263488 B23B 16 
263493 DOOM 59 
263495 GO5D 91 
263499 G01N 81 
263517 C25D 56 
263518 II01L 96 

1 2 3 
263519 C10B 51 
263520 C10B 52 
263521 C10B 52 
263527 E01G 6o 
263529 GO1R 86 
263533 G01B 76 
263535 H02P 100 
263536 E04B 63 
263544 BĆ5H 28 
263545 A62C 8 
263546 A62C 8 
2635^7 F02M 69 
263548 AĆ1K 8 
263572 E21C 65 
263582 C08G 46 
263583 C08G 46 
263584 CO9J 51 
263585 B6OJ 22 
263586 HO IM 96 
263594 B23<i 18 
263595 B05B 13 
263596 E21C 66 
2636OO E21D 67 
263601 C02F 31 
263602 E04G 64 
2636O3 H01H 95 
263607 F16H 72 
263608 F16K 72 
263611 GO6F 92 
263613 HO3K 102 
263614 C10M 54 
263615 C01B 29 
263618 C22C 55 
263619 C21D 55 
263622 F04C 70 
263624 C02F 31 
263627 CO7C 36 
263Ó29 COSL 49 
263630 B65D 25 
263633 B65G 27 
263634 B65G 27 
263638 B27D 20 
263639 E02D 61 
263640 E02D 61 
263641 HO4L 103 
263642 G01L 79 
263643 C22C 55 
263646 B63H 25 
263658 H01P 97 
263661 A47J 6 

u 
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1 2 3 
263662 C10G 52 
263663 G01N 81 
263667 CO7C 36 
263668 C07C 36 
263669 A01N 3 
263670 B23Q 19 
263671 C23C 55 
263674 C02F 31 
263684 C08L 49 
263685 D O 4 B 58 
263696 E21B 65 
263697 B23P 18 
263698 C04B 33 
263706 GO5D 91 
263707 F16L 73 
263708 E21C 66 
263710 E01D 60 
263712 B23K 17 
263713 GO1R 87 
263718 F16D 72 
263724 G02B 90 
263725 G01L 79 
263726 H01B 95 
263727 G01N 81 
263728 G01N 82 
263731 C07C 36 
263737 B01J 12 
2637^0 HO3F 102 
263741 B01J 12 
2Ő3748 B21B 65 
263751 H01H 95 
263752 G01R 87 
263753 F15B 71 
263761 FIOŁ 74 
263764 F27D 76 
263765 B60G 21 
263780 G01K 78 
263783 C07J 45 
263786 FO4B 69 
263789 C07F 44 
263790 CO7F 45 
263793 C10G 52 
263799 C06B 34 
2638O6 C08G 47 
263809 iu2iF 68 
2Ó3815 B66C 29 
263819 B01D 11 
263823 G01R 87 
263824 C09D 51 
263832 G01M 80 

1 2 3 
263833 G01M 80 
263835 HO4M 104 
263836 G08B 92 
263837 C30B 57 
263841 G08B 92 
263842 H02H 98 
263843 D21F 59 
263844 H02H 98 
263851 C08J 48 
263870 C3OB 57 
263872 B01D 11 
263880 C07C 37 
263882 G01R 87 
263883 GO1N 82 
263885 CO7D 4O 
263888 B65G 27 
263889 D04B 59 
263891 E01D 60 
263895 H02B 97 
263897 BOOK 22 
263898 B65H 28 
263899 C23F 56 
263900 B23P 18 
263903 G01C 77 
263904 C10L 53 
263905 B66D 29 
263906 E02D 62 

263907 G10L 9 3 

263908 A63B 8 
263910 G01P 83 
263911 H05B 104 
263912 H01H 96 
263914 G01P 84 
263916 H03B 101 
263986 C11C 54 
268989 B62D 24 
263993 G01R 87 
263997 CO4B 33 
264058 E21C 66 
264060 H02K 98 
264063 C10M 54 
264067 HO3F 102 
264069 E21D 67 
264070 G01L 79 
264082 C02F 31 
264088 GO1R 88 
264089 G01R 88 
264093 G01N 82 
264096 C09C 50 
264162 HOSS 105 

\J 



Nr 19 / 3 8 5 / 1988 BIULETYN URZCDU PATENTOWEGO 

1 ii J 
264167 A.47J 6 
264168 A47J 6 
264169 G01N 82 
264170 D01H 58 
264171 FO4B 70 
264172 C04B 33 
264173 H02K 98 
264180 H03B 101 
264181 GO8B 93 
264182 A46B 5 
264183 A46B 5 
264184 A46D 5 

I 264188 GO1N 83 
264189 B29C 21 
264190 H02P 100 
264191 CO IB 30 
264192 G01N 83 
264194 C02F 32 
264203 C08L 49 
264204 CO8L 49 

! 264206 G01N 83 
264281 G09B 93 

! 264286 C09K 51 
264287 B65G 27 
264291 B21D 15 
264292 B65G 28 
264294 C08J 48 
264295 G01B 76 
264297 C30B 57 
264298 G01R 5Q 
264299 B28B 20 
264381 CO7D 40 
264382 CO7D 40 
264383 CO7D 40 
264384 C07D 40 
264771 C25F 57 
264880 CO7C 37 
266089 E O 4 B 63 
266544 C07J 46 
266788 B22D 16 
266871 C08J 48 
266884 C07D 41 
267001 C08G 47 
267417 C07C 37 
267418 CO7C 38 
267544 B63B 24 
267589 H01R 97 
267Ć93 G01B 76 
267955 B04B 13 
268OO3 G08B 93 

i X J 

268012 E02D 62 
268013 H01L 96 
268030 E04C 64 
268O53 B6IC 23 
268087 BŐID 23 
268097 C08JL 49 
268115 B65D 25 
268198 G01R 88 
2683O6 B08B 14 
268307 B08B 14 
268317 £2 ID 67 
268412 A6IB 7 
268418 C08B 46 
268419 B65G 28 
268525 FO4D 71 
268537 CO7C 38 
268637 C04B 33 
268643 E04B 63 
268710 FIÓK 73 
268733 A01M 3 
268798 B29C 21 
268799 C04B 33 
268800 B23Q 19 
268S01 E04B 64 
268847 C09K 51 
268869 B04C 13 
268871 B21D 15 
268887 C08G 47 
268BS9 G01L 79 
268890 A63H 9 
268905 CO7F 45 
268910 A61F 7 
268913 D01H 58 
268937 D02G 58 
268953 H01M 96 
268954 GO1L 80 
268966 CO4B 33 
268967 G01R 89 
268986 C10L 53 
269007 H02P 100 
269011 H02P 100 
269028 F02M 69 
269047 C07C 38 
269118 GO1R 89 
269150 C08J 48 
269184 B01D 11 
269205 A47F 6 
269208 E02B 61 
269296 E01B 59 
269297 C09B 49 



BIULETYN URZCDU PATENTOWEGO Nr 19 /385/ 1988 

1 2 3 
269298 C09B 50 
269299 C09B 50 
269300 C08J 48 
269369 DĆ5D 25 
269371 B65D 26 
269383 FI6G 72 
269409 F02B 68 
269*110 F02B 68 
269^37 H03II 102 
269445 G01K 78 
269504 C02F 32 
269506 GO5F 92 
269507 H03K 103 
269560 C07D 41 
269591 G01R 89 
269594 C09D 51 
269692 E21C 66 
269697 B23Q 19 
269702 B24D 19 
209703 B25J 20 
269713 E 0 4 B 64 
26971h C07JI 45 
269715 B O U 12 
269786 A01J 3 

1 2 3 
269801 B25G 19 
269811 C07D 42 
269812 C07D k?. 
269823 C07C 39 
269881 CO7C 39 
269882 F24H 74 
269883 A6IL 8 
269948 H01M 97 
269981 F26B 75 
27OOOO FIÓK 73 
270101 C07D 43 
270102 A01K 4 
270116 C07D 43 
270248 F04C 70 
270345 B21B 14 
270694 H02P 101 
270983 C07D 44 
270995 B23H 17 
270996 B23H 17 
271083 C07D 44 
271183 B63B 24 
271187 F27B 75 
271510 FIOŁ 74 
271511 E03B 62 



Výkaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych opublikowanych w BUP Nr 19/1988 

4 Nr zgłoszenia Int. Cl Strona 
72718 B01D 109 
79154 B01J 109 
80126 C10B 115 
80452 E04C 117 
80664 BOOT 112 
8O691 B23K 111 
80733 B65G 113 
80734 Ć10B 115 
80746 F01L 118 
80769 B2 9H 111 
80977 B4IC 112 
81089 B28B 111 
81094 A47B 108 
81105 A4iD 107 
81112 B23D 110 
81118 B66D 114 
81127 E04H 117 
81154 A.01C 107 
81178 G01L 120 
81219 C02F 115 
81224 BĆ5D 112 
81233 B28B 111 
81235 B66F 115 
81253 EO4D 117 
81332 G01M 121 
81342 B65G 113 
81354 F27B 119 
81371 E04H 117 
81378 F27B 119 
8i4o6 BOĆB 109 
81412 A 4 6 B 108 
81413 A47L 108 
81417 H01R 123 

Nr zgłoszenia Int. Cl 4 Strona 
81419 B65G 114 
81420 A47D 108 
81422 EO4B 116 
81425 E21B 118 
81426 A01G 107 
81441 E04B 116 
81442 B65D 113 
81445 A62E 109 
81446 B65D 113 
81447 BO ID 109 
81448 C13F 116 
81463 A44B 108 
81472 C23C 116 
81495 B65G 114 
81501 B21D 110 
8I513 B62D 112 
81514 BOOR 112 
81515 F04B 118 
81517 F04D 119 
81526 GO VN 121 
81527 G01N 121 
81528 G01N 121 
81743 G01N 122 
82131 E21D 118 
82268 FI6L 119 
82542 B23B 110 
82543 H01M 122 
82618 B23B f 10 
82846 F28D 120 
82891 G01R 122 
82914 F28D 120 
83040 B66D ti4 
83258 EO4G 117 
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I N F O R M A C J A 
o oenaoh i warunkach prenumeraty 

na 1989 r. - dla czasopisma 

•BIULETYN URZCDU PATENTOWEGO» 
oena prenumeraty: półr. 6500 zł, rocznie 13000 

W A R U N K I P R E N U M E R A T Y : 

1. DLA OSÓB PRAWNYCH - INSTYTUCJI I ZAKŁADÓW PRACY: 

- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miastach wojewódzkich i pozostałych 
miastach, w których znajdują się siedziby Oddziałów RSW "Praoa-Książka-Ruoh" 
zamawiają prenumeratę w tych Oddziałaoh. 

- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nie ma Oddzia¬ 
łów RSW"Prasa - Książka - Ruch" i na terenach wiejskich opłacają prenumeratę w 
urzędach pooztowyoh i u doręczycieli. 

2. DLA OSÓB FIZYCZNYCH - INDYWIDUALNYCH PRENUMERATORÓW: 

- osoby fizyozne zamieszkałe na wsi i w miejscowościach gdzie nie ma Oddziałów 
RSW "Erasa - Książka - Ruoh", płacają prenumeratę w urzędach pooztowyoh i u 
doręczyoieli, 

- osoby fizyczne zamieszkałe w miastaoh - siedzibach Oddziałów RSW "Prasa - Książ¬ 
ka - Ruoh", opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych nadawozo-od-
biorozych właściwych dla miejsoa zamieszkania prenumeratora* 
Wpłaty dokonują używając "blankietu wpłaty" na rachunek bankowy miejscowego Od¬ 
działu RSW "Prasa-Kalążka-Ruoh". 

3. Prenumeratę za zleoeniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW "Prasa - Książka - Ruoh", 
Centrala Kolportażu Prasy i Wydawniotw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa,konto 
PKO BP XV Oddz. w Warszawie Nr 1658-201045-139-11. Prenumerata ze zleoeniem wy¬ 
syłki za granioę pocztą zwykłą jest droższa od prenumeraty krajowej o 50 £ dla zle* 
oeniodawoów indywidualnych i o 100$ dla zleoająoyoh instytuoji i zakładów praoy. 

TERMINY PRZYJMOWANIA PRENUMERATY—na kraj i zagrańiocs 

- do dnia 10 listopada na I kwartał, I półrocze roku następnego oraz na oały rok 
następny, 

- do pierwszego każdego miesiąca poprzedzająoego okres prenumeraty roku bieżąoego 


