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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 
1972 r. o wynalazczości (Dz.U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177) - dokonuje ogłoszenia w "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 
i zgodnie z § 27 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego PRL z dnia 12.XI.1984r. 
w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1984 r. nr 26, poz. 179) zawierają 
następujące dane: 
- oznaczenie symbolu klasy i podklasy według symboli IV edycji międzynarodowej klasyfi
kacji patentowej, tj. Int. 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 ; i. 
oznaczenie wystawy -Jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo, 

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

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

zgłoszeń opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym. 

x x x 

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone 
kodem rodzaju dokumentu A2. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wniosek o 
udzielenie patentu (art. 26 ust. 3 u.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 

Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z rejestracją 

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

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

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

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

Warunki prenumeraty podano na III stronie okładki. 

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

URZĄD PATENTOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

Numer oddano do składu w lipcu 19R8r. Ark. wyd. 15,85 ark« druk. 15,- Pap. druk. sat, 
kl. IV 60 g, 61-86. Nakład 34ÎO + 16 egz. obowiązkowych 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 13 października 1988r Nr 21/387/Rok XVI 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 

I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

Cyfrowe kody identyfikujęce ( wg normy WIPO ST9 ) , które poprzedzaję 

informacja o zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgło

szonych do ochrony wzorach użytkowych, maję następujęce znaczenie 

- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 

\2i) - data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 

(30) - dano dotyczęce pierwszeństwa konwencyjnego (data, kod kraju, numer wcześniejszego 

zgłoszenia) . Przy pierwszeństwie z wyatawy podaje się datę i oznaczenie wystawy 

(51) - symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej; 

cyfra przed kodem (51) oznacza kolejne edycję MKP 

(b4) - tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego 

(57) - skrót opisu 

(61) - nr zgłoszenia głównego 

(71) - nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, który nie jest twórcę wynalazku lub 

wzoru użytkowego 

(72) - nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego 

(75) - nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego, który jest (którzy sę) 

zarazem zgładzajacym (zgłaszajęcymi) 

Przed cyfrowym kodem identyfikujęcym (2l) , umieszczone sę literowo-

cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST16) zgodnie z 

przyjętymi symbolami: 

Al - oj i • >•,, ani o zgłoszenia o patent 
Ą2 -• " " " tymczasowy 

AS - " " dodatkowy 

A 4 . " " " tymczasowy dodatkowy 

HI - " o prawo ochronne 

U3 - " " " " dodatkowe 



I . W Y N A L A Z K I 

DZIAŁ A 

PODSTAWOWA POTRZEBY LUDZKIE 

4(51) A01B A2(21) 269281 (22) 87 12 04 

(71) Fabryka Aparatury i Urządzeń Komunalnyoh 
"PoWoGaz", Piła 

(72) Piechota Krystyna, Dratwa Zbigniew, 
Gajda Zbigniew, Grześkowiak Edwin, 
Zozuliński Stanisław, Jankowiak 
Stanisław, Węglarozyk Jan, Tatarynowioz 
Czesław 

(54) Mechanizm połączenia ciągnika 
z maszyna rolniczą 

(57) Mechanizm ma belkę centralną /1/ zakoń
czoną głowicą /2/, w której osadzony jest 
sworzen pionowy /3/. Górny czop sworznia 
pionowego /3/ osadzony jest w łożysku /4/, 
które połączone jeat sworzniem poziomym /7/ 
z kozłem zawieszenia /ó/. Dolny czop sworznia 
pionowego /3/ osadzony jest w podłużnym wy
cięciu wspornika /5/. Głowica /2/ w swojej 
dolnej części ma dwa zderzaki /&/, 

/2 zastrzeżenia/ 

4 (öl) A01D A1(2Í) 264000 (22) 87 02 05 

(71) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa-
Zakład Doświadczalny Mechanizacji 
Ogrodnictwa, Skierniewioe 

(72) Skrzypiński Henryk, Ciołakowski 
Andrzej 

(54) Urządzenie otrząsające do niskich 
krzewów jagodowych 

(57) Urządzenie ma pierścień /4/ z czopami 
/I3/ zaciśnięty na bębnie /3/. N a czopach 
/I3/ zaciśnięte są za pomocą półpanewek /5/, 
poprzez pierścienie mooowania /2/, elementy 
elastyczne /6/, posiadająoe wewnątrz tulejki 
sprężyste /7/. Między pierścieniami /2/ 
znajdują się, przestawione o kąt 90°s iden
tyczne półpanewki /5/ z elementami /6/ i 111 * 
W tulejkach 11/ łożyskowane są czopy /14/ sta
nowiące całość z pierścieniem /1/, w którym 
osadzone są pręty otrząsające /&/. Do pod
stawy bębna /3/ zamocowana jest pochyło w sto
sunku do osi bębna /3/ konsola /9/, w której 
osadzone są rolki stanowiące oparcie dla pierś

cienia /1/, przez 00 pierścień /1/ uzyskuje to 
samo pochylenie co konsola» Ruch obrotowy i 
drgająoy z bębna /3/ na pierścień /'!/ przekazy
wany jest przy pomocy pierścisni /2/ poprzez 
elementy elastyczna /6/ i sprężyste /7/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(5"O A01D A1 (21) 264876 (22) 87 03 27 
AOlF 

frs) Dawid Stanisław, Złocieniec 

(54) Sposób podsuszania płodów rolnych oraz 
urządzenie do podsuszania płodów rolnych. 

(57) Sposób polega na tym, że płody rolne sgrc-
madzone w pojemniku maszyny zbierająco-trans-
portująoej poddają mię nadmuchowi mieszaniny 
ciepłego powietrza i gazów spalinowych, którą 
pozyskuje sif Jako energie cieplną, odpadową 
od silnika napfdzającego. 

Urządzenie składa się z dwustronnego wen
tylatora /3/ promieniowego* przymocowanego do 
silnika /2/ do którego obudowy /4/ jest dopro-
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wadzony przewód wydalania spalin / 5 / z silni
ka /2/„ oraz wyprowadzony przewód rurowy /6/, 
który jest połączony z rurą ażurową / 7 / , usy-
towaną w pojemniku / I / zbieranej masy roślin
nej. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) A01D A1(21) 271820 (22) 87 11 13 

(71) Fabryka Maszyn Rolniczych "AGROMET-
FAMAROL", Słupsk 

(72) Bargowski Bogdan» Senko January, 
Adamik Marcin, Skrzypek Jan, Beska 
Edward, Gogolewski Witold 

(54) Maszyna do dwufazowego zbioru buraków 

(5?) Maszyna charakteryzuje się tym, że ma 
nośnik /1/ z trzypunktowy» układem zawiesze
nia i wałkiem odbioru mocy umieszczonymi z 
przodu i z tyłu nośnika / 1 / do zawieszenia 
z przodu nośnika - ogławiaoza /2/» a z tyłu 
nośnika - wyorywacza /15/. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) A01K A2(21) 269841 (22) 87 12 29 

(71) Instytut Weterynarii, Puławy 
/72/ Niedzielski Jerzy, Bartnicka Barbara, 

Kowalski Andrzej, Falkiewicz Elżbieta, 
Kołatko Józefa 

(54l Matą do ula pszczelego 

(57) Mata składa się z warstwy waty celulozo
wej /i/ owiniętej gazą /2/ umieszczonej w 
worku foliowym /3/, którego jedna strona 
saa otwory /4/. Mata służy jako nośnik kwaau 
mrówkowego stosowanego do walki z warrozą. 

/3 zastrzeeżenia/ 

4(51} A01H A1(21) 264415 (22) 87 03 02 

(71) I n s t y t u t Ciężkie j Syntezy Organicznej 
"Blachownia", Kędzlerzyn-Koźle 

(72) Marciński Marek, Bekierz Gerard, 
Baraniecki Bronisław, Bodzek Kamila, 
Ginkowski C h r i s t o s , Mucha Józef, 
Wasyl Alojzy, Starzeweki J e r z y 

(54) Środek wspomagająco-aktywizujący działanie pestycydów 

(57) Środek składa się z 80-85,5% wagowych 
oleju parafinowego o lepkości 20-30 ran! /s, 
zawierającego 65-70% wagowych parafinonafta
nów i nie więcej niż 5 ppm wielopierścienio
wych węglowodorów aromatycznych, 14-19,5% wa
gowych mieszaniny emulgatorów zawierającej 
70-.75 części wagowych trójoleinianu etoksylo-
wanego sorbitu, 20-21 części wagowych monoolel 

nianu sorbitu, 4-5 części wagowych soli amo
nowej siarczanowanego n-alkilooksyetylowanego 
fenolu i 0,05-0,1 części wagowyoh soli sodowej 
sulfobursstynianu dwu-2-etyloheksylowego oraz 
0,2-0,5% wagowych dwu- i trójetanoloaoiny zmie
szanych w stosunku wagowym 6t4. /1 zastrzeżenie/ 

4(5l) A01N A1 (21) 264828 (22) 87 03 25 

[nstytut Przemysłu Organicznego, Warszawa 
Śledziński Bohdan 

(54) Środek szkodnikobójczy, zwłaszcza 
roztoozobójczy 

(57) Środek szkodnikobójczy zawierający nośni
ki, wypełniacze, środki powierzchniowo czynne, 
przyczepne, utleniające i barwniki, substancję 
ozynną t j . N.N-di/2,4-ksyliloiminometylo/-Ii-
metyloaminę w ilości 0,1 - 86% wagowych chara
kteryzuje się tym, że zawiera związek o wzorze 
ogólnym RO-C/^OZ-OM, w którym R oznacza niż
szą grupę alkilową, a M atom potasu lub sodu, 
w ilości 0,05-5% wagowych* Środek szkodniko
bójczy wykazuje zwiększoną trwałość podozas 
przechowywania i zwiększoną skuteoznoátí szkod-
nikobójczą, /1 zastrzeżenie/ 

4(51) A01K A1 (21) 269559 (22) 87 12 19 

(30) 86 12 30 - US - 946,738 
(71) JCJ Americas Inc., Wilmington, US 
(72) Groenwold Bareld E., Green Laddie l.v 

(54) Środek chwastobójczy zawierający odtrutkę 
przeciw,jego chwastobójczo aktywnym 
składnikom 

(57) Środek zawiera chwastobójczo skuteczną 
ilość pirolidonowego związki; o wzorze 1, w 
którym X oznacza atom wodoru, chloru lub grupę 
metylową, Y oznacza atom wodoru, chloru lub 
bromu, Z oznacza atom chloru lub bromu, R ozna
cza atom wodoru, chloru, bromu t fluoru lub jodu, 
lub grupę alkilową, acetylową, trifluorometylo-
wą, nitrową, cyjanową, alkoksylową, alkilotiolową, 
alkilosulfinylową, alkilosulfonylową, trifluoro-
metylotiolową, trifluorometylosulfinylową, trl-
fluorometyloaulfonylową, pentafluoropropiona-
midową lub 3-metyloureldową, R^ oznacza atom 

wodoru, chloru lub grupę alkilową o 1-4 atomach 
węgla, lub grupę trifłucrometylową, oraz R 2 ozna
cza atom wodoru lub grupę alkilową, chwastobój
czo skuteczną ilość ot -ehioroweoacetanilidu o 
wzorze 2, w którym Y i Y' każdy oznacza atom 
wodoru lub grupę alkilową lub alkoksylową, 

Y , Y3 i Y każdy oznacza atom wodoru lub chlo-
1 2 

rowca, albo grupę alkilową, Z, Z i Z każdy 
oznacza atom wodoru, grupę alkilową, hydroksyal-
kilową, chlorowcoalkilową, alkenylową, alkinylo-
wą, alkoksylową lub polialkoksylową, lub grupę 
heterocykliczną wybraną z grupy obejmującej 
grupę furfurylową, tiofuranyIową, pirolilową, 
tiazolilową, piranylową, oksazynylcwą i tria-
zynylową, a X oznacza atom chloru, bromu lub 
jodu, oraz niefitotoksyosną, odtrutkowo skutecz
ną ilość związku o wzorze 3, w którym X oznacza 
atom tlenu lub siarki, ft oznacza grupę chlorowco
alkilową lub grupę alkilową oraz R 1, R 2, R 3, R 4, 

R i R każdy niezależnie od siebie oznaczają 
atom wodoru, niższą grupę alkilową alkoksyal-
kilową, oraz niższą grupę alkilohydroksylową. 

/3 zastrzeżenia/ 
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4(51) A21C A1(21) 263944 (22) 8? O 2 03 

(75) Grosny Edward» Poznań 

(54) Urządzenie do krajania ciasta na 
ňTtki lub paski. zwłaszcza na makaron 

(57) Urządzenie ma obudowę, w której booz-
nyoh óciankaoh łożyskowane są dwie pary równo-
ległyoh wałków, których osie leżą parami w 
płaszczyznaoh poziomych, wzajemnie równoleg
łych. Jedną parę stanowią wałki tnące /3/ x 
/4/, współpracujące od spodu z grzebieniowymi 
zgarniaczami /12/, a drugą pare wałki walcują
ce /5/ i /6/, współpracujące od spodu z ostrzo« 
wymi zgarniaczami pasma /13/» Obudowa ma trzy 
otwarte od góry komory* z których skrajne sta
nowią zasobniki mąki /8/, a środkowa stanowi 
zasobnik /10/ ciasta. Wałki walcująca /5/ i 
/ć/ usytuowane są symetrycznie nad wałkami 
tnącymi /3/ i /4/, przy czym wszystkie wařki 
otrzymują napęd współbieżny od zespołu kół zę-
batyoh napędzanych korbą. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) A24D Al (21) 269373 (22) 87 12 11 

4(51) A41D A2(21) 269579 (22) 87 12 17 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Technicznych Wyrobów Włókienniczych 

(72) Łeitloff Mirosława, Komiluk Włodzimierz, 
Jagusiak Mirosława, Bajda Janusz, 
Bajda Aleksandra, Demus Jadwiga 

(54) Sposób miejscowego wzmacniania materiału 
włókienniczego zwłaszcza na ochronna 
i zawodowa odzież 

(57) Sposób polega na tym, że nakłada się 
warstwy folii termoplastycznej na określone 
miejsca i łączy trwale z materiałem pod nacis
kiem 200-1200 N/cm2, w temperaturze bliskiej 
płynięcia polimeru 120-220°C, w czasie 10-45 
sek. /1 zastrzeżenie/ 

A1 (21) 27H96 (22) 88 03 29 4(51) A47B 
A47G 

(75) Wódarski Andrzej, Sokalski Jerzy, 
Warszawa 

(54) Przenośny barek alkoholowy 

(57) Barek ma obudowę /I/, złożoną z podstawy 
wyposażonej w gniazda dla pojemników na alkohol 
/10/, dwóch ścianek bocznych oraz przedniej 
i tylnej. Obudowa /1/ jest połączona z obejmą 
/2/ za pomocą sworzni obrotowych /5/ stanowią-
oych jej punkt obrotu względem obudowy /1/. 
Obejma /1/ ma uchwyt /3/ oraz sworzeń /6/, umie
szczony w jednej z jej booznych śoian, który 
wraz z kłódką /!/ i zamkiem /4/ umieszczonym 
w bocznej ścianie obudowy /1/, zabezpiecza pojem
niki /10? z przywieszkami /11/ przed wyjęciem. 

/! zastrzeżenie/ 

4 (JJ1) A23K A1 (21) 264867 (22) 87 03 27 

(71} Przedsiębiorstwo Wdrapania i Upowszech
niania Postępu Technicznego i Orga
nizacyjnego "POSTEOfi", Poznań 

172} Więckowski Winoenty, Kulozyoki 
Eugeniusz* Olejniczak Edward, Prize 
Jerzy 

(54) Mieszanka mineralno-odżywcza dla zwierząt 

(57) Mieszanka składa się z 58-70 części wa
gowych glukozy, 11-15 części wagowych glicyny, 
10-12 części wagowyoh chlorku sodu i 14-20 
ozęści wagowych bentonitu. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) A24D Al (21) 269373 (22) 87 12 11 

(30) 86 12 12 - US - 940,818 
r711 R.J. Reynolds Tobacco Company, Winstor-

Salem, US 

(54) Wyrób do palenia 

(57) Wyrób do palenia, zawierający nietytonie-
wy element palny oraz oddzielony fizycznie 
środek wytwarzający aerosol, zawierający sub-
stanoję tworzącą aerosol charakteryzuje sie 
tym, że zawiera środek wybrany z grupy kwasu 
lewulinowego, octanu estru węglowodanu, lewu-
linianu estru węglowodanu lub ich mieszaniny. 

/12 zastrzeżeń/ 
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4(51) A61B A1(21) 263523 (22) 86 12 31 

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

(72) Rafalski Zygmunt, Wieczorek Jan 

(54) Płytka kątowa 

(57) Płytka kątowa, wykonana z biologicznie 
obojętnego tworzywa, ma w swej dłuższej częś
ci /1/ otwory /2/ służąoe do jej przykręca
nia wkrętami kostnymi do odłamów strzałki oraz 
na jednym z końoów zagięte ostrogi /3/. W środ
ku dłuższej części /1/ płytka ma kątowo wy
giętą część krótszą, w której znajdują się 
otwory do mocowania wszczepu wprowadzonego w 
odłamy strzałki. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) A61B A1(21) 263524 £22) 86 12 31 

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

(72) Rafalski Zygmunt, Wieczorek Jan, 
Oskedra Kazimierz 

(54) Szpilka śródszpikową 

(57) Szpilka śródszpikową ma kształt zagiętego 
pręta o przekroju trójkąta wklęsłego /1/ któ
rego jedna końcówka /2/ jest trójgrannie 
ścięta, a druga końcówka /3/ hakowato zagięta 
o 180 , jest również ostro ścięta. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) A61B A2(21) 270083 C 2 2) 8 8 0 1 0 8 

A61H 

(71) Zakłady Produkcyjno-Usługowe "UNIMEO!", 
Gdańsk 

(72) Frydrychowski Andrzej, Zalewski 
Sławomir 

(54) Układ blokady pamięci statycznej 
diagnostycznego, cyfrowego urządzenia 
medycznego 

(57) W układzie blokady do wejścia selekcji 
/CS/ pamięci statycznej /RAM/ jest dołączony 

kondensator elektrolityczny /C/, mający biegun 
ujemny przyłączony do masy, a biegun dodatni 
dołączony do toru /LG/ binarnego sygnału blokują
cego pamięci. /1 zastrzeżenie/ 

4(51} A61P A1(21) 264338 (22) 87 02 27 

(7l) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
2) Apalkow Wiesław, Apalkow Mariusz 

(54) Sztuczny mięsień 

(57) Mięsień składa się z wiązek /1/ i /2/ 
pojedynczych włókien mięśniowyoh, które usytuo
wane są w osłonie /5/ mającej, korzystnie oplot 
krzyżowy /7/ wykonany z nierozciągliwych nici, 
przy czym kształt wiązek może odpowiadać kształ
towi określonego mięśnia zbliżonego do kształtu 
mięśni naturalnych. /7 zastrzeżeń/ 

4(5l) A61P A1 (21) 263522 (22) 86 12 31 

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

(72) Rafalski Zygmunt, Konzal Stanisław 

(54) Aparat do wydłużania kończyny 

(57) Aparat składa się z trzech przesuwnych 
względem siebie elementów /1/, /6/, /7/ umiesz
czonych teleskopowo jeden w drugim, przy ozym 
elementy /1/ i /7/ mają podłużne wycięcia /4/ 
i /23/. Element /6/ ma przelotowe otwory /22/ 

4(51) A61P Al (21) 264339 C22) 87 02 27 

(7l) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Apalkow Wiesław, Apalkow Mariusz 

(54) Sztuczny mięsień 

(57) Mięsień składa się z wiązki /1/ pojedynczych 
włókien mięśniowych, które usytuowane są w osło
nie /3/ mającej, korzystnie oplot krzyżowy /5/ 
wykonany z nierozciągliwych nici, przy czym 
kształt wiązek może odpowiadać kształtowi okre~ 
słonego mięśnia zbliżonego do kształtu mięśni 
naturalnych. /7 zastrzeżeń/ 
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dla środkowych wszczepów /3/. Płaszczyzna 
wprowadzonych wszczepów środkowych /3/ 
przecina obrys elementów przesuwnych /1/, 
/6/ i /7/, zaś wszczepów skrajnych /19/ leży 
na zewnątrz tego obrysu. /I zastrzeżenie/ 

4(51) A6IF 11 (21) 263525 (22) 86 12 31 

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

(72) Raialski Zygmunt, Konzal Stanisław 

(54) Celownik 

(57) Celownik ma prosadnioę, po której prze
suwają się kostki /3/ blokowane pokrętłem 
/4/. Do przesuwnych kostek /3/ mocowane są 
śrubami /11/ płytki /5/, /6/, /7/ i /9/, za
leżnie od potrzeby i uznania operatora, słu
żące najpierw do wprowadzania oprzyrządowa
nia niezbędnego do wykonania otworu w kości, 
potem do wprowadzania wszozepów kostnych. 
Wszczepy te blokuje się w płytkach /5/, /6/„ 
/7/ i /9/ za pomocą tulejek kołnierzowych 
/8/ oraz pokręteł /10/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) A61G Al (21) 264353 y C22) 87 02 26 

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

(72) Porębska Maria, Kwaśniewski Franciszek 

(54) Mechanizm do zwężania wózka inwalidz
kiego 

(5/) Mechanism stanowią obejmy /2/, z którymi 
połączone są obrotowo dźwignie /4/ i /5/. 
Dźwigała /4/ jeat połączona obrotowo z na
krętkami /6/ śruby rzymskiej /7/. Dźwignia 
/5/ jeat połączona z nakrętkami /6/ śruby 
rzymskiej lii poprzez układ dźwigni /8/. 
Końcówka śruby rzymskiej /7/ zakońozona jest 
korbką /9/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) A61K A1(21) 262006 (22) 86 10 23 

(30) 85 10 24 - DE - P 3537761.5 
(T1j Bayer A.G., Leverkusen, DE 

(54) Sposób wytwarzania trwałych roztworów 
" infuzyjnych-" 

(57) Sposób wytwarzania trwałych roztworów 
infuzyjnych zawierających 0,015 - 0,5% wago
wych kwasu 1-oyklopropylo-6-fluoro-1,4-dihydro-
-4-okso-7-/1-piperazynylo/-chinolino-3-karbo-
ksylowego /Ciprofloxacin/, polega na tym, że 
odpowiednią ilośó substancji czynnej, ewentual
nie w postaoi soli, jak soli z metalem alka-
lioznym lub metalem ziem alkalicznych, albo soli 
addycyjnej, wodzianu albo wodzianu soli albo 
w postaci mieszanin tych soli względnie wodzia-
nów zadaje się fizjologicznie tolerowanym kwa
sem albo mieszaniną kilku fizjologicznie tolero
wanych kwasów w ilości, która w stosunku do 
ilośoi wystarczającej do rozpuszczenia substan-
oji czynnej względnie jej soli albo wodzianów 
stanowi nadmiar zapobiegający wydzielaniu się 
substancji czynnej, ewentualnie dodaje środki 
pomocnicze preparatu i uzupełnia wodą albo 
zwykłym roztworem nośników infuzyjnych, tak 
żeby zakres stężenia substancji czynnej wyno
sił 0,015 - 0,5 g, przy czym przy użyciu sub
stancji czynnej w postaci soli z metalem alka
licznym albo metalem ziem alkalicznych w wyma
ganych do rozpuszczenia ilościach kwasu zawar
te są dodatkowo jeszcze ilości, które potrzebne 
są do zobojętnienia anionu substancji czynnej, 
a przy użyciu soli addycyjnych częśó wymaganych 
ilości kwasu zawarta jest już w stosowanej 
soli substancji czynnej. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) A61K A1(21) 264012 (22) 87 02 09 

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

(72) Rychel Ryszard, Marcinek Elżbieta 

(54) Środek po goleniu w postaci emulsji 

(57) Środek po goleniu w postaci emulsji skła
da się z alkoholu etylowego w ilości od 0 do 
30,0% wagowych, mieszaniny mono i dwugłicerydu 
kwasu stearynowego i palmitynowego w ilości 
od 1,5 do 4,0% wagowych, poliokayetylen-20-
cetylstearylalkoholu w ilości od 0,5 do 3,0% 
wagowych, alkoholi tłuszczowych w ilości od 
0,2 do 2,0% wagowych, polimeru kwasu akrylowego* 
najkorzystniej o ciężarze cząsteczkowym około 
3 x 10° w ilości od 0,1 do 0,6% wagowych, ole
jów mineralnych w ilości od 5,0 do 14,0% wago
wych, kopolimeru połieteropolisiloksanowego 
w ilości od 1,0 do 2,5% wagowych, stearynianu 
izooktylu w ilości od 2,0 do 4,5% wagowych 
i/lub mirystynianu izopropylu w ilości od 2,0 
do 4,5% wagowych, kwasu salicylowego w ilości 
od 0 do 0,25% wagowych, alantoiny w ilości od 
0,1 do 1,0% wagowych, trójetanoloamlny w iloś
ci od 0,05 do 0,5% wagowych, kompozyoji zapa
chowej w ilości od 0,1 do 0,5% wagowych, 2-bromo-
-2-nitro~propano-1,3 diolu w ilości od 0 do 
0,03% wagowych oraz wody w ilości od 54,0 do 
73,0% wagowych. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) A61K A1 (21) 264812 - (22) 87 03 25 

(71) Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, 
Warszawa 

(72) aledzińaka Barbara, Woj Olechowska Hanna, 
Starczewska Grażyna, Wójcik Elżbieta 

http://infuzy.1n.vch-
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wzrostu w ilościach synergicznie skutecznych. 
I zastrzeżeń/ 

4(51) A61K A1 (21) 269636 (22) 87 12 22 

(30) 86 12 24 - JP - 61 - 306392 
(71) Pfizer Ino., Nowy Jork, US 

(54) Sposób wytwarzania zewnętrznego środka 
przeciwzapalno-przeciwbolowego 

(57) Sposób wytwarzania zewnętrznego środka 
przeciwzapalno/przeciwbólowego, do stosowania 
w postaci przylepca, polega na mieszaniu piro-
zioamu w wodnej zawiesinie, ewentualnie zawie
rającej rozpuszczalnik organiczny, w składniki 
alkalloznym w połączeniu z wodnym podłożem 
kłejącym, mającej po wymieszaniu pH około 4,0-
9,0, a następnie naniesieniu na taśmę. 

Otrzymany środek ma dobrą przenikalnośó 
przez skórę i dobrą trwałość. /10 zastrzeżeń/ 

4(51) A61L A1 (21) 264208 (22) 87 02 18 

(71) Instytut Niskich Temperatur i Badań 
Strukturalnych PAN, Wrocław 

(72} Bałuka Marian, Doroszkiewicz Włodzimierz 
Raozkowaki Zbigniew 

(54} Sposób gazowggo wyjaławiania oraz 
urządzenie do gazowego wyjaławiania 

(57} Sposób wyjaławiania, przydatny w lecznic
twie i szpitalnictwie, polega na zastosowaniu 
jako czynnika wyjaławiającego mieszanki powie
trza z ozonem. Przebieg wyjaławiania przedmio
tów umieszczonych w szczelnej komorze stery-
lizaoyjnej obejmuje cykle, składająoe się z 
wytwarzania w komorze sterylizacyjnej próżni 
a następnie doprowadzania powietrza wzbogaco
nego ozonem, po czym cykle przedmuchiwania, 
składające się z wytwarzania próżni i doprowa
dzania sterylnego powietrza. 

Urządzenie do wyjaławiania składa się z 
generatora ozonu /1/ połączonego przewodem 
z zaworem odcinającym /7/» a komorą steryłiza-
oyjną /3/» połączoną z atmosferą przewodem /8, 
z zaworem /9/ i pompą próżniową /11/. Na prze-
wodaoh znajdują się urządzenia do rozkładania 
ozonu /4/ 1 /10/, składające się z grzałki /5, 
1 chłodnicy /6/, Urządzenie do wyjaławiania 
jeat wyposażone w urządzenie elektroniozne 
sterująo© jego pracą. /ó zastrzeżeń 

(5Ą) Sposób izolowania proscylarydyny z 
ekstraktów roślinnych 

(57) Sposób polega na tym, że ekstrakty roślinne 
wierające prosoylarydynę po rozpuszczeniu w 
mieszaninie rozpuszczalników, zawierająoej od 
90 do 98% objętościowych chlorowooalkanu od 
C do C. i od 2 do 10% objętościowyoh alkoholi 

alifatycznego o C, do C^ oraz wodę w ilośoi 
nie przekraczającej stanu nasycenia, rozdziela 
się na kolumnie z żelem krzemionkowym* Elu-
oję przeprowadza się używająo tej samej mie
szaniny rozpuszczalników co do rozpuszczenia 
ekstraktu. 

Proacylarydyna ma zastosowanie w łecznic-
twie jako lek nasercowy. /1 zastrzeżenie/ 

4(51} A61K A1(21) 264813 (22) 87 03 25 

(71) Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, 
Warszawa 

(72) Wojciechowska Hanna, Sledzióska Barbara, 
Starczewska Grażyna 

(54*) Sposób otrzymywania pr oscy lary dyny 
Ł cebuli morakjej 

(57) Sposób polega na tym, że cebulę morską 
poddaje się najpierw fermentacji w środowisku 
wodnym z dodatkiem alkoholu alifatycznego 
o CL do C, po czym przeprowadza ekstrakcję 
rozpuszczalnikami organicznymi nie mieszają
cymi się z wodą, a uzyskany ekstrakt rozdzie
la na kolumnie chromatograficznej z niejono
wym, niepolarnym sorbentem syntetycznym. 
Z zabranych frakcji zawierających prosoyla-
rydynę wyodrębnia się ją i oczyszcza. 

Proscylarydyna A znajduje zastosowanie 
w lecznictwie jako lek nasercowy. 

/1 zastrzeżenia/ 

4(51) A61K Al (21) 264854 ) (22) 87 03 27 

(7l) Instytut Przemysłu Parmaceutyoznego, 
Warszawa 

(72) Zaworaka Alicja, Chilmoncssyk Zdzisław* 
Saelejewakl Wiesław, Mączeńeki 
Stanisław 

(54) Sposób wyodrębniania ant o cv .łanów z 
borówki caaraiey Vyaccinium Myrtjllus/ 

(57} Sposób polega na tym, że sok z owoców 
borówki czernicy oraz ekstrakt z wytłoków 
zakwasza się kwasem solnym i nanosi się na 
żywicę adsorpcyjną typut Diaion HP 20 lub 
Amberlit XAD2, a następnie eluuje niższym 
alkoholem alifatycznym z dodatkiem kwasu 
aolnego i z eluatu wyodrębnia się produkt. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(5l) A61K A1 (21) 269527 (22) 87 12 17 

(30) 86 12 22 - US - 06/945114 
C(\) Eli Lilly and Company, Indianapolis,US 

(54) Sposów zwiększania mięsności i/lub mleczości fizjologicznej normalnego ssaka hodowlanego 

(57j Sposób zwi skazania mięanosci i/lub uileoss--
ności fizjologicznie normalnego asaka hodow-
lanego poprzez podwyższaniu stężenia endogen
nego hormonu wzrostu w krwioobiegu tegro aeaka 
polega na tym, że ssakowi podaje uię jednocześ
nie estrogen i czynnik uwalniający hormon 
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4(51) A63H A1 (21) 264388 (22) 87 03 02 

(71] Przedsiębiorstwo Zagraniczne "MARPOL", 
Warszawa 

(72) Chorzewski Krzysztof 

(54) Zestaw elementów do budowy zabawek 
w postaci pojazdów 

(57) Zestaw ma co najmniej jeden element /1/ 
bazowy w postaoi podwozia pojazdu, cztery 
kółka /3/ z osiami /4/ w postaci piast oraz 
elementy /10, 11, 12/ składowe nadwozia, 
łączone ze sobą kołkami /5/. /11 zastrzeżeń/ 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

4(5l) B01D A1(21) 263810 (22) 87 01 22 

(75) Bednarski Stanisław, Kraków 

(54) Oddzielacz 

(57) Oddzielacz ma wlotową komorę /2/ dwa 
wylotowe króćce /3/» oraz dwa przewody /6/ w 
formie kolan, które są połączone wspólnym 
zbiorczym wylotowym króćcem /7/» We wlotowej 
komorze /2/,jeat umieszczony oitowy wkład/8/iaś 
wlotowy krocieo /1/ jest wyposażony w nastawną 
kierownicę. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) B01D Al(2l) 264111 (22) 87 02 12 

(71) Instytut Chemii Nieorganicznej, 
\ Gliwice 

(72) Bańczyk Leon, Grobelny Aleksander, 
Woźniak Aleksander 

(54; Kolumna do wymiany masy 

(57) Kolumna do wymiany masy zawierająca 
wypełnienie w postaci kształtek ma wlot cie
czy do kolumny przez zraszacze /4/ usytuowany 
w pustej przestrzeni nad warstwą wypełnie
nia /3/. /1 zastrzeżenie/ 

4(5l) B01D Al(2l) 264525 (22) 87 03 09 

Politechnika Warszawska, Warszawa 
Warych Jerzy 

(54) Sposób usuwania kwaśnych zanieczyszczeń 
gazowych i stałych, cząstek aerozolowych 
ze strumienia gazów odlotowych z procesów 
przemysłowych 

(57) Sposób polega na tym, że strumień gazów 
0 temperaturze 10Q-700°C, wilgotności ^ 20% 

3 
objętościowych i zapyleniu do 50 g/m zawiera
jący od 0,1 do 3% objętościowych kwaśnych za
nieczyszczeń wprowadza się do aparatu fluidal
nego w przeciwprądzie do strumienia substancji 
reaktywnej w stosunku do zawartych w gazie 
kwaśnych zanieczyszczeń. Substancję reaktywną 
rozpyla się nad górną powierzchnią złoża flui
dalnego lub podaje się bezpośrednio do złoża 
w postaci wodnego roztworu lub wodnej zawiesina 
Stosunek molowy substancji reaktywnej do kwaś
nych zanieczyszczeń gazowych wynosi od 1,0 do 
1,5. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B01D A2(21) 269821 (22) 87 12 29 

(71) Wojskowa Akademia Techniczna im.Jarosława 
Dąbrowskiego, Warszawa 

(72) Kamiński Józef 

(54) Odpylacz promieniowy 

(57) Odpylacz promieniowy składa się z wlotu 
/1/ i kanału przepływowego /2/ z oddzielaczem 
pyłu /3/» W przekroju osiowym odpylacza, oddzie
lacz pyłu /3/ osadzony jest stycznie względem 
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tworzącej zewnętrzną ścianę kanału przepływo
wego /2/, a kąt 06 zawarty- między płaszczyzną 
czołową wlotu /1/ i płaszczyzną przechodzącą 
przez punkt styczności mieści się w prze
dziale 45°-90°. /1 zastrzeżenie/ 

4(51} B01P A1(21) 26235°. (22) 86 11 11 
C25D 

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 
Warszawa 

(72) Kolanko Zdzisław, Prescher Dietrich, 
Kngler Gunter, Blume Annegret, Below 
Heldrun, Stri«gler Claus, Kurmies Axel 

(54) Środek powlerzchniowo-czynny do roztwo
rów galwanicznych i elektrolitów na 
pązie związków chromu sześciowartoś
ciowego 

(57) Środek stanowi mieszaninę związków 
homologicznych z grupą hydrofiłową o stałej 
izomerii położenia o ogólnym wzorzeJ 

Cn 

S04J 

gdzie M oznacza wodór, sód, potas lub grupę 
amonową, a - liczbę całkowita między 1 i 
x-3, m - przeciwbieżne wartośoi liczb całko
witych między x-4 a 0, gdy x przedstawia 
ogólną liczbę atomów węgla. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B01P A1 (21) 264323 (22) 87 02 2! 
E21F 

(71) Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo 
Węglowe, Kopalnia Węgla Kamiennego 
"Chwałowioe", Rybnik 

[72; Przeczek Bogusław, Krzyszkowski Zbigniew, 
Kania Marian, Fraczek Sylwester, 
Maciończyk Eryk 

(54} Mieszalnik dymnicowego pyłu z wodą 

(57) Mieszalnik ma wylot /2/ doprowadzającej 
rury /3/ ponad lustrem /4/ mieszaniny /5/» 

Nieco poniżej wylotu /2/ jest usytuowana 
pierścieniowa dysza /6/, która ma we wnętrzu 
wylot /7/ wody tworząoej wodny ekran. W kopule 
/8/ jest osadzona rura /9/ odprowadzająoa po
wietrze ze zbiornika /1/, która ma wlot /10/ 
ścięty skośną powierzchnią. Kopuła /8/ ma 
przedłużenie do wnętrza zbiornika /1/, stano
wiące dyfuzor /I3/. którego dolna krawędź / H / 
leży poniżej dyszy /6/. W dnie /15/ zbiornika 
/1/ jest usytuowany łopatkowy wirnik /17/, osa
dzony na osi silnika /18/, służący do mierzenia 
gęstośoi mieszaniny /5/. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) B01P A1 (21) 264351 (22) 87 02 26 

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

(72) Porębska Maria, Rydlewski Andrzej, 
Golonka Janusz 

(54) Urządzenie do mieszania mas 

(57) Urządzenie do mieszania mas złożone jest 
z komory mieszania /8/ i układu napędowego. 
Komorę mieszania /&/ stanowi elastyczny zbior
nik wykonany w kształcie stożka, przy czym 
część pobocznicy stożka tworzy lej zsypowy. 
Górna część komory /&/ spoczywa na końcaoh 
ruchomych prętów mieszających /4/, które sprzę
gnięte są parami między sobą i z układem napę
dowym, umożliwiającym ruch wahadłowy prętów 
/4/. Komora /&/ jest podwieszona w sposób 
umożliwiający przesuniecie jej środka ciężkoś
ci. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B01J A1(21) 263969 (22) 87 02 05 

(71) Politechnika Wrooławska, Wrocław 
(72) Rutkowski Marian, Perzyński Bogumił, 

Górecki Henryk, Grabas Kazimierz 

(54) Urządzenie do wytwarzania sorbentów 
mineralno-węglowych 

(57)Urządzenie wyposażone jest w dwa wymienniki 
ciepła /15/, /16/, dopalacz /I3/ i kondensator 
/ H / , który jeat połączony z wymiennikiem ciepła 
/IS/. Wymiennik ciepła /15/ połączony jest z 
pokrywą retorty, kondensatorem /14/, a następ
nie z dopalaczem /13/. Wymiennik ciepła /16/ 
połączony jest ze srudkowymi i dolnymi przestrze
niami międzypółkowymi. /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) B O U A1 (2l) 263970 (22) 87 02 05 

Politechnika Wrocławska,, Wrocław 
Rutkowski Marian, Perzyński Bogumił, 
Górecki Henryk, Grabas Kazimierz, 
Miłosz Stefan 

(54) Sposób wytwarzania sorbentów mineralno-
węglowych 

(57) Sposób polega na tym, że porowate sub
stancjo nieorganiczne fcakie jak ziemie krze
mionkowe , okrzemkowe, giinokrzeznianowe i inne 
minerały ilaste pokryte substancjami organi
cznymi bogatymi w węgiel pierwiastkowy podda
je się karbonizacji przy ciągłym mieszaniu 
w ograniczonej przestrzeni o strefowo zmienia
jącej sif temperaturze i składzie gazów» Do 
przestrzeni tej wprowadza się także kontrolo
waną ilość" powietrza niezbędną do wytworzenia 
na matrycy mineralnej zwęglonej substancji 
organicznej od 1,0 do 25% wagowych« 

Wytworzona sorbenty przeznaczone są do 
stosowania w przemyśle spożywczym, chemicz
nym i farmaceutycznym. Ż3 zastrzażania/ 

4 (51) BOU 
G01B 

Al (21) 264421 (22) 87 03 0Í 

(71) 
(72) 

(54) 

Politechnika Wrocławska, Wrocław 
Schroeder Jerzy» Zabrzeski Jerzy, 
Jarmakowicz Józef, Terlecki Janusz, 
Wyroba Zygmunt, Skowroński Bolesław., 
Kozłowski Kazimierz, Somkowicz Antoni, 
Motel Wojciech 

Katalizator do utleniania amoniaku do 
tlenku azotu 

(57) Katalizator do utleniania amoniaku do 
tlenku azotu, mający postać pakietu siatek, 
zawierającego siatki ze stopów palladu z 
rodem i ewentualnie z platyną l/lub złotem 
charakteryzuje się tym, że siatki ze stopów 
palladu zawierają nie mniej niż 90% wagowych 
palladu i nie więcej niż 3% wagowych rodu. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) BOU A1 (21) 264641 (22) 87 03 12 

(71) Gliwickie Przedsiębiorstwo Projektowania 
i Wyposażania Obiektów Przemysłowych 
"PROZAP", Gliwice 

(72) Dziąćko Jerzy, Będkowski Waldemar, 
Zastawny Włodzimierz, Majka Jan, 
Gwiżdż Włodzimierz 

(54) Sposób wytwarzania granulatu z włókien 
nieorganicznych zwłaszcza mineralnyćET" 
coraz urządzenie"do wytwarzania granulatu 
z"'włókien nieorganicznych zwłaszcza 
mineralnych 

(57) Sposób charakteryzujo się tym, że suro
wiec wprowadzony do granulatora poddaje się 
rozdrobnieniu przez łopatki rozdrabniające 
i granulowaniu przez łopatki granulujące, 
które wprowadzają go równocześnie w ruch obwo
dowy i osiowy o składowej zbliżonej do linii 
śrubowej, po czym odsiawa się części nieroz-
włóknione granulatu, który przemieszcza się 
po torze spiralnym przez całą powierzchnię 
Bita gdzie następuje równocześnie dalsza 
granulacja surowca. Urządzenie wyposażone jest 
w granulator, który ma łopatki rozdrabniają
ce /6/ i łopatki granulujące /7/ umieszczone 
na wspólnym wale /5/ przy czym kąt ustawienia 
tych łopatek jest regulowany, a wylot /10/ 
granulatora jest umieszczony po przeciwległej 
stronie wlotu granulatora. /2 zastrzeżenia/ 

4(5'l) BO i J Al (21) 264711 (22) 87 03 17 

Í7ll Politechnika Wrocławska, Wrocław 
[72) Radomyski Bohdan, Trawczyński Janusz 

(54) Sposób wytwarzania szerokoporowatego 
nośnika glinowego 

(57) Sposób polegający na strącaniu wodorotlen
ku glinu z glinianu sodu za pomocą kwasu 
azotowego przy pH=7-10 i w 313-383K, a następ
nie poddawaniu otrzymanego oaadu przemywaniu i 
suszeniu, a w końcowym etapie formowaniu i 
kałcynacji charakteryzuje się tym, że strąca-
nia prowadzi się w środowisku kwasu ortofos
forowego zobojętnionego wodą amoniakalną lub 
w środowisku soli amonowych za pomocą miesza
niny kwasu azotowego i fosforowego. Wytworzony 
nośnik przeznaczony jest do wytwarzania kata
lizatora i sorbentów. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B O U A1 (2l) 264717 (22) 87 03 19 
B01D 

(7l) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Brodowicz Kazimierz, Zieliński Marek, 

Sobczyk Zofia, Kaliński Andrzej 

(54) Sposób regeneracji jonitowego złoża 
mieszanego 

(57) Sposób polega na tym, że złoże mieszane 
składające się z anionitu silnie zasadowego 
i kationitu silnie kwaśnego rozdziała się w 
nasyconym roztworze solanki,, następnie w 
oddzielnych urządzeniach anionit traktuje się 
roztworem alkaliów a kationit traktuje aie 
roztworem kwasu i po usunięciu reagentów obie 
żywice miesza się razem w wodzie otrzymując 
gotowe do pracy złoże mieszane. 

/1 zastrzeżenie/ 

http://katior.it
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4 (51) BO1J A1(2Î) 270367 (22) 88 01 

(30) 87 01 30 - US - 008,800 

29 

87 12 22 - US - 133,480 

Exxon Chemical Patents, Inc., Baytown,US 
Turner Howard W., Hlatky Gregory G. 

(54) Katalizator i sposób wytwarzania 
katalizatora polimeryzacji nienasyconych 
monomerów i ich mieszanin 

(57) Katalizator wytwarza się przez połącze
nie pierwszego związku będącego związkiem 
bis/cyklopentadienylo/metalu, który zawiera 
co najmniej jeden podstawnik zdolny do reak
cji z protonem, a metalem jest tytan, cyrkon 
lub hafn, z drugim związkiem, zawierającym 
kation o właściwościach donora protonu i anion, 
bedąoym pojedynczym kompleksem koordynacyjnym 
zawierającym liczne rodniki lipofilowe zwią
zane kowalencyjnie z centralnym atomem meta
lu lub atomem niemetalu noszącym ładunek i 
osłaniającego. Proces prowadzi się przez 
okres umożliwiający protonowi, dostarczanemu 
przez kation drugiego wyżej wymienionego 
związku, przereagowanie z podstawnikiem związ
ku bis/cykłopentadienylowym/metalu po czym 
wydziela się czynny katalizator jako bezpo
średni produkt lub jako produkt rozkładu 
produktów pośrednich. /24 zastrzeżenia/ 

4(51} B02G A1 (21) 264024 (22) 87 02 09 

(71) Zabrzańskie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 
Węgla Kamiennego "SOŚNICA", Gliwice 

(72) Tkaczyk Roman, Uliczka Edward, Taraj 
Tadeusz, Dylus Szymon 

(54) Urządzanie rozdrabniające 

(57) Urządzenie ma wirnik /2/ wyposażony 
korzystnie w pięć trójramiennych tarcz /6/, 
w ktÓryoh jedno z ramion jest ostrzem tnącym, 
a dwa pozostałe eą zaopatrzone w wystająoe 
kły rozdrabniające. Na napędowym wale /7/ 
trójramienne tarcze /ć/ są osadzone z kątowym 
przesunięciem waględea siebie o 60°. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B02C A1(21) 264522 (22) 87 03 09 

(71) Wyż sza Szkoła Pedagogiczna im.Powstańców 
âi^aklch, Opole 

(Ti) Tarasek .3 an, ïaraaek Władysław 

(̂ 4} Kula miażdżąca i sposób jej wykonania 

(57) Kula miażdżąca młyna do rozdrabniania 
węgla składa się z jednolitego, wewnątrz 
pustego rdaenia /4/, mającego w osi symetrii 
otwory, przy czym koncentrycznie w stosunku 

do tych otworów na powierzchni wewnętrznej 
znajdują się występy /5/, natomiast na powie
rzchni zewnętrznej rdzenia /4/ odpowiadające 
im wgłębienia. Czasza robocza /1/ składa się 
z dwóch półkul /2/ zaopatrzonych w walcowe 
otwory, leżące w osi symetrii normalnej 
do płaszczyzny podziału, przy czym koncentry-
oznie do tych otworów na powierzchni wewnętrz
nej obu półkul /2/ znajdują się występy wzmac
niające /7/, wchodzące we wgłębienia rdzenia 
/4/. W otworaoh obu półkul /2/ czaszy /1/ 
oraz w otworach rdzenia /4/ znajduje się łą-
oznik /12/ w postaci sworznia z główką walcową 
/11/ lub rurowy łącznik /I7/ zaopatrzony w śru
bę /I3/ z łbem /16/ i otworami /I4/ w łbie. 
Przedmiotem wynalazku jest także sposób wykona
nia kuli miażdżącej. /6 zastrzeżeń/ 

A 

4(5l) B04C A1 (21) 264550 (22) 87 03 09 

(75) Bednarski Stanisław, Kraków 

4 (51) B02C A1 (21) 264605 (22) 87 03 11 

(71) Zakłady Metalurgiczne Przemysłu Maszyn 
Rolniczych "Agromet", Kutno 

(72) Piątek Mirosław, Dąbrowicz Jerzy 

(54) Urządzenie do kruszenia złomu 

(57) Urządzenie ma osadzony na podstawie nożnej 
korpus /1/ w kształcie prostopadłościanu, w 
którym zamocowany jest siłownik hydrauliczny 
/2/ z ozłonem taranowym /3/. Korpus /1/ stanowi 
wykonana z teownika kratownica /13/ obudowana 
od wewnątrz płytą stalową, a od zewnątrz płytę 
dźwiękochłonną. Korpus /1/ ma przelotową komorę 
roboczą /5/» której otwór zasypowy /8/ zamykany 
jest płytą górna /§/, a otwór wylotowy /10/ 
płytą dolną /11/. Na ścianie oporowej /1/ osa
dzona jest matryca /6/ z wymiennymi zębami mają-
oyml w przekroju kształt ściętego stożka. 

/3 zastrzeżenia/ 
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(54) Hydrocyklon 

(57) Hydrocyklon zawiera naczynie stożkowe 
/ 1 / z wstępną komorą cylindryczną / 2 / i dwa 
wyloty osiowe /3/ i / 4 / po obu końcach. 
Naczynie stożkowe / 1 / jest zamknięte pokrywą 
/ Q / Z dyszą przelewową /9/. Naczynie stożko
we / 1 / zawiera jedną lub więcej dysz wloto
wych /6/. Natomiast dolna część naczynia 
/ 1 / ma postać gradacyjnie zmniejszających 
się cylindrów. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B05B A1(21) 264720 (22) 87 03 19 

Politechnika Warszawska, Warszawa 
Domosławski Paweł 

(54) Obrotowy rozpylacz elektrostatyczny 

(57) Rozpylacz zawiera napędzaną silnikiem 
tarczę rozpylającą /1/, której profilowane 
obrzeże wyposażone jest w promieniowe otwory, 
formujące pojedyncze strugi rozpylanej cie
czy. 

Elektroda wysokonapięciowa / 2 / umieszczo
na w pobliżu strefy tworzenia się kropel, ma 
postać pierścienia o średnicy wewnętrznej co 
najmniej równej średnicy zewnętrznej tarczy 
rozpylającej /1/. Elektroda / 2 / wbudowana 
jest w korpus / 4 / nieruchomy względem silni
ka /3/ napędzającego tarczę /1/. Korpus / 4 / 
wykonany jest z materiału izolacyjnego, a ze
spół korpusu / 4 / wraz z elektrodą / 2 / znaj
dują się wewnątrz kanału /11/, w którym 
wytwarzany jest nadmuch powietrza w stronę 
tarczy rozpylającej / 1 / . /4 zastrzeżenia/ 

A2(21) 269970 (22) 87 12 31 

(71) Zakłady Wyrobów Galanteryjnych 
im. Małgorzaty Fornalskiej "Wagmet", 
Łódź 

(72j Głuszkowski Sławomir, Krzynowek 
Czesław, Lasek Marian, Kołodziejczyk 
Stanisław, Gaik Zbigniew 

(54*) Sposób dozowania małych ilości środków 
powłokowych w procesie nanoszenia 
natryskowego 

(57) Sposób dozowania małych ilości środków 
powłokowych w procesie nanoszenia natrysko
wego, dostarczanych ze zbiornika poprzez 
przewód rurowy i rozpylanych u wylotu stru
mieniem sprężonego powietrza, polega na tym, 
że strumień rozpylanego środka powłokowego 

otacza się centrycznie u wylotu, od strony 
zewnętrznej, dodatkowym strumieniem sprężonego 
powietrza o ciśnieniu niższym niż stosowane do 
rozpylania środka powłokowego, ukierunkowanym 
przeciwnie do kierunku strumienia rozpylają
cego. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B05C A1(21) 264239 (22) 87 02 19 

(7l) Krośnieńskie Huty Szkła, Krosno 
(72J Hrycaj Krzysztof, Kłapkowski Kazimierz, 

Bargieł Andrzej, Bałon Bolesław, 
Wołoszyn Marek 

(54) Aparat do nakładania płynu na ciągłe włókno 

(57) Aparat ma dwa naczynia /1,2/, połączone 
na zawiasie /3/, zespół odchylania naczyń z 
położenia roboczego, wrzeciono /4/ osadzone 
wspornikowo na łożyskach /5/ obracany wałek 
/6/ osadzony na wrzecionie /4/ przy pomocy 
stożków /7/, zeapół regulacji roboczego położe
nia naczyń i końcówkę dopływu płynu, związaną 
z obudową umieszczona powyżej pierwszego naczy
nia /1/. Naczynie /i/ znajduje sie wewnątrz 
drugiego naczynia /2/, zaś naczynie /2/ ma w 
ściance bocznej /12/, w pobliżu dna /13/, koń
cówkę wypływową / H / z nałożoną kształtką 
/15/ i zespołem zabezpieczającym. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(5l) B05C A1 C21) 264615 (22) 87 03 13 

(71) Chodakowskie Zakłady Włókien Chemicznych 
"Chemitex", Sochaczew 

(72) Andrzejewski Krzysztof, Paduch Zdzisław, 
Plis Waldemar, Plis Robert, Winnicki 
Jerzy 

(54) Urządzenie do impregnowania tkanin, 
zwłaszcza używanych w procesie dializy 
ługu sodowego 

(57) W urządzeniu zespół transportująco-odci-
skający /5/ jest zamocowany na konstrukcji 
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nośnej /3/ zaopatrzonej w koła /4/ 
umieszczone na szynach /2/. Walec /6/ zespo
łu /5/ napędzany jeat dwukierunkowo silnikiem 
/9/ poprzez przekładnie /8/. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) B06B A1 (21) 264352 (22) 8? ° 2 26 

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

(72) Kamisiński Tadeusz, Engel Zbigniew 

(54) Przetwornik elektrodynamiczny, iskrowy 
kU£ 3ô wzbudzania fali akustyozne.i w 

środowisku gazowym 

(5T) Przetwornik elektrodynamiczny charakte
ryzuje si« tym, że górna ozęśó korpusu /5/ 
ma kształt stożka. Na zewnątrz części stożko
wej korpusu /5/ w jego osi osadzone są dwie 
elektrody główne /I, 2/, z których dolna 
elektroda /2/ wyprowadzona jest z wierzchoł
ka stożka. Pod kątem ostrym do osi korpusu 
/5/, korzystnie pod .kątem 45°» zamocowana jest 
elektroda zapłonowa /3/. Elektrody główne 
/1, 2/ oraz elektroda zapłonowa /3/ osadzo
ne są w części stożkowej korpusu /5/ w płasz
czyźnie równoległej i przecinającej jego oś. 
Na górnej elektrodzie głównej /1/ oparta jest 
poprzez izolator /9/ ekranująoa siatka meta
lowa /4/ zamocowana do członu zasilania elek
trycznego /&/ oraz połąozona galwanicznie 
z ekranem przewodu zasilającego /6/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B06B A1 fci) 264529 (22) 87 03 09 

(Ti) Politechnika Warszawska* Warszawa 
(72) Latuszek Antoni, Zawisławski Zygmunt 

0>4) Przetwornik fal powierzchniowych 

(57) Przetwornik zawiera co najmniej jedną 
płytkę piezoelektryczną /1/, która jest usta
wiona na powierzchni ciała stałego ?3/ powie
rzchnią /6/ prostopadłą do obu powierzchni 
bocznych /5/ do których przytwierdzone są 
elektrody /2/ f w pewnej odległości od olała 
stałego /3/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B06B A1(2l) 264551 (22) 87 03 09 

(71) Branżowy Ośrodek Badawozo-Rozwojowy 
Maszyn Elektrycznych "Kornel", Katowice 

(72) Mirkiewioz Bronisław 

(54) Zespół wzbudników elektrowibratora 

(57) Zespół wzbudników elektrowibratora wy
twarzający siłę odśrodkową, złożony z pary 
wzbudników stałego i przestawnego, złąozonyoh 
śrubą ustalającą wzajemne ich położenie wzglę
dem siebie, charakteryzuje się tym, że wzbudnik 
prsestawny /1/ osadzony przy nasadzie czopa 
/3/ zabezpieczony jest przed przesuwaniem się 
wzdłuż osi wału przy pomocy wpustu /4/ zagłę
bionego w końcowej ozęśoi azopa /3/» na której 
zamontowany jest wzbudnik stały /2/, przy ozym 
wpust /4/ uniemożliwia obrót wzbudnika stałego 
/2/ dookoła osi walu. /2 zastrzeżenia/ 

4(5l) B06B A1 (21) 264997 (22)87 04 02 

(71) Oddział Zakładu Doświadozalnego "Techpan" 
Instytutu Podstawowych Problemów Teohnlki 
PAN, Puławy 

(72) Karaś Tadeusz, Krycuó Zdzisław, 
Rosesłaniec Jerzy, Wiłozyński Jerzy 

(54) Głowica ultradźwiękowa 

(57) Głowica ultradźwiękowa zawiera komorę 
kompensacyjną /4/ częściowo wypełnioną gazem 
i komorę badawczą /9/» w której usytuowany jest 
przetwornik piezoelektryczny /8/. 

/4 zastrzeżenia/ 
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4(51) B07C A1 (21) 264752 (22) 87 03 19 

(71) Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunat
nego we Wrocławiu, Kopalnia Węgla Brunat
nego "Adamów", Turek 

(72) Janiak Roman, Białek Jan, Czapla Zdzisław, 
Grzelak Kazimierz, Darmoaz Dariusz, 
Kubiak Władysław 

(54) Sposób i urządzenie do sortowania 
węgla brunatnego" 

(57} Sposób według wynalazku polega na tym, 
że węgiel o różnej granulacji podaje się, 
korzystnie przenośnikiem taśmowym, do leja 
wsypowego, a stamtąd na wirujący waleo z wy
stającymi na obwodzie prętami sprężystymi, 
które te pręty chwytają węgiel gruby i wrzu
cają na rynnę zsypową węgla grubego, a węgiel 
drobny przelatuje pomiędzy prętami sprężysty
mi i wpada do leja zsypowego węgla drobnego. 

Urządzenie składa się z zamocowanego 
na ramie /10/ walca /4/ na obwodzie którego 
rozmieszczone są co 120° trzy rzędy wystają
cych prętów sprężystych /5/ rozstawionych 
w rzędach, w odległościach odpowiadających 
najmniejszej granulacji węgla sortowanego 
grubego. Waleo /4/ wprawiany jest w ruch 
obrotowy przy pomocy znanego układu napędo
wego /11/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B08B Al (21) 264402 (22) 87 03 03 

(71} Miejskie Przedsiębiorstwo Komunika-
cyjne, Kraków 

172) Adamski Marek, Dąbrowa Tadeusz, 
Goc Antoni, Marszałek Stanisław, 
Nowak Wiesław, Raszyk Andrzej, 
Szymczyk Tomasz 

(54) Sposób sterowania myjnią szczotkową 
T u kład do sterowania myjnią szczotkową, 

(57] Sposób polega na zastosowaniu mikrokom
putera w celu ustalenia optymalnych warunków 
mycia pojazdów na podstawie sygnałów uzyska
nych z bloku czujników. 

W układzie pomiędzy wyjściem bloku układu 
czujników /C/ /C 1/, /C 2/, a wejściem układów 

wykonawczych /Wy' ma włączony układ wejściowy 

/W.j/, układ interfejsu /J/, mikrokomputer /M/ 

jako jednostka sterująca oraz układ wyjściowy 
/W2 / /2 zastrzeżenia/ 

4(5l) B08B A1(21) 264517 (22) 87 03 09 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Sławski Kazimierz, Wędziacha Leokadia, 

Mromlińsku Zofia, Waligóra Alicja, 
Piechota Zbigniew 

(54) Sposób zdejmowania powłok miedziowych 
z podłoży stalowych 

(57) Sposób zdejmowania powłok miedziowych 
z podłoży stalowych polegający na elektroli
tycznym ich rozpuszczeniu charakteryzuje się 
tym, że jako elektrolit stosuje się roztwór 
składający się z 5-=1 50 g/dm3 siarczanu amono
wego i 2-50 cm-VdmJ 25% amoniaku, przy czym 
proces ten prowadzi się w temperaturze 278-
353K, przy intensywnym mieszaniu elektrolitu 
i anodowej gęstości prądowej wynoszącej 
50-500 A/m . /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B08B A1(21) 264661 (22) 87 03 16 

(71) Katowickie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 
Węgla Kamiennego "Gottwald", Katowice 

(72) Wolny Henryk, Kurtok Franciszek, 
Kaczmarczyk Krystian, Broda Bogdan 

(54) Urządzenie do usuwania osadów z wewnętrz
nych powierzchni przewodów rur'uwycTî 

(57) Urządzenie ma frezowa głowicę czyszczącą 
/4/ do usuwania osadów /1/ z wewnętrznych 
powierzchni /2/ przewodów rurowych /3/, wypo
sażoną w wewnętrzne płytki skrawające /5/ i 
zewnętrzne wkładki tnące /6/, rozmieszczone 
nastawnie na jej obwodzie. Głowica jest połą
czona uchwytem /7/ z wiertarką powietrzną /9/ 
osadzoną w pierścieniu prowadzącym /10/ z co 
najmniej trzema promieniowymi występami /11/, 
które są zakończone nastawnymi prowadnikami 
/I2/, opierającymi eię na wewnętrznej powierz
chni /2/ czyszczonego przewodu rurowego /3/ 
oraz dołączone łącznikami/13/ do żeber /14/ na 
rurze /16/ zasilającej tę wiertarkę. 

/2 zastrzeżenia/ 
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4(51) B08B Al (21) 264731 (22) 87 03 20 

(71) ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i 
Urządzeń Chemicznych "Metalchem", 
Toruń 

7̂2} Kościelocki Bogusław, Pieszozek Jan 

(54) Urządzenie do czyszczenia rozdrobnionych 
odpadów tworzyw sztucznych 

(57) Urządzenie ma postać przenośnika /1/ 
śrubowego, którego obudowa zaopatrzona jest 
w otwory. Poniżej i równolegle do obudowy 
ułożyskowany jest wałek /3/ zaopatrzony w 
elementy oczyszczające dno obudowy. Wałek 
/3/ osłonięty jest dodatkową osłoną przenoś
nika /1/ śrubowego. Przenośnik /1/ śrubowy 
jest tak ustawiony, że jego króciec /8/ wylo
towy połączony ze zbiornikiem /9/ buforowym 
znajduje się znacznie wyżej w stosunku do 
przeciwległego końca tego przenośnika zaopa
trzonego w skrzynię /13/ załadowczą. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) B08H A1(21) 264834 (22) 87 03 26 

(75) Sypniewski Andrzej, Kalisz 

(5-t) Skro bak rot acjj j n$ 

(57); Skrobak rotacyjny wykonany jest z dwu
częściowego korpusu znitowanego nitami /5/ 
wyposażonego korzystnie VÍ trzy grupy krążków 
skrawających /3/ rozmieszczonych, promieniś
cie co 120°, wykonanych z twardej blachy 
ftalowej, obustronnie karbowanych, osadzo
nych obrotowo na osiach w korpusie w ten spo
sób, że są one przesunięte w kierunku prse-
oiwnym do kierunku, obrotu skrobaka o wiel
kości 2-5 ram od promieni wychodzących z osi 
obrotu zabieraka /Z/, który jest połączony z 
korpusem za posiocą przegubu 11/ przenoszące
go moment obrotowy, /5 zastrzeżeń/ 

4(51) B09B A1(21) 264627 (2?) 87 03 Î3 

(71) Földmero es Talajvizsgalo Vallalat, 
. Budapeszt» HU 

(72) Frisch Mihaly, Varga József, Medgyeei 
Ivan 

(54) Sposób usuwania odpadków, zawierających 

ropę naftową, drogą aktywneo składowania 
(57) Sposób polega na tym» że stałe odpadki 
komunalne o gęstości 300-500 kg/m3, zawie

rające w 1 kg co najmniej 200 g substancji 
organicznej, intensywnie miesza się w stosunku 
wagowym co najmniej 3:1 z olejonośnymi odpad
kami, zawierającymi ropę naftową lub produkty 
uboczne z przeróbki ropy naftowej, by zawar
tość ropy naftowej, w mieszaninie nastawić na 
co najwyżej 5% wagowych, mieszaninę tę skła
duje się na zwykłych, przykrytych ziemią skła
dowiskach śmieci /w kasetach/, i ewentualnie 
uzyskuje się powstający biogaz. /1 zastrzeżenie/ 

4(51} B21B A1 (21) 264887 (22) 87 03 30 
E21F 

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 
"POLMAG", Centrum Mechanizacji Górnictwa 
"KOMAG", Gliwice 

(72) Delebiński Wacław, Nasiek Mieczysław, 
Pedyszak Jan, Trzoska Leon 

(54) Koło napędowe 

f57) Koło ma do stalowej piasty /1/ przyspa-
wane obrzeże /2/ zakończone kołową tarczą, na 
której jest osadzony bieżnik w postaci wielo-
częściowego wkładu ciernego. Wkład ten składa 
się z ułożonych na przemian kołowych tarcz /3/ 
ciernych i stalowych płytek /4/, przy czym 
zewnętrzna średnica tarcz /3/ jest większa od 
zewnętrznej średnicy rozdzielających je płytek 
/4/. / 4 z a s t r z e ż e n i a/ 

4(51) B21C A 1(21) 264739 ("22)87 OJ 20 

(71) Foleka Akademia Nauk, Zakład Wysokich 
Ciśnień "Unipress", 'Warszawa 

(72) Porowski Józef, Arabaa Jacek 

(54) Sposób i urządzenie do wyciekania. 
prętów z materiałów plastycznych 

(57) Sposób polega ua tym, że w procesie wyoi 
kania, podczas działania ci dnienia i. w czasie 
wypływania materiału przez matryce, powoduje 
się wypływanie części powierzchniowej wsadu 
w kierunku przeciwnym do kierunku działania 
tłoka, poprzez szczelinę pomiędzy tłokiem i 
komorą. 
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W urządzeniu tłok / 1 / ma częśó cylin
dryczną / 3 / pasowaną z komorą IM z zaohowa-
niem luzu od 0,01 mm do 0,3 mm, a przed nią 
stożkowe zakończenie / 2 / do eamocentrowania 
tłoka / 1 / w komorze / 4 / . /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B21C 
B21D 

A2f2l) 269923 f22) 87 12 30 

(71) Politechnika Świętokrzyska, Kielce 
(72) Chałupczak Jacek 

(54) Sposób kształtowania na zimno wyrobów 
metalowych zwłaazoza kolan z rur 

(57) Sposób polega na tym, że jednocześnie 
z poddawaniem ciśnieniu oieozy od wewnątrz 
i speozaniu, odoinek rury poddaje sie gięciu 
w kierunku prostopadłym do spęczania. Swobod
nemu kształtowaniu zapobiega się przeoiw-
stemplem / 2 / przesuwającym sie jednocześnie 
ze stemplem gnącym / 1 / ukształtowanym odpo
wiednio do stempla i kształtowanego wyrobu. 
Po wyjęciu kształtki z matryoy rozcina się 
ją na pojedynoze lub wielokrotne kolana w 
zależności od potrzeb produkcyjnych. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B 2 U A2(21) 269680 (22) 87 12 23 

(71) Huta "Batory", Chorzów 
(72) Onderka Jan, Twardoch Roman, Szymański 

Kazimierz, Janiulek Robert, Talarek 
Romuald 

(54) Sposób kucia prętów kwadratowych 
i płaskich 

(57; Zgodnie ze sposobem zestaw kilku prętów 
łączy się ze sobą poprzez spawanie. Następnie 
zestaw ten poddaje się kuciu, po czym roz
dziela się odkute pręty przez zeszlifowanie 
naniesionych spawów. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B21J A1(21) 270191 C22) 88 01 15 
F16F 

(7l) Zakłady Urządzeń Okrętowych "BOMET", 
- Barlinek 
(72) Łańczak Władysław, Penno Maciej, 

Wilczyński Andrzej, Szykuła Mirosław, 
Wybieralski Piotr 

(54^ Bęzfundamentowę posadowienie młota 
matrycowego 

C57) Posadowienie charakteryzuje się tym, że 
ma co najmniej dwa zespoły osiowego prowa
dzenia oKaboty /6/ młota matrycowego, każdy 

w postaci dwóch członów prowadzących, wzajemnie 
przeciwległych względem młota, których elementy 
prowadzące, współpracujące z powierzchnią bocz-
ną szaboty /6/ młota, mocowane są na końcach 
poziomych ramion /14/ stanowiących zakończenia 
wysięgnikowych belek /15/» z zastrzałami /16/, 
osadzonych w bocznych ścianach skrzyni osłania
jącej / 1 / , która jest wyposażona w usytuowany 
symetrycznie na jej powierzchni dennej płaski 
cokół / 2 / , dla osadzenia zespołu elementów 
wibroizolacyjnyoh / 3 / , zaś podkładkę podszabo-
tową stanowi co najmniej jedna warstwa bali 
dçbowyoh / 8 / , ułożona pomiędzy dwiema warstwami 
gumy perforowanej /9/t jedną od strony szaba
ty /67» a drugą cd strony podkowadłowej płyty 
stalowej / 7 / , /7 /. /10 zastrzeżeń/ 

Fig 1 Fig 2 

4(51) B21J A1(21) 27I118 (22)88 03 09 

(71) Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki 
Profesjonalnej "Unltra-Ha-dwar", Warszaw» 
skie Zakłady Radiowe "Rawar", Warszawa 

(72) Soliński Henryk, Górecki Wacław 

C54) Urządzenie do speczania etapowego 
na prasach 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
kowadło górne / 1 / w przekroju poprzecznym ma 
powierzchnię roboczą w przybliżeniu o zarysie 
koła, a kowadło dolne / 2 / jest umieszczone na 
izolatorze cieplnym / 3 / , znajdującym się na 
płycie obrotowej stołu obrotowego / 4 / . Ponadto 
kowadło górne ma wzdłuż całej swej długości 
otwór. Izolator cieplny / 3 / jest wykonany z 
materiału niemetalicznego, korzystnie oeramicz-
nego lub z betonu. /4 zastrzeżenia/ 

4(5l) B22F A1 (21) 264571 (22) 87 03 10 

(71} Sądeckie Zakłady Elektro-Węgłowe, Nowy bąuz 
(72) Ręczkowicz Wojciech, Kulpinski Jan, 

Matczyński Władysław, Rejowski Józef 

(54) Sposób wytwarzania tworzyw konstrukcyjnych 
węglowo-metalicznyoh 

(57) Sposób wprowadzania sproszkowanych metali 
i dodatków modyfikujących do surowców stałych 
węglowo-grafitowych dokonuje się poprzez trzy 
fazy mieszania, przy czym bezpośrednie wprowa
dzenie proszków metalicznych i dodatków mody
fikujących możliwe jest dopiero w trzeciej fazi 
procesu mieszania przy temperaturze powstałej 
masy lepkiej i plastycznej, która nie przekracz 
30-80°C temperatury miękknienia lepiszcza smół« 
wo-pakowego. 
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Otrzymaną w trzeciej fazie procesu 
mi&szania mieszaninę tworzywa konstrukcyjne
go schładza się do temperatury otoozenia i 
rozdrabnia do uzyskania proszku o uziarnieniu 
poniżej 0,16 mm. Z tak rozdrobnionego proszku 
formuje sie na prasach blokowych wypraski 
oraz poddaje procesowi spiekania z szybkoś
cią 6+25°C/h, przy czym korzystnie jest, aby 
przyrosty temperatury nie przekraczały 10°0/h 
w zakresie temperatury od 3 0 / 6 0 0 0 . 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) B23B A1 (21) 264130 (22) 87 02 13 

(71) Fabryka Przyrządów i Uchwytów "PPU-
BIAL", Zakład Nr 1 Wiodący, Białystok 

(72) Dojnikowski Jerzy 

C54) Urządzenie sterujące do blokowania 
i odblokowania szczęk wymiennych w 
uchwytach tokarskich 

(57*) Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
ma korpus /1/ w kształcie płaskiego pierś
cienia, mającego od czoła na wspólnym 
okręgu walcowe występy /A/ z otworami, w 
których prostopadle do płaszozyzny bazowej 
korpusu /1/, osadzone są cylindry /2/ z tło-
czyskiera /3/. Na końcu tłoczysk /3/ połączo
nych u góry stalowym pierścieniem /4/ osa
dzone są obrotowo rolki /5/, w których ułożysko-
wany jest pierścień sterujący /6/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B23B A?.(21) 269839 (22) 87 12 29 

Ç71) Politechnika Krakowska im. T.Kościuszki, 
Kraków 

(72) Ząber Zdzisław 

(54) Głowica obtaozająca z promieniowym 
posuwem noża, zwłaszcza do usuwania 
wypływki zgrzeiny czołowej prętów 
długich 

Í57) W głowicy przelotowe wrzeciono stanowią 
dwa przylegające do siebie koła zębate /1,2/ 

o różnych parametrach uzębienia. Promieniowa 
prowadnica wykonana jest na powierzchni przy
legania jednego z kół /1/ a na drugim znajduje 
się krzywka posuwu /12/ oddziaływująca na 
wodzik /4/ noża /3/, przemieszczanego w pro
wadnicy. /6 zastrzeżeń/ 

4(51} B23B A2(21) 270019 (22) 88 01 05 

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. Gen. 
Zawadzkiego, Opole 

(72) Żalisz Zbigniew 

(54) Wiertarka współrzędnościową 

(57) Wiertarka charakteryzuje się tym, że 
wzdłuż jednej z szyn jezdnych pary /5/, jak 
i wzdłuż jednej z szyn jezdnych pary /6/, 
przymocowane są wymienne listwy prowadząco-
podziałowe /7/ i /&/, 

Kolumna wrzeciennika, oraz stół wiertar-
ski mają podzespół prowadząco-podziałowy /10/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B23D A2(21) 269838 (22) 87 12 29 

(71) Politechnika Krakowska im. Tadeusza 
Kościuszki, Krakov/ 

(72) Ząber Zdzisław 

(54) Zespół napinania prostego brzeszczota pił.y 

(57) Uchwyty napinające /5/ brzeszczota /4/ 
zamooowane są na końcach tłoczysk dwóch zwróco
nych do siebie siłowników pneumatycznych /6, 7/ 
jednostronnego działania. Przestrzenie robocze 
siłowników /6, 7/, usytuowane po stronie tło
czysk, połączone są ze sobą oraz przez zawór 
regulacyjny /12/ ze źródłem ciśnienia /11/. 
Tłok jednego z siłowników /7/ raa na powierzclrmi 
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nieroboczej element przyłączeniowy /8/ zespołu 
napędu ruchu poeuwiato-zwrotnego /9/. 

Zespół zapewnia stałą i łatwo nastawialną 
siłę napinania brzeszczotu piły do metali lub 
traka do drewna, oraz umożliwia pełne wywa
żenie dynamiczne i zwiększenie szybkości 
skrawania. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B23H Al (21) 271817 (22) 88 04 14 

(71) Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej 
Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego, Warszawa 

(72) Derentowicz Henryk, Ziółkowski Zbigniew, 
Wróbel Jerzy 

(54) Sposób usuwania złamanych narzędzi 
skrawających z otworów 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że do 
punktu uziemienia dołącza się Jedną elektro
dę kondensatora o dużej pojemności /1/„ zaś 
drugą elektrodę tego kondensatora IM dołą
cza się przełącznic, za pomocą łącznika 
silnoprądowego /4/, do izolowanego przewodu 
elektrycznego /5/ z odkrytym cienkim końcem, 
który to koniec umieszcza się pomiędzy kra
wędziami złamanego narzędzia /3/, korzystnie 
w miarę możliwości w pobliżu krawędzi skra
wających tego narzędzia /3/. Następnie w 
obwód elektryczny włącza się kondensator 
/1/, naładowany za pomocą zasilacza wysoko
napięciowego /o/, powodując elektroekaplo-
zję cienkiego końca przewodu elektrycznego 
/5/ i tym samym wytworzeaie fali uderzenio
wej , która kruszy i wyrzuca z otworu wcześ
niej utkwione tam narzędzie /3/. 

Sposób stosuje się w przypadku usuwa
nia narzędzi z otworów wykonanych w materia
le będącym przewodnikiem elektryczności 
jak i w każdym innym materiale. 

/4 zastrzeżenia/ 

4 (51) B23K A1 (21) 263984 (22) 87 02 04 

(75) Golaz Wiesław, Kraków 

(54) Sposób apawanią elektronowego 

f57) Zgodnie ze sposobem przemieszcza się 
wiązkę elektronów na powierzchni spawanego 
metalu po zadanej trajektorii z zadanymi 
dla każdego jej punktu parametrami, przy 
czym ruch wiązki składa się ze składowych 
oscylacji wykonywanych na powierzchni spawa
nego metalu oraz cyrkulacji dookoła osi 
wiązki. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) B23K A1(21) 264986 (22) 87 04 01 

(71) Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu 
Domowego "POLAR", Wrocław 

(72) Grembowski Ryszard, Mieozkowaki Jerzy, 
Morga Lucjan, Chaazczewlcz Ryszard, 
Wójcicki Waldemar, Żbikowaki Waldemar, 
Kietlińaki Zdzisław, Wojciechowski 
Bronisław 

(54) Zgrzewarka wieloelektrodową do punkto
wego zgrzewania, zwłaszcza do zgrze
wania wzmocnień z obudową chłodziarek 
i zamrażarek szafkowych 

(57) Zgrzewarka ma korpus /1/, na którym 
zamocowana jest z lewej strony płyta pionowa 
stała /2/ z umieszczonym via niej zespołem 
zgrzewarek pionowych /6/ oraz poziomych /7/. 
Na korpusie zamocowany jest również dwuobwodo-
wy transformator /8/ zasilający zespół zgrze
warek poziomych /7/. Transformator /8/ zasila
jący zespół zgrzewarek pionowych lewych /6/ 
znajduje się na płycie pionowej /!/. Po prawej 
stronie korpusu /1? zamocowana jest pionowa 
płyta przestawna /3/ osadzona na prowadnicaoh 
/9/« na której osadzony jest zespół zgrzewarek 
pionowych /6/ oraz zespół zgrzewarek poziomych 
/7/ /3 zastrzeżenia/ 

4(5l) B23K A1(21) 264989 (22) 87 04 02 

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

(72) Węgrzyn Jan, Luksa Krzysztof, Mazur 
Wojciech, Szymański Andrzej 

(54) Sposób spawania elektrożużlowego 

(57") Sposób polega na tym, że jako nakładki 
formujące stosuje się kształtki ceramiczne, 
uszczelnione zaprawą ceramiczną, przy czym 
szerokość komory dobiegowej, w której rozpoczy
na się spawanie, jest większa od szerokości 
rowka spawalniczego. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B23Q A1 (21) 264532 (22) 87 03 09 
B23B 

(30) 86 12 24 - Europejski Urząd Patentowy -
86118060.2 

(71) Wilhelm Hegenscheidt Gesellschaft mbH, 
Erkelenz, DE 

(72) Wittkopp Helmut, Kloaterhalfen 
Hartwig, Kluge Gerhardt 

(54) Sposób wpływania na ruch ruchomego 
organu, zwłaszcza su por tu' narzędziowego,, 
oraz urządzenie wpływania na ruch 
ruchomego organu, zwłąszcza suportu 
narzędziowego 

(57) Sposób polega na tym, że w przeważającej 
ozęści czasu obróbki przedmiotu /1/ ustala się 
zapotrzebowanie czasu na każdy obrót obrabianego 
przedmiotu /I/, które następnie wykorzystuje 
się jako wielkość odniesienia dla wywarcia wpły
wu na ruch suportu narzędziowego. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma 
inicjator zbliżeniowy /7/ umieszczony w pobliżu 
linii obwodowej przedmiotu obrabianego /1/, na 
którym jest umieszczony magnes /6/, przy czym 
inicjator /?/ połączony jest z licznikiem /13/ 
połączonym z nadajnikiem impulsów / H / i prze
twornikiem cyfrowo-analogowym /15/, sterującym 
ailnikiem /16/ mającym wpływ na ruch auportu 
narzędziowego. /4 zastrzeżenia/ 
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4 (51) B23Q 
G01K 

A1(21) 264865 C22) 87 03 26 

1) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
2) Ciobosz Piotr, Żebrowski Henryk 

(54) Sposób pomiaru temperatury ekrawania 

(57) Sposób polega na tym, że jako jedną, na
turalną termoelektrodę termopary stosuje się 
odizolowany przedmiot / 1 / obrabiany, a jako 
drugą naturalną termoelektrodę termopary 
stosuje się skrawającą płytkę / 2 / , przewo
dzącą prąd elektryczny, przy czym skrawającą 
płytka / 2 / pokryta jest warstwą / 3 / dielektry
ka, zaś spoinę termopary tworzy powlerzohnia 
styku materiału przedmiotu / 1 / obrabianego 
ze skrawającą płytką / 2 / w momencie przerwania 
warstwy / 3 / dielektryka przez spływający wiór, 
po czym w znany sposób dokonuje się pomiaru 
napięcia na zimnych końcach termopary i wyzna
cza wartość temperatury odpowiadającą zmierzo
nemu napięciu. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B23P A1 (21) 264604 (22) 87 03 11 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki 
Remontowej Energetyki, Wrocław 

(72/ Fitaa Zbigniew, Miernik Franciszek, 
Łupkowski Bolesław 

(54) Wózek do montażu 1 demontażu kół 
bijakowych młynów węglowych, wentyla
torowych 

(57) Wózek charakteryzuje się tym, że na ramie 
nośnego wózka / 3 / , umieszczonego przejezdnie 
na ramowym podwoziu, znajduje się jeden układ 
hydrauliczny napędu kół ramowego podwozia., 
napędu siłownika / 8 / przemieszczającego pio
nowo ramie dźwigni / 4 / z wahliwą głowicą / 5 / , 
napędu siłownika przemieszczającego poziomo 
nośny wózek / 3 / po ramie podwozia oraz napędu 
zabudowanego na nośnym wózku / 3 / , hydraulicz
nego wzmacniacza / 7 / , przyłączonego do hydrau
licznego siłownika /6/ wabliwej głowicy / 5 / . 

/1 zastrzeżenie/ 

4(5l) B26D A1 (21) 262028 (22) 86 10 24 

(71) PAN Zakład Wysokich Ciśnień, Warszawa 
(72) Derkaczew Aleksander 

C>4) Piła drutowa 

C(57) Piła drutowa ma kinematyczny mechanizm 
cięcia zawierający zamocowane przegubowo do pod
stawy /1/ ramiona nośne pierwsze /7/ i drugie 
/8/, połączone przegubowo z łącznikiem /9/t 
który jest połączony z układem korbowodu /1l/ 
napędzanym mechanizmem napędowym /10/. Na prze
ciwległych końcach ramion nośnych pierwszego 
flf i drugiego /8/ osadzone są rolki prowadzące 
/15/, /15 /. przez które przeprowadzony jest 
drut tnący /6/. /8 zastrzeżeń/ 

4(51) B26D A1 (21) 264î>47 (22) 87 03 09 

(71) Fabryka Maszyn Introligatorskich 
- v "INTR0MA", Łódź 
172/ Adamczewiłki Piotr, Bobrus Bogdan, 

Lasota Ryszard, Szyszka Henryk 

(54) Układ sterowania krajarką do papieru 

(57) Układ ma dodatkowy układ awaryjny składa
jący się ze Bterownika / 1 / , rewersyjnego liczni
ka / 2 / zasilacza / 7 / , wyáwietlacza / 3 / wymiaru 
ciętego papieru oraz dekodera / 4 / . Sterownik 
/ 1 / jest połączony z nadajnikiem impulsów /5/ 
oraz z migowym wyłącznikiem /6/ /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B24B A1(21) 264244 C 2 2) 87 02 19 

(71) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Gen. 
K. Świerczewskiego Warsztaty, Tuchola 

(72) Czarnecki Henryk 

(54) Sposób i urządzenie do ostrzenia płytek 
wieloostrzowych z węglików spiekanych" 

(57) Zgodnie ze sposobem zeszlifowuje się 
cienką warstwę powierzchni natarcia pojedyn
czej płytki wieloostrzowej w jej narożach. 

Urządzenie wyposażone jest w przesuwny 
suport ostrzarki /1/, ze ścieraioą / 2 / i w 
stół do mocowania ostrzonych narzędzi, na któ
rym zamocowana jest obudowa / 4 / wrzeciona 
przyrządu /5/» do którego przymocowany jest 
wymienny chwytak /9/. W kształtowym gnieździe 
/10/ chwytaka /9/ osadzona jest pojedyncza 
płytka wieloostrzowa /11/ podparta kłem doci
skowym /12/, korzystnie sprężynowym, stałym. 

/3 zastrzeżenia/ 
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4(51) B26P A1 (21) 264132 (22) 87 02 16 
B21D 

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 
"POLMAG" Centrum Mechanizacji 
Górnictwa "KOMAG", Gliwice; Zakłady 
Górniczo-Metalowe "ZJgBIEC", Zębiee 

CI2) Balcerowicz Bogdan, Chaja Krzysztof, 
' Lankof Leszek, Podedworny Edward, 
Knapik Ryszard, Smiejek Zygmunt, 
Kaszyński Jan 

(54) Urządzenie do wykonywania rozbieżnych 
otworów w blasze 

(57) Urządzenie składa się z matrycy i stempli 
na którego pionowej powierzchni wykonane jest 
wybranie. Powierzchnia wybrania, wyznaczona 
jest według zależności: 

a 2 

gdzie ii jest zmiennym promieniem wybrania w 
płaszczyźnie pionowej, a jest zmienną wysokoś
cią wybrania na pionowej powierzchni stempla, 
b jest głębokością tego wybrania. 

/1 zastrzeżenie/ 

4 (51) B27N A1 (21) 264209 (22") 87 02 18 

(71) Zakłady Płyt Pilśniowych i Wiórowych, 
Karlino 

(72) Pogorzelski Edward, Grzegorzek 
- Franciszek 

(54) Sposób zmniejszenia emisji formaldehydu 
z płyt wiórowych klejonych żywicami 
mooznikowo-formaldehydowymi 

(57) Zgodnie ze sposobem do przygotowanej 
masy wiórów z naniesionym klejem roboczym 
dodaje się przed zaprasowaniem mieszane siar
czanu amonowego i/lub wodnego roztworu amo
niaku i siarczanu amonowego i/lub wodorosiar
czanu amono¥/ego w stosunku od 1 : 1 do 20 : 1 
do suchej masy utwardzacza żywicy mooznikowo-
formaldehydowej, przy czym mieszaninę tę po

daje się w postaci zswiesiny lub roztworu 
wodnego o stężeniu od 10?i do 30$ związków 
amonowych, następnie uformowaną płytę podda: 
się prasowaniu i utwardzaniu w temperaturze 
nio niższej niż 150°C. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B27N Al (21) 264776 (22) 87 03 23 

(71) Fabryka Maszyn i Urządzeń "Famak", 
Kluczbork 

(72) Mazur Bronisław, Litner Władysław, 
Szuja Bogusław 

(54) Rolka suszarni do produkcji płyt pilśniowych 
porowatych formowanych metodą mokrą 

" 
(57) Rolka oharakteryzuje się tym, że /2/ 
od strony łączenia z rurą /1/ ma krawędź zuko-
sowaną do wewnątrz od 45 do 30° na długości 
1/3 grubości tarczy, a pozostała część tarczy 
/2/ ma średnicę równą wewnętrznemu podtoczealu 
rury /1/, przy czym końcówka /3/ jeat połączona 
w osi symetrii tarczy /2/ za pomocą zgrzewania 
tarciowego. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B28B A1(21) 264145 (22) 87 02 17 
E04G 

(71) Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
(72) Tarczewaki Antoni, Rydz Zbigniew 

(54) Formy, wkłady i deskowania dla budownictwa 

i sposób wykonania form, wkładów i deskowań dla budownictwa 
31 ai ' b ud o wnx et wa 

(57) Formy, wkłady i deskowania charakteryzują 
aię tym, że są dwuwarstwowe i mają warstwę 
nośną składającą się z 20-180 części wagowych 
ciekłej żywicy syntetycznej, 0,1 -30 części 
wagowych ciekłego utwardzacza, 3-30 części wago
wych włókna ciętego szklanego lub metalowego 
o długości 3-30 mm lub w postaci siatek wiotkie! 
lub siatek sztywnych i 10-150 części wagowych 
mączki mineralnej o uziarnieniu 0,06-0,20 mm 
oraz Warstwę antyadhezyjną składającą się z 
tworzywa proszkowego lub pasty z polietylenu, 
polipropylenu, polichlorku winylu lub tworzywa 
termoplastycznego lub tworzywa poliaddycyjnego, 
przy czym ukształtowanie geometryczne ma chara
kter konstrukcji powłokowej lub jej wycinka o 
proporcjach wyniosłości do rozpiętości w grani
cach 0,2 : 25 lub konstrukcji tarczownicowej 
o proporcjach rozpiętości do rozstawu 0,5 i 12. 

Sposób charakteryzuje się tym, ze miesza
niną składającą się z 20-180 części wagowych 
ciekłej żywicy syntetycznej, 0,1-30 części wago-
wyeh ciekłego utwardzacza, 10-150 częścx wago
wych mączki mineralnej oraz 3-30 części wagowycł 
włókna wypełnia się matrycę formy, wkładu lub 
deskowania, na którą nakłada się szablon dociski 
wy o nacisku 3-60 k G / 0 0 % po czym wyjmuje się 
uformowany element, na który po 24-48 godzinach 
nakłada się warstwę antyadhezyjną składającą 
sie z tworzywa proszkowego lub pasty. 

/2 zastrzeżenia/ 
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4(51) B28B 
E04G 

Al(2l) 264619 (22) 87 03 13 

(75) ślusarczyk Andrzej, Pruszków; Brzozowski 
Piotr, Warszawa; Wielgosz Zdzisław, 
Kalisz 

(54) Urządzenia do produkcji belek stropowych 

(57) Urządzenie do produkcji przestrzennych 
belek stropowych z betonową stopką zawiera 
wsporcza konstrukcję / 2 / z przyspawanymi kątow
nikami /3 i 4/, przesuwaną po stalowych belkach 
/ 5 / stanowiących boki formy. Do konstrukcji 
wsporczej / 2 / pod wibratorem / 1 / są przytwier
dzone sprężyny / 8 / z kątownikiem / 9 / spoczy
wającym na przestrzennym zbrojeniu /11/ belki. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(5l) B29C A1 (21) 264401 (22) 87 03 03 

(71) Przedsiębiorstwo Projektowania i Reali
zacji Inwestycji Przemysłu Gumowego 
"STOMIL" Pracownia Projektowa, Łódź; 
Poznańskie Zakłady Opon Samochodowych 
"Stomil", Poznań 

(72) Lipiński Stanisław, Gulczyński Lech, 
Przybysz Zdzisław, Stopa Józef,,Besz 
Stanislav/, Kozanecki Ryszard, Karpiński 
Tadeusz 

(54) Urządzenie do usuwania wypływów wulka
nizacyjnych z artykułów Rumowych, i 
gum ov.'0-mě talowych 

(57) Urządzenie ma bęben / 1 / z wymiennymi 
zablerakami, skąd wyroby /18/ aą za pomocą 
przenośnika / 4 / kierowane do zderzaka / 5 / 
uruchamiającego siłownik / 6 / , który kieruje 
wyroby /18/ przez prowadnicę / 8 / do centrują
cego gniazda /9/. Z gniazda / 9 / siłownik /10/ 
przenosi wyrób /18/ na pierwsze z wrzecion 
/13/ zamocowanych obrotowo w głowicy /12/ ma
jącej ruch obrotowo-taktowy. Nad wrzecionami 
/13/ usytuowane są obróbcze narzędzia /14/ 
zamocowane na stałe lub napędzane własnymi 
napędami I wyposażone w układy dosuwowe. Po 
obrobieniu wyrobu /18/ przez kolejne obróbcze 
narzędzia / H / , zostaje on przesunięty na osta
tnie stanowisko, gdzie jest zdejmowany z wrze
ciona /13/ za pomocą zgarniacza /16/ zamocowane
go do siłownika / 1 5 / N a p ę d y bębna / 1 / , prze
nośnika / 4 / , siłowników /6/, /10/ i /15/ oraz 
głowicy /12/ i wrzecion /13/ aa połączone wspól
nym układem sterowania. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B29D A1(21) 264334 (22)87 02 27 

(71) Wolbromskie Zakłady Przemysłu Gumowego 
"Stomil", Wolbrom 

(72) Grela Zbigniew, Banyá Władysław, 
Glanowski Bogdan, Filipek Aleksander, 
Przyjemski Henryk 

(54) Sposób wytwarzania taśm przenośnikowych 

(57) Sposób polega na tym, że nakłada się na 
pierwszą przekładkę z jednej strony warstwę 
gumy równą grubości protektora nośnego, a z 
drugiej strony warstwę gumy amortyzującej 
o grubości 0,8 do 1,1 mm, natomiast na prze
kładkę środkową przy konfekcjonowaniu taśmy 
z trzech przekładek nakłada się tylko gumę 
amortyzującą o grubości 0,8 do 1,1 mm, zaś na 
przekładkę od strony protektora bieżnego nakła
da się warstwę gumy o grubości wymaganej dla 
tego protektora. Tak skonfekcjonowaną taśmę 
podgrzewa się do temperatury 80-95°C i utrzy
muje przez 1 2 - 1 5 minut pod naprężeniem 
20.000-30.000 N, a następnie poddaje się pro
cesowi wulkanizacji, przy czym po procesie 
wulkanizacji taśma jest cięta na wymagane 
szerokości natomiast krawędzie jej powlekane 
aą folią. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) 

(71) 

B32B A1(21) 264852 (22) 87 03 27 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu Izolacji Budowlanej, Katowice 

(72) Twardowski Władysław, Głowacka Jolanta, 
Janik Stefan, Konopczyński Ryszard, 
Maszewski Janusz, Ksiądz Krzysztof, 
Krasoń Jerzy, Januszyk Beata, Seemann 
Władysław 

(54) Sposób wykonania ekranu termoizolacyjnego 

(57) Sposób polega na tym, że folię z tworzywa 
sztucznego, najkorzystniej poliestrową, meta
lizuje się parami aluminium lub miedzi i następ
nie na stronę metalizowaną folii nakłada się 
warstwę kleju winylowo-akrylowego rozcieńczone
go wodą w stosunku 4:1 Po częściowym odparo
waniu wody w tunelu suszarniczym w temperaturze 
293-353 K łączy się folię pokrytą warstwą kleju 
z włókniną, najkorzystniej poliestrowo-wełnianą, 
a następnie tnie się na wymagane formaty. 

/3 zastrzeżenia/ 

4 (51) B60L 
H03K 

A1 (21) 264774 (22) 87 03 23 

(71) Fabryka Transformatorów i Aparatury 
Trakcyjnej "Elta", Łódź 

(72) Bor Apolinary, Ptaazyński Tadeusz 

(54) Impulsowy aubtraktor częstotliwości 

(57) Subtraktor zawiera dwa monoimpulsatory 
formujące /E,P/, dwie trzywejściowe bramki głów
ne /M,N/ typu AND, pamięć /P/ w postaci prze-
rzutnika synchronicznego o dwóch dwuwejseiowych 
bramkach; ustawiającej /J/ oraz zerującej /K/, 
oraz bramkę taktującą /BT/, na której wyjściu 
pojawia się ciąg impulsów stanowiący sumę logi
czną impulsów ciągów odejmowanych, synchroni
zujący pracę pamięci substratora /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) BOOS A1 (21) 264830 (22) 87 03 25 

(75) Agenor Krygier, Alicja Krygier» Warszawa 

(54) Wycieraczka do szyb samochodowych 

(57) Wycieraczka do szyb samochodowych składa 
się z uchwytu /1/, w którym na zaczepach /7 i 
8/ są osadzone co najmniej dwie obejmy /5 i 6/ 
dla gumowego wycieraka. Na górnej powierzchni 
uchwytu /I/ jest wytłoczenie tworzące kopułkę 
/2/, w której umieszczony jest sprężysty płas
kownik /3/ z wywiniętymi do dołu krawędziami 
/4/, stanowiący z kopułką /2/ jednolitą całośó. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B60Q Al(2l) 264546 (22) 87 03 09 

(75} Hajduk Marian, Wieliczka 

(54) Lampa tylna, zwłaszcza do samochodów 
małolitrażowych 

(57) Lampa tylna, zwłaszcza do samochodów 
małolitrażowych, składająca się z mocowanego 
do zderzaka lub karoserii samochodu korpusu, 
z którym połączona jest szybka a między nimi 
znajduje się odbłyśnik z otworem na żarówkę 
i żarówka, charakteryzuje się tym, że żarów
ka /2/ osadzona jest zatrzaskowo w kolistym 
otworze wyciętym w płytce oprawki żarówki 
/11/ między czterema zatrzaskami /12 i 14/ 
rozmieszczonymi na obwodzie otworu wyciętego 
w płytce /11/. Dwa zatrzaski są wykonane jako 
jedna całość z wypraską korpusu /1/ a dwa są 
odgiętymi częściami koła wyciętego w płytce 
oprawki żarówki /11/. Brzeg korpusu /1/ 
ma na całym obwodzie występ /5/ służący do 
osadzania szybki /4/. Jedna z krawędzi między 

ścianami bocznymi korpusu /1/ i jego dnem wy
konana jest po łuku /6/, W dłuższych brzegach 
korpusu /1/ wykonane są, w części centralnej, 
wycięcia /8/ do stabilizowania ułożenia szybki 
/4/. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) B61D A1 (21) 264524 (22) 87 03 06 

(71) Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji 
Stalowych "KONSTAL", Chorzów 

(72) Sitko Mieczysław, Borsucki Daniel 

(54) Układ sterowania drzwiami w tramwaju 

(57) Układ składa się z trzech przełączników 
o dwóch przełącznych zestykach /1a* 1b, 2a, 
2b, 3a, 3b/, czterech cewek napędowych /4,5t 
6,7/ przekaźników uruchamiających napędy drzwi 
wagonu oraz gniazd sterowniczych /8,9/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4 (51) B62D A2 (21) 270080 (22) 88 01 08 

(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, 
Poznań 

(72) Dubowski Adam, Koczorowski Bogusław, 
Skrukwa Zbigniew, Błaszczyk Piotr, 
Mejs Piotr 

(54) Sposób mocowania kabiny, zwłaszcza na 
ciągniku rolniczym 

(57) Sposób polega na tym, że wzdłuż linii 
łączenia części górnej /2/ z częścią dolną /3/ 
mocowany jest ciągły element uszczelniająco-
tłumiący /4/. przy czym część górna /2/ i część 
dolna /3/ mocowane są ze sobą za pomocą wypo
sażonych w dynamiczne izolatory drgań /5/ za
wiasów /6/ 1 blokująco-mocujących elementów /7/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B63B A1 (21) 262710 (22) 86 11 29 

(71) Biuro Projektów Górnictwa Skalnego 
"Biprokrusz", Kraków 

(72) Rybarczyk Bolesław, Zawieracz Jerzy, 
Chrząszczewski Wacław, Krupa Z bigi) lew 

(54\ Segmentowy bezbalastowy kadłub 
statku wodnego 

(57) Kadłub zestawiony jest z identycznych 
kształtowo i wymiarowo integralnych pływaków 
/1/, łączonych przez układ stabilizująco-cen-
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trujących zaczepów / 2 / . Na pokładzie umiesz
czony jest ruszt nośny / 3 / z kształtowników 
stalowych, mocowany rozdzielnie do pływaków 
za pośrednictwem zaczepów. Na górnych powierz
chniach rusztu / 3 / znajdują się różne kon
strukcyjnie elementy / 5 / umożliwiające moco
wanie ciężkich lub dynamicznych urządzeń i 
osprzętu. Pływaki / 1 / mogą być zestawiane w 
układy podłużne, poprzeczne i podłużno-po-
przeczne, pełne lub zawierające przestrzenie 
bezwypornościowe / 6 / zawarte wewnątrz obrysu 
kadiuba. Przestrzenie te mogą być przykrywane 
jednolitymi lub ażurowymi pokładami / 7 / . 

/4 zastrzeżenia/ 

(54) Kabina szybowca, zwłaszcza wyczyn owe,-,p 

57 Kabina charakteryzuje się tym, że podłopa 
/11/ kabiny /1/ utworzona jest przez dwie pła
szczyzny przecinające się pod kątem H O 5 , 
których krawędź przecięcia jest prostopadła 
do osi wzdłużnej szybowca, natomiast tablica 
IM szybowcowych przyrządów informacyjnych 
przymocowana jest do ramy /3/ osłony /2/ w 
jej przedniej części, przy czym do jednej burt^ 
/5/ przymocowana jest listwa /10/ z obudową 
/9/ mechanizmu drążka sterowego /6/ korzystni* 
z manetka trymera automatycznego /7/ i tryraerer 
ręcznym /8/, zaś przy drugiej burcie /5/ znaj
duje się przymocowany do podłogi /11/ pulpit 
manewrowy liny holowniczej i regulacji przesu
wu pedałów oraz dźwignia chowania podwozia. 

/4 zastrzeżenia/ 

4 (51) B64C A1(21) 264322 (22) 87 02 25 

(7 i) Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Piastycż-
nych, Gdańsk 

(72) Fedyszyn Loszek, Popek Jacek, 
Frejlich Czesława 

4(51) B65D Al (21) 264386 (22) 87 03 02 

(75) Tyszka Jerzy, Kalisz 

(54) Słoiki do gotowania i przechowywania 
przetworów spożywczych z dekompresorem 

(57) Słoik charakteryzuje się tym, że ma na 
obwodzie wieczka/1/ i słoja /3/ sprężyny agraf
itowe / 4 / oraz otwór / 5 / w wieczku, w którym 
znajduje się dekompresor, składający się 
z elastycznego korka / 6 / , korka oporowego /&/ 
i łączącej te korki elastycznej nici /9/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B65G A1(21) 264418 (22) 87 03 02 

(71) Zakłady Energetyki Cieplnej - Elektro
ciepłownia Poznań II, Poznań 

(72) Kaczmarek Jacek, Napieraj Dariusz 

(54) Układ hamowania wywrotnicy wagonów 

(57) Układ składa się z dwóch bliźniaczych płóz 
hamulcowych / 1 / i / 2 / . Płozy hamulcowe ślizgają 
się na kształtowniku / 3 / r na którym zamocowany 
jest wyłącznik krańcowy / 4 / . Na dźwigni płozy 
hamulcowej / 1 / po zewnętrznej stronie kształtow
nika / 3 / zymocowana jest płoza najazdowa / 5 / . 
Płoza najazdowa / 5 / ma płynną regulację kąta 
najazdu na wyłącznik krańcowy / 4 / . Końcówka 
płozy najazdowej odchylona jest pod kątem 
rozwartym w kierunku przeciwnym do wyłącznika 
krańcowego / 4 / . /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B63B A1(21) 264306 (22) 87 02 24 

(71) Polska Żegluga Morska, Szczecin 
(72) Brzeziński Witold, Gromadziński 

Bogusław, Lewandowski Edward, Maciejew-
ska-Winkiel Teresa, Montwiłł Zdzisław, 
Szymański Łukasz, Zalewska Alina, 
Zalewski Grzegorz 

(54) Urządzenie do nadawania przez statek 
sygnałów akustycznych i/lub świetlnych 

(57) Urządzenie wyposażone jest we wzmacniacz 
różnicowy /3/ oraz w programowalna pamięć 
półprzewodnikową /8/. Wzmacniacz /3/ Dołączony 
jest ze zsumowanym wyjściem generatorów sygnału 
nośnego dzwonu /1/ i generatorów sygnału noś
nego gongu /2/ oraz zsumowanym wyjściem 
generatora sygnału cbwiedzi dzwonu /4/ i gene
ratora sygnału obwiedni gongu /5/. Programo
walna pamięć /8/ jest połączona z układem 
adresowania pamięci /11/, którego zmiana stanu 
inicjowana jest za pomocą scalonego, bipolar
nego układu przełączającego dzwonu i gongu 
/9/ oraz scalonego bipolarnego układu przełą
czającego gwizdka /10/. /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) B65G A1(21) 264573 (22) 87 03 10 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Kamiński Mieczysław, Zubrzycki Marian 

(34) Urządzenie do opróżniania zbiorników 
z materiałów sypkich 

(57) Urządzenie stanowi zespół pionowych, 
perforowanych rur /4/ o różnej wysokości , 
umieszczony w zbiorniku / 1 / . Geometryczne 
erodki otwartych, górnych końców rur / 4 / umiej
scowione aą na powierzchni stożka o kącie 
wierzchołkowym ??? mniejszym od kąta 180° pora
niejszonego o podwójny kąt stoku naturalnego 
materiału sypkiego. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B65G A1 (21) 264574 (22) 87 03 10 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Zubrzycki Marian, Kamiński Mieczysław 

(54) Urządzenie do opróżniania zbiorników 
z materiałów sypkich 

(57) Urządzenie składa się z pionowego odcinka 
perforowanej rury /4/ i skośnych odcinków 

i 

rur /5/ Pionowy odcinek perforowanej rury /4/ 
umiejscowiony jest centralnie w pionowej"osi 
zbiornika /1/ nad środkowym otworem wysypowym 
/3/, natomiast skośne odcinki rur /5/ łączą 
pionowy odcinek perforowanej rury /4/ z bocz
nymi otworami wysypowymi /3/. Zarówno pionowy 
odcinek perforowanej rury /4/, jak i skośne 
odcinki rur /5/ zamocowane są trwale w dnie 
/ 2 / zbiornika /1/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B65G A1(21) 264602 (22} 87 03 11 
B30B 

(71) Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego 
"Polar", Wrocław 

(72) Wróbel Jan, Mościan Władysław, Trzemżalski 
Ryszard,' Skibiński Lucjan, Kotlarski 
Antoni, Antochów Jan, Ligorowski Andrzej, 
Mądry Benedykt, Praczek Eugeniusz, Stani
czek Konrad, Klemka Henryk, Zimmermann 
Henryk 

(54) Automatyczny podajnik półfabrykatów, 
zwłaszcza do pras 

(57) Podajnik ma ruchome ramię /7/, do którego 
przymocowana jest rama / 8 / mająca rozłącsn-3 
uchwyty bazujące /28/, zaopatrzona w zespół 
przyssawek podciśnieniowych lub elektromagne
tycznych /1Ó/, oraz ma wózek międzystanowisko-
wy /5/ zaopatrzony w łatwo wymienialny element 
bazujący /4/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B65G A1(21) 264995 (22} 87 04 02 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
C72) Król Marian, Politowicz Tadeusz, 

Paaiń3ki Jerzy, Pałżewicz Andrzej 

(54) Orientownik elementów cylindrycznych, 
wielośrediucowych o dowolnie położonym 
środku ciężkości 

(57) W orientowniku pomiędzy dwiema blachami 
/1/ będącymi przedłużeniem ścian bocznych bież
ni /2/ podajnika znajdują się naprzeciw siebie 
dwie wkładki prowadzące /3/, z których każda ma 
rowek poziomy /4/ i pionowy /5/» Górne krawędzie 
rowków /4/ stanowią przedłużenie bieżni /2/ po
dajnika, a ich szerokość mieści się między roz
miarem największej i najmniejszej średnicy orien-
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towanego elementu /6/, natomiast głębokość 
rowków /5/ odpowiada długości krótszej koń
cówki elementu /6/. Odległość między wkład
kami odpowiada odległości skrajnych krawędzi 
większych średnic elementu /6/, zaś od strony 
bieżni /2/ znajduje się płytka ograniczająca 
/ 7 / . /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B66B A1(21) 264313 ("22) 87 02 26 

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

(72) Kalyta Jan, Tłuścik Tadeusz 

(54) Układ sterowania wind szybowych 

£57) Układ charakteryzuje się tyra, że ma układ 
/ 4 / sterowania silników napędowych wind /5/, 
załączany układem /6/ kontroli stanu pracy 
zwalniaków hamulcowych, oraz ma układ / 7 / 
kontroli stanu pracy silników napędowych wind 
/5/, który powoduje bezpośrednio lub poprzez 
człon czasowy /S/ zadziałanie członu wyłącza
jącego /2/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B66C A1 (21) 264OO6 (22) 87 02 06 

(7Ï) Żnińska Fabryka Maszyn i Urządzeń 
"Żefam", Żnin 

KJ2) Marciniak Czesław 

(54) Siłownik hydrauliczny do wykonywania 
ruchu obrotowego, zwłaszcza obrotu 
chwytaka żurawia 

(57) Siłownik stanowi tłoczysko z tłokiem /1/, 
które w wyniku działania cieczy na tłok, z 
jednej lub drugiej strony, powoduje jego 
przesuw w cylindrze /5/, przy czym jednocześ

nie niesamohamowna śruba /19/, połączona 
spoczynkowo przez tuleję /13/ z cylindrem /5/, 
wkręca się lub wykręca z tłoczy3ka z tłokiem 
/1/, powodując ruch obrotov/y tłoczyska z tłokiem 
/1/ względem cylindra /5/ lub odwrotnie. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B66C A1 (21) 264633 (22) 87 03 12 
B60P 

(71) Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne 
Dźwigów Samochodowych "Buraar-Bedes", 
Bielsko-Biała 

(72) Sosna Edward, Stieber Ludwik 

(54) Dźwig wieloczłonowy 

(57) Dźwig zawiera ruchomą podstawę z obrotowym 
wysięgnikiem podpartym siłownikiem /3/ podno
szenia i z drągiem /4/ łączącym bocian /5/ za
wieszony na wysięgniku poprzez sworzeń /6/. 
Na bocianie /5/ osadzone są dwa sworznie /7/, 
/8/ do mocowania osprzętów roboczych /9/» /11/» 
/12/, przy czym hak /9/ mocowany jest no sworz
niu /7/. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) B6ĆD A1 (21) 264010 (22) 87 02 06 

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "1 Maja" 
Wodzisław Śląski 

(72) Czernicki Maciej, Krzempek Franciszek, 
Brudny Ryszard 

(54) Układ do zabezpieczenie kołowrotu 
bębnowego o napędzie pneumatycznym 

(57) Układ zawiera zawory odcinające, /5,6/ 
pneumatyczny dwudrożny zawór odcinający /7/, 
pneumatyczny zawór zasilający /8/, sterowany 
obrotowo pneumatyczny zawór sterujący /9/pneuraa-
tyczny zawór dwudrożny /10/ oraz pneumatyczne 
wyłączniki krańcowe /11, 12/. /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) B66D A1(21) 264580 (22) 87 03 10 

(7l) Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk 
(72) Andersohn Michał, Bauer Tadeusz, 

Lewandowski Józef 

(54) Hydrauliczny układ napędowy wciągarek 
linowych ze zwiększona prędkościa. 
wdawania, zwłaszcza dla okrętowych 
lamp ładunkowych 

(57) W układzie znajduje się spinający przewód 
/24/ łączący główny przewód podnoszenia /12/ 
z głównym przewodem opuszczania /8/, usytuo
wany pomiędzy zaworem hamulcowym /13/» a odga
łęzieniem /16/ głównego przewodu podnoszenia 
/12/. Na spinającym przewodzie /24/ jest zain
stalowany ogranicznik przepływu, korzystnie 
zwężka /25/ oraz zawór odcinający, korzyst
nie dwupołożeniowy, dwudrogowy rozdzielacz 
/26/ sterowany elektromagnetycznie i w stanie 
beznapięciowym odcinający przepływ, 

/1 zastrzeżenie/ 

4 C51) B66D 

(71) 

A1 (21) 264916 (22) 87 03 30 

Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 
"Polmag", řabryka Maszyn Górniczych 
im. M. Nowotki "Niwka", Sosnowiec 

(72) Kostka Stanisław, Kwiatkowski Czesław, 
Nasiek Mieczysław, Sabaturski Juliusz, 
Budna Janina, Basista Adam, Służałek 
Roman, Zabrzeski Tadeusz 

(54) Elektro-hydrauliczny układ kołowrotu 
górniczego 

(57) Układ charakteryzuje się tym, że ma dwie 
pompy /1/ zmiennej wydajności sprzężone ze sobą 
cięgnem /19/, napędzane dwoma elektrycznymi 
silnikami /2/ przy czym pompy /1/ mają wspólną 
korbę /18/ do ręcznej regulacji wydajności. 
Korba /18/ współpracuje przez zespół dźwigni 
/17/ z czujnikiem położenia /16/, a każdej 
z pomp /1/ odpowiada jeden z dwóch hydraulicz
nych silników /20/. Hydraulicznym silnikom 
/20/ przyporządkowane są dwa rozdzielacze /23/ 
zmiany kierunku obrotów linowego bębna /22/ po
łączone z sobą sterowniczym drążkiem /24/. 

/2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

4(51) C01B A1(21) 263964 (22) 87 02 03 

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

(72) Surdel Henryk, Surdel Anna, Szabłowski 
Kazimierz 

(54) Sposób i instalacja do równoczesnego 
wytwarzania kwasu siarkowego i wody 
zaemineralizowanej 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że powie
trze technologiczne zużywane do spalania siar
ki nawilża się przed wprowadzeniem do wieży 
suazącej/8/ wytwórni kwasu siarkowego za pomo
cą wody powyparnej z wyparki próżniowej /2/, 
wchodzącej w skład instalacji do produkcji 
wody zdeminei-alizowanej, przy czym regulacja 
ilości wody procesowej doprowadzanej z powie
trzem odoywa si^ przez zmiany podciśnienia w 
wyparce próżniowej /2/ i/lub przez boczniko
wanie wieży nawilżającej /5/ przez częaó 
powietrza technologicznego. Instalacja chara
kteryzuje 3i^ ty:n, że wytwórnia kwasu siarko
wego i wytwórnia wody zdemineralizowanej połą-» 
czone aą za pośrednictwem wieży nawilżającej 
/5/. /3 zastrzeżenia/ 
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4(51) C01B A1(21) 264044 , (22) 87 02 09 

frl] Akademia Rolnicza, Poznań 
(72) Surmiński Janusz, Słuchocki Eugeniusz 

Ç54) Sposób wytwarzania węgla drzewnego 
Šla pourzeb zŁotnićTwa 

(57) Sposób polega na tym, że procesom susze-
iiia, termicznego rozkładu, wyżarzania i chłodze
nia poddaje się wycięte z gatunków drzew liś
ciastych klocki, w których słoje przyrostów 
rocznych na przekrojach poprzecznych usytuowane 
są pod kątem 450 względem podstawy. Klocki 
podsusza się do osiągnięcia wilgotności nie 
przekraczającej 5% a następnie suszy się je 
przez 12 godzin podnosząc temperaturę w ciągu 
każdej godziny o 20 do 25°0, następnie zwiększa 
sie szybkość przyrostu temp. podnosząc ją o 30 do 
35" na godzinę aż do osiągnięcia 1000°C i w 
tej teinpersturz,e wyżarza się węgiel w ciągu 
trzech godzin i kolejno schładza się go przez 
okres 48 do 60 godzin przy czym ostatnią fazę 
procesu chłodzenia prowadzi się w atmosferze 
dwutlenku węgla pod ciśnieniem 5 Atn. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C02P A1 (21) 263949 (22) 87 02 02 

(71) Biuro Projektów Górnictwa Skalnego 
"Biprokrusz", Kraków 

(72) Poprawa Romuald 

(54) Sposób i instalacja do klarowania 
wSď popTuczląych "'i uzyskiwanie o"šaáu 
vTpoštaci stałej 

(571 Sposób charakteryzuje się tym, że zagęsz
czony oaad jest mieszany z ziarnistym materia
łem odpadowym i w postaci masy szlamowej 
transportowany jest na składowisko. 

Instalacja ma mieszalnik /8/ połączony 
przes zawór dozujący /!/ z wylotem zbiornika 
sedymentacyjnego /5/ oraz składem piasku /2/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4 Cb 5 C02P Al (21) 264256- (22) 87 Ol; 20 

(71) Skawińskie Zakłady Koncentratów 
. Spożywczych, Skawina 

(72/ Kasprzyk Władysław 
Spożywczych. Skawina 

(54) 0'() Układ ma generator /G/ przebiegu prosto
kątnego, licznik impulsów /LI./ oraz nastawnik 
/N/ zaprogramowanej ilotści impulsów, posiada
jący układ bramek logicznych /UL/, których 

wyjście łączy się z elektronicznym przekaźni
kiem czasowym /PT/ sterującym członem wyjścio
wym. /1 zastrzeżenie/ 

ZAWÓR 
Centalny 

4 (51) C02P A1 (21) 264404 « (22) 37 03 03 

(71) Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i 
Ściekowej "BIPROWOD", Warszawa 

(72) Gruchalski Jan, Drzewiński Stanisław, 
Rybacki Robert, Dzikiewicz Maciej, 
Kempa Edward, Wa3iak Grażyna 

(54) Zestaw komór 

(57) Zestaw komór służy do kompostowania odpadów 
ze środowisk miejskich, zwłaszcza ośrodków wiel
komiejskich. 

Zestaw ma sześć komór /1, 2, 3» 4, 5, 6/, 
podzielonych każda korzystnie na trzy zbiorni
ki /a, b, c/. Przed każdą łuamorą /1, 2, 3, 4» 5, 
6/ usytułowany jest wsypowy zbiornik magazynowy 
/m/,zaś na końcu wszystkich komór /I, 2, 3, 4, 
5, 6/ usytuowana jest zasobnia z przetworzonej 
masy. Pomiędzy komorą /3/ i IM jest wydzielona 
komora /!/ urządzeń technicznych do przetwarza
nia masy odpadów. Zastav/ komór /1, 2, 3, 4» 5, 
6/ jest wyposażony w suwnice bramowe /8, 11/ 
przesuwane w poprzek osi wszystkich komor. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C02P A1(21) 264472 (22) 87 03 04 

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

(72) Czajkowski Marek, Dudek Roman, Dziadek 
Józef, Gęga Józef, Jaśkowiec Zbigniew, 
Kowalski Włodzimierz, Krajewski Stanisław, 
Lewiński Józef, Pater Jan, Wróbel Jan 

(54) Osadnik kołowy 

(57) Osadnik kołowy stanowi zbiornik cylindrycz
ny 71/ z dnem stożkowym, wyposażony w zamoco
wane do jego ściany okólne koryto przelewowe 
/2/ i w zgarniacz osadu /3/ oraz w komorę /4/ 
do doprowadzania nadawy i w komorę /5/ zagęsz
czonego osadu, /1/ zbiorniku /1/ na konstrukcji 
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wsporczej /6/ jest osadzony co najmniej jeden 
pierścień /7/ utworzony z pakietu wkładów 
wielostrumieniowych oraz przegroda cylindryczna 
/8/ wystająca ponad krawędź przelewową okólne
go koryta przelewowego /2/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) C02P A2(21) 268611 (22) 87 11 03 

(71) Międzynarodowe Centrum Naukowe 
Eksploatacji Majątku Trwałego, Radom 

(72) Winiarski Robert, Miernik Krzysztof 

(54) Urządzenie do magnetyczne.-) obróbki cieczy 
zwłaszcza wody 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tyra, że 
pomiędzy pierścieniowymi nabiegunnikarai / 2 / i 
/3/ umieszczony jest współosiowo pierścienio
wy magnes stały /1/, a także obwodowo diama-
gnetyczny przewód / 4 / wiodący obrabianą ciecz. 
Przewód /4/ utrzymywany jest pomiędzy nabie-
gunnikami przy pomocy 5 diagnetycznej obejmy 
/5/. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) G02F A2(21) 269956 (22) .87 12 31 

(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Gorzka Zbigniew, Jóźwiak Anna, 

Kaźmierczak Marek 

(54) Sposób oczyszczania ścieków zawiera
jących nieorganiczne związki siarki 
oraz związki organiczne 

(57) Sposób polega na tym, że ścieki poddaje 
się wpierw elektrochemicznemu utlenieniu w 
elektrolizerze, korzystnie z anodą tlenkową 
tytanowo-rutenową, platynowaną lub platynową 
do chwili rozwarstwienia zawartości reaktora 
na warstwę organiczną i warstwę wodną, z któ
rej wydziela się, na drodze krystalizacji 
tiosiarczan, zaś warstwę organiczi. 1 spala się 
w obecności tlenu lub powietrza, stosowanych 
w nadmiarze, ewentualnie w obecności kataliza
tora reakcji utleniania, w temperaturze 300-
400 c, po czym spaliny schładza się do tempe
ratury otoczenia. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C03B Al (21) 269788 (22) 87 12 28 

(71) Instytut Szkła i Ceramiki Filia w 
Krakowie, Kraków 

(72) Karkosza Adam, ftęgier Jerzy, Majka 
Mieczysław, Kukla Henryk, Szwagierczak 
Maciej, Ilełmecki Grzegorz, Kępka Zbigniew 

(54) Sposób równoczesnego wytwarzania 
rożnych rodzajowo wyrobów szklanych 

(57) Sposób polega na tyra, że z jednego wanno
wego pieca topliwnego pobiera się z rożnych 
jego części konstrukcyjnych i technologicznych 
masę szklaną o różnym stopniu przerobienia 
technologicznego, to jest różniącą się tempe
raturą i/lub jednorodnością chemiczną, i/lub 
jednorodnośoią termiczną i/lub stopniem wykla
rowania, i/lub lepkością. Z masy tej wytwarza 
się szkło płaskie oraz włókno szklane i/lub 
kształtki szklane. Pobieranie masy szklanej 
o różnych własnościach technologicznych odbywa 
się w jednym czasie. /10 zastrzeżeń/ 

4 (51) C03C A1 (21) 263926 (22) 87 02 02 

(71) Rybnickie Zakłady Wyrobów Metalowych 
"Huta Silesia", Rybnik 

(72) Langer Lidia, Wieczorek Inocenty, 
Kocot Marianna, Borgosz Marek, Stalmach 
Ryszard, Grabińska Janina, Sroczyński 
Piotr, Rumas Wiesław 

(54) Zestaw surowców do produkcji szkliw 
kryjących czarnych i granatowych, 
zwłaszcza do pokrywania blach stalowych 

(57) Zestaw surowców składający się z podstawo
wych surowców emalierskich charakteryzuje się 
tym, że zawiera utleniacze w postaci azotanów 
metali pierwszej i drugiej grupy układu okre
sowego i azotanów kobaltu, niklu, manganu i 
miedzi w łącznej ilości od 0,0 do 2,0% wagowych. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C03C A1(21) 263927 (22) 87 02 02 

(71) Rybnickie Zakłady Wyrobów Metalowych 
"Huta Silesia", Rybnik 

(72) Wieczorek Inocenty, Kocot Marianna, 
Langer Lidia, Borgosz Marek, Stalmach 
Ryszard, Grabińska Janina, Sroczyński 
Piotr, Rumas Wiesław 

(54) Zestaw surowców do produkcji szkliw 
tytanowych, zwłaszcza do pokrywania stall 

(57) Zestaw surowców do produkcji szkliw tytano
wych składający się z podstawowych surowców 
emalierskich i surowców barwiących charaktery
zuje się tym, że zawiera azotany metali alkalicz 
nych w ilości od 0,0 do 3,0% wagowych. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C03C Al (21) 263928 (22) 87 02 02 

(71) Rybnickie Zakłady Wyrobów Metalowych 
"Huta Silesia", Rybnik 

(72) Grabińska Janina, Inocenty Wieczorek, 
Kocot Marianna, Langer Lidia, Borgosz 
Marek, Stalmach Ryszard, Sroczyński Piotr, 
Ruras Wiesław 

(54-) Zestaw surowców do produkcji szkliw 
podstawowych i bezpośrednich do pokrywa
nia metali 

(57) Zestaw surowców składający się z podstawo
wych surowców emalierskich i surowców wiążących 
charakteryzuje sie tym, że zawiera azotany 
metali alkalicznych i ziem alkalicznych MeN0 
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i Me/N0 3/ 2 najwyżej w ilości 2,0 kg na 100 kg 

szkliwa. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C03C A1 (21) 264135 (22) 87 02 16 

(71) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej , 
Lublin 

(72) Dawidowicz Andrzej L. 

(54) Sposób otrzymywania 3zkieł o kontrolo
wanej porowatości 

(57) Sposób polegający na tyra, że obrobioną 
termicznie masę szklaną poddaje się trawieniu 
kwasem lub kolejno kwasem i ługiem, charaktery
zuje się tym, że uzyskany produkt dotrawia 
się ponownie roztworem alkaliów lub kwasem 
fluorowodorowym albo mieszaniną fluorków z kwa
sami mineralnymi, przy czym proces ponownego 
dotrawiania prowadzi się do otrzymania produk
tu o gęstości nasypowej 0,18 - 0,49 g/cm-. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C04B A1 (21) 263953 (22) 87 02 02 

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

(72/ Deja Jan, Małolepszy Jan, Pomadowaki 
Henryk, Loręoki Jerzy 

(54) Samopoziomująca masa posadzkową 

(57) Masa zawiera mielony klinkier portlandzki 
w ilości 24-32% wagowych, cement glinowy w 
ilości 0,8-2,4% wagowych, mączkę anhydrytową 
w ilości 4-8% wagowych, piasek o uziarnieniu 
0-0,5 mm w ilości .32-40$ wagowych, mielony 
kamień wapienny w ilości 6-8$ wagowych, gips 
budowlany w ilości 0-1,2% wagowych, lignosul-
fonian wapni owy w ilości 0,16-0,4$ wagowych 
oraz wodę w ilości 20-21,6% wagowych. W miejs
ce kamienia wapiennego może być również zasto
sowany pielony granulowany żużel wielkopiecowy 
lub żużel pomiedziowy w ilości 6-8$ wagowych. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(5l) C04B A1 (21) 264511 (22) 87 03 06 

("7l) Instytut Mineralnych Materiałów 
Bud owianych, Op ole 

(72) Duda Jerzy, Weryński Bronisław, 
Sładecsek Franciszek, Kalinowski 
Wojciech 

(54) Sposób wypalania klinkieru cementowego z mineralnych surowców 

o dużej wilgotności i urządzenie do wypalania klinkieru cementowego 
z mineralnych surowców o dużej wilgotności 
(57; Sposób wypalania klinkieru cementowego 

z mineralnych surowców o dużej wi lgntnośc i 
z ł o ż o n e j , polega na tym że surowiec plastycz-
ny o wilgotności złożonej ponad 20% wprowa
dzony zos ta je bezpośrednio do układu wypala
nia k l i n k i e r u , gdzie ulega rozdrobnieniu i su
szeniu ciepłem gazów odlotowych, a n a s t ę p n i e 
skorygowany innym sproszkowanym surowcem i 
pneumatycznie wynoszony do układu wstępnej 
obróbki termiczne. , pdzie następuje wymiesza
nie i wstępna podgrzanie otrzymanej mieszaniny 
skąd częściowo wypalony surowiec wpr owsii:-.any 
z o s t a j e do właściwego procesu wypalania 

Urządzenie do stosowania sposobu charak
teryzuje się tym, że jego integralną część 
stanowi dezintegrator /1/ służący do rozdrob
nienia i wysuszenia wilgotnego surowca, który 
z jednej strony połączony jest z piecem obroto
wym /9/ poprzez komorę wzniosową /8/ a z dru
giej strony z wymiennikami cyklonowymi /2, 3, 
4, 5, 6/. /12 zastrzeżeń/ 

4(51) C04B A1(21) 264618 (22) 87 03 13 

(71) PAN Zakład Wysokich Ciśnień, Celes^ 
(72) Moroz Antoni, Miecielica Mirosław, 

Załoga Ryszard 

Celestynów 

(54) Sposób wytwarzania kształtek ceramicz
nych» zwłaszcza z ceramiki piezoelek-" 
trycznej 

(57) Zgodnie ze sposobem kształtki z ceramiki 
piezoelektrycznej umieszcza 3ię w polu elektry
cznym w komorze ciśnieniowej wypełnionej czyn
nikiem roboczym przenoszącym ciśnienie i poddaje 
się działaniu ciśnienia stałego lub cyklicznie 
zmiennego o wartości od 0,5 GPa do 2 GPa. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) C04B A1 (21) 264710 (22) 87 03 17 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Gaweł Irena, Kalisiewicz Bolesław, 

tóańczak Bronisław, Rutkowski Marian 

(54) Sposób wytwarzania mas mineralno-
bitamicznych typu betonu "asfaltowego 

(57) Sposób polegający na tym, że do ogrzanego 
kruszywa mineralnego zawierającego 24-45$ wago
wych grysu 6,3/12,8, 10-30% wagowych grysu 
4,0/6,3» 20-48% wagowych kruszywa granulowanego 
drobnego 0/4,0 i 14-23$ wagowych piasku wprowa
dza się wypełniacz w postaci mączki wapiennej, 
a następnie do tak otrzymanego agregatu mine
ralnego wprowadza się 6,0-8,0$ wagowych ogrza
nego asfaltu drogowego charakteryzuje się tyra, 
że stosuje się asfalt destylacyjny lub utlenio
ny o penetracji od 70 do 200.10 mm lub pozo
stałość po destylacji próżniowej ropy naftowej, 
które uprzednio poddano działaniu modyfikatora 
wytworzonego a produktu odpadowego z procesu 
oczyszczania gazu koksowniczego bądź świetlnego 
metodą suchą lub produktów oczyszczania tych 
gazów metodą suchą i mokrą, to jest masy pogazo
wej i siarki koloidalnej, doprowadzonych do 
stanu powietrzno-suchego* Proces modyfikacji 
prowadzi się w 383-433K w czasie 1-6 godzin i 
stosuje się na 1-5 części masowe asfaltu 1 część 
masową modyfikatora. /4 zastrzeżenia/ 
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4(51) C04B A1 (21) 264716 (22) 87 03 19 

(71) Biuro Projektowo-Badawcze Przemysłu 
Ceramiki Budowianej "Cerprojekt", 
Warszawa 

(72) Adamczyk Janusz, Porczyński Jacek 

(54) Sucho ciepła zaprawą, zwłaszcza do 
pustaków ceramicznycn 

(57) Zaprawa składa się w % wagowych z grysu 
ceramicznego o uziarnieniu 0,5-4 mm w iloś
ci 56-69, mączki ceramicznej o uziarnieniu 
0-0,5 mm w ilości 21-29, cementu portlandzki.e-
go w ilości 10-15, środka napowietrzająco-
uplastyczniającego w ilości do 5% wagowych 
na ilość cementu. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) C04B A1 (21) 264730 (22) 87 03 18 

{71) Kombinat Cementowo-Wapienniczy "Kujawy" 
w Bielawach, Cementownia "Wejherowo", 
Wejherowo 

(72) Grabowska Mario, Grygiel Danuta, 
Daniszewski Zbigniew, Pietraszek Jerzy, 
Mrówczyński Janusz 

(54) Sposób chłodzenia klinkieru białego oraz 
ïïrza"(urządzenie do chłodzenia klinkieru białego 
białego 

(57) Sposób polega na wtryskiwaniu do przest
rzeni pomiędzy głowicą pieca obrotowego, a 
chłodnikiem wodnym mieszaniny ciepłej wody 
i gorącego oleju opałowego, najkorzystniej 
w stosunku 97',i wody i 3% oleju opałowego. 

Urządzenie do chłodzenia klinkieru bia
łego składa się ze strumienicy / 1 / , do której 
woda dostarczana je3t pompą wodną / 4 / poprzez 
wodomierz / 3 / , natomiast olej opałowy pyprzez 
przepływomierz / 8 / z istniejącego przewodu 
tłocznego /£/ nasilającego palnik plecowy. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) C04B Al (21) 2Ó4741 (22) 87 03 20 

(71) Polska Akademia Nauk, instytut Fizyki, 
Warszawa 

(72) Prżysiupski Piotr, Igelson Jacek, 
Raułuszkicwicz Jerzy 

[$4] Wysokotemperaturowy materiał nadprze-
wodząy oraz sposób jego wytwarzania 

brany z III grupy układu okresowego, korzyst
nie La, Y, Sc lub Lu, zaś A i B są jednakowe 
lub różne i oznaczają pierwiastek wybrany z 
II grupy układu okresowego, korzystnie Sr, 
Ba lub Ca. 1 

Sposób polena na tym, że mieszaninę odpo
wiednich węglanów i/lub tlenków metali wybra
nych z II i III grupy układu okresowego oraz 
tlenek miedzi CuO wzięte w stosunkach molowych 
zapewniających końcowy skład nominalny wyra
żony wzorem L a2-x^ Ay Bz' /x C ud 0f- & » w k t ó r y » 
wszystkie symbole mają wyżej podane znaczenie 
wygrzewa się w temperaturze 900-1000°C przez" 
4-b dni z szeregiem pośrednich rozcierań, 
następnie prasuje się w kształtki," które 
wygrzewa się w temperaturze 1100°C 
przez 6-8 godzin, po czym zatapia się je w 
ampułę kwarcową o wewnętrznym ciśnieniu tlenu 
10-1 * 1 0 - 1 Tr /10-1X13,33224 Pa/ i wygrzewa 
przez 20-24 godziny w temperaturze 1000°C. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) C04B A1 (21) 264917 (22) 87 03 30 

(71) Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice 
(72) Mularczyk Mieczysław, Stras Władysław, 

Jamroż Jan, Ciupek Wiesław, Golczyk Wiesław, 
Głowacki Zbigniew, Kawała Tadeusz 

(54) Sposób wytwarzania klinkieru korundowo-
mulitowego 

(57) Sposób polegający na wypaleniu w piecu 
obrotowym w temperaturze 1700-1800°C szlamu 
charakteryzuje się tym, że do szlamu sporządzo
nego z technicznego tlenku glinu o uziarnieniu 
poniżej 60 mikrometrów i/lub rozpławionej gliny 
ogniotrwałej i/lub rozpławionego koalinu wprowa
dza się chlorek magnezu VÍ ilości 0,5-3% wagowych 
w przeliczeniu na szlam suchy. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) CO4B A1 (21) 270021 (22) 88 01 05 

(71) Fabryka Silników Elektrycznych "Tamel", 
Tarnów 

(72) Kubala Roman, Motyka Jerzy, Szatkc 
Krzysztof, Zaucha Jerzy 

(54) Sposób doboru mieszanki kwarcytowej do 
wykonr/wania wykładziny pieców indukcyjnych 

(57) Sposób polega na wykonaniu analiz sitowych 
frakcji kwarcytowych oraz analitycznym wyzna
czeniu udziałów, przy empirycznych założeniach 
udziału frakcji 2-4 mm w ilości 3-25% oraz obli
czeniu na podstawie wzoru: A x L. + B x L t 

/1 _ A - B/ x L c = L M udziałów A, B, C, gdzie 

A a 0,03 - 0,25* B » udział frakcji 0 - 3 mm, 
C * udział frakcji 2 - 4 mm oraz C = 1 - A - B, 
L. » wskaźnik uziarnienia frakcji 2 - 4 mm, 

Lu ~ wskaźnik uziarnienia frakcji 0 - 3 mm, 
Lf, - wskaźnik uziarnienia frakcji 0 - 1 mm, 

Lj. - wskaźnik uziarnienia gotowej mieszanki. 

Według wyznaczonych udziałów A, B, C dokonuje 
sie wymieszania frakcji dla uzyskania jednorod
nej mieszanki kwarcytowej. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C05C A1 (21) 2Ć4510 (22) 87 03 Ob 

(71) Instytut Warzywnictwa, Skierniewice 
(72) Nowosielski Olgierd, Dziennik Wojciech, 

Wiśniewska Halina, Paul Marek, Macias 
Władysław 
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(54) Nawóz do nawożenia dolistnego 

(57) Nawóz zawierający 1 do 15% azotu, 3 do 
10# potasu, 1 do 5% wapnia, 0,1 do 1% magnezu, 
a także siarkę siarczanową, sód, chlor i 
wszystkie niezbędne roślinom mikroelementy, 
takie jak: żelazo, miedź, cynk, bor, mangan, 
molibden oraz ewentualnie fosfor w ilości 0,1 
do 2% charakteryzuje 3ię tym, że mikroelemen
ty i magnez są skompleksowane cytrynianem sodu, 
a wapń EDTA /wersenianera dwusodowyra/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4 (51) GOÓB A1 (21) 263938 (22) 87 01 31 

(?l) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, 
Zielonka k. Warszawy 

(72) Kiszczak Maciej 

(54) Sposób rozdzielania dwufenyloaminy i 
centralitu I wraz z ich podstawowymi 
nitropochodnyrai w.środkach miotających 
opartych na nitrocelulozie i nitrogli
cerynie 

(57) Sposób polega na tym, że rozdrobnioną 
próbkę materiału miotającego z dodatkiem 
wzorca wewnętrznego ekstrahuje się chlorkiem 
metylenu, gdy środek miotający zawiera dwufe-
nyloarainę i jej nitropochodne, lub metanolem, 
gdy środek miotający zawiera centralit I, po 
czym badany ekstrakt wstrzykuje się przez 
inżektor do chromatografu cieczowego, w którym 
przenoszony jest przez fazę ruchomą przepły
wającą z prędkością 1,5-2,5 ml/min. do kolumny 
analitycznej chromatografu, wypełnionej fazą 
stacjonarną gdzie następuje rozdzielenie badanej 
substancji, przy czym na chromátogramie powierz
chnia /wysokość/ pików jest proporcjonalna do 
ilości substancji rozpoznanej w detektorze. 

/3 zastrzeżenia/ 

4 (51) C07C A3 (21) 263250 (22) 86 12 29 

(6l) patent 137241 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa? 

Zakłady Chemiczne "Blachownia", Kędzierzyn-
Koźle 

(72) Polaczek Jerzy» Tęcza Teresa, Jamróz 
Małgorzata,-Lisicki Zygmunt, Krześlak 
Andrzej, Gałka Sławomir, Nowicki Bolesław, 
Drzazga Mieczysław, Grabiec Lucjan, 
Szen Alicja, Kubica Krystyna 

(54) Sposób oczyszczania antracenu 

(57) Sposób polega na oczyszczaniu antracenu 
surowego przez ekstrakcję w układzie ciecz-
ciało stałe i/lub przez krystalizację przy 
pomocy polarnych rozpuszczalników organicznych 
zawierających wodę w ilości 0,5-10% wagowych, 
przy czym jako polarny rozpuszczalnik stosuje 
się U-metylo-epsilon-kaprolaktara. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C07C A1 (21) 263937 (22) 67 Ol 31 

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy organicznej 
"Blachownia", Kędzierzyn-Kóźis 

(72) Andry.iak Andrzej, Pisarzüwska Ewa, 
Krueger Andrzej, Pokorska Zofia,^ 
Chmielewski Stanisław, Skąpski Józef, 
Kruk Irena 

(54) Sposób wydzielania heksachlorobenzenu 
z produktów ubocznych procesu wytwarza
nia chlorku winylu i rozpuszczalników 
chloroorganic znych 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że do 
produktów ubocznych, zawierających 10-40% 
wagowych heksachlorobenzenu wprowadza się 
mieszanina chlorowę*glowodorów alifatycznych 
o zawartości 1-4 atomów węgla w cząsteczce, 
w stosunku wagowym 1:1-2. Następnie całość 
chłodzi się do temperatury 293-298K i oddziela 
wytrącony osad. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C07C A1 (21) 264011 (22) 87 02 06 

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

(72/ Majchrzak Maria, Teręlak Kazimierz, 
Pers Michał, Szewczyk Henryk, 
Nowakowski Stanisław 

(54). Spo3Ób wytwarzania aldehydu hydrokąy-
płwalowego i/lub monohydroksypiwalanu' 
glikolu neopehtylowego 

(57) Sposób polega na tym, że kondensację for
maldehydu i aldehydu izomasłowego świeżego 
i/lub nawrotowego prowadzi się periodycznie, 
w temperaturze wrzenia cieczy reakcyjnej, w 
kubie kolumny rektyfikacyjnej, przy pełnym 
orosieniu. Stosuje 3ię nadmiar molowy aldehydu 
izomasłowego do formaldehydu wynoszący 1,4-2>£ 
wagowych i stężenie katalizatora równe 1,5-2,5^ 
wagowych w mieszaninie reakcyjnej. Proces pro
wadzi się do osiągnięcia temperatury 82-83°C 
w kubie kolumny. Następnie z mieszaniny reak
cyjnej oddestylowuje się nadmiarowy aldehyd 
izomasłowy oraz wodę, wprowadzoną do układu z 
formaliną, przy czym temperatura w kubie wzra
sta do 110°C. Powstała w kubie ciecz wyczerpana 
stanowi surowy aldehyd hydroksypiwalowy, który 
poddaje się dalej kondensacji do monohydroksy
piwalanu glikolu neopentylowego przez podgrze
wanie cieczy w kubie kolumny do temperatury 
150°C i autotermiczne dorcagowanie. Oddestylo
waną warstwę wodną poddaje się ekstrakcji alde
hydem izomasłowym świeżym i/lub nawrotowym, a 
następnie destylacji. /1 zastrzeżenie/ 

4(5l) C07C Al (21) 264054 (22) 87 02 11 

60) 86 02 12 - GB - 86 03475 
(71) Glaxo Group Limited, Londyn, GB 

(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
dwuchloroanilinf 

(57) Sposób wytwarzania nowych pochodnych dwu-
chloroaniliny o ogólnym wzorze 1, w którym X 
oznacza grupę -/CHg/,- lub -/CH2/2C=C-t Y 

oznacza grupę -CHg-, -/CH 2/ 2 - lub -/CH2/j-, R 

oznacza atom wodoru, R oznacza atom wodoru 
lub grupę metylową, a Py oznacza grupę pirydy-
lową związaną w pozycji 2, 3 lub 4, z resztą 
cząsteczki i ewentualnie zawierającą taki pod
stawnik jak grupa hydroksylowa lub metylowa, 
a także fizjologicznie dopuszczalnych soli i 
solwatów tych związków, polega na tyra, że 
redukuje się związek o ogólnym wzorze 2, w 
którym x1 oznacza grupę - CH/OH/- lub grupę 
dającą się przeprowadzić w grupę -CH/OH/- przez 
redukcję, X oznacza grupę o wzorze -CH2NR , w 
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którym R oznacza atom wodoru lub grupę ssaoea-
pieczającą, względnie grupę dająca się prze
prowadzić w grupę o wzorze -CH9NR-*- przez 

3 1 2 
redukcję, X oznacza grupę o wzorze -CH R X, 

1 2 
w którym R , R i X mają wyżej podane znacze
nie« względnie grupę dającą się przeprowadzić 
w grupę o wzorze -CK R^X pra#z redukcję, X 

oznacza grupę o wzorze -NHR , w którym R 
oznacza atom wodoru lub grupę zabezpieczają
cą, względnie grupę dającą się przeprowadzić 

w grupę o wzorze -NHR przez redukcję, a Ï i 
?y oznaczają grupy udefiniowane powyżej, 
względnie grupy dające się przeprowadzić w 
grupy zdefiniowane powyżej przez redukcję, 

1 2 
przy czym co najmniej jedna z grup X , X , 

X^ i X* oznacza grupę ulegającą redukcji 
i/lub ï oznacza grupę ulegającą redukcji i/lub 
Py zawiera grupę ulegającą redukcji, po czym 
ewentualnie usuwa się grupę zabezpieczającą 
lub grupy zabezpieczające, po czym powstały 
związek o wzorze 1 lub jego sól ewentualnie 
przeprowadza się w fizjologicznie dopuszczal
ną sól lub solwat. 

Związki o wzorze 1 mają działanie stymu
lujące receptory adrenergiczne fi 0 i są 

użyteczne w leczeniu chorób związanych z odw
racalną niedrożnością dróg oddechowych, takich 
jak astma i przewlekłe zapalenie oskrzeli. 

/4 zastrzeżenia/ 

Cl R1 

4(50 COTC A1 (21) 264337 (22) 87 02 24 

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

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

(54) Sposób oczyszczania i neutralizacji 
oligomerów propylenu 

(§?) Sposób oczyszczania i neutralizacji 
surowych oligomerów propylenu, wytwarzanych 
w procesie oligomeryzacji propylenu na kata
lizatorze fosforowym, charakteryzuje się tym, 
że mieszaninę surowych oligomerów przepuszcza 
się v/ temperaturze 293-373K z szybkością li
niową 0,005-0,025 m/s przez złoże adsorbenta 
w postaci węgla aktywnego nasyconego uprzed
nio monoetanoloaminą lub dwuetanoloaminą 
względnie wysokowrzącymi aminami alifatycznymi, 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C07G Al (21) 264520 (22) 87 03 09 

(71) Politechnika Warszawska, í?ařsžawa 
(72) Kijeński Jacek, íťeinhercs Jacek, 

Brzeziński Adam, Gliński &at*ok, 
Ruazczyński J erzy 

(54) Sposób wytwarzania aldehydu fonylogeto-
wego lub" mieszaniny'alïïênyTu ienyloóčTo-
wêgo % alkoholem \ -lenylostylówym 

(57) Sposób wytwarzania aldehydu fenylooctowe
go polega na tym, że tlenek styrenu poddaje się 
reakcji z alkoholem ß -fenyloetylowym i aldehy
dem octowym w stosunku od 1 ; 1,5 ; 1,5 do 
1 : 3 ! 3, w układzie przepływowym, w tempera
turze 350-450°C pod ciśnieniem normalnym, w 
obecności tlenku magnezu prażonego w tempera
turze 550-750°C, a W przypadku wytwarzania 
mieszaniny aldehydu fenylooctowego i alkoholu 
JB -fenyloetytlenek styrenu poddaje się reakcji 
z alkoholem etylowym w stosunku molowym od 
1 : 3 do 1 : 10 w tych samych warunkach. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C07G A1 (21) 264543 (22) 87 03 05 

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

(72) Krzyżanowska Halina, Brzezicki Andrzej, 
Jezienicka Danuta, Górnlewski Wojciech, 
Kulczyński Jerzy, Kossakowski Andrzej, 
Wilusz Tadeusz, Nawracała Przemysław, 
Wieruszewski Łlarek, Gajzler Leszek, 
Szarogroder Lech, Biskupski Jarzy 

(54) Sposób otrzymywania chloronitrobenzenu 

(571) Sposób polega na tym, że chlor©nitrobenzen 
otrzymuje się z chlorobenzenu i mieszaniny ni-
tracyjnej zawierającej kwas azotowy, kwas siar
kowy i wodę, w obecności kwasu ponitracyjnego 
metodą periodyczną w reaktorze półprzepływo-
wym. Proces prowadzi się tok, że w reaktorze 
półprzepływowyra zawsze znajduje się kwas poni-
tracyjny i, że w jednej szarży w reaktorze 
przeprowadza się kolejno: ekstrakcje ehlorobeii-
zenem chloronitrozwiązków z kwasu ponitracyjne-
go, rozdział faz po ekstrakcji, odprowadzenie 
na zewnątrz części kwasu ponitracyjnego po ek
strakcji chloronitrozwiązków, reakcje nitrowani , 
rozdział faz po nitrowaniu i' odprowadzenie na 
zewnątrz surowego produktu. Z pozostałego w rea
ktorze kwasu ponitracyjnego ekstrahuje sdę chlo-
robenenem chloronitrozwiązki, przy czym ekstrak
cja ta rozpoczyna następną szarżę. 

Szarżę prowadzi się w stałej temperaturze 
z przedziału temperatur 60-75°C utrzymywanej 
czynnikiem chłodząco-grzewczym o stałym natężeniu 
przepływu i o zmiennej temperaturze wlotowej do 
płaszcza i wężownicy reaktora w zakresie 50-90°C 
Ekstrakcję chlorobenzenem chloronitrozwiązków 
3 kwasu ponitracyjnego, prowadzi się przy sto
sunku objętościowym fazy nieorganicznej do orga
nicznej 1,2-1,5. Kwas ponitracyjny po ekstrakcji 
chloronitrozwiązków odprowadza się z reaktora 
w takiej ilości, aby stosunek objętościowy pozo
stałego w reaktorze kwasu do fazy organicznej 
wynosił 0,6-0,9« 

Nitrowaniu poddaje się fazę organiczną 
będącą mieszaniną 93-50$ wagowych chlorobenzenu 
i 7-50fá wagowych chloronitrobenzenu, taką iloś
cią mieszaniny nitracyjnej, aby stosunek molowy 
zawartego w niej kwasu azotowego do chlorobenze
nu wprowadzonego do ekstrakcji wynosił 1,01-1,09* 
korzystnie 1,03-1,05. Skład mieszaniny nitracyjnej 
jest taki, że stężenie kwasu siarkowego w kwasie 
ponitracyjnym wynosi 70-740 wagowych. Mieszani
nę nitracyjną dozuje 3ię ze stałą szybkością tak, 
aby szybkość dozowania kwasu azotowego wynosiła 
0,12-0,17 mol HN0,/h/mol chlorobenzenu. 

/1 zastrzeżenie/ 
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4(51) C07C A1 (21) 264559 (22) 87 03 11 

(?l) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Szydłowska Iwona, Wiśniewski Grzegorz, 

Malasiewicz Andrzej, Bełdowicz Maria, 
Brud WładysłaWf Pilecki Mirosław, 
Chmielowiec Urszula 

(54) Ciągły sposób otrzymywania mieszaniny 
Izomerów karbinoTI~15eTyIo-l-meVyłQ-
cPfenyioetyłowejo i SeTylo-2-meTyio» 
Ż--.?erxyToei;ylowego cio oelów perfumeryj
nych"' 

(57) Sposób polega na tym, że metylobenzyli-
denoaceton poddaje się uwodornianiu, korzystnie 
w rozpuszczalniku organicznym, w środowisku 
zasadowym, na katalizatorze miedziowym utrzy
mując ciśnienie wodoru do 2,0 MPa przy obcią
żeniu katalizatora substratera 0,08-0,24 dm/3 
dnK kat/h, w temperaturze 423-443K. 

Otrzymuje się mieszaninę izomerów karbi-
noli o zapachu różano-konwaliowym* 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C07C A1 (21) 264560 (22) 87 03 11 

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Chmielowiec Urszula, Bełdowicz Maria, 

Wiśniewska Anna, Lewandowski Stanisław, 
Brud Władysław, Rajkiewicss Dariusz, 
Pilecki Mirosław, Kasiński Jarosław, 
Szydłowska Iwona 

(54) Sposób wytwarzania octanu dwumetylo-
D^zylokar'bInóTiFCT''" - -

(57) Sposób polega na tym, że alkoholan chloro-
magnezowy dwumetylobenzylokarbinolu poddaje 
się reakcji estryfikacji bezwodnikiem kwasu 
octowego. Alkoholan chloromagnezowy dwumety
lobenzylokarbinolu otrsymuje się w reakcji 
chlorku benzylu z magnezem i następnie w reak
cji powstałego chlorku benzylomagnezowego z 
acetonem, /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C07C A1 (21) 264620 (22) 87 03 13 
B01J 

(71) Union Carbide Corporation, Danbury, US 

(54̂  Sposób trlmeryzacji olefin,, katalizator 
do''TrinieryzacjT^lefin i"' sposób"'wypja^"" 
rzania katalizatora do trimeryzacjT^" 
olefin 

(57) Sposób trimeryzacji olefin wybranych z 
grupy składającej się z etylenu, propylenu, 
1~butenu i ich mieszanin, obejmuje kontaktowa
nie olefiny z katalizatorem składającym się z 
produktu reakcji związku chromu, hydrokarbylo-
glinu zhydrolizowanego wodą w ilości około 
0,8 do około 1,1 mola wody na mol związku 
glinowego I liganda donorowego wybranego z gru
py składającej się z hydrokarbyloizonitryli, 
amin i eterów, przy czym stosunek molowy glinu 
do chromu mieści się w zakresie do około 200 
do 1, a stosunek molowy liganda do chromu mieś
ci się w zakresie do około 100 do 1. W zakres 
wynalazku wchodzi też katalizator do trimeryza
cji olefin i sposób jego wytwarzania. 

/19 zastrzeżeń/ 

4(51) C07G A1 (21) 264667 (22) 87 03 16 

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Szydłowska Iwona, Wiśniewski Grzegorz, 

Bełdowicz Maria, Malasiewicz Andrzej, 
Lewicka Lidia, Brud Władysław, Pilecki 
Mirosław 

(54) Ciągły sposób, otrzymywania karbinolu 
metylo-2-fenyloetyłowego do celów 
perfumeryjnych 

(57) Sposób polega na tym, że benzylideno-
aceton, korzystnie rozpuszozony w rozpuszczal
niku organicznym, poddaje się w środowisku 
zasadowym reakcji uwodornienia na 
katalizatorze miedziowym. Proces prowadzi się 
w temperaturze 423-443K pod ciśnieniem wodoru 
do 2,0 MPa i przy obciążeniu katalizatora 
surowcem 0,08 - 0,24 dra3/dm3kat/h. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C07C A1 (21) 264719 (22) 87 03 19 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72̂  Jarecka Tatiana, Jaskóła Konrad, 

Mieszczeriakow Stanisław, Żeleznaja 
Lila, Mkrtyczan Włodzimierz, Karachanow 
Robert 

(54) Sposób wydzielania izobutylenu z frakcji 
C^pocWazenia™nafTowego 

(57) Sposób polega na tym, że proces oligome-
ryzacji prowadzi się w obecności termostabilnego 
sulfokationu zawierającego grupę funkcyjną -SO-jH 

osadzonego na nośniku glinokrzemianowym, o ciężą 
rze nasypowym 640-730 kg/m3, całkowitej zdol
ności wymiennej 0,2-0,4 równoważników/g, pęcz
nieniu w produkcie oligomeryzacji 8,0-8,5% 
objętościowych, powierzchni właściwej 250-320 
m 2/g i całkowitej kwasowości 0,400-0,800 mmoli/g 
w temperaturze 35-280°C, pod ciśnieniem 0,1-3,0 
MPa i przy szybkości objętościowej izobutylenu 
1-4. /1 zastrzeżenie/ 

4 £l) C07C A1 (21) 264759 (22) 87 03 19 

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

(72) Kiedik Maciej, Ołkowska Janina, Mazur 
Adam, Marszycki Jerzy, Kołt Józef 

(54) Sposób wytwarzania bisfenolu A 

(57) Sposób polega na tym, że mieszaninę reak
cyjną, zawierającą główne fenol, aceton, bisfe-
nol A oraz produkty uboczne kontaktuje się w 
pierwszej fazie z kationitem makropórowatym 
w temperaturze 65-85°C, a następnie w drugiej 
fazie częściowo przereagowaną mieszaninę reak
cyjną kontaktuje się w temperaturze 70-95 C, 
z"kationitem żelowym, przy czym stosunek wagowy 
złoża kationitu makroporowatego do złoża ka-
tionitu żelowego wynosi 1:3-10. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C07C A1(21) 264760 (22) 87 03 19 

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
"Blachownia", Kędzierzyn-Koźle; Zakłady 
Chemiczne "Blachownia", Kędzierzyn-Kozle 

(72) Kiedik Maciej, Olkowska Janina, Kołt 
Józef, Bek Teodor, Marszyoki Jerzy 
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(54) Sposób wytwarzania biafenolu A 

(57) Sposób wytwarzania bisfenolu A polega na 
kondensacji fenolu z acetonem wobec kwaśnego 
kationitu, przy czym po stwierdzeniu pogorsze
nia barwy produktu podwyższa się na okres 
1-100 godzin zawartość wody w mieszaninie rea
kcyjnej do poziomu 0,7 - 6% wagowych, a po tym 
okresie obniża się zawartość wody w mieszani
nie reakcyjnej do poziomu 0,2-3% wagowych. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C070 A1(21) 268178 (22) 86 08 27 

(30) 85 08 28 - DE - P 3530718 
(71) Dr. Madaus GmbH und óo., Kolonia, DE 

(54) Sposób wytwarzania pochodnych metyleno-
dwuhydroksyfentrenu stylbenu 

(57) Sposób wytwarzania związków o ogólnym 
wzorze 1, w którym R i oznacza atom wodoru, 

grupę metoksy albo etoksy i L , R? oznaczają 

każdorazowo atom wodoru albo razem tworzą 
aromatyczne wiązanie C-C, przy czym w tym 
przypadku R 1 może również oznaczać hydroksyl, 
polega na tym, że nitrozwiązek o wzorze 2, 
w którym R1 oznacza wodór albo grupę OCH-,, 

denitruje się za pomocą wielosiarczku do 
związku o wzorze 1 i w przypadku, gdy R 1 

oznacza grupę 0CH o, w razie potrzeby grupę 

OCH-, przez rozszczepianie eterowe przekształ

4(5*0 C07G A1(21) 268359 (22) 87 10 26 

(71) Zakłady Azotowe "Puławy", Puławy 
(72) Uszyński Aleksander, Pochwalaki Marek, 

Osoba Jerzy, Marchwiany Henryk, 
Machnikowski Henryk 

(54) Sposób wydzielania cykloheksanolu, 
cykloheksanonu i. cykloheksanu z 
pozostałości podestylacyjnej 

(57) Sposób wydzielania cykloheksanolu, cyklo
heksanonu i cykloheksanu z pozostałości podes
tylacyjnej uzyskanej w procesie destylacji 
surowego produktu reakcji utleniania cyklo
heksanu tlenem powietrza, prowadzonego w wie-
Ijfunkcyjnym aparacie kolumnowym półkowym 
zawierającym sekcję destylacyjną, sekcję hy~ 
drolizującą i wyparkę usytuowaną pośrodku, 
charakteryzuje się tym, że roztwór kwasów 
organicznych uzyskany z przemywania surowego 

produktu zawierający wodę niezbędną do azeo-
tropowej destylacji cykloheksanolu i cyklo
heksanom! wprowadza się do sekcji destylacyj
nej aparatu kolumnowego w miejsce, w którym 
stężenie cykloheksanolu w cieczy jest niższe 
od 40% wagowych, korzystnie wprowadza się na 
szóstą lub siódmą półkę usytuowaną nad półką 
zasilającą wyparkę. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C07C A1 (21) 268856 (22) 87 11 17 

(30) 86 11 18 - AU - 65506/86 
86 12 16 - DE - P 3642845.0 

(71) Union Rheinische Braunkohlen Kraftstoff 
AG, Wesseling, DE 

(54) Sposób wytwarzania czystego eteru 
dwumetylowego 

(57) Sposób polega na katalitycznym odwodnieniu 
.metanolu nad katalizatorem ir-Al ?0, » który 

zawiera niewielkie ilości Si0 2 i oczyszczaniu 

produktu odwodnienia przez doprowadzanie go do 
kolumny destylacyjnej dla uzyskania czystego 
eteru dwumetylowego na określonych półkach 
tej kolumny i pobieraniu czystego eteru dwume
tylowego i zanieczyszczeń powyżej określonych 
półek tej samej kolumny. / 13 zastrzeżeń/ 

4(51) C07C A2(21) 270175 (22) 88 01 14 

(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Kulawski Jerzy, Zyska Bronisław, 

Cichomski Stanisław, Piasecka Joanna, 
Kawka Joanna 

(54) Sposób wytwarzania związków aromatycznych 

(57) Sposób wytwarzania związków aromatycznych 
podstawionych czterema i więcej atomami bromu 
w pierścieniu w reakcji z bromem i chlorem w 
rozpuszczalniku chlorowanym, polega na tyra, 
że związek aromatyczny wprowadza się stopniowo 
do środowiska reakcji zawierającego rozpuszczal
nik w postaci 1,2-dichloroetanu, dichlorometanu 
chloroformu, tetrachlorometanu, katalizator w 
postaci chlorku i/lub bromku glinowego w ilości 
0,25-7 g/Al na 1 mol związku aromatycznego oraz 
brom i chlor w łącznym nadmiarze molowym 5-100%, 
najkorzystniej w nadmiarze 10-30% w stosunku 
do ilości niezbędnej do całkowitego zbromowania 
związku aromatycznego, przy czym brom występuje 
w nadmiarze molowym w stosunku do ohloru, a rea
kcję prowadzi się w temperaturze 273-353K. 
Jako związki aromatyczne podlegające całkowi
temu, zbromowaniu stosuje się benzen i jego po
chodne aroksylowe, hydroksylowe i halogenowe. 
Otrzymane związki znajdują zastosowanie jako 
środki zmniejszające palność tworzyw sztucznych. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(5l)007C A1 (21) 271441 i (22) 88 03 25 

(71) Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, 
Warszawa 

(72) Kajl Marian, Szelejewski Wiesław, 
Cybulski Andrzej, Chrzczonowicz Sławomir, 
Skrzypczak Izabella 

(54) Sposób otrzymywania roz tworów ̂  1 ̂ 4-bia 
/z-etylpheksylo/sulfobursztynianu 
sodowego o wysokiej czystości 

(57) Sposobem według wynalazku mieszaninę po 
reakcji maleinianu bis/2-etyloheksylu/ z wodo-
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rosiarczynem sodowym neutralizuje się, odsą
cza osad, odpędza wodę do zawartości nie 
większej niż 10%, a pozostałość po rozpusz
czeniu w rektyfikowanym etanolu oczyszcza 
za pomocą stałych adsorbentów i doprowadza 
roztwór do wymaganej zawartości związku czyn
nego. 

Roztwory 1,4-bis/2-etyloheksylo/sulfo-
bursztynianu sodowego stosowane są do prepa
rowania leku przeczyszczającego znanego pod 
nazwą docusate sodium. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C07D A1(21) 263919 (22) 87 02 02 

(71) Akademia Medyczna, Poznań 
(72) Wrzeciono Urszula, Zaprutko Lucjusz, 

Lutomski Kazimierz, Gajdziński Maciej 

(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
4.5-dinitroimidazolu 

(57) Sposób wytwarzania związków o wzorze 1 
1 w którym R oznacza atom wodoru lub grupę 

p 
metylową, a R oznacza atom wodoru, chloru 
lub bromu polega na tym, że związek o wzorze 
2 kondensuje się ze związkiem o wzorze 3. 
Związki o wzorze 1 posiadają właściwości 
przeciwgrzybicze. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C07D A1 (21) 264519 (22) 87 03 09 

(71) Akademia Medyczna, Wrocław 
(72) Ryng Stanisław, Machoń Zdzisław 

(54) Sposób wy twarzania nowych pochodnych 
5~-fenylo-5-metyloizok3azolo- C5t4-d3 
-""577 - dihydro - C7H] - pirymidyn ' 

(57j Sposób wytwarzania nowych związków o 
wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę 
hydroksyetyloaminową, hydroksyetyloaminoety-
loaminową, dietyloaminoetyloarainową, alliloa-
minową, morfolinową, hydroksyetylopiperazynową 
lub benzyloarainową polega na cyklizacji pod
stawionych 4-fenyloamidow kwasu 5-amino-3-
metylo-4-izqksazolokarboksylowego za pomocą 

aldehydu mrówkowego lub formamidu lub aldehydu 
trichlorooctowego, acetalowaniu otrzymanego 
związku oraz aminolizie odpowiednio do rodzaju 
podstawnika aminą. Wytworzone związki wykazują 
własności przeciwbólowe i przeciwdrgawkowe. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) C07D A1 (21) 266361 (22) 87 06 19 

(30) 86 06 21 - DE - P 3620813.2 

(71) Boehringer Ingelheim KG, Ingelheim am 
Rhein, DE 

(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
tetrałrydrobenzotiazolu 

(57) Sposób wytwarzania cochodnych tetrahydro-
benzotiazolu o wzorze ogólnym 1, w którym n 
oznacza liczbę 1, 2 albo 3, R 1 oznacza atom 
wodoru, fluoru, chloru albo bromu, grupę mety
lową, etylową, metoksylową, etoksylową, hydro
ksylową albo grupę trifluorometylową, R., ozna
cza atom wodoru lub chloru, grupę metylową, 
metoksylową, etoksylową lub grupę hydroksylową, 
R, oznacza atom wodoru lub grupę aminową, R. 

oznacza atom wodoru, grupę metylową lub grupę 
etylową, a Rj- i Rg oznaczają atom wodoru, grupę 
C-i-C.-alkilową, podstawioną grupę C.-C,-alkilo
wą, grupę allilową albo grupę propargilową, 
polega na reakcji związku o wzorze ogólnym 3 
ze związkiem HNRj-Rg» w warunkach redukcyjnego 
arainowania, przy czym R.., R 2, R^, R., Rt , Rg 

oraz n mają wyżej podane znaczenie. Wytworzone 
związki mogą być stosowane do leczenia choroby 
Parkinsona, do hamowania prolaktyny oraz do 
leczenia schizofrenii. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) Ü07D A1 (21) 268592 (22) 87 11 04 

(30) 86 11 06 - DE - P3637829.1 
(71) ASTA Pharma Aktiengesellschaft, 

Prankfurt n. Menem, DE 

(54) Sposób wytwarzania nowych 2,6-diamino~ 

(57) Sposób wytwarzania nowych 2,6-diamino-
3-chlorowcobenzylopirydyn o wzorze 1, w którym 
R. oznacza atom fluoru, a R~ oznacza atom 
wodoru lub chloru polega na tym, że 2,6-diami-
nopirydynę poddaje się reakcji z halogenkiem 
aryloalkilu o wzorze 2, w którym X oznacza atom 
chlorowca, a R 1 oznacza atom fluoru, zaś Rp 

oznacza atom wodoru lub chloru albo z aryloal-
kiioaminą o wzorze 3, w którym R-, oznacza grupę 
C - 0 , - alkilową, R., oznacza atom fluoru i a R 0 1 4 • • £-

oznacza atom wodoru lub chloru, w obecności 
alkoholanu metalu alkalicznego. Związki o wzorzw 
1 wykazują działanie przeciwbólowe i przeciw-
gorączkowe. h zastrzeżenie/ 
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4(51) C07D A2 (21) 269698 (22) 87 12 22 

(71) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego 
Łukasiewicza, Rzeszów 

(72) Mazurkiewicz Witold, Piątkowski Wojciech, 
Petrus Roman, Szukiewicz Mirosław, 
Pibiger Andrzej, Zydzik Stanisław 

(54) Sposób wydzielania kwasów cholanowyoh 
Tub' Tćn?rak"c"^"j z hydrolizatu żółci 
zwierzece.1 

(51) Sposób wydzielania kwasów cholanowych 
lub ich frakcji z hydrolizatu żółci wieprzowej 
polega na tym, że przy pH = 7 f 9 w rozpuszczal
niku niepolarnym ekstrahuje się frakcję wzbo
gaconą w cholesterol, przy pH • 6r7 w rozpusz
czalniku polarnym ekstrahuje się frakcję wzbo
gaconą w kwas litocholowy i cheńodeoksycho
lowy, a przy pH * 5-r6 w obecności rozpuszczal
nika polarnego identycznego jak we frakcji 
podanej wyżej ekstrahuje się frakcję wzbogaco
ną w kwas hiodeoksycholowy, natomiast przy 
pH < 5 wytrąca się związki sterydowe o wysokiej 
polarności. 

Podobne z hydrolizatu żółci wołowej ekstra
huje się frakcję wzbogaconą w cholesterol, 
frakcję zawierającą kwas deoksycholowy oraz 
wytrąca w postaci osadu kwas cholowy* 

/3 zastrzeżenia/ 

4 $1) C07P A1 (21) 262574 (22) 86 11 24 

(71) Śląska Akademia Medyczna, Katowice 
(72) Marcoin Wacława, Ryszka Florian 

C54) Sposób wytwarzania nowej fosforanobetainy 

(57) Sposób wytwarzania nowej fosforanpbetainy 
z grupy amfotenzydów o wzorze przedstawionym 
na rysunku, w którym R = C'12 2o charakteryzuje 
się tym, że zmetylowaną a ml nę tłuszczową o 
długości łańcucha węglowego C j 2 do C 2 2 czwar-, 

torzęduje się w czasie 15 godzin 3-chloro-2-
hydroksypropanofosforanem sodowym w roztworze 
rozpuszczalników polarnych, w temperaturze 
wrzenia. Stosunek molowy reagentów wynosi 
1:1,3, pH mieszaniny utrzymuje się w granicach 
7-9. Wytworzony związek ma własności przeciw-
bakteryjne, wykazuje korzystny wpływ na ilość 
uwalnianej substancji czynnej z podłoży maś
ciowych. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C07F A1 (2Í) 264087 (22) 87 02 11 

(71) Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice 
(72) Eichhof Jan, Muszko Andrzej, Máchej 

Janina, Kalinowski Zbigniew, Cichy 
Barbara 

(54) Sposób wytwarzania antypirenu f.osf or owo-
węglowo-azot owego" 

(57) Sposób polega na tym, że mieszaninę mocz
nika i melaminy podaje się reakcji z kwasem 
polifosforowym zawierającym przynajmniej 70% 
wagowych P2 O5 całkowitego i nie więcej niż 

20% wagowych w formie orto, przy zachowaniu 
stosunku wagowego użytego kwasu polifosforowe 
go do mocanika jak 1:0,2 do Os6 oraa stosunka 
do melaminy jak 1sOs05 ào 0,5. Reakcję prowadssi 
się w temperaturze 120 do 300°C. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) COTF Al (21) 264221 (22) 87 02 20 

(71) Polska Akademia Nauk Centrum Badań 
Molekularnych i Makromolekularnych, 
Łódź 

(72) Łopuaiński Andrzej 

(54) Sposób wytwarzania nowych organicznych 
estrów S-trifluorometyłowych kwasów 
fosforu 

(57) Sposób wytwarzania nowych organicznych 
estrów S-trifluorometylowych kwasów fosforu 
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o wzorze ogólnym 1, w którym R 1 oznacza roz
gałęzioną grupę alkoksylową C^-Cg; grupy 

arylokaylową lub arylową niepodstawione lub 
podstawione w pierścieniu atomami chlorowca, 
grupą nitrową, cyjanową, alkilową C..-C-, 

lub dialkiloaminową Cp-C.; grupę alkilową 

C2 -C8 grupę dialkiloaminową C 2-C 6 ; grupę 
trialkilosililoksyIową C,-C/-j grupę aryloalki-
loarainowąj grupę morfolinową lub piperydyłp-

2 wąi R oznacza atom wodoru; grupę alkilową 
C 1-C 5; halogenoalkilową Cj-C,-; R 3 o z a a o z a 

atom wodoru lub grupę alkilową C - C 2 ; m przy
biera wartość" 0 lub 1, a n przybiera wartości 
od 1 do 3 z tyra, że jeżeli ra=1 wówczas n ma 
tylko wartośó 1, polega na tym, że ester oy~ 
kliczny o wzorze ogólnym 2, w którym A ozna-
cza grupę o wzorze 3 lub 4, w których R i R^ 
mają podane znaczenie, a p ma wartośó 0-2, 
poddaje się reakcji z disiarczkiem o wzorze 
CP 3SSCF 3. 

Nowe estry o wzorze 1 mogą byó stosowa
ne jako środki szkodnikobójcze do zwalczania 
drobnych gryzoni. /4 zastrzeżenia/ 

4 (51) COTP 11 (21) 264506 (22) 87 03 05 

(71) Rafineria Nafty "Jedlicze", Jedlicze 
(72) Taj ber Tadeusz, Gunia Tadeusz, 

Taj ber Anna 

(54) Sposób otrzymywania dodatku typu nowych 
pochodnych kwasów fosfonowych i/lub 
tiofosfonowych 

(57) Sposób otrzymywania dodatku uszlachet
niającego do produktów naftowych typu pochod
nych kwasów fosfonowych i/lub tiofosfonowych 
polega na reakcji pięciotlenku dwufosforu 
i/lub pięciosiarczku dwufosforu z aminami 
alifatycznymi lub aminami tłuszczowymi lub 
mieszaniną amin alifatycznych i/lub amin 
tłuszczowych, przy stosunku molowym substra-
tów wynoszącym odpowiednio 1:/1-2,1/, w tempe
raturze do 150°C, w czasie 1-120 minut i na
stępnie reakcji hydrolizy i/lub alkoholizy 
otrzymanego produktu, korzystnie reakcji alko
holizy za pomocą alkoholi alifatycznych lub 
tłuszczowych lub mieszaniny alkoholi alifatyc2 
nych i/lub alkoholi tłuszczowych i/lub fenolu 
i/lub alkilofenolu, użytymi w ilości 0,5-2,1 
mola w stosunku do ilości pięciotlenku/pięcio-
siarczku/ dwufosforu użytej w reakcji syntezy 
kwasów, w temperaturze 10~150°C, w czasie 
1-120 minut. /4 zastrzeżenia/ 

4 (51) C07G A1 (2i) 270368 (22) 88 01 29 

(30) 87 01 30 - US - 009291 
(71) International Minerals and Chemical 

Corporation, Terre Haute, US 
(72) Janski Alvin M. , Martin Jerome L., 

Atkinson Paul R. 

(54) Sposób odzyskiwania somatotropin 
z rozcieńczonychwodnych roztworów 

(57) Sposób polega na dodaniu do wodnego roz
tworu, soli metalu przejściowego z wytworze
niem nierozpuszczalnego kompleksu z somato-
tropiną i oddzieleniu nierozpuszczalnego 
kompleksu od roztworu przez odwirowanie i 
filtrację a następnie wysuszenie. 

Wysuszoną bioaktywną soraatotropinę sto
suje się jako dodatek do kompozycji paszowej. 

/36 zastrzeżeń/ 

4(51) C08P A1 (21) 264343 (22) 87 02 27 

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Kłopotek Alojzy, Własiuk Danuta 

(54) Sposób wytwarzania soli alkalicznych 
kopolimerów sekwestrujących 

(57) Sposób obejmuje reakcję wolnorodnikowej 
kopolimeryzacji bezwodnika maleinowego z estrem 
kwasu metakrylowego i alkoholu alifatycznego 
ci~ C5 przy stosunku molowym monomerów 2-8 : 

1-3, prowadzonej w obecności nadtlenku banzoilu, 
w atmosferze gazu obojętnego i rozpuszczalnika 
organicznego oraz reakcję neutralizacji wytwo
rzonego kopolimeru za pomocą wodnych roztworów 
wodorotlenku metalu alkalicznego, wodorotlenku 
amonowego lub mono-, di- lub trietanoloaminy. 
Wytworzone sole wprowadzone do kąpieli myjących, 
piorących i czyszczących tworzą rozpuszczalne 
w wodzie kompleksy z jonami wapnia ora?, magnezu 
wywołującymi twardość wody i w związku z tym 
zapobiegają osadzaniu się trudnorozpuszczalnych 
osadów. /1 zastrzeżenie/ 

4(51). C08G A1 fcf) 2Ć4009 (22) 87 02 06 

(71) Zakłady Włókien Chemicznych "Elana", 
Toruń 

(72) Szczotar3ki Czesław, Grześkowiak 
Eugeniusz, Kapelański Antoni, Kurek Piotr 

(54) Sposób wytwarzai.ia kopolimeru przeznaczo
nego do otrzymywania ksztaTtek stosowanych 
w medycynie 

(57) Sposób polega na tym, że prowadzi się 
estryfikację kwasu tereftalowego lub dwumetylo-
tereftalanu glikolem etylenowym, po czym do 
otrzymanego monomeru bis-betahydroksytereftalanu 
dodaje się w ilości od 1 do 1% wagowych oligoe-
strodiolu, a następnie prowadzi się polikonden-
sację w temperaturze wzrastającej od 230° do 
285 C pod próżnią końcową 0,1-1,0 mm Hg do uzy
skania kopolimeru. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C08G A1 (21) 264530 (22) 87 03 09 

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Penczek Piotr, Janiszewski Stefan, 

Ostrysz Ryszard 

(54) Sposób wytwarzania pollestroll zawieraJa-
cycTPz^iązany chemicznTe1)rom 

(57) Sposób charakteryzuje się tyra, że wprowa
dza się brom w temperaturze 10-100°C, do polie
str olu zawierającego zestryfikowany lub niez-
wiązany glikol o wzorze ogólnym H0CH2-R-CH20H, 

w którym R oznacza grupę o wzorze -CH=CH- lub 
-C = C-. I zastrzeżeń/ 

4(51) C08G A1 (21) 264531 (22) 87 03 09 

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Penczek Piotr, Ostrysz Ryszard, 

Janiszewski Stefan, Naziębło Julianna 
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(54) Sposób wytwarzania polieatroli rozga
łęzionych 

(57) Sposób wytwarzania poliestroli rozgałę
zionych przez ogrzewanie w temperaturze 
130-230°C pozostałości kubowej po destylacji 
surowego tereftalami dimetyłowego, charakte
ryzuje się tym, że 100 części wagowych pozo
stałości kubowej ogrzewa się z 50-100 częś
ciami wagowymi glikolu nienasyconego, o wzorze 
ogólnym HOCHg-R-CHgOH, w którym R oznacza 

grupę -CH=CH- lub -C cC- i ewentualnie z do
datkiem nasyconego alkoholu wielowodorotleno-
wego. /4 zastrzeżenia/ 

4 (51) C08G A1 (21) 264839 (22) 87 03 25 

C71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
"Blachownia", Kędzierzyn-Koźle 

(72) Nowak Dominik, Hariasz Janusz, Zyska 
Bronisław, Wachowicz Jan, Kostecka 
Małgorzata 

(54) Koncentrat bęzolejowy do płynów 
hydraulicznych 

(57) Koncentrat składa się z 12-45 części wa
gowych 45-60% wodnego roztworu metoksymetylo
moczników, 45-80 części wagowych wody, 2-12 
części wagowych azotynu sodu oraz 0,2-1 częś
ci wagowej benzotriazolu przy czym mieszaninę 
metoksymetylomoczników otrzymuje się na drodze 
kondensacji 1 mola mocznika z 2-3 molami 
formaliny, eteryfikacji 6-10 molami metanolu i 
ogrzania z ługiem sodowym. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) C08G A1 (21) 264840 (22) 87 03 25 

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

(72) Nowak Dominik, Kliem Dagmara, Krasno-
dębska Danuta, Wegner Piotr, Szczepaniak 
Bronisław 

(54) Sposób wytwarzania metoksymetylomoczników, 
zwłaszcza do płynów hydraulicznych 

(57) Sposób polega na tyra, że 1 mol mocznika 
poddaje się kondensacji z 2-3 molami formaliny 
w środowisku alkalicznym i w temperaturze 
60-90°C, eteryfikacji nadmiarem metanolu w 
środowisku kwaśnym, zobojętnieniu, zagęszcze
niu do zawartości powyżej 90% suchej masy, po 
czym dodaje się 6-10 moli metanolu w tempera
turze otoczenia i eteryfikuje zakwaszając moc
nym kwasem do pH=1-4, w czasie 20-90 min., neu
tralizuje do pH=7-7,5, odpędza metanol, roz
cieńcza wodę do stężenia 45-55% suchej masy 
i ogrzewa do wrzenia, dozujjąc jednocześnie 
mocną zasadę do zaniku wolnego formaldehydu 
lub ustalenia się jego ilości na poziomie kil
ku setnych części procenta. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) C08G A1 (21) 264841 (22) 87 03 25 

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

(72).Nowak Dominik, Kliem Dagmara, Krasnodębska 
Danuta, Wegner Piotr, Szczepaniak Bronisła 

(54) Sposób wytwarzania metoksymetylomoczników, 
zwłaszcza do płynów hydraulicznych 

(57) Sposób polega na tym, że 1 mol mocznika 
poddaje się kondensacji z 2-3 molami formaliny 

w środowisku alkalicznym, w temperaturze 
80-95°C i w czasie 10-20 minut, po czym całość* 
chłodzi się do temperatury 60-65°C, dodaje się 
6-10 moli metanolu, mocnym kwasem nastawia 
się pH=>4-5» ogrzewa się w temperaturze 70-80°C 
w czasie 20 minut a następnie mieszaninę pod
daje się ewentualnie neutralizacji, chłodzi 
do temperatury otoczenia, nastawia się pH 
poniżej 2,0 mocnym kwasem a następnie po upły
wie 20-60 minut mieszaninę zobojętnia się 
do pH = 7-8, zagęszcza do stężenia 45-55% su
chej masy w roztworze, po czym dozując wodoro
tlenek sodu o stężeniu 40% w ilości 18-25 g* 
ogrzewa się całość do wrzenia aż do obniżenia 
się zawartości wolnego formaldehydu .poniżej 
0,06%. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C08J A3(21) 263971 (22) 87 02 05 

fóD 255637 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Diem Tadeusz, Pabianowski Wojciech, 

Iwańska Zofia, Kuzia Andrzej, Łunkiewicz 
Janina, Makaruk Leszek, Rybałko Andrzej, 
Zdanowski Bogusław 

(54) Sposób otrzymywania folii polaryzującej 
światło widzialne" 

(57) Sposćb polega na tym, że w procesie otrzy
mywania folii polaryzującej światło widzialne 
do folii z polialkoholu winylowego dodaje się 
od 0,1 do 5 części wagowych substancji pochła
niającej światło ultrafioletowe i/lub folię z 
polialkoholu winylowego zlaminowaną z podkłado
wą folią zabezpieczającą powleka się po stroni* 
zewnętrznej warstwą lakierniczą zawierającą 
od 5 do 40 części wagowych substancji pochła
niającej światło ultrafioletowe na 100 części 
wagowych suchej masy lakieru, po czym łączy 
się ją z folią ochronną. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) C08K . A1 (21) 264727 (22) 87 03 18 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa 
Surowców Chemicznych "Cherakop", Kraków 

f72) Zawadzki Jerzy, Wojnarowicz Anna, 
Grabowski Paweł 

(54) Sposób otrzymywania utwardzacza do 
żywic epoksydowych 

57 Sposób polega na tym, że poliaminę alifa
tyczną wraz z rozcieńczalnikiem nieaktywnym 
podgrzewa się do temperatury 81°-100°C a na
stępnie dozuje się mieszaninę rozcieńczalników 
aktywnych jedno- i dwuepoksydowych z żywicą 
dianową małocząsteczkową tak, abv temperaturę 
reakcji utrzymać w przedziale 81°-100 DC, po 
czym masę schładza się do temperatury 30°-40 C 
i dozuje się akrylonitryl ciągle mieszając tak 
aby nie przekroczyć temperatury 68°C, a na 
zakończenie dozuje się do masy reakcyjnej po-
liaminoamid i aminę alifatyczną, a w drugiej 
kolejności do 2% krzemionki tiksotropowej. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C08L A1(21) 264107 (22) 87 02 12 
D06M 

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

(72) Poreda Kazimierz, Nowak Dominik, 
Kalinowski Ryszard, Hensel Jozef, 
Joszko Irmgarda, Haas Witold 
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(54) Środek do impregnacji wyrobów włókienni
czych, zwłaszcza tkanin filcopodobnyöIT" 
i wykładzin podłogowych" 

(57) Środek składa się z 30-70 części wagowych 
wodnego roztworu mieszaniny eteru metylowego 
kondensatu mocznikowoforraaldehydowego i kon
densatu mocznikowoformaldehydowego, lub 30-70 
części wagowych wodnego roztworu mieszaniny 
eteru metylowego kondensatu mocznikowoformalde
hydowego i mocznika lub 30-70 części wagowych 
ich mieszaniny, 30-70 części wagowych wodnej 
dyspersji kopolimeru butadieno-styrenowego 
modyfikowanego estrem butylowym bezwodnika 
maleinowego lub 30-70 części wagowych wodnej 
dyspersji karboksylowanego kopolimeru butadie-
nostyrenowego, lub 30-70 części wagowych wod
nej dyspersji kopolimeru akrylobutylostyreno-
hydroksymetylometakrylamidowego lub 30-70 
części wagowych ich mieszaniny, 1-8 części 
wagowych wodnej dyspersji kopolimeru akrylo-
wlnylowego zawierającego grupy karboksylowe 
lub 8-16 części wagowych wodnej dyspersji 
kopolimeru akryloamidowego z akrylanem sodu, 
modyfikowanego poliglikolem etylenowym łub 
1-6 części wagowych rozpuszczalnej w wodzie 
skrobi lub ich mieszaniny 0,5-6 części wago
wych 10% wodnego roztworu produktu przyłą
czenia tlenku etylenu do alkoholu tłuszczo
wego. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) C08L Al (21) 264126 (22) 87 02 13 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
v72) Gasperowicz Aleksandra, Trelińska-

Wlaźlak Maria, Dobras Renata 

(54) Pasta przewodząca 

(57) Pasta przewodząca oparta na płatkowanym 
proszku srebrowym o średnicy ziaren nie prze
kraczającej 30 jum użytym w ilości 60-95% 
wagowych w przeliczeniu na suchą masę składni
ków i lepiszczu organicznym w roztworze rozpu
szczalników organicznych takich jak: estry, 
alkohole, etery, zwłaszcza acetyloctanie etylu 
charakteryzuje się tym, że zawiera 5-30% wago
wych, w przeliczeniu na suchą masę składników, 
lepiszcza w postaci polioctanu winylu lub nitro< 
celułpzy plastyfikowanej ftalanem dwubutylu, 
lub mieszaniny tych polimerów oraz 0,1-10% 
wagowych mieszaniny terpinolenu z wyższymi 
izoalkoholami alifatycznymi. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C08L A1 (21) 264232 (22) 87 02 19 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Żak Stanisław, Czaja Juliusz, Etel 

Zdzisław 

(54) Sposób łączenia elementów prefabry
kowanych 

(57) Sposób łączenia elementów prefabrykowa
nych za pomocą warstwy łączącej, którą nanosi 
się na miejsca przeznaczone do stykania się, 
charakteryzuje się tym, że warstwę tę wykonu
je się na elementach przed przystąpieniem do 
łączenia lub po zakończeniu ich prefabrykacji, 
z masy elastycznej opartej na żywicy epoksydo
wej lub lateksie z drobnoziarnistymi wypełnia
czami. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) C08L A1 (21) 264528 ("22) 87 03 09 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Liszyńska Barbara, Bukowski Andrzej, 

Zieliński Janusz 

(54) Bitumiczna masa głusząca 

(57) Masa charakteryzuje się tym, że na 100 
części wagowych napełniacza pylistego składają
cego się z 1-60% wagowych lakieru podkładowego 
i/lub 1-60% wagowych lakieru styrenowanego oraz 
kredy i/lub talku w ilości uzupełniającej do 
100% wagowych, zawiera 40-70 części wagowych 
asfaltu przemysłowego, 1-5 części wagowych la
teksu butadienowo-styrenowego lub kopolimeru 
octanu winylu z etylenem i ewentualnie 1-2,5 
części wagowych oleju maszynowego. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) C08L A1 (21) 264816 (22) 87 03 25 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Gurdzińska Elżbieta, Bukowski Andrzej, 

Gorczyca Jan 

(54) Sposób wytwarzania płyt termoizolacyjnych 

(57) Sposób polega na tym, że do wody o tempe
raturze 60-65°C wprowadza się klej hydrofobowy 
na bazie gaczu parafinowego i kalafonii, do 
którego po dokładnym wymieszaniu dodaje się 
masę włóknistą zawierającą 80-100% wagowych 
włókna drzewnego oraz do 20% wagowych kurzu 
wełnianego i/lub syntetycznego. Klej wprowadza 
się w ilości 1,2-5% wagowych w stosunku do iloś
ci suchej masy włóknistej. Następnie przy ciąg
łym mieszaniu dodaje się środek koagulujący do 
momentu uzyskania pH mieszaniny 4,0-5,0. Mie
szanie kontynuuje się do całkowitego zaklejenia 
masy włóknistej, po czym zaklejoną masę po ufor
mowaniu i odsączeniu suszy się w temperaturze 
20-120°C. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C08L A1 (21) 264817 (22) 87 03 25 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Gurdzińska Elżbieta, Bukowski Andrzej, 

Polek Wojciech 

(54) Materiał izolacyjny 

(57) Materiał charakteryzuje się tym, że zawie
ra 50-80% wagowych kurzu wełnianego i/lub syn
tetycznego, 20-40% wagowych lepiszcza wybranego 
z grupy szkła wodnego, kleju spajającego lub 
asfaltu oraz do 25% wagowych granulatu gumowego. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C08L A1 (21) 270627 (22) 88 02 12 

C71) Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki 
Energopomiar, Gliwice 

(72) Jarema-Suchorowska Sonia, Lipa Witold, 
Tartakowski Zenon, Reszniak Waldemar, 
Smirnowa Larisa 

(54) Termoplastyczny materiał konstrukcyjny, 
zwłaszcza na kształtki 

(57) Termoplastyczny materiał konstrukcyjny 
zawiera co najmniej 50 części wagowych polipro
pylenu i co najwyżej 50 części wagowych wybranej 
frakcji popiołów lotnych o uziarnieniu w 90 % 
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mniejszym od 0,063 mm oraz od 1 do 6 części 
wagowych środków uplastyczniających i mo
dyfikujących. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C09B A2(21) 269927 (22) 87 12 30 
C08K 

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

(72) Jabłoński Jerzy, Muszyński Mirosław, 
Scibisz Halina 

(54) Środek barwiący wyroby poliestrowe 
STolor brunatny 

(57) Środek barwiący wyroby poliestrowe na 
kolor brunatny stosowany w procesie szybkie
go barwienia zawiera: 0-65 części wagowych 
związków o wzorze 1, w którym X oznacza atom 
wodoru lub chloru albo grupy: metylową lub 
etylową, metoksylową lub etokay Iową, fenyloazo-
wą, karboksyestrową C00R1, w której IL jest 

alkilem o 1-4 atomach węgla. Y oznacza atom 
wodoru lub chloru albo grapę nitrową lub cyja
nową, Z oznacza alkil o 1-4 atomach węgla 
lub grupę /CH2/ COORp, w której Rg oznacza 

alkil o 1-4 atomach węgla, n = 1-5 albo grupę 
/CHp/ 0R1, w której R̂  oznacza rodnik metylo
wy lub etylowy, n « 1-4, 0-70 części wagowych 
związków o wzorze 2, w którym R.» oznacza 
grupę metylową lub etylową, R2 oznacza atom 
wodoru lub grupę metylową, 10-30 części wago
wych związków o wzorze 3, w którym X oznacza 
atom wodoru lub chloru albo grupy: hydroksy
lową lub cyjanową, Y oznacza atom wodoru lub 
grupę nitrową, R. oznacza atom wodoru lub 

grupę metylową, R2 oznacza atom wodoru, V^ 
oznacza grupy: J> -oyjanoetyłową, benzylową, 
J> -ac et oksy etyl ową, JB-hydroksyetylpwą lub 
allilową, V oznacza grupy: j^-cyjanoetylową, 
benzylową, J -acetoksyetylową, JB -hydroksye-
tylową lub allilową, V oznacza atom wodoru 

lub grupę acyloaminową NHCOR^s w której R~ 

oznacza alkil o 1-2 atomach węgla, 0-40 częś
ci wagowych związków o wzorze 3 , w którym X 
oznacza atom chloru lub bromu, Y oznacza 
grupę nitrową, R1 oznacza atom wodoru, R? 

oznacza grupę metoksylową lub etoksyIową, 
V-, oznacza grupę acyloaminową NHCORo, w której 

R3 oznacza alkil o 1-2 atomach węgla, V^ ozna
cza grupę ß -cyjanoetyłową, ß -acetokayetylową, 
benzylową lub allilową, V 0 oznacza grupę jß- ace-

c 
toksyetylową, benzylową lub allilową, 0-20 
części wagowych związków o wzorze 4? w którym 
X oznacza grupę aminową łub hydroksylową, Y 
oznacza atom wodoru lub grupy: fenyłokydroksy-
lową albo feny1ometoksyłową, Z oznacza grupę 
aminową lub aminofenylową, V oznacza atom wodo
ru lub grupę hydroksylową, R oznacza atom wodo
ru lub grupę aminową, 0-20 części wagowych 
związków o wzorze 5, w którym X, Y, Z, V ozna
czają grupy hydroksylową i aminową« przy czym 
użyte związki mają trwałą postać krystalogra
ficzną oraz dodatek znanych substancji pomoni« 
czych o właściwościach dyspergujących, zwilża
jących i przeciwpylnych. /I zastrzeżenie/ 

£1) C09B 
C08K 

A2(21) 270128 / (22) 88 01 12 

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

(72) Jabłoński Jerzy, Muszyński Mirosław,, 
Scibisz Halina 

(54) Žrodek barwiący wyroby poliestrowe, M 
KÔTor żółty 

(57) Środek do barwienia włókien poliestrowych 
na kolor żółty, przeznaczony do stosowania w 
procesie barwienia zawiera: 10-100 części wago
wych związków o wzorze 1. w którym X oznacza 
atom wodoru lub chloru albo grupy: metylową lub 
etylową, metoksylową lub etoksylową, nitrową 
lub fenyłoazową, Y oznacza atom wodoru, chloru 
lub grupę nitrową albo cyjanową, Z oznacza rod
nik alkilowy o 1-4 atomach węgla lub grupę 
/GH«/ COOR, w której R oznacza grupę metylową 

lub etylową, n oznacza 1-5, albo grupę /CHg/^OR^» 

w której R^ oznacza rodnik metylowy lub etylowy, 

n = 1-4 i/lub 0-90 części wagowych związków o 
wzorze 2, w którym R "oznacza grupę metylową 

lub etylową, Rp oznacza atom wodoru lub grupę 

metylową, przy czym użyte związki mają trwałą 
postać krystalograficzną oraz zawiera związki 
dyspergujące, substancje zwilżające i przeciw-
pyłne. /1 zastrzeżenie/ 

4 (21) C09B 
G08K 

A2(21) 270129 (22) 88 01 12 

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

(72) Jabłoński Jerzy, Muszyński Mirosław» 
Scibisz Halina 
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(54) Środek barwiący wyroby p 
na kolor granatowy 

oliestrowe 

(57) Środek do barwienia włókien poliestro
wych w procesie szybkiego barwienia zawiera: 
0-30 części wagowych związków o wzorze 1, w 
którym X oznacza atom wodoru lub chloru albo 
grupy: nitrową, fenyloazową, metylową, ety
lową, metoksylową, etoksylową lub grupę 
R100C, w której R1 oznacza rodnik metylowy 

lub etylowy, Y oznacza atom wodoru lub chloru 
albo grupę nitrową, Z oznacza alkil o 1-4 
atomach węgla lub grupę /CHg/ C00R2, w której 

R 2 oznacza grupę metylową lub etylową, a 

n 1-5, 0-25 części wagowych związku o wzorze 
2, w którym R.. oznacza grupę metylową lub 

etylową, R2 oznacza atom wodoru lub grupę me
tylową, 0-30 części wagowych związków o wzo
rze 3, w którym X oznacza atom wodoru lub chlo
ru albo grupę hydroksylową lub cyjanową, Y 
oznacza atom wodoru lub grupę nitrową, R ozna
cza atom wodoru lub grupę metylową, Z oznacza 
atom wodoru lub grupę NRCOR.., w której R1 ozna
cza rodnik metylowy lub etylowy, V.. oznacza 
grupy: B-hydroksyetylową, j3-cyjanoetylową, 
J5-acetoksyetylową, Vp oznacza grupy:J3-hydro-

ksyetylową, fi -cyjanoetylową, 3 -acetoksyety-
lową, 0-40 części wagowych związków o wzorze 
4, w którym X oznacza grupę nitrową lub cyja
nową, Y oznacza atom wodoru lub grupę NHCOR, 
w ktdrej R oznacza rodnik metylowy lub etylo
wy, V1 oznacza grupę etylową lub ̂ -cyjanoety
lową, V ? oznacza grupy: 3 -cyjanoetylową, 
benzylową lub fi -acetoksyetylową i 40-95 częś
ci wagowych związków o wzorze 5> w którym X 
oznacza atom chloru lub bromu albo grupę cyja
nową, R1 oznacza atom wodoru lub grupę meto
ksylową albo etoksylową, V1 V"2 oznaczają gru
py: etylową, fi -cyjanoetylową, allilową, benzy
lową lub 3-acetoksyetylową, Z oznacza atom 
wodoru.lub grupę NHC0R2, w której R2 oznacza 

rodnik metylowy lub etylowy, przy czym użyte 
związki mają trwałą postać krystalograficzną. 

Ponadto środek zawiera dodatek znanych sub
stancji pomocniczych o właściwościach dysper
gujących, zwilżających i przeciwpylnych. 

/1 zastrzeżenie/ 

4 (51) C09B A2(21) 2701.30 (22) 88 01 12 

f7l) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Barwników "Organika5', Zgierz 

(72) Baraniak Jan, Baliński Józef, Połczyński 
Zbigniew, Przybylski Chrystian 

(54) Sposób otrzymywania błękitnego barwnika 
do włókien celulozowych 

(57) Sposób otrzymywania błękitnego barwnika 
o wzorze 1 charakteryzuje się tym, że związek 
monoazowy o wzorze 2 po jego wytworzeniu, 
po wyodrębnieniu z mieszaniny*poreakcyjnej, 
rozpuszcza się utrzymując neutralny lub lekko 
kwaśny odczyn środowiska, po czym dwuazuje sl< 
a do otrzymanej zawiesiny związku dwuszoniowe, 
wprowadza się alkaliczny roztwór kwasu 2~N-
fenyloamino-5-hydroksynaftaleno-7-sulfonowego 
o pH = 12-13, przy czym pH mieszaniny reakcyj 
nej po dodaniu całego roztworu kwasu 2-N-feny 
loamino-5-hydroksynaftaleno-7-sulionowego nie 
powinno być niższe niż 5,0, następnie prowadź 
się reakcję sprzęgania przy pH =• 7,5-9,5 i w 
obecności mocznika, użytego w ilości 0,1-1,0 
mola na 1,0 mol kwasu 2~N~fenyloamino~5~hydro 
ksynaftaieno-7-3ulfonowego, a potem grupę 
O-fenylosulfonylową w utworzonym związku di3a 
zowym o wzorze 3 hydrolizuje się działaniem 
wodorotlenku sodowego dodanego w postaci stę
żonego roztworu do zawiesiny związku o wzorze 
3 uprzednio ogrzanej do temperatury 70-90°C. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) C09Ü Ą2(21) 26986t (22) 87 12 31 

(75) Łada Zygmunt, Warszawa 

(54) Sposób wytwarzania wkładów do pisaków 

(57) Zgodnie ze sposobem papier powleczony 
tworzywem, korzystnie polietylenem oraz włókni
nę podaje się na układ zgniatająco-prowadzący 
z elementem grzejnym i nadwyżkę papieru ponad 
obwód filtra zgrzewa 3ię w temperaturze powyżej 
150°C. Otrzymaną tuleję papierową z wewnętrzna 
włókniną tnie się na odcinki. /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) C09J A1(21) 264479 (22) 87 03 06 

(75) Caban Zenon, Łódź 

(54) Klej do parkietu i mozaiki parkietowej 

(57) Klej składa się z 20-27% kalafonii talo
wej , 50-72% kwasów żywicznych P /II frakcji 
w produkcji kalafonii/, 12-18% oleju rzepako
wego technicznego i 7-15% terpentyny, 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C09J A1 (21) 264753 (22) 87 03 19 
C08B 

(71) Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemnia
czanego, Poznań 

(72) Mężyński Leonard, Urbaniak Grzegorz 

(54) Sposób otrzymywania środka klejące^o 

(57) Sposób polega na tym, że proces eteryfi-
kacji skrobi prowadzi się w dwóch etapach. 
Pierwszy etap eteryfikacji prowadzi się w fa
zie pastowej, po skleikowaniu skrobi w wodnym 
środowisku alkalicznym, w temperaturze 20-90°C 
w ciągu 2-100 minut. Następnie częściowo ze-
teryfikowaną pastę skrobiową suszy się, a otrz 
many susz korzystnie rozdrabnia się po czym 
poddaje się go drugiemu etapowi eteryfikacji, 
w fazie suchej w temperaturze 60-150°C i w 
cięgu 10-200 minut, a otrzymany w ten sposób 
produkt zobojętnia się. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C09J A1 (21) 264815 (22) 87 03 25 

(71̂  Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Gurdzińska Elżbieta, Bukowski Andrzej, 

Gorczyca Jan 

(54) Klej hydrofobowy 

(57) Klej składa się z 60-80% masowych gaczu 
parafinowego, 15-30% masowych kalafonii ekstra
kcyjnej, 1-15% masowych wosku polietylenowego 
o ciężarze cząsteczkowym 2350-8000 i tempera
turze kropienia 54°-104°C będącego produktem 
ubocznym z procesu wysokociśnieniowej polimery: 
cji etylenu i/lub 1-15% masowych polipropyle
nu ataktycznego o ciężarze cząsteczkowym 
15000-35000 i temperaturze kropienia 140-165°C 
będącego produktem ubocznym z procesu polime
ryzacji propylenu wobec katalizatora Zieglera-
Natty. Stosunek wagowy wosku polietylenowego 
do polipropylenu ataktycznego wynosi od 3:1 
do 1:1, /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C09K A1 (21) 262932 (22) 86 12 10 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Siarkowego "Siarkopol", Tarnobrzeg 

(72) Haa3o Jacek, Szmyd Stanisław, Kliraecki 
Zbigniew, Sołtysek Tomasz, Szwajkowski 
Zbigniew 

(54) Płuczka wiertnicza 

(57) Płuczka składa się z bentonitu w ilości 
1 do 7% wagowych, polimeru akrylowego w iloś
ci 0,2 do 3% wagowych, ortofosforanu mono, 
dwu, trójetyloaminy w ilości 0,5 do 3% wago
wych, soli sodowej karboksymetylocelulozy 
w ilości 0,5 do 3% wagowych, wodorotlenku 
sodowego w ilości 0,1 do 1% wagowego oraz wody 

do 100% składu. Płuczka umożliwia wiercenie 
otworów geologicznych na złożach siarki o 
kawernistej budowie i obniżonym sztucznie 
ciśnieniu złożowym. /1 zastrzeżenie/ 

4(51") C09K A1 021) 264028 (22) 87 02 09 
B23K 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Kozera Franciszek, Bogowski Marian, 

Kędzia Stefan 

(54) Sposób otrzymywania soli lutownioze.i 
zawierającej chlorek amonu 

(57) Sposób otrzymywania soli lutowniczej 
zawierającej chlorek amonu, polegający na ogrze
waniu zmieszanych surowców a następnie ich 
ochłodzeniu charakteryzuje się tym, że dodaje 
się mocznika w ilości równoważnej od 0,5% do 
30% zawartości soli chlorku amonowego w surow
cach. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C10G A1 (21) 264327 (22) 87 02 25 

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

(72) Kwapisz Jan, Torowski Wacław, Franek Lucjan 
Kiinstler Zbigniew, Barglik Danuta, Grabiec 
Piotr, Błoszyk Marek, Gurdziński Stefan, 
Żylik Wiesław, Pacułowski Jerzy, Mliczek 
Jerzy, Rola Andrzej 

(54) Sposób prowadzenia procesu pirolizy 
surowców benzynowych, i/lub gazowych w 
instalacji piecowej oraz instalacja 
piecową do prowadzenia pirolizy surowców 
benzynowych i/lub gazowych 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że zarówno 
w przypadku doprowadzania surowca jednego rodzaj 
jak i równoczesnego doprowadzania różnych rodzaj' 
surowca, pirolizę prowadzi się na tej samej in
stalacji, przy czym w przypadku doprowadzania do 
pieca tylko jednego rodzaju surowca, produkty 
jego pirolizy kieruje się do wszystkich wymienni 
ków ąuenchowych pieca, a w przypadku doprowadza
nia do pieca w tym samym czasie różnych rodzajów 
surowca, są one poddawane pirolizie równocześnie 
Produkty pirolizy kieruje się do wymienników 
ąuenchowych tak, aby do danego wymiennika quen-
chowego doprowadzane były produkty pirolizy tyl
ko jednego rodzaju surowca. Instalacja charakte
ryzuje się tym, że na kolektorze /1/ surowców" 

10 1 
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benzynowych /A/ i /B/ zamontowane są zawory 
/ 2 / odcinające poszczególne pary rurociągów 
/ 3 / zasilających piec pirolityczny / 7 / . 
Każda para rurociągów / 3 / na wylocie z pieca 
/ 7 / połączona jest z jednym określonym dla 
danej pary wymiennikiem quenchowym / 9 / za 
pośrednictwem trójnika / 8 / . Równocześnie 
kolektor /6/ surowca gazowego /C/ połączony 
jest odrębnymi rurociągami / 4 / wyposażonymi 
w zawory /5? z każdym odpowiednim rurocią
giem zasilającym danej pary / 3 / połączonej 
z jednym wymiennikiem quenchowym /9/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) C10L A1 (21) 264919 (22) 87 03 30 

(71) Przedsiębiorstwo Produkcji Małotonażowej 
Specyfików Naftowych "NAFTOCHEM", 
Kraków 

(72) Brzeziński Stefan, Szczurek Tomasz, 
Gut Adam 

(54) Kompozycja podpałkowa do węgla i sposób 
jej otrzymywania" 

(57) Kompozycja zawiera 0,5 do 30 części wa
gowych polimeru termoplastycznego poliolefi-
nowego pochodzącego z odpadowych tworzyw sztu
cznych, 3 do 40 części wagowych stałych wę
glowodorów naftowych i 10 do 80 części wago
wych. Sposób polega na tym, że 3tałe węglowo
dory naftowe miesza się z odpadami tworzyw 
sztucznych w temperaturze 100 do 250°C, do 
otrzymanej mieszaniny dodaje 3ię w tempera
turze powyżej 60°C odpady drzewne i całość 
miesza na gorąco do ujednorodnienia a następ
nie formuje w kształtki. /2 zastrzeżenia/ 

4(51} C10M A1 (21) 264766 (22) 87 03 20 

(71) Rafineria Nafty "Jedlicze", Jedlicze 
(72) Tajber Tadeusz, Gunia Tadeusz, 

Woźniak Augustyn, Kandefer Andrzej, 
Myśliwy Tadeusz 

(54) Olej do amortyzatorów hydraulicznych 

(57) Olej do amortyzatorów hydraulicznych 
składa się z: 91,9-98,7$ wagowych oleju bazo
wego stanowiącego kompozycję oleju wrzeciono
wego 5 komponent i oleju podstawowego SÂÈ 
10 0,3-3'" wagowych dodatku smarnego 
otrzymanego w wyniku addycji kwasu dwualkilo/ 
arylo/dwutiofosforowego do styrenu użytego 
w ilości 0,88-0,96 mola w stosunku do kwasu 
i następnie zobojętnieniu pozostałej ilości 
kwasu aminą alifatyczną i/lub aminą tłuszczo
wą, 1-5% wagowych dodatku smarnego otrzymanego 
w wyniku siarkowania siarką elementarną miesza
niny składającej się z frakcji tetramerowo-pen-
tamerowej i trójglicerydów kwasów tłuszczowych 
i/lub mieszaniny składającej się z estrów mety
lowych kwasów tłuszczowych i trojgliceiydów 
kwasów tłuszczowych oraz 0-0,1% wagowych dodatku 
lepkościowo-depreeującego i 0-0,01$ wagowych 
dwumetylopulisiloksanów. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C11D A1 (21) 263954 (22) 87 02 03 

(71) Warszawskie Zakłady Mechaniczne, Warszawa 
(72j Armińoki Józef, Biernacki. Kazimierz, 

Gasińaki Tadeusz 

(54) Sposób ciągłej regeneracji płynu myjącego 
ora1, urządzenie do stosowania tego ąpospbu 

(57) Sposób polega na tym, że w czasie mycia 
rozpylony płyn myjący wraz z jego parami 

odsysany jest przez odciąg wentylacyjny do 
filtra siatkowego w rurze wyciągowej, gdzie 
rozypliny i para kondensowane są w postaci 
płynu i przekazywane do zbiornika retencyjnego, 
/ 2 / a następnie poziom płynu myjącego obniża 
się do poziomu wskazanego przez zawór pływakowy 
/ 8 / działający w sprzężeniu zwrotnym szeregowo 
z pompą /7/ podającą płyn do myjni, elektro
zaworem /11/ sterującym urządzeniem dozującym 
/ 5 / włączającym zawór /9/ zasilania wodnego 
oraz niezależnie od tego włącza się pompa /6/ 
przepompowująca w obiegu ciągłym płyn myjący 
przez wirówkę / 3 / oraz zbiornik retencyjny / 2 / 
wyposażony w filtry kaskadowe i magnetyczne 
do układu myjni. 

Urządzenie składa się z myjni / 1 / połączo
nej szeregowo ze zbiornikiem retencyjnym / 2 / 
poprzez pompę podającą / 6 / i wirówkę / 3 / oraz 
pompy I V podającej płyn myjący ze zbiornika 
retencyjnego 12/ sterowaną zaworem / 8 / , która 
to myjnia wyposażona jest w odciąg wentylacyjny 
/10/ zaś zbiornik retencyjny / 2 / połączony jest 
z urządzeniem dozującym / 5 / wyposażonym w zbior
nik detergentów / 4 / sprzężony z zaworem /9/ 
zasilania wodnego i sterowanym elektrozaworem 
711/. 15 zastrzeżeń/ 

4(51) C11D A1 (21) 264735 (22) 87 03 20 

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
r72) Turlewicz Hanna, Walisiewicz-Niedbalska 

Wiesława, Szczepańska Hanna, Niziołek 
Halina, Głuski Andrzej, Siemaszko 
Wojciech 

(54) Ciekłe detergentowe mydło toaletowe 

(57) Ciekłe mydło składające się z 5-70 części 
wagowych soli sodowej sulfobursztynianu oksye-
tylonowanego nonylofenolu i dwuetanoloamidu 
kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego nisko-
erukowego, 1-50 części wagowych wody oraz 
ewentualnie glikolu propylenowego, barwników, 
kompozycji zapachowej i konserwatorów, chara
kteryzuje się tym, że zawiera 0,5-5 części wago
wych proszkowego hydrolizatu białkowego z odpa
dowego rdzenia kręgowego zwierząt rzeźnych. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C12M A1 (21) 263976 (22) 87 02 04 

(71) Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechnia
nia Postępu Technicznego i Organizacyjnego 
"POSTEOR", Poznań, Zakłady Mechaniczne 
"URSUS", Warszawa 

(72) Kędzia Włodzimierz, Muszyński Zygmunt, 
Grabowska Grażyna, Maga Teresa, Payerhin 
Franciszek 
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(54) Próbnik biologiczny do oceny liczby 
bakterii. 

(57) Próbnik wykonany w poataci płytki umiesz
czonej w szczelnym pojemniku, której co najm
niej jedna strona pokryta jest podłożem odżyw
czym, charakteryzuje się tym, że podłoże' 
odżywcze w jednym litrze zawiera 1,5-5,0 g 
peptonu, 0,3-1,0 g wyciągu mięsnego, 2,0-3,0 g 
ekstraktu drożdżowego, 3,5-7,0 g enzymatyezne-

fo hydrolizatu kazeiny, 6,0-12,0 g glukozy, 
,0-12,0 g sacharozy, 5,0-12,0 g laktozy, 

0,8-1,5 g NaCl, 0,4-0,9 g MgSO.«7 BLO, 1,0-
2,1 g K H 2 P 0 4 , 2,4-4,6 g KgHPO 4T 0,0^-0,08 g 

L-cystyny, 0,005-0,02 g L-tryptpfanu oraz 
13,0-20,0 g agar-agaru. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) C12M A1 (21) 263977 (22) 87 02 04 

(71) Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszech
niania Postępu Technicznego i Organiza
cyjnego "POSTEOR", Poznań, Zakłady Me
chaniczne "URSUS", Warszawa 

(72) Muszyński Zygmunt, Kędzia Włodzimierz, 
Grabowska Grażyna, Maga Teresa, Peyerhin 
Franciszek 

(54) Próbnik biologiczny do oceny liczby 
bakterii 

(57) Peóbnik wykonany w postaci płytki umiesz
czonej w szczelnym pojemniku, której co naj
mniej jedna strona pokryta jest podłożem odżyw--
czym, charakteryzuje się tym, że podłoże w 1 li
trze zawiera 2,5-6,0 g peptonu, 0,3-1,0 g 
wyciągu mięsnego, 2,0-3,0 ekstraktu drożdży, 
3,4-7,0 g enzymatycznego hydrolizatu kazeiny, 
1,8-3,6 g NaCl, 0,6-1,8 MgCl 2, 0,8-1,8 g 

KpSO., 10,0 g gliceryny oraz 13,0-20,0 g agar-

agaru. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G12M A2 (21) 269936 (22) 87 12 31 

(71) Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, 
Wrocław 

(72) Soliński Józef, Sielicki Albert, 
Soliński Mieczysław 

(54) Komora do powierzchniowej fermentacji 
kwasu cytrynowego 

(57) Komora charakteryzuje się tym, że każda z 
tac / 1 / przytwierdzona jest do dwóch elementów 
podtrzymujących /12/ biegnących pod spodem 
przez całą długość tacy, a do wystających osi 
elementów /12/ umocowane są ruchomo: wspornik 
stały / 2 / i wspornik ruchomy /3/« Wspornik 
ruchomy łączy się z mechanizmem podnoszącym 

/6/. Tace / I / przesunięte są względem siebie 
od dołu do góry o jednakową odległość, a wspor
niki są nachylone względem poziomu pod kątem 
od 90° do 45°. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) C21B 
G05D 

A1 (21) 264464 (22) 87 03 04 

(71) Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego 
BIPROHUT", Gliwice 

(72) Kotowicz Jan, Bartnik Jan, Szyja Jerzy 

(54) Sposób korygowania kąta nachylenia ryn
ny rozkuwającej wsad w wielkim piecu 
z bezstożkowym zamknięciem 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że sygnał 
z miernika poziomu wsadu poziomu h w piecu, 
w zakresie od h min do h mak3. wykorzystuje 
się do korygowania kąta nachylenia rynny rozła
dowczej dla poszczególnych pierścieni, przy 
czym skorygowany kąt jg> wyznacza się według 

następującej zależności: 

£h = b k /ho - h/ + B Q k 

gdzie poszczególne wielkości oznaczają: 
Bok - wartość ką/ta nachylenia rynny dla k -

tego pierścienia bez korekcji kąta £0] 
ho - wartość poziomu wsadu dla przyjętego 

kąta B o k 

bk - wartość współczynnika korekcji dla k-tegc 
pierścienia f .0 1 
[o/m] 

m -la wartość bk wyznacza się z zależności 
przy czym poszczególne wielkości oznaczają: 
Skmax - kąt nachylenia rynny [o] mierzony jak | 

dla trajektorii materiału, która trafia 
na wsad na poziomie h w punkcie od
powiadającym promieniowi k - tego pierz 
cienia na poziomie ho, 

B k . - kąt nachylenia rynny Co] mierzony jak J 
A dla trajektorii materiału, która trafia 

aa wsad na poziomie h . w punkcie odpo 

wiadającyro promieniowi k-tego pierście
nia na poziomie ho 

a tak otrzymane skorygowane wartości kątów nach 
lenia rynny wyznaczają wartości zadane sygnału 
dla układu sterowania nachylenia rynny. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C21B A1 (21) 264465 (22) 87 03 04 
G05D 

(71) Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego 
"BIPROHUT", Gliwice 

(54) Kotowicz Jan, Bartnik Jan, Szyja Jerzy 

(54) Sposób sterowania prędkością obrotową 
rynuy rozkładającej wsad >v wielkim piecu 
zbezstożkowym zamknięciem 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że przed ro 
po^zęcien. opróżniania materiału ze zbiornika 
określa się stałą wypływu według zależności 

c=G/N 
gdzie: 
C - oznacza stałą wypływu materiału ze zbiornik 

/t/obr/ 
G - oznacza masę materiału w zbiorniku gardziel 
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wym przed rozpoczęciem opróżniania / t / 
jl - oznacza ilość obrotów rynny w czasie 

których ma być rozładowany materiał 
ze zbiornika /obr./. 

Następnie, z chwilą rozpoczęcia opróżniania 
wykorzystuje się chwilowe wartości sygnału 
z wagi zbiornika gardzielowego odpowiadające 
chwilowym wielkościom masy w zbiorniku w trak
cie opróżniania do wyznaczenia ubytku ma3y, 
który to ubytek przyporządkowuje się jednost
ce czasu, w której nastąpił, dla uzyskania 
chwilowej wartości natężenia wypływu materiału 
ze zbiornika. Iloraz chwilowej wartości natę
żenia wypływu materiału i stałej wypływu ma
teriału ze zbiornika wyznacza chwilową war
tość zadaną prędkości obrotowej rynny rozkła
dającej wsad. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) C21C A1 (21) 264475 (22) 87 03 04 
P22B 

(71) Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów, 
Tarnowskie Góry 

(72) Rudzki Jan, Knefel Norbert, Długosz 
Zdzisław 

(54) Kocioł energotechnologiozny współpra
cujący z konwertorem 

(57) Kocioł ma podzielony na segmenty trakt 
gazowy wykonany z membranowego ekranu mają
cego w przekroju poprzecznym kształt regular
nego 12-kąta. Przylegający do gardzieli kon
wertora odjezdny segment / 1 / zawieszony jest 
w stałej podporze / 7 / połączonej trwale z 
suwnicą, natomiast środkowy segment / 2 / i 
końcowy segment / 3 / zamocowane są do konstruk
cji nośnej przy pomocy zawieszeń / 6 / o stałej 
sile naciągu. Pochyła część środkowego segmen
tu / 2 / wsparta jest na ślizgowej prowadnicy 
/ 8 / , a pionowa część środkowego segmentu / 2 / 
osadzona jest przesuwnie w prowadnicach / 9 / 
zamocowanych do konstrukcji nośnej kotła. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C21C A1 (21) 264924 (22) 87 03 30 

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

(72) Jura Stanisław, Sakwa Wacław, Łabęcki 
Mariusz, Chmielą Jerzy, Cybo Jerzy, 
Ziob Maciej, Kohs Henryk 

(54) Sposób wytwarzania staliwa wysokochro-

0,2-0,8% wagowych w stosunku do masy ciekłe
go metalu. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C22C A1 (21) 264768 (22) 87 03 20 

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

(72) Adamski Czesław, Górny Józef 

(54) Stop odlewniczy na osnowie niklu • 

(57) Stop zawiera w swoim składzie 0,05-0,3% 
wagowych węgla, 5-12% wagowych chromu, 1,5-5,0% 
wagowych molibdenu, 05-5,0% wagowych wolframu, 
3,0-5,5% wagowych aluminium, 1,0-2,5% wagowych 
tytanu, 0,5-2,0% wagowych niobu, 0-0,15% wago
wych cyrkonu, 0-0,02% wagowych boru oraz nikiel 
w uzupełnieniu do 100%. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C22B A1 (21) 264008 (22) 87 02 06 

£71) Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice 
C72) Kurek Zygmunt, Byszyński Leszek, 

Chamer Ryszard, Śmieszek Zbigniew, 
Przybyszewski Janu33, Wiśniewski Artur, 
Nowak Jacek, Warmuz Marian, Czerwiński 
Piotr, Musiał Stanisław, Domek Adam 

(54) Sposób świeżenia kamienia miedziowego 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że jako 
topnik w procesie świeżenia kamienia miedzio
wego stosuje się płynny wieloskładnikowy stop 
krzemianowy i ewentualnie krzemionkę w ilości 
2-10% masy kamienia miedziowego, zaś w końco
wej fazie drugiego okresu świeżenia dodaje się 
płynny żużel pomiedziowy w ilości 1-15% -wago
wych masy kamienia miedziowego. /2 zastrzeżenia/ 

4 $1) C22C A1 (21) 263929 (22) 87 02 02 

(71) Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice 
(72) Ciura Ludwik, Joszt Kazimierz, 

Znamirowski Kazimierz, Gutkowski Benedykt, 
Czupryna Zdzisław, Kurczab Wiesław 

(54) Stop miedzi 

(57) Stop zawiera wagowo 89-91% miedzi, 0 ,01-
1,2% chromu i / l u b 0,001-0,5% boru, r e s z t ę s t a n o 
wi cynk oraz nieuniknione zanieczyszczenia w i l o ś 
ci do 0,2%. /6 zas t rzeżeń/ 

4 (51) C22C A1 (21) 263930 (22) 87 02 02 

7l) Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice 
(72) Ciura Ludwik, Joszt Kazimierz 

(54) Stop miedzi 

(57) Stop zawiera wagowo 84-86% miedzi, 0,01-1,2% 
chromu i/lub 0,001-0,5% boru, resztę 3tanowi cynk 
oraz nieuniknione zanieczyszczenia w ilości do 
0,3%. /6 zastrzeżeń/ 

4 (51) C22C A1 (21/ 263931 (22) 87 02 02 

(71) Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice 
(72) Ciura Ludwik, Joszt Kazimierz 
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(54) Stop miedzi 

(57) Stop zawiera wagowo 67-72% miedzi, 0,01-
1,2% chromu i/lub 0,001-0,5% boru, a resztę 
stanowi cynk oraz nieuniknione zanieczyszcze
nia w ilości do 0,3%. /6 zastrzeżeń/ 

4 (51) C22C A1 (2l) 263956 (22) 87 02 02 

(71) Instytut Odlewnictwa, Kraków 
(72/ Tybulczyk Jerzy, Kowalski Adam, 

Cupiał Janusz 

(54) Stop miedziowo-niklowo-żelazowo-
magnezowy 

(57) Stop składa się z 5-35% wagowych magnezu, 
5-50% wagowych żelaza, 8-50% wagowych miedzi, 
0-5% wagowych ceru a resztę stanowi nikiel. 
Stop stosowany jest do sferoidyzacji żeliwa. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C22C A1 (21) 264417 (22) 87 03 02 

(71) Instytut Metali Nieżelaznych, gliwice 
(72) Joszt Kazimierz, Heler Jerzy, Śliwiński 

Zdzisław, Snowyda Eugeniusz, Wowra 
Augustyn, Machalica Stanisław, Sendal Jan 

(54) Brąz aluminiowy 

(57) Brąz aluminiowy zawierający 0,5-3,9% 
wagowych cynku, aluminium, żelazo, mangan i 
nikiel, charakteryzuje się tym. że zawiera 
wagowo 9,1-11,5$ aluminium, 2-6% żelaza, do 
2,5% manganu, do 5,5% niklu, przy czym suma 
zawartości manganu i niklu wynosi 1-6%, nato
miast suma zawartości aluminium i cynku wynosi 
9,6-15%, resztę stanowi miedź i zanieczyszcze
nia w ilości nie przekraczającej 1,5%. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) 022C A1 (21) 264713 (22) 87 03 17 
C22B 

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

(72) Adamski Czesław, Krajewski Witold, 
Hzadkosz Stanisław, Kubas Jan, Łączek 
Stefan, Bąk Wojciech, Stencel Leszek 

(54) Środek rafinujący dla cynku lub 
stopów cynku 

(57) Środek zawiera wagowo: 50-95% NaNO p, 0,5-
10% NaNO^, 20-45% diatomitu oraz 0,1-3% FeCl* 

FepO 3. /.1 zastrzeżenie/ 

4(51) C22C A1 (21) 264927 (22) 87 03 30 

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

(72) Kucharski Marian, Bąk Wojciech, Dobrowol
ski Krzysztof, Krywult Maciej, Mytnik 
Marek, Sendal Jan, Buczma Marian, 
Rzadko3Z Stanisław 

(54) Środek do topienia brązów aluminiowych 

(57) Środek zawiera kriolit w ilości 35-55% 
wagowych, węglan aodu w ilości 20-40% wagowych, 
siarczan sodu w ilości 2-15% wagowych, kwarcyt 
mielony w ilości 2-4% wagowych, fluorek sodu w 

ilości 0,5-5% wagowych oraz sadze w ilości 
0-10% wagowych. Środek wykazuje oddziaływanie 
pokrywająco-rafinujące. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C23C A1 (21) 264476 (22) 87 03 04 

(75) Mączyńska Marzenna, Gliwice; Michałowski 
Mirosław, Janowice; Rudzewicz Kazimierz, 
Gliwice; Bojdo Bolesław, Żory 

(54) Sól do niklowych kąpieli galwanicznych 

(57) Sól charakteryzuje się tym, że zawiera 
wagowo: od 72 do 8 2 % NiSO,, od 4 do 6% NiCl«, 

od 8 do 13% H 3 B 0 3 , od 2 do 3% NaCl od 0,2 do 

0,4% NaBF. oraz od 3 do 6% MgSO.. 

/1 zastrzeżenie/ 

4 (51) C23P A1 (21) 264657 (22) 87 03 14 

(71) Spółdzielnia Pracy "INPRACORR" Zakłady-
Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych, Gdynia 

(72) Pawlińska Jadwiga, Grużewski Tadeusz, 
Borkowski Zbigniew, Marczuk Mieczysław 

(54) Sposób ochrony przed korozją instalacji 
ciepłej wody z rurami miedzianymi 

(57) Sposób polega na obróbce elektrochemicznej 
wody poprzez wytworzenie na powierzchni anod 
aluminiowych prądu o gęstości 1 do 20 A/m 2 i na 
powierzchni katody, którą jest powierzchnia« 
zbiornika, prądu o gęstości 0,01 do 2,0 A/m , 
przy równoczesnym dodawaniu do wody czteroboranu 
sodowego w ilości 20 do 1000 g/nP t sześciome-
tafosforanu sodowego w ilości 3 do 500 g/uP i 
benzoesanu sodowego w ilości 5 do 1000 g/nP przez 
czas 14 do 28 dób, a następnie zaprzestaniu 
dozowania środków chemicznych przy zachowaniu 
na tym samym poziomie parametrów elektrycznych 
obróbki elektrochemicznej. • /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C23G A1 (21) 264773 (22) 87 03 23 

(71) Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskioh 
i Usług Rybackich "DALMOR", Gdynia 

(72) Muzioł Zbigniew, Jarema Jarosław 

(54) Sposób usuwania z aluminium i jego stopów 
produktów korozji i zanieczyszczeń orga
nicznych. 

(57) Sposób według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że aluminium i/lub jego stopy poddaje się 
wygrzewaniu w temperaturze nie niższej niż 
633 K przez czas najlepiej 10 minut, w której to 
temperaturze przeprowadza się uwodnione tlenki 
glinu w chemicznie obojętny f-trój tlenek glinu 
i utlenia się pozostałe zanieczyszczenia organicz
ne, po czym usuwa się je znanymi sposobami mecha
nicznymi i chemicznymi. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C25C A1 (21) 264518 (22^ 87 03 09 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Sławski Kazimierz, Górecki Henryk, 

Kuzko Antoni, Wędzicha Leokadia, 
Mromlińska Zofia, Górecka Helena, 
Hoffmann Józef, Grabas Kazimiera 
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(54) Sposób wydzielania uranu z ekstrakcyjnego 
kwasu foaforowego 

(57) Sposób wydzielania uranu z ekstrakcyjne
go kwasu fosforowego wytwarzanego poprzez 
rozkład surowców fosforowych pochodzenia osado
wego metodą mokrą, polegający na poddawaniu 
go redukcji, a następnie ekstrakcji naftowymi 
roztworami ciekłymi wymieniaczy jonowych, 
charakteryzuje się tyra, że proces redukoji 
prowadzi się w sposób ciągły, na katodzie ze 
stali zwykłej lub odpornej na korozję, oddzie
lonej przeponą kwasoodporną od anody grafito
wej lub z tytanu platynowanego, lub platyny, 
lub z tytanu rutenowanego, przy czym gęstość 
prądu katodowego wynosi 0,1-5 A/dm 2. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C25D A1 (21) 263923 (22) 87 02 02 

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

(72) Strojek Jerzy, Żak Jerzy 

(54) Sposób wytwarzania elektrod do pro
wadzenia procesów elektrochemicznych 

(57) Sposób otrzymywania elektrod do prowadze
nia procesów elektrochemicznych przez nano
szenie na przewodzący materiał podłoża warstwy 
polimeru i wbudowanie w jego strukturę substan
cji czynnej elektrodowo, charakteryzuje się 
tym, że jako polimer stosuje się polimer prze
wodzący, który osadza się na podłożu w tym 
samym procesie elektrochemicznym co substancja 
czynna elektrodowo. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C25 B A1 (21) 264570 (22) 87 03 10 

(71} Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Huta 
Miedzi "Głogów", Żukowice 

(72) Nosal Stanisław, Jagiełło Jan, Szydłowski 
Tadeusz, Gargul Józef, Gaj owaki Paweł, 
Szota Zenon, Kod Wojciech, Zynek Zdzisław, 
Suliga Bronisław, Bula Bronisław, Król 
Henryk, Maziarz Jerzy, Przespolewski 
Józef, Olek Mirosław, Kowalik Andrzej 

(54) Sposób i urządzenie do płukania odpadów 
anodowych z procesu elektrorafinac.ii' 
metali 

(57) Zgodnie ze sposobem do pierwszego zbior
nika cieczy płuczącej zasilającego końcową 
strefę płukania doprowadza się stale ciecz 
technologiczną o małym stopniu zanieczyszcze
nia, korzystnie skroploną parę wodną z urzą
dzeń do podgrzewania elektrolitu, natomiast do 
drugiego zbiornika cieczy płuczącej zasilają
cego strefę poprzedzającą końcowe płukanie, 
doprowadza się stale elektrolit z procesu 
elektrorafinacji metali. Jednocześnie do wszyst
kich zbiorników cieczy płuczącej doprowadza 
się odpowiednio ciecz pochodzącą z płukania 
odpadów anodowych, przy czym uprzednio z cieczy 
tej oddziela się osad zawierający metale użyte
czne w odrębnych zbiornikach osadczych. Równo
cześnie nadmiar cieczy w którymkolwiek ze zbior
ników cieczy płuczącej przekazuje się do zbior
nika następnego, a z ostatniego zbiornika cie
czy płuczącej zasilającego pierwszą 3trefę 
płukania nadmiar cieczy wyprowadza się i oddzie
la szlam zawierający metale użyteczne. 

Urządzenie jest wyposażone w zbiorniki osa-
dcze /8,9,10/, z których każdy jest połączony 
przelewem z odpowiadającym mu zbiornikiem cie
czy płuczącej, a zbiorniki /5,6,7/ cieczy płu
czącej są połączone szeregowo przepustami /12, 
13/ umieszczonymi na coraz to niższym poziomie, 

/3 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

4(51) D01H A1 (21) 263946 (22) 87 02 03 

(71) Zellweger Uster AG, Uater, CH 

(54) Urządzenie do pomiaru grubości 
taśmy włóknistej 

(57) Urządzenie zawiera organ zagęszczający /T/ 
i umieszczony na nim organ pomiarowy do mie
rzenia grubości taśmy włóknistej, przechpdzą-
cej przez kanał pomiarowy /4/. Organ pomiaro
wy jest utworzony przez sprężynę płytkową /BP/, 
zaopatrzoną w czujnik teii3ometryczny. Kanał 
pomiarowy /4/ znajduje się w części pomiarowej 
/MT/, umieszczonej wymiennie na leju taśmowym 
/T/, a część pomiarowa jest wyposażona w przyłą
cze /19/ sprężonego powietrza. 

Urządzenie umożliwia pomiar bardzo krót
kich nierownomierności grubości taśmy przy 
dużej prędkości przebiegu taśmy włóknistej. 

/22 zastrzeżenia/ 
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4 (51) D02G A1 (21) 264456 (22) 87 03 05 

(71) Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu 
Mięsnego, Warszawa 

(72/ Budynek Stefan, Marszałkowski Henryk, 
Kosson Eugeniusz, Bednarek Zdzisław 

(54) Sposób wytwarzania przędzy o zwiększonej 
odporności na przecięcie 

(57) Zgodnie ze sposobem przędzę wykonuje się 
z włókien elany rodzaju 28 tex i drutów molib
denowych, które owija się przędzą poliestro
wą rodzaju 167 dtex, oplotami S i Z o kierun
kach przeciwnych. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) D03D A1 (21) 264655 (22) 87 03 13 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu Wełnianego, Łódź 

(72) Borowiec Marek 

(54) Urządzenie kratkowe 

(57) W skład urządzenia wchodzą: zespół /c/ 
odcinając o-trzymajacy nitkę /!/ wątkową lub 
zespół trzymający nitkę / l / wątkową połączony 
z zespołem /g/ prostowodowyeh podajników, 
zespół /d/ podnoszenia nitki / l / wątkowej 
przymocowany do bidła /a/ oraz zespół /k/ 
okresowego przytrzymywania odciętej nitki 
/ l / wątkowej pozostającej w przesmyku. 

/9 zastrzeżeń/ 

4 (51) D05B A3 (21) 263980 (22) 87 02 04 

(61) 255410 
(71) Zakłady Metal owe "Łucznik" im. Gen.Waltera, 

Radom 
(72) Krupa Stefan 

(54) Maszyna do szycia 

(57) Maszyna charakteryzuje się tyra, że ma 
trzecią krzywkę /26/ sterowania ręcznego do 
włączenia krzywki sterowania transporterem, 
zamocowaną do gałki /25/. Popychacz /27/ zawie
szony jest obrotowo na osi /19/ i włącza popy
chacz /28/ do pracy z krzywką sterowania tran
sporterem przez 00 popychacz /28/, otrzymując 
ruch wahadłowy wokół osi /29/, napędza wspor

nik napędowy /33/ jarzma transportera za pomo
cą zderzaka /30/ i ramienia /31/ obracającego 
się wokół osi /32/. Krzywka /26/ steruje dłu
gością śoiegu w oałym zakresie długości. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) D06P A1 (21) 264663 (22) 87 03 16 

(li) Łódzkie Zakłady Prototypów Maszyn i 
Urządzeń Przemysłu Lekkiego "Protoniet", 
Łódź 

(72) Workert Stefan, Kupczyński Zdzisław 

(54) Wieszak do żelazka prasowalniczego 

(57) Wieszak składa się ze stojaka / 1 / z przy
mocowanymi do niego dwoma wspornikami / 2 / , w 
których obrotowo zamocowana jest rurka / 3 / , z 
zamocowanym w niej wysięgnikiem / 6 / podwieszo
nym na lince /20/. Na wysięgniku / 6 / przesuwa 
się wózek, składający się z dwu płaskich sprę
żyn /9 i 12/ połączonych uchwytami I I i 10/. 
Na sprężynie /12/ osadzony jest przesuwnie 
uchwyt /13/1 do którego na lince /14/ podwie
szone jest żelazko. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) D06P A2(21) 269945 (22) 87 12 31 

(71) Wyższa Szkoła Oficerska Służb Kwater
mistrz owakich im. M. Buczka, Poznań 

(72) Goncerzewicz Dzierżymir, Wojtczak Józef 

(54) Sposób nagrzewania wsadu pralniczego, 
zwłaszcza w ruchomych pralniach wodnych 

(57) Sposób nagrzewania wsadu pralniczego pole
ga na zalewaniu wsadu wodą o temperaturze wy
maganej cyklem prania z dodatkiem środka pio
rącego. /1 zastrzeżenie/ 

4 61) D06H A1 (21) 263966 (22) 87 02 03 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu Dziewiarskiego "Tricomed", Łódź 

(72) Krzemińska-Freda Anna 

(54) Sposób badania uszkodzeń dzianiny 
powstałych w procesie szycia 

(57) Zgodnie ze sposobem próbkę dzianiny ze 
szwem zamocowuje się zaciskowo na obwodzie okrą 
łej płytki o średnicy od 15-20 cm tak, aby sze* 
usytuowany był w środkowej jej części. Następni 
poddaje się próbkę naprężeniu rozciągającemu 
o sile 0,1-0,3 daN/cm obwodu badanej próbki, pc 
czym określa się liczbę uszkodzeń mechanicznych 
powstałych w wyniku naruszenia struktury dzia
niny w miejscu i otoczeniu szwu. 

/1 zastrzeżenie/ 
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4 (51) D21J A1 (21) 263936 ("22) 87 01 31 

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

(72) Henn Zygmunt, Nowak Dominik, Dąbrowski 
Czesław, Seul Franciszek, Jaglarz 
Maria, Pethe Jan, Sterapiński Edward 

(54) Sposób hydrofobizacii płyt drewno
pochodnych 

(57) Sposób polega na tym, że na powierzchnie 
płyty drewnopochodnej nanosi się 100-200 g/m^ 
środka składającego się z 60-90$ gaczu bariso-

lowego, 0-15% wosku polietylenowego o tempe
raturze kropienia 105-120°C, 5-20% mikrowosku 
polietylenowego o temperaturze rozjaśniania 
25-45°C oraz 0-10% oleju mineralnego o lepkoś
ci 28-45 mnr/s, przy czym stosowany środek 
nanosi się w postaci półpłynnej pasty o tempe
raturze o 5-10°C niższej od temperatury krzep
nięcia środka, a następnie powierzchnię płyty 
ogrzewa się do temperatury 50-126°C w czasie 
10-20 minut. /1 zastrzeżenie/ 

DZIAŁ E 

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

4 (51) E01B A1 (21) 264926 (22) 87 03 30 
E02D 

(71) Politechnika Śląska im.Wincentego 
Pstrowskiego, Gliwice 

(72) Basiewicz Tadeusz, Kłosek Kazimierz 

(54) Sposób wzmocnienia konwencjonalnej 
nawierzchni kolej owej oraz nawierzchnia 
kolejowa, zwłaszcza na terenach podle
gających wpływowi eksploatacji górniczej 

(57) Nawierzchnia składa się z podpodkładowycł: 
pojemników /4/, wypełnionych podsypką /5/ i 
przytwierdzonych opaskami /3/ do podkładów /2/ 
poprzez przeciwpoślizgową oraz wibroizolacyjn^ 
podeszwą ochronną /6/. Pojemniki /A/ leżą na 
warstwie nośnej 11/ oddzielonej od podtorza 
/9/ przeponą /8/ z włókniny o małej odkształ-
calności. Wynalazek dotyczy także sposobu 
wzmocnienia konwencjonalnej nawierzchni kole
jowej. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) E01D A1 (21) 264869 (22) 87 03 27 

(71) Główne Biuro Studiów i Projektów 
Górniczych - Biuro Projektów Górniczych 
"Katowice", Katowice 

(72) Korczyński Jerzy, Dąbrowski Leszek 

(54) Ukośne skrzydła wiszące przyczółków 
mostowych" 

(57) Ukośne skrzydło wiszące stanowi płyta /1/, 
która w rzucie pionowym ma kształt trójkąta 
lub trapezu zbliżonego do trójkąta i zamocowana 
jest wudłuż swojej pionowej krawędzi /2/ do 
korpusu przyczółka /3/. Płyta /1? odchylona jest 
w planie od krawędzi trasy /4/ na przęśle mostu 
/5/ o kąt ostry. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) E01P A1 (21) 264831 (22) 87 03 25 

(75) Krygier Agenor, Krygier Alicja, Warszawa 

(54) Słupek drogowy, ostrzegawczy 

(57) Słupek charakteryzuje się tym. że jego 
bryła /1/ ma na obwodzie otwory /2/ dowolnie 
usytuowane, natomiast na jego wewnętrznej po
wierzchni pokrytej odblaskową farbą uformo
wane są występy /3/. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) E01B A1 (21) 264552 (22) 87 03 09 

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "Krupiński", 
Suszec 

(72) Bednarz Jan, Mencel Zdzisław, Janicki 
Jerzy, Sędkiewicz Tadeusz, Szczepanik 
Witold, Libardi Bertold, Owiński Adam, 
Furmanik Kazimierz, Kulig Kazimierz, 
Łusicki Stanisław, Lorenc Krzysztof, 
Sagała Zdzisław, Łuczak Stanisław, 
Styś Zbigniew, Bereska Ewald 

(54) Stacja rozładowcza 

(57) Stacja rozładowcza ma co najmniej jeden 
z odcinków toru szynowego przed wysypem / S / 
opadający ku wysypowi. W obszarze wysypu / S / 
obydwie szyny /1,2/ szynowego toru są odgięte 
krzywkowe ku dołowi i zarazem w obszar linii 
wyznaczonej przez szynę / 2 , 1/ sąsiednią. 
Obydwie szyny /1,2/ tworzą w obszarze wysypu 
/S/ dwie symetryczne krzywe wzajemnie się 
przecinające dwukrotnie w punktach /11/. 
Opadający odcinek toru przed wysypem / S / ma 
długość co najmniej równą długości pociągu. 

/3 zastrzeżenia/ 
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.4(51) E02B A1 (21) 257996 (22) 86 02 18 

(75) Wielgosz Marian, Iława; Kordek Franciszek, 
Barczewo 

(54) Sposób zabudowy koryt 
środowiska prefabryka 

rzecznych i ochrony 
tami 

(57) Sposób polega na tym, że wzdłuż obu brze
gów wkopuje się prefabrykaty podziemne /6/ i 
łączy oba brzegi poprzecznie uzyskując skrzy
nię z wodą przepływową w korycie rzeki. Na 
skarpie /10/, pod kątem, układa się prefabry
katy nadziemne / 1 / opierając je na stopce /!/ 
prefabrykatów /6/, przy czym prefabrykaty / 1 / 
mają wkopane zaczepy / 4 / , które tworzą zabez
pieczenie brzegów skarpy /10/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) E02B 
B63B 

A1 21 264572 22 87 03 10 

(71) Centrum Badawcz o-Projekt owe Żeglugi 
Śródlądowej, Wrocław 

(72) Mastalski Leszek, Zalewski Janusz, 
Wysocki Witold, Bihl Waldemar 

(54) Rurociąg refulacyjny 

(57) W rurociągu refulacyjnym kotwiczny ponton 
/4Ż stanowi oddzielny, nie przenoszący rury 

refulacyjnej / 5 / zespół, który jest rozłącznie 
zamocowany do pośredniego pontonu / 2 / lub koń
cowego pontonu / 3 / , w układzie równoległym 
bądź prostopadłym do osi rury refulacyjnej /5/< 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) E02D 
B25D 

A1 (21) 264811 (22) 87 03 25 

Instytut Mechanizacji Budownictwa i 
Górnictwa Skalnego, Warszawa 
Gutkowski Witold 

Wibromłot 

(71) 

(72) 

(54) 

(57) Wibromłot złożony jest z dwóch części 
/M1, M2/ rozdzielonych układem sprężystym /US/ 
o sztywności k 1 , przy czym pierwsza część /M1/ 

złożona jest z obudowy zawierającej układ wi
bracyjny wymuszający okresową siłę działającą 
w kierunku wyrywania albo wbijania pala /PA/, 
natomiast druga część /M2/ złożona jest z obu
dowy, w której zamontowany jest układ szczęk 
/ Z / do mocowania wibromłota na palu /PA/. 

/1 zastrzeżenie/ 
w 

4(51) E02D A1 (21) 264881 (22) 87 03 28 

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
"Blachownia", Kędzierzyn-Koźle, 
Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej, Warszawa 

(72) Wilk Stanisław, Giżyński Witold, 
Bogdański Jerzy, Grzywocz Józef, 
Marcinkowski Krzysztof, Jacenków 
Orest B. 

(54) Sposób stabilizacji i uszczelniania 
gruntów 

(57) Sposób polega na tyra, że do 100 części 
wagowych szkła wodnego wprowadza się 5-30 
części wagowych octanu etylu w postaci 20-65% 
emulsji wodnej zawierającej ewentualnie sub
stancje utwardzające oraz zemulgowane składniki 
hydrofobizujące, w ilości 1-100 części wagowych 
na 1000 części wagowych octanu etylu, oraz sol 
dwusodową monoestru kwasu sulfobursztynowego i 
oksyetylowanych alkoholi tłuszczowych zawierają
cych H - 2 2 atomów węgla w łańcuchu alkilowym 
w ilości 5-100 części wagowych na 1000 części 
wagowych octanu etylu, oraz wodę w ilości uzu
pełniającej do 6-100 części wagowych, i tak 
przygotowaną mieszaninę wprowadza się do gruntu, 

/1 zastrzeżenie/ 
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4(51) E02D A1 (21) 269896 (22) 87 12 30 

(7l) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Dembicki Eugeniusz, Kisielowa Natalia, 

Zadroga Bohdan, Semrau Irena, Michowski 
Adam, Warda Jan, Odrobiński Wiesław, 
Loska Franciszek, Bona Roman, Imiołek 
Ryszard 

(54) Sposób zagęszczania nawodnionych 
gruntów niespoistych 

(57) Sposób polega na tym, że ładunki o długo
ści równej co najmniej 1/4 grubości warstwy 
zagęszczanego gruntu i masie g = k . H1/2 

kg/mb, gdzie H stanowi miąższość zagęszczanej 

warstwy gruntu, a k = 0,3 - 1,0 kg/m2, rozmie
szcza się w nieorurowanych otworach strzałowych 
w co najmniej trzech warstwach równoległych do 
siebie w ten sposób, że ładunki w każdej wars
twie znajdują się w wierzchołkach siatki trój
kątów równobocznych, których bok odpowiada 1/4 
promienia efektywnego działania fali uderzenio
wej. Warstwy względem siebie usytuowane są w 
ten sposób, że wierzchołki trójkątów jednej 
warstwy są przesunięte o 1/2 długości boku 
trójkąta w stosunku do wierzchołków najbliższej 
warstwy a odległości między warstwami są takie, 
że końce ładunków jednej warstwy stykają się 
z płaszczyzną utworzoną w połowie długości 
ładunków sąsiedniej warstwy. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) E02F A1 (21) 264420 (22) 87 03 02 

(71) Katowicki Kombinat Inżynierii Miejskiej, 
Katowice 

(72) Janus Bogumił, Gieruazczak Jan, Sawicki 
Bogdan, Zabrzeski Tadeusz, Basista 
Adam 

(54) Pne unia tyczna układ sterowania ładowarki 
zasięrzutnej z aktywnym czerpakiem 

(57) Układ, na przewodzie /3/ doprowadzającym 
sprężone powietrze ze smarownicy z filtrem 
sprężonego powietrza /2/ do rozdzielaczy /4 i 
5/, ma zabudowany odgałęźnik /9/ i odcinający 
zawór /10/ ze sztywnym przewodem /11/ połączo
nym z kolei poprzez elastyczny przewód /12/ z 
zabudowanym w czerpaku /6/ ładowarki rozdziel
czym blokiem /13/ stanowiącym obsadę znanych 
siłowników /14/ z pneumatycznymi młotkami /15/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) K03B A2(21) 266398 (22) 87 06 22 

(71) Biuro Projektów Wodnych Melioracji, 
Szczecin 

(72) Mazur Tadeusz 

(54) Stacja wodociągowa ze zbiornikami 
wy rowna we zymi 

(57) Stacja ma dwa zbiorniki wyrównawcze, 
dwukomorowe /2/ w kaztałcie prostopadłościanów, 
wykonane ze ścian żelbetowych /1/. Ściany 
żelbetowe / ] / zbiorników /2/ są jednocześnie 

ścianami budynku stacji. Od strony przedniej 
stacji znajduje się wjazd i wejście /8/, 
zaś naprzeciw, po drugiej stronie hali techno
logicznej /7/, usytuowany jest przy gzymsie 
dachu rząd okien naświetlających /6/. Całość 
przykryta jest wspólnym dachem, a zewnętrzne 
powierzchnie ścian żelbetowych /1/ obsypane 
są ziemią, /1 zastrzeżenie/ 

4(51] E04B 
E04C 

A2 (21) 269924 (22) 87 12 30 

(71) Politechnika Świętokrzyska, Kielce 
(72) Goszczyński Stefan 

(54) Konstrukcja obudowy przestrzeni 
izolowanej termicznie 

(57) W obudowie przestrzeni izolowanej termicz
nie przegrodami warstwowymi szczeliny powietrzne 
poziomych i pionowych przegród wielowarstwowych 
tworzą układ ciągów kanałowych obejmujących ze 
wszystkich stron przestrzeń izolowaną termicznie. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) E06B A2(21) 267669 (22) 87 09 10 

(75) Masłowski Michał, Józefów 

(54) Sposób zmniejszania strat ciepła przez 
okna oraz zestaw służący do jego 
realizacji 

(57) Zgodnie ze sposobem pomiędzy zewnętrzną 
i wewnętrzną szybą okienną montuje się dodatko
we przegrody stanowiące zestaw tafli z przy.l-
gami. Zestaw stanowi tafla /1/ obramowana przyl-
gami /3/. Całość wyposażona jest dodatkowo w 
zawiasy /3,4/ oraz uchwyty /5/ i blokady /6/. 

/3 zastrzeżenia/ 
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4C51) E21B A1 (21) 258858 (22) 86 04 09 

(71) Instytut Górnictwa Naftowego i Gazow
nictwa, Kraków 

(72) Kamiński Jacek, Herman Zdzisław, 
Kowalewski Stanisław, Nowotarski Iwo 

(54) Sposób określania czasu wiercenia 
otworów wiertniczych przewężonych 

(57) Zgodnie ze sposobem określa się w warun
kach otworowych takie parametry, jak średnicę 
nominalną otworu wiertniczego "Do", maksymal
ne przewężenie otworu " D ^ , " , miąższość war-

stwy skalnej na odcinku przewężenia otworu "h", 
głębokość zalegania warstwy przewężonej w 
otworze "H" i gęstość płuczki wiertniczej "Sp"» 
zaś w warunkach laboratoryjnych, otworopodobnych 
takie parametry, jak współczynnik plastyczności 
skały "u", promień strefy odkształceń spręży
stych skały "r ", gęstość skały " 3 s" i lepkość 

skały "*L". Następnie wyznacza się czas "t" 
wiercenia otworu od miejsca przewężenia otworu 
do planowanej głębokości otworu według zależ
ności wyrażonej wzorem: 

/1 zastrzeżenie/ 
4(51) E21C A3 (21) 264653 (22) 87 03 13 

4l) 258473 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "Polmag", 

Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych 
im. Gen.Karola Świerczewskiego, Katowice 

(72) Idzik Mieczysław, Wasyłeczko Zenon, 
Gąciarz Janusz, Kolanko Kazimierz 

(54) Połączenie przystawki obrotowo-udarowej 
z wiertarką górniczą 

(57) Połączenie charakteryzuje się tym, że 
wewnętrznie uzębione koło /5/ wałka napędowego 
11/ jest bezpośrednio połączone z wałkiem /2/ 
napędu w płaszczyźnie przechodząoej przez 
złącze śrubowe /8/ korpusu /1/ z korpusem /10/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) E21C A1 (21) 264765 (22) 87 03 19 

(71) Dąbrowskie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 
Węgla Kamiennego "Sosnowiec", Sosnowiec 

(72) Bieniek Lucjan, Prętnicki Jerzy, 
Trzepietowski Henryk 

(54) Zestaw do transportu organów urabiających 
ścianowych kombajnów węglowych 

(57) Zestaw do transportu organów urabiających 
ścianowych kombajnów węglowych, którego częścią 
jezdną jest znane podwozie drzewiarek górni
czych bez belek nośnych, jest wykonany tak, że 
do osi z kołami jezdnymi przymocowane są wzdłuż 
zestawu transportowego boczne ramy /4/, mające 
na wysokości określonej zakresem pracy podnoś
nika mosty /5/ z posadowionymi na nich podnośni
kami /6/. W górnej części ram IM wykonane są 
otwory centrujące, przez które przechodzi górna 
część podnośnika /6/ z głowicą /11/, przy czym 
otwory te znajdują się w osi pionowej konsoli 
/7/ połączonej z ramą i posiadającej otwór dla 
uchwycenia rury /9/ stanowiącej oś obrotu organu 
/10/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) E21C A1 (21) 264810 (22) 87 03 25 

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

(72) Radkowski Kazimierz, Krystek Marek, 
Dąbrowski Sławomir, Machorowski Zbigniew, 
Walkiewicz Stanisław 
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(54) Układak przewodów 

(57) Układak przewodów zawiera łańcuch ogniwowy 
oraz pary symetrycznie złożonych łubków, przy
mocowanych do co drugiego ogniwa tego łańcu-
oha. Łubki / 2 / utworzone sa z wygiętych blach 
z zaokrąglonymi obrzeżami / 3 / . Śruba / 5 / prze
wleczona przez parę złożonych łubków / 2 / jest 
równocześnie przewleczona przez dwie kielicho-
wate blachy / 6 / . Kielichowate blachy / 6 / swymi 
odgiętymi fragmentami oparte są co drugie ogni
wo łańcucha / 1 / . /1 zastrzeżenie/ 

4(51) E21C A1(21) 264824 (22) 87 03 24 

(71) Zakłady Mechaniczne "Zamet", Tarnowskie 
Góry 

(72) Ciuraj Ryszard 

(54) Wysięgnik samojezdnej maszyny górniczej 

(57) Wysięgnik samojezdnej maszyny górniczej 
wyposażony jest w stałą obudowę / 1 / połączoną 
w sposób wyohylny w płaszczyźnie poziomej i 
pionowej z samojezdnym podwoziem, w której 
usytuowany jest wysuwno-obrotowy zespół /5,7, 
9/, połączony z zespołem narzędziowym /11/. 
Wysuwno-obrotowy zespół składa się z obrotowej 
tulei / 5 / , połączonej jednym końcem z przekład
nią ślimakową / 7 / , wysuwnego cylindra / 9 / , 
usytuowanego wewnątrz tulei / 5 / oraz tłoka /19/ 
z tłoczyskiem /20/ t połączonego z pokrywą /22/ 
obudowy / 1 / . Przeniesienie momentu obrotowego 
a tulei / 5 / na wysuwny cylinder / 9 / zrealizowa
ne jest przez prowadniki / H / . /3 zastrzeżenia/ 

4(51) E210 A1 (21) 268735 (22) 87 11 11 

O')'86 11 13 - DE - P3638694.4 
1) Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia GmbH, 

Lünen, DE 

(54) Górnicza maszyna urabiająca 

(57) Maszyna urabiająca ma, na swoim korpusie, 
poruszającym się wzdłuż ściany, co najmniej 
jedno rolkę odłupująoą /17/, która jest ukształ
towana wieloczęśoiowo i składa się z co najmniej 
dwóch, umieszczonych jedno na drugim kół kruszą
cych /18, 19/, które są ułożyakowane obracalnie 
względem siebie, na wspólnej osi, przy czym zęby 
różnych kół rolki odłupującej /17/ pracują w 
tej samej płaszczyźnie cięcia lub w płaszczyznach 
cięcia zachodzących na siebie, względnie bez
pośrednio graniczących. /13 zastrzeżeń/ 

4(51) E21D A1 (21) 264419 (22) 87 03 02 

(61) patent 119151 
(71) Katowicki Kombinat Inżynierii Miejskiej, 

Katowice 
(72) Janus Bogumił, Gieruszczak Jan, 

Sawicki Bogdan, Zabrzeski Tadeusz, 
Basista Adam 

(54) Sposób budowy tunelowego przejścia 
dla pieszych 

(57) Zgodnie ze sposobem wyciśnięty przez 
prowadzącą głowicę grunt wybiera się ręcznie po 
wprowadzeniu dwóch pierwszych segmentów żelbe
towych. Następnie do zejściowej komory wprowadza 
się zaslęrzutną ładowarkę z aktywnym czerpakiem 
i w zależności od kategorii gruntu odspaja się 
go lub urabia do około 3/4 wymiaru wysokości 
prowadzącej głowicy, ładując urobek na współ
pracujący z ładowarką środek odstawy, po czym 
każdorazowo wprowadza się w znany sposób kolej
ne segmenty, /I zastrzeżenie/ 

4(51) E21D A1(21) 264568 (22) 87 03 10 

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

(72) Micke Rudolf, Buza Paweł, Rakowski Tadeusz 

(54) Przestawna obudowa zabezpieczająca strop 
przebudowywanej obudowy betonowej lub" 
murowej chodnika górniczego 

(57) Obudowa zawiera dzielone łuki / 1 / usytuowa
ne jeden za drugim i połączone na końcach z 
masywnymi wzdłużnymi belkami /3/. Belki/3/ są. 
podparte stojakami / 4 / . Do wzdłużnych belek /3/ 
są zamocowane jezdne koła / 5 / w obszarze stóp 
/b/ stojaków / 4 / . Między łukami / 1 / i stojakami 
/ 4 / pozostaje wolna przestrzeń umożliwiająca 
swobodny ruch ludzi, maszyn i wozów. 

/5 zastrzeżeń/ 
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4(51) E21D A1 (21) 264644 (22) 87 03 13 

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

(72) Okas Dariusz 

(54) Wysięgnik, zwłaszcza maszyn górniczych 

(57) Wysięgnik składa się z ramienia / I / zamo
cowanego do korpusu maszyny górniczej i po
łączonego z nim obrotowo obrotowego członu 
/ 2 / . Obrót członu (2/ jest realizowany za 
pośrednictwem siłownika / 3 / , suwaka / 4 / ze 
śrubowym rowkiem / 8 / i współpracującego z 
suwakiem / 4 / krzywoliniowego wpustu /6/, 
zamocowanego do obrotowego członu / 2 / . Na 
końcu obrotowego członu / 2 / znajduje się na
rzędzie robocze maszyny górniczej, na przyk
ład czerpak ładowarki. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) E21D A1 121) 264645 (22) 87 03 13 

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

(72) Orlacz Jan, Szopka Hubert, Romanowiez 
Stanisław, Liduchowski Leonard, Borowik 
Ryszard, Flak Marek 

(54) Stojak hydrauliczny obudowy górniczej 
z amortyzatorem elastomerowym 

(57) W komorze / 5 / rdzennika / 2 / stojaka hy
draulicznego umieszczony jest elastomer / 1 / 
zamknięty w zasobniku / 3 / wykonanym z nieprze
puszczalnej powłoki / 4 / 2 tworzywa o dużej 
wytrzymałości mechanicznej. Komora / 5 / zamknię
ta jest szczelnie od góry przedłużaczem mecha
nicznym /6/, osadzonym w rdzenniku / 2 / suwliwie, 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) E21B A2 (21) 269932 (22) 87 12 31 

(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Klonowski Zbigniew, Blaszkę Jerzy, 

Posyłek Ewa, Rogoż Marek, Szulakowski 
Wacław 

(54) Sposób ograniczania ilości wód odpro
wadzanych z kopalń 

(57) Sposób polega na wywoływaniu w górotworze 
co najmniej częściowo zamkniętego obiegu wodne
go przez recyrkulację wody pompowanej z kopal
ni do drenowanego przez tę kopalnię kompleksu 
wodonośnego i/lub do innego kompleksu wodonoś
nego mającego połączenie hydrauliczne z kom
pleksem drenowanym, wytwarzając w ten sposób 
w kompleksie drenowanym strefę podwyższonego 
ciśnienia, stanowiącą barierę hydrauliczną 
ograniczającą dopływ do kopalni wód z dalszych 
partii górotworu. /2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ P 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

4 (51) P02B A1 (21) 264925 (22) 87 03 30 

(75) Ostrowski Tadeusz, Sosnowiec 

(54) Silnik spalinowy, dwusuwowy 

(57) Silnik ma symetryczne pary tłoków /3,4, 
5,6/ umieszczone w cylindrach /1,2/. Tłoki 
/ 3 / , / 4 / . / 5 / , / 6 / połączone są korbowodami 
/ 7 / , / 8 / , /$/, /10/ z dźwigniami /11/ f /12/, 
które poprzez dwa korbowody /13/, /14/ połą
czone są z korbowym wałem /15/« W każdym tłoku 
/ 3 / , / 4 / , / 5 / , / 6 / znajduje się zawór /16/, 
/ H / , /18/, /I9/ zabezpieczony sprężyną /20/, 
/21/, /22/, /23/, a korbowody / 7 / , / 8 / , /9/, 
/10/, /13/, /14/ i dźwignie /11/, /12/ sąr 

wyposażona w łożyska /24/, /25/, /26/, /27/, 
/2d/, /29/, /30/, /31/, /32/, 33/, umieszczo
ne pionowo w stosunku do silnika i łożyska 
/34/, / 3 V umieszczone poziomo oraz w prze
guby /36/, /37/, /38/, /39/. Korbowy wał /15/ 
jest umieszczony prostopadle do osi cylindrów 
/ 1 / i / 2 / . /4 zastrzeżenia/ 
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4 (51) F02C A1 (21) 264996 (22) 87 04 02 

(71) Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki 
Siłowej "PZL-Hydral", Wrocław 

(72) Wawrzyniak Józef 

(54) Hydromechaniczny regulator 

(57) Regulator zabudowany w układzie zasila
nia paliwem lotniczego silnika turbinowego 
ma dźwignię /3/ zaworu upustowego /7/ zawie
rającą gniazdo /9/, w którym osadzony jest 
kamień oporowy /10/ przyjmujący obciążenie 
od siły osiowej /Po/ regulatora odśrodkowego, 
podpartą z drugiej strony płaskim tłokiem 
/4/ o kuliście ukształtowanym obrzeżu, umiesz
czonym w komorze /15/t do której doprowadzone 
jest przeciwstawne ciśnienie sterujące /p_/» 

oddzielonej od przestrzeni nad zaworem upusto
wym elastyczną przegrodą /5/, przy czym powie
rzchnia styku płaskiego tłoka z gniazdem pokry
ta jest warstwą /6/ materiału o małym współ
czynniku tarcia lub zawiera wkładkę z takiego 
materiału. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) P02N 

(71 

A1 (21) 264329 (22) 87 02 25 

Politechnika Wrocławska, Wrocław 
Gronowicz Antoni, Bagiński Antoni 

(54) Rozrusznik silnika spalinowego 

(57) Rozrusznik wyposażony jest w silnik ele
ktryczny /1/, ewentualnie redukcyjną przekład
nię planetarną /2/, sprzęgło jednokierunkowe 

/3/,jednostopniową przekładnię zębatą /4/x 
włącznik elektromagnetyczny /6/ i głowicę /5/ 
w której mocowane są elementy składowe rozrusznika. 
Sprzęgło jednokierunkowe /3/ osadzone jest po
między wałkiem wyjściowym /7/ i elementem 
napędzającym ten wałek wyjściowy /7/. Elemen
tem napędzającym jest wałek wirnika silnika 
elektrycznego /1/ lub jarzmo /8/ redukcyjnej 
przekładni planetarnej /2/. Człon napędzający 
/9/ sprzęgła jednokierunkowego /3/ zamocowany 
jest na elemencie napędzającym, natomiast człon 
napędzany /11/ zamocowany jest na wałku wyjś
ciowym /7/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) P02N A1 (21) 264330 (22) 87 02 25 

fin) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Gronowicz Antoni 

(54) Rozrusznik silnika spalinowego 

(57) Rozrusznik ma szeregowy silnik elektryczny 
/1/, redukcyjną przekładnię planetarną /2/, 
jednost opili ową przekładnię zębatą /3/, głowicę 
/4/, włącznik elektromagnetyczny /5/ i sprzęgło 
jednokierunkowe. Sprzęgło jednokierunkowe osa
dzone jest pomiędzy zewnętrznym centralnym 
kołem zębatym /10/ przekładni planetarnej /2/ 
i obudową /11/ tej przekładni planetarnej /2/, 
przy czym członem napędzającym sprzęgła jedno
kierunkowego jest zewnętrzne centralne koło zę
bate /10/, a członem napędzanym jest obudowa 
/11/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) F03D A1 (21) 264405 (22) 87 03 03 

(75) Sieński Tadeusz, Warszawa 

(54) Wiatrowy zespół prądotwórczy 

(57) W zespole prądotwórczym prądnica elektry
czna /1/ jest osadzona w osłonach ruchomej 
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/ 2 / i stałej / 5 / tak, że jej obudowa jest po
łączona z osłoną stałą /5/, zaá rotor, poprzez 
przekładnię / 4 / , z osłoną ruchomą / 2 / . Osłona 
ruchoma / 2 / ma rozmieszczone promieniowo do 
osi obrotu ramiona / 3 / o powierzchni odblasko
wej zakończone czerpakami /6/. /7 zastrzeżeń/ 

4(51) P04B A1 (21) 264778 (22) 87 03 23 

(71) Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe, 
Kopalnia Węgla Kamiennego "Wawel", Ruda 
Śląska 

(72) Pastuszek Tadeusz, Herszowski Jerzy, 
Nowak Sylwester, Palenga Józef 

(54) Urządzenie do automatycznego sterowania 
pracą pomp 

(57) Urządzenie ma do wejścia układu sterowa
nia /B/ włączony zespół sond /1,2/, złożony z 
sondy załączającej / 1 / i sondy podtrzymującej 
/ 2 / , połączonych równolegle z bazą wejściowe
go tranzystora / 8 / , którego emiter jest połą
czony z bazą wyjściowego tranzystora /7/» 
Emiter wyjściowego tranzystora / 7 / jest połą
czony poprzez masę zespołu wyłącznika styczni-
kowego /A/ z systemem uziemiającym przewodów 
ochronnych. Kolektor wejściowego tranzystora 
/ 8 / jest połączony z przekaźnikiem / 3 / prądu 
stałego w zespole wyłącznika stycznikowego 
/A/ poprzez diodę / 6 / włączoną zaporowo. 
Wyjście układu sterowania /B/ jest połączone 
z przekaźnikiem / 3 / prądu stałego w zespole 
wyłącznika stycznikowego /A/, który jest zasi
lany z własnego, iskrobezpiecznego źródła IM 
prądu zmiennego. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) F04D A1 (21) 264664 (22) 87 03 16 

(71) Łódzkie Zakłady Prototypów Maszyn i 
Urządzeń Przemysłu Lekkiego "Protomet", 
Łódź 

(72) Baranowski Stanisław, Wachowski Józef, 
Kedziex'zawski Jan 

(54) Wirnik wentylatora promieniowegp, 
bębnowego 

(57) Wirnik, wykonany w całości metodą wtrysku 
z tworzywa lub metalu, ma tarczę tylną / 1 / , na 

obrzeżu której rozmieszczone są łopatki / 2 / , 
końce których połączone są pierścieniem 
/ 3 / . /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) P04D A1 (21) 264866 (22) 87 03 27 

(71) Przedsiębiorstwo Produkcji Aparatury 
Badawczej "Press", Warszawa 

(72) Tatarek Jerzy, Dutkiewicz Zygfryd, 
Narożny Adam 

(54) Złącze rurowe 

(57) Złącze rurowe składa się ze sprężyny ta
lerzowej / 1 / , uszczelki elastycznej / 2 / oraz 
nakrętki dociskającej / 3 / z gwintem zewnętrz
nym / 4 / , wkręcanej w gwintowany otwór /5/ gniaz
da korpusu. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) P15B A1 (21) 264001 (22) 87 02 05 

(71/ Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki 
Remontowej Energetyki, Wrocław 

(72) Galicki Maciej, Bloch Stanisław, 
Urbański Władysław 

(54) Układ sterowania siłownikiem hydraulicznym 
dwustronnego działania" 

(57) Układ jest wyposażony w rozdzielacz /1/ 
mający elektryczne, wykonawcze człony /4| 5/. 
Rozdzielacz /1/ włączony jest pomiędzy siłow
nik /2/ a pomp§ /3/ zbocznikowaną przelewowym 
zaworem /6/, z którym szeregowo połączony jest 
czujnik /7/ przepływu wyposażony w zestyk /8/ 
włączony w obwód wejściowy członu /9/ automatyki 
zbudowanego z elementów logicznych. Wyjścia ozło-
nu /9/ automatyki przyłączone są, każde do odrę
bnego wykonawczego członu /4,5/ rozdzielacza /I/. 

/4 zastrzeżenia/ 
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4(51) P15B A1 (21) 264154 (22) 87 02 17 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Maszyn Włókienniczych "POLMATEX-CENARO", 
Ł<5dź 

(72) Kamiński Edward, Bartoszkiewicz Tadeusz, 
Lachowski Janusz 

(54) Układ sterowania siłownikiem dwustronnego 
działania" 

(57) W układzie sterowania tłoczysko / 3 / ste
rującego siłownika / 2 / jednostronnego działa
nia jest połączone z zapadką / 4 / współpracują
cą z kołem zapadkowym / 5 / osadzonym na wałku 
/o/, na którym osadzone są również dwie krzywki 
/ 7 , 8/ o jednakowym kształcie, przesunięte 
względem siebie o kąt 45°. Krzywki /7,8/ od-
działywują przemiennie na rozdzielacze / 9 , 10/ 
połączone odpowiednio poprzez gałęzie /11, 12/ 
z komorami nadtłokową i podtłokową roboczego 
siłownika /13/ dwustronnego działania. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) F15B A1 (21) 264399 (22) 87 03 02 
G05D 

(1) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Andersohn Michał, Bauer Tadeusz, 

Kłak Grzegorz, Kubacka Grażyna, Gliniecki 
Roman, Kobyliński Henryk, Kochanowski 
Wiesław, Salamon Roman, Kubica Stanisław 

(54) Układ hydrauliczny napędu urządzenia 
do stabilizacji położenia w pionie 
okrętowego zaburtowego sprzętu pomiarowo-
kontrolnego zwłaszcza hydroaku3tycznego 

0J7) Układ zawiera zespół napędowy /1/, filtr 
oleju /9/, zespół akumulatora /7/, przekaźnik 
ciśnienia - presostat /6/, zespół wykonawczy 
/2/ napędu układu stabilizacji od przechyłów, 
zespół wykonawczy /3/ napędu stabilizacji 

położenia w pionie od przegłębień, zespół / 4 / 
rozdzielaczy elektromagnetycznych oraz zespół 
/ 5 / pompy ręcznej. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) P15B 
G05D 

A1 (21) 264400 (22) 87 03 02 

m ) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Anderson Michał, Bauer Tadeusz, Kłak 

Grzegorz, Kubacka Grażyna, Kobyliński 
Henryk, Gliniecki Roman, Spychalski 
Czesław, Salamon Roman, Kubica Stanisław 

(54) Układ hydrauliczny napędu obrotowo-
uchylnej głowicy osadczej dla okrętowego 
zaburtowego sprzętu pomiarowo-kontrol
nego, zwłaszcza sprzętu hydroakustycziaego 

(57) Układ zawiera zespół napędowy / 1 / , filtr 
oleju / 8 / , zespół akumulatora / 7 / , przekaźnik 
ciśnienia - presostat / 6 / , zespół rozdzielaczy 
elektromagnetycznych / 4 / , zespół wykonawczy 
napędu pochylania / 3 / , zespół wykonawczy napędu 
obrotu / 2 / oraz zespół pompy ręcznej / 5 / . 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) P16B A1 (21) 264236 (22) 87.02 19 

(71) Przedsiębiorstwo Doáwiadczalno-Produkcyjne 
Szybownictwa "PZL-Bielsko", Bielsko-Biała 

(72) Łabuó Tadeusz 

(54) Sworzeń zatrzaskowy 

(57) Sworzeń / 1 / z uchwytem / 3 / ma zakończenie 
/4Ż zbieżne oraz wręby / 5 / stanowiące gniazda 
segmentów blokujących / 6 / prowadzonych w odpo
wiednich wycięciach /11/ tulei /9/. 

/3 zastrzeżenia/ 

L UJ 

4(51) FI6C ^ A2(21) 270681 (22) 88 02 15 

(75) Słomiński Michał 

(54) Przegub równobieżny 

(57) Przegub równobleżny z piastą /I/i czopem 
1 1 / . w układzie kulistym, posiada mechanizm do 
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sterowania kulek nośnych, zawierający element 
/4/ o równoległych płaszczyznach, umiejsco
wionych między powierzchniami kulistymi /5/ 
i /6/, przy czym powierzchnia kulista /5/ 
jest położona w osi wzdłużnej czopa a powierz
chnia kulista /6./ - w osi wzdłużnej piasty. 

/7 zastrzeżeń/ 

4(51) F16D A1 (21) 264129 (22) 87' 02 13 
B30B 

(71) Fabryka Samochodów Małolitrażowych "Polroo", 
Bielsko-Biała 

(72) Kufel Jan, Jędras Eugeniusz 

(54) Tarcza cierna prasy śrubowe;} oraz sposób 
wykonania tarczy ciernej 

(57) Tarczę cierną prasy śrubowej stanowi zwój 
pasa /1/ skórzanego o kształcie spirali, przy 
czym znajdujące się w pobliżu krawędzi /2/ 
wewnętrznej spirali otwory /3/ z nitami /4/ 
rozmieszczone są na okręgu /5/ w jednakowych 
odstępach /t/ korzystnie mniejszych od 1/100 
długości okręgu /5/. 

Sposób wykonania tarczy ciernej polega 
na tym, że na całej długości pasa /1/ skórza
nego, bliżej krawędzi /2/ wewnętrznej, wycina 
się otwory /3/ f oddalone w jednakowych odstę
pach /t/, następnie poczynając od pierwszego 
otworu /3/ przetyka się kolejne nity /4/, w 
ilości mieszczącej się na okręgu /5/ do zam
knięcia obwodu pierwszego zwoju spirali, po 
czym nakłada się na nity /4/ kolejno następne 
otwory /3/ drugiego i dalszych zwojów spirali. 
Po zakończeniu zwijania końce nitów /4/ zakle-
puje się. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) P16K Al (21) 264004 (22) 87 02 06 

71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
2) Potrykus Joachim, Wasiak Zbigniew, 

Wojciechpwskl Tadeusz 

(54) Zawór zwrotny 

(Al) W zaworze odcinający element /7/ stanowi 
elastyczna membrana z otworkami mająca postai 
krążka z torusowym obrzeżem, przy czym odci
na jąoy element /7/ znajduje się w stanie 

statycznym pod wstępnym napięciem wynikającym 
z wzajemnego, osiowego położenia napinającego 
trzpienia /1/ i napinającej tulei /2/. Ela
styczna membrana przylega do sferycznej powie
rzchni końcówki napinającego trzpienia /1/. 

/4 zastrzeżenia/ 

4 (51) P16K A1 (21) 264020 (22) 87 02 09 
P24H 

(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i 
Pomiarów "Mera-Piap", Warszawa 

(72) Proniewiez Andrzej, Pawllna Wiesław, 
Bater Zdzisław 

(54) Zawór zabezpieczająco-regulacyjny kotłów 
wodnych centralneąo ogrzewania opalanych 
gazem 

(57) Zawór zawiera pojedyncze gniazdo zabezpie
czające z elementem przymykającym /2/ oraz wielo 
położeniowy przełącznik pneumatyczny /4/ połą
czony przewodem /12/ z przestrzenią pod i prze
wodem /5/ z przestrzenią nad elementem przymy
kającym /2/, do której doprowadzany jest gaz 
końcówką /1/, której oś leży w płaszczyźnie pro
stopadłej do płaszczyzny osi końcówki /11/. 
Dodatkowo zawór może być wyposażony w miniatu
rowy przekaźnik elektropneumatyczny umieszczony 
V części zabezpieczającej albo w wagę elektro-
pneumatyczną. 

Zawór przeznaczony jest do zamykania wypływu 
gazu w przypadku zaniku płomienia i do regulacji 
przepływu gazu w zależności od temperatury wody 
w kotle lub temperatury w ogrzewanym pomieszczę-
alu. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) P16K 
E21D 

A1(21) 264606 (22) 87,03 11 

C71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "Polmag", 
Centrum Mechanizacji Górnictwa "Komag", 
Gliwice 

(72) Wołek Władysław. Skollk Wojciech, 
Ślusarczyk Wojciech 

(54) Blok zaworowy 

(57) Blok składa się z zaworu zasilającego sta
nowiącego stożek zaworowy /6/ osadzony w gnieź
dzie i dociskany do niego ciśnieniem cieczy 
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hydraulicznej i sprężyną, z zaworu sterującego 
stanowiącego tłoczek sterujący, oraz z za
woru przelewowego stanowiącego popychak /13/ 
stykający się z talerzykiem dociskanym spręży
ną. Wewnątrz stożka /6/ osadzony jest szczel
nie tłoczek /7/, który styka się jednym końcem 
z popychakiem /13/. Stożek /6/ ma wewnętrzne 
kanały /5/ łączące komorę /11/ z otworem /16/. 
Blok zaworowy ma zastosowanie zwłaszcza do 
stojaków hydraulicznych obudów górniczych. 

/1 zastrzeżenie/ 

za karby /4 i 5/ końcówek rur /6 i 7/, skrę
coną śrubami oddalonymi od profilowanej 
uszczelki /1/. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) F16K 

(71) 

(72) 

A1 (21) 264658 (22) 87 03 14 

Spółdzielnia Pracy "INFRACORR" Zakłady 
Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych, Gdynia 
Borkowski Zbigniew, Grużewski Tadeusz, 
Kępa Andrzej, Kuplicki Tomasz, Pawlińska 
Jadwiga, Wincewicz Edward 

(54) Przesłona regulacyjno-nastawna 

(57} Przesłona ma korpus /1/ z gniazdem /2/ 
w postaci cylindrycznego otworu zaślepionego 
z jednego końca śrubą /4/ z uszczelką /5/, 
natomiast z drugiego końca łączącego się z 
otworem /li do osadzenia części cylindrycznej 
/&/ wrzeciona /9/i przy czym uszczelnienie 
połączenia stanowi dławnica /10/. Gwintowana 
część /11/ wrzeciona /9/ osadzona jest w otwo
rze gwintowanym /12/ wspornika /13/ przyspawa-
nego do korpusu /1/. Końcówka wrzeciona /9/ 
ma kwadratowy łeb /14/ i osłonięta jest tuleją 
/IS/, zaś z drugiego końca wrzeciono /9/ ma 
cylindryczne zawieradło /16/. /2 zastrzeżenia/ 

(51) P16L A1 (21) 264630 (22) 87 03 11 

Cn) Przedsiębiorstwo Mechanizacji Produkcji 
Zwierzęcej "Meprozet", Drezdenko 

(72) Brenk Jan, Kopka Wacław, Cacak 
Mirosława 

(54) Złącze rurowe 

(57) Złącze charakteryzuje się, że na profilo
waną uszczelkę /1/ z wewnętrznym woięclem /2/ 
nakłada się dzieloną obejmę /3/, zachodzącą 

4 (51) P24P A1 (21) 263917 (22) 87 02 02 

(71) Gdańskie Zakłady Remontowo-Montażowe 
Przemysłu Lekkiego, Gdańsk 

(72) Gronert Jan, Pękala Leszek, Tabaka 
Henryk, Knizicki Jan 

(54) Nawilżacz powietrza 

(57) Nawilżacz powietrza ma kanał wentylacyjny j 
na którym usytuowana jest wanna /2/ przelewo
wa, w której znajdują się elementy /5/ zasysa
jące wodę wykonane z tkaniny bawełnianej, przy 
czym w górnej części wanny /2/ przelewowej 
umieszczony jest wlew /6/ z zaworem pływakowym« 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) P24H A1 (21) 264449 (22) 87 03 03 

(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i 
Pomiarów "MERA-PIAP", Warszawa 

(72) Proniewioz Andrzej, Turzyniacka Ewa, 
Stępniewska Joanna, Małachowski Paweł 

(54) Urządzenie do sterowania przepływem 
spalin w wodnych kotłach centralnego 
ogrzewania opalanych Razem 

(57) Urządzenie ma pneumatyczny czujnik /^/ 
położenia przepustnioy /2/, który oddziaływuje 
na membranę /15/ zaworu zabezpieczająco-regu-
lacyjnego /6/ i jest połączony z regulatorem 
temperatury /5/, do którego jest dołączony 
również siłownik pneumatyczny /1/ za pomocą 
przewodu zawierającego zdławienie pneumaty
czne /13/. /4 zastrzeżenia/ 
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drugim końcem o kołnierz / 8 / zamocowany 
w rurowej końcówce /9/ górnego dzwonu /10/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4 (51) F26B A1 (2l) 263975 (22) 87 02 04 

(71) RSW - "PRASA-KSIĄŻKA-RUCH" Zakład 
Produkcji Ram, Chojnice 

(72) Śliwiński Janusz, Lubiński Wiktor, 
Piotrowski Piotr, Piotrowski Andrzej 

(54) Sposób ciągłego suszenia trocin wilgot
nych do brykietowania i ursądzenie do 
suszenia trocin wilgotnych i brykieťowania 

(57) Urządzenie wyposażone jest w piec grzew
czy / V i zasobnik / 2 / z ukośnie ustawioną prze
grodą /3/» suszarnię obrotową / 4 / , wyłapywacz 
/ 5 / elementów z drewna lub innych ciał obcych 
o większej masie, wentylator /6/ służący do 
transportowania trocin do cyklonu /!/ oraz 
brykleciarkę /11/ do wytwarzania brykietów. 

Sposób ciągłego suszenia charakteryzuje 
się tym, że trociny o dużej wilgotności są 
podawane transporterem do zasobnika, gdzie 
poddawane są wstępnemu strumieniowi gorących 
gazów, a opadające trociny są zabierane strumie
niem gorących gazów do suszami obrotowej, w 
której następuje proces właściwego suszenia 
trocin do wilgotności 10-15?á, po czym po wyjściu 
z suszarni następuje oddzielenie z trocin ele
mentów drewna lub innych ciał obcych o masie 
większej od trocin a następnie trociny są tran
sportowane pneumatycznie do cyklonu zainstalo
wanego nad podajnikiem ślimakowym podającym 
trociny do zasobnika bryk.ieciarki./2 zastrzeżenia/ 

4(51) F27B Al (21) 263439 22 86^12 31 
' P27D 

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

(72) Godowicz Tadeusz, Góral Zdzisław, 
Graboś Edward 

(54) Urządzenie do podnoszenia i opuszczania 
dzwonów śluzy zasypowej 

(31) w urządzeniu lina /5/ wciągnika pi'zy-
trwierdzona jest do rury / 4 / umieszczonej 
w rurze / 3 / zamocowanej wewnątrz dzwonu dol
nego /1/, przy czym na linie /5/ nawleczona 
jest sprężyna śrubowa /6/, wspierająca się 
jednym końcem o zaślepkę /'!/ rury /4/, a 

4(51) F28P A1 (21) 264807 (22) 87 03 23 

(71) Przedsiębiorstwo Budowy Chłodni 
"Chłodnie Kominowe", Gliwice 

(72) Janicki Zygfryd, Raróg Władysław, 
Ryszewski Czesław 

(54) Eliminator kropel wody 

(57) Eliminator składający się z elementów 
przestrzennych łączonych w bloki montażowe za 
pomocą elementów dystansowych, charakteryzuje 
się tyra, że element przestrzenny stanowi ko
ryto trapezowe po obydwu bokach wzdłużnych /!/ 
wzmocnione ukośnymi powierzchniami / 2 / i zam
knięte ukośnymi powierzchniami czołowymi, a 
cała powierzchnia elementu ma poprzeczne rowki 
o przekroju korzystnie trójkątnym, zaś w dnie 
koryta znajdują się płaskie gniazda z otworami 
/6/, natomiast element dystansowy składa się 
z przekładki /!/ wyposażonej w trzonek / 8 / i 
gniazdo / 9 / 2 gwintami zatrzaskowymi /10/ i 
/11/ oraz w dwa przeciwległe ukośne ramiona 
/12/ o przekroju korzystnie dwuteowym, zakoń
czone ściankami poprzecznymi /13/ o wysokości 
równej wysokości przekładki / 7 / . Średnica otwo
ru /6? w gnieździe koryta elementu przestrzen
nego odpowiada średnicy umieszczanego w nim 
trzonka / 8 / elementu dystansowego. Trzonek 
jednego elementu dystansowego wchodzi w gniaz
do sąsiedniego elementu dystansowego. 

Eliminator skutecznie wytrąca krople wo
dy zwłaszcza w chłodniach przeciwprądowych 
i wentylatorowych. /1 zastrzeżenie/ 
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4 0?1) G01B A1 (21) 264466 (22) 87 03 04 

(71) Ośrodek Badawczy Elektrotechniki i 
Automatyki Górniczej Gwarectwa Automa
tyzacji Górnictwa, Katowice 

(72) Gałkowski Aleksander, Piegsa Roman, 
Fabian Marian 

(54) Sposób bezdotykowego pomiaru długości 
I" prędkości przesuwających się materia
łów ferromagnetycznych " ' 

(57) Sposób polega na tym, że na przesuwający 
się materiał ferromagnetyczny /6/ nanosi się, 
za pomocą głowicy magnesującej / 1 / , znak 
magnetyczny. Znak ten, następnie identyfikuje 
się za pomocą głowicy odczytującej / 2 / , która 
przetwarza go na impuls elektryczny. Impuls 
ten przekazuje się, za pośrednictwem układu 
sterującego / 3 / , do układu zliczającego / 4 / 
oraz równolegle do głowicy magnesującej / 1 / , 
powodując naniesienie na mierzonym materiale 
/6/ kolejnego znaku magnetycznego, w określo
nej odległości od poprzedniego znaku, rozpo
czynając w ten sposób kolejny cykl pomiarowy. 
W przypadku konieczności przesuwu mierzonego 
materiału w przeciwnym kierunku, likwiduje 
się uprzednio naniesione znaki magnetyczne za 
pomocą głowicy demagnesującej. /I zastrzeżenie 

4(51) G01B A1(21) 264527 (22) 87 03 09 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Wronkowski Leszek, Karczmarczyk Tadeusz 

(54) Potoelektryozne, inkrementalne urzą
dzenie do pomiaru długości lub kąta 

(57) W fotoelektrycznym, inkrementalnym urzą

dzeniu stosunek szerokości / o<, / pojedynczej 

szczeliny do stałej /d./ siatki inkremental-

nego wzorca podstawowego / ( 2 D / równy jest 

Ucj gdzie q a 4 lub 8, a stosunek stałej /d,/ 

DZIAŁ G 
F I Z Y K A 

siatki wzorca podstawowego /Gp/ do stałej 

/d 2/ siatki wzorca odniesieniowego / G0/ równy 
jest q : 2, przy czym stosunek /oC 2/

 d o / dp/ 

równy jest 1 : 2, a współczynnik "r" charakte

ryzujący odległpść między wzorcami określony 

jest z a l e ż n o ś c i ą , gdzie p = 1 

dla q = 4 oraz p 1 i 3 dla q = 8, zaś współ-, 

czynnik zawarty jest w przedziale liczb 

0 do 0,1. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01B A1 (21) 264632 (22) 87 03 12 
G01C 

(75) Życzkowski Karol, Życzkowski Stefan, 
Kraków 

(54) Kątomierz narciarski 

(57) Kątomierz charakteryzuje się tym, że 
składa się z dwóch jednakowej długości, nie-
rozciągliwych linek /1/, /2/, połączonych 
ze sobą uchwytem /3/, przy czym na końcu 
linki /1/ znajduje się spinacz /4/, a na końcu 
linlci /2/ znajduje się metalowy ciężarek /6/. 
Linki /1/, /2/ są wy3kalowane w stopniach, 
przy czym zero stopni znajduje się w punkcie 
połączenia linki /1/ ze spinaczem /4/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4 (51) G01C A1 (21) 264549 (22) 87 03 09 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław i Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Ogólno
krajowe Wielozakładowe Przedsiębiorstwo 
Państwowe Użyteczności Publicznej, Zakład 
Geofizyka, Kraków 

(72) Prałat Andrzej, Wroczyński Ryszard 

(54) Sonda do profilowania indukcyjnego 1 
potencjałów polaryzacji naturalnej 

(57) Sonda zawiera cewki główne /4, 6/ i umiesz
czoną między nimi kompensacyjną cewkę /5/, po
łączoną z jedną z cewek głównych oraz elektro
dę 11/ do profilowania potencjałów polaryza
cji naturalnej. /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) G01D 
G01B 

A1 (21) 264048 (22) 87 02 11 

(75) Galiński Jan, Szczęsny Edward, Kowalski, 
Henryk, Makowski Andrzej, Mech Henryk, 
Kozak Marek, Pawelec Tomasz, Warszawa 

(54) Układ elektryczny do zwiększenia 
dokładnosci pomiaru przemieszczeń 
z użyciem induktosyna 

(57) Układ składa się z układu sterowania /21/, 
rejestru /20/ pamięci poprawek /22/, pamięci 
algorytmu /23/ i cyfrowego układu wyniku po
miaru /24/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) G01P A1 (21) 264980 (22) 87 04 03 

(71) Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów 
Elektronicznych "UNITRA-CEMAT", Warszawa 

(72) Rowiński Andrzej, Piekarczyk Zbigniew, 
Gozdalik Leszek 

(54) Urządzenie do pomiaru i sygnalizacji 
poziomu cieczy 

(57; Urządzenie zawiera pływak / 1 / w kształcie 
ściętego walca z zamocowanym na nim trwałym 
magnesem / 2 / hermetycznie obudowanym i prowad
nicę / 4 / w kształcie pręta kwadratowego, na 
której ruchomo okadzony jest pionowo pływak 
/!/ Elementy te zamknięte są w obudowie / 5 / 
w kształcie spłaszczonej rury, przytwierdzonej 
do powierzchni bocznej prostokątnej płyty wspor
czej /&/. Natomiast na przeciwległej powierz
chni bocznej płyty wsporczej / 8 / umocowany jest 
zespół zestyków hermetycznych /K., K ?, K , K 

połączonych równolegle poprzez odpowiednie 
przekaźniki z odpowiednim przyrządem sygnali
zacyjnym /L 1, L 2, L.,, L., D/ znajdującym się 

w bloku sygnalizacyjnym /12/. Zespół tych 
zestyków zamknięty jest w obudowie /9/ herme
tycznej ( w kształcie spłaszczonej rury, zakoń
czonej od góry cieńszą rurką /10/ stanowiącą 
osłonę dla wyprowadzeń zestyków hermętycznyeh 
/K.,, K 2, Kn, K./« /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01G A1 (21) 263978 (22) 87 02 04 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 
Olechowski Jerzy, Kapuściński Roman 

(54) Czujnik do wag taśmowych 

(57) Czujnik ma jednostronnie zamocowaną belkę 
odkształcalną / 1 / , na którą, w środkowej częś
ci, działa obciążenie od krążnika /6/, a któ
rej swobodny koniec stanowi zworę / 5 / induk
cyjnego czujnika przemieszczeń. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) S O U A1 (21) 264342 (22) 87 02 27 

f7l) Uniwersytet Warszawski, Warszawa 
\J2) Ginter Jerzy, Kowalczyk Marek 

(54) Spektroskop promieniowania widzialnego 

(57) Spektroskop składa się z obudowy, szczelin 
1 elementu dyspersyjnego /§/ w postaci siatki 
holograficznej, zwłaszcza niesymetrycznej, 
zamocowanej w okienku /&/ w ścianie ukośnej 
/ 7 / , odchylonej względem ściany czołowej / 2 / 
obudowy / 1 / ż wykonanymi no niej szczelinami 
o kąt, którego wielkość zależy od gęstości 
siatki. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01J A1 (21) 264561 (22) 87 03 11 
H03K 

(71) Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii 
Fizycznej, Warszawa 

(72) Sawicki Bogdan, Koszewski Józef 

(54) Komutator do apektrofotometru z detekcją 
równoczesną 

(57) Komutator zawiera generator impulsów 
wzorcowych / 1 / , dzielniki częstotliwości / 2 / , 
/13/, układ /3/ rozdzielający impulsy sterują
ce cyfrowym buforem wyjściowym /11/ i liczni
kiem cyfrowym /10/, oraz kształtujący impulsy 
sterujące zestawem N kluczy analogowyoh JM. 
Ponadto komutator zawiera zestaw N kondensato
rów / 5 / , zestaw N fotodiod /6/, komparator 
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napięć /7/» bramkę iloczynu logicznego / 9 / , 
źródło prądowe / 8 / , multiplekser cyfrowy / H / , 
oraz wtórnik napięciowy /12/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01J A1 (21) 264905 (22) 87 03 31 

(71) Polaka Akademia Nauk, Instytut Chemii 
Fizycznej, Warszawa 

(72) Koszewski Józef, Sawicki Bogdan 

[54) Rozdzielacz komutatora do spektrofoto
metru z detekcją równoczesną 

(57) Rozdzielacz zawiera licznik adresów / 1 / , 
układ sterujący / 3 / pracą licznika cyfrowego 
i cyfrowego bufora wyjściowego komutatora, 
demultiplekser / 2 / układ programujący / 4 / , 
oraz bramkę iloczynu logicznego / 5 / . 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01J A1 (21) 26492O (22) 87 03 30 

(71) Politechnika Śląska im. Wincentego 
Pstrowskiego, Gliwice 

(72) Cząstkiewicz Zygmunt 

(54) Sposób pomiaru i monitorowania tempera
tury mediów wyłożeń ogniotrwałych, 
zwłaszcza w procesach metalurgicznych 

(57) Sposób polega na tym, że przekazywanie 
promieniowania temperaturowego odbywa się 
stykowo między medium promieniującym, a urzą
dzeniem pomiarowym, przy pomocy światłowodów, 
przy czym początek światłowodu umieszcza się 
w urządzeniu pomiarowym, a koniec światłowodu 
stanowi miejsce pomiaru. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01K A1(21) 264825 (22) 87 03 24 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Berlicki Tadeusz, Murawski Edward, 

Osadnik Stanisław, Prociów Eugeniusz 

(54) Sposób wytwarzania cienkowarstwowego 
czujnika cieplnego 

(57) Sposób polega na próżniowym nanoszeniu 
przewodzących cienkich warstw na folię szkla
ną. Niklową warstwę termorezystywną nakłada 
się rïa dodatkową bardzo cienką warstwę ni-
chromu, kompensującą zmiany starzeniowe rezy
stancji i zmiany temperaturowego współczynnika 
rezystancji. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) G01L A1 (21) 263943 (22) 87 02 03 

(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, 
Kobyłka 

(72) Malinowski Janusz, Goraj Andrzej 

(54) Rezonansowy generator drgań skrętnych 

(57) W generatorze drgań skrętnych dwa podle
gające skręceniu wałki / 1 / z jednej strony 
zamocowane są współosiowo w uchwytach wału 
transmisyjnego /o/ związanego z tarczą bezwład' 
nościową /9/» a z drugiej strony jeden z wał
ków / 1 / zamocowany jest w ustalonym uchwycie 
/ 2 / , podczas gdy drugi wałek / 1 / mocowany jest 
w regulowanym uchwycie /11/ umożliwiającym 
nastawienie dowolnego kąta wstępnego skręce
nia wałków. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) G01L A1 (21) 264121 (22.) 87 02 13 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów 
Automatyki, Poznań 

(72) Warda Dariusz, Gromadziński Bogusław 

(54) Tensometryczny przetwornik do mierzenia 
sil 

(57) Przetwornik ma element sprężysty / 1 / z 
naklejonymi tensometrami / 2 / zamocowany w obu
dowie / 3 / . Element sprężysty / 1 / ma postać 
jednolitej bryły o kształcie walca obrotowego 
mającej szczelinowe wycięcia proporcjonalnie 
rozmieszczone w górnej, środkowej i dolnej 
części. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) G01L A1 (21) 264612 (22) 87. 03 13 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Cichy Włodzimierz, Dembicki Eugeniusz, 

Pałżewicz Andrzej, Pasiński Jerzy, 
Świtała Henryk, Król Marian 

(54) Aparat do badania parametrów kontaktu 
grunt - fundament 

(57) Aparat ma zamkniętą od strony stołu l\l 
skrzynkę / 2 / na próbkę fundamentu, która 
poprzez występy prowadzące połączona jest z 
umieszczoną na niej skrzynką / 4 / na grunt, 
zamkniętą od góry płytą dociskową /5/, o którą 
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oparte jest tłoczysko /6/ siłownika hydrauli
cznego, które prowadzone jest w obu pokry
wach /7, 8/ siłownika. Z dwóch strpn skrzynki 
/2/ przymocowane są poprzez cięgna /9/ dwie 
symetryczne dźwignie /10/, których pozostałe 
końce połączone są poprzez cięgna /11/ z mecha
nizmem napędowym /12/, zaś czujnik siły /13/ 
znajduje się na cięgnie /9/ połączonym ze 
skrzynką /2/, natomiast pomiędzy skrzynką /2/ 
i stołem /1/ znajduje się warstwa tworzywa 
/14/ o niskim współczynniku tarcia. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(5l) G01M A1 (21) 264046 (22) 87 02. 11 
F16D 
E21C 

(71) Młodzieżowy Ośrodek Innowacji "POLIN", 
Katowice 

(72; Pyka Józef, Dyląg Józef, Stańczyk 
Tadeusz, Schlaeder Henryk, Kuczka 
Eugeniusz, Błażewicz Andrzej, Strychalski 
Piotr 

(54} Stanowisko do badania hamulców hydrauli
cznych 

(57) Stanowisko składa się z zespołu hamującego, 
zespołu zasilania, zespołu pompowego, zespołu 
wskaźników i wyposażenia elektrycznego. Badany 
hamulec /1/ osadzony jest za pomocą urządzenia 
wychylnego /4/, zaś silnik hydrauliczny /2/ 
bezpośrednio we wspólnej ramie /9/. Do regula
cji momentu hamującego służy regulator /11/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01M A1 (21) 264883 f22) 87,03 30 

(7l) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Romanowski Paweł, Baranowski Marian, 

Chrzan Antoni 

(54) Przyrząd diagnostyczny, zwłaszcza do 
badania łożysk tocznych" 

(57) Przyrząd zawiera czujnik drgań w postaci 
pręta /1/ i przetwornik megnetoelektryczny 
/M połączony z układem pomiarowym.Pręt /1/ 
zamocowany jest w obudowie /2/ sa pomocą 
dwóch pierścieni /3/ z elastycznego materia
łu. Rozstaw rowków do osadzania pierścieni 

/3/ na pręcie /1/ jest nieco mniejszy niż 
odpowiednich rowków w obudowie /2/, wewnątrz 
której umieszczony jest przetwornik /4/, o 
którego membranę oparty jest koniec pręta 
/1/ i który jest odizolowany od ścian obudo
wy /2/ warstwą elastycznego tworzywa. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01N A1 (21) 263922 (22). 87 02 02 

(71) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej , 
Lublin 

(72) Choma Irena, Mardarowicz Marek, 
Suprynowicz Zdzisław, Surowiec Kazimierz 

(54) Sposób oznaczania substancji ropopo
chodnych w wodzie i próbnik sorpcyjny 
z chemicznie związana faza do wzbogaca
nia substancji ropopochodnych w wodzie"" 

(57) Sposób polega na tym, że substancje ropo
pochodne zawarte w wodzie adsorbuje się na 
sorbencie z chemicznie związaną fazą stosując 
podciśnienie, a następnie usuwa się wodę z 
objętości międzyziarnowej poprzez wirowanie 
i ekstrahuje się dwustopniowo dwusiarczkiem 
węgla, odwirowuje się i oznacza metodą chro
matograficzną. 

Próbnik sorpcyjny składa się z próbnika 
właściwego /1/ oraz wymiennych odbieralników 
/10/ i /11/, z któryoh odbieralnik /10/ służy 
do odwirowywania eluatu, natomiast odbieralnik 
/11/ służy do odwirowywania wody po procesie 
wzbpgacania do regeneracji próbnika lub jako 
odbieralnik próbek przy wyższej ilości eluatu. 
Odbieralniki łączone są z próbnikiem właściwym 
poprzez elastyczną, tefłonową podkładkę /&/ 
łącznikiem. Łącznik jest wykonany ze spręży
stego materiału i ma obejmy próbnika i odbie
ralnika. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) G01N Al (21) 263960 (22) 87 02 03 

(71) Akademia Medyczna, Lublin 
(72) Kot Andrzej, Buliński Romuald 

(54) Sposób oznaczania zawartości dodatku 
jaj w produktach mącznych niesolonych. 
zwłaszcza w makaronach 

(57) Sposób polega na tym, że Dkreśla się 
zawartość sodu w próbce produktu macanego w 
spektrofotometrze absorpcji atomowej, określa 
zawartość sodu w jednym jaju i w produkcie 
besjajecsnym i z zależności tych wielkości 
oblicza dodatek jaj w produkcie raącznym. 

/1 zastrzeżenie/ 
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4 (51) G01N A1 (21) 263961 f22) 87 02 03 

(71) Akademia Medyczna, Lublin 
(72) Kot Andrzej, Buliński Romuald 

(54) Sposób oznaczania zawartości dodatku 
Tai w produktach macanych niesolonych, 
zwłaszcza w makaronach 

(57) Sposób polega na tym, że. określa się 
zawartość aodu w próbce produktu mąoznego z 
wykorzystaniem fotometru płomieniowego, okreś
la zawartość sodu w jednym jaju i produkcie 
bezjajecznym i z zależności tych wielkości 
oblicza dodatek jaj w produkcie mącznym. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01N A1 (21) 264316 (22) 87 02 26 

(75) Witkowski Andrzej , Warszawa 
Wenda Ryszard, Zielonka 

p4) Urządzenie do automatycznego pobierania 
próbek cieczy 

(57) Urządzenie składa się z układu pobiera
jącego, układu aterująco-załączającego /M oras 
układu do dawkowania i gromadzenia pobieranej 
cieczy. Układ pobierający zawiera pompę / 1 / 
umieszczoną w miejscu poboru próbek cieczy / 9 / 
przewód dopływowy / 2 / i przewód zasilający /3/. 
Układ do dawkowania i gromadzenia pobieranej 
cieczy zawiera naczynie wywrotne /57 i naczy
nie do gromadzenia cieczy /6/. Układ sterują-
co-załączający / 4 / połączony jest z przewodem 
sterującym 11/ wyposażonym w czujnik położe
nia naczynia wywrotnego / 8 / . /2 zastrzeżenia/ 

4 (5l) G01K A1 (21) 264452 (22) 87 03 05 

(71) Instytut Komputerowych Systemów 
Automatyki i Pomiarów, Wrocław 

(72) Stýbel Henryk, Hamberg Jerzy, Laudowicz 
Kazimierz 

(54) Czujnik do pomiarów parametrów fizyko
chemicznych cieczy 

(57) Czujnik ma cylindryczny korpus / 1 / z prze
lotowym otworem / 2 / o przekroju prostokątnym 
oraz z dwoma przelotowymi kanałami / 3 / . We
wnątrz dolnej części cylindrycznego korpusu 
/ 1 / umieszczone są pierwsza i druga elektrody 
/ 4 / i /5/« Pierwsza"elektroda / 4 / ma kształt 
cylindryczny i jedną lub dwie powierzchnie 
czynne, z których jedna znajduje się na zewnątrz 
dolnej części cylindrycznego korpusu / 1 / , zaś 
druga wewnątrz przelotowego otworu / ? / . Druga 
elektroda / 5 / ma postać cylindra z kołnierzem 
oraz wewnętrznym gniazdem. Powierzchni'J czynna 

drugiej elektrody / 5 / znajduje się wewnątrz 
przelotowego otworu /2/« Wewnątrz górnej 
części cylindrycznego korpusu / 1 / wykonany 
jest otwór / 6 / zakończony drugą elektrodą /5A 
W'otworze /ó/ umieszczony jest czujnik tempe
ratury / 7 / stykający się z gniazdem drugiej 
elektrody / 5 / . Na zewnątrz górnej części cy
lindrycznego korpusu / 1 / wykonany jest gwint 
/ 8 / , służący do mocowania czujnika w uchwy
cie bloku pomiarowego. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01N A1 (J21) 264453 (22) 87 03 05 

(71) Instytut Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów, Wrocław 

(72) Stýbel Henryk, Hamberg Jerzy, Land owić z 
Kazimierz 

54 Czujnik do pomiarów parametrów elektrycz
nych cieczy 

(57) Czujnik ma cylindryczny korpus / 1 / , w 
którego dolnej części wykonany jest przelotowy 
otwór / 2 / oraz dwa przelotowe kanały / 3 A We
wnątrz dolnej części cylindrycznego korpusu 
/ 1 / , na jego osi, umieszczone są pierwsza i 
druga elektroda / 4 / i /5/,tak, że ich powierz
chnie czynne znajdują się wewnątrz przelotowe
go otworu / 2 / . Wewnątrz górnej części cylindry
cznego korpusu / 1 / wykonany jest cylindryczny 
otwór IV zakończony drugą elektrodą / 5 / , w 
cylindrycznym otworze /!/ umieszczony jest czuj
nik temperatury / 8 / , stykający się z drugą ele
ktrodą / 5 / . Na zewnątrz górnej części cylin
drycznego korpusu / 1 / wykonany jest gwint / 9 / . 

/> zastrzeżenie/ 

4(51) G01N A1 (21) 264562 (22) 87 03 11 

(71) PAN Instytut Podstawowych Problemów 
Techniki, Warszawa 

(72) Michalski Bogdan, Lietz Jeray 
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(54) Sposób pomiaru odkształceń za pomocą 
liniowego, elastooptycznego czujnika 
odkształceń 

(57) Zgodnie ze sposobem do płytki czujnika 
przykłada się kolinearnie lub prostopadle 
polaryzacyjny kompensator pomiarowy z płytką 
kompensacyjną o dwójłomności liniowo zmien
nej na długości, z naniesioną podziałką izo-
chrom, korzystnie w punktach całkowitych 
izochrom. Kompensator pomiarowy zawiera ponad
to płytkę ćwierćfalową i polaryzator. Po oświe
tleniu czujnika niespolaryzowanym białym świat
łem prostopadle do jego powierzchni dokonuje 
się pomiaru przesunięcia zerowej izochromy na 
skali kompensatora pomiarowego. Wartość tego 
przesunięcia mnoży się przez stałą czujnika. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01N A1 (21) 264639 (22) 87 03 12 

(71) Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej 
Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego, Warszawa 

V72) Muniak Wacław, Witkiewicz Zygfryd, 
Woryna Eugeniusz, Goca Bożena, Twardowski 
Adam, Kusińska Elżbieta 

(54) Sposób sporządzania wzorcowych mieszanek 
gazowych' i urządzenie do sporządzania 
mieszanek 

(|57) Sposób polega na tym, że oblicza się nume
rycznie dokładne i ostateczne wartości ciśnień 
wykorzystując 8-parametrowe równanie stanu 
Benedicta - Webba - Rubina, po czym precyzyj
nie dozuje się składniki w dowolnej kolejności 
za pośrednictwem kalibrowanych, termostatowa
nych zbiorników dozujących, kontrolując w spo
sób ciągły i okresowo ciśnienia składników i 
mieszanek. Przed odpompowaniem próżniowym 
instalacji z pozostałości poprzedniegp składni
ka wstępnie wypłukuje się ją za pomocą gazu 
obojętnego. Skład otrzymanej mieszanki weryfi
kuje się okresowo metodą chromatografii gazo
wej. 

Urządzenie składa się z modułu /I/ dozowa
nia składników i modułu /li/ mieszania, połą
czonych ze sobą zespołem zaworów: dozującego 
/Zd/ i zwrotnego /Zz/. Moduł dozowania /I/ 
składa się z rampy składników, kalibrowanych 
i termostatowanych zbiorników dozujących /ZD/ 
o zróżnicowanych pojemnościach, zespołu ciągłe
go i okresowego pomiaru ciśnienia /manometry 
/M/ i /MR/ oraz bezpieczników: przeciwognio-
wych /B/ i ciśnieniowych /Be/. Moduł mieszania 
/II/ - oprócz rampy mieszanek - zawiera rów
nież zespół ciągłego i okresowego pomiaru 
ciśnienia i bezpieczniki. /7 zastrzeżeń/ 

4(5l) G01N A1 (21) 264643 (22") 87 03 12 

Í717 Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice 
(72) Senkała Józef, Baczyński Jerzy 
(54) Urządzenie do pomiaru gęstości cieczy 

z zawiesiną w szczególności mleka 
wapiennego 

(57) Urządzenie składa się z naczynia /1/ w 
kształcie prostopadłościanu zakończonego u 

dołu lejem zapobiegającym gromadzeniu się 
osadu na dnie. Naczynie zaopatrzone jest w 
przegrodę /2/ dzielącą wnętrze urządzenia na 
komorę przepływową /A/ oraz komorę pomiarową 
/B/ tak, że większa część strumienia zawie
siny przepływa przez komorę przepływową. W ko
morze pomiarowej /B/ umieszczone są dwie rury 
pomiarowe /3/ o różnych długościach. U dołu 
każda z tych rur ma przedłużenie ochronne 
/4/ zapobiegające zmianie przekroju tej części 
urządzenia. W górnej części z rurami pomiaro
wymi połączone są rurki impulsowe /5/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01N A1 (21) 264654 (22) 87 03 13 

(71) Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława 
Dąbrowskiego, Warszawa 

(72) Neffe Sławomir 

(54) Sposób określania struktury wewnętrznej 
1 powierzchniowej włókien węglowych lub 

(57) Spoaób polega na tym, że wiązkę włókien 
lub pojedyncze włókno przykleja się jednym 
końcem przy użyciu przewodzącej żywicy epoksy
dowej co przewodnika, tworząc w ten sposób 
elektrodę roboczą. Elektrodę tę umieszcza się 
w elektrolizerze zawierającym elektrodę odnie
sienia, przeciwelektrodę i elektrolit, stano
wiący wodny roztwór tlenowych kwasów lub zasad 
nieorganicznych, i kolejno, trójstrefowo pola
ryzuje się potencjałem dodatnim o rosnącej 
wartości w celu wytrawienia powierzchni. 

Po elektrochemicznej obróbce, włókna wyj
muje się z roztworu elektrolitu, dokładnie 
płucze w wodzie destylowanej i suszy, po czym 
poszczególne fragmenty włókien węglowych lub 
grafitowych obserwuje się pod mikroskopem 
optycznym lub elektronowym mikroskopem skanin 
gowym. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01N A1 (21) 264675 (22) 87 03 16 

(71) Przedsiębiorstwo Produkcji Aparatury 
Badawczej "PRESS", Warszawa 

(72) Łuczko Andrzej, Zembura Jacek 

(54) Twardościomierz z elektrohydraulicznym 
zadawaniem obciążeń pomiarowych 

(57) Twardościomierz zawiera silnik elektryczny 
/ ) / , połączony mechanicznie poprzez reduktor 
zębaty /2/ z nakrętką /3/ przekładni śrubowej, 
której śruba /4/ połączona jest z tłokiem /5/ 
tłokowej pompy olejowej /6/. Między tłokową 
pompą olejową /6/ i zbiornikiem oleju /7/ włą
czony jest hydraulicznie zawór przelewowy /8/ 
i zawór zwrotny /9/. Tłokowa pompa olejowa /6/ 
połączona jest poprzez filtr /10/ z manometrem 
kontrolnym /11/ i cylindrem /12/ siłownika 
hydraulicznego, którego tłok /13/ połączony jest 
mechanicznie z wgłębnikiem pomiarowym /14/. 
W górnej części cylindra /12/ osadzony jest 
współosiowo z tłokiem /13/ cylinder /15/ i tłok 
/16/, na który nakłada się obciążniki /17/. Pod 
obciążnikami /17/ umieszczony jest łącznik ele
ktryczny /18/, połączony z wejściem elektrycz-
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nego układu opóźniająco-przełączającego /19/, 
do którego pozostałych wejść dołączone są 
łącznik elektryczny /20/ i łącznik elektry
czny /21/, zamocowane obok śruby / 4 / prze
kładni śrubowej. Wyjście układu opóźniająco-
przełączającego /19/ jest połączone z silni
kiem elektrycznym / 1 / . /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01N A1 (21) 264734 (22) 87 03 20 

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Gajewska Teresa, Górecka Ewa E., Czuba 

Hanna B. 

(54) Sposób oznaczania grup hydroksylowych 

(57) Sposób oznaczania çrup hydroksylowych w 
związkach typu poliestrów i polieterów, zwła
szcza w procesie amidowania glikoli polioksye-
tylenowych, polega na acylowaniu grup hydro
ksylowych bezwodnikiem ftalowym w obecności 
imidazolu jako katalizatora, przy czym jako 
rozpuszczalnik stosuje się aceton a proces 
acylowauia prowadzi 3ię w temperaturze ppko-
jowej. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) 001N Al (21) 264742 C22) 87 03 20 

(71) Polska Akademia Hauk, Zakład Wysokich 
Ciśnień, Wa r s za wa 

(72) Witczak Zbigniew 

(54) ;'-oo;:ób i układ wzorcowania elektronicz
ni-,) aparatury pomiarowej w badaniach 
unii.;,; 1 aï ûâ tycznej 

dp'i) ripoaób polega na tym, że przynajmniej 
jednej próbko wzorcową wykonaną z polikrysta
licznego materiału o strukturze heksagonalne; 
i temperaturze rekrystalizacji niższej ud 
tempera tury pokojowej, połączoną poprzez 

cieczowe sprzężenie akustyczne z przetworni
kiem piezoelektrycznym umieszcza się w komorze 
ciśnieniowej wypełnionej medium przenoszącym 
ciśnienie, poddaje się działaniu ciśnienia 
hydrostatycznego i rejestruje się sygnały aku
styczne emitowane przez materiał próbki, szyb
kość wzrostu i spadku ciśnienia są stałe oraz 
temperatura jest stała. 

Układ składa się z komory ciśnieniowej / 4 / 
wypełnionej medium / 5 / przenoszącym ciśnienie, 
w którym umieszczona jest próbka wzorcowa I's / 
połączona poprzez cieczowe sprzężenie akusty
czne / 2 / z przetwornikiem piezoelektrycznym 
/ 3 A Zespół wzorcowy /6/ próbki /1/ i prze
twornika / 3 / poprzez przepust elektryczny / 9 / 
połączony jest z przedwzmacniaczem / 7 / połą
czonym z aparaturą wzorcowaną / 8 / . Komora 
ciśnieniowa / 4 / połączona jest z zespołem wy
twarzania ciśnienia /10/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01N A1 (21) 264754 (22) 87 03 19 

(71) Akademia Rolnicza, Poznań 
(72) Kortylewski Bolesław, Dworaczyk Jerzy, 

Staniszewski Jan, Kacsmarkiewicz Andrzej 

(54) Połyskomierz 

(57) W połyskomierzu fotoelement /11/ ognisku
jący sygnał wzorca usytuowany jest na osi opty
cznej /17/ nachylonej pod kątem do osi optycz
nej /12/ przebiegającej od źródła światła / 9 / 
do badanej powierzchni. Między źródłem światła 
/ 9 / , a fotoelementem /11/ usytuowana jest prze
słona /18/ o regulowanej szczelinie oraz płyt
ka matowa /19/. Głowica odczytowa / 2 / z układem 
osi optycznych /12, 13/ tworzących trójkąt ró
wnoramienny i układ pomiarowy zamknięte są we 
wspólnej obudowie / 1 / , która jest osadzona 
wysuwnie w futerale / 5 / . Na dnie futerału znaj
duje się wzorzec kalibrujący, przylegający 
stycznie do otworu penetrującego, wykonanego 
w dnie głowicy. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) G01N Al (21) 264833 
G05P 

(71) Zakład Aparatury Elektronicznej i Wyrobów 
z Metali, Warszawa 

(72) Dziatlik Agnieszka 

(54) Układ sterowanego zasilania bateryjnego 
w y/aratwomierzu cyfrowym 

(57) Układ zawiera blok czujnika / I / , blok 
pomiarowy / ? / , blok pamięci wskaźnika / 3 / , blok 
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wskazania cyfrowego /4/, generator /8/, prze-
rzutnik /7/, blok uniwibratora /$/, przekaź
nik /6/ i blok zasilania /5/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) G01N A1 (21) 264842 (22) 87 03 25 

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

(72) Chromiak Edward, Pers Michał, Adamczyk 
Krystyna, Machori Marcin 

(54) Sposób oznaczania kwasów, zasad i soli 
występujących w mieszaninach dwuskładni
kowych 

(57) Sposób polega na tym, że określoną próbę 
analizowanej mieszaniny neutralizuje się od
czynnikiem dającym nierozpuszczalny osad z jona
mi reszt kwasowych jednego ze składników mie
szaniny oznaczanych kwasów lub z jonami metali 
jednego ze składników oznaczanych zasad i obli
cza sumaryczny udział równoważników kwasowych 
lub zasadowych a następnie zraiareczkowaną prób
kę mieszaniny doprowadza się do 3tałej objętoś
ci i dokonuje pomiaru przewodności elektro
litycznej roztworu wyliczając z tych wartości 
udział jednego ze składników mieszaniny a udziai 
drugiego składnika pozostającego w osadzie 
oblicza się jako różnicę wartości między da
nymi z miareczkowania a danymi z pomiaru prze
wodności elektrolitycznej. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01N A1 (21) 264855 (22) 87 03 27 

(71J Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Brudzewski Kazimierz, Wojtas Krzysztof 

(54) Sposób wyznaczania położenia wygaszania 
polaryzatora liniowego w urządzeniach 
optycznych 

(57) Sposób polega na tym, że polaryzator li
niowy ustawia się w położenie kątowe przesunię
te względem położenia odpowiadającego środko
wi oscylacji o azymut równy połowie wartości 
przesunięcia kątowego odpowiadającego zmianie 
położenia wygaszania w dwóch kolejnych cyklach 
pomiarowych tego polaryzatora. /1 zastrzeżenie/ 

4(51") G01N A2 (21) 269926 (22) 8? 12 30 

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. Gen. 
. . A . Zawadzkiego, Opole 
(72) Achtelik Henryk 

(54J Urządzenie do badań zmęczeniowych na 
zginanie" 1 okręcanie "przy nlewspółTazo-
wyc h przgbi o ga čh obciążeń 

(V/) W urządzeniu do uchwytu /2/, w którym 
zamocowana jest jednym końcem próbka /i/ są 
w 3posób trwały dołączone dwie wzajemnie 
prostopadło dźwignie /3, 4/. Do każdej dźwi
gni /3, 4/ dołączony jest siłownik /7, 8/ 
obustronnego działania sterowany indywidua!-
nio. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01N Al (21) 271334 (22) 88 03 21 

(71) Instytut Łączności, Warszawa 
(72) Skiba-Rogalska Olimpia, Teska-Swiderek 

Krystyna 

(54) Sposób wytwarzania cynkowej elektrody 
porównawczej do instalowania w gruntach 

(57) Sposób wytwarzania cynkowej elektrody 
porównawczej ze stopu cynku zawierającego 
0,12-0,18% wagowych glinu i 0,05-0,1% wagowych 
kadmu polega na tym, że pręt umieszcza się w 
osłonie z tkaniny umożliwiającej przenikanie 
wilgoci z otoczenia, przy czym przestrzeń po
między zewnętrzną powierzchnią elektrody, a 
wewnętrzną powierzchnią osłony wypełnia się 
sproszkowanym siarczanem wapniowym. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) G01P A1(21) 264501 (22) 87 03 05 

(71) Zakłady Przemysłu Metalowego H.Cegielski -
Poznań, Poznań 

(72) Malcewicz Jerzy 

(54) Układ adaptera sygnałów przetwornika 
obrotowo-impulsowego, zwłaszcza do" 
pomiaru kątowego położenia wrzeciona 
obrabiarek 

(57) Układ składa się z wzajemnie połączonych 
z sobą przerzutników /1, 2, 3, 6, 7, 8/ ukła
dów negacji /4, 9/, układów iloczynu logicz
nego /5 i 10/ oraz układu zanegowanej sumy 
logicznej /11/. /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) G01P A1 (21) 264608 (22) 87 03 11 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów 
Szynowych, Poznań 

(72) Jagodziński Mirosław, Szeląg Wojciech, 
Kirsztejn Bogusław, Szymlet Zdzisław, 
Dobrowolski Maciej 

(54) Czujnik prędkości o dużej czułości, 
głaszczą do pojazdów szynowych 

(57) Czujnik, przeznaczony do pomiaru pręd
kości obrotowej kół, przyspieszenia oraz do 
wykrywania poślizgu, ma rdzeń otwarty /3/ 
zawierający na końcu każdego bieguna /6,7/ 
dwa nabiegunniki /9/, każdy o szerokości 
równej szerokości zębów /10/ uzębionego pier
ścienia /1/. Odległości między płaszczyznami 
czołowymi nabiegunników /9/ i zębów /10/ uzę
bionego pierścienia /1/ są dla wszystkich 
nabiegunników /9/ takie same, natomiast cewka 
indukcyjna /1 1/ jest umieszczona na magnesie 
trwałym /8/ rdzenia otwartego /3/« 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01R A1 (21) 264045 (22) 87 0? 09 

7 O Politechnika Wrocławska, Wrocław 
2) Janiczek Janusz 

(54) Sposób i układ do pomiaru wielkości 
złożonych 

(57) Sposób polega na tym, że wartoáé co 
najmniej jednego analogowego sygnału pomiaro
wego przetwarza się na postać cyfrową, przez 
którą mnoży się wartość Innego analogowego 
sygnału pomiarowego. Wynik mnożenia uśrednia 
się i przetwarza na postać cyfrową. 

Układ zawiera próbkujący analogowo-cyfro
wy przetwornik /1/, mnożący cyfrowo-analogowy 

przetwornik / 2 / , oraz całkujący analogowo-
cyfrowy przetwornik /3/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) G01R A1(21) 264052 (22) 8.7 02 11 

(71) Fabryka Mierników i Komputerów "Era" 
im. Janka Krasickiego, Warszawa 

(72) Bąk Józef, Kończyk Tomasz, Szyszkowski 
Artur, Betliński Grzegorz 

(54) Urządzenie do automatycznego testowania 
układów cyfrowych 

(57) Urządzenie ma pamięó buforową /PB/, reje
str adresu /BA/, układ sterowania /US/, re
jestr stanu punktu wybieranego /BS/, generator 
programowany /GP/, dekoder adresu /DA/, rejestr 
stanu punktu /RSP/ oraz układ /WE-WY/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01R A1(20 264137 (22) 87 02 l6 

(71) Wschodni Okręg Energetyczny, Zakład 
Energetyczny, Zamość 

(J2) Wawrzyk Czesław, Siemaszkiewicz Andrzej, 
Socha Witold 

(54) Układ do kontroli przeciążenia urządzeń 
elektroenergetycznych 

(57) W układzie do wyjścia przekładnika prądo
wego /i/ przyłączony oest prostownik / 2 / połą-

4(51) G01R A1 (21) 264105. (22) 87-02.12 

(7l) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Jarycki Jarosław, Kazimierczak Witold, 

Pacześniak Andrzej 

(54) Układ do oceny jakości kanałów 
fonicznych 

(57) Układ zawiera nadajnik /1/ sygnału testo
wego, którego wyjście jest połączone przez 
badany kanał /2/ z miernikiem /3/ poziomu i 
miernikiem IM szumów, a wyjścia tych mierników 
/2/ i /4/ są połączone z wejściami miernika /5/ 
wskaźnika wyrazistości mowy. /1 zastrzeżenie/ 
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czony jest prostownik /2/ połączony z konden
satorem /3/ i potencjometrem utworzonym z dwu 
rezystorów /4 i 8/, przy czym do jednego z 
rezystorów włączony jest równolegle kondensa
tor /5/ z dołączonym do niego zespołem skła
dającym się z połączonego szeregowo diaka /6/ 
i licznika impulsów /7/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51*) G01R 
B61L 

A1 (2-f) 264307 (22) 87 02 24 

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. K. Pułaskie
go, Radom 

(72) Bartczak Marek 

(54) Układ kontroli zgodności stanów przekaź
ników sterowanych" za pośrednictwem 
mikroprocesora 

(57) Układ zawiera szeregowo połączone przekaź
niki kontrolujące /K 1/ i /K2/, ich zestyki 
zwierne i gałęzie, z'ktorycH każda zawiera 
zestyk zwiemy jednego z przekaźników kontrolo
wanych /P1 i / P 2 ) sterowanych za pomocą mi
kroprocesora, zbocznikowany zestykiem rozwier-
nym drugiego przekaźnika kontrolowanego. 

/1 zastrzeżenie/ 

/RB/, a zaciskiem /HI/ wyaokiego potencjału -
rezystor /R2/, natomiast pomiędzy zaciskiem 
/LO/ niskiego potencjału, a masą /MW/ kali-
bratora - rezystor /R3/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01R A1 C21) 264674 (22) 87 03 16 

(71) Spółdzielcze Zespoły Badawczo-Wdrożenio-
we, Warszawa 

(72) Baranowski Mirosław 

(541 Układ do pomiaru częstotliwości u czasu 

(57) Układ zawiera programowalny, scalony 
moduł czasowy /TC/, składający się z układu 
sterującego /US/ i dwóch liczników /L1.L2/, 
połączonych z magistralą danych /DB/ systemu 
mikroprocesorowego /MP/. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) G01R A1 (21) 264875 (22) 87 03 27 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii 
Elektrycznej "Lumel", Zielona Góra 

(72) Olencki Andrzej 

(54) Sposób określania wartości prądu diody 
referencyjnej 

(57) Sposób polega na rejestracji zmiany na
pięcia dla znamionowej wartości prądu diody, 
korekcji wartości prądu diody i rejestracji 
zmiany wartości napięcia diody wywołanej 
zmianą temperatury w określonym zakresie. 
Dla skorygowanej wartości prądu diody sprawdza 
się znak współczynnika temperaturowego diody 
dla znamionowej wartości prądu diody, po czym 
przez kolejne korekcje dla różnych wartości 
prądu diody uzyskuje się współczynnik tempera
turowy diody o znaku różnym od znaku współ
czynnika temperaturowego dla znamionowej war
tości prądu diody i jako optymalną przyjmuje 
tę wartość prądu diody, dla której bezwzględ
na wartość współczynnika temperaturowego diody 
jest najmniejsza. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) G01R A1 (21} 264556 (22) 87 03 11 

(71*) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii 
Elektrycznej "Lurael", Zielona Góra 

(72) Olencki Andrzej 

(54) Kalibrator prądów przemiennych 

(57) Kalibrator zawiera generator napięcia 
przemiennego /G/, modulator /M/, wzmacniacz 
/W/, bocznik /RB/, przetwornik /PZS/ napięcia 
przemiennego na stałe, koparator /K/, oraz 
układ całkujący /U/. Pomiędzy wyjściem wzmac
niacza /W/, a wejściem bocznika /Rb/ włączony 
jest rezyator /R1/, pomiędzy wyjściem bocznika 
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4 (51) G01R A1 (21) 264994 f22) 87 04 02 

fin] Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Spiralski Ludwik, Januszewski Krzysztof 

(54) Sposób i układ do pomiaru szumowego 
wskaźnika mocy sygnałów niepożądanych 
jednowstegowych nadajników radiokomu
nikacyjnych 

C(57) Sposób polega na tym, że pobudza się 
badany nadajnik jednowstęgowy /3/ wąskopasmo
wym szumem normalnym o stałej widmowej gęstoś
ci mocy w paśmie niezbędnym, wytworzonym przez 
generator szumu /1/, następnie mierzy się mier
nikiem /7/, całkowitą moc sygnału wyjściowego 
P. badanego nadajnika jednowstęgowego /3/, 

dalej mierzy się, przy pomocy miernika l i i , 
moc sygnałów niepożądanych P, badanego nadajni
ka jednowstęgowego /3/, po czym wyznacza się 
szumowy wskaźnik mocy sygnałów niepożądanych 
N równy logarytmowi stosunku mocy sygnałów 

niepożądanych P, do mocy całkowitej sygnału 

wyjściowego P. według zależności N = 10 log 

, który jest miarą mocy sygnałów niepożąda

nych badanego nadajnika jednowstęgowego /3/. 

Układ składa się z kaskadowo połączonych 
generatora szumu /1/, filtru środkowoprzepustowe 
go /2/ i badanego nadajnika jednowstęgowego 
/3/, przy czym do wyjścia badanego nadajnika 
jednowstęgowego /3/ przyłączona jest sztuczna 
antena /4/, z którą sprzężony jest filtr środ-
kowozaporowy /5/ oraz przełącznik /6/, do któ
rego przyłączony jest miernik 11/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01S A1 (21) 264029 (22) 87 02.09 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Zachariasz Krzysztof, Kilian Lech, 

Salamon Wojciech, Jedel Andrzej, 
Komarek Lesław 

(54) Zespół obrotu przetwornika sonaru 

(57) Zespół obrotu przetwornika sonaru składa 
się z cylindrycznego korpusu wytrzymałościo
wego /1/, zaopatrzonego w płaską pokrywę 
górną /2/, osadzoną w nim szczelnie za poś
rednictwem elastycznego, obwodowego uszczel
nienia pierścieniowego pokrywy górnej /3/ i 
mającą wykonany w osi, przelotowy, częściowo 
gwintowany otwór z wkręconą weń dławicą /6/ 
zaopatrzoną w osadzone w jej wewnętrznym, 
pierścieniowym kanale trzy elastyczne uszczel
nienia pierścieniowe dławicy /7/, /8/ i /9/» 
wspartą na zewnątrz pokrywy kołnierzem /10/ 
poprzez pierścieniowe uszczelnienie kołnierza 
dławicy /11/ oraz wspartą wewnątrz otworu 
pokrywy na cylindrycznym pierścieniu elasty
cznym, doszczelniającym /12/. Przez pierścień 
/12/ jest przeprowadzony wał /13/ silnika 
skokowego /14/ wyprowadzony przez dławicę 
/6/ na zewnątrz i mający, osadzony na jego 
końcu i wsoarty na uszczelniającym pierście
niu dystanuowym /15/, przetwornik piezocera-
miczny, nadawczo-odbiorczy /16/ umieszczony 
w płaszczyźnie prostopadłej do osi silnika 
skokowego. Przetwornik /16/ jest utwierdzony 

do wewnętrznej, płaskiej powierzchni pokrywy 
górnej /2/ za pośrednictwem połączenia koł
nierzowego /17/. Drugi, wewnętrzny koniec 
wału /13/ silnika jest zaopatrzony w umoco
waną doń w płaszczyźnie prostopadłej do osi 
silnika płaską, sztywną, nieprzeźroczystą 
przesłonę /19/, której wolny koniec jest wpro
wadzony w szczelinę /20/ jednego z dwu bliźnia
czych czujników fotooptycznych /21/ umocowanych 
w osi równoległej do osi silnika na powierzchni 
płaskiej, okrągłej płyty osadczej /22/ utwier
dzonej za pośrednictwem dystansowych kołków 
osadczych /23/ elementami złącznymi, śrubowymi 
/35/ do spodniej, czołowej części silnika sko
kowego / H / . Korpus /1/ jest zamknięty od dołu 
szczelnie płaską pokrywą dolną /24/, osadzoną 
w nim za pośrednictwem elastycznego, obwodo
wego uszczelnienia pierścieniowego pokrywy 
dolnej /25/. 

Ponadto pokrywa dolna /24/ ma przelotowy 
otwór gwintowany z wkręconym weń szczelnym, 
wielostykowym gniazdem przyłączeniowym /28/ 
połączeń elektrycznych, łączącym wielożyłowy 
kabel zasilająco-sygnałowy z okrągłą płytką 
obwodu drukowanego układu sterowania i zasila
nia zespołu /29/ osadzoną w płaszczyźnie pro
stopadłej do osi silnika na dystansowych koł
kach osadczych /30/ mocujących ją do pokrywy 
dolnej /24/ za pośrednictwem śrubowych elementów 
złącznych /31/. Natomiast na wewnętrznej powie
rzchni pokrywy dolnej /24/ osadzone są tranzy
story /33/ układu sterowania i zasilania ze
społu. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G018 
H04B 

A1 (21) 264557 (22) 87 03 11 

(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 
Warszawa 

(72) Klembowski Wiesław, Szostakiewicz 
Henryk, Dufrenc Roman 

(54) Sposób i układ automatyczny kalibracji 
wielokanałowego urządzenia odbiorczego 

(57) Sposób polega na uśrednieniu różnicy 
pomiędzy sygnałem na wyjściu kanału odbiorczego 
i sygnałem z kanału odbiorczego wybranego loso
wo jako kanał odniesienia, niezależnie dla każ
dej wybranej ozęstotliwości nośnej, a następnie 
na obliczeniu różnicy pomiędzy uśrednioną, 
wartością sygnału na wyjściu każdego kanału, a 
uśrednioną wartością sygnału na wyjściu kanału 
wybranego losowo jako kanał odniesienia, zapa
miętaniu tej różnicy i dodaniu do sygnału wyjś
ciowego z danego kanału i dla danej częstotli
wości nośnej sygnału. 

Układ zawiera przetworniki analogowo-cyfro
we /A01,...ACN/, przełącznice /P1/ i /P2/, 
układ różnicy /DP/, układ uśredniania sygnału 
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/ I / , układ pamięci /M/, sumatory / S E j , . . . <iß/ , 
komparator /K/, oraz rejestr kanału odniesienia 
/RE1/ /6 zastrzeżeń/ 

4 (51) G01S 
G01V 

A1 (21) 264613 (22) 87 .03 13 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Salamon Roman, Kilian Lech, Stepnowski 

Andrzej, Uziębło Artur, Kubica Stanisław 

(54) Wieloelementowy przetwornik piezocerami-» 
czny sonaru 

(57) Przetwornik składa się z dwu równoległych 
do siebie rzędów piezoceramicznych kształtek 
/ 1 / , posadowionych na powierzchni półfalowej 
podstawy / 2 / w równych odstępach poprzecznych 
i podłużnych, wypełnionych osadzonymi w nich 
przekładkami dystansowymi / 4 A Kształtki są 
umieszczone we wnętrzu prostokątnej komory 
korpusu / 6 / przetwornika wypełnionej tworzy« 
wem / 7 / o małej rezystywności akustycznej 
znajdującym się nad podstawę / 2 / , która jest 
wsparta na ażurowym wsporniku / S / tworzącym 
wewnątrz komory korpusu / 6 / kanał powietrzny 
/ 9 / dla zbiorczego toru kablowego /10/ zasi
lania kształtek. Korpus / 6 / w kształcie smuk
łego prostopadłościanu foremnego ma na najwięk
szej jego powierzchni, stanowjŁcej dno, wyko
nany przelotowy gwintowany otwór centralny 
/11/. /7 zastrzeżeń/ 

4(51) G013 
G01V 

Al (21) 264614 (22) 37 03 13 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Marszał Jacek, Okuniewski Jerzy, 

Pankiewicz Leszek, Komárek Lesław 

Ç>4) Układ odbiornika miniaturowego sonaru 

(57) Układ zawiera piezoceramiczny przetwor
nik odbiorczy / 1 / , wzmacniacz wstępny / 2 / , 
bezatykowy tranzystorowy przełącznik "nada-
wanie-odbiór" / 3 / , układ sterowania sonaru 
/18/, trój członowy blok wzmocnienia / 4 / , blok 
ręcznej regulacji wzmocnienia / 8 / , detektor 
obwiedni / 9 / , filtr dolnoprzepustowy /10/, 
filtr antyrewerberacyjny górnoprzepustowy 
/11/, wzmacniacz logarytmiczny /13/, detektor 
szczytu /15/ oraz przetwornik analogowo-
cyfrowy /16/, /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01S 
G06S 

A1 (21) 264903 C22) 87 03 31 

(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 
Warszawa 

(72) Pendrakowski Marek 

(54) Układ szybkiego przelicznika współrzędnych 
biegunowych na prostokątne 

(57) Układ ma wejściowe rejestry /RR, RB1 , RB2/, 
z których rejestr pierwszy /RR/ służący do za
pamiętywania współrzędnej R układu współrzęd
nych biegunowych - R, ß - jest połączony 
z pierwszym wejściem układu mnożącego /UM/, 
zaś drugi /RB1/ i trzeci /RB2/ mają wspólne 
wejście dla współrzędnej biegunowej $> . Reje
str trzeci /RB2/, służący do zapamiętywania 
dwóch najstarszych bitów współrzędnej jb , jest 
połączony z wejściem układu /US/ sterującego 
układem mnożącym /UM/ I układami sterowanych 
inwerterów /SI1/, /3I2/. /1 zastrzeżenie/ 

G01V 
G01H 

Al (21) 260992 (22) 86 08 O'i 

(71) Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa 
"EMAG", Katowice 

(72) Hyrnik Marceli, Kot Andrzej, Isakow 
Zbigniew, Staroń Jerzy 

(54) Mikroprocesorowy sterownik przemysłowy 

(57) Sterownik ma blok zerowania, który 
zawiera trójwejściowy logiczny układ /R1/, do 
którego wejśó poprzez sterującą magistralę są 
dołączone kolejno wejście dekodującego stan 
zerującego przycisku / S / układu /R2/, wyjście 
identyfikującegp stan częściowego zaniku na
pięcia zasilającego układu /R3/ oraz wyjście 
wykrywającego stan załączenia napięcia zasi
lającego układu /R4/. Wyjście logicznego układu 
/R1/ jest równolegle połączone z wejściami 
zerującymi wszystkich bloków funkcjonalnych 
sterownika oraz z wejściem mnożącego układu 
/R5/, którego drugie wejście jest połączone 3 
mikroprocesorem. Natomiast generującym takt 
systemowy błoku /G/ sterownika jest umieszczo
ny wewnętrzny kwarcowy generator /G1/, które
go wyjście jest połączone z jednym wejściem 
przełącznicy taktu /G2/, zaś do jej drugiego 
wejścia jest doprowadzony sygnał taktu zewnęt
rznego, generowanego przez dowolne urządzenie 
zewnętrzne połączone ze sterownikiem. 

/1 zastrzeżenie/ 



Nr 21 /387/ 1988 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 73 

4(51) G01V A1(21) 264803 (22") 87 03 23 

(71) Katowickie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 
Węgla Kamiennego "Katowice", Katowice 

(72) Skrzypek Zygfryd, Major Mirosław, 
Graca Krzysztof, Barański Adam, 
Gerlach Zygmunt, Syrek Bogusław, 
Wysocki Sławomir, Krawiec Alfons 

(54) Sposób synchronicznego znacznikowania 
czasu na analogowych rejestratorach 
wstrząsów sejsmicznych z wykorzystaniem 
zegara synchronizowanego radiowo 

(57) Sposób polega na tym, że w czasie reje
stracji wstrząsu na rejestratorze analogowym 
zapisywana jest wartość czasu w określonym 
momencie, a moment ten jest znacznikowany na 
jednym, kilku lub wszystkich kanałach reje
stratora. /1 zastrzeżenie/ 

4(51") G02B Al (21) 263959 (22) 87 02 03 

(71) Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa 
(72) Sowiński Janusz 

(54\ Głowica stereoskopowa o ciągłej zmianie 
powiększenia 

(57) Głowica ma odejmowalną nasadkę okularową 
/17/ oraz obiektyw główny i osadzoną obrotowo 
tuleję /2/ w gnieździe ramienia /1/ statywu 
mikroskopu. Oś obrotu głowicy jest równoległa 
do biegu promieni przechodzących przez nią. 
Do tulei /2/ mocowany jest korpus /3/. na 
którym ułożyskowany jest obrotowo cylinder 

kierowniczy /4/ uruchomiony osadzoną na nim 
pokrętką /5/. Cylinder kierowniczy /4/ ma 
kanały przemieszczania przesuwnych podukładów 
optycznych układu pankratycznego, zamocowa
nych na elementach prowadzonych po prętach 
/13/ i / H / mocowanych na stałe w dolnej części 
korpusu /3/ i ustalonych otworami tarczy /15/. 

/I zastrzeżenie/ 

4.(51) G02B Al (21) 264030 (22) 87 02 09 

(71) Przemysłowe Centrum Optyki w Budowie, 
Warszawa 

(72) Gulewicz Andrzej 

(54) Okular, zwłaszcza do obserwacji przed
miotów w miejscach trudnodostępnych 

(57) Okular składa się z płaskowypukłej soczew
ki /I/ umieszczonej powierzchnią płaską w stro
nę przedmiotu, symetrycznej soczewki dodatniej 
/II/ oraz symetrycznej soczewki dodatniej /III/ 
sklejonej z dwuwklęsłą soczewką /Vf/. Soczewki 
/I/, /II/ i /III/ wykonane są ze szkła krono-
wego, a soczewka /IV/ ze szkła funtowego. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) G02B A1 (21) 264335 (22} 97 02 27 

(71) Centralne Laboratorium Optyki, Warazawa 
(72) Grabowski Piotr 

(54) Refraktometr światłowodowy 

(57) W refraktometrze światłowodów /6/ ma 
kształt prostego, osiowo-symetrycznego pręta 
wykonanego z monokryształu szafiru, rubinu 
lub innego materiału optycznego. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G02C A1 (21) 264031 (22) 87 02 09 

(71) Przemysłowe Centrum Optyki, Warszawa 
(72) Salach Monika 

(54) Obiektyw telewizyjny 

(57) Obiektyw ma układ optyczny zbudowany z 
soczewki dodatniej /I/, simpletu klejonego 
ujemnego /II/, przesłony apreturowej, simple
tu klejonego ujemnego /III/, soczewki dodat
niej /IV/ i simpletu.klejonego dodatniego /V/, 
Promienie /r/ krzywizn powierzchni optycznych, 
grubości i odstępy /d/ elementów optycznych 
przy ogniskowej f a 100 oraz współczynniki 
załamania światła i liczba Abbego mają okreś
lone, wartości. /1 zastrzeżenie/ 
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4 (51) G03B A1 fel) 264508 (22) 87 03 05 

(75) Zasada Dariusz, Stryków 

(54) Aparat fot ogra fiozny do fotografii 
małoobrazkowe.1 wraz z kaseta 

(57) Aparat ma korpus /1/ z pokrętłami / 4 b / , 
/4c/, spustem migawki / 4 a / , wizjerem / 5 a / 
oraz dźwignią przesuwu taśmy /3/. Tylna ścia
na /2/ korpusu /I/ jest otwierana. 

Wewnątrz korpusu /1/ są dwie komory 
/7 / f / H / . Komora / H / służy do włożenia ka
sety /13/ z filmem /11/. Komora 11/ służy do 
włożenia pustej kasety /8/ z odcinkiem taśmy 
/10/. Przy wylocie kasety /13/ znajduje się 
odcinacz filmu /6/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G05B A1 (21) 264005 (22) 87 02 06 
E02P ' ' 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy 
Górnictwa Odkrywkowego "POLTEGOR", 

. Ośrodek Naukowo-Badawczy, Wrocław • 
(72) Rosseger Antoni, Szczegodziński Henryk, 

Borczyk Zbigniew, Błach Jan 

(54) Mikroprocesorowy układ do pomiaru i 
sterowania parametrami wióra w kopar
kach wielonaczyniowych 

(57) Układ zawiera mikroprocesorowy sterpwnik 
/1/, przełączniki /2/ wyboru wartości obliczo
nych i zadanych, wyświetlacze / 1 4 / wartości 

zadanych i zmierzonych oraz liczniki wartości 
/15/ sumarycznych drogi jazdy. Układ zawiera 
także przetworniki wielkości mierzonych / 5 , 
6, 7, 8/, związanych z parametrami wióra, 
cyfrowo-analogowy przetwornik /23/ prędkości 
wyliczonej obrotu, wykonawcze układy /20/ me
chanizmów napędzających, przełącznik /21/ 
wyboru grubości wióra, przetwornik /27/ anali
zujący przebiegi mocy czynnej napędu koła 
czerpakowego i prądu napędu obrotnicy, przełą
cznik /24/ wyboru prędkości obrotnicy oraz 
zadajniki /25/ prędkości obrotu. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) G05B A1 (21) 264249 (22) 87 02 20 

(71) Zakład Doświadczalny Instytutu Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa, Kraków 

(72) Łaba Paweł 

(54) Sposób i układ do kontroli procesów 
fizycznych} zwłaszcza przetworników 
rezystancy.inych 

(57) Sposób polega na tym, że informację o 
stanie procesu w postaci sygnału logicznego 
uzyskuje się po podaniu impulsu wyzwalającego. 

Układ składa się z scalonego układu 
czasowego /ULY. 7855/, przetwornika rezystan-
cyjnego /P/, oraz dwójników /Z1, Z2, Z3/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51") G05D 
P23B 

A1 (21) 264042 (22) 87 02 09 

(71) Zakład Doświadczalny Instytutu Górnictwa 
Naftowego I Gazownictwa, Kraków 

(l2) Łaba Paweł, Mars Stanisław 

f54) Układ do współpracy z przetwornikiem, 
korzystnie rezystancyjnym 

(57) Układ składa się z bloku wejściowego 
/OW/ zasilanego napięciem przemiennym /U z/ 

wzmacniacza progowego /WP/, bloku uniwibratora 
z podtrzymywanym wyzwalaniem /UR/, oraz bloków 
formowania impulsów /UPS/ i selekcji czasowej 
impulsów /SDI/. /3 zastrzeżenia/ 

4 ( 5 1 ) G05D 
P24P 

A1 (21) 264450 (22) 87 03 03 

(71) P r z e m y s ł o w y I n s t y t u t A u t o m a t y k i i 
Pomiarów "MERA-PIAP", Warszawa 

(72) P r o n i e w i c z A n d r z e j , B a t e r Z d z i s ł a w 

(54) R e g u l a t o r t e m p e r a t u r y p o m i e s z c z e ń 

(57) R e g u l a t o r z a w i e r a k o r e k t o r / 3 / p r o m i e n i o 
w a n i a i k o r e k t o r / 4 / w i l g o t n o ś c i . K o r e k t o r / 3 / 
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może być sterowany sygnałem z czujnika 
promieniowania /5/ albo sygnałem temperatury 
elementu grzejnego /T./, albo sygnałem tempe
ratury wody w kotle /T2/.. albo sygnałem tempe
ratury zewnętrznej /T 3/, Korektor /4/ jest 

sterowany sygnałem z czujnika wilgotności /6/. 
/6 zastrzeżeń/ 

4(51) G05P Al (21) 264108 . (22) 87 02 12 

(71) Przedsiębiorstwo Handlu Artykułami 
Wyposażenia Mieszkań "DOMAR", Wrocław 

(72) Pitucha Leszek 

(54) Układ powielacza prądu 

(57) W układzie pomiędzy źródłem energii ele
ktrycznej /E/, a odbiornikiem prądu /Zo/ włą
czony jest co najmniej jeden obwód /M/. Jed
na gałąź teço obwodu /M/ zawiera zbiór [l-rn]] 
kondensatorów /C1-Cn/, çdzie n > 2 i pierwszy 
zbiór Clř/n-1/J elementów prostowniczych. 
/D1-Dn_1/. Druga gałąź obwodu /M/ składa się 

z drugiego zbioru [if/n-l/J elementów prostow
niczych /D'I - Dń-"|/« Trzecia gałąź obwodu 
/M/ składa się z trzeciego zbioru [í-ř/n-1/J 
elementów prostowniczych /D"1-D" 1/. Ponadto 

do jednego z dwóch węzłów obwodu /M/ dołączony 
jest od strony odbiornika /Zo/ element klu
czujący /K/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G06P A1 (21) 264447 (22)87 03 03 

(75) Pośpiech Jerzy, Poznań; Kupis Sławomir, 
Pobiedziska 

(54) Pakiet mikrokomputera z ciągłym doatępem 
do magistrali zewnętrznej, zwłaszcza 
W systemie pracy wieloprocesorowej 

(57) Pakiet mikrokomputera charakteryzuje się 
tym, że zawiera bufor pośredniczący /BP/, 
oddzielający bufor wyjściowy /BW/ od magistra
li wewnętrznej /MW/, przy czym do wejścia 
uaktywniającego /GS/ tego bufora pośredniczą
cego /BP/ przyłączone są drugie wyjścia oby
dwu bloków sterujących /BS1/ i /BS2/, zaś 
pierwsze wyjście pierwszego bloku sterującego 
/BS1/ jest przyłączone do wejścia /WAIT/ 
procesora /P/ pakietu. Pomiędzy obydwa sprzę

żone ze soba bufory, wyjściowy /BW/ i pośred
niczący /BP/, przyłączone są bloki funkcjo
nalne pakietu, przeznaczone do współpracy z 
magistralą zewnętrzną /MZ/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G06P A2(21) 270032 (22) 88,01 07 

(71) Zakład Aparatury Elektronicznej ZŻUJ 
POLON, Warszawa 

(72) Rzemek Krzysztof 

(54) Układ formowania sygnałów CS i WR dla 
pamięci, zwłaszcza typu K-57J RU-3A 
współpracującej z mikroprocesorem I 8080A 

Układ charakteryzuje się tym, że sygnał 
z kontrolera szyny /7/ podawany jest do 

wejścia zapisującego WR pamięci /6/ oraz do 
wejścia inwertera /3/, którego wyjście połączo
ne jest z wejściem zegarowym przerzutnika /2/, 
połączonego wejściem D z masą, a wejściem ze
rującym przez rezystor /4/ z plusem zasilania, 
zaś przez wejście ustawiające PR z wyjściem 
WAIT.mikroprocesora /1/, przy czym wyjście Q 
przerzutnika /2/ połączone jest przez dekoder 
/5/ z wejściem CS pamięci /o/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G06P A1 (21) 270098 (22) 88 01 11 

(71) Zakłady Aparatury Elektronicznej ZŻUJ 
POLON, Warszawa 

(72) Rzemek Krzysztof 

(54) Układ formowania sygnałów CS i WR, 
zwłaszcza dla ochrony zwartości pamięci 
RAM przy zaniku zasilania 

(57) Układ charakteryzuje się tyra, że emiter 
tranzystora /T1/ połączony jest z wyjściem 
układu /TTL/ generującego sygnał wyboru pamięci 
CS, a emiter tranzystora /T2/ połączony jest 
z wyjściem układu /TTL/ generującego sygnał 
zapisu pamięci WR, zaś kolektor tranzystora 
/T1/ połączony jest z wejściem Č1S wyboru pa-
mięoi /RAM/ oraz przez rezystor /R1/ z napię
ciem buforowym. Kolektor tranzystora /T2/ po
łączony jest z wejściem WR zapisu pamięci /RAM/ 
oraz przez rezystor /R2/ z napięciem buforowym. 
Natomiast bazy tranzystorów /T1/ i /T2/ odpo
wiednio przez rezystory /R3/ i /R4/ połączone 
są z wyjściem układu CMOS. /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) G06K 
G01J 

A1 (21) 264791 (22) 87 03 24 

(75) Wolski Jacek, Siedlce 

(54) Sposób wyodrębniania rozmiaru powierzchni 
" >dane.i 1 urządzenie ďo" f~" pac 
tego sposobu 

stosowania 

(57) Zgodnie ze sposobem rozmiar powierzchni 
badanej wyodrębnia się za pomocą strumienia 
świetlnego padającego na powierzchnię badaną, 
którego część- odbita wnika do światłowodu i 
jest transportowana do detektora,w którym 
strumień odbity jest przetwarzany na impulsy 
elektryczne. Urządzenie ma układ transportują
cy odbity strumień świetlny, składający się ze 
światłowodu /5/ i detektora /6/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(5l) G08B 

(71) 

(72) 

A1 21 263973 22 87 02 03 

Sądeckie Zakłady Elektro-Węglowe, 
Nowy Sącz 
Midacz Adam, Golec Fryderyk, Nowak 
Tadeusz, Tarasek Włodzimierz, Korzeń 
Adam, Sajdak Ryszard, Ogorzałek Ryszard 

(54) Mechaniczna czujka ognia 

(57) Czujka ognia charakteryzuje się tym, że 
wewnątrz obudowy metalowej /1/ znajduje się 
element topikowy /2/ w oprawie rozłącznej 
/3/t zamocowanej z jednego końca do obudowy 
metalowej /1/ a z drugiego końca za pomocą 
cięgna z uchwytem /4/ do sworznia ramienia 
dźwigni /7/ wyłącznika krańcowego /8/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) G09D A1 (2i) 261917 (22) 86 10 16 

(75) Postuła Józef, Kielce 

(54) Przyrząd do układania tygodniowego 
planu zajęć dla szkół 

(57} Przyrząd stanowią ułożone w pięciu rzę
dach po sześć sztuk płytki perforowane /2/ 
z otworami /5/ oraz znaki /6/ i pałeczki /7/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) G11B A1 (21) 264853 (22) 87 03 27 

(71) Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki 
"MERAMAT", Warszawa 

(72) Kossek Aleksander, Bednarczyk Krzysztof, 
Gliński Tomasz, Kądzielski Zbigniew, 
Zasiewska Elżbieta, Chrzanowski Andrzej 

v^î Układ formowania informacji zapisu wraz 
z regulacją przekosów dla pamięci 
taśmowych pracujących w systemie PE i NRZ 

(57) Układ zawiera: odbiornik /01/, przerzut-
niki /P1, P2/, układy "Exlusive OR" /E01, B02/, 
multipleksery /Mx1, Mx2/, uniwibrator /UW/, 
układ sterowania głowicą /USG/ oraz inwerter 
/T1/. /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) G21P A2(21) 271999 (22) 88 04 20 

(54) 

(71) Instytut Energii Atomowej» Otwock-áwierk 
2) Piasecki Andrzej, Barcikowski Tadeusz 

Sposób wytwarzania zamkniętych źródeł 
promieniotwórczych w obudowie metalowej » 
kulistej 

(57) Zgodnie ze sposobem kształtkę aktywną / 1 / 
umieszcza się w nieprzelotowym otworze współ
osiowym I M metalowego walca /3/» po czym 
walec / 3 / wprawia się w ruch obrotowy wokół 
osi symetrii, a końce walca / 3 / kolejno sta
pia się za pomocą łuku elektrycznego prądu 
stałego, uzyskując kształt kuli. Tak otrzyma
ne promieniotwórcze źródło zamknięte w obudo
wie kulistej poddaje się obróbce wykończają
cej stosowanej przy obróbce kulek łożyskowych. 

/3 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

4(51) H01H A1 (21) 264669 (22) 87 03 16 

(75) Ivan£enko Andre;) P., Krochmal Vladimir M., 
Konovalenko Vladimir Y., Budyko Viktor A., 
Laatockin Boris N., Chiźniak Aleksander L., 
Zaporoźje, SU 

(54) Przełącznik bębnowy 
(57) Przełącznik bębnowy charakteryzuje się 
tym, że długość każdego styku /&/ bębna /2/ 
wyznaczana jest wyrażeniem 

d ^ L < 1 

gdzie L - długość styku /&/ bębna /2/, d -
średnica styków nieruchomych /9, 10/, i -
pole tolerancji, w którym jest realizowane 
współdziałanie styków /8/ bębna /2/ i styków 
nieruchomych /9, 10/, a liczba styków nieru
chomych /9, 10/ na każdej płaskiej sprężynie 
/11/ jest wytnaczana wyrażeniem 

1 ,- ^ /l - V m 

gdzie n - liczba styków nieruchomych /9, 10/ 
na każdej płaskiej sprężynie /11/» h - długość 
styków nieruchomych /9, 10/, a m - liczba 
położeń bębna /2/, przy czym odległość między 
osiami sąsiednich styków nieruchomych /9, 
10/ usytuowanych na każdej płaskiej sprężynie 
/]1/ jest równa lub mniejsza od długości styków 
/8/ bębna /2/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) H01H A1 (21) 264884 (22) 87 03 30 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Muszalski Zbigniew, Rafalski Wojciech, 

Wilk Andrzej 

(54) Elastyczna szczotka do komutatorowych 
maszyn elektrycznych, zwłaszcza średnich 
i dużych mocy ~ 

(57) Szczotka charakteryzuje się tym, że szczot 
ka podstawowa /1/ i szczotka pomocnicza /2/ o 
szerokości 3-5 m przylegają wewnętrznymi powie
rzchniami pionowymi /6/ do siebie bezpośrednio 
swobodnie lub za pomocą dowolnego luźno pasowa
nego połączenia wpustowego /11/, a górnymi 
powierzchniami poziomymi IM do kształtki 13/ 
uformowanej w postać litery T i wykonanej z 
elastycznego tworzywa elektroizolacyjnego. 
Pomiędzy dolną częścią kształtki 13/, a szczot
ką podstawową /1/ pozostawiona jest szczelina 
/5/. Szczotka podstawowa /1/ połąozona jest 
elektrycznie ze szczotką pomocniczą /2/ za po
mocą linki III wyprowadzonej ze szczotki pod
stawowej /1/ przez otwór w kształcie 131, po
przez element impedancyjny /8/ łączącej się z 
linką /9/ wyprowadzoną przez otwór w kształcie 
/3/ z© szczotki pomocniczej /2/. /6 zastrzeżeń/ 
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4(51) H01J 41(21) 264037 l (22) 87 02 10 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy E l e k t r o n i k i 
Próżniowej, Warszawa 

(72) Czarycki Wenancjusz 

(54) Geter barowy lampy elektronowej ze 
źródłem gazu 

(57) Geter ma przymocowaną do jego elementów 
konstrukcyjnych porowatą bryłkę będącą źródłem 
azotu, który wydziela się podczas wypylania 
baru, Bryłka wykonana jest z mieszaniny prosz
ków nośnika gazu oraz materiału szkieletowego, 
poddanej sprasowaniu lub sprasowaniu i spie
czeniu. Znajduje zastosowanie przy produkcji 
lamp elektronowych zwłaszcza kineskopów zarów
no czarno-białych jak i kolorowych. 

l i zastrzeżeń/ 

4(51) H01L A1 (21) 264160 (22) 87 02 18 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicz
nych Układów Specjalizowanych, Toruń 

(72) Lasek Mirosław, Major Bogdan 

(54) Sposób łączenia płytek krzemowych oraz 
urządzenie do łączenia piły tek krzemowych 

(57) Sposób łączenia płytek krzemowych polega
jący na tym, ze przygotowane powierzchnie 
łączonych płytek pokrywa się warstwą złota, 
à następnie płytki składa się pokrytymi zło
tem powierzchniami, podgrzewa się w atmosfe
rze gazu obojętnego i płytki ściska się, a do 
strefy łączenia doprowadza się drgania ultra
dźwiękowe, charakteryzuje się tym, że przed 
dociskaniem płytki wygrzewa się w temperatu
rze 450-550°C przez okres do 5 min., a ponad
to w czasie doprowadzania do strefy łączenia 
drgań ultradźwiękowych jedną z płytek obraca 
się względem drugiej płytki o kąt do 35°. 
Urządzenie do łączenia płytek krzemowych wyposa
żone w źródło ciepła oraz układ doprowadzenia 
gazu obojętnego do strefy łączenia charakte
ryzuje się tym, że w strefie grzejnej źródła 
/2/ ciepła umieszczona jest cylindryczna 
oprawka /4/ stała, której dno ma wgłębienie, 
w którym umieszczona jest dolna z łączonych 
płytek /5/ krzemowych. W cylindrycznym drąże
niu tej oprawki umieszczona jest'cylindrycz
na' oprawka /8/ ruchoma, której dno ma otwór 
o kształcie zbliżonym do kształtu górnej z 
łączonych płytek /9/ krzemowych, a powierz-
clinia boczna ma promieniowy zderzak /13/ 
umieszczony w obwodowym wycięciu oprawki /4/ 
stałej. Wewnątrz oprawki /8/ ruchomej połą

czonej z pokrętłem /11/, na którym umocowane 
jest źródło /12/ drgań ultradźwiękowych, 
umieszczony jest przesuwny krążek /10/ doci
skany do górnej złączonych płytek /9/ krzemo
wych ostrzem pokrętła /11/. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) H01L A1 (21) 270217 (22) 88 01 20 

(30) 87 01 23 - Europejski Urząd Patentowy -
87 100961.9 

(71) International Business Machines 
Corporation, Nowy Jork, US 

(72) Bednorz Johannes G., Muller Carl A., 
Takashige Massaki 

(54) Materiał nadprzewodzący złożony o struk
turze typu iCNiF. o wysokiej temperaturze 

przejściowej i sposób wytwarzania temperaturze 
materiału 

(57) Materiały nadprzewodzące złożone o ogólnym 
wzorze RE p AE TM.O. , w którym RE oznacza 

pierwiastek ziem rzadkich, AE - pierwiastek 
ziem alkalicznych lub kombinację pierwiastków 
tej grupy i TM - metal przejściowy, przy czym 
x < 0,3 i 0,1<^y^0,5» Sposób wytwarzania tych 
materiałów złożonych obejmuje operacje W3pół-
strącania wodnych roztworów odpowiednich azo
tanów i dodania współstrąconego osadu do kwasu 
szczawiowego, rozkład 03adu i reakcję w stanie 
otałym w temperaturze 500-1200°C w ciągu 1-8 
godzin, wytworzenie tabletek ze sproszkowanego 
produktu pod wysokim ciśnieniem, spiekanie 
tabletek w temperaturze 500-1000°C w ciągu 1/2 ~ 
3 godzin i poddanie tabletek dodatkowej obrób
ce wyżarzania w temperaturze 500-1200°C, w 
ciągu 1/2 - 5 godzin, w atmosferze ochronnej 
umożliwiającej regulację zawartości tlenu w 
końcowym produkcie. /18 zastrzeżeń/ 

4(51) H01M A1 (21) 264114 (22) 87 02 12 

(71) Centralne Laboratorium Akumulatorów 
i Ogniw, Poznań 

(72) Brudka Zdzisław, Bogucki Wacław, 
Szczęśniak Barbara, Olech Edward, 
Dudzińska Mirosława, Nowaczyk Urszula, 
Piasecki Wojciech 

(54) Sposób formowania elektrod braunsztynowych 
w ogniwach galwanicznych 

57) Sposób polega na tym, że mieszankę depo-
aryzacyjną przed uformowaniem aglomeratu 
przeciska się przez zwężkę ukształtowaną w 
części czołowej dyszy, zmniejszająca średnicę 
strumienia dozowanej mieszanki od 5%-60% 
na odcinku od 1 mm do 10 mm. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) H01M A1 (21) 264115 (22) 87 02 12 

(71) Centralne Laboratorium Akumulatorów 
i Ogniw, Poznań 

(72) Brudka Zdzisław, Bogucki Wacław, 
Szczęśniak Barbara, Olech Edward, 
Dudzińska Mirosława, Nowaczyk Urszula, 
Piasecki Wojciech 

(54) Dysza do formowania elektrod w ogniwach 
galwanicznych 

(57) Dysza ma w końcowym odcinku /1/ na wewnę
trznej powierzchni zwężkę /2 / . Czoło dyszy 
jest uformowane w postaci stożka ściętego /3/ 
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o kącie nachylenia tworzącej do osi dyszy 
od 30° do 80°. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) H01M A2(21) 269855 (22) 87 12 31 

(71) Centralne Laboratorium Akumulatorów 
i Ogniw, Poznań 

(72) Zakrzewski Paweł 

(54) Urządzenie do sprawdzania zaworów 
wieczek akumulatorów niklowo-kadmowych 

(57) Urządzenie składa się z podajnika wibra
cyjnego / 5 / , rynny opadowej do wieczek /6/, 
ramienia obrotowego / 4 / , gniazda ciśnieniowe
go / 7 / z uszczelką, siłownika dociskającego 
/ 8 / , pojemnika na dobre wieczka /9/i na wadli
we wieczka /10/ oraz uchwytu magnetycznego 
/ 1 / . Uchwyt magnetyczny / 1 / ma kształt dzwonu, 
który na swojej pobocznicy posiada równomier
nie rozmieszczone otwory przelotowe. Gniazdo 
ciśnieniowe / 7 / ma na całym obwodzie powierzchni 
czołowej uszczelkę o odpowiednim kształcie. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) H01P A1 21 264428 22 87 03 04 

Ć7l) Zakłady Elektronowe "Lamina", Piaseczno 
(72} Majewski Mieczysław 

(54) Okno falowodowe typu "pill-box" o roz
szerzonym paśmie roboczym 

(57) Okno falowodowe charakteryzuje się tym, 
że w osi wzdłużnej odcinka falowodu cylin
drycznego /1/ umieszczony jest metalowy 
element zakłócający /4/ o wymiarach poprzecz
nych znacznie mniejszych od średnicy tego 
falowodu. /] zastrzeżenie/ 

4(51) H01R A1 (21) 264480 f22) 87 03 06 

(71) Instytut Technologii Materiałów 
Elektronicznych 

(72) Senkara Jacek, Kowalczyk Jan, Kaliszuk 
Kazimierz, Idczak Bolesław 

(54) Kompozytowy materiał stykowy 

(57) Kompozytowy materiał stykowy, przeznaczo
ny na styki łączników elektrycznych, w któ
rych występuje zjawisko łuku elektrycznego, 
składający się z fazy trudnotopliwej, którą 
stanowi metal, korzystnie wolfram lub moli
bden i/lub związek chemiczny metalu oraz fazy 
łatwotopliwej, dobrze przewodzącej, stanowią
cej korzystnie miedź srebro lub ich stopy, 
charakteryzujące się tym, że faza łatwotopliwa 
zawiera dodatek jednego lub kilku metali w 
ilości do 30% wagowych w stosunku do masy 
składnika głównego tej fazy, tworzących z 
głównym składnikiem w sferze działania łuku 
elektrycznego, roztwór ciekły, wykazujący 
ujemne odchylenie od prawa Raoulta. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) H01R 
H05B 

A1 (21) 264826 (22) 87 03 24 

(71) Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownic
twa, Kraków 

(72) Nawrocki Józef, Zubik Wiesław 

(54) Złącze grzejnika wgłębnego do wygrzewania 
strefy p r zyoawiertowej 

(57) Złącze stanowi tulejka / 8 / z materiału 
o dobrej przewodności, nasunięta na żyłę / 6 / 
końcówki przewodu zasilającego / 5 / i na końców
kę /4a/ elementu grzejnego / 4 / , na której 
nawinięty jest podwójny obwój izolacyjny, we
wnętrzny /9/ w postaci potrójnej warstwy taśmy 
izolacyjnej szklanej, nasyconej lakierem 
elektroizolacyjnym, korzystnie alkilowo-fenolo-
wym, oraz zewnętrzny /10/ w postaci potrójnej 
warstwy taśmy torlenowej nasyconej dionową 
żywicą epoksydową z dodatkiem utwardzacza, 
korzystnie trójetylenoczteroaminy, stanowiące
go około Q% objętościowych w stosunku do iloś
ci żywicy. /1 zastrzeżenie/ 
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4 (5"O H01T A1 fcfl 264640 . (22) 87 03 12 
H01C 

£71} Instytut Elektrotechniki, Warszawa 
(72; Skowroński Edward, Przysucba Bronisław, 

Gołaszewski Jan, Korycki Piotr 

(J54l Odgromnik zaworowy prądu przemiennego 

(57} Odgromnik zawiera iskierniki sterowane 
/I.,, I 2, ... I a/ i warystory /W 1, W 2, ... W n/, 

połączone w segmenty /w* , m2> ..., m^/ różniące 

się pomiędzy sobą ilością iskierników /I / i 

warystorów /W-/, przy czym segmenty /«_/ z 

większą liczbą iskierników /I / umieszczone 

są w górnej części izolatora /10/« 
/1 zastrzeżenie/ 

4(51) H01T A1 (21) 264890 (22) 87,03 30 

(71) Ośrodek Badawczy Elektrotechniki i 
Automatyki Górniczej Gwarectwo 
Automatyzacji Górnictwa, Katowice 

(72) Kowalski Zbigniew, Pytel Wojciech, 
Brzezina Jan 

(54) Ochronnik przepięciowy 

(57} Ochronnik przepięciowy ma trzy stosy 
waryatorowe /A/, /B/„ /C/, które są usytuowane 
szeregowo w jednej osi /D/ z przewodzącymi 
podkładkami kontaktowymi /.K/„ /¥/ między nimi, 
przy czym skrajne stosy waryatorowe /A/ i /G/ 
są połączone przy pomocy wspornika /G/ tworząc 
układ elektryczny zamkniętego trójkąta. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) H02G A1 (21) 271396 (22) 88 03 22 

(71*) Zakład Energetyczny, Częstochowa 
(72) Gębski Ireneusz, Deska Mirosław 

(54) Sposób płytkiego układania kabli 
w ziemi 

(57) Sposób polega na ułożeniu kabla /2/ na 
podsypce z piasku i zabezpieczeniu go seg
mentowymi osłonami /3/, które przyaypuje 

się piaskiem ponad wysokość bocznych ścianek 
/5/, natomiast wystające części podpór /4/ 
łączy się daszkowymi, przesuwnymi ściankami 
/5/t a następnie całość zasypuje się piaskiem 
oraz ziemia, ., /1 zastrzeżenie/ 

4(51) H02IÍ A1(21*] 264454 (22) 87 03 05 

(71) Przedsiębiorstwo Zagraniczne w Polsce 
"SPARKS" - Zygmunt Piłat, Wesoła 

(72) Denis Jan P. 

(54) Sposób działania 1 układ elektronicznego 
urządzenia zabezpieczającego odbiorniki 
przed uszkodzeniem 

(57) Układ zawiera przerzutnik /P/ f układy 
opóźniające /U01/', U02/, /U03/, układ wykonaw
czy /UW/ oraz układ pomiarowy /UP/. 

Sposób działania polega na tym, że prze
rzutnik /P/ przechodzi do następnego stanu 
stabilnego dopiero po odczekaniu kolejnych cza
sów, podczas których układ porównuje parametry 
charakterystyczne w wybranych punktach dla da
nego odbiornika z zadanymi parametrami i odłą
cza napięcie zasilające odbiornik w przypadku 
niezgodności tych parametrów. /6 zastrzeżeń/ 

4(5l) H02H Al (21) 264703 (22) 87 03 17 

(71) Instytut Maszyn Materna tycznych, Warszawa 
(72) Kasprzyk Jerzy, Kuźnioki Wojcieoh 

(5 4) System blokady zabezpie czający układy 
wykonawcze przed nieprawidłowym wysterowaniem 

(57) System blokady zawiera układy sterujące 
/5/, układy wykonawcze /6/, układ blokujący 
/1/ układ czujnika /2/ napięć zasilających, 
układ kontroli /3/ napięć zasilających i 
układ wzmacniacza /4/. /1 zastrzeżenie/ 
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4(5l) H02K A1(2Í) 264992 (22) 87 04 02 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
/2) Rafalski Wojciech, Muszalski Zbigniew, 

Wilk Andrzej 

(54) Elektryczna szczotka do komutatorowych 
maszyn eTékťryoznych, zwłaszcza średnfoh 
i dużych mocy 

(57) Szczotka charakteryzuje się tyra, że 
szczotka podstawowa /1/ i szczotka pomocnicza 
/2/ o szerokości 3-5 mm przylegają wewnętrznymi 
powierzchniami pionowymi /6/ do siebie bez
pośrednio swobodnie za pomocą dowolnego luźno 
pasowanego połączenia wpustowego /li/, a gór
nymi powierze liniami poziomymi /4/ do kształ
tki /3/ uformowanej w postać odwróconej litery 
"U" 1 wykonanej z elastycznego tworzywa ele
ktroizolacyjnego. Pomiędzy spodnią środkową 

częścią kształtki /3/, a szczotką podstawową 
/1/ pozostawiona jest szczelina /5/. Szczotka 
podstawowa /1/ połączona jest elektrycznie 
ze szczotką pomocniczą /2/ za pomocą linki /7/, 
wyprowadzonej ze szczotki podstawowej /1/ przez 
otwór w kształcę /3/, poprzez element impedan
cyjny /8/, łączącej się z linką /9/ wyprowa
dzoną przez otwór w kształtce /3/ ze szczotki 
pomocniczej /?./. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) H02K A1 C(21) 264993 (22) 87 04 02 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Muszalski Zbigniew, Rafalski Wojciech, 

Wilk Andrzej 

(54) Szczotka do komutatorowych maszyn 
elektrycznych zwłaszcza małych 1 
średnich mocy 

(57) Szczotka charakteryzuje się tym, że do 
płaszczyzny pionowej szczotki /1/, przechodzą
cej prze» jej krawędź zbiegającą /2/, przykle
jona jest cienka warstwa tkaniny przewodzącej 
/3/t oddzielonej od szczotki /1/ warstwą 
materiału elektroizolacyjnego /4/. Tkanina 
przewodząca /3/ połączona jest elektrycznie 
ze szczotką /1/ poprzez element impedancyjny 
/5/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) H02M A1C21) 264769 (22) ß7 03 20 

(71) Wojskowa Akademia Techniczna im.Jarosława 
Dąbrowskiego, Warszawa 

(72) Piohola Wiesław, Karczewski Jan, 
Terlecki Jan 

(54) Przetwornica tyrystorowa trój taktowa 

(57) Przetwornica zawiera źródło napięcia sta
łego /E/, które połączone jest przez dławik 
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4(51) H02K Al C21J 264886 (22) 87 03 30 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Muszalski Zbigniew, Rafalski Wojciech, 

Wilk Andrzej 

(54) Elastyczna szczotka do komutatorowych 
maszyn elektrycznych, zwłaszcza średnich 
I dużyoft mocy 

(57) Szczotka charakteryzuje się tyra, że szczot
ka podstawpwa /1/ i szczotka pomocnicza / 2 / o 
szerokości 3-5 mm przyklejone są swymi górnymi 
powierzchniami poziomymi / 4 / warstwą kleju /5/ 
do kształtki /3/ wykonanej z elastycznego two
rzywa elektroizolacyjnego. Obie szczotki / 1 / 
i /2/ swymi powierzchniami pionowymi /6/ przy
legają do siebie bezpośrednio swobodnie lub 
za pomocą dowolnego luźno pasowanego połącze
nia wpustowego /11/. Szczotka podstawowa / 1 / 
połączona jest elektrycznie ze szczotką pomoc
niczą /2/ za pomocą linki / 7 / wyprowadzonej 
ze szczotki podstawowej / 1 / przez otwór w 
kształtce /3/, poprzez element impedancyjny 
/&/ łączącej się z linką /9/ wyprowadzoną przez 
otwór w kształtce / 3 / ze szczotki pomocniczej 
/2/ /6 zastrzeżeń/ 
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/L/ i tyrystor /T../ z kondensatorem impulsowym 
/C 1/, natomiast katoda tyrystora /T../ i kon
densator impulsowy /C../ połączone są z anodą 
drugiego tyrystora /T_/, którego katoda połą
czona jest z uzwojeniem pierwotnym transforma
tora wysokiego napięcia /Tr/, a wtórne uzwoje
nie transformatora połączone jest przez diodę 
/D„/ z obciążeniem w postaci kondensatora 
gromadzącego /C b/ Równolegle do drugiego 

tyrystora /T / podłączona jest w kierunku 

zaporowym w stosunku do niego dioda /D?/ 

/1 zastrzeżenie/ 

znajduje s i ę w stopniu wejściowym wzmacniacza. 
/2 zastrzeżenia/ 

4(51) H02P A2(21) 269961 (22) 87 12 31 

(71) Politechnika Świętokrzyska, Kielce 
(72) Kobierski Zdzisław, Pawłowski Andrzej, 

Syrek Jerzy, Zbroszczyk Edward, Dębosz 
Andrzej, Szczepański Władysław 

(54) Układ do obniżania prędkości silników 
prądu przemiennego? zwłaszcza silników 
napędzających wózki w magazynach 
wysokiego składowania 

(57) W układzie prądnica synchroniczna /6/ 
połączona jest poprzez przekładnię pasową /7/ 
z elektrycznym silnikiem napędowym /5/. Jej 
uzwojenie wzbudzenia /9/ połączone jest z wyjí 
ciem prostownika niesterowanego /8/, którego 
wejście połączone jest z uzwojeniem wtórnym 
/3/ transformatora prostownikowego /1/. 
Uzwojenie pierwotne napięciowe /2/ prądnicy 
synchronicznej /6/ dołączone jest do sieci 
zasilającej /10/, do której dołączony jest 
także poprzez dodatkowe uzwojenie pierwotne 
prądowe /4/ transformatora prostownikowego 
/1/ elektryczny silnik napędowy /5/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) H03B A1(21) 264314 (22) 87 D2 26 

(75*1 Mikołajczyk Maciej, Warszawa 

(54) Układ tranzystorowego generatora do 
zasilania przetworników piezoceramicznych 

(57) W układzie, końcowy stopień wzmacniający 
zawiera pierwszy tranzystor /T2/ w układzie 
wspólnego emitera, oraz drugi tranzystor /T3/ 
w układzie wtórnika emiterowego, którego emi
ter jest połączony z przetwornikiem piezo-
ceramicznym /p/ i diodą /Dl/. Tranzystor /T1/ 

4(51) H03B A1(21) 264779 C22) 87 03 23 

(71) Zakłady Radiowe "Diora" Ośrodek Projekto
wania i Wdrożeń Radiofonii Odbiorczej, 
Dzierżoniów 

(72) Lubczański Zbigniew 

(54) Programowalny dzielnik częstotliwości 

(51) Dzielnik częstotliwości ma na wejściu 
wstępny licznik /M/, ustalający podział przez 
100, 101, 110 i 111, którego wyjście połączone 
jest z wejściami zegarowymi /CP/ głównego licz
nika /D1/ i dwóch pomocniczych liczników /D2/ 
i /D3/. Wyjścia stanu /Q/ liczników /D2/ i 
/D3/ połączone są z wejściami układu sterowania 
/U3/ /1 zastrzeżenie/ 

4(51") H03D 
G01R 

A1 (21) 264548 (22) 87 03 09 . 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław i 
Polskie Górnictwp Naftowe i Gazownictwo, 
Ogólnokrajowe Wielozakładowe Przedsiębior
stwo Państwowe Użyteczności Publicznej, 
Zakład Geofizyka, Kraków 

(72) Prałat Andrzej, Wroczyński Ryszard 

(54) Układ detektora amplitudy 

(57) Układ zawiera sterowane klucze /T1, T2/, 
które zawierają jeden z biegunów źródła /E/ 
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napięcia cechującego ze wspólnym punktem po
łączeń półprzewodnikowych elementów /D/ z 
obciążającymi rezystorami /R3/. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) H03K A1 (21) 264757 (22) 87 03 19 

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

(72) Skrzewski Mirosław 

(54) Sposób i układ przełączania sygnału 
taktującego, eliminujący fragmenty' 
impulsów 

(57) Układ składa się z układu decyzyjnego 
/D/, przerzutników synchronizujących ?P1/ i 
/P2/ oraz układu wykonania przełączenia /W/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(5l) H03K A1 (21) 264814 (22) 87 03 25 

(71 Instytut Technologii Elektronowej, 
Warszawa 

(72) Sobczak Andrzej, Basiński Jacek, 
Paprocki Cezary, Strasz Witold, 
Romański Jan, Kubiak Roman, Wyszyński 
Adam 

(54) Jednowe j ściowy przyrząd rozp ozna j ący 
trzy stany logiczne 

(57) Przyrząd zawiera cztery elementy rezy-
atancyjne/1, 2, 3 t 4/ połączone ze sobą 
szeregowo oraz dekoder /5/« /1 zastrzeżenie/ 

4(51) H03L A1 (21) 26466O (22) 87 03 16 

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

(72) Cygankiewicz Dariusz, Errael Marek, 
Kolka Henryk 

(54) Układ sterowania kluczy tranzystorowych 
z izolacją galwaniczną 

(57) Układ ma trzy wejścia /We1, We2, We3/ i 
dwa wyjścia /Wy1, Wy2/. W układzie znajdują 
się cztery tranzystory /T1, T2, T3, T4/ oraz 
dwa transformatory /Tr1, Tr2/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4C51) H04B A1 (21) 264673 (22) 87 03 15 

(71) Ośrodek Badawczy Elektrotechniki i 
Automatyki Górniczej, Katowice 

(72) Skoropacki Witalij, Rej Andrzej, 
Bełza Marek, Augustynik Sławomir 

(54) Sposób zdalnego iskrobezpiecznego zasila
nia urządzeń telekomunikacyjnycn 

(57) Sposób polega na tym, że każde urządzenie 
telekomunikacyjne jest zasilane z toru /T/ 
poprzez odbiornik zasilania / 5 / prądem o innej 
częstotliwości. Urządzenia telekomunikacyjne 
ulokowane w największej odległości od stacji 
centralnej źródeł zasilania / 1 / zasilane są 
prądem o częstotliwości najniższej lub zerowej. 
Natomiast urządzenia telekomunikacyjne najbar
dziej zbliżone do stacji centralnej źródeł 
zasilania / I / są zasilane prądem o częstotli
wości najwyższej. Prąd zasilania od każdego ze 
źródeł zasilania /1/ poprzez układ zabezpiecze
nia /1/ i układ sumujący / 3 / jest doprowadzony 
do toru telekomunikacyjnego /T/. Prąd zasilania 
o określonej częstotliwości jest odbierany po
przez odbiorniki zasilania /5/ przez filtr za
silania / 4 / . /1 zastrzeżenie/ 

4(51/ H04M A1 (21) 264457 (22) 87 03 05 

(71) Kombinat Przemysłu Narzędziowego "VIS" -
Fabryka Wyrobów Precyzyjnych im. Gen. 
Świerczewskiego, Warszawa 

(72) Popczyk Tadeusz, Opaliński Andrzej, 
Młynarz Zdzisław, Frankowski Zbigniew, 
Tuszyński Waldemar 

(54) Urządzenie do blokowania połączeń 
telefonicznych międzymiastowych i 
międzynarodowych w ruchu automatycznym 
nieuprawnionym abonentom 

(57) Urządzenie w układzie licząco-analizują-
oym /4/ połączonym z translacją linii miejs
kiej /2/, zawiera układ formowania impulsów 



84 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 21 /387/ 1988 

/22/, licznik impulsów /25/, dekoder /27/, 
układ wykonawczy /29/, przerzutnik /17/, układ 
zerujący /35/ oraz układ opóźniający /38/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) H05B A1(21) 264651 C(22) 87.03 13 

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

(72) Tomaszewski Jerzy 

(54) Płytkowy element grzejny 

(57) Element grzejny charakteryzuje się tym, 
że ma płytkę /3/ wykonaną z materiału przepusz
czającego fale elektromagnetyczne o długości 

od 10~ 8 do 1 0 5 /m/, pokrytą z jednej strony 
warstwą oporową /4/. a z drugiej strony 
substancją /2/ pochłaniającą fale elektroma
gnetyczne z tym, że substancja ta zawiera 
napełniacz ciała stałego o ziarnistości naj
korzystniej od 4 . 10-6 d 0 4 . 10-5 /m/ i ma 
odporność termiczną na degradację wyższą od 
wartości temperatury warstwy oporowej /4/» a 
niższą od temperatury mięknienia płytki /3/, 
pochłaniającej fale elektromagnetyczne. Ele
ktrody IM umiejscowione są naprzeciw siebie 
i tak usytuowane, że najmniejsza odległość 
ich zewnętrznych, zwróconych ku sobie, punktów 
do długości tych elektrod mieści się w prze
dziale od 1 do 3. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) H05K A1 (21) 264523 (22) 87 03 09 

(71) Pomorskie Zakłady Aparatury Elektrycznej 
"Apator", Toruń 

(72) Nowakowski;Henryk, Lemański Tadeusz 

(54) Rama wsporcze, elementów wyposażenia 
zwłaszcza w komorach ognioszczelnych 
o kształcie okrągłym 

(57) Rama wsporcze ma listwy /1/ podłużne, 
których odgięte ramiona /2/ tworzą w stosunku 
do siebie kąt 90° a do płaszczyzny mocującej 
kąt 45°. Listwy /1/ są przymocowane śrubami 
/3/ za pośrednictwem tulejek /4/ dystansowo 
regulacyjnych do kołków /5/ rozmieszczonych 
równomiernie na obwodzie okrągłego płaszcza 
/6/ komory. Do listew /1/ podłużnych, najle
piej z modułowo rozmieszczonymi otworami /!/, 
są przymocowane śrubami /8/ wsporniki pionowe 
/9/ lub poziome /10/ przeznaczone do zamoco
wania elementów wyposażenia komory. 

/1 zastrzeżenie/ 
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DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

4(51) A01B U1(21) 81974 (22) 87 12 11 

(71) Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych, 
Poznań 

(72) Kalisssk Jan, Zawieja Bolesław, 
Kowalski Henryk 

(54) Zawieszenie hydrauliczne do ciągników 

(57) Zawieszenie składa się z płyty /1/, której 
końce /2/ są zagięte pod kątem rozwartym two
rząc korytko, które w swej górnej części ma 
przytwierdzony wspornik lewy /3/ i wspornik 
prawy /4/, natomiast w dolnej części ma przy
twierdzoną oś tylną /5/. Wspornik lewy /3/ i 
prawy /4/ służą do mocowania osi dźwigien kom-
letnych /6/, a oś tylna /5/ służy do mocowania 
tłoczyaka /7/. Całośó zawieszenia mocowana 
jest do płetwy ciągnika zrywkowego. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) A01K U1(21) 81868 (22) 87 12 03 

(71) Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego 
"BEL0KA", Dziwnów 

(72) Piotrowski Andrzej, Waniewaki Bogdan 

(54) Włok niewodowy do połowu ryb 

(57) Włok złożony jest z gardzieli /2/, klino
wych płatów niewodowych /I/ oraz worka /4/. 
Klinowe płaty niewodowe /1/ połączone są z gar
dzielą ,/2/ u ich szerszej podstawy, przy czym 
górna część płata niewodowego /1a/ połączona 
jest z gai-dzięlą / 2 / pośrednio przez nawis / 3 / , 
zas dolna część płata niewodowego /1b/ połączona 
jest z tą gardzielą bezpośrednio. Gardziel /2/ 
o üi-edukowanych wymiarach łączy się bezpośred
nio a workiem / 4 / , przy czym długość gardzieli 
równa się długości worka Do nadbory /9/ przy

twierdzone są pływaki /5/, zaś do podpory 
/ 8 / jest przytwierdzony łańcuch /7/ obciążają
cy» /3 zastrzeżenia/ 

4(51) A01K U1 (21) 82003 (22) 87 12 16 

(75) Turkowski Andrzej, Warszawa 

(54) Kolczykownica 

(57) Kolczykownica składa się z dwóch ramion 
/2/ i /3/, spiętych obrotowo na sworzniu /1/, 
rozwieranych samoczynnie sprężyną rozprężającą 
/9/. Na końcu ramienia przytrzymującego /2? 
usytuowane jest gniazdo ustalające/U/,które w wido
ku z góry ma kształt litery "U". W odpowiedniej 
odległości od osi obrotu /1/ w kierunku gniazda 
ustalającego /4/ na ośce /5/ przymocowana jest 
blaszka przytrzymująca /6/, która nad gniazdem 
ustalającym /4/ ma wycięcie w kształcie litery 
•'U", a drugi koniec blaszki /6/ naciskany jest 
sprężyną 11/ ustaloną w gnieździe /10/. W końco
wej części ramienia wprowadzającego /3/ zamoco
wany jest wymienny trzpień ustalająco-wprowa-
dzający /&/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) A01K 
H05C 

U1 (21) 82006 (22). 87 12 16 

(71) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego -
Akademia Rolnicza, Warszawa 

(72) Osypiuk Roman, Grązka Tadeusz 

(54) Izolator ogrodzenia elektrycznego 

(57) Izolator ma dielektryczny, przecięty pierś
cień /1/ do mocowania przewodu, połączony nie
rozłącznie ze ślimakową opaską zaciskową /2/. 

/1 zastrzeżenie/ 
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4(51) A21B U1(21) 81951 (22) 87 12 09 

(71) Ośrodek: Badawczo-Rozwojowy Maszyn, i 
Urządzeń Przetwórstwa Zbożowo-Paszowego, 
Bydgoszcz 

(72) Butowski Jerzy, Tubiszewski Bolesław 

(54) Urządzenie zabezpieczające przed przewra
caniem bochenków 

(57) Urządzenie stanowi pręt /5/ z ramionami 
/6/, które połączone są ze słupkami /9/ zamo
cowanymi do korpusu przenośnika odprowadzające
go /4/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) 

(71) 

(72) 

A41D U1 (21) 79351 (22) 87 02 04 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Technicznych Wyrobów Włókienniczych,Łódi 
Tarkowska Sylwia, Witczak Elżbieta, 
Łuczyński Witold, Biń Renord, Sokół 
Maria, Jargus Franciszek, Niemiec 
Franciszek 

(54/ Kurtka ubrania sztormowego 

(57) Kurtka ubrania sztormowego ma w swych 
przodach /7, 8/ części wewnętrznej trójwarstwo-
wą piankę z polichlorowinylu typu "Pianwil", 
przepikowaną z dwóch stron wraz z tkaniną 
podszewkową, zaś na zewnętrznej części, na 
przodach /7, 8/ ma naszyte prostokątne kiesze
nie /13, 14/ z klapkami /15, 16/ o konstrukcji 
utrudniającej dostęp wody do ich wnętrza. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) A45C U1 (21) 81714 (22") 87 11 19 

(75) świeca Sławomir, Chełm 

(54) Pojemnik na bilety 

(57) Pojemnik ma postać pudełka o prostopadło-
ściennyra wnętrzu ograniczonym: ściankami bocz
nymi /1/, ścianką czołową /2/, ścianką tylną 
/3/, dnem /4/ i od góry: ścianką przednią 
/5/ i ścianką zaczepową /6/. W ściankach bocz
nych /1/ znajdują się wycięcia 11/, w których 
umieszczony jest gumowy pierścień kołowy /8/ 
dociskający plik biletów / H A Pojemnik ma 
przegrodę /9/, która z dnern /4/ tworzy szcze
linę na przechowywanie skasowanego biletu 
/15/. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) A46D U1 (21) 81752 (22) 87 11 23 

(71) Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne 
PREFABET-OLSZTYN, Olsztyn 

(72) Wójcicki Kazimierz, Mazanek Marek 

(54) Urządzenie do nawijania walcowych 
szczotek stalowych 

(57) Urządzenie zbudowane jest z ramy /1/, 
kątowego toru /2/ wózka poprzecznego /5/ z 
kołkami /4/> głowicy roboczej /6/, dynamome
tru /12/, silnika napędowego /14/» przekładni 
łańcuchowej /15/t mechanizmu zapadkowego oraz 
stojaka z prętami. Tor /2/ jest skręcony wzglę
dem wału /3/ nawijanej szczotki o kąt 06 równy 
kątowi nachylenia linii śrubowej rowka naciętego 
na wale /3A Głowica robocza /6/ składa alę 
z wózka wzdłużnego /!/, połączonego kinematycz
nie z wózkiem poprzecznym /5/ poprzez dynamo
metr /12/ t ze stałego stożkowego bębna /8/, 
płytki ciernej /9/, docisku krążkowego /10/ 
i ręcznego pokrętła /11/. /1 zastrzeżenie/ 

4(5l) A46D U1 (21) 81754 (22) 87 11 23 

71) Instytut Włókiennictwa, Łódź 
(2) Russek Wanda, Szucht Edward, Krzyżanowski 

Jacek, Żyliński Andrzej, Jabłoński 
Mirosław, Rzepkiewicz Stanisław 

(54) Włosie syntetyczne na wyroby szczotkarsklę 

(57) Włosie syntetyczne na wyroby szczotkarsklę 
charakteryzuje się tym, że aa przekrdj poprzecz
ny w kształcie asteroidy. /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) A47B U1 (21) 80835 (22) 87 08 07 

(75) Majewski Marek, Radom 

(54) Podstawka 

(57) Podstawkę do książek stanowi rama /1/ 
wygięta z drutu oraz dwa skrzydła /3/ połą
czone z ramą /1/ wahliwie poprzez zawiasy 
/2/. Skrzydła wyprofilowane z drutu mają 
występy /4/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) A47B Ü1 (21) 81536 (22) 87 11 02 

(30) 87 05 02 - Proeksportowa Wystawa 
Polskich Mebli "Polskie Meble" 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Meblarstwa, 
Poznań 

(72) Mikołajczak Jacek, Patyk Jacek, Osińska 
Krystyna 

(54) Szafki meblowe o konstrukcji płytowo-
liatwowej 

(57) Szafki charakteryzują się tym, że płytę 
górną zamykającą szafki stanowi płyta wieńco
wa /b/ z listwą czołową /7/ i listwami boczny
mi /8/ połączonymi z płytą wieńcową, przy czym 
płyta ta ma na płaszczyźnie spodniej otwory 
montażowe, poprzez które jest ona łączona 
za pomocą kołków. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) A47B U1 (21) 81732 22 87 11 20 

(71] Instytut Komputerowych Systemów 
Automatyki i Pomiarów, Wrocław 

(72) Hadyński Benedykt 

(54) Roboczy pulpit stanowiska mikrokompu
terowego 

(57) Roboczy pulpit składa się 2. podstawy /1/ 
i pokrywy /2/. Dolna płaszczyzna 75/ podstawy 

/1/ jest prostopadła do tylnej ścianki /6/ 
podstawy /1/. Podstawa /1/ ma dwie górne 
płaszczyzny /9/ i /10/, z których pierwsza, 
prostopadła do tylnej ścianki /6/, przechodzi 
w drugą, pochyloną do dolnej płaszczyzny /5/ 
pod kątem ostrym. Czołowa część /11/ pokrywy 
/2/ styka się z czołową częścią /12/ podstawy 
/1/. Tylna część /13/ pokrywy /2/ połączona 
jest przy pomocy zaczepów /14/ z drugą górną 
płaszczyzną /10/ podstawy /1/. Szerokości 
/a/ podstawy /1/ i pokrywy /2/ są równe, a 
długość /b/ pokrywy /2/ jest nieco mniejsza od 
długości /c/ drugiej płaszczyzny /10/ podstawy 
/1/. Grubość /d/ pokrywy /2/ w przybliżeniu 
jest równa połowie najmniejszej grubości /e/ 
podstawy /1/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) A47B U1 (21) 81939 (22) 87 12 10 

(71) Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy 
"Metalowiec", Działdowo 

(72) Ropelewski Henryk, Peć Zdzisław 

(54) Stół z środkową płytą obrotową 

(57) Stół składa się z pionowej, środkowej 
kolumny /1/ z nasadą obrotową /4/» na której 
spoczywa płyta obrotowa /6/. Pięć nóg /&/ 
stołu ma kształt trapezów, które swymi mniej
szymi podstawami przymocowane są do kolumny 
/1/. Do górnych końców większych podstaw tra
pezów nóg /8/ przymocowane są trwale poziome 
pręty /10/, na których spoczywa zewnętrzna, 
nieobrotowa płyta /11/, natomiast do końców 
dolnych przymocowane są trwale poziome pręty 
/12/ ze śrubami, które opierają się na podło
dze / H / . /2 zastrzeżenia/ 

4(51) A47B Ul (21) 81961 (22) 87 12 10 

(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Meblarskiego, 
Potulice 

(72) Holec Piotr 

(54) Zestaw aeffinentow.y młodzieżowy 

(57) Zestaw zbudowany jest z segmentów: ubra
niowego /1/, pustego /2/, muzycznego /3/, kan-
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celaryjnego / 4 / z zamykanymi nadstawkami / 5 / , 
przy czym segment kancelaryjny / 4 / zawiera 
biurko /13/ którego wzdłużna oś usytuowana 
jest w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyz
ny wyznaczonej przez tył segmentów. Biurko 
/13/ ma kancelaryjną szafkę /15/ z otwiera» 
nyoi drzwiami usytupwanymi w przedniej i tylnej 
części tej szafki /15/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) A47G U1(21) 81863 (22) 87 12 03 

(71) Świdnickie Zakłady Przemysłu Wełnianego 
"SIWELA", Świdnica 

(72) Kapuścińska Sabina, Jasinowska Janina 

(54) Kołdra 

(57) Kołdra ma jedną stronę wykonaną z tkaniny 
adamaszkowej/6/, na którą nałożone jest runo 
/ 3 / , włóknina / 2 / , a następnie tkanina kretono-
wa / 1 / . Całość krawędzi zewnętrznych jest wy
winięta podwójnie i obszyta, tworząc obszycie 
krawędzi / 5 / . /1 zastrzeżenie/ 

4(5l) A47G U1 (21) 82186 (22) 87 12 23 

(71) Fabryka Artykułów Turystycznych i 
Sportowych "Polsport", Góra Kalwaria 

(72) Budek Stefan 

(54) Leżak Turystyczny, składany 

(57^ Leżak charakteryzuje się tym, że dolne 
części / 1 / rur / 2 / oparcia oraz górne części 
/ 3 / rur / 4 / przedniej podpory są połączone 
za pomocą nitów z poziomo usytuowanymi» bocz
nymi rurami / 5 / siedziska. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) A47J U1 (21) 82010 (22) 87 12 15 

(71) Pomorski Okręgowy Zakład Gazownictwa 
w Gdańsku, Zakład Gazyfikacji Bezprzewo
dowej , Gdynia 

(72) Stachura Jaoek 

(54) Dwupalnikowa kuchenka turystyczna na gaz 
propan-butan 

(57) Kuchenka składa się z dwóch obudów /1,2/ 
połączonych ze sobą zawiasami / 3 / , które po 
złożeniu mają kształt walizki, zaś ruszta 

/ 9 , 10/ wystające ponad powierzchnię obudów 
/ 1 , 2/ i palników /4» 5/ są wzajemni® względem 
siebie przesunięte o kąt około 45°. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) A47L U1 (21) 81755 (22) 87 11 23 

(75) Fajge Marek, Bielsko-Biała 

(54) MlŻ£ a ręczna. 

(57) Myjka ręczna składa się z pojemnika wodo
szczelnego / 1 / s jednej strony otwartego, wy
posażonego po zewnętrznej stronie w nakładkę 
myjącą / 2 / połączoną trwale wzdłuż obrzeża 
/ 3 / z pojemnikiem wodoszczelnym / 1 / który ma 
postać torby z folii, /4 zastrzeżenia/ 

4(5l) A62B Ul (21) 81735 (22) 87 11 20 

(71) Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa 
EMAG - Fabryka Sprzętu Ratunkowego 
i Lamp Górniczych "PASER", Tarnowskie 
Góry 

(72") Kowalski Alfred 

(54) Złącze węża oddechowego 

(57") Złącze składa się z łącznika / 5 / wetknię
tego w wąż oddechowy / 4 / przełożony przez 
gniazdo / 3 / wykonane w komorze / 2 / maski twa
rzowej / 1 / . Łącznik / 5 / zawiera kołnierz 
beczkowatą powierzchnię boczna i przelotowy 
otwór. /2 zastrzeżenia/ 
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Ul (21) 81748 (22) 87 11 24 4 (51J A63B 

(75] Krauze Andrzej 

(54) âi2AËK-â£-JSSâJE~Si5i2fM2 

(57) Stojak ma w rasai ani u /1/ osada ony pręt 
/2/- który ma górną końcówkę zaokrągloną i 
osadzoną w otworze tuiei /3/ umieszczonej wo-
wńątra ramienia /1/. Siatka /5/ osadzona Jest 
na pręcie /6/ połączonym z kostką /4/» umie
szczonym w otworze podstawy /7/« 

/1 zastrzeżenie/ 

4(511 A63H 01(21) 81496 (22} 87 10 28 

(71) Chemiczna Spółdzielnia Pracy, Dąbrowa 
Białostocka 

(72) Bujnowski Zbigniew 

(54) 2afrawka w postaci wadlcarze 

(57) Zabawki stanowi korpus /i/, w ktox'ym 
uUe3SC.sc.ny jest silnik elektryczny wwaz z 
mechanizmom napędowym. W otworze /5/ korpusu 
/I/ osadzona lest obrotowo tarcza /o/ z ryD-
kaai. Ha występach / 2 / korpusu /1/, w gniaz
dach usytuowane są postacie rybaków /13/ z 
»fcdaiakami /.19/i wyposażone w przycisk /Ib/ 
powodując? opuszczanie sie magnesu /22/ chwy
tającego rybkę. Zabawka jest zaopatrzona w 
baterię. /8 zastrzeżeń/ 

4(51) A63H Ul (21) 81849 (22) 87 12 02 

(75) Wieczorek Janusz, Danowicz Jerzy, 
Częstochowa 

(54) Meechanizm zabawki kroczącej 

(57"J Mechanizm składa się z elementu sprężyste
go /3/ oraz zderzaka /4/, osadzonych w górnej 
części každej z kończyn /2/, wykonujących 
ruch kroczący. Element sprężysty /3/ łączy 
kończynę / 2 / z korpusem /1/. Zderzak /4/ wspie
ra się swą powierzchnią czołową na korpusie 
/1/ł ograniczając ruch kończyny /2/ do przodu. 

/1 zastrzeżenie/ 

DZIAŁ B 

ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

4(51) B01D 01(21) 82178 (22) 87 12 24 

(71) Zakłady Przemysłu Metalowego H.Cegielski, 
Poznań 

(72) Piessak Bogdan 

(54) Urządzenie odzielania oleju zwłaszcza z chłodziwa 

(57) Urządzenie ma pompę wirnikową ^ / u m i e s z 
czoną w zbiorniku wstępnego przepływu /4/, 
który zamontowany jest do pływaków /5/. Pompa 

jegt za pośrednictwem 
przewodu dopływowego /8/ ze zbiornikiem sépara-
cyjnym /9/. Zbiornik separacyjna /9/ ma poiono-

wą przegrodę /1O/ ze szczeliną /11/ w dolnej 
jego części. Do zewnętrznej ściany zbiornika 
separacyjnego /9/ przytwierdzony jest przelew 
712/ a zamontowanym przewodem odpływowym /13/. 
Zbiornik wstępnego przepływu/4/ ma na bocznej 
powierzchni okno wpływowe /6/ wyposażone w 
siatkę separacyjną /7/. /3 zastrzeżenia/ 

http://uUe3SC.sc.ny
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4(51) B01P 
F16J 

U1 (21) 81800 (22) 87 11 27 

(71) Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu 
Spożywczego "Spomasz", Żary 

(7) Ła3towski Zdzisław 

(54) Pokrywa mieszarki próżniowej 

(57) Pokrywa charakteryzuje się tym, że w row
ku /3/ obrzeża /1/ pokrywy /Z/ jest osadzona 
elastyczna uszczelka /4/ o zamkniętym obwodzie. 

/2 zastrzeżenia/ 

4 (51) B01F U1 (21) 81801 (22) 87 11 27 

(71) Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu 
Spożywczego, Żary 

(72) Ła3towski Zdzisław 

(54) Mieszarka z czołowym wyładunkiem 

(57) Pokrywa /2/ zawieszona jest uchylnie nad 
wyładowczym otworem /1/. Ma ona boki rozszerza
jące się ku dołowi, wzdłuż ściany zbiornika 
/5/, natomiast na jednym z boków jest usytuo
wany przycisk /6/ spoczywający przy zamkniętej 
pokrywie /2/, na krańcowym łączniku /7/. 

/1 zastrzeżenie/ 

elementów regulacyjnych i przełączających. 
/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B01L U1 (21) 81953 (22) 87 12 11 

(30) 87 06 14 - Międzynarodowe Targi 
Poznańskie 

(71) Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe 
"MEDICAT", Warszawa 

(72) Żakowicz Andrzej, Szymańska Aleksandra, 
Strzałkowski Jan, Podłucki Leonard 

(54~) Obudowa przenośnego miernika pH 

(57) Obudowa składa się z podstawy /i/ i po
krywy /2/ i ma postać prostopadłościanu. 
W pokrywie /2/ na zewnętrznym obwodzie w ścia
nach bocznych znajduje się wgłębienie, w któ
rym jeat umieszczona taśma dystansowa /3/ 
dociśnięta po złożeniu krawędzią podstawy /2/. 
Przednia ściana pokrywy /2/ jest w części 
wznie3ipna /6/ w jednym końcu i ma otwór /7/ 
z przezroczystą osłoną. W bocznych ścianach 
pokrywy /2/ połączonych z taśmą dystansową 
/3/ znajduje aię otwory służące do osadzania 

4(51) B01L U1(21) 81954 (22) 87 12 11 

(30) 87 06 14 - Międzynarodowe Targi Poznańskie 
(71) Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe 

"MEDICAT", Warszawa 
(72) Żakowicz Andrzej, Szymańska Aleksandra, 

Strzałkowski Jan» Podłucki Leonard 

(54) Statyw do mocowania przyrządów pomiarowych 

(57) Statyw ma połączoną rozłącznie z podstawą 
/1/ kolumnę /2/, na której jest umieszczony 
przesuwny samozaciskowy uchwyt /"}/ do mocowa
nia przyrządów pomiarowych oraz pomocniczy prze« 
suwny uchwyt /4/ do mocowania sondy lub głowi
cy pomiarowej. Pod uchwytami /3/, IM znajduje 
się oparty o podstawę /1/ ruchomy stolik /5/ 
do ustawiania badanej próbki. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) B21G Ul (21) 81717 (22) 87 11 18 

(71) Fabryki Akcesoriów Meblowych, Jhełmno 
(72)j Andryazak Andrzej, Kahlau Ryszard 

(54) Urządzenie do kształtowania końcówek 
prętów obrabianych przez przecfąkanie 

(57) W urządzeniu część formująca rowka /3/ * 
przekroju osiowym walca /2/ utworzona jest 
przez część łuku koła /5/, oraz proste styczne 
/6/ do tego łuku, rozwarte pod kątem / oC / do
branym tak, że przecinają one pobocznice walca 
/2/ w punktach wyznaczonych przez przecięcie 
półkola części prowadzącej z pobocznicą walca 
/2/. 71 zastrzeżenie/ 
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4 {'51) 821D 01 (21) 81854 (22") 87 12 04 

(71) Spółdzielnia Usług Rolniczych, Baboszewo 
(72) Nowicki Karol 

[54) Wykrójnik do cięcia płaskowników 
według linii krzywej , zwłaszcza 

(57) Wykrojnik aa płytę tnącą, którą tworzy 
prostopadłościan /1/ z prostokątnym rowkiem 
IM i wysuniętym w stronę stempla /2/, wypro
filowanym wspornikiem /3/. Stempel /2/ posuwa 
się w otworze poziomej płyty kierującej /6/, 
przekrywającej w sposób odłączalny wierzch 
dwóch kolumn /5/, umocowanych w podstawie /12/ 
wykrójnika z obydwu stron prostopadłościanu 
/1/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B21D Ul (21) 82191 (22) 37 12 29 

(71) Zakłady Teleelektroniczne "Telkom-
Telfa", Bydgoszcz 

(72) Urbański Józef 

(54) Zaginak 

(57) W zaginaku powierzchnie w płycie prowa
dzącej /5/ współpracujące ze stemplem /7/ 
tworzą z kierunkiem ruchu roboczego suwaka 
prasy kąt ostry / oć_ /. Główka stempla /7/ 
osadzona jest swobodnie w otworze płyty 
stemplowej /4/» Różnica wymiarów tego otworu 
i główki stempla /7/ jest taka, że umożliwia 
przesuwanie się stempla /7/ w kierunku środka 
zaginaka» 

Zaginak umożliwia w czasie jednego ruchu 
roboczego suwaka prasy gięcia elementów pod 
kątem rożnym od kąta prostego. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B21J U1 (21) 81998 (22) 87 12 14 

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

(72) Paszenda Luojan 

(54) Urządzenie pozycjonujące 

57) Urządzenie ma wymienną głowicę /4/ osa
czoną na pionowym, obrotowy» wale /2/. Wał 
/2/ napędzany jest przez osadzony w korpusie 
/1/ napęd /3/. Na wale /2/ zamooowane jest 
obrotowo ramię /6/ zakończone zespołem czujnika 
/7/. Ramię /6/ wraz z czujnikiem /!/ ustawia 
się i blokuje w zadanej pozycji, zaś wał /2/ 
wraz z głowicą /4/ i ułożonym na niej przedmio
tem obraca się aż do wychylenia dźwigni /8/ 
zespołu czujnika /7/. Wychylenie dźwigni /8/ 
powoduje zadziałanie wyłącznika /9/ i wyłącze
nie napędu /3/. Urządzenie wyposażone jest 
w chłodzącą instalację /10/ z kanałami /11/ i 
otworami /12/ w korpusie /1/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B23B U1 (21) 81847 (22) 87 12 02 

(71) Kombinat Urządzeń Mechanicznych "Bumar-
Łabędy", Zakłady Mechaniczne "Łabędy", 
Gliwice 

(72) Haj ok Gerard, Nawrot Piotr, Wieczorek 
Józef 

(54) Narzędzie kombinowane składane 

i 57) Narzędzie składa się z wiertła /1/ i po-
głębiacza /3/. Wiertło /1/ ma chwyt cylindry
czny /2/, którego czoło jest oparte o wkręt 
regulacyjny /5/ wkręcony w osiowe gniazdo pogłę-
niacza /3/ Pogłębiacz roa co najmniej trzy 
pióra ukształtowane spiralnie, z których każde 
jest zaopatrzone w płytkę wieloostrzową /6/ 
mocowaną mechanicznie przez płytkę dociskową 
Ul i śrubę /8/. Płytka dociskowa ma poprzecz-
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ny występ, który jest osadzony w rowku /9/ 
wykonanym poprzecznie na piórze pogłębiacza 
/3/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B23B Ü1 (21) 818A8 (22) 87 12 02 

(71) Kombinat Urządzeń Mechanicznych 
Bumar-Łabędy", Zakłady Mechaniczne 
"Łabędy", Gliwice 

(72) Haj ok Gerard, Wieczorek Józef 

(5^) Płytką ..wieloostrzowa 

(§7) Płytka wieloostrzowa /1/ od strony gór
nej powierzchni / 2 / ma wykonany śoin /5/pod 
ujemnym kątem / y^/ dochodzącym do 40°. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B233 U1(21) 81895 (22) 87 12 09 

(71) Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysło
wego MBudostal-4", Dąbrowa Górnicza 

(72) Stępień Edward, Licimiński Bogdan 

(57) Tuleję łączącą wiertło widiowe z uchwy
tem współpracującym z elektronarzędziem tworzy 
walec /1/ mający wydrążenie /2/, które prze
chodzi z jednej strony w kierunku podstawy 
walca IM w wydrążenie stożkowe /3/, a z dru
giej strony w wydrążenie stożkowe /4/, przy 
czym stożek /4/ jest większy od stożka /3/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B23B U1 (21) 81902 (2?) 87-12 09 

(71) Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-
WZM", Warszawa 

(72) Witkowski Stanisław 

(54) Wytaczarka do obróbki otworów 

(57) Wytaczarka ma korpus /9/, w którym zamonto
wana jest prowadnica /6/ obudowy wrzeciona 
/5/, która to obudowa połączona jest elementem 

rozłącznym /8/ ze śrubą dociskową /7/ zamonto
waną we wspomnianym korpusie tak, że jej oś 
wzdłużna jest równoległa do oai wzdłużnej 
wrzeciona /5/ /1 zastrzeżenie/ 

FiiB 
4(51) F20B Ü1 (21) 81928 (22) 87 12 08 

(71) Częstochowskie Zakłady Przemysłu 
Bawełnianego im. Z. Modzelewskiego, 
Częstochowa 

(72) Bogusławski Wiesław, Zobek Zbigniew 

(34)Palenisko mechaniczne warstwowe 

(57*) Palenisko składa się a ruchomego rusztu 
/ 1 / oraz kanału /2/ powietrza podmuchowego i 
kanału /3/ recyrkulacji spalin. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B23Q 01(21) 82132 (22) 87 12 22 

(71) Fabryka Samochodów Małolitrażowych 
"Polino", Bielsko-Biała 

(72) Kooeć Leon, Lutak Tadeusz, Makaruk 
Jerzy, Hamerlak Stanisław 

(54) Beben obrotowy, oddzielajacy,zwłaszcza 
w^ryJaoď" drobnych elementów 

(57) Bęben obrotowy /2/ o pozycji roboczej 
poziomej ma pobocznicę walcową wyposażoną w 
szczeliny przelotowe /i/ o kształcie wydłużo
nym, którvch długość jest co najmniej kilka-

4(51) B2.3K Ul (21) 81925 (22) 67 12 08 

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

(72) Zoremba Piotr, Stach Joachim, Biszczuk 
Zbigniew 

(54) Uchwyt mocujący misy i stożki zamknięć 
wielkopiecowych do obrotowego^stołu 
spawalniczego 

(57) Uchwyt ma zabudowany w dociskowej szczęce 
/I/ sprężysty element /7/ najkorzystniej w 
postaci talerzowej sprężyny. Uchwyt wyposażony 
jest ponadto w oporowa klamrę /2/ z dociskowy
mi śrubami /6/. klamra /2/ mocowana jest do 
stołu za pomoca zębatek i płaskich klinów /4/. 

/3 zastrzeżenia/ 
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krotnie większa od szerokości, a dwie prze
ciwległe éciariki rozchylone są w kierunku na 
zewnątrz pcbocznicy bębna. Bęben obrotowy /2/ 
wraz z napędem /3/ osadzony jest na płycie 
wychylnej /4/ podpartej z jednej strony pio
nowym siłownikiem /9/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B24C Ul (21) 81690 (22) 87 11 17 

(71) Instytut Mechaniki Precysyjnej, Warszawa 
(72) Sssyrle Waldemar, Brzeziński Marek, 

Kamiński Jerzy, Makowski Mirosław, 
Staszków Andrzej 

(54) Wygładzarka wibracyjna z przestrzennym 
ruchem wsadu do powierzchniowej obróbki 
przedmiotów luźnym ścierniwem 

(57) Wygładzarka ma podstawę /1/ z zamocowa
ny»! na niej sprężynami /2/, na których stoi 
pierścień /3/ z walcową kolumną /4/ i owinię-
tyn wokół niej wzdłuż okręgu korytkowym pojem
nikiem /5/ o przekroju poprzecznym będącym 
wycinkiem okręgu o kąpcie środkowym 225° lub 
180°, a w górnej części prostymi odcinkami. 
W pojemniku /5/ umieszczone są sita przelewo
we /6/, pierwszy zraszacz wsadu, a na 1/4 
obwodu pojemnika /5/-separacyjne sito, nad któ' 
rym usytuowany jest myjący zraszacz, Przy 
sicie, nad wsadem, umieszczona jest ruchoma 
przegroda umocowana obrotowo z osią i opusz
czona o 30° połączonym na stałe pneumatycz
nymi siłownikiem /12/. Wewnątrz kolumny /4/ 
umieszczony jest pionowo silnik elektryczny 
/13/ wibratora masowego, którego kołnierz 
dociskany jest w górnej części segmentami 
/14/. Na czopach silnika /13/ umieszczone są 
tarcze mimośrodowe, a pod ruchomą przegrodą 
umieszczona jest dodatkowa sprężyna /17/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B24C U1 (21) 82113 (22) 87 12-08 
B25D 

(71 Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych, 
Bieloko-Biała 

(72) Opala Jan, Raszka Brunon, Ostruszka 
Piotr 

PATENTOWEGO 

(54) Urządzenie pneumatyczne do usuwania 
zgorzeliny ze szwów spawalniczycTT" 

(57) Urządzenie ma korpus h/ z układem /2/ 
rozrządu powietrza, rękojeść /3/ oraz wymie
nne końcówki. Pomiędzy korpusem /1/ i doloto
wym króćcem /8/ umieszczony jest zawór /5/ w 
kształcie tulei, w którym jest przegroda /6/. 
Na zewnętrznej powierzchni zaworu /5/ umiesz-
czona jest przesuwnie tuleją /!/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B25B U1(21) 81599 (22) 87 11 04 

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 
"Polmag", Tarnogórska Fabryka Urządzeń 
Górniczych "Tagor", Tarnowskie Góry 

(72) Drynkowski Tadeusz, Skubała Grzegorz, 
Paruzel Norbert, Firycz Jerzy 

(54) Przecinak kabli energetyczqych 

(57) Przecinak charakteryzuje się tym, że skła
da się z cylindra hydraulicznego jednostronne
go działania /1/ z głowicą /2/ łączącą w sobie 
nóż stały /3/ i nóż ruchomy /4/, przy czym nóż 
stały /3/ jest połączony przegubowo z głowicą 
/2/, nóż ruchomy /4/ zaś osadzony w prowadnicach 
głowicy /2/ połączony jest z tłoczyskiem /5/. 
Do zabezpieczenia noża stałego /3/ przed rozwar
ciem w czasie przecinania kabla służy 3worzeń 
/6/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B25B U1(21) 81855 (22) 87 12 04 

(71) Spółdzielnia Usług Rolniczych, Baboszewo 
(72) Nowicki Karol 

(54) Imadło piły mechaniczne j t mocujące 
pręty o okrągłym przekroju 

(57) Imadło charakteryzuje się tym, że w gru
bej, poziomej płycie podstawy /1/ ma wykonane 
wgłębienia /2/ w kształcie trapezów o syme
trycznych bokach, z szerszymi podstawami zwró
conymi do góry. Między wgłębieniami /2/ jest 
zamocowana trwale w podstawie /1/ pionowa śruba 
/3/ przechodząca przez płytę dociskową /4/ 
zakończona nakrętką /5/. /1 zastrzeżenie/ 
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,4(51) B25B U1 (21) 82025 (22) 87 12 16 

(71) Sanocka Fabryka Autobusów "Polnso-Autosan", 
Sanok 

(72) Drozd Marian 

(54) Przyrząd do wkładania pierścieni uszczel-
mających, w gniazdach tuleT* ' 

(57) Przyrząd jest wyposażony w znane rękojeścit 
/1/ i /2/. Rękojeść /1/ zakończona jest wycin
kiem koła zębatego /3/» druga rękojeść /?-/ raa 
sworzeń główny, do którego przymocowana jest 
płytka łącząca /7/, na końcu której znajduje 
się sworzeń pomocniczy. Na sworzniu głównym, 
pomiędzy płytką łączącą /7/» a rękojeścią /2/ v 

znajduje się koło zębate, do którego przymoco
wana jest płytka /10/ z pionowym sworzniem 
/11/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B25B Ul fel) 83382 (22) 88 04-13 

(7"0 Kopalnia Węgla Kamiennego "Ziemowit", 
Tychy-Lędziny 

(72) Wojciech Ludwik 

(54) Przyrząd do wyciągania z siedzenia 
zewnętrznych pierścieni łożysk 
tocz ny eh, zwła s z c z a z krążńik"ow 
przenośników taśmowych" 

(57) Przyrząd ma rozporę /12/ z otworem w 
który wchodzi rdzeń /1/ przyrządu na którego 
nagwintowany koniec nakręcona jest nakrętka 
/9/ z uchwytem do obracania, przy czym do 
drugiego końca rdzenia /I/ przymocowana jest 
głowica /5/ posiadająca rowki /10/, do któ
rych są włożone rozprężne wkładki /4/ rozchy
lające rozporki /2/ zamocowane wahliwie sworz
niami /3/ w głowicy /5/. Rozporki /2/ posia
dają na jednym końcu zaokrąglone powierzchnie 
/I1/ rozpierające się w bieżni wyciąganego 
pierścienia, a na drugim końcu powierzchnie 
o mniejszym zaokrągleniu opierające się o 
rdzeń /1/. /-| zastrzeżenie/ 

.4(51) B26P U1 (21) 81935 (22) 87 12 09 

(71) Instytut Transportu Samochodowego, 
Warszawa 

(72) Borkowaki Edward, Czajka Ryszard, 
Oskierko Andrzej 

(54) Rozpieracz szczękowy 

(57) W rozpieraczu obejma /1/ jest nakrgcona 
na siłownik /9/> którego cylinder /11/ jest 
zamknięty od tyłu dnem /12/, a od czoła jest 
wtłoczona prowadnica /13/. W cylindrze /11/ 
siłpwnika /9/ jest osadzony tłok zewnętrzny 
/ H / , w którym jest umieszczony tłok wewnętrz
ny /15/ i pokrywa /1ć/. Tłok wewnętrzny /15/ 
jest osadzony i połączony z dnem /12/ przy 
pomocy wkręta /17/. Do dna /12/ zamocowany jest 
rozłącznie rozdzielacz /18/ usytuowany w tulejo-
wym pokrętle /19/ z krzywką sterującą /20/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B28B Ul (21) 81374 (22) 87 10 15 

(711 Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkanio-
a ' wïgo Prlemysłu Węglowego «PADOM«, Żory 
^2) Węglorz Czesław 

(54)Forma bateryjna do wytwarzania elementów 
betonowych zwłaszcza płyt drogowxçh 

(57) Forma składa si§ z szeregu kaset, których 
ściany z jednej strony mają zamocowane skle-
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pienia /7/. Kaseta jest podzielona za pomocą 
ruchomych przegród ?8/, z których każda nia 
kształt dwóch trójkątów równoramiennych zwró
conych ku sobie wierzchołkami. Do bocznych 
ścian /3/ zamykających kasety przylegają 
wkłady /9/ połączone z nimi rozłącznie i ws
parte o dolną płytę /12/ kasety. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) B28B U1 (21) 81375 (22) 87 10 15 

(7Ï) Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkanio
wego Przemysłu Węglowego "FADOM" , Żory 

(72) Czesław Węglorz 

(54) Forma do wytwarzania drobno- i średnio
wymiarowych elementów drogowych 

(57) Forma ma podstawę /1/, do której są 
zamocowane boczne ścianki /3/ połączone za 
pomocą złącz /12/, tworząc dwie symetryczne 
części /13/. Krawędzie /14/» wzdłuż których 
stykają się obie części /13/ są przykryte 
nakładkami /15/ przytwierdzonymi do zewnęt
rznej powierzchni ścianki/3/. /8 zastrzeżeń/ 

4(51) B28B U1 (21) 82270 (22) 87 12 31 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ceramiki 
Elektrotechnicznej "CEREL", Boguchwała 
k/Rzeszowa 

(72) Wiewiórski Tadeusz, Strzępek Andrzej, 
Koryl Stanisław 

(54) Wylotnik wielostopniowy do prasy 
próżniowej 

(57) Wylotnik wielostopniowy składa się z se
gmentu cylindrycznego /1/, dwóch segmentów 
zgęszczających /2/ i /3/ masę ceramiczną oras 

pierścienia /4/ z otworem formującym płoszkę. 
Cały wylotnik przymocowany jest do cylindra 
prasującego poziomej prasy próżniowej. Posz
czególne segmenty i pierścień formujący połą
czone są ze sobą przy pomocy śrub /7/. Śred
nica /d/ otworu formującego pierścienia wynosi 
0,6 do 0,8 średnicy /D../ końcowego segmentu 

zgęszczającego /3/» natomiast szerokośó /a/ 
pierścienia nie przekracza jednej dziesiątej 
średnicy /d/ jego otworu formującego* Całkowita 
długość /L/ wylotnika wynosi 1,6 do 1,8 śred
nicy /D/ cylindra prasującego prasy. 

/4 zastrzeżenia/ 

(51) B30B 
B21C 

U1 (21) 82130 (22) 87 12 22 

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 
"POLMAG", Tarnogórska Fabryka Urządzeń 
Górniczych "Tagor", Tarnowskie Góry 

(72) Hylla Ryszard, Hyla Błażej, Musiał 
Stanisław, Jagieła Krzysztof 

(54) Przyrząd do plastycznego kształtowania 
materiałów na prasach mimośrodowych 

(57) Przyrząd zawiera płytę dolną /4/, która 
jest oparta ria klinach /3/ symetrycznie usytuo
wanych na prostokątnej podstawie /1/ względem 
jej krótszej osi. Kliny /3/ dociskane są do 
płyty dolnej IM sprężynami usytuowanymi na 
podstawie /1/ wzdłuż jej dłuższej osi tak, że 
jeden koniec sprężyny oparty jest o klin /3/, 
a drugi o mechanizm regulujący siłę docisku 
sprężyn. Płyta dolna /4/ związana jest z pod
stawą /1/ poprzez zabezpieczenia /14, 15/. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) B60D U1 (21) 81851 (22) 87 12 02 

(71) Katowickie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 
Węgla Kamiennego "Murcki", Katowice 

(72) Kirejczyk Zygmunt, Michałek Paweł, 
Kuczyński Czesław, Koślacz Kazimierz, 
Kozioł Stanisław, Kuk Leszek, Bielecki 
Stanisław 

(34) Hak obrotowy, zwłaszcza do kołowrotów 
górniczych 

(57) Hak składa się z jednorożnego haka /1/ 
o zmiennym przekroju poprzecznym, zapadki sprę
żynowej /3/ i uchwytu obrotowego /5/ z otworem 
podłużnym /6/ na linę z sercówką. 

/1 zastrzeżenie/ 
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4(51} B60P U1 (21) 81853 (22) 87 12 04 

(75) Dittmann Halina, Dittmann Marceli, 
Bytom 

(54) Siatka zabezpleczająca 

(57) Siatka wykonana jest z jednego kawałka ela
stycznego sznura /1/ gumowego zwiniętego har
monijkowe, którego przylegające do siebie odcin
ki połączone są przemiennie, punktowo ze sobą 
przy pomocy trwale zaciskanych obejm /2/ z 
drutu. W przegięciach elastycznego sznura /1/ 
gumowego oraz na obu skrajnych jego odcinkach 
rozmieszczone są w równych odstępach baki mo
cujące /3/ wyposażone w indywidualne uchwyty 
w postaci otworów przelotowych. /2 zastrzeżenia/ 

4(51} B60P 

(71) 

(72) 

U1 (21) 81971 (22) 87 12 11 

Zakłady Urządzeń Chemicznych "Metalchem", 
Kościan 
Graf Adam, Kramer-Wierzejewska Anna, 
Prydryszak Andrzej, Kankowski Zbigniew, 
Walczak Marek, Zborowski Krzysztof, 
Szłapka Henryk, Nowak Przemysław, 
Kupka Stefan 

(54) Podpora środkowa zbiornika cysterny 

(57) Podpora zbudowana jest z dwóch blach /2/ 
położonych równolegle względem siebie i pro
stopadle do osi podłużnej zbiornika /1/. 
Blachy /2/ mają kształt w górnej części odpowia
dający profilowi poprzecznemu zbiornika /1/, 
natomiast ich krawędzie /3i4/ zbiegają się ku 
dołowi. Blachy /2/ połączone są dwoma piono
wymi prowadnicami /5/ będącymi rurami o prze
kroju kwadratowym. Dla usztywnienia konstruk
cji podpory służą trapezowe żebra /6/ i prze
pony /7/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B62B Ul (21) 82013 (22) 87 12 15 

(71) Biuro Studiów, Projektów i Realizacji 
Inwestycji Przemysłu Mleczarskiego 
w Warszawie Oddział Lublin, Lublin 

(l2) Rzepka Zbigniew, Skubisz Roman, 
Pyszny Andrzej 

(54) Paleto-wózek 

(57) Paleto-wózek charakteryzuje się tym, ze 
koła /3/ z bieżnikiem sprężystym ustawione od 
strony wewnętrznej zestawu jezdnego /1/ mają 
średnicę większą od kół stalowych /2/ i są 
zabezpieczone ogranicznikiem /5/./1 zastrzeżenie/ 

4(51) B62J U1 (21) 81874 (22) 87 12 04 

(75) Paździor Marian, Poznań 

(54) Wspornik siodła rowerowego, zwłaszcza 
dla rowerów wyścigowych 

(57) Wspornik ma rurę wspornika /1/, która na 
swym górnym końcu ma łukowate zakrzywienie. 
Do grzebietu zykrzywienia przylega swym zagłę
bieniem /3/ mostek dolny /4/ z usytuowanym 
na nim mostkiem górnym /5/. Mostek dolny /4/ 
i mostek górny /5/ połączone są z zakrzywieniem 
za pomocą śruby z podkładką. W zakrzywieniu 
wykonany jest podłużny otwór fasolkowy, a na 
powierzchniach bocznych /11/ zakrzywienia wyko
nane są promieniście nacięcia. W mostku dolnym 
IM i w mostku górnym /5/ wykonane są dwa po
dłużne otwory /14A /4 zastrzeżenia/ 

4(51) B65D U1 (21) 81869 (22) 87 12 04 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Rynkowski Adam, Dembczyński Roman, 

Wieluński Jan, Grobicki Jan 

(54) Zestaw montażowy, wysokonapięciowy 
prefabrykowanych Pjłowic kablowych 

(57) Zestaw montażowy stanowi elastyczny, 
prostokątny, szczelny worek /1/ wykonany z two
rzywa sztucznego, termoplastycznego, przezrp-
czystego, podzielony na trzy odrębne komory 
odseparowane od siebie poziomymi, równoległymi 
do siebie 1 do krótszego boku worka zgrzeinami 
/2/. Komora górna /3/ ma wykonane w jej środkowej 
partii wycięcie /4/ pod którym jest utworzona 
komora identyfikacyjna /5/ zawierająca etykietę 
identyfikacyjno-instruktażową /6/. Pod komorą 
identyfikacyjną /5/ jest ukształtowana komora 
centralna /7/, zawierająca po trzy sztuki korpus« 
/8/ głowicy napowietrznej GNR-20w, daszka ochron
nego dolnego /9/, daszka ochronnego górnego 
/10/, osłony /11/, oznacznika faz /12/, opaski 
zaciskowej /13/, opaski uszczelniającej /14/, 
tulejki specjalnej /15/ ekranu kabla oraz trzy 
sztuki wałeczków masy uszczelniającej /24/. 
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Za poárednictwem zgrzeiny /2/ zamykającej od 
dołu komorę centralną /7/ jest do niej utwier
dzona komora dolna /16/ zamknięta szczelnie 
zgrzeiną /17/ od dołu i zawierająca po trzy 
sztuki aluminiowej końcówki kablowej /18/ żyły 
roboczej kabla i miedzianej końcówki kablowej 
/19/ ekranu przewodzącego kabla. 

/3 zastrzeżenia/ 

* P 

4(51) B65D U1 (21) 81870 (22) 87 12 04 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Rynkowski Adam, Dembczyński Roman, 

Grobicki Jan, Wieluński Jan 

(54) Zestaw montażowy prefabrykowanych głowic 
kablowych wnętrzowych z daszkiem 

(57) Zestaw montażowy stanowi elastyczny 
prostokątny, szczelny worek /I/, wykonany z 
tworzywa sztucznego, termoplastycznego, prze
źroczystego, podzielony na trzy odrębne komory 
odseparowane od siebie poziomymi, równoległymi 
dp siebie i równoległymi do krótszego boku 
worka zgrzeinami /2/. Komora górna /3/ ma 
wykonane w jej środkowej partii krótkie, pozio
me, zaokrąglone na końcach nacięcie /4/t pod 
którym jest utworzona komora identyfikacyjna 
/5/» zawierająca etykietę identyfikacyjno-
instruktażową /6/. Pod komorą identyfikacyjną 
/5/ jest ukształtowana komora centralna /7/, 
zawierająca po trzy sztuki korpusu /8/ wnęt
rzowej głowicy prefabrykowanej kablowej z dasz
kiem typu GWR-20r, daszka ruchomego /9/, osło
ny górnej /10/, oznacznika faz /11/, opaski 
zaciskowej /12/ i tulejki specjalnej ekranu 
/13/. Za pośrednictwem zgrzeiny /2/ zamykającej 
od dołu komorę centralna /7/ jest do niej ut
wierdzona komora dolna /14/» zamknięta szczel
nie od dołu i zawierająca po trzy sztuki alu
miniowej końcówki kablowej /I6/ żyły roboczej 
kabla i miedzianej końcówki kablowej /17/ żyły 
powrotnej kabla. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B65D U1(21) 81871 (22) 87 12 04 

Vi) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
2} Rynkowski Adam, Dembczyński Roman, 

Grobickl Jan, Wieluński Jan 

(54) Zestaw montażowy, segmentowy prefabryko
wanych głowic kablowych z daszkiem 

(57) Zestaw montażowy głowic kablowych stanowi 
elastyczny, prostokątny, szczelny worek /1/ 
wykonany z tworzywa sztucznego, przeźroczystego, 
podzielony na trzy odrębne komory odseparowane 
od siebie poziomymi, równoległymi do krótszego 
boku worka zgrzeinami /2/. Komora górna /3/ 
ma wykonane w jej środkowej partii krótkie, 
poziome, zaokrąglone na końcach nacięcie /4/ 
pod którym jest utworzona komora identyfika
cyjna /5/ zawierająca etykietę identyfikacyjno-
instruktażową /6/. Pod komorą identyfikacyjną 
jest ukształtowana komora centralna /7/, zawie
rająca po trzy sztuki korpusu /&/ głowicy ka
blowej typu GWR-20rs, daszka ruchomego /9/, 
daszka segmentowego /10/, daszka ochronnego 
/11/, osłony /12/, oznacznika faz /13/, opas
ki zaciskowej /14/ oraz trzy sztuki tulejki 
specjalnej /15/ ekranu w osobnym opakowaniu 
z folii. Za pośrednictwem zgrzeiny /2/ zamyka
jącej od dołu komorę centralną 111 jest do 
niej utwierdzona komora dolna /16/, zamknięta 
szczelnie zgrzeiną /17/ od dołu i zawierająca 
osadzone w niej trzy sztuki aluminiowej końcówki 
kablowej /18/ żyły roboczej kabla i miedzia
nej końcówki kablowej /19/ żyły powrotnej 
kabla. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B65D 01(21") 81872 (22) 87 12 04 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Rynkowski Adam, Dembczyński Roman, 

Grobickl Jan, Wieluński Jan 

(54) Zestaw montażowy prefabrykowanych 
uchwytów" kablowych 

("57) Zestaw montażowy uchwytów kablowych sta
nowi elastyczny, prostokątny, szczelny worek 
/I/, wykonany z tworzywa sztucznego, podzielony 
na trzy odrębne komory odseparowane od siebie 
poziomymi, równoległymi do siebie i do krót
szego boku worka zgrzeinami /2/. Komora górna 
/3/ ma wykonane w jej środkowej partii krótkie, 
poziome, zaokrąglone na końcach wycięcie /4/ 
pod którym jest utworzona komora identyfika
cyjna 151 zawierająca etykietę identyfikacyj-
no-instruktażową /6/. Pod komorą identyfika
cyjną jest ukształtowana komora centralna /7/, 
zawierająca po trzy sztuki podstawy uchwytu 
prefabrykowanego, kablowego /&/ typu UKP-1 
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i nakładki /9/ oraz po sześć sztuk śruby mocują
cej /10/, podkładki /11/ pod śrubę i nakrętki 
sześciokątnej /12/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51} B65D U1 (21) 81873 (22) 87 12 04 

(7l) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Rynkowski Adam, Dembczyński Roman, 

Wieluński Jan, Grobicki Jan 

(54) Zestaw montażowy prefabrykowanych 
głowic kablowych 

($7\ Zestaw montażowy stanowi elastyczny, 
prostokątny, szczelny worek /1/ wykonany z 
tworzywa sztucznego, termoplastycznego, prze
źroczystego, podzielony na trzy odrębne komo
ry odseparowane od siebie poziomymi, równo
ległymi do krótszego boku worka zgrzeinami 
/2/. Komora górna /3/ ma wykonane w jej środ
kowej partii krótkie, poziome, zaokrąglone 
na końcach nacięcia /4/, pod którym jest utwo
rzona komora identyfikacyjna /5/, zawiera
jąca etykietę identyfikacyjno-instruktażową 
/6/« Pod komorą /5/ jest ukształtowana komora 
centralna /7/, zawierająca po trzy sztuki 
korpuau /8/ głowicy, osłony /9/ głowicy, ozna-
cznika faz /10/ głowicy, opaski zaciskowej 
/11/ i tulejki specjalnej ekranu /12/. Za poś
rednictwem zgrzeiny /2/ zamykającej od dołu 
komorę centralną /7/ jest do niej utwierdzona 
komora dolna /13/. Zawiera ona po trzy sztuki 
aluminiowej końcówki kablowej / H / żyły robo
czej kabla i miedzianej końcówki kablowej 
/15/ żyły powrotnej kabla. /3 zastrzeżenia/ 

4(51] B65D U1 (21) 81940 (22) 87 12 '.O 

(71) Zakład Produkcji i Usług Technicznych, 
Koszalin 

(72) Wyka Adam 

(54) Pojemnik do transportu pieczywa 

(57) Pojemnik do transportu pieczywa składa 
aię z ośmiu prostokątnych ramek /11/ połączo
nych ze sobą prętami poprzecznymi /12/, we
wnątrz których umieszczone są przegrody wzdłuż
na/12/ i poprzeczna /5/ wykonane z trzech 
warstw drutów mających na swej długości wygięcia w 
kształcie litery "U". Na dolnej ramce pojemnika 
umieszczona jest prowadnica /10/ służąca do 
wprowadzania płyty perforowanej /9/ na dno po
jemnika pod przegrody /1/ i /5/. Na trzeciej 
rance od góry na jej krótszym boku umieszczone. 

są uchwyty /13/ pojesmika wykonane z tworzy
wa plastycznego. /3 zastrzeżenia 

U3(21) 82083 (22) 87 12 13 4(51*) B65D 

(61) 81653 

(71) Zakłady Urządzeń Chemicznych "Metalchem", 
Kościan 

(72) Graf Adam, Kramer-Wierzejewska Anna, 
Frydryszak Andrzej, Kaniowski Zbigniew, 
Walczak Marek, Kaczyński Ryszard, 
Zborowski Krzysztof, Szłapka Henryk, 
Nowak Przemysław, Kupka Stefan 

(54) Zbiornik cysterny naczepy 

(57) Zbiornik ma w górnej części kołpak ciągły 
/5/ przyspawany symetrycznie względem podłużnej 
płaszczyzny zbiornika i utworzony z czterech 
segmentów kołpaka /6/ wykonanych w kształcie 
ceownika. Poszczególne segmenty /6/ połączone 
są ze sobą za pomocą przepon łączących /8/» a 
kołpak ciągły /5/ zamknięty jest z przodu 
i z tyłu przeponami zamykającymi /7/. Każdy z 
segmentów kołpaka /6/ ma w górnej części zamo
cowaną szyję włazu /10/, natomiast z obu stron 
na powierzchniach bocznych umieszczone są wzier
niki /11/. / 1 zastrzeżenie/ 

4(51) B65G U1 (21*) 78477 (22). 86 10 24 

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 
"Polnag", Centrum Mechanizacji Górnic a?a 
"KoEag", Gliwice 

U2) Wyłuda Bronisław, Przy by tai owaki 
Wenancjusz, Skoosyński Wojciech, 
Dziubiński Bogdan, Skoliic Wojciech, 
Turczyk Adrian, Mura Alojzy 

(54) Koło łańcuchowe dla łańcuchowego prze-
nośnika zgrzebłowego 

fol) Koło charakteryzuje się tym, że wieniec 
zębaty /1/ ma płaszczyznę oporową /6/ na zębie 
/3/ i płaszczyznę oporową I7/ w gnieździe 
pomiędzy zębami, przy czym płaszczyzna oporowa 
76/ przebiega od wierzchołka zębo /3, po stro
nie zewnętrznej wieńca /1/ do podstawy zęba 
ograniczonej od wewnątrz kołnierzem /5/. 
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4(51) B65G U1(21) 80788 (22) 87 07 31 

(71) Wojewódzki Ośrodek Postęou Rolniczego 
w Częstochowie z siedzibą w Potoku 
Złotym, Janów Częstochowski 

(72) Klimza Józef 

(54) Przenośnik zgarniakowy do usuwania 
obornika 

(57) Przenośnik zabudowany jest w kanale /5/ 
gnojowym i 3kłada się z łańcucha /1/ bez 
końca oraz układu napędowego /6/. Do wybranyeh 
ogniw łańcucha /1/ przymocowane są zgarniaki 
/2/ skierowane na przemian ku krawędziom /} i 
4/ kanału /5/ gnojowego. /I zastrzeżenie/ 

4 fei) B65G 
F16H 

U1 (21) 8I923 (22) 87 12 08 

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

(72) Jabłoński Roman, Owińaki Adam, Purmanik 
Kazimierz 

(54) Reduktor dvmbiegowy dla przenośnika 
taśmowego 

(57) Reduktor zawiera znany kosz sprzęgłowy 
/5Ż wraz z tarczami sprzęgłowymi /6/ i /!/ 
oraz tarczą dociskową /8/, która połączona jest 
poprzez dźwignię włączającą /9/ z członem 
wykonawczym /10/ układu sterowania, oraz ma 
znaną skrzynię przekładniową /15/. Zmianę 
biegów reduktora uzyskuje się przez wprowadze
nie w ruch obrotowy tarczy sprzęgłowej /"{/ za
mocowanej wraz z kołem zębatym pierwszego biegu 
/12/ na wale drążonym /11/ lub tarczy sprzężonej 
/5/ zamocowanej wraz z kołem zębatym drugiego 
biegu /14/ na wale /13/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B65G U1 (21) 81945 (22) 87 12 09 

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 
POLMAG Centrum Mechanizacji Górnictwa 
KOMAG, Gliwice 

(72) Blechert Jerzy, Zeifert Stefan 

(54) Bęben łańcuchowy przenośnika zgrzebłowego 

(57) Bęben łańcuchowy /1/ przenośnika zgrze
błowego osadzony jest wahliwie na baryłkowych 
wielowypustowych czopach /2/ wałów wyjściowych 
/3/ przekładni kątowej. Zewnętrzna średnica 
/2/ wielowypu3tu czopa /2/ jest powierzchnią 
centrującą. Wielowypustowe połączenie czopa /2/ 
z dnem wrębów wielowypustu bębna /1/ uszczel
nione jest gumowym pierścieniem /4/ osadzonym 
na dnie tulei /5/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B65G U1 (21) 82129 (22) 87 12 21 

(7f) Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakier
niczych, Zakład Projektowania i Konstrukcji 
Galwanizerni i Lakierni, Łódź 

(72) Gorzkiewicz Edward, Wilmański Włodzimierz 

(54) Urządzenie przeładunkowe do bębnów 
galwanizerskich 

(57) Urządzenie ma podstawę /1/ z przymocowanym 
na osi /2/ pionowym wysięgnikiem /3/, z zagiętym 
na dole odcinkiem /4/ połączonym przegubowo 
z dyszlem /5/ od wózka /6/, oraz ma siłownik 11/ 
włączony przegubowo między wysięgnik /3/, a pod
stawę /1/. Pod galwanizerskim bębnem /8/, z 
transportowym uchwytem /9/ opartym rozłącznie na 
poziomym wsporniku /14/ połączonym przegubowo 
z wierzchołkiem wysięgnika /3/, jest przymoco
wana pochyło do podstawy /1/ rozładowcza, grona 
taca /10/, a pod nią, także pochyło, ale w prze
ciwnym kierunku, jest przymocowana przeładowcza, 
dolna taca /11/. /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) B65G U1(21) 82196 (22) 87 12 29 

(71) Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogo
wych, Poznań 

(72) Chełkowski Bogumił, Mazur Stanisław 

Ç54) Silos przewoźny zwłaszcza do materiałów 
sypkich 

(57) Silos charakteryzuje się tym, že zbior
nik /1/ jest połączony do ramy IM zamocowanej 
na wspornikach /5/ poprzez cztery nogi /3/ 
leja wysypowego /2/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B65G Ul (21*) 83383 (22") 88 04 13 

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "Ziemowit", 
Tychy-Lędziny 

(72") Gąciarz Janusz, Kaczyński Andrzej, 
Wojtyczka Marian, Cieplik Stanisław 
Jelinek Józef 

(54*1 Wspornik zastawki przenośnika zgrzebło-

(57) Wspornik składa się z dwóch części, 
części górnej /2/ wspornika mającej solankę 
mocującą /3/» oraz części dolnej /1/ wspor-

tika mającej pionową ściankę główną /4/. cianka główna /4/ części dolnej IM wspor
nika jest wyposażona w dwa rzędy otworów 
służących do przykręcania ścianki mocującej 
/3/, oraz w dwa otwory ustalające do ktoryon 
wohodzą sworznie /5/ przytwierdzone do solan
ki mocującej /3/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B66C U1(21) 80771 (22") 87 07 28 

CTI") Fabryka Maszyn Budowlanych "Famaba", 
Głogów 

(72) Łebek Jan, Grzebinoga Jan, Łasica 
Ryszard 

(54) Zatrzask sterowany hydraulicznie 

(57) Zatrzask do blokowania członów wysięg
nika teleskopowego żurawia charakteryzuje się 
tym, że w korpusie /1/ znajduje się cylinder 
/2/, w którym jest osadzony suwliwie tłok IM 
połączony za pomocą czopa ?1Q/ z zatrzaskowym 
elementem /12/, na czole którego przymocowana 
jest trąca wkładka /19/. Zblokowanie zewnętrz
nego członu /20/ wysięgnika 1 wysuwnego członu 
/21/ następuje w wyniku działania sprężyny 131. 
Po zasileniu komory /5/ olejem z układu hydrau
licznego sterowania pracą żurawia, poprzez 
otwory /6/ /7/ i /8/, tłok Ml cofa się i po
ciąga element /12/ powodująo zwolnienie wysuw
nego członu /21/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B67D U1(21) 82020 (22) 87 12 14 

(71*) Bydgoskie Zakłady Fotochemiczne 
"Organika-Foton", Bydgoszcz 

(72J Pietrowski Bogdan, Ciszek Zdzisław 

(54) Rozlewarka do płynów 

(57) Rozlewarka ma stół /8/ i pionową płytę /23/ 
wyposażona we wsporniki /2/, na których spoczywa 
zbiornik /1/ i w kątowniki /11/ podtrzymujące 
cylinder namiarowy /3/. Część stołu /8/, na któ
rej umieszczony jest pojemnik /H/* połączona 
jest z siłownikiem /17/. W przewód /21/ łączący 
zbiornik /1/ z cylindrem /3/ i w przewód Hi 
łączący ten cylinder z króćcem /5/ włączone są 
zawory pneumatyczne /22/ i /13/. W pokrywie 
cylindra /19/ osadzony jest przepust /10/ z 
rurką /9/. /1 zastrzeżenie/ 
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DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

4(51) C23C U1(21) 82242 (22) 8? 12 30 
C21D 

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Owczarek Andrzej, Doliński Adara, 

Marczyński Wiktor, Borzysnek Mirosław, 
Grodzicki Łukasz, Potygo Andrzej, 
Łataś Zbigniew 

(54) Urządzenie do laboratoryjnej obróbki 
cieplne lub oleplno-chemfoznej 
drobnych przedmiotów stalowych 

(57) W urządzeniu piec /1/, mający kształt 
poziomego cylindra, jest za pośrednictwem 
wsporników / 7 / osadzony przesuwnie na raraie 
/2/. W występie /3/ ramy / 2 / są umieszczone 
wanna olejowa /4/, wanna wodna /5/ i wanna 
powietrzna /6/. /5 zastrzeżeń/ 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

4(51) DO6P Ul (21) 81932. (22) 87 12 08 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Zmechanizowa
nego Sprzętu Domowego "POLAR", Wrocław 

(72) Ornilian Józef, Sacharewics Zygmunt, 
Patkowski Ryszard, Głuszek Ryszard 

(54) Obudowa pralki 

f57) Obudowa pralki ma na przedniej ścianie 
/1/ przyzgrzewany od strony wewnętrznej ścia
ny /!/, na całej jej szerokości, kątownik 
usztywniający /2/ usytuowany nad otworem fil 
pod wziernik. Pod otworem fil, na ścianie 
przedniej /1/, wykonana jest od strony czoło
wej przetłoczenie /4/. /2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ E 

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO* KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

Pośredni profil dylatacyjny / 4 / w części 
jezdniowej mostu jest osadzony na urządzeniach 
nożycowych /11/ wyposażonych w przegubach w 
tulejki. W części gzymsowej pośredni profil 
/4/ jeat osadzony na pręcie osadzonym przesuw
nie w tulejkach połączonych z profilami skraj
nymi /4 zastrzeżenia/ 

4(51) E02B Ul (21) 80551 (22) 87 06 25 

(71) Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego 
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy 
Górnictwa Odkrywkowego "POLTEGOR Ośrodek 
Naukowo-Badawczy, Wrocław 

(72) Borzdyńska Lucyna, Wojciechowski Jacek 

(54) Dren do odwadniania, zwłaszcza do 
odwadniania nasypów w kopalniach 
odkrywkowych 

(57) Dren składa się z trzech rur /1/ ułożonych 
na podkładzie / 2 / z włókniny drogowej i zamoco
wanych do podkładu pasem lii z włókniny filtra
cyjnej, przy czym podkład /2/ jest łączony 

4(51) E01D U1(21) 81899 (22) 87 12 09 

(30) 87 06 14 - Międzynarodowo Targi 
Poznańskie 

(71) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
Przemysłu "Węglowego, Katowice 

(72) Klowan Janusz, Lorenz Zygmunt 

(54) Dylatacja mostowa 

(57) W dylatacji mostowej jedna część /7/ 
skrajnego profilu dylatacyjnego /J/ ma wzdłuż
ny rowek /8/, natomiast druga część /9/ ma 
wzdłużny wypust /10/ wpuszczony w rowek /8/. 



102 BIULETyN UBrZĄDU PATENTOWEGO Nr 21 /387/ 1988 

z pasera /3/ wzdłuż linii / 4 / równoległych 
do rur / 1 / . /1 zastrzeżenie/ 

4(51) E03C Ü1 (21) 81787 (22) 8T 11 25 

(75) Brański Henryk, Wrocław; Brański Tadeusz, 
Lublin 

(54) Urządzenie kierujące strumieniem wody 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tyra, że 
górny krążkowy grzybek / 3 / podwójnego zaworu 
/ 2 / ma pionowe otwory /6/ i osadzony jest w 
gnieździe /5/ korpusu / 1 / , natomiast współpra
cujące ze sobą powierzchnie korpusu / 1 / i tulei 
/8/ wewnętrznej uszczelnione są pierścieniami 
/15/. Otwory /6/ w górnym grzybku /3/ zaworu 
/ 2 / mają kształt pierścieniowych segmentów. 
Wewnętrzna powierzchnia dolnej części korpusu 
/ 1 / zaopatrzona jest w żeberka zachodzące za 
wielowypusty usytuowane na wewnętrznej tulei 

/3 zastrzeżenia/ 

4(5l) B03K U1(21) 81421 (22) 87 10 20 

(75) Sobolewski Edmund, Wrocław 

(54) Ustępowe urządzenie spłukujące ze 
zbiornikiem dolnym 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
element /3/ wykonany jest jako rura której 
Jeden odcinek /3a/ jest poziomy i zamknięty 

a drugi odcinek /3b/ jest pionowy i otwarty 
i zamocowany /zawieszony/ na ściance pionowej 
za pomocą zaczepu / 2 / . /1 zastrzeżenie/ 

4(51) EÛ3P U1(21) 81698 (22) 87 11 18 

(71) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w m.at. Warszawie, Warszawa 

(72) Grunwald Andrzej, Zabost Marek, Olszewski 
Witold, Bojarske-Gzarnota Kinga 

(54) Urządzenie do pulsującego odprowadzania 
cieczy, zwłaszcza w kanalizacjT 
podciśńieniowej 

(57) Urządzenie do pulsującego odprowadzania 
cieczy, zwłaszcza w kanalizaoji podciśnienio
wej składa się z klapy / 5 / połączonej dźwignią 
/6/ poprzez cięgło / 8 / z pływakiem /!/. Pływak 
/ 7 / wyposażony jest w ogranicznik /9/ ruchu nad 
lustrem cieczy i ogranioznik /9/ kąta otwarcia 
klapy /5/ pod lustrem cieczy. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) E04B U1 (21) 82032 (22) 87 12 17 
E04P 

(71) Biuro Projektowo-Konstrtłkcyjne Mechani
zacji Budownictwa "Zremb", Warszawa; 
Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa 
Drogowego i Mostowego, Warszawa 

(72) Zawiślaóaki Antoni L., Misiura Jan, 
Kortyka Jerzy, Rutkowska Barbara 

(54) Urządzenie do wypełniania azczelin 
dylatacyjnych 

(57) Urządzenie ma podajnik / 1 / ślimakowy na
pędzany silnikiem /2/ elektrycznym zasilanym 
ze źródła /3/ prądu stałego, a nad podajnikiem 
/ 1 / ma umieszczony zbiornik / 4 / masy. Połączo
ne ze sobą podajnik /!/ i zbiornik / 4 / tworzą 
jedną całość i są zamocowane przegubowo do pod
wozia /6/ jezdnego. 
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Urządzenie jest wyposażone w układ /12/ 
dźwigniowy do odchylania końcówki / 8 / tłocz
nej wraz z podajnikiem / 1 / i zbiornikiem /4/» 
rolki /13, 14/ prowadzące urządzenie wzdłuż 
szczeliny dylatacyjnej oraz w mieszadło /16/ do 
mieszania masy w zbiorniku / 4 / . /7 zastrzeżeń/ 

4(51) E04C U1(21) 81135 (22) 87 09 16 

(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów 
"Prefabet-Lubartów", Lubartów 

(72) Kolczyński Kazimierz, Kozłowski Marek, 
Szabat Leszek, Choduń Marianna, Jezior 
Kazimierz, Pietrzela Józef, Dziedzic 
Andrzej, Rusinek Kazimierz, Latek 
Zdzisław, Zalewski Janusz, Żmuda Stanisław 

(t>4) Blok narożny ściany szczytowej 

(57) Blok składa aig ze scalonych ze sobą 
szeregowo, niezbrojonych dyli gazobetonowych 
/ 1 / z pionowymi otworami / 2 / dla umieszczenia 
w nich ściągów przy czym na jednej ścianie 
bocznej bloku usytuowany jest kanałek / 6 / , a 
z drugiej strony jest prostopadłościenny wzdłu
żny wypust / 8 / . /1 zastrzeżenie/ 

4(51) E04G U1 (21) 81138 (22) 87 09 16 

(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów 
"Prefsbef-Lubartów" , Lubartów 

(72) Kolczyński Kazimierz, Kozłowski Marek, 
Szabat Leszek, Choduń Marianna, Jezior 
Kazimierz, Pietrzela Józef, Dziedzic 
Andrzej, Rusinek Stanisław, Latek 
Zdzisław, Zalewski Janusz, Żmuda 
Stanisław 

(54) Blok ściany szczytowej 

(57) Blok składa się ze scalonych ze sobą 
szeregowo, niezbrojonych dyli gazobetonowych 
/1/ z pionowymi otworami /2/ dla umieszczenia 
w nich ściągów oraz z wzdłużnymi kanałkami /6/ 
w ścianach bocznych bloku* /1 zastrzeżenie/ 

4(51) E04C U1 (21) 81947 (22; 87 12 09 

(71) Bielskie Biuro Projektów Budownictwa 
Przemysłowego "Śląsk", Bielsko-Biała 

(72) Nieścierowicz Aleksander, Miśta Bogdan, 
Polcoch Janusz, Mysłowski Włodzimierz, 
Falkowski Zygmunt, Jurczyk James 

(54) Element budowlany 

(57) Element budowlany ma postać prostopadło
ścianu o przelotowych kanałach. Podstawy /1/ 
prostopadłościanu mają kształt prostokąta, 
w którym stosunek długości do szerokości wyru 
si w przybliżeniu 2 : 1 . Wewnątrz elementu 
znajduje się przegroda /2/ dzieląca kształtka 
na dwa jednakowe kanały /3/ mające w przekro, 
poprzecznym kształt prostokąta o ściętym rogi 
Wadłuż dwóch naroży kształtki ściennej wykom 
ne są bruzdy /4/, których ścianki nachylone 
są względem siebie pod kątem większym od 90°. 
Wzdłuż brzegów tylnej ścianki /5/ znajdują s: 
wypusty /6/ mające w przekroju poprzecznym 
kształt trapezu połączonego dłuższą podstawa 
z tylną ścianką /5/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) E04C Ul (21) 81948 (22) 87 12 09 

(71) Bielskie Biuro Projektów Budownictwa 
Przemysłowego "3łą3k", Bielsko-Biała 

(72") Nieścierowicz Aleksander, Miśta Bogdan, 
Polcoch Janusz, Mysłowski Włodzimierz, 
Falkowski Zygmunt, Jurczyk James 

(54) Element budowlany 

(57) Element ma postać prostopadłościennej 
kształtki z przegrodą /2/ dzielącą kształtkę 
na dwa jednakowe kanały /3/, mające w przekroju 
poprzecznym kształt prostokąta o ściętym rogu. 
Wudłuż dwóch naroży kształtki stropowej wykona
ne są bruzdy /4/, których ścianki nachylone 
są względem siebie pod kątem większym od 90 . 
Wydłuż bocznych ścianek /5/ znajdują się wypu
sty /6/ mające w przekroju poprzecznym ksztait. 
trapezu, połączonego dłuższą podstawą % bocz
nymi ściankami /5/. /3 zastrzeżenia/ 
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4(51) E04P U1 (21) 82236 (22) 87 12 30 
E04C 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Czernecki Józef 

(54) Ochraniacz naroży tynkowanych 

(57) Ochraniacz ma postać kątownika o ścian
kach /2/ prostopadłych, którego wierzchołek 
ma dodatkowo wysunięty narożnik /1/ stanowiący 
krawędź naroża tynkowanego. Ochraniacz raa w bocz
nych ściankach/2/ przelotowe otwory /3/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(5l) E04G U1 (21) 81898 (22) 87 12 09 

(71) 87 06 14 - Międzynarodowe Targi Poznańskie 
(71) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 

Przemysłu Węglowego, Katowice 
(72) Binder Jerzy, Klowan Janusz, Adamczyk 

Lechosław, Frej Grzegorz, Magiera Leszek 

(54) Deskowanie budowlane 

(57) Deskowanie ma między ramami /2/ tarcz /I/ 
kliny /3/. Tarcze /1/ połączone są szybkozłą-
cznymi łączami /4/. Niektóre tarcze /1/ są pod
parte podporami /5/ a przeciwległe tarcze /1/ 
są połączone ściągami /6/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) E04G U1 (21) 81963 (22) 87 12 10 
E04B 

(71I spółdzielnia Mieszkaniowa, świdnica 
(72) Tobiasz Daniel, Podgórski Marek, 

Wróbel Andrzej, Michalski Henryk, 
Seweryn Marian 

(54I Kasetonowa płyta okładzinowa do ociepla
nia .ścian budynków 

fyi) Płyta okłada się z falistej blachy nośnej 
/ } / i warstwy izolacyjnej /4/, przy czym do 
osłonowej blachy nośnej /1/ mocowane jest. 

obejmujące warstwę izolacyjną /4/, zewnętrzne 
obramowanie /2/ o kształcie ceownika /3/ 
zwróconego swymi półkami /5/ w stronę środka 
płyty i mającego wysokość równą grubości wars
twy izolacyjnej /4/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) E04H U1 (21) 81960 (22) 87 12 09 

(71) Politechnika Lubelska, Lublin 
(72) Nurek Wiesław, Banachewicz Wiesława 

(54) Komin stalowy 

(57) Komin charakteryzuje się tym, że na wyso
kości około 1/3 wysokości komina /1/ od góry 
zamocowane są do zewnętrznej tworzącej komina 
równomiernie rozmieszczone na obwodzie, promie
niowe trzy wsporniki /2/, których końce zewnęt
rzne dotykają do napiętych w płaszczyznach 
pionowych cięgien /3/ mocowanych w górnej częścj 
do trzonu komina /1/, a w dolnej części do 
żeber /4/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) E05P U1 (2l) 82075 (22) 87 12 17 

(71) Biuro trojektowo-Konstrukcyjne Przemysłu 
Materiałów Budowlanych "ZREMB", Wrocław 

(72) Jagodziński Kazimierz, Ostrowska Jadwiga, 
Kopeć Ryszard, Łojko Robert 

(54) Belka najazdowa 

(57) Belka przeznaczona do współpracy z układem 
sterowania ruchem pojazdów, zwłaszcza przez 
bramy usytuowane na terenie obiektów przemysło
wych ma pomiędzy ramą górną /1/ i ramą dolną 
121 umieszczony czujnik zbliżeniowy/6/. 
Jedna strona ramy górnej /1/ jest ułożyakowana 
w ramie dolnej /2/ za pośrednictwem łożysk 
ślizgowych /3/, natomiast jej przeciwna strona 
spoczywa na amortyzatorach /4/. /4 zastrzeżenia/ 
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4(51) E05F U1 (21) 82076 (22) 87 12 17 

(71) Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu 
Materiałów Budowlanych "ZREMB", Wrocław 

(72) Jagodziński Kazimierz, Ostrowska 
Jadwiga, Kopeć Ryszard, Łojko Robert 

(54) Belka najazdowa 

(57) Belka przeznaczona do współpracy z układem 
sterowania ruchem pojazdów, zwłaszcza przez 
bramy usytuowane na terenie obiektów przemysło
wych ma pomiędzy ramą górną /1/ i ramą dolną /2/ 
umieszczone czujniki tensometryczne /o/. Jedna 
strona ramy górnej / 1 / jest ułożyskowana w ramie 
dolnej /2/ za pośrednictwem łożysk ślizgowych 
/ 3 / , natomiast jej przeciwna strona łączy się 
z ramą dolną /2/ przy pomocy rygli / 4 / . 

/4 zastrzeżenia/ 

4 ( 5 1 ) E 2 1 B Ul (21) 8 1 9 7 7 (22) 87 12 11 

(71) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
Przemysłu Węglowego, Katowice 

(72) Orcholski Romuald, Karymów Halina 

( 5 4 ) Samojezdna wiertnica udarowo-obrotowa 

(57") Wiertnica ma maszt / 1 / osadzony na ciąg
niku /2/t w przedniej jego części, za pośred
nictwem ramy / 3 / . Rama / 3 / zawieszona jest na 
przegubach / 4 / i połączona z konstrukcja ciąg
nika / 2 / za pośrednictwem siłowników / 5 / . 
M a s z t /1/ oparty jest o konstrukcję ciągnika 
/ 2 / za pośrednictwem sprężyny / 9 / « 

/2 zastrzeżenia/ 

4 ( 5 1 ) E21B U1 (21) 82011 (22) 87 12 15 

( 7 1 ) Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownic
twa, Kraków 

Cl2) Prugar Wiesław, Zubik Wiesław, Szymakow-
ski Jan, Dudek Jan 

(54l Filtr wgłębny 

(57") Filtr wgłębny charakteryzuje się tym, 
że korpus rurowy /1/, w naciętych rowkach / 9 / , 
ma osadzone pręty / 3 / z wgłębieniami prowad-
nikowymi /12/, rozmieszczonymi na nich w jed
nakowych odległościach, które stanowią gniaz
da oaadnikowe dla nawijanego drutu / 2 / t przy 
czym stałe przestrzenie pomiędzy zwojami drutu 
/2/, utrzymywane przez wgłębienia prowadnikowe 
/12/, tworzą szczeliny filtracyjne /11/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) E21D U1 (21) 82036 (22) 87 12 18 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Za^bert Jerzy, Sandowicz Michał, 

Wozniak Zdzisław 

(54) Układ ochronny izolacji przeciwwilgocio
wej podziemnych konstrukcji budowlanych"" 

(57) Układ ma wzdłuż ścian izolowanych kon
strukcji budowlanej /3/ ustawione użebrowane 
na obwodzie i poprzecznie płyty osłonowe /1/, 
umieszczone żebrami na zewnątrz oraz mocowane 
za pomocą łączników /6/ przechodzących przez 
otwory /&/ usytuowane w żebrach płyt osłono
wych /1/. Pomiędzy izolowaną ścianą konstruk
cji budowlanej /3/ a płytami osłonowymi /1/ 
są usytuowane elementy dystansowe /5/» tworzą
ce szczelinę do wprowadzenia mieszanki betono
wej, tworzącej ochronną warstwę betonową / 9 / . 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) E21D Ul (21) 82140 ( 2 2 ) 87 12 24 

(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Łaboński Stanisław, Perek Jan, 

Kowalski Edward 

(54) Miedzydrzwiowa rozpora chodnikowej 
obudowy górniczej 

(57) Rozporę stanowi kątownik / t / , którego 
ścianki /2/ z jednej strony rozpory mają wycię-
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cia /3/ dostosowane do profilu kształtownika 
/4/ obudowy i jego kołnierzy 151, wykonane 
tylko do pewnej wysokości tych ścianek /2/ z 
pozostawieniem części /6/ tego kątownika /1/ 
nad profilem obudowy tak, aby między tą częś
cią /6/ i występem /7/ utrzymywany był koł

nierz 151 kształtownika /4/. Z drugiej strony 
rozpory środkowe części /8/ i boczne ścianki 
/2/ kątownika /1/ są odcięte i tworzą występy 
opierające się na bocznej powierzchni /10/ 
profilu kształtownika IM dla stabilizowania 
odrzwi obudowy przy wbiciu klinów /12/ w zbież
ne otwory /11/. /1 zastrzeżenie/ 

DZIAŁ P 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

4 (51) F02N U1 (21) 78428 (22)86 10 15 

(71) Zespół Szkół Budownictwa Wodnego i 
Melioracji, Trzciana k/Rzeszowa; Woje
wódzki Klub Techniki i Racjonalizacji, 
Zakład Usług Technicznych, Rzeszów 

(72) Sobusiak Tadeusz, Majdański Ryszard, 
Magda Janusz 

(54) Urządzenie do rozruchu silników wysoko
prężnych w niskich temperaturach 

(57) Urządzenie skłaaa się z korpusu /1/ zao
patrzonego na jednym obrzeżu w zbiornik /2/ 
na ampułkę z gazem palnym, zamknięty szcze
lną pokrywą /4/> w której wmontowana jest 
ruchoma iglica /5/, a na drugim obrzeżu mają
cego zamontowaną pompę /6/, zaopatrzoną w tło
czek /7/ na tłoczyskti /8/, w którym wykonany 
jest kanał doprowadzający powietrze z zewnątrz. 
Pompa /6/ jest połączona kanałem ze zbiorni
kiem /2/ za pośrednictwem zaworu zwrotnego 
/9/, a komora zbiornika /2/ dodatkowo jest 
połączona oddzielnym kanałem ze złączem śrubo
wym /10/ oraz przewodem rurowym /11/, który 
przy pomocy trójnika /12/ jest rozgałęziony 
na dwa przewody rurowe /13/» zakończone końców
kami /14/ składającymi się z króćca redukcyjne
go /15/ skręconego z jednej strony z trzpie
niem /16/. Na zewnętrznej, gwintowanej powierz
chni tego króćca jest nakręcona tulejka /17/ 
z nakrętką kontrującą /19/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) F16B U1 (21) 82124 f22) 87 12 23 

(71) Zakład Remontowy Energetyki, Katowice 
(72) Gałecki Szczepan, Nowak Witold 

(54) Tulejka rozprężna jednostronna 

(57) Tulejka ma korpus /2/ w postaci dwóch 
przy .stojących poosiowo do siebie walców o róż
nych średnicach z poosiowym, przelotowym otwo-
rem centralnym /9/ w kształcie wydłużonego 
lejka uraz symetrycznie i równolegle do osi 
rozmieszczonymi szczelinami na długości /3/ 
odpowiadającej 1,2 długości /4/ walca o więk
szej średnicy zewnętrznej /5/ Szczeliny mają 
szerokość 3tałą na całej ich długości /3/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) F16 B Ü1 (21) 82216 (22) 87 12 28 

(71) Akademia Rolnicza, Lublin 
(72) Kalita Anna 

(54) Złącze meblowe 

fal) Złącze stanowi płytka /1/ mająca występ 
Wsporczý /2/ z płaszczyzną oporową /3/ nachylo
ną do płaszczyzny osadczej /4/ pod kątem / <^C / 
wynoszącym od 0° do 20°. Płytka /1/ zamocowana 
jest do blatu stołu /8/ za pornosa wkrętów /7/, 
a noga /9/ zamocowana jest do płytki /1/ za 
pomocą trzpienia /10/ i nakrętki /12/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) F16C Ul (21) 81956 (22) 87 12 11 

(71) Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego, 
Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów", 
Rogowiec 

(72) Stępień Stanisław, Gołąbek Stanisław 

(54) Złącze do zasilania smarem stałym 
dużych łożysk 

(57) Złącze składa się z króćca /1/ i łącanika 
IM połączonych ze sobą za pomocą zapinki /5/ 
wykonanej w kształcie litery U. Króciec /1/ 
ma przelotowy otwór przechodzący z jednej atrottj 
w walcowe gniazdo ustalające do umieszczenia 
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czopa ustalającego łącznika /4/. Za pomocą 
gwintowanego czopa króciec /1/ jest wkręcony 
do otworu smarowniczego obudowy łożyska /2/. 
Szczelność połączenia zapewnia pierścień usz
czelniający /3/, Łącznik /4/ ma zawór odcina
jący /6/ i jest zakończony przewodem smarowni
czym /7/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51} P16D U1(21) 81922 (22) 87 12 07 

(71) Zakłady Płyt Wiórowych, Wieruszów 
(72) Stochel Zbigniew, Gniadek Julian 

(54} Regulator siły hamowania 

(57) Regulator zawiera płytę regulacyjna /1/ 
umieszczoną przesuwnie na sworzniach /2/, 
wywierającą nacisk na sprężyny /4/ poprzez 
śrubę regulacyjną /5/ umocowaną w płycie /6/ 
utwierdzonej na końcach /7/ sworzni /1/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4 (51) F l 6 p öl(2l) 82008 , (22} 87 12 15 

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

(72) Krawczyk Stanisław, Wójcik Krzysztof, 
Furmanik Kazimierz 

(54) Amortyzator 

(57) Amortyzator ma trzpień gwintowany /1/ 
na jednym końcu zakończony łbem /2/ w kształ
cie czaszy kulistej, a na drugim końcu wyposa
żony w podkładkę /3/ z nakrętką /4/. Pomiędzy 

łbem /4/ i podkładką /3/ ma zaciśnięty nakręt
ką /4/ pakiet elementów sprężystych /5/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) F16K U1 (21) 81682 (22) 87 11 16 

(71] Państwowy Ośrodek Maszynowy, Lubin 
(72) Szczypek Romuald, Stanisławski Zygmunt, 

Więcek Bogusław 

(54) Obudowa do zasuw klinowych, owalnych 

(57) Obudowa ma kielich /1/ ze zwężką cylin
dryczną /1a/, w której jest osadzona rura /2/. 
Na rurę /2/ jest nasadzona osłona /3/. Wszyst
kie składowe elementy /1/, 121, 131 są wykonane 
z tworzywa sztucznego. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) P22G U1 (21) 81852; (22) 87 12 02 

(71) Spółdzielnia Pracy "Kotlarz" Naprawa 
i Montaż Kotłów, Bydgoszcz 

(72) Bocian Jerzy, Walichniewicz Roman 

(54) Podgrzewacz pary do kotłów pionowych 
typu ST 

(57) Przednią część podgrzewacza stanowi roz
dzielacz /2/ z króćcem wejściowym /4/ oraz 
króćcem odpowietrzającym /3/ połączony ayme-
tryczaie ułożoną wężownicą /5/ z kolektorem 
/8/ z króćcem wyjściowym /6/ i termometrem /7/, 

/2 zesytrzezenia/ 

4(51) F24F 01(21) 82029 f22) 87 12 16 

(71) Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu 
Okrętowego "PROMOR", Gdańsk 

(72) Ekiert Stanisław, Makowski Wacław 

(54) Ssawo-nawiewnik do wentylacji miejscowej 

(57} Ssawo-nawiewnik składa się z perforowanego 
korpusu /1/, zamkniętego ściankami /5 i 7/. 
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Korpus /1/ owinięty jest filtracyjną tkaniną 
/9/, mocowaną za pomocą dociskowego mecha
nizmu. Perforowana ścianka /1/ zaopatrzona 
jest w okrągłą filtracyjną tkaninę dociśniętą 
za pomocą okrągłego docisku. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) P24H U1 (21) 81837 (22) 87 12 01 

(71( Fabryka Łożysk Tocznych "ISKRA", Kielce 
[72) Sobczyk Jan 

(54) Elektryczny ogrzewacz wody 

(57) Ogrzewacz wody ma zbiornik wody /1/ z 
dopływem wody zimnej /4/ 1 odpływem wpdy 
gorącej /5/ oraz grzejnik /2/, przy czym obję
tość zbiornika /1/ jest zbliżona do objętości 
elementu grzejnego /2/, /1 zastrzeżenie/ 

4(51) P24H 
P01B 
P01C 

U1 (21) 82247 (22) 87 12 30 

[71] Huta "Zygmunt", Bytom 
(72) Magnor Rudolf, Tkacz Józef, Świerży 

Grzegorz, Machnik Piotr 

(54) Urządzenie do podgrzewania sprężonego 
powietrza 

(57) Urządzenie składa się z płaszczowego cylin
drycznego zbiornika /1/ opasanego pierście
niowymi grzejnymi elementami /2/« Zbiornik 
/1/ jest izolowany cieplnie płaszczem / 4 / 
i izolacyjną warstwą /3/ a wewnątrz ma labiryn
tową przegrodę /5/. Górna, czołowa płyta /6/ 
zbiornika /1/, przez którą przechodzi króciec 
/14/. doprowadzający sprężone powietrze, ma 
wyjściowe króćce /8/ ppdgrzanego powietrza 
i czujnik temperatury /7/ połączony z automaty
cznym regulatorem temperatury /9/ sterującym 
układem wykonawczym /11/ poprzez układ porów
nujący /10/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51} F27B U1(21) 82121 (22) 87 12 21 

(71) Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali 
Nieżelaznych HUTMEN, Wrocław 

(72} Dobrowolski Krzysztof, Sendal Jan, 
Kalisz Tadeusz, Nowak Zbigniew 

(54) Kanał pieca indukcyjnego do topienia 
metali 

(57) Kanał pieca indukcyjnego zbudowany jest 
z ramion zewnętrznych /I/ i /2/ połączonych 
w dolnej części, owalnie z ramieniem środkowym 
/3/. Ramiona zewnętrzne /1/ i /2/ mają roz
szerzoną komorę wlotową /4/ i połączone są z 
ramieniem środkowym /3/ za pomocą prostopadłoś-
ciennych kieszeni /5/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) P27B U1(21) 82144 (22) 87 12 22 

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

(72) Bera Marian, Włodarz Edward, Koziorowski 
Andrzej, Besztak Bronisław 

(54) Napęd chłodni pokrocznej 

(57) Napęd składa się z wałów głównych /1/ 
które napędzane są poprzez przekładnie ślimako
we /2/ i wały pośrednie /3/ silnikami hydraulica-
nymi /4/. Wały główne IM zapewniają równomierny 
bieg chłodni, w przypadku różnic w charakterysty
kach silników hydraulicznych /4/. /1 zastrzeżenie/ 
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DZIAŁ G 

F I Z Y K A 

4(51) G01B U1(21) 8IO96 (22) 87 09 09 

(71) Miejskie Przedsiębiorstwo Inżynierii 
Drogowej, Bytom 

(12) Wieczorek Grzegorz 

(54) Przyrząd do pomiaru poprzecznych 
spadków nawierzčhni dróg 

(57) Przyrząd ma umieszczoną wewnątrz obserwa
cyjnego pudełka / 1 / wykonanego z przeźro 
czystego materiału pomiarową libelle / 2 / , ma
jącą kształt łukowo wyprofilowanej rurki. Ns 
libelli / 2 / jest trwale naniesiona kreskowa 
podziałka / 3 / , której działka elementarna 
wynosi jeden promille. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) G01B 
H05K 

U1(21) 82022 (22) 87 12 16 

(Tl) Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa 
(72) Rogowski Zbigniew, Bojarski Wiesław, 

Mycek Zdzisław 

(54) Miernik powierzchni mozaiki obwodów 
drukowanych 

(57) Miernik ma obudowę / 1 / , w której w pobli
żu dna umieszczona jest matryca / 2 / składająca 
się z lamp jarzeniowych. Na krawędziach matry
cy / 2 / od strony spodniej zamocowane są ele
menty reflektorowe / 3 / odbijające światło lamp 
jarzeniowych w kierunku do góry. Nad matrycą, 
w pewnej odległości od siebie, umieszczone są 
dwie szklaną szyby matowe /4 i 5/, z których 
górnu / 5 / umieszczona jest w szufladzie / 6 / 
zawierającej kliszę negatywową / 7 / mierzonej 
powierzchni mozaiki obwodów drukowanych. Nad 
szufladą / 6 / umieszczony jest, w odległości 
wynikającej z kierunkowej charakterystyki 
czułości, fotoelement / 8 / . W dolnej części 
obudowy / 1 / , z przodu umieszczony jest przyrząd 
pomiarowy / 9 / , który tak jest wyskalowany, 
że odczyt następuje w dm 2. Obok przyrządu po
miarowego umieszczone jest pokrętło /10/ służą
ce do skalowania oraz wyłącznik /11/ zasilania. 
Od spodu pod matrycą / 2 / umieszczony jest wenty
lator /12/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01G 
B65G 

U1(21) 81889 (22) 87 12 07 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i 
Urządzeń Transportowych, Bytom 

(72) Bobik Aleksander 

(54) Zespół mechaniczny elektronicznej 
wagi przenośnikowej 

(57) Zespół charakteryzuje się tym, że pomost 
/ 1 / , usytuowany na trasie przenośnika, podwie
szony jest do dwóch tarujących ram /&/ za pomo
cą oczkowych noży /9/ w jednej osi z zawiesze
niem tych ram / 8 / , bezpośrednio za pomocą lin
kowych cięgien / 7 / na dwóch zginanych czujnikach 
/ 6 / tensometrycznych, zamocowanych w środku belek 
nośnych konstrukcji stałych / 5 A Każda tarująca 
rama / 8 / podwieszona jest do konstrukcji stałej 
/ 5 / za pośrednictwem dwóch krzyżowych łożysk 
/11/ beztarciowych, usytuowanych w jednej osi 
stanowiącej oś obrotu tarujących ram / 8 / oraz 
jest wyposażona w przesuwny ciężarek /12/ o du
żej masie do tarowania wstępnego i ciężarek 
/13/ do tarowania precyzyjnego./2 zastrzeżenia/ 

4(5l) G01N Ul (21) 81782 (22) 87 11 25 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji 
Produkcji Zwierzęcej "MEPROZET", Gdańsk 

(72) Zaworski Edward, Matyka Stanisław, 
Gardzielewüki Jerzy, Rurarz Henryk 

(54) Urządzenie do mineralizacji 

(57) Urządzenie składa 3ię z korpusu / 1 / , w 
którego powierzchni wierzchniej znajdują się 
gniazda grzewcze, oaadzone wraz z czujnikiem 
temperatury / 3 / w bloku grzewczym / 2 / . Gniazda 
grzewcze składają 3ię ze spiral grzewczych 
/ 5 / w izolacji, wyprofilowanych w kształcie 
czasz wewnątrz których osadzone są wstawki 
ochronne /6 / w kształcie czasz, przy czym wstaw
ki / 6 / mają otwory wylotowe / 7 / połączone tule
jami / 8 / wyprowadzonymi aa zewnątrz korpusu / 1 / . 

/2 zastrzeżenia/ 



110 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 21 /387/ 1988 

4(51) G01R U1(21) 81979 (22) 87 12 11 

(71) Wschodni Okręg Energetyczny, Zakład 
Energetyczny, Zamość* 

(72) Rabiega Ryszard 

(54) Urządzenie do wykrywania nielegalnego 
poboru energii elektrycznej 

(57) W urządzeniu przekładnik prądowy /1/ ma 
wahliwie przymocowaną zworę /2/ za pomocą 
klamry /3/, dociskaną sprężyną /4/, przy czym 
do zwory /2/ przymocowana jest linka dielek
tryczna /5A Przekładnik prądowy /1/ osadzo
ny jest na drążku dielektrycznym /6/, a do 
jego zacisków podłączony jest przyrząd pomia
rowy /7/ wyskalowany w kilowatach. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01R Ü1 (21) 81986 (22)37 12 14 

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72 Augustyniak Wiesław, Brzozowski Andrzej, 

Derlacki Kazimierz 

(54) Urządzenie do sprawdzania rezystorów 
termometrycznych metoda porównania 
rezystancji z rezystorem wzorcowym 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
ebulioskop /5/» zamocowany jest na podstawie 
/1/, na której zamocowana jest także szafka 
/3/» we wnęce której znajduje się zerostat 
/6/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G02B U1 (21) 81817 (22) 87 12 01 

(75) Rastawicki Andrzej, Warszawa 

(54) Przyrząd do stabilizacji położenia 
soczewek 

(57) Przyrząd umożliwiający obróbkę mechaniczną 
soczewek dwuogniskowych ma korpus z kołnierzem 
/2/ na niepełnej powierzchni górnej /3/. Pozo
stała część powierzchni /3/ pochylona jest pod 
katem 10 - 30° do środka korpusu. Przyrząd ma 
równolegle do powierzchni górnej /3/, połączoną 

w 3posób trwały z korpusem, dzieloną obejmę 
/4/, która na dwóch końcach ma występy /5/ z 
osadzonym elementem łączącym /6/. Wewnętrzna 
powierzchnia obejmy /4/ składa 3ię z powierz
chni walcowej i powierzchni krzywoliniowej. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(5l) G03D U1 (21) 81654 (22) 87 11 10 

(71) Wojskowa Akademia Techniczna im.Jarosława 
Dąbrowskiego, Warszawa 

(72) Dęb3ki Wiesław, Paściak Tadeusz, Tutaj 
Jan, Trzaska Stanisław, Jachoł Mariusz 

(54) Urządzenie do dyfuzyjnej obróbki 
małoobrazkowych błon fotograficznych 

(57) Urządzenie składa się z korpusu /1/ oraz 
pokrywy /2/, przy czym korpus /1/ ma kołnierz, 
pod którym na całym obwodzie znajduje się wyż
łobienie do pomieszczenia uszczelki gumowej 
/13/, e na wierzchniej części korpusu /1/ umie
szczone są korbka /4/ do obracania bębna /10/ 
oraz pokrętło /5/ 3zpuli z błoną przyjmującą 
i pokrętło szpuli z filmemT natomiast wewnątrz 
korpusu /1/ znajdują się dwa gniazda do szpuli 
z błoną przyjmującą i kasety z filmem, a także 
wybranie na pomieszczenie wspólnego bębna /10/ 
a dodatkowymi elementami są podkładka ustalająca 
/11/ azpuli z błoną przyjmującą oraz tulejka mo
cująca /12/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G05F U1(21) 81721 (22) 87 11 20 

(Zł) Ośrodek Badawczo-Rozwojovry Techniki 
Medycznej "ORMED", Warszawa 

(72) Krupa Eugeniusz, Wróblewski Andrzej 

(54) Zasilacz przyrządu elektronicznego 

(57) Zasilacz przyrządu elektronicznego zabudo
wany jest w obudowie tego przyrządu. W zasila
czu pokrywa /1/ znajdująca się po przeciwległej 
stronie płyty podatawowo-kontaktowej /2/ usutuo 
wana jest w odległości nie większej niż odległość 
zamocowanych pakietów /4/ źródeł zasilania. 
Pokrywa /1/ ma otwory prowadząco-ustalające dla 
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pakietów / 4 / , o kształcie odpowiadającym prze
krój owi poprzecznemu tych pakietów / 4 / . 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) G06K U1(21) 81929 (22) 87 12 08 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa 
Surowców Chemicznych, Zakład Doświadczal
ny, Kraków 

(72) Rakoczy Andrzej, Kryza Jerzy 

(54) Modułowy rejestrator piszący 

(57) Rejestrator wykonany jest w kształcie 
prostopadłościanu, którego dwie boczne ściany 
/3/i wyposażone w wypusty / 7 / , tworzą moduł 
CAMAC. Rejestrator zawiera mechanizm drukujący 
/ 1 / , zespół / 2 / mocowania mechanizmów oraz 
wałek /10/ rolki taśmy papierowej, osadzony 
na wspornikach / 9 / . Seiana czołowa IM reje
stratora ma otwór /11/ wyjściowy taśmy papie
rowej. /1 zastrzeżenie/ 

4 (5l) G10D Ul ,(21) 82255 (22) 87 12 30 

(71) Akademia Rolnicza, Kraków 
(72) Gniady Toma3z 

(54) Mechanizm płynnej regulacji wysokości 
dźwięku w membranofonach 

(57) Mechaniam płynnej regulacji wysokości 
dźwięku w membranofonach charakteryzuje się 
tym, że obręcz kształtowa atała /11/ poiączom 

sztywno z podstawą dźwigni / 4 / umieszczona 
jest wewnątrz korpusu bębna / 1 / i opiera się 
o krawędź korpusu bębna. Podstawa dźwigni / 4 / 
połączona jest sztywno z gniazdem stałym 
/ 3 / a obręcz kształtowa ruchoma /12/ 
umieszczona wewnątrz obręczy kształtowej sta
łej /11/ połączona jest z dźwignią dwuramienną 
/ 6 / przekaźnikiem ruchu dźwigni /&/ przez 
przegub / 9 / i /10/. Dźwignia dwuramienną rucho
ma /b/ z podporą obrotu dźwigni / 7 / dłuższym 
ramieniem połączona jest przez przegub przesuwny 
/13/ z gniazdem ruchomym / 5 / , w którym zacze
piona jest linka / H / przechodząca przez otwór 
gniazda stałego / 3 / , o które opiera się pan
cerz cięgna bawdenowskiego /15/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4f5l) G10K Ul (21/ 81900 (22) 87 12 09 

(71) Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-WZM", 
Warszawa 

(72) Szufladowie z Bogusław 

(54) Komora tłumienia hałasu, zwłaszcza 
do pomp wtryskowych 

(57) Komora zbudowana jest w kształcie prosto
padłościanu, którego każda ścianka boczna i 
dno mają zewnętrzną, litą płytę blaszaną / 1 / 
oraz wewnętrzną płytę perforowaną / 2 / . Na dnie 
komory znajdują się podpory / 3 / służące do za
montowania pompy wtryskowej / 4 / . W pokrywie 
komory znajdują się otwory na przewody wyaokiego 
ciśnienia /ó/, zaś w áciance bocznej otwór / 7 / 
na wałek pompy wtryskowej. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G10K U1 (21) 81931 (22) 87 12 08 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Łiaazyrs. Włókienniczych "Połmatez-Cenaro", 
Łódź 

(72j Kaczmarek Grażyna 

(54) Osłona dźwiękochłonno-izolacyjna 

(57) Osłona składa się z przezroczystych listew 
/ 1 / umieszczonych w równych odstępach między 
dwoma warstwami przezroczystej folii / 2 / . List
wy / 1 / włączone są ze sobą liniowymi spoinami 
/ 3 / . Do każdej listwy / 1 / przymocowane są rolki 
/ 4 / przesuwne w dwóch prowadnicach. 

/1 zastrzeżenie/ 
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DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

4(51) H01M 

tli) 
(72) 

U1(2Í) 81850 f22) 87 12 02 

(71) Fabryka Akumulatorów "EMA-FAK", 
Bielsko-Biała 
Bednarz Antoni, Cierzniewski Edward, 
Jasica Franciszek, Owczarczak Jerzy, 
Raczyński Karol, Then Edward 

(54) Rdzeń dodatniej płyty pancerne .1 
ogniwa kwasowego **""" 

(57) Rdzeń dodatniej płyty pancernej ogniwa 
kwasowego stanowi listwa górna /1/ mająca 
pręty profilowe / 2 / w kształcie walca, którego 
przekrój poprzeczny w poszczególnych strefach 
/I, II i III/ zmniejsza się w kierunku dolnej 
osłony /3/ płyty pancernej, przy czym listwa 
górna /1/ z prętami profilowymi /2/ tworzą 
monolit. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) H02K Ul(2l) 81903 (22) 87 12 09 

(71) Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-WZM", 
. . Warszawa 
(72j Przybylski Mieczysław, Trzaska Tadeusz 

(54) Silnik elektryczny 

(57) Prostownik silnika ma radiator /2/ z 
diodami /1/ umocowany na żeberkach silnika, 
w miejscu o dużym nadmuchu powietrza pocho
dzącego z wiatraczka chłodzącego silnik. 

1 /1 zastrzeżenie/ 

4(51) E05K U1 (21) 81715 (22) 87 11 19 

(75} Godlewska Teresa, Warszawa 

(54) Przyrząd do demontażu układów scalonych 

(57) Przyrząd stanowi obejma /I/, w której 
osadzony jest trzpień /2/ ze sprężyną /3/ i 
dwustronnymi szczękami /4 i 5/ dociskanymi 
do demontowanego układu sprężyną /6/. Grot 
lutowniczy stadowi trzpień 171 i głowica /8/, 

/1 zastrzeżenie/ 

4(5l) H05K U1 (21) 82243 (22*) 87 12 30 

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Królik Krzysztof, Adamczewski Marek 

(54") Pakiet płytek montażowych, zwłaazcza płytek 
drukowanych 

(57} Pakiet zawiera trzy płytki połączone ze 
sobą przegubowo, przy czym kolejne przeguby 
pakietu w postaci zawias /2,3»4/ są usytuowane 
na przemian po obu przeciwległych bokach płytek, 
a każdy przegub łączy dwie sąsiednie płytki. 

/1 zastrzeżenie/ 

AA 

S p r o s t o w a n i e 

Lp. 

1. 

2. 

Nr zgłoszonin 

265*3 03 

79375 

nup 

10/33 

23/87 

str. 

12 

50 

Jest 

B07D 

D29C 

Powinno być 

C07B 

73975 



Výkaz numerový z g ł o s z o n y c h wynalazków o p u b l i k o w a n y c h w BUP Nr 21/1988 

Nr zgłoszenia 

1 

257996 

258858 

260992 

261917 

262OO6 

262028 

262352 

262574 

2627IO 

262932 
263250 

263439 

263522 

263523 

263524 

263525 

263810 

263917 

263919 

263922 

263923 

263926 

263927 

263929 

263930 

263931 
263928 

263936 

263937 

263938 

263943 

263944 

263946 

263949 

263953 

263954 

263956 

263959 

263960 

263961 

263964 

263966 

263969 

263970 

j 263971 

4 
Int.Cl. 

2 

E02B 

E21B 

G01V 

G09D 

A6IK 

B62D 

B01F 

C07F 

B63B 

C09K 

C07C 

F27B 

A61F 

A6IB 

A6IB 

A6IF 

B01D 

F24F 

C07D 

G01N 

C25D 

C03C 

C03C 

C22C 

C22C 

C22C 

C03C 

D21J 

C07C 

CO6B 

GOťL 

A21C 

D01H 

C02F 

CO4B 

C11D 

C22C 

G02B 

G01N 

G01N 

C01B 

DO6H 

B01J 

B01J 

C08J 

Strona 

3 

50 

52 

72 

76 

6 

19 

9 

36 

22 

42 

31 

60 

5 

5 

5 

6 

8 

59 

35 

64 

47 

28 

28 

45 

45 

45 

28 

49 

31 

31 

63 

4 

47 

27 

29 

43 

46 

73 

64 

65 

26 

48 

9 

10 

38 

Nr zßloszenia 

1 

263973 

263975 

263976 

263977 

263978 

263980 

263984 

264000 

264001 

264004 

264005 

264006 

264008 

264009 

264010 

264011 

264012 

264020 

264024 

264028 

264029 

264030 

264031 

264037 

264042 

264044 

264o45 

264046 

264o48 

264052 

264054 

264087 

264105 

264107 

264108 

264111 

264114 

264115 

264121 

264126 

264129 

264130 

264132 

264135 

264137 

4 
Int.Cl. 

2 

G08B 

F26B 

C12M 

C12M 

G01G 

D05B 

B23K 

A01D 

F15B 

F16K 

G05B 

B66C 

C22B 

C08G 

B66D 

CO7C 

A6IK 

FIOK 

B02C 

C09K 

G01S 

G02B 

G02C 

HO U 

G05D 

C01B 

G01R 

G01M 

G01D 

G01R 

C07C 

C07F 

G01R 

C08L 

G05F 

B01D 

H01M 

H01M 

G01L 

C08L 

F16D 

B23B 

B26F 

C03C 

G01R 

Strona 

3 

76 

60 

43 
44 

62 

48 

18 

2 

56 

58 

74 

25 

45 

37 

25 

31 

6 

58 

11 

42 

71 

73 

73 

78 

74 

27 

69 
64 

62 

69 

31 

36 

69 

38 

75 

8 

78 

78 

63 

39 

58 

17 

20 

29 
69 



1 14 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 21/387/ 1'/• •] 

1 

264145 

264154 

264160 

264208 

264209 

264221 

264232 

264236 

264239 

264244 

264249 

264256 

264306 

264307 

264313 

264314 

264316 

264322 

264323 

264327 

264329 

264330 

264334 

264335 

264337 

264338 

264339 

264342 

264343 

264351 

264352 

264353 

264336 

264383 

264399 

264400 

264401 

264402 

264404 

264405 

264415 

264417 

264418 

264419 

264420 

264421 

264428 

264447 

264449 

264450 

2 

B28B 

F15B 

H01L 

A61L 

B27N 

C07F 

C08L 

F16B 

B05C 

B24B 

G05B 

C02F 

B63B 

G01R 

B66B 

H03B 

G01N 

B64C 

B01F 

C10G 

F02N 

F02N 

B29D 

G02B 

C07C 

A61F 

A61F 

G01J 

C08F 

B01F 

BOÓB 

A61G 

B65D 

A63H 

F15B 

F15B 

B29C 

B08B 

C02F 

F03D 

A01N 

C22C 

B65G 

E21D 

E02F 

B01J 

H01P 

G06F 

F24II 

G05D 

3 

20 

57 

78 

7 

20 

36 

39 

57 

12 

19 

74 

27 

23 

70 

25 

82 

65 

23 

9 

42 

55 

55 

21 

73 

32 

5 

5 

62 

37 

9 

13 

6 

23 

8 

57 

57 

21 

14 

27 

55 

3 

46 

23 

53 

51 

10 

79 

75 

59 

74 

1 

264452 

264453 

264454 

264456 

264457 

264464 

264465 

264466 

264472 

264475 

264476 

264479 

264480 

264501 

264506 

264508 

264510 

264511 

264517 

264518 

264519 

26^522 

264523 

26^524 

264525 

264526 

264527 

264528 

264529 

264530 

264531 

264532 

264543 

2645^6 

264547 

264548 

264549 

264550 

264551 

264552 

264556 

264557 

264559 

264560 

264561 

264562 

264568 

264570 

264571 

264572 

2 

G01N 

G01N 

II02H 

D02G 

H04M 

C21B 

C21B 

G01B 

C02F 

C21C 

C23C 

C09J 

H01R 

G01P 

C07F 

G03B 

C05C 

C04B 

B08B 

C25C 

C07U 

B02C 

H05K 

B61D 

B01D 

C07C 

G01B 

C08L 

B06B 

COSG 

C08G 

B23Q 

C07C 

B60Q 

B26D 

H03D 

G01C 

B04C 

B06B 

E01B 

G01R 

G01S 

C07C 

C07C 

G01J 

G01N 

E21D 

C25S 

B22P 

E02B 

3 

65 

65 

80 

48 

83 
44 

44 

61 

27 

45 

46 

42 

79 

68 

37 

74 
30 

29 

14 

46 

35 

11 

84 

22 

8 

32 

61 

39 

13 

.37 

37 

18 

32 

22 

19 

82 

61 

11 

13 

49 

70 

71 

33 

33 

62 

65 

53 

47 

16 

50 



Nr 21/337/1988 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 1 1 5 

1 

264573 

264574 

264580 

264602 

264604 

264605 

264606 

264608 

264612 

264Ć13 

264614 

264615 

264618 

264619 

264620 

264627 

264630 

264632 

264633 

264639 

2ó464o 

264641 

264643 

264644 

264645 

264651 

264653 

264654 

264655 

264657 

264638 

264660 

264661 

264663 

264664 

264667 

264669 

264673 

264674 

264675 

264703 

264710 

264711 

264713 

264716 

264717 

264?19 

264720 

264727 

2647 30 

2 

B65G 

B65G 

B66D 

B65G 

B23P 

B02C 

F16K 

G01P 

G01L 

G01S 

G01S 

B05C 

C04B 

B28B 

C07C 

B09B 

F16L 

G01B 

B66C 

G01N 

H01T 

B01J 

G01N 

E21D 

E21D 

H05B 

E21C 

G01N 

D03D 

C23F 

F16K 

H03L 

B08B 

D06F 

F04D 

C07C 

H01H 

H04B 

G01R 

G01N 

H02U 

C04B 

B01J 

C22C 

C04B 

B01J 

C07C 

B05B 

C08K 

CO4B 

3 

24 

24 

26 

24 

19 

11 

58 

69 

63 

72 

72 

12 

29 

21 

33 

15 

59 

61 

25 

66 

80 

10 

66 

54 

54 

84 

52 

66 

43 

46 

59 

83 

14 

48 

56 

33 

77 

83 

70 

66 

80 

29 

10 

46 

30 

10 

33 

12 

33 

30 

1 

264731 

264731* 

264735 

264739 

264741 

264742 

264752 

264753 

264754 

264757 

264759 

264760 

264765 

264766 

264768 

264769 

264773 

264774 

264776 

264778 

264779 

264791 

264803 

264807 

264810 

264811 

264812 

264813 

264814 

264815 

264816 

264817 

264824 

264825 

264826 

264328 

2648 30 

264831 

264833 

264834 

264839 

264840 

264841 

264842 

264852 

264853 

264854 

264855 

264365 

264366 

2 

B08B 

G01N 

C11D 

B21C 

C04B 

G01N 

B07C 

C09J 

G01N 

110 3K 

C07C 

C07C 

E21C 

C10M 

C22C 

H02M 

C23G 

B60L 

B27N 

FO4B 

H03B 

GO6K 

G01V 

F28F 

E21C 

E02D 

A61K 

A61K 

1103K 

009J 

C08L 

C08L 

E21C 

G01K 

1101R 

A01N 

B60S 

E01F 

G01N 

B08B 

C08G 

C08G 

C08G 

G01N 

B32B 

G11B 

A61K 

G01N 

B32Q 

F04D 

3 

15 

67 

43 
15 

30 

67 

14 

42 

67 

83 

33 

33 

52 

43 
k5 
81 

46 

21 

20 

56 

82 

76 

73 

60 

52 

50 

6 

7 

83 

42 

39 

39 

53 

63 

79 

3 

22 

49 

67 

15 

38 

38 

38 

68 

21 

76 

7 

68 

19 

56 



116 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 21/337/1933 

1 

264867 

264869 

264875 

264876 

264381 

264883 

264884 

264886 

264837 

264890 

264903 

264905 

264916 

264917 

264919 

264920 

264924 

264925 

264926 

26*»927 

264980 

264986 

26^989 

264992 

264993 
264994 

264995 

264996 

264997 

266361 

266398 

267669 

268173 

268359 

268592 

268611 

268735 

268856 

269281 

26937 3 

269527 

269559 

269579 

269636 

2 

A23K 

E01D 

G01R 

A01D 

E02D 

G01M 

H01H 

H02K 

B21B 

H01T 

G01S 

G01J 

B66D 

CO4B 

C10L 

G01J 

C21C 

F02B 

E01B 

C22C 

G01F 

B23K 

B23K 

H02K 

H02K 

G01R 

B65G 

F02C 

B06B 

C07D 

E03B 

E06B 

C07C 

C07C 

C07D 

C02F 

E21C 

C07C 

A01B 

A24D 

A61K 

A01N 

A41D 

A61K 

3 

4 

49 

70 

2 

50 

64 

77 

81 

15 

80 

72 

63 
26 

30 

43 

63 

45 

54 

49 

46 

62 

18 

18 

81 

81 

71 

24 

55 

13 

35 

51 

51 

34 

34 

35 
28 

53 

34 

2 

4 

7 

3 

4 

7 

1 

269680 

269698 

269788 

269838 

269839 

269821 

269841 

269855 

269861 

269896 

269923 

269924 

269926 

269927 

269932 

269936 

269945 

269956 

269961 

269970 

270019 

270021 

270032 

270080 

270083 

270098 

270128 

270129 

270130 

270175 

270191 

170217 

270367 

270368 

270627 

270681 

271118 

271334 

271396 

271441 

271496 

271817 

271820 

271999 

2 

B21J 

C07D 

C03B 

B23D 

B23B 

B01D 

A01K 

H01M 

C09D 

E02D 

B21C 

E04B 

G01N 

C09B 

E21F 

C12M 

D06F 

C02F 

H02P 

B05B 

B23B 

C04B 

G06F 

B62D 

A61B 

G06F 

C09B 

C09B 

C09B 

C07C 

B2U 

H01L 

B01J 

C07G 

G08L 

F16C 

B21J 

G01N 

H02G 

C07C 

A47B 

B23II 

A01D 

G21F 

3 

16 

36 

28 

17 

17 

8 

3 

79 

41 

51 

16 

51 

68 

40 

54 

44 

48 

28 

82 

12 

17 

30 

75 

22 

5 

75 

40 

40 

41 

34 

16 

78 

11 

37 

39 

57 
16 

63 

80 

34 

4 

18 

3 

77 



ttykaz numerowy z g ł o s z o n y c h wzorów użytkowych opubl ikowanych w BUP nr 21/1988 

N r z g ł o s z e n i a 

1 

7 8 4 2 8 

7 8 4 7 7 

7 9 3 5 1 

8 0 5 5 1 

8 0 7 7 1 

8 0 7 3 3 

8 OS 3 5 

8 1 0 9 6 

3 1 1 3 5 

3 1138 

8 1 3 7 4 

8 1 3 7 5 

8 1 4 2 1 

8 1 ^ 9 6 

8 1 5 3 6 

8 1 5 9 9 

8 1Ó54 

8 16 J 2 

8 l 6 9 0 

3 1 6 9 3 

3 1 7 1 4 

3 17 15 

3 1 7 1 7 

3 17 2 

8 1 7 3 2 

8 1 7 35 
8 1 7 4 8 

8 1 7 5 2 

8 175 ]* 

8 1 7 5 5 

8 1 7 8 2 

3 1 7 8 7 

8 1 8 0 0 

8 1 8 0 1 

3 1 8 17 

8 1 8 3 7 

3 1 8 4 7 

8 1848 

8 i 8 4 9 

8 1 8 5 0 

3 1851 

8 1 8 5 2 

8 1 8 5 3 

8 1 8 5 4 

3 1855 

4 
I n t . C l . 

2 

F02N 

B65G 

A 4 l D 

K02B 

B66C 

B65G 

A47B 

G01B 

EO4C 

E 0 4 C 

B23 B 

B28 B 

E03D 

A63H 

A47B 

B25B 

G0 3D 

F 1 6 K 

B24C 

E 0 3 F 

A45C 

H05K 

B21C 

G 0 5 F 

A47B 

AÓ2B 

A63B 

A46D 

A46D 

A 4 7 L 

GO IN 

K03C 

B 0 1 F 

B 0 1 F 

G02B 

F24H 

B23B 

B23B 

AÓ3H 

HO IM 

Bo OD 

F22G 

BÓOP 

B2 U) 

H25B 

S t r o n a 

3 

1 0 6 

9 8 

8 6 

101 

1 0 0 

99 

8 7 

1 0 9 

1 0 3 

1 0 3 

9 4 

9 5 

102 

8 9 

3 7 

9 3 

110 

107 

9 3 

102 

8 6 

112 

9 0 

110 

3 7 

8 8 

3 9 

8 6 

8 6 

3 3 

1 0 9 

102 

9 0 

9 0 

110 

108 

9 1 

9 2 

3 9 

1 1 2 

9 5 

107 

9 6 

9 1 

9 3 

N r z g ł o s z e n i a 

8 1 8 6 3 
8 1 8 6 8 

8 1 8 6 9 

8 1 8 7 0 

8 1 8 7 1 

8 1 8 7 2 

8 1 8 7 3 

8 1 8 7 4 

8 1 8 8 9 

8 1 3 9 5 

8 1 8 9 3 

3 1 8 9 9 

8 1 9 0 0 

8 1 9 0 2 

8 1 9 0 3 

3 1 9 2 2 

8 ) 9 2 3 

- 8 1 9 2 5 

81925 
8 1 9 2 9 

8 1 9 3 1 

8 1 9 3 2 

8 1 9 3 5 

8 1 9 3 9 

3 1 9 4 0 

8 1 9 4 5 

a 1 9 4 7 

8 1 9 4 8 

8 1 9 5 1 

3 1 9 5 3 

3 1 9 5 4 

3 1 9 5 6 

8 1 9 6 O 

8 1 9 6 1 

8 1 9 6 3 

8 1 9 7 1 

8 1 9 7 4 

8 1 9 7 7 

8 1 9 7 9 

3 1 9 3 6 

8 1998 

3 2 0 0 3 

3 2 0 0 6 

8 2 0 0 8 

3 2 0 1 0 

li 
I n t . C l . 

2 

A47G 

A01K 

B65D 

B65D 

B65D 

B65D 

B65D 

B 0 2 J 

G01G 

B23B 

E04G 

E01D 

G10K 

B23B 

H02K 

F16D 

B65G 

B23K 

G06K 

G1 OK 

B 0 6 F 

B2ÓF 

A47D 

1165B 

B65G 

Eo4c 
E04C 

A2 1 B 

B01L 

B01L 

F l ó C 

E04l l 

A47B 

EO4G 

B60P 

A01B 

E21B 

G01R 

G01R 

B21J 

A 01K 

A01K 

P 1 6 F 

A 4 7 J 

S t r o n . 

3 

8 8 

8 5 

96 

97 

9 7 

97 

98 

96 

109 

9 2 

104 

101 

111 

9 2 

112 

107 

99 

92 

92 

1 1 1 

i 1 ! 

101 

9 4 
87 

98 

99 
J 0 3 

103 

8 6 

90 

9 0 

1 Oó 

1 o 4 

8 7 

1 o4 

96 

8 5 

105 

110 

110 

91 

3 5 

3 5 

107 

3 8 



118 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2 1 / 3 3 7 / 1 9 8 3 

1 

8 2 0 1 1 

8 2 0 1 3 

3 2 0 2 0 

8 2 0 2 2 

3 2 0 2 5 

8 2 0 2 9 

3 2 0 3 2 

3 2 0 3 6 

3 2 0 7 5 

8 2 0 7 6 

8 208 3 

8 2 1 1 3 

8 2 1 2 1 

8 2 1 2 4 

3 2 1 2 9 

3 2 1 3 0 

2 

E 2 1 B 

B62B 

B67D 

G01B 

B25B 

F 2 4 F 

E0*łB 

E21D 

E 0 5 F 

E 0 5 F 

B05D 

B24C 

F 2 7 B 

F 1 6 B 

B65G 

B30B 

3 

1 0 5 

96 
100 

1 0 9 

9-ł 

107 

1 0 2 . 

1 0 3 

104 

1 0 5 

98 
93 

108 

106 

99 
95 

1 

8 2 1 3 2 

8 2 1 4 0 

8 2 1 ^ 4 

8 2 1 7 3 

8 2 1 3 6 

8 2 1 9 1 

8 2 1 9 6 

8 2 2 1 6 

8 2 2 3 6 

8 2 2 ^ 2 

8 2 2 ^ 3 

8 2 2 ^ 7 

8 2 2 5 5 

8 2 2 7 0 

8 3 3 8 2 

8 3 3 8 3 

2 

B23Q 

E21D 

F 2 7 B 

B01D 

A47G 

B21D 

B65G 

F 1 6 B 

E 0 4 F 

C23C 

H03K 

F24H 

G10D 

B28B 

B25B 

065G 

3 

9 2 

1 0 5 

108 

8 9 

3 8 

9 1 

100 

106 

1 0 4 

101 

112 

108 

1 11 

9 5 

9k 

100 
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Z A W I A D O M I E N I E 

W związku z częstymi przypadkami zbędnego wnoszenia 

przez Zgłaszających opłat za pełne badanie wzoru użytkowego, 

Urząd Patentowy PRL wyjaśnia, iż praw ochronnych na wzory 

użytkowe udziela się po badaniu przeprowadzonym w zakresie 

określonym przepisem art, 36 ust, 1 ustawy z dnia 19*10,1972 r, 

o wynalazczości (Dz, U, 1984 r# Nr 33, poz, 177) w związku 

z art, 82 tej ustawy. Wobec powyższego Zgłaszający ubiegają

cy się o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy jest 

zobowiązany jedynie do uiszczenia opłaty za zgłoszenie (§21 

ust, 3 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego PRL z dnia 

12,11,1984 r, o ochronie wynalazków i wzorów użytkowych -

Monitor Polski Nr 26, poz, 179)f a opłata za pełne badanie 

jest opłatą nienależną. Natomiast obowiązek uiszczenia opłaty 

za pełne badanie wzoru użytkowego według tabeli opłat stanowią

cej zał. nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.06,198A r, 

w sprawie projektów wynalazczych (Dz, U, Nr 33, poz, 178) spo

czywa na uprawnionym z prawa ochronnego wówczas, gdy Urząd Pa

tentowy PRL przeprowadza pełne badanie wzoru użytkowego na pod

stawie art, 57 ust, 5 wyżej cytowanej ustawy w związku z art, 82 

tej ustawy lub na podstawie art, 81 ust, 2 wyżej cytowanej 

ustawy. 



I N F O R M A C J A 

o oenaoh i warunkach prenumeraty 

no 1989 r. - dla czasopismo 

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO" 

cena prenumeraty! półr. 6500 zł, rocznie 13000 zł. 

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 PRACYt 

- instytucje i zakłady praoy zlokalizowana w miastach wojewódzkich i pozostałych 
miastaoh, w któryoh znajdują sio siedziby Oddziałów RSV "Praoa-Ksiązka-Huoh" 
zamawiają prenumeratę w tyoh Oddziałach. 

- instytuoje i zakłady praoy zlokalizowano w mlejsoowośoiaoh, gdzie nie ma Oddzia-
łów RSW"Prasa - Książka - Ruch" i na taranach wiejskioh opłacają prenumeraty w 
urzędach pooztowyoh i u dorcozyoieli. 

2. DLA OSÓB FIZYCZNYCH - INDYWIDUALNYCH PRENUMERATOROWI 

- osoby fizyczne zamieszkałe na wsi i w miejsaowosoiaoh gdzie nie ma Oddziałów 
RSW "Prasa - Książka - Ruoh", płacają prenumeratę w urzędach pooztowyoh i u 
dorcozyoieli, 

- osoby fizyczne zamieszkałe w miastaoh • siedzibach Oddziałów RSW "Prasa - Książ
ka - Ruoh", opłaoają prenumeratę wyłąoznla w urzędach pooztowyoh nadawozo~od-
biorozyoh vłaśoiwyoh dla miejsca zamieszkania prenumeratora. 
Wpłaty dokonują używając "blankietu wpłaty" na rachunek bankowy miejscowego Od
działu RSW "Prasa-Kalązka-Ruoh". 

3« Prenumeratę ze zleoeniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW "Prasa - Książka - Ruoh", 
Centrala Kolportażu Prasy i Wydawniotw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa,konto 
PKO np XV Oddział w Warszawie Nr 165R-201C45-I 39-H«Prenumerata ze zlecaniem wy
syłki za granioę pocztą zwykłą Jest droższa od prenumeraty krajowej o 50 % dla zle
ceniodawców indywidualnyoh i o 100$ dla zleoająoyoh instytucji i zakładów praoy. 

TERMINY PRZYJMOWANIA PRENUMERATY-na kraj i zagranioę: 

- do dnia 10 listopada no I kwartał, I półrocze roku następnego oraz na oały rok 

następny, 

- do pierwszego każdego miesiącu poprzedzającego okree preuumeraty roku blożąoego 




