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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 .Cl4 
i zgodnie z § 27 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego PRL z dnia l2.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. Cl4, 

- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub 
oznaczenie wystawy --jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo, 

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

- liczbę zastrzeżeń. 
Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl4 podaje się wykaz 

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

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

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

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

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

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

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

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

użytkowego. 

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

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

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

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

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

Warunki prenumeraty podano na III stronie okładki. 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Al. Niepodległości 188, 
skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 22 grudnia 1988 r. Nr 26 /392/ Rok XVI 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II« Wzorach użytkowych do ochrony 

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

( 21) 
(22) 
{30} 

(51) 

(54) 
(57) 
(61) 
(71) 

(72) 
(75) 

numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (data, kod kraju, numer wcześniejszego 
zgłoszenia) . Przy pierwszeństwie z wystawy podaje 3ię datę i oznaczenie wystawy 
symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej; 
cyfra przed kodem (5l) oznacza kolejne edycję MKP 
tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego 
skrót opisu 
nr zgłoszenia głównego 
nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, który nie jest twórcę wynalazku lub 
wzoru użytkowego 
nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego 
nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego, który jest (którzy są) 
zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi) 

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

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



I . W Y N A L A Z K I 

DZIAŁ A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

4(51) A018 Al (21) 265213 (22) 87 06 10 
(71) Akademie Rolnicza, Poznań 
(72) Gała Zbigniew, Adanowicz Dan, Mueller 

Wojciech 
(54) Sposób prowadzenia orki głębokiej i 

pług do orki głębokiej 
(5?) Sposób prowadzania orki głębokiej w któ
rym glebę podejmuje się w dwóch poziomach 
charakteryzuje się tym, że w pierwszym prze
jeździe wykonuje się bruzdy na połowie zamie
rzonej głębokości, a w następnych przejazdach 
z wyoranej do połowy głębokości orki bruzdy 
podejmuje się skibę na zamierzone głębokość 
i równocześnie obok wyorywuje się glebę na 
połowią zamierzonej głębokości orki« 

Pług do orki ołębokiej charakteryzuje 
się tym, że korpusy /2 i 3/ maję zróżnicowa
ne budowę, przy czym korpus /2/ o silniejszej 
słupicy i większej odkładnicy usytuowany jest 
bezpośrednio za prawym kołem cięgnika, a stan
dardowy korpua /3/ jest przesunięty względem 
korpusu /2/ w kierunku poprzecznym ku caliźnie 
i w kierunku wzdłużnym, /2 zastrzeżenia/ 

"T ' 

W 

B 

4(51) A01B A3(21) 266281 (22) 87 06 15 
(61) 253657 
(71) Zrzeszenie Przemysłu Cięgnikowego 

"URSUS", Warszawa 
(72) Chruślińaki Tadeusz, Rzeźnlk Antoni 
(54) Przedni trzypunktowy układ zawieszenia 

narzędzi, zwłaszcza do ciągników roí-
ïïiczych 

(57) Istota wynalazku polega na tym, ża przed
ni trzypunktowy układ zawieszenia zaopatrzo
ny jest w dwa wsporniki /2/ składajęce się z 

płaskowników bocznych /14/ wygiętych w kształ
ci® litery "Z", płaskowników'czołowych /12/ 
wzmocnionych ceownikiam /13/ oraz belki /15/ 
o zamkniętym lub półotwartym profilu. Płaskow
niki czołowe /12/ sc mocowane do czoła ramy 
obciążników, a płaskownik usztywniajęcy /16/ 
oraz płaskowniki boczne /14/ sę mocowane do 
ramy narzędziowej /6/„ 

Wsporniki / 2 / »ę rozszerzone ku górza, 
a odległość tylnych punktów mocujących /i?/ od 
płaskownika czołowego /I2/ last większa niż 
odległość sworznie /S/ oá płaskownika czoło
wego /12/„ W bale« /%%/ jsa* wykonane wycięci« 
otwarta ku tyłowi« /2 i*atrz&.-keni»/ 

-M 
/•Vit JÍL^ / 

4(51) A01B AJ(21) 272142 (22 j 88 04 27 
(71) Politechnika Białostocka, Białystok 
(72) Gawrysiak Marek 
(54) Pług obracalny 
(57) Wynalazek rozwigzujo zagadnienie likwi
dacji podwójnej ramy oraz martwych punktów 
w pługach obracalnych o k$cio obrotu równym 
lub mniejszym od 90°. 
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Płuy obracalny według wynalazku zbudowa
ny jest z podwójnych korpusów odwracających 
w pr^wv /•}/ i lewo /S/, ramy /!/ i czopa / 2 / t 

którego uś pokrywa się z osi© ramy /!/, ra-
»lenia wykorbienia / 4 / # siłownika dwustron
nego działania /8/ oraz przegubu /3/, uraożli-
wiajasago obrót ramy /!/ zarówno wokół osi 
własnej, jak 1 oei pionowej z położenia /a/ 
w położenie /b/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) AOID Al(21) 266197 (22) 87 06 11 

najmniej jeden otwór /3/, w którym umieszczo
ny Jest perforowany przewód ssący / 4 / a zbior
nik wodny /Z/ ma otwory /6/ dc wlewania wody. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) A01G Al(21) 266354 (22) 87 06 19 
(71) Wojewódzkie Zwięzek Spółdzielni 

Ogrodniczo-Pszcze1arskich, Z*kład 
Zaopatrzenia Ogrodniczego, Warka 

(72) Jakubowski Bogdan, Nowakowski Oanusz, 
.Trojanowski Wiesław, Urbanowicz Lech, 
Wyszkowski Stefan 

(54) Powłoka z płatów folii 

(57) Spoaób polega na tym, że wielkość wybar-
wionej powierzchni próbki określa się procen
towo w stosunku do całej powierzchni poprzez 
zarejestrowanie obrazu próbki na monitorze /4/ 
kamery telewizyjnej /!/ i jego analizę przy 

(71) Poznańska Fabryka Maszyn Żniwnych, 
Poznań 

(72) Pinezek Darzy, Nowak Oanusz 

(54) Skrzynia przekładniowa do napadu walców 
podalgcycn i przyrządów roboczych kom-
ją.lnow zielonkowych 

(57) Powłoka charakteryzuje się tym, że płat 
/l, la/ j«st zakończony na dwóch przeciwleg
łych krawędziach profilem brzegowym, mającym 
kształt zbliżony do pine •*i, której ramiona 
stanowiąca część trzonka obejmuję z obu stron 
folię płata /i, la/ i aa z nię poleczona przez 
zgrzewanie, s jej głowa jest zaopatrzona w co 
najmniej Jeden kołnierz, którym profil brzego
wy, podczas zastawiania płatów /i, la/, jest 
prowadzony « wybraniu łącznika / 2 . 3, 9, 10/, 

/34 zastrzeżenia/ 

(57) Na wałku sprzęgłowym /10/ skrzyni osa
dzona sę sprzęgła cierna tarczowa /8/ stero
wane hydraulicznie, przy czym wałak /10/ na 
jednym końcu posiada przekładnię zębate /ll/ 
napędu przyrzędów roboczych, a na drugim koń-
cu kołc zębate /l 2/ zazębione z koła en /l 3/ 
osadzonym no wałku pośrednim /14/, na którym 
umieszczona jest ko I-o przesuwne /i5/ oraz 
luźne koł* /i6/ i /ry' zwarte 2 kołami /22/' i 
/18/ osadzonymi z kolei na wałku /19/ napędu 
walca dolnego /2J/, przy esym j&Jno z tych 
kół /22/ ja-?t zazębione z kołem /23/ na wałku 
/24/ walca a ' t ̂ dgc .• 2ó/ /•? zastrzeżenie/ 

4(51) AGIG A2(21j 271225 (22) 88 03 15 
(71) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 

Skierniewic© 
(72) Michalak Zygmunt, Bera Bolesław, 

Doruchów.?ki Grzegorz, Keller Jerzy 

(54) S£oa6b _Dom i a njjtoonia pokrycia podłoża 
sYodKiem ocfironnym przy zaSTegacn 
ócTir^rrnyTH na rosTin^acn i 'uTla"d"tło sto-
sowania tego aposoFu 

4(51) A01G Al(21) 264269 (22) 87 02 23 

(75) Pęzińaki Marek, Warszawa 

( 5 4) Pojemnik z systemem podaiękania dla 
"ośliń ozdobnych a zwłaszcza iglastych 

(57) Pojemnik ma zbiornik glebowy /l/ usta
wiony na zbiorniku wodnym / 2 / , przy czym w 
dnie zbiornika glebowego /!/ znajduje się co 
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pomocy układu elektronicznego /5/ z kompara
torem poziomu, który uwypukla eygnały miejsc 
jaśniejszych od ciemniejszych, reprezentujących 
miejaca pokryte środkiem ochronnym. 

Układ stanowi mikroskop /2/ skojarzony ż 
kamerę telewizyjna /l/ poleczona z monitorem 
/4/ i układ elektroniczny /5/, który razem z 
miernikiem wskazówkowym /6/ wleczony jest w 
obwód kamery /i/, przy czym w układzie elek
tronicznym / V znajduję się komparator pozio
mu 1 człon całkujęcy. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) AOIK 
0046 

A2(21) 271127 (22) 88 03 09 

(71) Wyższa Szkoła Morska, Szczecin 
(72) Łęczkoweki Marceli, Szulc Marek, 

Górzeński Marek, Tański Edward 
(54) Sposób wytwarzania pławnicy łososiowej 
(57) W sposobie Jako produkt wyjściowy stosu-}e się barwiony w masie jedwab poliestrowy ormowany ze stopu, do którego dodaje się 
Eigmenty nieorganiczne o kolorach ciemnych 
ub sadzę. 

Preparację pławnicy łososiowej prowadzi 
się w wodnej dyspersji polimerów i kopolimerów 
syntetycznych, a stopień naniesienia prepara
tu zawiera się w granicach 5-20 procent. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) A01N Al(2l) 269639 (22) 87 12 22 
(30) 86 12 23 - GB - 8630806 
(71) May and Baker Ltd. Oagenham, GB 
(54) Środek chwaetobójczy 
(57) Środek zawiera związek o właściwościach 
chwastobójczych typu kwasu fenokeyalkanokar-
boksylowego. Jego sól lub ester albo ich mie
szaninę oraz diflufenican stanowięcy N-/ 2» 4-
-difluorofenylo/-2-/3-trifluorometylofenoksy/-
-nikotynoamid oraz rozcieńczalnik lub nośnik 
i/lub środek powierzchniowo czynny. 

/15 zastrzeżeń/ 

4(51) A01N Al(2l) 270529 (22) 88 02 08 
(30) 87 02 09 - US - 012930 

87 12 24 - US - 134231 
(71) Monsanto Company, St Louis, US 
(54) środek chwastobójczy 
(57) Środek chwaetobójczy jako substancję czyn
ne zawiera nowe pochodne kwasu pirydynokerbo-
ksylowsgo o ogólnym wzorze 1, w którym R, oz
nacza 4,5-dihydro-5-keto-l,3,4-oksadiazolil~2, 
4,5-dihydrooksazolil-2, oksazolil-2, tiazolil-2, 
4,5-dihydrotlazolil-2, 5,6-dihydro-4H-l,3-oksa-
zynyl-2, 5,6-dihydro-4H-i,3-tiazynyl-2, 4,5-
-dihydro-lH-imidazolil-2,ok8azolidynyl-2, 
l,3,4-oksadiazolil-2, 4,5-dihydro-i,3,4-oksa-
diazolil-2, l,3-ditiolanyl-2, i,3-ditianyl-2, 
tiazolidynyl-2, l,3-dioksolanyl-2, 1,3-diok-
sanyl-2, l,3-oksatiolanyl-2, tetrazolil-5 lub 
okaazolil-5, przy czym te grupy heterocyklicz
ne mogą być podstawione jednym lub większe 
liczbę takich podstawników Jak niższy alkil. 

alkoksyl I trójfluoroaeatyl, lub też R ozna
cza l-aiaino-4,5-dihydro-lH-imidazolil , 3 R 4 0 2 _ 
nacza prosty lub rozgałęziony Cj-C^-alkil, 
C 3-C 4-cykloalkil, cykloalkiloalkll, alkilo-
tioalkll lub dwu/alkilotio/alkil, R g ma zna
czenia podane dla R^ lub oznacza grupę -C«N 
lub grupę o wzorze 2- w którym oznacza 
atom tlenu, atom siarki lub grupę o wzorze 
N R 7 # w którym R^ oznacza alkil, oznacza 
alkoksyl, alkanoksyl, alkinoksyl, grupę alki-
lotio, plrazolil, chlorowcoalkokayl, cyjano-
alkokayl, etom chlorowca lub grupę o wzorze 
-NHRg, w którym R g oznacza niżazy alkil, a 

Rg i Rg niezależnie oznaczają fluorowany me
tyl, chlorofluorowany matyl, chlorowany metyl 
lub niższy alkil, z tym, ża jeden z podstaw
ników Rg i Rg zawsze oznacza fluorowany lub 
chlorofluorowany metyl, zaś R^ ma znaczenie 
Inne niż 4, S-dihydro-i-metylc-iH-imidazolil-2 
gdy oznacza metylotiokarbonyl, a R, ma 
znaczenie inne niż niepodatawiony 4,5-dihydro-
-lH-imidazolil-2 gdy R ? oznacza metoksykarbo-
nyl. /19 zastrzeżeń/ 

4(51) A01N Al(21) 270530 (22) 88 02 08 
(30) 87 02 09 - US - 012925 

87 12 24 - US - 134232 
(71) Mousanto Company, St, Louis. US 
(54) Środek chwastobćlczy 
(57) środek chwastobójczy jako substancję czyn
ne zawiera nowe pochodne pirydyny o ogólnym 
wzorze 1, w którym Z. oznacza grupę o wzorze 
-SR lub -OR, w których to wzorach R oznacza 
atom wodoru, niższy alkil, niższy alkenyl, 
niższy alkinyl, chlorowcoalkil» chlorowcoalke-
nyl lub cyjanoalkil, względnie Z oznacza gru
pę o wzorze 2, w którym R 4 i R_ niezależnie 
oznaczają atom wodoru niższy alkil, względnie 
Z. oznacza grupę o wzorze 3, to jest azetydynyl 
lub zawierajęcy azot pierścień heterocyklicz
ny o 5 atomach, z których 1-4 mogę stanowić 
atomy azotu, ewentualnie podstawiony 1-3 t a*jT 
mi podstawnikami Jak atom wodoru, niższy alki*« 
niższy alkoksyl, grupa cyjanowa, atom chlorów-, 
ca, grupa nitrowa, chlorowcoalkil, alkoksyal-
kil, dwualkoksyalkil, hydroksyalkil i formyl. 
przy czym pierścień heterocykliczny jest przy
łączany do atomu węgla poprzez j9den z zawar-



Nr 26 / 3 9 2 / 1988 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 5 

tych w ni« atomów azotu. Z_ oznacza ato« siarki, 
atom tlenu lub grupę o wzorze -NR4,w którym R 4 

•a wyżej podane znaczenia« Z_ oznacza atom 
tlenu lub grupę o wzorze -NR., w którym R, 
aa wyżej podane znaczenie, R. 1 R. niezależ
nie oznaczaj« fluorowany metyl, chlorofluoro-
wany metyl, chlorowany metyl lub niżezy alkll, 
przy czym jeden z podstawników R., i R zaw
ażę oznacza fluorowany metyl lub chlorofluo-
rowany metyl, R oznacza grupę o wzorze 3 
o wyżej podanym znaczeniu, a X oznacza niż
ezy alkil, niżezy cýkloalkil, cykloalkllo-
alkil, alkokeyalkil lub alkilotloalkll. 

/5 zaetrzężeń/ 

4(51) A47B A2(21) 271218 (22) 88 03 16 

(75) Maduch Mieczysław, Warszawa 

(57) Uchwyt ma element /l/ obejmujący kra
wędź półki lub blatu z góry i z dołu* Górne 
punkty.atyku /A 1 B/ położona a« bliżej kra
wędzi niż dolne /C/. Konstrukcja znajduje 
zaetoeowanle do mocowania doniczek z kwiatami 
1 Innych naczyń. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) A47B A2(21) 271245 (22) 88 03 17 
(71) Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza 

"Praea-Kelężke-Ruch" Ośrodek Rozwoju 
i Techniki, Warszawa 

(72) Wójcik Stanisława, Kondracki Staniaław 
(54) Biurko do pracy korektorekie.1 
(57) Biurko ma blat /l/ osadzony ruchomo tak,, 
że dolna jego krawędź przymocowana Jeet do 
konstrukcji nośnej biurka, a górna krawędź 
jeet przemieszczana w poziomie. Ponadto biur
ko ma dźwiękoszczelne ekrany /6/ zamocowane 
rozłęcznie do tylnej ściany /4/ oraz podnóżek 
/5/ oeadzony w bocznych ścianach /2/. 

/6 zastrzeżeń/ 

4(51) A47G Al(21) 269376 (22) 87 12 12 
(30) 87 06 14 - Międzynarodowe Targi 

Poznańskie 
(71) Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu 

Domowego "PREDOM-ZELMER*, Rzeezów 
(72) Marchlik Zygmunt, Piejko Staniaław, 

Wlazło Andrzej 
(54) Stojak do ręcznego robota kuchennego 
(57) Stojak charakteryzuje się tym, że głowi
ca /5/ stojaka, zawierajęca przenoezęcę napęd 
przekładnię zębate, poleczona jest przegubowo 
w poziomej osi /li/« * umieezczonym w etrefie 
kolumnowej podstawy /l/ stojaka, pionowym 
wepornikiem /27/ głowicy, wewnętrz którego 
w jego oai /21/ oeadzony jest obrotowo wałek 
/2S/ przekładni zębatej, ułożyskowany dolnym 
końcem w podstawie./V ato jaka, a jego górny 
koniec poleczony jeet poprzez sprzęgło /10/ z 
kołem zębatym, a w dolnej części ma parę kół 
zębatych /28/ i /29/ napędzających mechanizm 
nawrotny i miekę /2/ obrotowe. /8 zaetrzężeń/ 

4(51) A470 Al(21) 269449 (22) 87 12. 12 
(30) 87 06 14 - Międzynarodowe Tergi 

Poznańskie 
(71) Przedeiębioretwo Polonijno-Zagraniczne 

IMPOL-l w Warezawie, Filia w Rzeezowie, 
Czarna k/Łańcuta 

(72j Polak Andrzej, Polak Bogdan 

(54) Konstrukcja uchwytu do mocowania 

frzedmiotOw przy krawędzi półki lub latu etołu 
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(57j Robot kuchenny z urządzeniem zabszpla-
czającym użytkownika, ma w podstawie robota 
/l/ kolumnę /6/ z płytę czołowe /7/ z zamon
towanymi w niej kontaktronami /S/„ s w pokrycie 
/V pojemnika /7J, w jej występie /4/ ma mag
nes lub magneey /5/ usytuowana w jednaj płasz
czyźnie z kontaktronami /8/ lob zworę. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) A61B 
A61F 

Al(21) 263194 (22) 86 12 19 

(71) Huta "BAILDON", Katowice 
(72) Karaś Włodzimierz, Granowski Robert, 

Ramotowaki Witold, Pilawski Kazimierz, 
Tuziemski Aleksander 

(54) Stabilizator do leczenia złamań szyjki 
oraz okolicy górnej przynąsady kości 
udowej 

(57) Stabilizator ma płytkę /!/ z biegnącym 
w części spodniej rowkiem /2/, ze stożkowymi 
otworami /3/ przechodzącymi w dolnej części 
w otwory owalne i etoZkowymi otworami / 4 / , 
przechodzącymi w dolnej części w otwory okrąg
łe, gąbczaste wkręty /8/, która na zakończeniu 
walcowego rdzenia mają wyaoki, korowy gwint 
/9/, natomiast po przeciwległej stronie ich 
walcowy rdzeń przechodzi w zgrubienie /12/ 
odpowiadająco gabarytowo szerokości rowka / 2 / 
i kończy się czopem /13/ z gwintem metrycznym 

4(51) A51B Al (21) >I65764 (22) 87 05 18 

(71) Zakład Aparatury Krioganiaznei 
-KR10PAN", Wrocław 

(72) Pelzer Michał, Siryehalski Grzegorz, 
Bohdziewicz Jacek 

(54) Urządzenia do niskotemperaturowych 
zabiegów leczniczych 

(57) Urządzenie jest wyposażona w zbiornik / 3 / 
wypełniony gazem N^O oraz zaopatrzony w otwar
ty układ odprowadzający o regulowanym przepły
wie,- zaopatrzony w ei.es tyczną S<8pliarę /4/ 
o przekroju mniejszy* od ;.-:icv kanału endo
skopu, Kapilara /4/' połączona *eat za zbiorni
kiem /3/ poprzaz filtry oczyszczane* Jtf } 
/9/ i zawór kulowy /5/ a Łero.--<̂ ny £«&oołss 
regulacji przepływu /10/« z:-c i. rzożania/ 

4(51) A61B A2(21) 271223 (22) 88 03 15 

(71) Zakłady Naprawcza Sprzętu Medycznego, 
Warezewa 

(72) Sobaokl Roman, Koamala Jacek 
(54) Przyrząd do śródoperacylnego oznaczania 

na powierzchni twardówki gałki ocznel 
zmian siatkówkowych 

(57) Przyrząd zawiera sondę w po8taci rurki 
/!/ o kaztałcie zbliżonym do wydłużonej lite
ry "L" oraz zmleezczony w niej przeeuwnie 
dren / 2 / . Oran / 2 / Jeat dłużezy od rurki /V 
i zaopatrzony w główkę / 3 / , pod którą umleex-
czony Jeat sprężysty element / 4 / . K r ó * * z e , ™ " 
mię rurki /!/ Jaat zaopatrzono w zgrubienie 
/la/, a dłużeze ramię rurki /l/ Jeat M ° p , ! l / 
rzone w uchwyt / 5 / . /-* zaatrzsźenia/ 

(54) Robot kuchenny z urządzeniem zabez
pieczającym użytkownika ~ ~ 
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4(51) A61D A2Í21) 272682 [22) 88 05 23 
(?5) Wyżykowski Mirosław, Szczecin 

(54 ) Lus^terko. J^lEYJJLYiü?^ 
(57j Lusterko mrf 
które nasunięta j 
retina i zakończa 
/2c/. Na dnia gni 
dystanaowû-nîucu ją 
kończonymi pazura 
/3a/ zamocowane j 
zaś gniazdo /2c/ 
clenie« «socujęcym 
nasadkę /2/ przeb 
/6/. 

wydrężon^ rękojeść /!/, na 
est nasadka /2/ również wyd~ 
>tâ korpus®«» /?b/ z gniazdem 
azd« /2c/ «poszywa pierścień 
cy /3/ z występami /3a/ sa
mi /3c/« Między występami 
set lusterko wi&ściwe /4/ 
zamknięte jest od góry pierś-
/5/. Przez rękojeść /!/ i 
lega wewnątrz kanał ssawny 

/2 zaatrzężenia/ 

4(51) A61M Al(21) 266198 (22) 87 06 11 
(71) Przedeiębioretwo Zagraniczne "THOMEX", 

Warszawa 
(72) Kozieł Edward, Zaremba Robert, Pachnik 

Janusz, Gott Krystyna, Zajączek Dan 
(54) Sposób powtarzalnej reutyllzacji 

elementów i/lub zespołów urządzeń 
Inedycznych, zwłaszcza zestawów diali-
ž"acy,lnycn""" 

(57) Zgodnie ze sposobem reutylizowene elemen
ty i/lub zespoły poddaje się działaniu płynów 
wprowadzanych pod cyklicznie zmiennym, pulsa
cyjnym clánieniem. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) A61M Al(21) 266265 (22) 87 06 12 
(71) Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 
(72) Rondle Zdzisław, Grabowski Jarosław, 

Pawłowaka-Wójcik Małgorzata, Rawicz 
Marcin, Kramarz Remigiusz, Brzózka 
Krzysztof, Adamczyk Piotr 

(54) Sposób sztucznej wenty lad 1 płuc oraz 
urządzenie do stosowania tego sposobu 

(57) Zgodnie ze sposobem prostopadle do kane-
łu z przepływającą mieszankę przemieszcza się 
ustalone objętość powietrza z wysoka, często
tliwością, regulowane w zakresie od 3 do 30 Hz, 
za pomoce tłoczkowego oscylatora mechanicznego 
połączonego kanałem przelotowym z płucami pac
jenta. 

Urządzenie ma na wałku /5/ silnika napę
dowego /6/ o ciągłej regulacji prędkości ob
rotowej osadzoną nasadkę /7/ z wymienną krzyw
ką /8/ o kształcie dobieranym stosownie do 
potrzeb, której bieżnia współdziała z łożys
kiem kulkowym /9/ popychacza /10/ osadzonego 
ślizgowo w Łożysku /17/ obudowy /16/ przymo
cowanej do silnika /6/. Górna końcówka /10a/ 
popychacza /10/ jest sprzężona rozłącznie z 
tłoczysklem /li/ tłoka /12/ będącego pod 
działaniem sprężyny /14/ i osadzonego w cy
lindrze /13/, którego podstawa /18/ Jeet 
zespalana z łożyskiem /17/. /2 zaatrzeżenie/ 

l51) A62C A3 (21) 266262 (22) 87 06 12 
(61) 265750 
(71) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 

Przeciwpożarowej, Józefów k. Otwocka 
(72) Parafiniuk Jan, Kotwicki Edmund, 

Kutkiewicz Wiesław, Zdanowski Mirosław 
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(54) Urządzenie gaśniczo-neutralizująco 
(57) Urządzenie charakteryzuje aię ty«, że 
•Unik turbinowy /l/ wraz z ejektorem /3/ i 
dopalaczem /4/ aa zamocowane na podwoziu 
jezdnym /9/ poprzez atół obrotowy /8/, zaś 
przewód aeęcy /10/# /li/ i /12/ jeat obrotowo połączony z ejektorem /3/ i jeat związany ze 
aterujęcę belka teleskopowe /15/, a ponadto 
ma ruchome dyszę wylotowe /5/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) A62C Al (21) 266307 (22) 87 06 15 
(71) Zakłady Papiernicze "KRAPKOWICE", 

Krapkowice 
(72) Miecznlkowski Lesław, Olbrycht 

Stanisław, Honlsz Arno, Pawliczek 
Henryk, Gajda Jan 

(54) Układ automatycznego wyzwalania klap 
przeciwpożarowych i sygnalizacji 
pożaru w urządzeniu do produkcjT 
papieru 

(57) Układ stanowię trzy pneumatyczne przet
worniki temperaturowe /l/ poleczone z pneuma
tycznymi wskaźnikami temperatury /3/ i prze
kaźnikami pneumatyczno-elektrycznymi /4/ o 
regulowanej temperaturze działania. Przekaź
niki pneumatyczno-elektryczne /4/ łączę się 
ze znanymi klapami przeciwpożarowymi poprzez 
elektryczny układ sterowania utworzony z 
układu zasilania elektrycznego /5/ poleczo
nego z układem sygnalizacji dźwiękowej i 
świetlnej /6/, którego wyjście łęczy się 
z układem wyzwalajęcym zamknięcie klap /7/ 
i układem wyłączników krańcowych klap /8/, 
przy czym układ zaopatrzony jest w stero
wanie ręczne /9/ w układzie sygnalizacji 
dźwiękowej i świetlnej /6/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) A63F Al(21) 271329 (22) 88 03 21 
(30) 87 03 23 - CH - 1086/87-7 

87 09 24 - CH - 3704/87-6 
(75) Gyovai Geza, Dubendorf, CH 
(54) Zabawka kombinowana 
(57) Zabawka składa się z wewnętrznej bryły 
kulistej, pośredniej bryły kulistej złożonej 
z wielu elementów segmentowych, oraz utworzo
nej z wielu elementów segmentowych /30/ zew
nętrznej bryły kulistej /3/. Zewnętrzna bryła-
kuliata /3/ ma na swojej zewnętrznej stronie 
rozmieszczone w określonych odstępach od sie
bie kieszenie /40/, które tworzę zorientowane 
w kierunku wielkich kół kuli prowadnice dla 
wielkich kół kuli elementów przesuwnych /l, 2/. 

/12 zastrzeżeń/ 



tr 26 / 3 9 2 / 1988 BIULETYN URZgßü PATENTOWEGO 

DZIAŁ B 
ROŻNE PROCESV PRZEMTSŁOWE? TRANSPORT 

4(51) BC1D AÍÍ21) 266178 (22) 87 06 09 
(71) Politechnika Wrecławska, Wrocław 
(72) ołomba Michał 
(54) Urządzenie do mokrego oczyszczania 

. » / M-iinMtiiiiyi.w»wiu m\ !■>» •■** un M M I I »jh'j»m^ň. ■ i « i ».-, ■■-■■*-,■■ -latii- -ir iw i im 

gazów z zanteczyszc^eńatalŁycn 
> ' * P « » - - — I T i mu ni iwn iMnrm wi - ■ n i — i w — n i w u n iimiwilBi—mm 

1 gazowych; 
(57/ Urządzania dc? nokraso oczyszczaniage» 
zów z zanieczyszczeń stałych i gazowych skra
da alf z kolumny w postaci proeiopadłościen-
nego zbiornik© /!/# *s wewnętrznych ścianek 
którego przymocowane sa nrze^ienriie przegrody 
/6/ krótsze od dłuższego boku rzutu kolumny, 
na płaszczyznę pozioma« a pod przegrodami /ô/ 
umieazczone eę dysze /9/ przeetrzeni kontak
towej połączone ze źródłem cieczy zraazajęcej« 
charakteryzuje się tym, źe w przestrzeni utwo 
rzonej między swobodnym koócem przagrody /6/ 
a ścianka zbiornika /l/ s pod płaszczyznę apły wu cieczy z przegrody /ö/f umieszczone sa perforowane pionowe i pozioma ścianki /12/ 
ograniczajęc® warstwę stacjonarnego wypełnia
nia /IB/ /2 zastrzeżenia/ 

< • i 

4 (51) B010 Al (21) 266303 (22) 87 06 15 
Í71) 
(72) 

Instytut Górnictwa Naftowego 
i Gazownictwa, Kraków 
Ermich Stefan, Pasynkiewicz ."Jadwiga, 
Zubowicz Tsdeuez, Wendeker Harlan, 
Szurobura Andrzej 

(54) Sposób 1 urządzenie do oczyszczania 
gazów z wydzielaniem fazy stažej 

(57J Sposób polega na tym, że zanieczyszczony 
gaz kontaktuje sis z roztworem abeorbcyjnym w 
obszarze silnie aturbulizowanym, który uzýa« 
kuje się przez stosowanie złoża ruchomego. 
Następnie wydzielona faza stała unosi się 
wraz z kroplami cieczy 1 oczyszczonym gazem 
do strefy wstępnej ssparacji, gdzie przez 
zmianę kierunku przepływu odbywa się oddzie
lanie kropel od gazu. W dalszej kolejności 
gaz z fazę stałe kieruje się tio strefy sepa
racji fazy stałej, w której oddziela się fazę 
stałe poprzez działanie sily odśrodkowej. 

Urządzenie ma kolumnę absorpcyjne /Î/, 
która w pionie podzielona Jest ukośne przeg
rodę /2/ i ma separator górny /3/ i separa
tor dolny /A/, które połęczone sę przewodem 
/5/, /5 zaatrzężeń/ 

4(51) B01D A2(2l) 271154. (22) 88 OJ 10 
{75) Rzeźniak-Sznapik Grażyna, Kadzikiewicz 

Dariusz, Krzemiński üsrzy, Bohdanowicz 
Lech, Warszawa 

(54) Filtr 
(57) Filtr skrada a 
zamkniętej rozięczn 
ukształtowanymi kró 
go kosza /5/, zawnę 
czonej miedzy ni^i 
Siatka /ii/ jest us 
pionowych słupków / 
/9/, które tworzę c 
azy /5/, /6/, przy 
sobę przestrzennie 

ię z tulajowej obudowy /!/, 
ie od góry pokrywę /?./ z 
ćcami /3/, ,/4/, wewnętrzne« 
trznego kosza /&/ i umiesz-
filtracyjnsj siatki /li/, 
tslona liniowymi dociskami 
?/» /W i poziomych żeber 
ylindryczne szkielety ko~ 
czym linie dociskowe eę z 
skrzyżowane. 

/i zaeťrzężenie/ 

4(51) BOIF Ai(21) 266137 (22) 87 05 05 
(75) Duda Ludomir, Warszawa, Duda Jadwiga, 

Warszawa 
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(54) Sposób i urzędzenie do wytwarzania 
emulsji, zwłaszcza woskowej 

(57) Sposób otrzymywania emulsji polega na 
tym, że składnik podstawowy np. wosk miesza 
się z innymi dodatkami i emulgatorem po czym 
ogrzewa się do temperatury bliskiej tempera
turze wrzenia mieszaniny. Następnie miesza
ninę grawitacyjnie wprowadza się do komory 
pośredniej, z której jest zasysana w postaci 
kropel do komory podciśnieniowej strumieniem 
cieczy rozpraszającej. W komorze krople mie
szaniny poddaje się dalszemu rozdrobnieniu 
na skutek wrzenia pod wpływem obniżonego ciś
nienia lotnych składników mieszaniny. Rozpro
szone mieszaninę łączy się z ciecze rozpra
szająca w postać emulsji. 

Urzędzenie zawiera podciśnieniowe komorę 
przepływowa /%/ połączona z kemora. pośrednia, 
/£/. W ściance komory przepływowej /!/ znaj
duję się otwory / 6 / doprowadzające mieszaninę 
czynnika rozpraszanego* W oai komory przepły
wowej / l / i VÍ płaszczyźnie otworów /ő/ jest 
umieszczona zwężka Venturiego / 5 / do doprowa
dzania cieczy rozpraszajęcej. U dołu komory 
przepływowej /!/ znajdują &ię odpływ / 7 / emul-
' j * /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B01F A2(21) 271112 (22) 88 03 09 

(75) Rzeżniak-Sznopik Grażyna, Sznapik 
Aleksander, Krzemiński Derzy. Bohdanowicz 
Lech, Warszawa; Kaniszewski Stanisław, 
Żyrardów 

(54) Urządzenie do przygotowania roztworów 
nawozowych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest urzędzenie do 
przygotowania roztworów nawozowych, stosowa
nych w uprawach warzywniczych zarówno pod osło
nami jak i gruntowych, 

Urzędzenie składa się x<â zbiornika /!/ 
wody z pływakiem /3/„ podciśnieniowej komory 
/7/, pompy / 9 / ssęco-tłoczęcej, pojemnika /14/ 
na ciecz nawozowe z pływakiem /15/ i zespołu 
rurek zanurzonych w wodzie zbiornika / l / i w 
cieczy nawozowaj pojemnika /1.4/ w odpowiedniej 
proporcji ilość iowaj wre* 8k'o«»un i kowanych z 
podciśnieniowe komorę / 7 / . Zespól rurek jest 
pogrupowany w człony, z których każdy ma na
winięte wielozwojowo po liniach śrubowych rur
ki / 5 / . Określone położenie rurek / 5 / Jest 
utrwalona środkiam klejecym* odpornym na dzia
łanie wody. /I 2<ii»trzężenie/ 

4(51 

i ?,'.) nutk,w<&ki I egyezte í 

(54; r'-irtozsolo magnetyczna 

(57) W mieszadle magnetycznym wirujące pole 
magnetyczne wytwarzane jest przez m par ce
wek /I-.,-•-/, gdzie m « 3/2n + 1/ , zaś n » O, 
1, 2...., połączonych z pierścieniowym licz
nikiem /PL/ u ilości etanów równej ilości par 
cewek /L -L /, tak, że pierwsze końca każdej 
z pa<- cewek /L -L / poleczone sę ze źródłem 
zasilanie /Vc/, a drugie końce każdej z psr 
cewek /L1-L / poleczone aa. 2 udpowiadäj^cyml 
im wyjściami pierścieniowego licxnika /PL/» 
Do wejécia pierścieniowego licznika /PL/ 
dołączony jest taktujący generator /TG/. 

/I zastrzeżenie/ 

(?--?•'> WyftiîJ.&zek * c í w i r j z u j ü p rob lem k o n s t r u k c j i 
urządzeń do u j e d n o r o d n i a n i a meter iułów syp
k ich w małych" i l o ś c i e c h cii.* p o t r z e b l abora to 
r y j n y c h . 

Urządzenie wodług wynalazku składa s i ę z 
dwóch zospc łó ł ł - ; m iesza jęcegn I i pojemnika na 
m a t e r i a ł I I . Zt»apół mies2ajęcy I składa s i ę 
z bębna nstaczajij.eegc osadzonego obrotowo w 
korpusie wspornika / Í 2 / , ramy ze statywem /!/, 
na którym umocowany j e e t a i l n i k / 2 / oraz na
pędu, przy czym ot«ór do nape łn ian ia i opróż
n i a n i a bębna z mady zamykany Jest korkiem / 1 5 / ' 

http://ij.ee
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Pojemnik II na masę o cylindrycznym kształ
ci« zakończony jest w dolnej części stożkowym 
otworem zamykanym korkiem /2l/» dociskanym 
sprężynę /22/ a Od góry zamknięty pokrywę /23/, 
zaó w ramis podstawy /l/ zamontowana jsst zębatka 
/17/ z dźwignię wałka zębatego /IB/, podncszę-
cę talerz /19/ po umieszczeniu na nim pojem
nika II w celu opróżnienia z masy bębna miesza-
jęcego. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) BO10 Al(2l) 26563? (22) 87 05 11 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Kawalec-Pietrenko Bożena 
(54) Przepływowy reaktor toroidalny 

(57) Wynalazek rozwlęzuje zagadnienie opraco
wania takiej konstrukcji przepływowego reak
tora toroidalnago, która pozwala na bardzo 
dobre wymieszanie promieniowe składników tj. 
prostopadłe do kierunku przepływu oraz niedu
że wymieszanie wzdłużne. 

Przepływowy reaktor toroidalny stanowi 
rura o średnicy "a" zamknięta w pierścieniu 
o średnicy O » /2,8 f 4/ d zaopatrzona w 
króciec /i/, przez który wyprowadzone Jest 
mieszadło, którego koniec znajduje się w osi 
rury w odległości 0 - d od środka pierścle-

'2 
ni», a ramię mieszadła jeat proetopadłe do 
prostej łęczęcaj koniec mieszadła ze środkiem 
piarácionia. /I zastrzsżenie/ 

4(51) BOlO Al(21) 266177 (22) 87 06 09 

(71} Politechnika Wrocławska, Wrocław; 
nakłady Azotowe "KĘDZIERZYN", Kędzierzyn-
-Koźle 

(72) özustakowski Mieczysław, Baron Jerzy, 
Oakubowicz Andrzej, Mańkowski Andrzej, 
ftacïawczyk Dózef, Zarychta Bogdan, 
Kaim Tadeusz 

(54) ďnosób wytwarzania modyfikowanego 
1<e t'a Ï iza to ra""arep1rbwego 

4(51) B02C Al(21) 265370 (22) 87 04 23 

(71) Okręgowe Przedsiębiorstwo Przsmysłu 
Zbożowo-Młynarakiego "PZZ" w Łodzi z 

__,—siedzibę w Psbianicach, Pabianice 
(72) Kwiatkowski Zdzisław, Busse Stanisław 

Siałkowski Tadeusz ' 

(54) Sposób i układ do Jednooatunkoweao 
przemiału pszenicy na mąki Jasne o 
zaniżonej zawartości popiołu 

(57) Sposób i układ służę do jednogatunkowego 
przemiału pszenicy na męki jasns w istnleję-
cych młynach zbożowych. Sposób polega na wy-
mielaniu kaszek, wysortowanych na odsiewaczach 
pasażowych śrutowania, - wyłęcznie na paaażach 
wymiałowych. Układ wyposażony Jeet w mlewniki 
pasaży śrutowania /!/« /V'. /V', /*/ oraz w 
mlewniki pasaży wymlelania /10/, /li/, /12/, 
/13/# /14/. /15/ i /16/, w których przełoże
nia kół zębatych wynoszę od 1 : 1,25 do 1 t 1,8, 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B02C Al (21) 265351 (22) 87 06 19 

(71) Politechnika Slęska im. Wincentego 
Patrowskisgo, Gliwice 

(72) Zisliński Dulian, Lidwin Adam, 
Świtoński Eugeniusz 

(54) Kruszarka wibracyjna 
(57) Kruszarka składa się z bijaka /l/ i masy 
wspomagajęcej / 2 / . Masy /!/ i /2/ prowadzone sę 
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« prowadn ic a -h / 5 / i / € / i oawdzono na s p r ę 
żynach i t ł u m i k a c h / 7 / . W f c o m o r z a Z i o y p o w j 
/ 9 / z&atoeawany j e e t mechanizm we^oraogajgcy 
/ 8 / . S z c z e l i n a wy lo towa pomiędzy oMf f k i om • 
/ V i p ł y t ę robocza / 4 / i s s t regu lowana* &y» 
muazenio d rgań r e a l i z o w a n e j a a t p r a y pomocy 
W i b r a t o r a bezwładnośc iowego / V * 

/ 4 z a a t r z e z a n i a / 

4(51) B02C A l ( 2 l ł 266352 /22_) tî7 06 «9 

(71} G i u r o r r o j e k t ć w Przatayein Cementowego, 
Wapiennego í Gipsowego "BIPROCŰHKÍAI^', 
Kraków 

(72) Wrena.Marák» G o l i k Ludwik 

( 54 ) Zospóž, pr-zesypowy p r zeg ro - j y t', ■•odkopuj 
őTyna Kulowego ~ 

(57) Wynalazek r o z w i ą z u j ą zagtadf i iart le r ^ . j l e . -
o j í p'-z- 'pływu mlawa prżess pr.",r>o,rc-'5s Ł i"oJ.i.O¥?ę 
młyna ku l o wego . 

r u r y , w d o l n e j c z ę ś c i wyc i e ra : ; 00 p o ^ w y à-red-
n i c y , n a t o m i a s t w g ó r n e j c z ę ś c i z&4 lop io r *o j 
pokrywkę k i e r u j ą c e , osadzony j e s t obreto i . 'o W 
t u l e i / 2 / oeacizot iaj w sagmerciu, p r z e g r o d y , ? ' J / 
i zabezp ieczony p r z e d wypadniec ies) p i«- rée i .e -
n iem u s " » l a j a c y « / V » p r z y czy« x^ í ipó* p r z e 
sypowy / ! / r a s *> zn lar t r e g u l a c y j n y / & / * k t ó r y 
Jedny 1: korteem J e ^ t p o ł ą c z o n y í Ke^poiam p rsa« 
sypowym / ! / , n a t o m i a s t d r u g i - kon'-crj '•'-.■^•cho
d z i p r z e z o t w ó r H p ł a s z c z u s ł yną n<? i i n w u ^ t r z 
i . un i e ruchom iony Jea t n a k r ę t k a m i « du lna / * « V 
i górna / i 3 / w uchwyc ie / 1 4 / p . -xytwi i i rd.T.ofv/a 
do p ł a w z r z a m Łyna» / S z*; ' L v z t ^ ü n i a / 

4Í51"} B02Ű A?. (21) 271030 !2'£) 8fî 03 04 

(71) - I n s t y t u t M i n e r a l n y c h Mott» r i s .how 
Bu do w l a n y c h , Gpo te» 

(72) Danka Rysza rd M* , Raf a l a k i Mcri î>n„ 
D a b ł o ń s k i Dan , P i a e i e w i c z Don«i 
Gramza S t a n i s ł a w 

(54 ) PlvtK nance ma., w io l o o r o f i ł o w e r i3n i-iivnôw 
£üT " î ï l l " ku iowycn , zw łaszcza d l a n j [ ^ m^ojtu 
c gro a nTc? w ■'y? o 

(57) W p ł y c i e p o w i e r z c h n i a robocze stanov,.-!.© 
duże Trzy l u b c z t e r y p ł a s z c z y z n y o różny--un 
p r o m i e n i a c h k r z y w i z n y , p r z y czym p o w i e r z c h n i a 
wznosząca / ! / J M Ï p r o s t o l i n i o w a , a p r z y cz;:sp
r a c h p ia^zcxyxr í ř ích t r z y p o z o s t a ł e p o w i e r z c h 
n i a / 2 / „ / 3 / , / V r a a j a p r o a i s n i a sp«>-inlejąca 
warunak / R 3 / < / R ? / ' < / R i / . P o w i e r z c h n i e / ? / , 
/ 3 / , / 4 / zaopa t r zona «sg » r o w k i / 5 / o e l i p 
tycznym l u b p a r a b o l i c z n y m k s z t a ł c i e nroatoparf-« 
ł e do p o w i e r z c h n i r o b o c z e j , a powxe^zchn ia 
czo łowa /!/ j ó é t odchv lona © kąt / ■?/ / wyno
szący 7 do 20° od p o d p a r c i a p ł y t y , pr.?.y czym 
p o w i e r z c h n i e robocza / 2 / s / 3 / , / 4 / l u b / . - i / i 

/ 4 / s iüt- / ř / nachy Icn-e ĎJJ do p r o a t a j p i c nowe 1 
p r o e t o p a o í o j Co p ł a s z c z y z n y pcr:?:ioBej pod ka ta« 
/ ß/ w i ę k s z y « o ci ?.0°« / 3 zas t r z e t a n i a / 

4 ( B i ) T O S T A i ( ř . i ) 271235 (SS) 38 03 I B 

{ I C : 07 CS Í9- ~- TU - 4r«í.S33t 
i'71) Lvcvakoa TaantraJřsoe K o n a t r u k t o r a k o -

-Tekh ro îog i c fu - î> ;oe R j r r o K iavakogo 
Naiíchn**—Prcrir?>odetv««nojjt> Q h l e d i n a n l a 
" S l a í í í - r p h y t o r i b o r * " , t w o « , ?<.« 

(72) Po2.yt:î-:ov V l a d i m i r A . , Chisyr Ronen i . , 
L ř ív rov A f i f î t c l y F , ( S t r e s o v á LJudmi l a K , 

(;> *') J l f c ' j Jà j i j ^w ïae^za^^^Jsawv^ ' 

[57) Mły 
(SC / S / , 
l ^ f i l a z 
o g r a n i c z 
wykonany 
prsafcr->J 
tsâwna«;f^ 
zèbre /S. 
tworzące 
Jee t uey 
k r a w f d z i 

■îtak aa ^ t l o r n i k za ładowczy / 2 / z pok ry -
p ionowa c y l i n d r y c z n a komorą /7/ do a l s -
p a r f o r e w a n ^ áo lenkę boczna / 9 / o raz 
n i k / l i / o b j e t e á c i r o b o c z e j koso ry / ? / 

w p o s t a c i b r v ł y o b r o t o w e j o zn iennya 
*~i cj@tawikny «ta wa ł ku napędowym / 1 0 / 

komory . O g r a n i c z n i k / l i / «a pionowa 
..'' u»ytuowant> wzd łuż s t y c z n e j do Jego 
» a Cul-.its pomtiAvi® s t o i k a l e j k a /S/ 

iucwana b w z p o í r e d n l o w p o b l i ż u górnych 
eber / 1 2 / o p ^ a n i e z r d k a / l i / . 

/ I z a s t r z e ż e n i a / 

4 (51} 804« A i ( 2 l ) 266270 (22) 87 06 12 

(71) swHćniakB Fabryka Urzodzeó Przaaya łowyeh , 
Świdnica 

(72) Soch* Bronisław, Bońjzak Stanisław, 
Karski Zdzisław, Pękala Zdzisław, 
Kaazkiawicz Wiesław,, Skórski Danuary, 
Taraa Kazimierz 

(54) Cłaąla pionowa wirówka filtracvlna, 
žwžá a ze zšTlšulvr own i c z a 

(37) siř i 
Jo Su Ù 
rzQ bęb 
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obudów« misy zalewowej / 1 8 / tworzę jedne 
t u l e j ę dociskowe dokręcane do pokrywy środko
wego w y p i ę t r z e n i a dna / 1 4 / f przy czym w k o ł 
n i e r z u obudowy misy zalewowej / 1 8 / wykonane 
sę gwintowane otwory / 1 9 / . / i z a s t r z e ż e n i e / 

JJ 
4(51) B05B Al(2l) 271381 (22) 88 03 23 
(30) 87 03 23 - DE - 37 09 508.0 

87 07 20■ - OE - 87 09 948.9 
(71) Behr Industrieanlagen GmbH and Co., 

Ingersheim, OE 
(72) Behr Hans, Vetter Kurt, Schneider Rolf, 

Luderar Fred 
(54) Urządzenie do elektrostatycznego 

"nakładania powłok 
(57) Urzędzenie zawiera rozpylacz kloszowy 
/l, 2/ i ładujące elektrody zewnętrzne /10/, 
w kształcie igieł, które aa umieszczone w 
układzie uchwytowym /li, 12, 15/. 

/17 zastrzeżeń/ 

4(51) B05B Al(21) 271382 (22) 88 03 23 
(30) 87 03 23 - OE - 37.09510.2 
(71) Behr Industrieanlagen GmbH and Co., 

Ingersheim, OE 
(72) Schneider Rolf. Henger Peter, Luderer 

Manfred 

(54) Sposób sterowania urządzeniem do 
elektrostatycznego nakładania "powłok 

(57) Sposób polega na 
wajęcy rozpylany z urz 
poddaje się naładowani 
ronowe. Przy wyładowań 
pręd roboczy. Podczas 
nakładania powłok pręd 
»uje się na uprzednio 

tym, że materiał pokry-
ędzenia rozpylajęcego 
u przez wyładowanie ko-
iu koronowym mierzy się 
pracy urzędzenie do 
roboczy koronowy utrzy-

ustalonej wartości. 
/9 zastrzeżeń/ 

4(51) B05C A1(21) 265223 (22) 87 04 15 
(71) Przedsiębioretwo Budownictwa Mieszkanioweat 
. Przemysłu Węglowego "FADOM", Żory 

(72) Pawelczyk CJerzy, Mańka 3erzy, Sedlaczek 
Oanusz, Karowiec Krzysztof, Suchecki 
Oerzy, Biolik Alojzy 

(54) Wyrzutnik urządzenia do wytwarzania 
piany samoutwardZalne.1 

(57) Wyrzutnik charakteryzuje się tym, że 
pneumatyczny rozdzielacz /!/ ma zbieżno-roz-
bieżny kanał /15/ utworzony przez zewnętrzne 
powierzchnię nasadki /16/ dyszy /8/ i stożko
we powierzchnię /7/ wydrężenia wykonanego w 
korpusie /5/ pneumatycznego rozdzielacza /l/. 
W korpusie /5/ sę wykonane etyczne kanały, 
których wylot jest skierowany do komory /20/ 
otaczajęcej dyszę /8/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B21F Al(2l) 266156 (22) 87 06 08 
(71) Oórodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 

Hutniczych, Bytom 
(72) Kasperczyk Oózef, Hypa Dan, Wowro 

Konrad, Dura Wacław, Bigaj Andrzej, 
Płonka Manfred 

(54) Sposób skręcania prętów metalowych 
i urzędzenie do skręcania prętów 
metalowych 

(57) Skręcanie prętów metalowych odbywa się na 
długości jednego zwoja spirali w temperaturze 
Jakę posiada pręt po zakończonej operacji wal
cowania. 

Urzędzenie do skręcania prętów metalowych 
wyposażono jest w rolkowy mechanizm posuwowy 
/l/, rolki prowadzęce /li/ oraz osadzone w 
korpusie /14/ głowicę skręcające /15/. 

/7 zastrzeżeń/ 
8a 9 

4(51) B22F Al(21) 264151 (22) 87 02 17 
(71) Instytut Technologii Materiałów 

Elektronicznych, Warezawa, Centrum 
Naukowo-Produkcyjne Materiałów 
Elektronicznych, Warszawa 

(72) Kaliszuk Kazimierz, Senkara Oacek. 
Kowalczyk Dan, Grodzki Derzy, Sochaczewski 
Wojciech, Idczak Bolesław, Starosta 
Tadeusz 
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1 
(54) sposób wytwarzania porowatych 

materiałów maFalicznych cznyc 
(57) Sposób polega na tym, że przed rozpo
częciem procesu prasowanie wyprasek do mie
szaniny proszków wyjściowych składejęcej si* 
z proszków metali i/lub ich stopów i/lub ich 
zwięzków metalicznych oraz proszków tlenków me
tali lub ich mieszanin redukulęcych się w wodo
rze dodaje sie w ilości odpowiedniej dla danego 
metalu metale znane jeko aktywatory spiekania 
obniżające temperaturę procesu ich opiekania,a 
naetępnie dodatkowo dodaje się metale lub 
mieszaniny ich związków chemicznych stanowią
cych modyfikatory procesu spiekanie proszków 
mieszsniny wyjściowej, a które tworze 2 me
talami użytymi jako aktywatory spiekania roz
twory stałe. Metale lub mieszaniny ich związ
ków stanowiące modyfikatory procesu spieka
niu proszków mieszaniny wyjściowej dodawane 
aa w postaci pierwiastka i/lub stopu i/lub 
związku chemicznego. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B22F Al(21) 264938 (22) 87 04 02 
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Łoziński Andrzej, Kocemba Renata 
(54 ) Spoeób otrzymywania proszku ołowiowo-

Xantanbwe;jo oyTk"ohianotytanianu 
(57 
że do 
jeceg 
iloéc 
rem t 
cjami 
azota 
na ko 
kany 
tempe 
nia i 
dzinę 
epiek 

Sposób według wynalazku pole 
roztworu azotanu lantanoweg 

o tlenek tytanowy i tlenek o 
lach etechiometrycznych z 2-
lenku ołowiawego dodaje eię 
, przy cifgłym mieszeniu, wo 
nu cyrkonowego aż do zmiany 
lor biały i całość odparowuj 
osad suszy się i poddaje wyp 
raturze 775-880 K, a następn 
ponownie wypala przez co na 
w temperaturze 1530-1580 K 
rozdrabnia eię dę żądanej g 

/l za 

gs na tym, 
o zewiera-
łowiawy w 
10% nadmie
rna łym i por-
dny roztwór 
zabarwienia 
s się a uzys-
alaniu w 
la rozdrab-
Jmniej 1 go-
i uzyskany 
ranulacji. 
strzeżenie/ 

4(51) B22F Al(21) 266203 (22) 87 06 10 
(71) Politechnika Ślęska im, Wincentego 

Pstrowskiego, Gliwice 
(72) Sakwa Wacisw, Gawroński Józef, Cholewa 

Mirosław 
(54) Kompozyt aluminiowo-grąfitowy 
(57) Kompozyt aluminiowo-grafitowy, charak
teryzuje się tym, żs zawiere chemicznie czye-
ty, dyspereyjny grefit o granulacji 0,1-1,6 mm 
w ilości 2-20% i powierzchni właściwej 
70-500 cm2/g uaktywniony korzystnie niklem 
i/lub miedzię. /i zastrzeżenie/ 

4(51) B23B Al(2l) 266161 (22.) 87 06 08 
(71) Fabryka Automatów Tokarskich 

"PONAR-WROCŁAW", Wrocław 
(72) Zięba Oulian, Zięba Tadeusz 
(54) Głowica do wiercenia poprzecznego 
(57) Głowica charakteryzuje się tym, że oku
lar /2/ ma mocujące dźwignię tworzęcę część 
gniazda do osadzenia prowadzęcej tulejki /l/, 
przy czym wolny koniec tej dźwigni Jest za
opatrzony w otwór dla zaciskowej śruby /9/. 
Głowica ma zastosowanie jako wyposażenie 
technologiczna automatu tokarskiego. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) 8238 Alf21) 266259 (22) 37 06 12 
(71) Fabryka Automatów Tokarakich 

"PCNAR-WROCŁAW, Wrocław 
(72) Zięba Tadeusz, Zięba Julian 
(54) Oprawkę do rozwigrtake^ 
(57) Oprswka c h a r a k t e r y z u j « -sí? ?.<,m , *<-• -,v kor
pusie / i / sa csadjŁa-w cc n^ - j ^ - i i s j rs-^y ««<. ęty 
/ 6 / skojarzone z pośredn im n í * r«cinnw,?r >%/ 
usytuowanym pomiędzy «swi' .etrzr.ya odëad ie r t i s« 
korpusu '/%/_ s xewnetrir.jty?! ko £-•;>,: ,-i ■;■:.-. «-■',>,'.-
wej t u l e i / 3 / „ przy czy % pu i r e dr- i p isr . - ; f ; isń 
/ 5 / j e s t z a o p a t ř e n y w diVie ].-■$;? CZ-JÍÜ^-C-, 
wypustów / 5 a / . z których *vârt& p■;■•/.« ' jer - t osa
dzona w prostokątnych wycięciami- /"ih/ icl~ 
n i e r z a wahl iwsj t u l e i / Ï / , za*' -'cü:a p;;,rs Jaat 
oeadzona w wewnętrznych wybrsnisnh korpusu / l / . 
Oprawka zna jdu je zastosowanie jafcc wposażenie 
technologiczne rewolwerowej gJsw icy automatu 
t o k a r s k i e g o . • /2 z a s t r z e ż e n i a / 

4(51) B238 Al (21) 266279 (22) 87 06 15 
(71) Centrum Bedawczo-Konetrukcyjne Obrabiarek» 

Pruszków 
(72) Redel Witold, Kubik Władysław, Fołtyn 

Derzy 
/54) Uchwyt, do mocowania kół kolejowych 
(57) Uchwyt skłeda się z trzech mocujęcych 
szczęk w posted prostopadłościennych korpu-
eów wyposażonych w oporowe bszy /4/ 1 wyposa
żonych w przestawce suwaki sprzężone z rucho
mym suwakiem /&/ oraz pochyłe płsskie prowad
nico na których osadzone sę mocujące eegmen-
ty /li/ wyposażone w dociskowe elementy /15/ 
złęczone za pomoce osadzonego w otworze /12/ 
trzpienia /13/ oraz płaskich liatew z przes
tawnym suwakiem. /I zastrzeżenie/ 
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4(5l) 8238 Al(21) 266280 (22) 87 06 15 
(71) Centrum Badawczo-Konstrukcyjne 

Obrabiarek, Pruszków 
(72) Redel Witold. Kubik Władysław, Fołtyn 

Oerzy 
(54) Uchwyt do mocowania obręczy 
(57) Uchwyt składa się z centryczno-mocuję-
cych szczęk zaopatrzonych w operowa bazy / 4 / # na których spoczywa obręcz /%' i w których 
osadzony jest przestawny suvïak sprzężony w 
określonej pozycji z przesuwnym suwakiem, 
przy czym w przestawnym suwaku osadzony jest 
dociskowy faegsient /Í0/ napięty sprężynę /li/ 
oparty o gwintowany trzpień /12/ i centrująca 
tuleja /13/ ze sprężynę /14/ naplnajęcę docis
kowy trzpień 715/ za* korpus szczęki poleczo
ny jest wahliwie za pomoce kołka /17/ z mocu-
jęcę dźwignię /18/ sprzężone z przestawnym 
suwakiem /6/ za pomoce sprężyny /21/, 

/i zastrzeżeni«/ 

4(51) B23B A2(21) 272845 (22) 88 06 04 
(75) Nowak Irena, Radomsko 
(54) Przystawką szlifierska do wiertarki 
(57) Przystawka ma elastyczne powierzchnię /3/ 
połęczonę z korpusem /l/. Na powierzchni /3/ 
umocowany jest papier ścierny. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B23C Al(21) 266162 (22) 87 06 08 
(71) Fabryka Automatów Tokarskich 

"PONAR-WROCŁAW", Wrocław 
(72) Zięba Oulian, Zięba Tadeusz 
(54) Głowica do frezów palcowych 
(57) Głowica charakteryzuje się tym, że na koń-
cówkach wrzecion /l/ eę osadzone oporowe nak
rętki /li, 12/ skojarzone z czołami napędowej 
tulei /2/. Głowica ma zastosowanie jako wypo
sażenie technologiczne rewolwerowej głowicy 
automatu tokarskiego. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B23P Al (21) 265405 (22) 87 04 27 
(71) Huta Stalowa Wola, Stalowa Wole 
(72) Barański Derzy, Malinowski Wiesław 
(54) Urządzenie montażowo 
(57) Urzędzenie montażowa składa się ze stołu 
/ 2 / i kolumny /3/, do której sa zamocowane 
siłowniki /& i 9/. Do tłoczyska /10/ siłownika 
/6/ jest zamocowany układ rozprężania pierście
nia. Układ składa się z ramion /12/ osadzonych 
na końcówce /13/ tłoczyska /10/. Na zakończe

niu tłoczyska /15/ siłownika /9/ Jest zamoco
wany dobijak /16/ wkładki. Siłownik /6/ jest 
zamocowany w osi montowanego koła /18/, a 
siłownik /9/ - na promieniu usytuowania wkład
ki. Do krawędzi stołu /2/ jest zamocowany wahli
wie blat /19/ uruchamiany przez siłownik /21/. 
Sterowanie siłownikami /6, 9 i 21/ jest reali
zowane przez zespół rozdzielaczy. 

/2 zaatrzeźenia/ 
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4(51) 823Q A2(21) 270824 (22) 88 02 22 
(71) Politechnika Rzeszowska la« Ignacago 

Łukasiewicza « Rzeszów? Koablnat 
"HUTA STALOWA WOLA"» Stalowa Wola 

(72) Korzyńakl Mieczysław 
(54) Uchwyt alapérodowy 
(57) Uchwyt zawiera nieruchomy kadłub zewnęt
rzny /l/, w który* ułoźyekowany Jeet obroto
wy korpus uchwytu /2/ w postaci tulsl zaopat
rzonej w wymienne podpory /13/ oraz w obroto
wy ninoéród /15/# przy czya wymienne podpory /13/ oraz obrotowy mimoéród /15/ rozmioazczo-
ne o« na obwodzie tego korpuau i ich roboczo 
powierzchnie mocujące /22/ wystaję do środka 
korpuau uchwytu /2/. Od zewnętrznej atrony 
korpus uchwytu /2/ zaopatrzony jaat w dwa ko
ła paeowe /19 1 18/. Wymienna podpory /13/ 
maję poetać rolek podpierających osadzonych 
w korpuale uchwytu /2/ przy pomocy wałków, 
natomiast wymienny mimoéród /15/ osadzony 
jeat w tym korpuale przy pomocy wałka /10/t zaopatrzonego we wpust oraz końcówkę przysto
sowane do pokręcsnls mimoérodsm /15/. 

/3 zaatrzężenia/ 

4(51) B248 A2(2l) 270825 (22) 88 02 22 
(71) Politechnika Rzeazowaka im. Ignacego 

Łukasiewicza. Rzeezów; Kombinat 
"HUTA STALOWA WOLA", Stalowa Wola 

(72) Korzyńakl Mieczysław 
(54) Sposób dogniatania powierzchni, zwłaez-

czą płaskich, pierścieniowych oraz 
"urządzenie do dogniatania powierzchni. 
zwłaszcza płaskich, pierścieniowych 

(57) Sposób dognistania polega ne tym, że 
element obrabiany mocuje aię dociekłem prosto
padłym do jsgo osi obrotu, a następnie tak 

dognlata aie równoczeénie co najmniej dwie 
różne powierzchnie elementu obrębianego aby 
równoległe do oel obrotu ekładowe poosiowe 
sił dogniatajęeyoh równoważyły eię częściowo 
lub całkowicie. 

Urzędzenle ma korpua /l/, do którego umo
cowane sęt silnik slsktryczny /2/ sprzężony za 
pośrednictwem aprzęgła z reduktorem /4/, obro
towy wałek napędowy /7/ zaopatrzony w dwa ml-
mośrody /10/( ułożyskowany wrzeciennik /8/ ma-Zący ruchomo szczęki mocujące element obra-lany, a także do korpusu /l/ umocowane dwa 
suporty norzędziows /9/ zaopatrzone w prowad
nicę z przeeuwnę listwę /12/, której Jeden ko
niec zaopatrzony jeat w elementy dognlatajęce 
/13/ a drugi ma rolkę toczne /14/ spoczywająca 
na aimośrodzie /10/. Rolka toczna /14/ jeat 
dociekana do aimośrodu aprężynę /15/( a wałek napędowy /7/ i wrzeciennik /8/ sprzężone sę 
z rsduktorsm /A/ poprzoz dwis przekładnie pa-
sows /li i 19/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) 8248 Al(21) 272762 (22) 88 05 30 
(71) Zjednoczone Zespoły Gospodarcze. 

Zakład Produkcji Artykułów Ściernych, 
Mazana Dolna 

(72) Bladacha Roman. Lasota Andrzej. Dudzik 
Marian, Syrek Władysław 

(54) Spooób usuwania substanci1 pylistych 
w ściernych przecinarkach tarczowych 
T urządzenie do realizacji tego sposobu 

(57) Spoeób usuwania aubetancjl pyll8tych w 
przecinarkach ściernych polega na wytrąceniu 
grubych frakcji pyłów i wiórów do osadnika 
oraz na odciągnięciu powstałych substancji 
pyliatych z przeatrzani objętej osłoną ścier
nicy. 

Urządzenie ma wewnątrz osłony ściernicy 
/6/t umieszczoną ukośnie tarczę /4/, osadzoną wychylnie ne oai /5/ i podpartą zębami /7/ 
przedniej części /3/ osłony ściernicy /6/ oraz 
przyełonę /8/ kierującą wytrącone frakcja do 
oaadnika /9/ i króciec wyciągowy /10/. 

/2 zaatrzezania/ 

4(51) B24D A2(21) 271263 
(71) Politechnikę Łódzka, Łódź 
(72) Bogołębaki Oerzy 

(22) 88 03 16 

(54) Narzędzie do obróbki ściernej 
(57) Narzędzie etanowi zamocowana na wrzecio
nie /l/ szlifierki tuleja /2/, w której nag
wintowanej powierzchni zewnętrznej są wykonań» 
wzdłuż tworzących, wybrania, w których są wy
loty przelotowych promieniowych otworów /3/ 
tulei /2/ o średnicach większych od najwięk-
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azej przekętnej obrysu ziaren ściernych /4/ 
umieszczonych wewnątrz tulei /2/. Na tuleję 
/2/ jeet nałożono érubowa sprężyna /5/, któ
rej zwoje w przekroju pionowym maję kształt 
zarysu gwintu, którego grzbiety sę umiesz
czone w bruzdech gwintu wykonanego na powierz
chni tulei /2/, a szerokość szczeliny między 
zwojami jeet mniejsza od najmniejszej prze
kętnej obrysu ziaren ściernych /4/. Jeden 
koniec sprężyny /5/ jest zamocowany trwale do 
tulei /2/, zaś drugi koniec sprężyny /5/ Jest 
zamocowany do pierścienia /7/ osadzonego prze
suwnie na tulei /2/, poleczonego ze sprężynę 
napinajęcę /8/. Nadto narzędzie jest wyposażo
ne w dźwignię /li/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B24D Al(2l) 271552 (22) 88 03 29 
(71) Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin 
(72) Kacalak Wojciech 
(54) Narzędzie ścierne do kształtowania 

"regularnej mąkrogeometrii obrabianej 
powierzchni 

(57) Narzędzie ścierne ma krężki ścierne /5/ 
zamocowane między tarczami dociskowymi /2 i 3/. 
Krężki ścierne /5/ ueytuowane sę na obwodzie 
nerzędzia w płytkich gniazdach przekładek /6/ 
tak, że częściowo wystaję poza obrys tarcz 
dociskowych /2 i 3/. /16 zastrzeżeń/ 

poleczone za pomoce łęcznika /6/ z dociskowe 
dźwignię /8/, która jest zamocowana wahliwie 
na dwudzielnych wspornikach /10/ przytwier
dzonych trwale do roboczej płyty /li/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B27B 
G050 

Al(21) 264874 (22) 87 03 27 

(71) Jarociński Zakład Przemysłu Maszynowego 
Leśnictwa, Jarocin 

(72) Berlak Jan, Dębrowski Henryk 
(54) Elektroniczny układ nastawy, zwłaszcza 

pilarek taśmowych stosowanych w prze-~ 
myślę tartacznym "" 

(57) Układ zawiera przetwornik /l/, wysyłają
cy impulsy do elektronicznego układu, propor
cjonalne do przebytej drogi aterowanego zrzę
dzenia, przekładnię łańcuchowe /2/, wał /Z/ 
wózka będęcego w cięgłym ruchu posuwisto-zwrot
nym oraz silnik /4/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B27B A2(21) 271256 (22) 88 03 16 
(71) Politechnikę Krakow8ka im. Tadeusza 

Kościuszki, Kraków 
(72) Basista Zygmunt 
(54) Przenośna pilarka łańcuchowa 
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie zwięk-
azenia wibroizolacji pilarki napędzanej tło
kowym silnikiem spalinowym. 

Pilarka chirakteryzuje się tym, że zespół 
piły łeńcuchowej poleczony Jest sztywno z zes
połom uchwytu /2, 8/, w którym za pośradnictwem 
amortyzatorów /7/ oeadzony Jest silnik /l/, a 
napęd z silnika /l/ przekazywany jest ns zee-
pół piły łańcuchowej przez sprzęgło podatne 
/4/ i sprzęgło odśrodkowo /5/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B28B A2(2l) 266069 (22) 87 06 02 
(71) Szczecińskie Przedsiębiorstwo 

Budownictwa Ogólnego Nr 3, Szczecin 
(72) Czerniawski Ryszard 
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(54 ) S p o s ó b f o r m o w a n i a wn^k ' j c jwy j t ów 

Tpr tnu j a c y 

( 5 7 ) Sposób w e d ł u g ^ y n s l s z k u p o l e g a ?<s t y » , 
ż e řítí c z ç é c s t a ł a res®?":la , / i / n a k ł a d a ątę 
pętlę t r s - i s s p o r t o w a - m o n t e - t e t v e / 3 / , ;.• n Ą ^ t ę p n l « 
n a s a d z a s i ę część ruchom-:? rézer,Lzí / 2/, po c z y i 
z a l e w a a i e b e t o n e n 3 p-j c z ę ś c i o w y m a twa r o n i o---
n i u b e t o n u w y j a u j o » A f cr :çèè r u c h o a ę / ' > / w 
k i e r u n k u " b % c z ę ś ć s t e l a r d z e n i a / i / p o z o e -
t e j e w b e t o n l © do aoir.ö!>ru r o z f o r m o w a n i a i w y 
c i ą g a n a j ó s t 2 c r e f a b r y k a t u / 8 / : « r s ï z p r z e g 
r o d ę odchodz ęc% / o / w k i e r u n k u " a " , R d z e ń 
f o r m u j ą c y s k ł a d a s i ę z c z ę ś c i s t a ł e j / i / w 
p o s t a c i o s t r o s ł u p a ś c i ę t e g o z w y c i ę c i e m n a 
w ł o ż e n i e p ę t l i t r a n a p o r t o w o - t n o n t a ź o w a j / 3 / 
o r a z c z ę ś c i r u c h o m e j / 2 / n a k ł a d a n e j n a c z ę ś ć 
a t a ł ę / ! / . / 2 z a s t r z e ż e n i a / 

4(51) B29C Al(21) 266321 (22) B7 06 16 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Kalisz Michał, Nalepa Marek 
(54) Spoaób wytwarzania elementów porowatych 

z rozdrobnionych tworzyw sztucznych 
(57) Sposób według wynalazku polega na zagęsz
czeniu częstek tworzyw sztucznych, na powierz
chniowym uaktywnieniu tych częstek za pomoce 
rozpuszczalników lub łęcznego działania roz
puszczalników i podwyżazonej temperatury, na 
prasowaniu warstwy uaktywnionych częstek« a 
następnie na usuwaniu nadmiaru rozpuszczal
ników z uformowanych elementów porowatych, 
przy czym w trakcie uaktywnienia nadaje się 
cząstkom lepkość umożliwiajęcę swobodne formo
wanie zamierzonych kształtów jednak bez samo
czynnego ich zlepiania się. Uzyskane elementy 
w postaci ziarnistej lub włóknistej przezna
czone sę do napowietrzania i filtracji. 

/8 zastrzeżeń/ 

4 i S' 

( 6 2 ) 

629D 
S 21tí 

VSÍ S i i 2-5<?Ç?A 

p a t e n t Í 4 ? . í ö 3 
Oé rvvOk Be<;s«:.;?.c-."-„'Zvvo { 

$-iv-Týň«ík1 Ant- :-- ; , 
i ' s r l i k - v r t a k i Hss^r/k 

tvnvkl A n d r z e j , 
\M'ČVhlC£ üemar 

5 4 S ^ t ó ó b ^ obc^^Qj j5^KO. , 4£_ówek r u r l u b 
ka p t < i fkj&řt w v fa ■■ '°5 o y T l'i ̂ ř l , ü , Ú -: "'■' "~" '•"'z '' 

^yjB^?n^sv' u T z j c z - e A ' f f i ^ ^ c j ê ^ j y ^ T ? n " po-
w i s rzchnXžT ws w r e x r z p s 

go tworzy-

B29D > " ? \ 03 18 

Oyc igoaK is Z ^ k l ö d y P r / . ^ ^ v ^ ' • ■ 
"STOMIL " ä fiydtjcszcz 
C z e r w i ń s k i A n d r z e j . . Rcker»; Józsiéi,, 
s ł o w a c k i Qrzzgorz, G r u d ^ i n s K « ' î a d w i g a , 
K i l i a n î ^ s r i a , K u r r i e l s k i Lech , , *- .awniczak 
I g n a c y . M o o z y r t & k i S t t i ^ i í i i s ? ^ » r < í r k 
H e n r i e t t a , S ł o m k o w a k i Ä - i r s e j , >Tsjac 
M a r i a , Z a r z y c k i C z e ^ - i a u 

"•lOViX 

S p o s ó b wy twa - -ygn j . ^ Łt> o dna p a l n y c h 
l a é ù i przanoaňiKov/ý f^FT 

(54) 

(57/ Wynalazek rozwięzuj** zagadnienie opraco
wani» prostego apnsoł wytwarzania trudno 
palnych taśm przenośnikowych zawierajęcych 
rdzeń tkaninowy i okładki gumowe, o zwiększo-
naj wytrzymałości na rozwarstwienie rdzenia 
tkaninowego oó okładek gumowych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
z powleczonych trudno palnę pasta polichloro-
winylowę przekładek wykonuje się przez punkto
we spawania rdseń tkaninowy, który obkłada się 
obiiStfonnie warstwę o grubości 0,5-1,0 mm 

rnicnej nft palenie mieszanki gumowej za-
wiarajęcej od 40.0 - 60,0 czyści, wagowych ka
uczuku butadienoKfO-aprylonitryJowego, 6 nas
tępnie na warstwę tę nakłada się drugę warstwę 
o grubości od 2,0-5,0 mm z trudno palnej mie
szanki gumowej zawierajęcej od 40,0-60,0 części 
wagowych kauczuku chloroprenowego, od 3,0-5,0 
części wagowych polichlorku winylu, oraz ko
rzystnie od 1,0-5,0 części wagowych kauczuku 
polibutadienowego, po czym przygotowany w ten 
8posób półfabrykat zwarstwia się w prasie 
wstępnie pod ciśnieniem od 3,0-4,0 MPa w cię-
gu 5-10 minut i ostatscznie pod ciśnieniem od 
15,0-20,0 MPa w cięgu 10-15 minut. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B44B 
G03F 

Al(21) 266347 {22) 87 06 17 

(71) Zakłady Porcelany Stołowej "LUBIANA", 
Łubiena k/Kościerzyny 

(72) Nadoleki Kazimierz, Węsierski Edmund, 
Zblewski Henryk, Sarnecki Oanusz 
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(54) Przystawka^do nanoszenia litografii na 
pTisTfch w y FöBach ceramicznych 

{ 57 ) Prr.y9 t awk8 
wocowen? do supo 
części, prowadnic 
płyta /6/ i garn 
/7/ zamocowany j 
poręczony także 
podnoszenie i op 
tłoczysku siłown 
ratka /?%/, zaop 
toczące się po p 
w prowadzęcs prą 
es zderzaki /31/ 
dzy prowadnlcsmi 
niczek na farbę, 
rej przymocowana 
wymienne sitcdru 

Przystawka 
noszenia embléma 
płaskie telerze. 

~üyjcj2 

ma słupowa prowadnicę /i/ ża
rtu /2/ automatu. Na górnej 
y /!/ zamocowane sę dolna 
a płytš ,/7/, Na górnej płycie 
est wahliwie siłownik /21/ 
wahliwie z siłownikiem /23/ 
uszezania rakla /13/. Na 
ske /21/ zamocowana jest ka» 
atrzcne w toczna łożyska fil/, 
rowadnicsch /12/ i wyposażona 
ty 730/( na których osadzone blokowane śrubami /32/. Mię-
/i2/ umieszczony jest zbior-
zaopetrzony w płytkę» do któ-
jest ramka zaopatrzona w 
kow§ siatkę. 
nadaje się szczególnie do na-
tów lub ?.r»aków firmowych na 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) B44C A2(2l) 270170 (22) 88 0Î 14 
(75) Kędzierska Irena, Pleszew, 

Tadeusz, Będzin 
Twardowski 

(54) Sposób wytwarzania rzeźby natryskowej 
(57) Sposób 
naniu szkie 
w temperatu 
wem tempera 
warzajęc na 
ci powłokę 
tyletory, k 
rzeźby pode 
let rzeźby 
wodę, jak r 
dy, celem o 

4(51) B6QG 
8620 

według wynalazku polega na wyko-
letu rzeźby, który polewa się wodę 
rze otoczenia minusowej i pod wpły-
tury, spływająca woda zamarza wyt-
szkielecie rzeźby, różnej gruboś-

z lodu, przy czym stosuje się wen-
tóre tłoczę powietrze na szkielet 
zas polewania go wodę lub szkie-
jest obracany podczas polewania 
ównież dodaje się barwników do wo-
trzymania kolorowej powłoki lodu. 

/7 zastrzeżeń/ 

Al(2l) 271641 (22) 88 04 01 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń 
Mechanicznych, Gliwice 

(72) Skołozdra Andrzej, Badarycz Adam 

(54) Mechanizm blokujący zawieszenie 
wahaczowepoiązdu, zwłaszcza 
gąsienicowego 

(57) Mechanizm ma łącznik /l/, zaopatrzony w 
element oporowy /5/ opierajęcy się o zderzak 
ruchomy /6/. Zderzak ruchomy /6/ osadzony 
jest przegubowo w gnieździe obudowy /7/ i Jest 
poleczony przegubowo z trzpieniem /8/. Trzpień 
/8/ oparty jest o tłok /9/ umieszczony w cy
lindrze /10/ oaadzonym w obudowie /7/. 

/2 zastrzeżenia/ 

f 

4(51) B50R A2(21) 271363 (22) 68 03 21 
(7ä) Smoliński Andrzej, Gdynia i Przysięźny 

Leszek, Gdańsk 
(54) Układ alarmowy zabezpieczający pojazd 

mechaniczny przed włamaniem 
(57) W układzie wyłączniki /WZl/,/WZ2/,/WZ3/i /WZ4/ 
zwłoczne drzwi przednich i tylnych prawych i 
lewych pojazdu samochodowego ea przyłęczone 
równolegle do bloku zwłoki /BZ/ i bloku /BW/ 
blokady układu generacji sygnału wstrzęsu. 
Układ zawiera ponadto 1 układ /WL/ generacji 
sygnału wstrzęsu, blok /WK/ wyzwalania sygnału 
alarmu, multiplikátor /MP/, blok /BS/ załą
czania sygnału alarmu, klakson /K/ pojazdu 
samochodowego, zespół /SW/ świateł pojazdu 
samochodowego, generator /GS/, zatrzask /ZA/, 
wyłączniki /WN1/ pokrywy przedniej i /WN2/ 
pokrywy tylnej, blok /PA/ generacji sygnału 
czasu podtrzymania alarmu, wyłącznik stacyj-
kowy /SZ/ zasilania alarmu, filtr /FD/, źródło 
zasilania /+Uz/, wyłącznik zapłonu /Z/, oraz 
sterownik /SL/ wyświetlacza sygnału czuwania 
z wyświetlaczem /LED/ sygnału czuwania. W to
rze załączania klaksonu /K/ pojazdu samocho
dowego jest umieszczony dyskretnie wyłącznik 
przerywający obwód zasilania klaksonu, a na 
wyjście bloku /BS/ jest dołączony nadajnik 
/NU/ ultradźwiękowy. /13 zastrzeżeń/ 

i<l S jŃujmn «[où] 

4(51) B61G Al(21) 266342 (22) 87 06 17 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów 

Szynowych, Poznań 
(72) Pawlak Zdzisław, Sienicki Adam, 

Grzechowiek Ryszard 
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(54) Sprzęg międzywózkowy pojazdu szynowego 
"trzywozkowego, zwłaszcza lokomotywy 

(57) Sprzęg charakteryzuje się tym, że do każ
dej czołownicy / 3 / wózka środkowego /III/ za
mocowany Jest siłownik / 5 / hydrauliczny dwu
stronnego działania« którego tłoczysko / 6 / 
połączone Jest z dyszlem / 2 / wózka skrajnego 
/ I , II/, natomiast komory siłownika / 5 / po
leczone sę neprzemianlegle z komorami siłow
nika / 5 / umieszczonego na przeciwległej czo
łownicy / 3 / wózka órodkowego /III/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B63B Al(21) 266374 (22) 87 06 09 
(75) Naleziński Mirosław, Gdynia 
(54) Kadłub jednostki pływającej 
(57J Celem wynalazku Jest ekonstruowanie kad
łuba składającego się ze zunifikowanych mo
dułów o dużym udziale elementów wzdłużnych. 
Kadłub zbudowany Jest z szeregu segmentów 
płaskich / i / i segmentów cylindrycznych / 4 / . 
Segment płaski / l / ma ścianę wewnętrzne / 3 / 
i równoległe do niej ścianę zewnętrzna / 2 / , 
przy czym ściana zewnętrzna / 2 / ma na dwóch 
wzdłużnych krawędziach uskoki /23/, które w 
tradycyjnym modelarstwie wypełnia się wypeł
niaczem /24/. /10 zastrzeżeń/ 

4(51) B65G Al(21) 266160 (22) 87 06 08 
(71) Katowickie Gwarectwo Węglowe - Kopalnia 

Węgla Kamiennego "GOTTWALD", Katowice 
(72) Wiatrok Henryk, Jarzą Adam, Biskup 

Andrzej, Hansel Oerzy, Warchoł Wacław 
(54) Urządzenie do sygnalizacji schodzenie 

Taśmy z trasy przenośnika 
(57) Urządzenie ma rolkę /3/ zamocowane obro
towo na jednym końcu wychylnej jednoramiennej 
dźwigni /4/. Do drugiego końca dźwigni /4/ 
jest dołączona nieobrotowo nośna rolka /5/, 
stanowiąca jej osadzenie na sworzniu /6/ ut
wierdzonym w korpusie /7/, Nośna rolka /5/ 
jest zaopatrzona w dwie krzywki /8, 9/ uru
chamiające odpowiednio najpierw pierwszy wy
łącznik /10/ sygnalizujęcy nieznaczne zejście 
taśmy /l/, a następnie drugi wyłęcznik /li/ 
odcinający napęd przenośnika /2/. Dźwignia 
/4/ jest zaopatrzona w naciągowe sprężynę 
/12/ od strony osi przenośnika /2/ i opiera 
się podczas normalnego biegu taśmy /l/ na 
ograniczającym pręcie /13/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B65G A1(21) 266336 (22) 87 06 I7 
(71) Gwarectwo Budownictwa Górniczego Zakład 

Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Górnicze«™ 
"BUDOKOP", Mysłowice a° 

(72) Roński Ignacy, Mateja Oan, Drobniak 
Marian, Dziedzic Tadeusz 

(54) Taśmą nośna dla przenośników taśmowych 
górniczych ""~""~""""* 

(57) Taśma me zbrojenie / l / wykonane z drutów 
i/lub linki wzajemnie ze eobę powięzanych, 
osadzonych w warstwie / 2 / gumy stanowiącej jej 
rdzeń. Po obu stronach warstwy / 2 / mocowane sę 
przekładki / 3 / z tworzyw sztucznych. Zewnętrz
ne warstwy / 4 / taśmy stanowi guma o własnoś
ciach antyelektroetatycznych i trudnopalnych. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B65G Al(21) 272712 (22) 88 05 25 
(71) Zabrzańskie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 

Węgla Kamiennego "SOŚNICA", Gliwice 
(72) Łyda Stanisław, Bradecki Wojciech, 

Kwiatkowski Michał, Neciuk Derzy, 
Michalik Bolesław, Gajda Lucjan, 3ędryś 
Dan 

(54) Uchylna nadstawka przenośnika zgrzebło
wego 

(57) Uchylna nadstawka / l / jest zaopatrzona 
w sterowane urzędżenie zmieniające jej kęt 
nachylenia do trasy przenośnika / 8 / mające 
korzystnie poetać siłownika / 5 / , zwłaszcza 
hydraulicznego dwustronnego działania, rozpie
ranego między tę nadstawkę / l / a kształtowni
kiem / 7 / przytwierdzonym do bocznej ściany 
każdego odcinka rynny przenośnika zgrzebłowe
go / 8 / . /6 zastrzsżsń/ 



Nr 2 6 / 3 9 2 / 1988 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 

4(51} B65G At (21 ) 272749 (22) 88 05 27 

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "ZIEMOWIT", 
Tychy Lędziny 

(72) Palka Oanusz, Gsciarz Oanusz, Wojtyczka 
Marian, Cieplik Stanisław, Gader 3erzy 

(5*) Skrzynia napędowe przenośnika 
zgrzebłowa go 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie takiej 
konstrukcji skrzyni napędowej przenośnika 
zgrzebłowego, która umożliwia regulację dłu
gości przenośnika. 

Skrzynia utworzona jest z dwóch nasuwa
nych na siebie członów. Tylna część podzes
połu kadłuba /l/ napędu w formie nasuwanej 
skrzyni /2/ wzmocnionej zebrami /3/ jest 
nasunięta na prowadnicę, które stanowi skrzy
nia stała połęczona ze znane rynnę /5/ prze
nośnika. Natomiast do burt /6/ skrzyni /2/ 
nasuwanej przytwierdzone sa od strony zewn-
nętrznej prowadnice obejmujące prowadniki 
skrzyni stałej, służące do ustalania położe
nia skrzyni nasuwanej względem skrzyni stałej 
w czasie pracy przenośnika. Skrzynie sa prze
suwano względem siebie siłownikami /20/. 

/3 zastrzeżenia/ 

ŽL í5, 23. iL- 16.-i Nžt 

4(51) B668 Al (21) 266204 (22) 87 06 10 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 

"POLMAG", Centrum Mechanizacji Górnictwa 
"KOMAG", Gliwice 

(72) Tłuścik Tadeusz, Kalyta 3an 
(54) Układ korekcji zespołu sterowania 

ïïrzywkowëgo maś"zyny wyciągowej 
(57) Układ ma człon korekcji /14/ sprzężony 
z układem sterowania silnika napędowego /l/ 
i z obwodem bezpieczeństwa /!/ maszyny wycią
gowej do ich odblokowanie przy wyłączonym 
sprzęgle /12/ zespołu sterowania krzywkowego 
/9/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) 866D Al(21) 265020 (22) 87 04 06 
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Ruger Eryk, Glinka Oanusz, Szupina 

Bronisław, Rosner Zbigniew, Raba 
Andrzej, Kowalski Zbigniew, Szauer 
Tadeusz, Brandt Andrzej, Bordziłowski 
Jacek 

(54) Sposób smarowania lin stalowych i 
urządzenie do "smarowania '"lin stalowych, 
zwłaszcza nośnych i'pTőwadn'iczych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie smaro
wania lin stalowych podczas ich eksploatacji. 

przy niskim nakładzie pracochłonności. 
Sposób polega na zanurzeniu liny w smarze 
mazistym o ciśnieniu od 200 do 800 kPa, 
temperaturze 273 do 325 K i lepkości kinema
tycznej, mierzonaj w temperaturze 373 K, od 

■■fi fi O 
10 x 10 do 30 x 10" m /s, przy czym para
metry smarowania dobiera się w zależności od 
temperatury w jakiej smar ma być używany i 
czasu zanurzenia liny. 

Urządzenie składa się ze zbiornika /i/ 
smaru z pokrywę /2/, pod które zamocowany 
lest nastawny presostat /3/ sterujący sprężar
kę / 4 / tłoczące powietrze do zbiornika /l/ 
przewodem /5/, przy czym zbiornik /l/ ma u ^0-
łu wylot smaru poleczony przewodem /6/ z głowi
cę smarującą /7/. Głowica smarująca /7/ składa 
się z komory smarowania /8/ mającej z jednej 
strony dławnicę wejściową /9/ liny /10/, a z 
drugiej strony dławnicę wyjściową /li/, przy 
czym dławnica wejściowa /9/ ma zespół pierś
cieni uszczelniających /17/, zaś dławnica wyjś
ciowa /li/ ma pierścień prowadzący /21/, zes
pół pierścieni zgarniających /22/ i zespół 
pierścieni uszczelniających /23/. 

/6 zastrzeżeń/ 

Fiq. 2 

4(51) B66D Al(2l) 265457 (22) 87 04 29 
(75) Maćkowiak Damian, CJarkowicz Mirella, 

Gdańsk 
(54) Urządzenie do zmiany kierunku ruchu 

sufitowych wcIjTgarek transportowych 
(57) Urządzenie etanowi wielokierunkowa obrot
nica przekładniowa, osadzona w miejscu krzy-
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żujących się torów szynowych sufitowego trans
portera« składające się z nieruchomej obudowy 
łożyskowej /3/, z osadzonej w niej obrotowej 
tulei noénej /4/ połączonej z łącznikiem 
zwrotnicowym /5/ i z ręcznej dźwigni przeło-
żeniowej. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B660 Al(21) 266214 (22) 87 06 10 
(71) Rybnicko-Oastrzębakie Gwarectwo Węgłowe 

Kopalnia Węgła Kamiennego "1 Maja"* 
Wodzisław Śląski. 

(72) Krzempek Alojzy 
(54) Przeciągarka kopalniana 
(57) Przeciągarka skła 
orzekładni /2/ z wypn: 
linowym bębnem /3/ i p 

Bęben /3/ stanowi 
go płaszcz wykonany w 
zbisżnościę zwróconsgo 
/2/,„ ma parabollc.tr a 
zakończone kołnierzami 

da się z podstawy /l/, 
wędzonym na zewnątrz 
owietrznego silnika /4/, 
metalowy odlew, które-
formie ściętego stożka, 
w kierunku przekładni 
ukształtowane obrzeża, 

/l zastrzeżenie/ 

4?5l) 3670 
GOIR 

Ai(21) 266168 (22) 87 06 08 

(73.) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrolog;.. 
Elektrycznej "LUMEL", Zielone Góra 

(72) faron Irena, Kwolek Ro@än 

do tYűmí1<"3w "cïecžowycTT" 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób dozowa
nie olsjów o dużej lepkości do tłumików cie
czowych o małej objętości, zwłaszcza do tłu

mików w miernikach elektrycznych. Sposób pole« 
ga na całkowitym napełnieniu komory tłumik® 
roztworem oleju silikonowego w rozpuszczalni, 
ku organicznym a następnie odparowaniu roz
puszczalnika. Stosunek objętości rozpuszczal
nika do oleju mieści się w granicach 1,5 do 
2,3 w zależności od lepkości dozowanego oleju 
i żądanego współczynnika tłumienia. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B67D Al(21) 266353 (22) 87 06 19 
(71) Kombinat Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego 

"HORTEX" Przedsiębiorstwo Doświadczalno-
produkcyjne, Warszawa 

(72) Kaczorowski Andrzej, Gaaiński Tadeusz, 
Prekurat Tadeusz, Grzeszczyk Elżbieta 

(54) Dozownik 
(57) Dozownik charakteryzuje się tym, że w 
główce zaworu osadzone jest urządzenie zamy
kające i otwierające otwór wylotowy wypływo
w y rurki /7/, składające się z wypływowej 
końcówki /l/ i końcówki zaworu /3/, pomiędzy 
którymi osadzona jest uszczelka. Końcówka za
woru /3/ połączona Jest suwliwie cięgnem /13/ 
z dźwignią /li/ oraz oporowym pierścienia* /6/. 
Pomiędzy pierścieniem /&/, a pierścieniem /4/ 
osadzona jest sprężyna /5/. /I zastrzeżenie/ 

DZIAŁ C 
CHEMIA Ï METALURGIA 

4(51) C01B Al(21) 265115 (22) 87 04 09 
f7i) Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice 
(72) Piwowarski Michał, Chajduga Adam, 

Bradecka Barbara, Kowalski Zygmunt, 
Kania Stanisław, Matysik Stefania» 
Mostawik 3ózef 

Ł4 ) Sposób otrzyiry',"in 'g siarczku sodowego 
(57) Siarczek sodowy oirsymuje się przez 
termiczną redukcję węglam siarczanu sodowego 
lub innych związków tlenosiarkoswych z udzia
łem odpadowego błota posiarczkowego. Ilość 

zawracanego błota posiarczkowego wynosi 5-30% 
masy mieszanki wsadowej. /I zastrzeżeni»/ 

4(51) C01D Al (21) 2Ď4666 (22/ 87 03 1* 
(75) Borkowski Sogdan, Warsrtawa 
(54) Sposób otrzymywania sody..:kJf>r.ÈS^Sàw 

üpocznycFT*" 
(57) Sposobem według wynalazku roztwór chlorku 
sodowego pod działaniem gazü-ego amoniaku 

http://parabollc.tr
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dwutlenku węgla lub ich związków krystalicz
nych reagują dajęc wodorowęglan sodowy /bikar-
bonat sodowy/, który po odfiltrowaniu 1 prze
myciu przerabia się termicznie na sodę bez
wodne. 

W celu zmniejszania ilości ścieków, filt
rat uzupełniony dodatkiem stałego chlorku so
dowego, służy do ponownego prosu karbonizacji 
po uprzednim oddzieleniu chlorku amonowego w 
formie krystalicznej lub bardzo z~atężonego 
roztworu. Ten z kolei pod działaniem suchego 
wapna hydratyzowanego wydziela amoniak zawra
cany do procesu, a powstały jednocześnie chlo
rek wapniowy pozwala na wytwarzanie chlorowo
doru pod działaniem stężonego kwasu siarkowe
go i otrzymywanie stężonego kwasu solnsgo. Po 
oddestylowaniu chlorowodoru pozostaje w na
czyniu siarczan wapniowy w poetaci eypkiej 
masy. Ogrzewany z roztworem węglanu amonowego 
przekształca się M? siarczan amonowy i węglan 
wapniowy nawozowy. /'Ł zastrzeżenia/ 

4(51) COIG Al(2i) 265318 (22) 87 04 23 
(71) uniwersytet Wrocławski im. 8. Bieruta, 
(72) Mikulski Teofil 

i ^ •' Ü£° c '% -■l;;Ll-í'-'-̂ y,l̂ V-̂ a:1^a ^ o d o r o t I s n k u 
nTklïi we g o z jćTapacI ó'w^pogâl wa n i c źny c h 
"J.^i.&~^.,jącyc^t sj'iVdyy 'innymi cynk i 
cTírőnT " 

( 7 ) 
że oa 

f : *1 ■■." ■" \ 

we*.; o 
» 3 ■;•*.-■,.. 

k t ó r e 

1-2 
manta 
tes p 
pH 5, 
tle-ni 
od as i 
neu i 
nago 
wego 
wego 
z osa 
mywan 

Sposób według wynalazku polege na tym, 
eú pog&lwsnlczny poddajo eię rozpuaz-

A kwasie solnym, następnie częściowej 
lisacli »*»rzy pomocy wodorotlenku wapnlo-
c pH 3.5-4,0 do pałnsgo stracenia nad-
■ "Í.a'íö i chromu w postaci wodorotlenków, 
wyuziela alf na drodze filtracji, po 
o rvi-ór pa dodaniu kw^su solnego do pH 
Jsrjje sio odmtadziowsiniu na drodze ce-

cji przy pomocy metal* .>:nago niklu, lub 
»fi dodaniu wodorotlenku wapniowego do 
4-6.0 wytraca eię miedź w poetaci wpdoro-
Ü i węglanu miedziowego, a filtrat wolny 
odři w temperaturze 50-80°C poddaje się 
alizacji wodorotlenkiem sodowym do peł-
.^tracenia- tagot osadu, a także llościo-
utworzenla rozpuszczalnego cynkanu sodo-
oràï chromianu sodowego, które usuwa się 
du wodorotlenku niklawego na drodze prze-
ie woda destylowane. /I zastrzeżenie/' 

4,. ■..\j*:r Al iii) 264097 (22) 8? 02 * 

4(51)C02F Al(21) 266346 (22) 87 06 17 
(71) Bydgoskie Biuro Projektowo-Badawcze 

Budownictwa Przemysłowego, Bydgoszcz 
(72) Zabłocki Lsch, Zaręba Oerzy 
(54) Złoże obrotowe napowietrzające 
(57) Przedmiotem wynalazku jest złoże obrotowe 
napowietrzające przeznaczone do napowietrzania 
cieczy, szczagólnia ścieków. 

Złoże obrotowe napowietrzające składa się 
z sekcji umocowanych na wale /2/, przy czym 
każda sekcja me w środkowej części tuleję /3/ 
weuwanę na wał / 2 / od której wyprowadzone sę 
ramiona / 4 / poleczone na obwodzie obręcze /5/ 
na której zamocowane sę czerpaki /ö/ wyposa
żone w przelewowe krawędź /?/ kierujące wypływ 
cieczy na siatkowe wypełnienie / 8 / przestrzeni 
pomiędzy tuleję /3/ a czerpakami /6/. 

/2 zastrzeżenia/ 
4 6 

" 5 

4(51) C03C Al(21) 266128 (22) 87 06 08 
(71) In8tytut Odlewnictwa. Kraków; Rybnickie 

Zakłady Wyrobów Metalowych "HUTA SILESIA" 
Rybnik 

(72) Wieczorek Inocenty, Sroczyński Piotr, 
Borgoez Marek, Borek-Pipień Urszula, 
Boniecki Romuald 

(54) Szkliwo emalierskie podstawowe nisko-
topliwe 

(57) Szkliwo effialiörskie podstawowe niekotop-
liwe zawiera w ilościach wagowycht Co w ilości 
1.0-1,5%, SiO,, w ilości 36,0-40.0%, ^2°3 W 

ilości 0-0,5%, CaO « iloáci C-S,0£ř Na 20 w 
ilości 12,0-15,0%, K O w ilośri 7,0-10,0%, 
ZnO w ilości 0-3,0%, P ® ? 0 3 w iloáci 1,0-3,0%. 
T i 0 o w ilości 6,0-3.3„0%. B,.C -, ilości I C . C 
15,0%, MnO., n ilości 1,0-2,0'-. «i^O w ilości 
4,0-5,0%, SaO w iioéci 4,0-r>tG%. filo ••- iloêrL 
1,0-1,5%. /'2 zaetřza^ania/ 
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4(51) C03C Al(21) 266129 (22) 87 06 08 
(71) Instytut Odlewnictwa, Kraków; Rybnickie 

Zakłady Wyrobów Metalowych "HUTA SILESIA", 
Rybnik 

(72) Wieczorek Inocenty, Sroczyński Piotr, 
Borgosz Marek, Pipień-Borek Urszula, 
Boniecki Romuald 

(54) Szkliwo emalierskie kryjęce niskotopliwe 
(57) Szkliwo emalierskie kryjąc* niskotpliwe 
składa się w ilościach wagowychx SiO. w ilości 
25-40%, Na20 w ilości 10-25%, KgO w ilości 
0-9%, B 20 3 w ilości 12-35%, MgO w ilości 0-1%, 
A1203 w ilości 0-5%, SrO w ilości 0-2%, LigO 
w ilości 0,1-2,5%, Ti02 w ilości 10-20%, 
P205 w i l o ś c i 0-15% oraz BaO w i l o ś c i 0-2%, 
Z r 0 2 w i l o ś c i 0-5%, F2 w i l o ś c i 0-2,5%, 
Sb203 w ilości 0-3%, CoO w ilości 0-0,5%, 
Cr203 w ilości 0-0,5%, MnOg w ilości 0-2%, 
NiO w ilości 0-2%, Fe203 w ilości 0-0,3%, 
ZnO w ilości 0-5%, CaO w ilości 0-2%. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C03C Al (21) 266289 (22) 87 06 16 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

"POŁAM", Warszawa 
(72) Pancześnik Tadeusz, Zbrowska Helena, 

Bernaczyk Lidia, Ciesielska Krystyna, 
Bernarczyk Marcel, Hernik Łukasz, 
Pierzchała Oerzy, Złotkowski Tadeusz 

('54) Bezołowiowe szkło do łączenia z wolfra
mem 

(57) Bezołowiowe szkło do łączenia z wolfra
mem, przeznaczone do automatycznego formowania 
wyrobów szklanych, zawiera w ilościach wagowych: 
75,1-78,0% tlenku krzemu Si02# 2,5-4,5% tlenku 
glinu AlgO , 10,0-14,0%, tlenku boru B20_, 
0,5-3,5% tlenku baru BaO, 1,0-5,0% tlenku wap
nia CaO + tlenku magnezu MgO, 2,0-6,0% tlenku 
eodu Na20, 0,5-3,0% tlenku potaeu KgO, 0,0-0,5% 
tlenku litu Li20,przy czym stosunek tlenku potast 
K20 do tlenku sodu Na20 nie przekracza 0,7. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C04B A2(2l) 270149 (22) 88 01 13 
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Małecki Bronisław, Goszcz Antoni, 

Korczak Dariusz, Wider Karol 
(54) Sposób otrzymywania kompozytu klinkie

rowego przeznaczonego głównie do robóF 
górniczych 

(57) Sposób polega na dodawaniu do klinkieru 
portlandzkiego surowca w postaci bezpostacio
wej krzemionki o drobnych, kulistych ziarnach, 
przy czym surowiec ten dodaje się w procesie*-
mielenia klinkieru lub mieszania już rozdrob
nionego klinkieru bez lub z udziałem innych 
dodatków. Oako surowiec stosowana jest krze
mionka o uziarnieniu co najmniej 83% poni
żej 0,063 mm i składzie chemicznymi 65-92% 
Si02. 0,1-2,1% A1203. 0,01-2,2% MgO; które 
dodaje się w ilości 1,5-17%, lub krzemionka 

o uziarnieniu co najmniej 9S% poniżej .."»,063 mm 
i składzie: 87-93% Si02< 0,1-2,4% AI~ v do 
lt5% Na20 * K20, 0-1% C. które dodaje iię w 
ilości 2-20%. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C04B A2(21) 270992 (22) 88 03 02 
(71) Instytut Gospodarki Przestrzennej i 

Komunalnej, Oddział w Krakowie, Kraków 
(72) Adamczyk Marek, Łabiniec Wacław 
(54) Beton, zwłaszcza na nawierzchnie drogowe 
(57) Beton według wynalazku składa się z 90-95% 
wagowych mieszanki mineralnej o uziarnieniu 
ciągłym 1 5-10% wagowych spoiwa ze szkła wod
nego, /l zastrzeżenie/ 

4(51) C05D Al(21) 271783 (22) 88 04 11 
(71) Zakłady Azotowe "PUŁAWY", Puławy 
(72) Przepiórka Roman, Pochwalski Marek, 

Wystup Eugeniusz, Sadowski Marek, 
Uazyński Aleksander 

(54) Sposób wytwarzania płynnsoo konces-.tr»tu nawozowego 
HMMiiiumn 11 i-iii, r mwmmmB f -

(57) Płynny koncentrat nawojowy zawierający 
azot jako główny składnik pokarmowy ore? «isdz 
i/lub cynk uzyskuje się przez roztworzenie 
miedzi i/lub cynku albo tlenków miedzi i/lub 
cynku, soli miedzi i/lub cynku w »raoniakslno-
- wodnym roztworze soli amonowych kwasów orga
nicznych alifatycznych. 

Uzyskane związki kompleksowe miedzi i/lub 
cynku w wyniku rozpuszczania, miesza się z 
mocznikiem lub roztworom wodnym mocznika w 
proporcjach takich, aby uzyskać żądana stęże
nie azotu, miedzi i/lub cynku. Płynny koncon-
trat nawozowy jest wykorzystywany w rolnic
twie do nawożenia dolistnego roślin. 

/6 zastrzeżeń/ 

4(51) C07C Al(2l) 266323 (22) 87 06 16 
(71) Akademia Medyczna, Wrocław 
(72) Żabska Ryszarda, 3akóbiec Tadeusz 
(54) Sposób wytwarzania nowych anilidów 

kwasu /3 -/p-chlorobenzoilo/-akrvTowego 
(57) Sposób wytwarzania zwięzków o wzorze ogól
nym 1, w którym R oznacza grupę fenyloaminowa, 
p-chlorofenyloaminowę, m-chlorofenyloaminowa, 
2,5-dichlorofenyloaminowę, p-metokeyfsnylo-
aminowę lub p-etoksyfenyloaminowa, polega na 
reakcji amidowania chlorku kwasu fî> -/p-chloro-
benzoilo/-akrylowego, do którego dodaje się 
anilinę lub p-chloroanilinę lub m-chloroanili-
nę lub 2,5-dichloroanilinę lub p-metokeyanili-
nę lub p-otoksyanilinę w obecności rozpuszczal
ników organicznych, najkorzystniej w bezwodnym 
benzenie. 

Wytworzone zwięzki etanowia półprodukt do 
wytwarzania leków wykazujących działanie immu-
noeupresyjne. /2 zaetrzeżania/ 

http://konces-.tr
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4(51) C07C Al(21) 266324 (22) 87 06 16 
(71 ) Akaoemia Medyczna, Wrocław 
(72) Zabaka Ryszarda, Oakóbiec Tadeusz 
(54) Sposób wytwarzania nowych izoalkilo~ 

amidów kwasu ~^"^7ÏÏ-chlorobenzoilo/~ 
-akrylowego 

(57) Sposób wytwarzania związków o wzorze 
ogólnym 1, w którym R oznacza grupę lzobutylo« 
aminowe lub izopentyloaminowę polega na re
akcji amidowanla chlorku kwasu fe> -/p-chłorc— 
benzoilo/~akrylowego, do którego dodaje się 
lzobutyloaminę lub izopentyloaminę w obecnoś
ci rozpuszczalników organicznych, najkorzyst
niej w bezwodnym benzenie. Wytworzona związki 
sę półproduktami do wytwarzania leków wykazu
jących działanie immunosupresyjns. 

/2 zastrzeżenia/ 

151} C07C 
CO 70 

Al(21) 266325 (22) 87 06 1< 

(71) Akademia Medyczna, Wrocław 
(72 ) Źabska Ryszarda, Kowalczyk-Bronisz 

Stefanie H*. Giełdanowski 3®rzy, 
^akóbiec Tadeusz 

(54 ) Sposób wytwarzania nowych oć-azirydyno-
pochodnych izoalkiloamidów kwasu Ż3~/p-
-chlorobenzoilo/-propionowego 

(57) Sposób wytwarzania związków o wzorze 
ogólnym 1, w którym R oznacza grupę izobuty-
loaminowę lub izopentyloaminowę polega na 
reakcji amidowanla chlorku kwasu y3-/p-chloro-
benzoilo/-akrylowego, do którego dodaje się 
lzobutyloaminę lub izopentyloaminę w obecności 
rozpuszczalników organicznych, najkorzystniej 
w bezwodnym benzenie, a tak otrzymane izoalklłc« 
smidy kwasu /$~/p- uhloropenzolło/-akrylowego 
o wzorze ogólnym 2e w którym R ma wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z etyloiminą 
w obecności metanolu. Związki wytwarzane epo-
sobem według wynalazku wykazuję działanie 
immunosupresyjńo« /2 zastrzeżenia/ 

4 ( 5 1 ) C07C 
C07D 

Al(21) 266326 (22) 87 06 16 

(71) Akademia Medyczna, Wrocław 
(72) Zabska Ryszarda, Kowalczyk-Bronisz 

Stefania H,, Giełdanowski Oerzy, 
Oakobiec Tadeusz 

(54) Sposób wytwarzania nowych. oC-azirydyno-
pochodnych anilidów kwasu " Ą '-/p-clT-Toro"-
Kenzo iloZ-propTonowego""" 

(57) Sposób wytwarzania związków o wzorza 
ogólnym 1, w którym R oznacza grupę fanylo-

aiTiinowę, p-chlorofenyloaminowę, m- chloro-
fenyloaminową, 2,5-dichlorofenyloaminową, 
p- metokeyfenyloaminową lub p- etoksyfenylo-
eminowę, polega na reakcji amidowanla chlorku 
kwasu y3-/p- chlorobenzoilo/-akrylowego, do 
którego dodaje się anilinę lub p- chloroanili-
nę lub m- chłoroanilinę lub 2,5-dichloroanili-
nę lub p~ metoksyanilinę lub p- etoksyanalinę 
v; obacnoścl rozpuszczalników organicznych. Tak 
otrzymane anilidy kwasu y3/p- chlorobenzoilo/-
- akrylowego o wzorze ogólnym 2, w którym R ma 
wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z 
etylenoiminą w obecności metanolu. Wytwarzane 
związki wykazują działanie immunosupresyjne. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C07G Al(21) 265369 (22) 87 06 19 
(71) Zakłady Włókien Chemicznych "ELANA", 

TŰ ru ń 
(72) Błaszkiewicz Franciszek, Burakiewicz 

Anna, Smolarek Mieczysław, Pokorska 
Zofia, Fiszer Renata, Pastuchów Dan, 
Rosiewicz Ryszard, Smoczyński Paweł 

' ë̂4̂  Sposób odzyskiwania i zawrotu związków 
ârpmaTy'cznycri'"w procesie wytwarzania 
dwu nie tyloteí-e f talanu 

(57) Sposób odzyskiwania związków aromatycz
nych z wód przemysłowych powstających w pro
cesie otrzymywania dwumetylotereftalanu według 
metody Witten charakteryzuje się tym, że ście
ki zawierajęce związki aromatyczne poddaje się 
jedno- lub wielostopniowej ekstrakcji współ-
prądowoj lub przeciwprądowej w takich propor
cjach, że stosunek ilości ekstrahenta do sumy 
związków aromatycznych wynosi jak 10 -f 1000 do 
1, a skład i ilość ekstrahenta dobiera się tak, 
aby gęstość ekstraktu w temperaturze 60°C wyno
siła 820-850 kg/m3 i aby rozdział faz nastąpił 
w szosie 6-15 godzin, a uzyskany ekstrakt zaw
raca się do procesu utleniania p-ksylenu i 
p- toluilanu metylu. 

Oako czynnik ekstrahujący stosuje się 
p-ksylen i/lub toluen i/lub benzoesan metylu 
i/lub p-toluilan metylu i/lub metanol. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) C07C Al(21) 266380 (22) 87 06 20 
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Kwiecień Halina, Bal Stanisław, Franczak 

Anna 
(54) Sposób wytwarzania kwasu 2-/o-formylo-Spo8őb wytwarzania 

"fenoksy/neksanowegc 
(57) Sposób wytwarzania kwasu 2-/o-formylo-
fenoksy/höksanowügo polega na tym, że przepro
wadza się hydrolizę 2-/Q-formy3.°fenok8y/ hek-
sanianu metylu wodnym roztworem wodorotlenku 
metalu alkalicznego, w podwyższonej tempera
turze, a następnie zakwasza roztworom kwasu 
solnego mieszaninę poreakcyjną i oczyszcza 
produkt. /6 zastrzeżeń/ 
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4(51) C07C A l ( 2 l ) 269207 (22) 87 12 03 

(30 ) 86 12 06 - 00 - WPc 08G/297191-6 
(71 ) VEB Kombinat Robotron, Drezno, OD 
172) Raabe D i e t r i c h , Hó'rhold H a n a - H e i u r i c h , 

Mädel S t e f a n , Reimann W i l f r i e d 

(54) Sposób wytwarzania arylopodetawlonych 
poli/aryienowinylenów/ 

(57) Spoeób wytwarzania arylopodetawlonych 
poli/arylenowinylenów/ drogą dehydrochlorow-
cowania za pomoce zasad azotowych, polega na 
tym, że geminalne /tzn. przy tym samym atomie 
węgla mające dwa identyczne podstawniki/ dwu-
halogenki o wzorze R-CH -Ar-CX_-Ar polimeryzu
je i kopolimeryzuje się, otrzymując podstawione 
poli/arylenowinyleny/ o wzorze 4 i kopolimery 
o wzorze 5, w których X oznacza chlor lub brom, 
każdy z symboli R, R± I R . oznacza korzy
stnie wodór, rodnik alkilowy, grupę CN, 
COOR, rodnik fenyIowy, 
podstawiony rodnik fenylowy, chlorofanyIowy, 
metoksyfenylowy, dwualkiloamlnofenylowy, tle-
nylowy, każdy z eymboli Ar, Ar, i Ar 2 przed-
etawia aromatyczny, podwójnie związany rodnik, 
który korzystnie wywodzi się z benzenu, dwufe
nylu, naftalenuj antracenu, tiofenu, każdy z 
symboli Ar", A ^ i Ar* 2 oznacza podstawiony 
lub niepodstawiony rodnik aromatyczny, ko
rzystnie rodnik fenylowy, chlorofenyIowy, 
metoksyfenylowy, metylofenylowy, metokeykarbo-
nylofenylowy, pirydyłowy lub tienylowy, n oz
nacza liczbę całkowitą większą od 4, a ozna
cza liczbę 0,05-0,95, b zaó oznacza liczbę 
0,95-0,05 pod warunkiem, że suma a + b ■ 1, 
przy czym wykluczona jest szczególna kombi
nacja, w której R oznacza wodór. Ar oznacza 
rodnik p-fenylenowy i Ar'oznacza CfiH_. 

/ 4 z a s t r z e ż e n i a / 

4(51) C07C Al(21) 269466 (22) 86 02 03 

(30) 86 01 08 - HU - 74/86 
(71) Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek 

Gyára R.T., Budapeszt, HU 

(54) Spoeób wytwarzania piretroldów 

(57) Spoeób wytwarzania aktywnej owadobójczo 
substancji czynnej zawierającej spośród ośmiu 
możliwych izomerów syntetycznego piretroidu 
o ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza atom 
chloru lub bromu, a w zasadzie tylko miesza
ninę w stosunku 55i45-25:75 par enancjomerów 
Ia:Ib. w której la oznacza IRcisS i IScisR, 
a Ib oznacza IRtransS i IStransR, polega na 
tym, że z mieszaniny zawierającej w dodatku 
do par izomerów Ia:Ib także inne możliwe izo
mery i/lub zawierającej pary izomerów Ia+Ib 
w innym stosunku niż wymagany, wytwarza się 
stop albo nasycony roztwór w protycznym lub 
niepolarnym, aprotycznym, obojętnym rozpusz
czalniku organicznym, zaszczepia się ten stop 
albo roztwór zarodkami kryształów zawierają
cymi mieszaninę 55:45-25:75 par enancjomerów 

*=' i"y a z. 
la i Ib pozostawia roztwór do krysts»! 
w temperaturze 10-60°C i wyodrębnia * 
tały wytrącone w temperaturze między 30°?. 
-30°C i ewentualnie wytwarza się zawiesinę 
otrzymanej mieszaniny, w temperaturach Püct»2y 
-10°C i -20°C, w protycznym lub niepolarnym, 
aprotycznym obojętnym rozpuszczalniku orga»' 
nicznym i wyodrębnia się wytrącone kryształy, 
dodaje się do roztworu lub stopu przeznaczo-' 
nego do krystalizacji parę enancjomerów la 
lub Ib w takiej ilości, żeby ten roztwór lub 
stop zawierał t8 izomery w stosunku 55;25:75 
ewentualnie miesza się pary enancjomerów la i 
Ib w wymaganym stosunku, ewentualnie w obec
ności protycznego lub niepolarnego, aprotycz-
nego rozpuszczalnika organicznego, homogenizu
je się tę mieszaninę i przeprowadza się krysta
lizację, ewentualnie po etapie zaszczepiania. 

/ 5 zastrzeżeń/ 

4(51) C070 Al(21) 259692 (22) 85 05 23 

(71) Sandoz AG,, Bazyles, CH 

(54) Sposób wytwarzania pochodnych mor i inemj 

«or vi;--am 
fi at^my 
oznacza 

(57) Sposób wytwarzania pochodnych 
o wzorze 1, w którym X i Y oznacza; 
wodoru albo razem oznaczaj«? -O-, R 
rodnik allilowy ewentualnie podstawiony 1-3 
grupami alkilowymi, przy czym podstawnik lub 
podstawniki mają w sumie najwyżej 3 atomy węg
la, rodnik cykłopropylcmetylowy lub 3-furylo-
metylowy, R 2 oznacza atom wodoru, rodn4'/ alki
lowy o 1-10 atomach węgla» rodnik cykłoalkilo-
wy o 5 lub 6 atomach węgla, ewentualnie pod
stawiony rodnik fenylowy lub ewentualnie pod
stawiony rodnik fenyloalkiluwy o 7-12 atomach 
węgla, R, oznacza atom «odoru, rodnik alkilowy 
o 1-10 atomach węgla lub rodnik fenylowy, R. 

NHSOgR'lub NH-COOR", R g 

.MR.R., NHCOR, oznacza atom wodoru, grupę OH, 
i R„ niezależnie od 

siebie oznaczają atomy wodoru lub rodniki alki
lowe o 1-3 atomach węgla, R oznacza rodnik al
kilowy o 1-6 atomach węgle, rodnik fenylowy 
lub grupę -A-COOR", A oznacza rodnik alklle-
nowy łub^alkenylenowy, każdy o 2-4 atomach 
węgla, R'oznacza rodnik alkilowy o 1-6 ato
mach węgla lub rodnik fenylowy, R" oznacza 
rodnik metylowy lub etylowy, przy czym R_ wys
tępuje w pozycji o£ - a R 4 w pozycji ß> , albo 
R, występuje w pozycji ß , a R 4 w pozycjioC I 
R, i R. razem oznaczają »O albo «CH,,, a Re- oz
nacza atom wodoru lub rodnik metylowy, 
że gdy X i Y razem oznaczają -O-, 
atom wodoru, R. oznacza grupę o£ -OH, a R 3 

R_ oznaczają atomy wodoru, R. ma znaczenie 
inne niż rodnik cyklopropylometylowy lub alli-

R,. R„ i R«. oznaczaj ę atomy 

Ł5 
tym, 

R_ oznacza 

Iowy, i gdy R2, .*3, - 4 
wodoru, R. ma znaczenie inne niż rodnik cyklo-
propylometylowy, w postaci wolnej zasady lub 
soli addycyjnych z kwasami. Jak również w pos
taci fizjologicznie hydrolizujęcych, f*rmaC?" 
utycznie dopuszczalnych estrów takich zwięzKow» 
które zawierają wolną grupę OH, w postaci wol
nej zasady lub soli addycyjnych z kwasami, 
polegający na tym, że a/ w celu otrzymania 
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zwięzku o wzorze la, w któryra R* oznacza rod
nik cyklopropylomatylowy lub 3-furylometyłowy» 
f» R? tna znaczenie wyżej podane! zwięzek o 
w z orze ?, w którym R* i R^ maję znaczenie wy-» 
źej podane, bromują się, od otrzymanego związ
ku zawierajęcego ratom bromu co nnlmniej w po
zycji 5 odszczapia się bromowodć; tworząc 
pierścień furanowy i produkt odbromowule **ię, 
albo b/ w celu otrzymania zwięzku o wzorze 
Ib -fi Vi.5rym R* i R0 «>sj9 znaczenie wyżaj r.o • 
dane. grupę kft talowe w związku o wzorze 10, vv 
którym Z i Z'oznaczaja rodniki alkilowe o ". 3 
otf '.'a~h węgla, albo razem oznaczają grupę 
/CHV 2

 i u b / C H/,i a R* i R„ maję znaczeni« 
podano wyżej, poddaje się hydrolizie do grupy 
okeo, albo c/ w calu otrzymania zwięzku o 
wzorze le, w którym R^ oznacza rodnik alkilo
wy o 1-10 atomach węgla lub rodnik fenyIowy, 
a X, Y, R*, R„ i R_ maja znaczenie wyżej po
dano, związek o wzorze l', w którym X, Y, R*„ 
r'2 ' R^ ™aÍQ znaczenie wyżej podane, poddaje 
.Je reakcji ze związkiem metaloorganicznym za
wierajęcym rodnik R.' albo d/ w celu otrzyma
ni» zwięzku o wzorze Id, w którym X, Ys R" 
R?(l R* i Rc maję znaczenia wyżej podane, r a de
ku je z*vi:.?.8k c wzorze 11, w którym X, Y, R^ 
R^s R* i R_ -»nią znaczeni? wyżej podane, albo 
&/ v. calu otrzymania związku o -vzorzs to, ;v 
którym X., Y R* R_ i R_ maja znaczenie •■vy.ř.ej 
poöana, a Rt oznacza grup? NRrR_, NHCCří. 
NHSö R'lub NH-COOR-, zwięze? o Kf,.-?9 l''pod
daje się redukującemu aminowaniu do odpow,' :-d 
n i i? s o zwięzku 6- a kinowego, k t ó r y o ' v :.. : ? i* u « i r i o 
Alkiluje się lub ecylujo przy atomie -U ;,lbo 
f/ w cel',: otrzymania związki.» o wzorze if ■■: 
którym X, Y, R* R,, i R_ maj a znaczenia wyżej 
podane, grupę okso w zwięzku o wzorze l"redu
kuje file do grupy Hydroksylowej , albo g/ w 
cely otrzymania zwięzku o wzorze lg, w który" 
K v. ()', S„ i L rai4,;-"; znaczenie wyżej pods na,, 
redukuje oie zrńęzok o «zorze 1 2 , ,;, którym X, 
Y, ři *, .\_ i R s .w; 33 znaczenie wyżej p o d a n e , 
álbo h/ w calu otrzymania zwięzku o wzorze 3b. 
w którym X, Y, R', R2# Rj, R^ i Rg maję zna» 
CZúiiie ;?y».,,-;i podnr.e, qrupf benzylowe w zwięz
ku o wzorze 13, w którym X, Y, R* R2, R^ i 
".-- ^sjf znaczenia wyżej podane, usuwa się 
hydrogenolitycznie i otrzymany zwięzek 6-ami-
now/ ewentualnie alkiluje się lub acyluje, 
albo i/ w celu otrzymania zwięzku o wzorze li, 
w którym R" oznacza rodnik allilowy ewentual-» 
nie podstawiony 1-3 grupami alkilowymi, przy 
czym podstawnik lub podstawniki maję w «umie 
najwyżej 3 atomy węgla, a X, Y, R^„ R,, R i 
R_ maję znaczenie wyżej podane, zwięzek o 
wzorze 14, w którym X, Y, R , R R, i R,. 

Z Ù ■* D 
maję znaczenia wyżoj podane, poddaje eię reak
cji ze zwięzkiem o wzorze R"X, w którym R" ma 
znaczenie wyżej podana, a X oznacza atom chlo
rowca, albo j/ w celu otrzymania zwięzku o 
wzorze 1 1 , w którym X, Y, R , R „ , R, i R. mt-

* ' 1 ć. o 4 
Ję znoczenie wyżej podane, zwięzek o wzorze 
Jk, w którym X, Y, R, , R 2 , K , Î RĄ maję zna
czenie wyżej podani, poddaje się reakcji roz
szczepiania eterowego, albo k/ w celu 'otrzy
mania związku o wzorze i, w kfûrvps K'., i >'? . 

którym R \Ą razem oznaczaję atom tlenu. 
poddaje się reakcji ze zwięzkiem o wzorze 
' ' W 3 P s ł C H2* a l D O V w c e l u otrzymania fiz
jologicznie hydrolizujęcych i farmaceutycznie 
dopuszczalnych eatrów zwięzków o wzorze 1, 
które zawierają wolne grupę OH, taki zwięzek 
p wzorze 1 poddaje aię reakcji z odpowiednim 
kwasem lub jago reaktywne pochodne, albo m/ 

celu otrzymania zwięzku o wzorze 1, w którym 
i 4 oznacza grupę NRgR , w której R i R maję 
znaczenie wyżej podane, z tym, że jeden spośród 
5"_. i R? ma znaczenie inne niż wodór, NHCOR, 
WSCUR'lub NHCOOR", zwięzek o wzorze 1, w któ~ 
rym K oznacza grupę ?VReR w której R_ i R_, 
crjs znaczenie wyżej podane, z tym, że jeden 
apośród R& i R oznnoza wodór, albo grupę NH , 
e.V-'iłuje się lub acyluje, przy czym w powyższych 
wzorach konfiguracje grupy Y, jeśli jest obecna 
w pozycji 5 i więzania więżęce pozycję 9 i 13 
ną te ©arna, co we wzorze 1. /3 zastrzeżenia/ 



28 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 26 /392/ 198« 

4(51) CO70 Al(21) 263065 (22) 86 12 18 
(71) Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice 
(72) Eichhof Dan, Muszko Andrzej, Máchej 

Danina, Kalinowski Zbigniew, Pawlety 
Romuald, Witkowski Stanisław, Ouda 
Ryszard, Cichy Barbera 

(54) Sposób wytwarzania polimetafoaforonu 
aelamlnowo-amonowego 

(57) Sposób polega na. reakcji «alaalny z foe-
foranen mocznika przy atoeunku wagowy« użytej 
do reakcji melaminy do foeforenu mocznika 
1 : 1 do 1 : 20. Reakcję prowadzi ale w tem
peraturze od 150° do 300°C, w czaeie od 0*2 do 
2 godzin. 

Polimetafosforan meleminowo-amonowy sto
sowany lest jeko środek obniżający podatność 
materiałów organicznych na palenie. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) CO70 Al(21) 263162 (22) 86 12 22 
(71) Sendoz AG., Beeel, CH 
(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 

4H-benzo/4,5/cyklohepta /l.Z-b/tiofenu 
(57) Spoeób wytwarzania nowych pochodnych 
4H-benzo £4,5J cyklohepta fi. 2-bJ tiofenu elbo 
Jego fizjologicznie hydrolizujęcego i dopuaz-
chelnego eetru lub soli, polega na tym, te w 
przypadku wytwarzania fizjologicznie hydroli
zujęcego i dopuszczalnego eetru kwasu i 2-halo-
-10-oxy-4H-bonzo £4,5 J cyklohepta /"1.2-bJ tio-
fen-4-ylidenoJ-octowego poddeje się reekcji 
2-helo-10-okey-4H-benzo [4,5 Jcyklohepta 
Ö,2-bJ tlofen-4-on z odpowiednim okeykerbony-
lometylenofoefonienem, w przypedku wytwarza
nia kwasu f2-halo-10-okey-4H-benzo Z"4,5-J cyk
lohepta /"l,2-bjrtiofen-4-ylidenoJ octowego hyd-
rollzuje się Jego eeter w przypedku wytworze
nie kwasu jr2-halo-10-hydrokay-4H-benzo £4,5 J 
cyklohepta [l,2-b7tiofen-4-ylidenoJ octowego 
lub jego astru C« alkilowego poddeje elę 
kwaa [ 10-/Ç« 4alkokey/-4H-benzo/'4,57cyklo-
hepteif 1,27 tiofen^-ylidenoj octowy lub jego 
eetru C. .alkilowy rozszczepieniu eterowemu, 
lub przekształca się kwas £2-halo-10-oksy-
-4H-benzo- £4,5 Jcyklohepte fl,2-bj tiofen-
-4-ylidenoJ octowy, w lego fizjologicznie hyd-
rolizujęcy i dopuszczalny aster, po czym wy
odrębnię się otrzymany kwae Z" 2-helo-10-oksy-
-4H-bsnzo /*4,5j cyklohepta £l,2-bj tiofen-
-4-ylideno_7 octowy. Wytworzone zwlęzki wyka
zuję działanie przeciwgoręczkowe, przeciwza
palne 1 znieczulające. /4 zastrzeżenie/ 

4(51) C070 Al(21) 265363 (22) 87 04 22 
(71) Zakłady Azotowe im. Fellkee Dzierżyńskiego, 

Tarnów 
(72) Kaeznie Andrzej, Makel Konetenty, 

Pyzikoweki Oerzy, Wala 3en, Malinowska 
Magdalena, Oanllczuk Natalie, Izydorczyk 
Kazimierz, Rygiel Stanisław, Szparekl 
CJÓzef, Kenie Dan, Żyllńeki Marek, Gwizdak 
Merek 

(54) Sposób wydzielania czystego keprolaktemu 
z roztworów wodnych 

(57) Spoeób prowadzony z zastosowaniem zatę- : 
żanla roztworu, krystalizacji kaprolaktamu i 
Jego deetylacji pod ciśnieniem od 2 do 200 mm 
Hg w obecności ługu eodowego polege na tym 

że roztwór po zatężenlu do 99% wagowych kapro* 
laktemu, przed krystalizację i następne desty* 
lację końcowe poddaje się destylecji wstępnsi 
1 deetylat rozcieńczę elę do 70-95%. J 

/7 zastrzeżeń/ 

4(51) C070 Al(21) 266054 (22) 87 06 03 
(71) Poleká Akademie Nauk, Instytut Chemii 

Organicznej, Warezawa 
(72) Sobótka Wieełew, Styczyńska Bogumiła, 

Balicki Roman, Kozłowska Margaritę, 
Krzeaińeke Alicje, Kaczmarek Łukasz, 
Ejmackl Zdzlełew 

(54) Sposób wytwarzania nowych bis l'3-/2.6-dwu, 
podotawionych benzollo /-l-urelloy-bipj. " 

(57) Spoeób wytwarzania nowych ble/~3-/2,6-dwu-
podstawlonych-benzoilo/-l-urolloJ -blpirydyn 
o wzorze ogólny« 1, w którym R i Rł tekie seme 
lub ró±t\9 oznaczaję atom wodoru, grupę alkoksy-
lowę o 1-4 atomach węgla, etom fluorowca lub 
grupę trifluorometylowę polege ne tym, że 
2,6-dwupodetawlone pochodne benzoilolzocyja-
nienu o wzorze 2, w którym R i R1 maję wyżej 
podane znaczenie, poddaje elę reakcji z blpi-
rydynodlaminami o wzorze 3, w inertnym roz-
puezczalnlku. Nowe zwlęzki wykazuję właściwości 
owadobójcze hamujęc wzroet chityny w organiz
mach owadów. /I zaetrzeżenie/ 

4(51) C07D Al(2l) 266131 (22) 87 06 08 
(71) Inatytut Przemyełu Farmaceutycznego, 

Warazowa 
(72) Poślińeko-Sucewka Halina, Trojanoweka 

Zofia, Polanowekl Ryezard, Maglełke 
Stenlaław, Szczepanik Henryk, Kepłon 
Maria 

(54) Spoeób wytwarzanie l-/5-okeohekeylo/-
-teobrominy 

(57) Spoeób wytworzenie l-/5-okayhekeylo/-teo
brominy o wzorze 1 polege na reekcji kondenae-
cjl l-/3-chloropropylo/-teobrominy z ecetylo-
ecetonem prowadzonej wobec lodku motelu alka
licznego oraz wodorotlenku lub węglanu metalu 
alkalicznego w środowisku niżazego alkoholu 
allfetycznego o C± do C_, korzystnie w izopro-
penolu. Uzyekanę po reakcji pochodne acetylowi 
poddaje eię deecetylecji i wyodrębnia produkt. 

/2 zeatrzeżenia/ 
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4(51) C07D Al(2l) 266167 (22) 87 06 08 
(71) Dolnośląskie Zakłady Chemiczne 

"Organika", Żarów 
(72) Tamioła Bogusław, Leśniak Edward, 

Gawdzik Andrzej, Ajdukiewicz Oacek, 
Męczyński Andrzej, Jędrzejewski 
Władysław, Bartelmus Grażyna, Figiel 
Wiesław, Więcek Darzy 

(54) Sposób wytwarzania 2-merkaptobenzo-
tiaźolu 

(57) Syntezę prowadzi się pod clónieniem 
50-180 atn z aniliny czystej, dwusiarczku 
węgla, siarki i aniliny zabrudzonej substan
cjami smolistymi i żywicznymi. Gazy poreak
cyjne, uzyskiwane podczas odprowadzania reak
tora do ciśnienia od 4 do 6 atn, zawierajęce 
substancje smoliste i żywiczne, dwusiarczek 
węgla i siarkowodór kieruje się do płuczki 
anilinowej, w której oddziela się substancje 
emoliste i żywiczne a następnie do płuczki 
wodnej, w której oddziela się dwusiarczek 
węgla. Anilinę zabrudzone substancjami smolis
tymi i żywicznymi oraz dwus arczek węgla zaw
raca się do syntezy 2-merkaptobenzotiazolu, 
przy czym udział zabrudzeń w anilinie wynosić 
może od 1 do 20%. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C070 Al(2l) 266184 (22) 87 06 09 
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Kunikowski Antoni 
(54) Sposób otrzymywania 4'-/9-akrydynylo-

'amino/-3*-metoksymetano8ulfonoanllió!ű" 
I (57) Sposób otrzymywania 4*-/9 -akrydynylo-
amino/ -3'- metoksymetanosulfonoanilidu o 
wzorze 1, z 9 - chloroakrydyny i 4-nitro-o-
-anizydyny polega na tym, że 9-chloroakrydy-
nę kondensuje się z 4-nitro-o-anizydynę w 
rozpuszczalniku nieprotonowym i w obecności 
kwasu nieorganicznego, a uzyskany chlorowodo
rek 9 - /2*-metokay -4*- nitrofenyloamino 
/akrydyny redukuje się do 9 - / 4 -amino - 2*-
-metoksyfenyloemino/ akrydyny, na które dzia
ła się chlorkiem kwasu metanosulfonowsgo w 
rozpuszczalniku nieprotonowym i uzyskany pro
dukt oczyszcza się przez ogrzewanie z węglem 
aktywnym i dwukrotne krystalizację z miesza
niny dimetyloformamidu z wodę. Otrzymany zwię-
zek wykazuje działanie przeciwnowotworowe. 

/3 zaetrzeżenia/ 
HNS02CH3 

4(51) C07D Al(21) 266241 (22) 87 06 11 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Barwników "ORGANIKA", Zgierz 
(72) Debłoński Darzy, Pietrusiak Danuta, 

Stasiak Dan, Grabska Dadwiga, 
Gromadzińska Ewa, Morawski Bogdan, 
Drzewiński Wiesław 

i54) Sposób wytwarzania l-chlorokarbonvlo-
2.3-dioksv-4-etylopiperazyny 

(57) Sposób polega na tym, że 2,3-dioksy-l-
-etylopiperazynę przeprowadza się w wyniku ob
róbki termicznej w formę tautomerycznę o tem
peraturze topnienia 125-126°C, po czym podda
je się reakcji z trójmetylochlorosilanu w 
obecności trójetyloaminy, a utworzony zwięzek 
krzemowy poddaje się reakcji z fosgenem w 
środowisku rozpuszczalnika organicznego lub 
mieszaniny rozpuszczalników organicznych, a 
następnie oddziela się osad chlorowodorku 
trójetyloaminy i wyodrębnia produkt w znany 
sposób. Otrzymana l-chłorokarbonylo-2,3-dioksy-
-4-etylopiperazyna Jest stosowana do syntezy 
antybiotyków. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) C07D Al(21) 266252 (22) 87 06 12 
(71) Akademia Medyczna, Lublin 
(72) Głowniak Kazimierz, Wolski Tadeusz, 

Dragan Teresa 
(54) Sposób wyodrębniania kumaryn z surowców 

roślinnych, zwłaszcza z owoców arcydzię
gla i oleénika Ł -

(57) Sposób polega na eketrakcji surowca roś
linnego przy pomocy rozpuszczalników miesza
nych 2 lub 3 składnikowych, zwłaszcza klasy 
N i klasy A, klasy N i klasy B, albo klasy 
A i B lub też klasy N, A i B zmieszanych w 
odpowiednich proporcjach. 

Dako rozpuszczalniki klasy A stosuje się, 
korzystnie dichlorometan, trichloroetylen, 
chloroform, Dako rozpuszczalniki klasy N stosu* 
je 8ię, zwłaszcza eter naftowy, benzynę ekstra
kcyjne, czterochlorek węgla, zaś jako rozpusz
czalniki klasy B stosujš się wyższe stery, a 
zwłaszcza eter diizopropylowy. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) C07D Al(21) 271379 (22) 88 03 23 
(30) 87 03 25 - GB - 8707120 
(71) Pfizer Limited, Sandwich, GB 
(72) Gross Peter E., Arrowsmith 3ohn E. 
(54) Sposób wytwarzania nowych sulfonamidów 

Benzazepiny 
(57) Związki o wzorze 1, w którym R oznacza 
atom wodoru, grupę /C.-C ./alkilowe lub /Ca-C./ 
alkokeylowę, X oznacza atom tlenu, grupę -NHC/ 

2 3 /O/- lub bezpośrednie wiązanie, a R. IR oznaczają grupy /C.-C./alkiłowe, wytwarza się w 
ten sposób, że zwięzek o wzorze 2, w którym 
X i R maję wyżej podane znaczenie, acyluje 
się za pomoce chlorku lub bromku /Z -ZA/ alka-
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noaulfonylowego lub za pomoce bezwodnika 
kwasu /C.-C./alkanoeulfonowego. 1 * 1 2 3 

Zwięzki o wzorze 1, w którym R*, R i R 
maja znaczenie podane wyżej e X oznacza atom 
tlenu lub bezpośrednie wiązanie, wytwarza się 
na drodze reakcji związku o wzorze 3, w kto-

2 
rym R ma wyżej podene znaczenie, ze związ
kiem o wzorze 4, w którym R , R i X maję 
w/żej podane znaczenie, a Q oznacza grupę 
ulegajęce odszczepieniu. 

Otrzymane zwięzki stanowią czynne sub-
etancję środków przeciw niemlarowościom ko
morowym i nadkomorowym serca, w tym równisż 
przeciw migotaniu. /10 zaetrzeżeń/ 

4(51) C07CJ Al(2l) 266199 (22) 87 06 11 
(71) Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne 

"POLFA", Warezawa 
(72) Tyrała Andrzej, Oanieweki Włodzimierz, 

Mroczek Zdzisław, Ogrodowicz Barbara 
(54) Sposób wytwarzania ß> -metylodigokeyny 
(57) Sposób wytwarzania czyatej ß> -metylo
digokeyny polega na częściowym metyloweniu 
digoksýny, a naatępnie wydzielaniu z miesza» 
niny poreakcyjnej ß -metylodigokeyny na dro
dze chromatografii, metodę faz odwróconych 
na eilikażelu zmodyfikowanym przez chemiczne 
przyłęczenie grup dimetokayelkllosililowych, 
eluujęc mieazaninę wody i niżezych alkoholi 
z dodatkiem buforu zapobiegającego rozkładowi 
produktu. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) C073 A2(21) 271839 (22) 88 04 13 
(71) Akademia Rolnicza, Wrocław 
(72) Omochoweka-Gładyez Jadwiga, Kołek 

Teresa, Oaipowicz Bronisława, Sławiński 
Antoni 

(54) Sposób wytwarzania 17 /3-hydrokay-2 -
^metylo-4,6-androetadien-3-onu 

(57) Sposób wytwerzania 1 7 ß -hydrokey-2oC -
-metylo-4,6-androstadien-3-onu, w którym jako 
substrat stosujš aie 2-raetyleno-4-,6~endroeta-
dien-3,17-dion elbo 17/5 -hydroksy-2-metyle-
no-4,6-androstadien-3-on, charakteryzuje się 
tym, że substrat poddaje eię mikrobiologicz
nej redukcji kulturę ezczepu z gatunku Aphano-
cladium album. /3 zastrzeżenie/ 

4(51) C08B 
C02F 

Al (21) 266288 (22) 87 06 16 

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warezawa 
(72) Kłopotek Alojzy, Włesiuk Danuta, 

Głowacki Danusz, Brzeski Maciej 
(54) Sposób wytwerzenia nowego koagulantu 
(57) Sposób wytwarzania nowego koagulantu, 
przeznaczonego do wspomagania odwadniania osa
dów ze ścieków komunalnych i komunalno-prze-
mysłowych, polega na działaniu w temperaturze 
280-400 K, w środowisku bezwodnym lub w obo
jętnym rozpuszczalniku organicznym, na poli-
eminoeecheryd lub elkalipoliaminoeacharyd 
2,3-epoksypropanolem - 1, e naetępnie kwaeem 
nieorganicznym lub organicznym w stosunku 
0,2 - 2,5 mola kwasu na 1 mol reszty glukozo-
eminowej poliamonoeecharydu. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C08F Ai (21) 26&17!í (22 5 trr .;.<> 1 0 
(71) Poliïdchnika Warszawska„ Waraxaw« 
(72) Florjańczyk Zbigniew, Krawiec Włodzimierz 

Langwald Norbert * 
(54) Sposób wytwarzania terpolimerów bezwgd-

nika kwasu maleinowego ze zwięzkami ~~" ' 
winylowymi i akrylowymi 

(57) Sposób według wynalazku polega na tym, £s proces woInorodnikowej terpolimeryzacji bez
wodnika kwasu maleinowego z monomerami winylo
wymi i akrylowymi przy ewentualnym dodatku 
wolnorodnikowych inicjatorów prowadzi się w 
obecności kwaeów Lewiea jako katalizatora przy 
stosunku molowym monomeru akrylowego do kwasu 
Lewisa wynoszęcym 0,01-1,8, przy czym zawar
tość monomeru akrylowego w wyjściowej miesza
ninie wynoai 10-80% molowych, a zawartość bez
wodnika kwasu maleinowego i monomeru winylo
wego wynosi 10-45% molowych, zaś proces terpo
limeryzacji prowadzi aię w temperaturze 195-370K 
w środowisku aromatycznego rozpuszczalnika 
organicznego. /i zastrzeżenie/ 

4(51) C08G Al(2l) 265635 (22) 87 05 11 
(71) Politechnika Gdańska, Gdansk 
(72) Rudnicki Antoni, Terlecki Piotr, 

Winiecki Stanisław 
(54) Tworzywo polimerowe tłumiące drgania 

1 sposób otrzymywania tworzywa poYIme-
Tówego tłumiącego drgania 

(57) Tworzywo polimerowe według wynalazku skła-
de eię z 40-98% poliuretanu i 2-60% kopoliea-
tru usieciowanego. 

Spoaób według wynalazku charakteryzują 
eię tym, że przed wprowadzeniem do mieszaniny 
poliolowej dilzocyjanianu, wprowadza się roz
twór atyrenowy nienasyconego kopoliestru za
wierajęcy mieazaninę inicjatorów polimeryza
cji. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) C08G Al(2l) 266290 (22) 87 06 16 
(71) Zakład Polimerów PAN, Zabrze 
(72) Oedlińeki Zbigniew, Giełzak Krzysztof, 

Zabski Leszek, Kotas Antoni 
(54) Sposób wytwarzania nienasyconych żywic 

poliestrowych o zmniejszone;! palności 
(57) Sposób według wynalazku polega na kopoli-
meryzecji epihelohydryny z bezwodnikiem male-
lnowym lub jego mieezaninami z bezwodnikami na
syconymi, w obecności związków zawierających 
czynne atomy wodoru oraz w obecności znanych 
inicjatorów polimeryzacji anionowej lub ketio-
nowej, przy czym jako zwięzki zawierajęce 
czynne etomy wodoru stosuje eię oligodiole 
oligomeryczne homo- i/lub kopolimery oksiranów 
lub ich mieszaniny, ewentualnie w kompozycji z 
glikolami. /7 zastrzeżeń/ 

4(51) C080 Al(21) 263637 (22) 87 01 12 
(71) Zekłady Azotowe "PUŁAWY", Puławy 
(72 ) Darczuk Tadeusz, Balcerzek Kezimierz, 

Ciborowski Stanisław, Pochwalski Marek, 
Oeoba Derzy, Gotkoweki Andrzej, Żyliński 
Merek, Maczuga Oan, Weis Oen, Szparski 
Oózef 
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Í54) Sposób utylizacji polimerów będących 
produktami ubocznymi syntez organicz
nych, zwłaszcza syntezy cykloheksanonu 

(57) Sposób polegający na spalaniu w urzędze-
ftiach energetycznych, zwłaszcza w urządze
niach do spalenia ścieków, polimerów« będących 
produktami ubocznymi charakteryzuje się tym, 
±e produkty uboczne zawierająca polimery og~ 
rżana do temperatury 55°~95°C raiesza się z 
ciekłymi substancjami organicznymi trudno 
feztłusi-cealiym! « "«odzie, otrzymywanymi jako 
produkty uboczne przy oczyszczaniu cyklohek-
gariöfiu 1 cykloheksanolu metodę destylacji, 
.yży '. y w. i w ilości 10 do 90% wagowych w o dnie» 
eieniu do masy polimerów, po czym oddziela 
ntę fazę ot ganiszna będęcę mieszaninę związ
ków organicznych zawierajęce polimery. 

/4 zastrzeżenia/ 
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4(51) C08L 
C09D 

A3 (21) 264729 (22) 87 03 18 

(51/ patent 135626 
(71) "POLIFARB" Cieszyńska Fabryka Farb 

i Lakierów, Cieszyn 
(72) Skutil Piotr, Cieneiała Rudolf, Cuber 

Antoni, Lose Bolesław, Sroczyk Dózef, 
Ree^ka Józef 

(54) Kompozycja lakierowa chemoutwardzalna 
'^" ^ X ^ ^ ^ Ï Ï ï i l ^ V r p S ï w - 2 drewną^J^ąa^o Cla• 
Hw 'd rswn o poci jdřjych 

(57) Kompozycja lakierowa składająca eię z 
0S5-8 części wagowych długołańcuchowych olejów roślinnych, 25-50 części wagowych żywicy fta
lowej opertej na bazie oleju rycynowego epoc-
jalrisgo., pentaerytryïu, trójmetylolopropanu, 
glicsryny i bezwodnika kwasu ftalowego, cha
rakteryzuje oię tym, że zawiera dodatkowo 
35-50 części wagowych żywicy mocznikowej ete-
ryfKowanej butanolem, 0,5-4 części wagowych 
ftalanu dwubutylu i/lub ftalanu dwuoktylu 
l/lub eatrów i*:ook tylových kwasów dwukarbo-
keylowynh, 0,2-3 części wagowych cyklostyle-
iVuuüczniKa, Q~' ■.'■zęści wagowych krzemionki 
kolüiutülnej, 5-15 częici wagowych rozpuszcza!*-
řiákót* organicznych i środków pomocniczych. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) COÖL Al'?.!) 266283 (22) 8/ 06 15 
(75) Rychlewski Derzy, Poznańj Pasternak 

Le»r*»k, Poznań 
(54 ) Sposób wytwarzania materiałów 

chemoodporny cTT""" 
(57) Sposób według wynalazku polega na zmie
szaniu części A i części B materiału chemo
odpornego« w stosunku 1:1, przy czym część A 
stanowi epidian 4, 5 lub 6, zaś część B stanowi 
akfsnil 50, 70E0 lub 70HS oraz bezfenolowa 
smoła lakiernicza z udziałem dodatków polepsza
jących własności mechaniczne i chemoodpornoś-
ciowe. 
Uzyskane sposobem według wynalazku powłoki wyka
zuję odporność mechaniczna i chemiczne w długim 
okresie czesu na działanie agresywnych mediów 
cheoicznych, takich jak: solanka, kwas solny, 
kwas siarkowy, olej ûllnikowy oraz brak wraż
liwości n& działanie zmiennych temperatur. 

/5 zastrzeżeń/ 

4 i51) C090 
-08L 
C23F 

Al 21 270964 22 88 03 01 

xHi J^tytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
C/2; Iwanow Darzy, Olszewski Ryszard, Setkowicz 

Krystyna, Ptak Anna, Tytkowska Mirosława. 
Dasiński Tomasz 

('34) Cienkopowłokowy wodno-emulsyjny środek 
<To czasowsj ochrony przeciwkorozyjnal 
metali żelaznych i sposób wytwarzania 
cienkopowlŁokowego wodno-emulsyjnego" 
Trodka do czasowej ochrony przeciwko
rozyjnej metali żelaznych 

(57) Cienkopowłokowy wodno-emulsyjny środek do 
czasowej ochrony przeciwkorozyjnsj metali że
laznych charakteryzujš się tym, że zawiera od 
i do 40% wagowych lateksu syntetycznego lub 
naturalnego lub ich mieszaniny lub mieszaniny 
lateksu syntetycznego 1 emulsji polioctanu wi
nylu, od 0,7 do 10% wagowych polielektrolitu, 
uwłaszcza soli metalu alkalicznego lub aoli 
amonowe.1 oligomerycznej żywicy kwasu polimetak-
ryIowago, od 0,5 do 30% wagowych żywicy synte-
tycznej o tolerancji wodne1 j od 15 do 30% wago
wych, od 0,2 do 25% wagowych garbników synte
tycznych lub od 0,5 do 20% wagowych taniny z 
roślin albo wielofenoli, takich jak hydrochi
non, pirogsllol, pirokatechina, albo kwasu sa
licylowego lub wersenowego oraz ich pochodnych 
z łańcuchami węglowodorowymi podstawiony do 
pierścienia aromatycznego o liczbie atomów węg
la w łańcuchu bocznym od 1 do 8 albo mieszaniny 
garbników naturalnych, syntetycznych, wielofe
noli lub wymienionych kwasów i ich pochodnych 
1 ponadto zawiera sulfonowe pochodne aromatycz
nych kwasów z ,grupy fenoli, naftoli, katecholi 
lub pirokatecholi, lub mieszaniny tych sulfono
wych pochodnych a także sulfonowanych zwięzków 
aromatycznych w ilości od 0,1 do 10% wagowych. 

Sposób wytwarzania środka polega na mie
szaniu składników środka i charakteryzuje się 
tym, że sulfonowe pochodne aromatycznych kwa
sów z grupy fsnoli lub naftoli lub katecholi 
lub pirokatecholi lub mieszaniny tych sulfono
wych pochodnych wprowadza się do ujednorodnio-
nych ze sobs pozostałych składników środka w 
postaci roztworu wodnego zawierajęcego również 
taniny i/lub wielofenole i/lub garbniki synte
tyczne. Wprowadzanie dodatków uszlachetniaję-
c/ch odbywa się w końcowej fazie mieszania 
środka. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) C090 Al(21) 272129 (22) 88 04 28 
(71 ) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Bokszczanin Witold, Lutze-Birk Maria, 

Adamczyk Hanna A. 
(54) Grunt reaktywny 
(57) Grunt reaktywny zawiera: 5-95% wagowych 
wodnej dyspersji lub wodnej emulsji stałego 
lub wysokolepkiego spoiwa zawierajęcego wbu
dowane chemicznie grupy karboksylowe, 2-30% 
wagowych fosforanów i/lub polifosforanów meta
li, korzystnie cynku, glinu, chromu, ołowiu, 
baru i wapnia oraz do 10% wagowych znanych 
środków pomocniczych, jak środki zagęszczające, 
dyspergatory, zwilżacze, środki zapobiegające 
pienieniu, środki poprawiające rozlewność, 
środki koalescencyjne i środki stabilizujące 
właściwości gruntu w stanie ciekłym. 

Grunt reaktywny przeznaczony jest do na
noszenia na podłoże metalowe z cynku i jego 
stopów, z aluminium i Jego stopów oraz na pod
łoże ze stopów żelaza, w celu wytworzenia na 
nim warstwy gruntowej zapewniającej dobrą 
przyczepność następnym warstwom materiałów 
malarskich. /4 zastrzeżenia/ 
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4(5i) C09G Al(2l) 266275 (22) 87 06 13 
(71) Politechnika Poznańska, Poznań 
(72 ) Łukaszewski Zenon, Krajewski Andrzej» 

Oerzykiewicz Wojciech, Knapik Eugeniusz 
(54) środek czyszczący nadający połysk 
(57) Środek na postać emulsji typu 
wodzie, która zawiera wagowo 20 do 
łych rozpuszczalników organicznych 
jęcych się z wada, Î do 5% stałych 
rów alifatycznych oraz 1 do 4% subt 
drobnionej krzemionki, a w charakte 
tora zawiera 1 do 5% wagowych amin 
o ogólnym wzorze 1, w którym R ozr 
alkilowa, nadsyecnę lub nienasycone 
Jęcę 10 do 22 atomów węgla, a x i y 
liczby całkowita, przy czym ich suro 
od 2 do 5. /3 zast 

oleju w 
30% ciek
nie miesza-
węglowodo-
elnie roz-
rze emulga-
tłuszczowych 
acza resztę 
, zawiera-
oznsczaja 
a wynosi 
rzężenia/ 

4 ( 5 l ) C093 A l ( 2 1 ) 269589 (22) 87 12 18 

(71) Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedz i 
Zakłady Górnicze "RUDNA*', Polkowice 

(72) Moruzgała-Siewiereke Danuta 

(54) Klej żywiczny do ładunków kotwiowych 
(57) Klej składa eię z żywicy poliestrowej w 
ilości 24-28%, dwumetyloaniliny w ilości 
0,07-0,11%, maczki kamiennej w ilości 60-75%, 
cementu hutniczego lub portlandzkiego w ilości 
2-7% oraz utwardzacza, stanowiącego nadtlenek 
benzoilu rozpuszczony w stosunku 2:1 we ftala-
nie butylu, w ilości 1,5-10%. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C09K Al(21) 266175 (22) 87 06 09 
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 

"BLACHOWNIA", Kędzierzyn-Koźle 
(72) Jerzykiewicz Wojciech, Misiurny Wojciech, 

Szewczyk Henryk, Gajek Danina, Głuaki 
Andrzej, Siemaszko Wojciech, Szymanowaki 
Dan 

(54) środek antyelektrostatyczno-zmlękczający 
(57) środek antyalektrostatyczno-zmiękczajęcy, 
przeznaczony do płukania tkanin z włókien syn
tetycznych składa się z 0,5-25% wagowych 
N-tlenków N,N-dwupolioksyetylenoalkiloamin 
zawierajęcych 12-22 atomów węgla w łańcuchu 
alkilowym i 8-22 grup oksyetylenowych, wody 
do 100% wagowych i ewentualnia 3-5% wagowych 
substancji konfekcjonujących. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C10B A3 (21) 265131 (22) 87 04 10 
(61) 
(71) 

(72) 

263521 
Politechnika śląska im, W. Pstrowskiego, 
Gliwice; Kombinat Metalurgiczny - Huta 
"KATOWICE" - Zakład Koksowniczy 
-PRZYOAŹŃ". Dębrowa Górnicza 
Wasilewski Piotr, Oybała Piotr, 
Mianowski Andrzej, Przybyła Andrzej, 
Mierzwiński Stanisław 

(54) Mieszanka węglowa do produkci i wysoko» 
gatunkowego koksu wielkopiecowegof zwłaszczaga¥io7?ego sucho"""' 

(57) Mieszanka węglowa według wynalazku cha
rakteryzuje się tym, że zawiere do 5% wagowych 
koksiku pochodzącego z instalacji odpylajęcych 
koks poczevíssey od jago wypchnięcia z komory 
koksowniczej do sortowni włącznie. 

/I zestrzeżsnle/ 

4(51) C10B A3 (21) 265132 (22) 87 04 10 
(61) 263520 
(71) Politechnika ślęska im. W. Pstrowskiego, 

Gliwicej Kcitsbinst Metalurgiczny - Huta 
"KATOWICE" - Zskład Koksowniczy 
"PRZY0A2N", Dębrowa Górnicza 

(72) Wasilewski Piotr, Dybała Piotr, Mianowski 
Andrzej, Przybyła Andrzej, Mierzwiński 
Stanisław 

(54) Mieszanka węglowa do produkcji wysoko
gatunkowego koksu wielkopiecowego 

(57) Mieszenka węglowa według wynalazku cha
rakteryzuje eię tym, że zawiera do 5% wagowych 
koksiku pochodzącego z instalacji odpylających 
koks, począwszy od jego wypchnięcia z komory 
koksowniczej do sortowni wieczni». 

/I zastrzeżenia/ 

4(51) C10B Al(21) 266255 (22) 87 06 12 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Żamojdo Rudolf, Sikorski Władysław, 

Wanscki Franciszek 
(54) Zespół urządzeń do suchego gaszenia 

koksu 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstruk
cji zespołu urządzeń do euchego gaszenia koksu, 
który to zespół współpracuje z baterią lub ba
teriami pieców koksowniczych. 

Zespół urządzeń do suchego gaszenia koksu 
ma co najmnisj jedną komorę gaszenia /i/, któ
rej dno stsnowi ruszt pochyły /2/. Wewnętrzne 
ściany komory gaszenia /l/ mają poatać ekranów 
rurowych z czynnikiem chłodzącym, Wewnątrz ko
mory gaszenia /!/ usytuowana Jest co najmniej 
jedna warstwownica /4/ z dyszami gazu inertne-
go. Ruszt pochyły /2/ nachylony jest czołową 
powierzchnią ślizgu do poziomu pod kątem więk
szym od kąta naturalnego zsypu koksu. 

/9 zastrzeżeń/ 
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4(51) CIOS Al(21) 266255 (22) 87 06 12 
(71) Politechnika Wrocławska« Wrocław 
(72) Żamojdo Rudolf, Sikorski Władysław, 

Wenecki Franciszek 
(54) Zeepół urządzeń do suchego gaszenia 

kokeu 

4(51) C10G Al (21) 265721 (22) 87 05 12 

(57) Wynalazek rozwiązuj 
wania konstrukcji zespół 
gaszenia koksu, współpra 
lub bateriami pieców kok 

Zespół urządzeń ma 
z komora wstępna /2/ i r 
przy czym dno komory wst 
pochyły /4/. Ruszt obrót 
i stycznie do wału zamoc 
elementy /10/, dzielęce 
/li/, do których z ruszt 
się gaszony koks. Każdy 
elementów /10/ składa si 
powego /12/ i rurowej ác 

a zagadnienie cpraco-
u urządzeń do suchego 
cujacego z baterię 
scwniczych. 
komorę gaszenia /!/ 
úsztam obrotowym, 
ępnej etanowi ruszt 
owy ma drążony wał 
owane płaskościenne 
ruszt obrotowy na cele 
u pochyłego /4/ zsuwa 
z płaskościennych 
ę z rusztu bezprzesy-
iany membranowej /13/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) C1GB Al (21) 26 7109 (22) 87 07 30 

(71) Kombinat Metalurgiczny Huta "KATOWICE" -
Zakład Koksowniczy "PRZYOAŹYr , Dębrowa 
Górnicza 

(72) Przybyła Andrzej, Halt Zenon 
(54) Uszczelnianie drzwi koraory koksownicza,! 
(57) Regulowane uszczeln 
koksowniczej typu nożowe 
ty», że na obwodzie korp 
czone sa równomiernie ja 
do korpusu drzwi /2/ éru 
maję przymocowana trwale 
cujace ze śrubami regula 
element dociskowy uszczs 

ienie drzwi komory 
go, charakteryzuje 9ię 
usu drzwi /2/ rozmieaz-
rzma /!/ przymocowane 
bami /&/. Oarzroa /l/ 
nakrętki /4/ współpra« 
cyjnymi /5/ stanowiące 
Iniacza nożowego /3/. 

/I zastrzeżenie/ 

(71) Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, 
Zabrze 

(72) Malczyk Ryszard, Sekuła Miroeław, 
Zakrzewski Zdzisław 

(54) Urzędzenie do wprowadzania węgli 
spiekających "55 pieca obrotowego 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie równo
miernego dozowania węgli spiekających w proce
sie odgazowania w piecu obrotowym, 

Urzędzenie według wynalazku zawiera dozow
nik ślimakowy, który wprowadza się przez otwór 
wlotowy pieca obrotowego na głębokość co najm
niej 300 mm, przy czym w dnie koryta dozownika 
ślimakowego wzdłuż jego osi wykonane sa otwory 
bądź szczelina, zaś wielkość otworów lub sze
rokość szczeliny zwiększaję się w kierunku wy
lotu dozownika ślimakowego. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C10L Al(2l) 265173 (22) 87 04 13 
(71) Podkarpackie Zakłady Rafineryjne, Daeło 
(72) Glac Kazimier*:,, Czyżowicz Tadeusz, 

Skiba Ryszard, Stac Adam, 8«jorek Edward 

(54) Dodatek poprawiajęey proces spalania 
jljâTTw* do si in ik ów wya ok ap rężny cïï 

(57) Doda 
roztworem 
siarkowan 
SOU Z 8 i 
i/lub mag 
wagowych 
siarkowan 
z 8iarkow 
magnezu 
neralnego 
polimetyl 

tek według wynal 
soli żelaza i/l 

ych alkilofenoli 
arkowanymi alk ii 
naz» * okłada si 
seli żelaza i/lu 
ych alkilofenoli 
anymi alkilofeno 
499,5 - 895 częś 
i 0,5 - 5 część 

csilikonoweqo. 

azksj jest olejowym 
ub niklu i/lub miedzi 
lub mieszaninę w/w 

ofenolanami wapnia 
ę z 100-500 części 
b niklu i/lub miedzi 
lub ich mieszaniny 
łanami wapnia i/lub 
ci wagowych oleju mi-
1 wagowych zwięzku 

/l zastrzeżenie/ 

4(51) C10M Al(21) 263694 (22) 87 01 16 
(71) Podkarpackie Zakłady Rafineryjne, Oasło 
(72) Glanc Kazimierz, Czyżowicz Tadeusz, Skiba 

Ryszard, Kantor Maria, Trębik Roman 
i 5 4) środek u3zlachetnie.1acv do olejów 

smarowych 
(57) Srodok składa się z 15-60 części wagowych 
datergenta wapniowego otrzymanego na bazie 
siarczków alkilofenoli o rezerwie alkalicznej 
od 10 do 150 mg KOH/g i 40-85 części wagowych 
detergentów wapniowych o rezerwie od 5 do 160 mg 
KOH/g otrzymanych na bazie naturalnych i/lub 
syntetycznych kwasów sulfonowych. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C10M Al(21) 266209 (22) 87 06 10 
(71) Instytut Technologii Nafty, Kraków 
(72) Steinmec Franciszek, Grabowska Władysława 

Mucha Oózef, Bodzek Kamila, Ginkowski 
Christos 

(54) Olej antyadhezyjny 
(57) Olej antyadhezyjny na bazie produktów naf
towych zawiera: 95,0-99,9% wagowych frakcji o 
temperaturze wrzenia 180-360°C, uzyskanej w 
procesie rozdestylowania ropy naftowej, ko
rzystnie poddanej rafinacji ziemię aktywne lub 
wodorem, 0,1-3% wagowych alkilo i/lub arylo-
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alkilofenoli o średniej masie cząsteczkowej 
200-400 i do 4% wagowych znanych dodatków 
przeciwkorozyjnych, obniżających temperaturę 
krzepnięcia» przeciwpiennych i innych. Olej 
według wynalazku stosowany jest do procesu 
formowania wyrobów z mas ceramicznych oraz 
cementowych. /i zastrzeżenie/ 

(54) Sposób wytwarzania i konfekcjonowania 
napojów fermentujących""" """"" """""" 

4(51) CÎOM 
CG9K 

Al(21) 266362 (22) 87 06 16 

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
"BLACHOWNIA", Kędzlarzyn-Koźle ; Łódzkie 
Zakłady Chemiczne -ORGANIKA", Łódź, 
Centralny Wojskowy Oórodek Badawczy 
Paliw Płynnych, Warszawat Instytut 
Transportu Ssmcchodowego. Warszawa 

(72) Bekierz Gerard, Ceiajewski Jerzy, 
Krogulecki Adam, Poakrobko Halina, 
Jerzykiewicz Wojciech, Gębalskl Józef, 
Wilk Jan, Zwierzak Krystyna, Lepiarski 
Taeausz, Romanowski Józaf, Surmiak Jan, 
Dabrowski Andrzej, Dąbrowska Elżbieta 

(54) Płyn hamulcowa 
(« 
mieś 
wy eh 
bzęc 
nia 
kolu 
tęcz 
CÙZt 
w at 
0,01 
feny 
20t r 
trój 
czte 
oraz 
kilo 

Płyn składa się z 55-75 części wagowych 
zanin» sterów etylowych glikoli etylenc-
o geatüécí w temperaturze 293 K wýno-
aj 0,95-1,020 g/c«i3 i temperaturze wrze-
463-503 K, 25-45 części wagowych poligli-
propyłanowego o średnim ciężarze czas-
kowym 500-2200, 0,1-0,5 części wagowych 
woru soli sodowej estru glikolo-boranowego 
erze etylowym glikolu dwuetylenowego, 
-0,05 części wagowych 2,2-dwu/4-hydroksy-
lopropanu/, 0,01-0,05 części wagowych ben-
iazolu, 0,2-0,5 części wagowych fosforanu 
krezylu, 0,1-0,5 części wagowych roztworu 
roboranu sodowego w gjLxkolu etylenowym 
0,05-0,2 części wagowych N-propylenoał-
dwuaminy tłuszczowej. /I zastrzeżenie/ 

4(51} CUD Al(21) 266176 (22) 87 06 09 
i71} Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 

"BLACHOWNIA", Kędzierzyn-Koźle 
(72) Jerzykiewicz Wojciech, Misiurny Wojciech, 

Linkiewicz Kazimierz, Gajek Janina, 
Głuski Andrzej, Siemaszko Wojciech, 
Szymanowski Jan, Bekierz Gerard 

(54) środek do mycia naczyń 
(57) środek do mycia naczyń składa się z 
5-30% wagowych soli dwuaodowej monoestru kwasu 
s^lfobursztynowego i oksyetylenowanego 3-6 mola
mi tlenku etylenu nonylofenolu oraz 0,1-20% 
wagowych N-tlenków N,N-dwupolioksyetylenoalki-
loamin, zawierajęcych 12-22 atomów węgla w 
łańcuchu alkilowym i 3-22 grup oksyetylenowych. 
środek może zawierać również 0-10% wagowych 
oksyatylenowanego 8 molami tlenku etylenu no-
nylû; fenolu, 0-4% wagowych alkiloamidów kwasów 
tłuszczowych, 0-3% wagowych kwasu etylenodwu-
aminoczterooctowego, 0-3% wagowych chlorku 
sodowego* 0-1% wagowego regulatorów odczynu 
pH, oraz 0-0,5% wagowego kompozycji zapachowej. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C12C Al (21) 264271 (22) 07 02 23 
(75) Majchrzak Józef, Warszawa; Majchrzak Ewa, 

Kudowa Zdrój; Honczarenko Maria, Warszawa 

(57) Sposób wytwarzania i i 
pojów fermentujących poleg 
8urogat napoju zawierajęcy 
lewa się do syfonów i podda 
merstacyjnemu, podczas które 
ciśnienie yazu powodujęca, 
dźwigni syfonu napój w spoa 
wydebywać się na zewnętrz i 
trwałe pianę w podstawionym 

onfekcjonowania na
na tym, że płynny 
słód i drożdża roz-
je procesowi f©r-go wytwarza się 
że po naciśnięciu 
ób kontrolowany może 
utrzymywać długo-
naczyniu. 
/I zastrzeżenie/ 

4(51) C12N Al(2l) 264934 (22) 87 04 01 
(71) Instytut Przemysłu Mleczarskiego, Olsztyn, 

Centralny Zwięzek Spółdzielni Mleczar
skich Zakład Produkcji Biopreparatów 
Mleczarskich "BIOLACTA", Olsztyn 

(72) Kotarska Barbara, Hoppe Kazimierz, 
Bielecka Maria, Oerejska-Benedict 
Krystyna, Ostapowicz Andrzej, Zaworowski 
Krzysztof 

(54) Sposób otrzymywania stabilnych zestawów 
szczepowych mezofilnych paciorkowców 
mlekowych 

(57) Sposób obejmuje selekcję szczepów hoaiogen-
nych, następnie dobór szczepów nieantagonie-
tycznych spośród szczepów homogennych, ustale
nie składu mikrobiologicznego i dwuetapowe 
tworzenie szczepionki z równoczesnym kontrolo
waniem prawidłowości połęczenia komponentów na 
każdym stapia jej tworzenia. 

Selekcję szczepów homogennych prowadzi się 
na podstawie oceny ich powierzchniowego wzrostu 
na podłożach różnicujących Reddy i Nickełsa-
-Leesmenta. Dobiorą się szczepy rosnąca w posta* 
ci kolonii o jednakowej średnicy i morfologii. 
Następnie spośród szczepów homogennych selek
cjonuje się szczepy nieantagonistyczne na pod
stawie wzajemnego ich oddziaływania na aktyw
ność kwaszącą. Podczas wspólnej hodowli bada 
aię kilkakrotnie kwasowość, która nie może 
być niższa od więcej niż 10% od średniej aryt
metycznej kwasowości szczepów wchodzących w 
skład wspólnej hodowli. 

Po ustalaniu składu mikrobiologicznego 
szczepionsk tworzy się je dwuetepowo. Uprzed
nie łączy się szczepy tego samego gatunku i 
prowadzi hodowlę uzyskując kultury jednogatun-
kowa. Następnie kultury Jednogatunkowe łączy 
się w określonych proporcjach objętościowych 
uzależnionych od przeznaczenia szczepionki w 
rp3tawy wiało gat,,r,'"">we i po namnożeniu uzysku
je się szczepionkę, która służy do produkcji 
preparatów handlowych. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) C12N A2(2l) 271121 (22) 88 03 09 
(71) Politechnika Łódzka, Łódź, Kombinat 

Rolniczo-Przemysłowy, Niechcice 
(72) Szopa Józef S., Włodarczyk Zdzisław, 

S en ç t K owski Waldemar, Miziak Jan, 
Karabin Leonard 

(54) Sposób wytwarzania namoku kukurydzanego 
(57) Sposób wytwarzania namoku kukurydzanego 
nš drodze ekstrakcji wodą ziarna kukurydzanego 
prowadzonej w dwunastu kadziach w układzie 
przaciwprądowym, przy użyciu bakterii Thermo-
bacterium delbrucki, poddanych uprzednio kil-
kuetapowej propagacji w pożywkach o zróznico-1 
wanym składzie i wysterylizowanych w tempera
turze 110-115°C w czasie 55-65 minut wprowa
dzonych do pierwszych kadzi ekstrakcyjnych. 
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i, ha rak te ryzuj 3 się tym, że propagację bakterii 
Thormobacterium delbrucki prowadzi się w 
pięciu etapach, przy czym w pierwszym etapie 
prowadzi się propagacje w pożywce wzbogaconej 
r-jria urożdżowę w ilości 1% wagowy, wyciągiem 
z kiełków słodowych w ilości i% wagowych oraz: 
kredą ie"Hni?r«ę w ilości 2% wagowych, w dru
gim etapie w pożywce wzbogaconej wycięgiem z 
kiełków słodowych w ilości 4% wagowych oraz 
kredę techniczne w ilości 1,6% wagowych, w 
trzecim etapie w pożywce wzbogaconej ekstrak-
,Î.IÏ kLAü.'ydzaiiy.'ií c gęstości 10°Blg w ilości 

4% wagowych oraz kredę techniczne w ilości 
6,8% wagowych, w czwartym etapie w pożywce 
^bojaconej wycięgiem z kiełków słodowych w 
ilości 12,5% wagowych, zaś w piętym etapie 
w pożywce wzbogaconej wycięgiem z kiełków 
słodowych w ilości 6% wagowych i ekstraktem 
kukurydzanym o gęstości 10°Blg w ilości 4% 
wagowych. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C13D Al(21) 266340 (22) 87 06 17 
(71} Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji 

Produkcji Zwierzęcej "MEPROZET", Gdańsk 
(?2) Marjanowski Oan, Szaner Tadeusz, Brandt 

Andrzej, Stężała Stanisław, Kitowski 
Andrzej, Wieczorek Stefan 

(54) Sposób i układ do antyosadowego uzdat
niania soku cukrowřTiczego 

ca 

pu 

CT 

Pi 
pi 

■:-5 

) Celom wynalazku jest zapobieżenie wytrę-
niu się osadu kamienia kotłowego w procesie 
datniania soku cukrowniczego« 

Część rzadkiego soku cukrowniczego w 
ości 5-20% wagowych ogólnej jego masy prze
sącza 3ię przez silnie kwaśny wymiennik kat« 
oitowy /WK/ obsadzony jonami sodowymi, a 
utępsiie łęcznę masę soku rzadkiego przepuaz-
a się przez znane urzędzsnie do obróbki mag-
tyctisaj cieczy /M/, przed jej podaniem do 
erwszego działu wyparnego /IOW/, s także 
^spuszcza się przez te urządzenia pomiędzy 
olępnymi działami wyparek, aż do uzyskania 
ku gęstego« Natężanie strumienia pola mag-
tycmeoo w urzęazsiriiach /M/ wynosi 60.000 -
150.OOü A/m, /4 zastrzeżenia 

4(51) C21D A l ( 2 i ) 272431 ( 2 2 ) 88 05 11 

(71} Politechnika Częstochowska, Częstochowa 
(72) Wyczółkowski Stefan 
i 54 ) Sposób nagrzewania i chłodzenia drutu 

Tub taśmy w procesie obróbki cieplnej 
i eieplno-chemicznej 

(57) Wynalazek rozw 
syfikacji procesu na 
wyrębów, poddawanych 
no-chemicznej metodę 

Sposób nagrzewa 
lub ta i* my polega na 
przeciąga się w stan 
że materiału ziarnis 
ci cieplnej i wytrzy 
odporności na ściera 
temperaturze, przy c 
się strumieniem nagr 
gazu, z intensywność 

ęzuje zagadnienie inten-
grzewanie i chłodzenia 
obróbce cieplnej i ciepl-
przelotowę. 
nia i chłodzenia drutu 
tym, że obrabiany wyrób 
ie rozwiniętym przez zło
tego o dobrej przewodnoś-
małości na ściskanie oraz 
nie w wysokiej i niskiej 
zym złoże to przadmuchuja 
zanego lub ochłodzonego 
ię nie powodujące fluidy-

zfr.cji Tłoża. T*raperaturę i skład chemiczny 
gpz'j dobiera się stosownie do przeprowadzanej 
obróbki. Podczas przecięgania drutu lub taśmy 
złoże poddaje się cięgłym lub okresowym wstrząs 
som« /l zastrzeżeńi3/ 

4(51) C22B A1(21) 266201 (22) 87 06 10 
(71) Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice 
(72) Płonka Oerzy, Makieła Oan, Bryniak 

Andrzej, Orlicz Oerzy, Trawczyński Darzy, 
śmieszek Zbigniew, Sobierajski Stanisław, 
Oyg ń Andrzej, Kotuła Krystian, Bojanowski 
Antoni 

(54) Mieszanka spiekalnicza do otrzymywania 
s piek* u cynkowo-ołowiowego 

(37) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie podwyż
szenia wytrzymałości spieku cynkowo-ołowiowego. 

Mieszanka według wynalazku zawierajęca 
siarczkowe i ewentualnie utlenione koncentraty 
cynku i ołowiu oraz do 5% wagowych obiegowych 
materiałów zwrotnych zawierajęcych cynk i ołów, 
do 3% wagowych korygujęcych składników żużlo-
twórczych w postaci kamienia wapiennego lub 
wapna palonego i plasku kwarcowego, 70-85% 
wagowych spieku cynkowo-ołowiowego zwrotnsgo 
o ziarnistości do 6 mm, charakteryzuje się"tym» 
że zawiera dodatkowo 0,1-1,1% wagowych odpa
dów młynowych powstajęcych w elektrowniach 
przy mieleniu węgla kamiennego, resztę do 100% 
stanowię koncentraty cynku i ołowiu. 

/3 zastrzeżenia/ 

4Í51) C23C Al(21) 265659 (22) 87 05 11 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica, Kraków 
(72) Przybyłowicz Karol 
(54) Sposób aluminiowania powierzchni 

wewnętrznej rury odlewanej odśrod-
]<5wo 

(57) Sposób polega na tym, że do wnętrza gorę
cej, wirujęcej rury, tuż po jej skrzepnięciu, 
r/prowadza się aluminium w ilości pozwalającej 
na utworzenie warstwy ochronnej o grubości 
0,25 - 0,50 mm, które pokrywa powierzchnię wew
nętrzne, a równocześnie na skutek wysokiej tem
peratury intensywnie dyfunduje w materiał rury, 
Rurę po wyjęciu z wirujęcej kokili, wyżarza 
f»«ç w temperaturze około 1275 K w czasie 
kilku godzin, po czym studzi się ję w swobod
nym powietrzu. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C23C 
GO IN 

Al(21) 270490 (22) 88 02 06 

(71Ï Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Klimczak Andrzej, Białecki Andrzej, 

Grzelak Oerzy, Budny Henryk, Zysk 3an 

(54) Sposób pomiaru przyrostu warstwy dyfuzyj
nej, zwłaszcza azotowanej i urządzenie do 
pomiaru przyrostu warstwy dyfuzyjnej,, 
zwłaszcza azotowanej 

(57) Sposób pomiaru przyrostu warstwy dyfuzyj
nej, zwłaszcza azotowanej, polega na tym, że 
mierzy się odkształcenie cienkiej próbki, pod
daje jednostronnie procesowi dyfuzji, i prze
nosi się sygnał mechanicznego odkształcenia 
próbki elektromechanicznie ze środowiska dy
fuzyjnego do temperatury otoczenia, a ponadto 
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wprowadza się modulację prądu cewki elektro
magnesu.. Urzędzenie do pomiaru przyrostu wars
twy dyfuzyjnej, zwłaszcza azotowanej, charak
teryzuje się tym, że cienka próbka /l/ jedno
stronnie zabezpieczona przed działaniem atmo
sfery dyfuzyjnej, korzystnie przez miedziowa
nie, umieszczona jest w obsadzie / 2 / na wspor
niku mechanicznym /3/, a czujnik dotykowy^od
kształcania próbki /l/ jest mechanicznie po
łączony z magnesem stałym /12/ przesuwającym 
się wewnątrz'cewki /6/ i włączony Jest w 
elektromagnetyczno-elektroniczny układ śle
dzący» którego część elektromagnetyczna jest 
sztywno połączona ze wspornikiem /3/ próbki 
/!/ i umieszczona na zewnątrz urządzenia dy
fuzyjnego w temperaturze otoczenia, a zestyk 
macki /15/ z próbką /!/ jest sprężysty. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C23F Al(2l) 266200 (22) 87 06 09 

(71) Zespół Elektrociepłowni "KRAKÓW, 
Kraków 

(72) Bogotko Witold, Flak Zbigniew, 
Maciejewski Henryk, Wartecki Marek, 
Śliwa Alfred 

(54) Układ ochrony elektrochemicznej zew
nętrznym źródłem prądu, komór wodnych 
wymienników ciepła 

4(51) C25C Al(21) 266379 (22) 87 06 20 

(57) Układ we 
tym, że wypos 
/l/ katodową 
/4/ usytuowan 
nika ciepła, 
ne ueytuowane 
wylotowej wym 
nicowanym za 
układ rezysto 

dług wynalazku charakteryzuje się 
ażony Jeet w pojedynczą stację 
sterowaną za pomocą elektrody 
ej w komorze / 2 / zwrotnej wymień» 
natomiast anody /3/ polaryzacyj-
w komorach /5/ wlotowej i /6/ 
lennika eą zasilane prądem róż-
pomocę szeregowo włączonych w 
rów / 7 / wyrównawczych. 

/I zastrzeżenie/ 

(71) Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi -
Huta Miedzi "GŁOGÓW", Żukowice 

(72) Nosal Stanisław, Jagiełło Oan, Maziarz 
Oerzy, Król Henryk, Gargul Oózef 

(54) Sposób elektrolitycznego wytwarzania 
metali, zwlaazcza miedzi 

(57) Celer« wynalazku jest ograniczenie strat 
cieplnych oraz parowania elektrolitu w sposób 
eliminujący korozyjne przewężenia przekrojów 
zawiesi elektrod na granicy faz i powietrze-
-elektrolit. 

Sposobem według wynalazku do przykrytego 
powłoką izolacyjną elektrolizera wprowadza się 
ciągle dodatkowy strumień elektrolitu w górną 
warstwę elektrolitu, utrzymuje się przepływ 
tego strumienia w obszarze granicy faz: powiat-
rze-elektrolit-zawie8ia elektrod i wyprowadza 
się górną warstwę elektrolitu poza obręb elek
trolizera. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) C250 Al(21) 27Í961 (22) 88 04 21 

(?i ) Inatytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Biastek Teresa, Kamieński Mieczysław, 

Szlachta Andrzej 

(54 ) Kąpiel do elektrolitycznego nakładania 
Fłyszczacych powłok miedzianych na po
wierzchniach metali, zwłaszcza na 
powierzchniach stopów Zn~Al """ 

(57) Kąpiel według wynalazku stanowiąca wodny 
roztwór zawierający siarczan miedzi, kwas 
siarkowy i substancje blaskotwórcze, charaktery
zuje się tym, że zawiera ponadto jeden lub dwa 
stabilizatory kąpiali stanowiące związki o 
wzorze 1 i/lub o wzorze 2, w których to wzorach 
R oznacza wodór - H, resztę hydroksyalkilową 
lub rosztę alkilosulfonową, natomiast R„ ozna
cza wodór - H, resztę sulfonową lub resztę 
alkilosulfonową. /I zastrzsżenie/ 

O 

4(51) C250 A1(21) 272133 (22) 88 04 28 

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Pyszczek Danuta, Tomaeei Piotr, Weber 

Oerzy 
(54) Alkaliczna kąpiel bezcylankowa do 

Galwanicznego cynkowania z połyskiem 
(57) Kąpiel według wynalazku stanowiąca wodny 
roztwór zawierający jony cynku Zn2+ w ilości 
w przeliczeniu na cynk od 5 g/l do 30 g/l, 
wodorotlenek sodowy w ilości od 50 g/l do 
200 g/l t dodatek określany zwykle Jako doda
tek wybłyszczający, charakteryzuje się tym, ża 
jako dodatek wybłyszczający zawiera mieszaninę 
związku o wżerze 1, w którym R1 oznacza 
/CH2CH2NH/ H, gdzie n oznacza liczbę natural
ną od 1 do 10, natomiast R~ oznacza rodnik o 
wzorze 3 lub 4 lub 5, zo związkiem o wzorze 2 
w stosunku molowym związku o wzorze 1 do 
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DZIAŁ O 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

4(51) 0058 A2(21) 271117 (22) 88 03 09 

(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Mikołajczyk Zbigniew, Kowalski Krzysz to f 

(54) Spoaób szycia materiałów włókienniczych 
oraz igła do stosowania sposobu" 

(57) Zgodnie ze sposobem igłę szyjącą prze
prowadza się przez materiał na taką głębokość, 
przy której wylot nitki górnej znajduje się 
powyżej trajektorii ostrza chwyti-cza, po czym 
sprężonym powietrzem transportuje aię p rzez 
igłę nitkę górną oraz tworzy z niej pętlę, 
pod zszywanym materiałem. 

Igła ma wewnątrz trzona osiowy, przeloto
wy kanał /4/, którego wylot jest usytuowany nad 
ostrzem /2/ igły /!/» Z oaiowym kanałem /A/ 
połączony jest co najmniej jeden boczny kanał 
/ 5 / . /2 zastrzeżenia/ 

4(51) D06F A2(21) 271103 (22) 88 03 10 

(75) Rogalski Przemysław, Warazawa 

(54) Układ aygnallzacli cyklu płukania w 
urządzeniach pralniczycn 

(57) W układzie wyjścia /l/» /V moatka proa-
towniczego /P^ połączone są ze etykami / S t / 
p -zeksźnika/Pj^/ oraz elementem sygnalizacji 
akustycznej /O./. Wyjścia /3/, / 4 / moatka 
prostowniczego /P r/połączone są z pojemnościa
mi / O j / i /C/ połączonymi azeregowo i zboczni-
kowanymi cewką przekaźnika / p

k / » Pojemność /C/ 
dodatkowo zbocznikowana jest rezystancją /R/. 

/I zastrzeżenie/ 
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DZIAŁ E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

4(51) EOIB Al(21) 270678 (22) 88 02 16 
(30) 87 06 16 - AT - A1538/87 
(71) Franz Plasser Bahunbaumaschinen -

Industriegesellschaft mbH, Wiedeń, AT 
(54) Maszyna do budowy torów, rozdzielająca 

I profilująca tłuczeń podsypki toru, 
ž pługiem oo poboczy" 

(57) Maszyna ma na pługu /13/ do poboczy, w 
obszarze jego swobodnego końca przeciwległego 
względem przegubu /14/, umieszczone szczotkę 
/16/ zmiatające obracalnę za pomoce napędu 
/19/, do przenoszenia tłucznia w kierunku do 
pługa /13/. Szczotka /16/ Jest ustawiona swę 
płaszczyznę wirowania pod ketem do wzdłużnej 
osi pługa /13/. /6 zastrzeżeń/ 

17 19 16 

4(51) E02D 
E02B 

Al(21) 266191 (22) 87 06 0Ç 

(71) "TECHBET" Sp. z 0.0., Gdańsk 
(72) Podsiadło Ryszard, Taczała Dan, 

Daworski Władysław, Kultys Sławomir 
(54) Sposób wykonywania szczelnych ścianek 

szczególnie w remontach obwałowań 
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że w cza
sie zgłębiania urzędzenia strumień wody dopro
wadza się pod dużym ciśnieniem z nieruchomej 
dyszy, a następnie w utworzone szczeliny, przy 
podnoszeniu urzędzenia do góry, wprowadza się 
pod ciśnieniem środek więżęcy w rozdrobniony 
grunt z jednoczesnym wibrowaniem mieszaniny. 
Środek więżęcy podaje się w sposób ciągły od 
dołu. /I zastrzeżenie/ 

4(51) E02D Al(21) 266192 (22) 87 06 09 
(71) "TECHBET" Sp. z o.o., Gdańsk 
(72) Podsiadło Ryszard, Taczała Jan, 

Jaworski Władysław, Kultys Sławomir 
(54) Urządzenie do wykonywania otworów w 

gruncie za pomocą wibracji i ciśnienia 
cieczy 

(57) Urządzenie składa się z rury /!/ połączo
nej odcinkami skręconymi ze sobę, przy czym 
w dolnej części rury /l/ usytuowana jest dysza 
/2/ obrotowa z otworami /9/ połączona przegu
bem /3/ z buławę /4/, w której umieszczone s<; 

wibratory /5/, /6/, zaś buława /4/ zakończona 
jest stożkiem /7/ utwardzonym. W górnej części 
rury /l/ znajduje się zaczep /3/„ 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) E02D 
E02F 

A2(21) 269454 (22) 87 12 14 

(71) Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne, 
Ciechanów 

(72) Ogownowski Adam, Klimkowski Zbigniew, 
Pierzychna Marian, Szymański Józef, 
Zakrzewski Wiesław 

(54) Urzędzenie do przeciskania rur przez 
nasypy ziemne 

(57) Urzędzenie charakteryzuje się tym, że na 
ruszcie ze stalowych podkładów /l/, połączonych 
na obydwu końcach belkami /2/, ustawionymi we 
wgłębieniu fundamentu betonowego /4/, znajduję 
się z obydwu stron przeciskanej rury /5/, dwa 
siłowniki /6/ oparte na podporach, składających 
się z górnych ram, słupków i dolnych ram. 
Tłoki /10/ siłowników /6/ zaczepione są do koń
ców /li/ skrzydeł /12/ obejmy /13/. Tylne uch
wyty /14/ siłowników /6/ umocowane sę w tylnych 
słupkach /16/ podpory siłowników /6/. Tylny ko
niec przeciskanej rury /5/ umocowany Jest w 
mniejszej obejmie /17/ połączonej cięgnami /18/ 
z duże obejmie /13/. Do tylnej części rury /5/ 
wkręcany Jest podajnik ślimakowy /19/, połączo
ny poprzez sprzęgło /20/ i reduktor obrotów 
/21/ z silnikiem /22/ umieszczonym na wózku 
/23/ poruszającym się po szynach, ułożonych z 
dwóch stron rury /5/ na płycie betonowej /4/ i 
podkładach /!/. /3 zastrzeżenia/ 

4(5l) E02D Al(21) 271491 (22) 88 03 24 
E02B 
GO IN 

(71) Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, 
Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi 
"CUPRUM", Wrocław 

(72) Bryl Janusz, Czmiel Jarosław, Witkowski 
Jerzy 

{54 ) Sposób pomiaru chłonności cieczy w dno 
lub zaporę zbiornika wodnego i urządzenie 
cio pomiaru tej chłonności 

( 57) Sposób charakteryzuje się tym, że wyznacza 
oię czas wnikania éciále określonej objętości 
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cieczy przez powierzchnię wyznaczone zamknię
tym od góry cylindrem wbitym w dno lub zaporę 
zbiornika. 

Urządzenie składa sie z sondy /3/ oraz 
układu elektronicznego złożonego z układu 
licznika /5/a wskaźnika /6/ bramki /8/ # generatora kwarcowego /7/ i układu logicznego /9/. 
Odpowiednio usytuowane w obszarze sondy /3/ 
elektrody /15, 16, 17/ połączone eę z elemen
tami układu logicznego /9/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) E048 Al(21) 266173 (22) 87 06 10 
(71) Przedsiębiorstwo Eksportu Usług 

Technicznych Biuro Projektów "EXBUÖ", 
Warszawa 

(72) Sabaciński Stanisław, Kundera Aleksander 
(54 ) Strop gęatożebrowy 
(57) Strop stanowi prefabrykowana, żelbetowa 
płyta /l/ majęcs żebra /2/, w kcér/ch jest 
utwierdzone przestrzenne zbrojenie /S/ w pos
taci kratownicy. Przestrzeń misdzy żebrami 
/2/ jest wypełniona pustakami /4/. Po ułożeniu 
płyt i pustaków przestrzeń między pustakami 
/4/ zawierająca zbrojeni© /3/ jsst zalewana 
betonem do wyaokoéci stropu./2 zastrzeżenia/ 

4(51) E04C 
.U 

Al(2l) 266187 (22) 87 06 09 
(71) Instytut Technologii Drewna, Poznań 
(72) Nowicki Edmind, Jabłoński Witold 
(54 ) Płyta izolacy.lno-konetrukcyjno-wypeł

niająca 
(57) Płyta składa się z płyt okładzinowych 
/l/, między którymi usytuowana jest warstwa 
środkowa, połączono z nimi poprzez klejenie. 
Warstwa środkowa zawiera wzdłużne równoległe 
między sobę pionowe órodniki /2/ o stałej 
wysokości, środniki te sa tak rozmiaazczone, 
że przekrój poprzeczny płyty zawiera w sobie 
co najmniej jeden zespół usytuowanych kolejno 
obok siebie i wzajemnie połączonych jednako
wych modułowych elementów konstrukcyjnych w 
postaci dających się teoretycznie wyodrębnić 
dwuteowych układów szkieletowych /3/, których 
przestrzenie między pasami poziomymi /4/ i 
pionowym średnikiem /2/ wypełnione są trwale 
z nimi połączonym materiałem izolacyjnym /5/, 
którego rodzaj zależy od przeznaczenia płyty. 
Pasy poziome /4/ teoretycznych dwuteowych 
układów szkieletowych /3/ stanowią teoretycz
nie wyodrębnione odcinki płyt okładzinowych 
/!/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) E04C Al(2l) 266188 (22) 87 06 09 
(71 ) Instytut Technologii Drawna, Poznań 
(72) Nowicki Edmund, Jabłoński Witold 
(54) Płyta izolacy.ino-kon8trukcv1no-wyj3eł-niajaca"" "" 
(57) Płyta składa się z zewnętrznych płyt 
okładzinowych /l/, pomiędzy którymi uaytowana 
jest, połączona z nimi poprzez klajenis, wars
twa środkowa stanowiąca rdzeń. W&ratwa ta za
wiera wzdłużne, równoległe między sobą, pionowe 
żebra /2/ # Żebra te są rozmisf. zczons w co najmniej dwóch równolsgłych rzędach, usytuowanych 
poziomo kolejno nad sobą, tak, że kelfig/ve pio
nowe żebra /2/ sąsiednich rzędów są względem 
siebie przesunięte, korzystnie o stałą w przy
bliżeniu odległość. W danym rzędzie pionowe 
żebra /2/ mają stałą wysokość, zaś przestrze
nie międsy pionowymi żebrami /2/ wraz z przes
trzenią dopełniającą płytę do skrsjnego prze
sunięcia żebra /2/ każdego rzędu są wypełnione 
trwale z nimi połączonym materiałem izolacyjnym 
/3/, którego rodzaj zależy od przeznaczenia 
płyty. /3 zastrzsżenia/ 

ŁLŁL 
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4(5J) E04C Al(21) 266189 (22) 87 06 09 
(71) Instytut Technologii Drewna, Poznań 
(72) Nowicki Edmund, Jabłoński Witold 
(54) Płyta izolacyjno-konstrukcyjno^wypeł

niająca 
(57) Płyta charakteryzuje się tym, że pionowe 
żebra /2/ są rozmieszczone w co najmniej dwóch 
równoległych rzędach, usytuowanych poziomo ko
lejno nad sobą i maję w danym rzędzie stałą 
wyeokość, przy czym przynajmniej skrajne pio
nowe żebra /2/ wszystkich rzędów z danej strony 
leżą w przybliżeniu w jednej płaszczyźnie pio
nowej, zaś przestrzenie między pionowymi żab-
rami /2/ każdego rzędu &ą wypełnione trwale z 
nimi połączonym materiałem izolacyjnym /3/, a 
każde z tak utworzonych sąsiednich pasów wars
twy środkowej płyty rozdzielone są krótszą do
datkową warstwą Izolacyjną /4/ - zamknięta na 
swych skrajach'prostokątnymi listwami /5/ po 
obu bokach płyty, równoległych do pionowych 
żeber /2/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) E04G A2(21) 265555 (22) 87 05 06 
B28B 

(75) Czerniawski Ryszard, Szczecin 
(54) Sposób formowania wnęk uchwytów montażo

wych i rdzeń formujący 
(57) Spoeób polega na tym, że na część stałe 
rdzenia /l/ nakłada się część elastyczną rdze
nia /2/ i następnie ustala się tak przygotowany 
rdzeń na przegrodzie /4/, który po obróbce ter-
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rolcznej jest wyciągany w kierunku "a". Rdzeń 
składa ale z części stałej metalowej /%/ w 
postaci ostrosłupa ściętego» w którym osa
dzona jest pętla montażowa /3/ oraz z częeci 
luźno osadzonej w postaci podkładki gumowej 
olejoodpornej /2/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) E04G 
E048 

Al(21) 269851 (22) 87 12 30 

(71) Pracownia Konserwacji Zabytków. Oddział 
Badań 1 Konserwacji, Warszawa 

(72) Jabłoński Ryszard, Słoweńska Tatiana, 
Han Zdzisław, Maszewski Krzysztof, 
Kucharski 3erzy 

(54) Sposób wykonania izolacji pionowych 
wentylowanych na zawilgoconych murach 

(57) Sposób polega na wytworzeniu między murem 
/!/ a elementem izolacyjnym kanałów powietrz
nych /6/, przy czym element izolacyjny jest 
wytwarzany z przytwierdzanego do muru /l/ ele
mentu nośnego /2/, na który narzuca się wars
twę zaprawy cementowej /3/t a po jej wyrównania pokrywa się warstwę izolacji wodoochronnej 
/4/, /3 zastrzeżenia/ 

4(51) E04G Al(21) 271565 (22) 88 03 30 
(71) Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Przemysłowego, Bydgoszcz 
(72) Kruszyński Oózef, Sikora Kazimierz 
(54) Sposób montażu 1 ściąg do montażu 

"deskowań budowlanych 
(57) Sposób polega na tym, że po ustawieniu na 
podłożu jednej ściany tarcz deekowanla i umoco
waniu górnych końców każdej tarczy wstępnie 
umocowuje się dolne końca tarcz deskowania 
przy pomocy montażowych ściegów, które w chwi
li rozpoczęcia doetawiania tarcz drugiej ścia
ny deekowanla wyjmuje się i w ich miejece wkła
da się znany ścieg docelowy. Scięg składa eię 
z nagwintowanego trzpienia /6/ zaopatrzonego 
w oporowy wepornik /7/, /3 zastrzeżenia/ 

4.(51) E04G Al (2,1) 272050 (22) 88 04 ?2 
(71) Zekład R8montowo-M;<nta2o*.vy, Kombinat 

Górniczo-Hutniczy Miedzi, Lubin 
(72) Szmit Dan, Mehlich Bernard, Rozkowiński 

Roman 
(54) Rusztowanie do prac remontowych 
(57) Rusztowanie ma dno /l/ wyposażone 
usytuowane poprzecznie prowadnice /2/ 
cowane symetrycznie do dolnej jego pow 
ni, a ponadto na co najmniej jednym sł 
rowym /3/ osadzony Jest stół w kształć 
keta prostokątnego, przy czyra, przypro 
trójkęta połęczone se rozłęcznie z por 
/7/. /3 zaatrz 

w dwie 
przymo-
ierzch-
upku ru
le trój-
stokętne 
ęczaml 
ażenia/ 

4(51) E06B Al(21) 266139 (22) 87 06 09 
(71) Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
(72) Węglarz Marian 
(54) Element podwyższający izolacyjność 

ć*ieplne okna lub drzwi balkonowych" -
^"części przezroczystej 

(57) Element charakteryzuje się tym, że składa 
się z dodatkowej szyby ze szkła zwykłego, se-
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lektywnego lub refleksyjnego /l/, osadzonej 
najkorzystniej w ramie drewnianej /2/ o prze
kroju zależnym od wielkości powierzchni dodat-
kowej szyby /%/ i przymocowanej wkrętami /3/ 
do ramlaka termicznie wzmacnianego okna /4/, 
przy czym uszczelnienia pomiędzy ramę /2/ i 
ramiakiem okiennym /4/ najkorzystniej jest 
wykonane taśmę z pianki poliuretanowej /5/, 
a ponadto odległość pomiędzy szybami wynosi 
20 mm. /I zastrzeżenie/ 

4(51) E21B Al(2l) 272378 (22) 88 05 09 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Siarkowego, SIARKOPOL", Tarnobrzeg 
(72) Brzozowski Tomasz, Krańców Michał, 

Kopeć Michał, Kirejczyk Dózef 
(54) Sposób optymalizacji pracy otworu 

eKsploatacyjnego w górnictwie otw 
siarki tworowym 
M M P W M M M W 

• 
(57) Sposób według wynalazku charakteryzuje 
rtę tym, że optymalizację wykonuje się w cza
sie pracy otworu przez optymalne zasilanie 
wodę gorącą w oparciu o charakteryetyki woda-
-siarka, a także przez optymalne wyłęczanie 
otworu z eksploatacji, gdy wskaźnik zużycia 
wody grzewczej za ostatni okres obliczeniowy 
jest większy od podwójnej wartości narastaję-
cego wskaźnika zużycia wody grzewczej, obli
czonego za cały okres eksploatacji. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) E21C Al(21) 265663 (22) 87 05 13 

( 

(72) 

71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
Dąbrowskie Gwarectwo Węglowe Kopalnia 
Węgla Kamiennego "NIWKA-MODRZEOOW", 
Sosnowiec 
Litwa Leopold, Albrecht Oerzy, Bagiński 
Włodzimierz, Biliński Alfred, Konopko 
Władysław, Kornaazewski Włodzimierz, 
Kostyk Tadeusz, Kozioł Dan, Małoszewski 
Dózef, Parysiewicz Stanisław, Rudnicki 
Mieczysław 

( 54) Sposób wybierania grubych pokładów wegl zwłaszcza partii reszTköwych, szczegoln 
zagrożonych* tąpaniami 

ia 

(57) Zgodnie ze sposobem na Jednej z krawędzi 
reeztki grubego pokładu wykonuje się chodnik 
udostępniajęco-przygotowawczy, a następnie 
prostopadle do niego prowadzi się eksploatację 
warstwy odprężajęcej kolejno następującymi po 
sobie, którymi frontami podłużnymi pokrywają
cymi w całości odcinek tego chodnika na dłu
gości resztki. Jednocześnie z postępem pierw
szego frontu tworzy się chodnik eksploatacyjny 
do transportu i wentylacji, a w następnych 
frontach taki chodnik obok sąsiedniego, nie-
wybranego pola wykorzystuje się do obiegu 
transportowo-wentylacyjnego. /I zastrzeżenie/ 

4(51) E21C Al(21) 266294 (22) 67 06 16 
(71) Gosudaratvenny Proekto-Konstruktorsky, 

Experimentalny Institut Ugolnogo 
Mashinostroenia "GIPR0UGL6MASH", Moekwa, 
SU 

(72) Dolinsky Arkady M., Khorin Vladimir N., 
Kamenyaka Mikhail V., Shelkovnikov 
Vladimir N., Starichnev Vladimir V. 

(54) Urabiarka węgla, zwłaszcza dla stromeoo 
upadu 

(57) W urabiarce prowadnice /15, 16/ sę umiesz
czone jedna nad drugą i są wykonane z połą
czonych przegubowo sekcji, z możliwością zmia
ny odstępu pomiędzy prowadnicami /15, 16/ w 
przechodzącej przez nie płaszczyźnie, świder 
spągowy /24/ kombajnu /19/ jest osadzony na 
korpusie kombajnu /19/. Za pomocą dwóch uchwy
tów /20/ kombajn /19/ jest osadzony na dolnsj 
prowadnicy /15/, natomiast z górną prowadnicą 
/16/ jest on połączony kinematycznie za po
mocą uchwytu połączonego z kombajnem /19/ za 
pośrednictwem elementu podporowego /27/ ma
jącego jeden stopień swobody ruchu w płasz
czyźnie równoległej do płaszczyzny przecho
dzącej przez prowadnicę /15, 16/. Uchwyt jest 
połączony ze świdrem stropowym /25/ za pośred
nictwem mechanizmu wzornikowego /28/. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) E21C Al(21) 271506 (22) 88 03 28 
(71) Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi 

Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi 
"CUPRUM", Wrocław 

(72) Wanielista Konrad, Zołyniak Leszek, 
Butra Dan 

(54) Dwuwarstwowy sposób eksploatacji grubego 
Tub bardzo grubego złoża rud miedzi " 

(57) Sposób polega na tym, że w przewidzianej 
do eksploatacji partii złoża wykonuje się w 
kierunku postępu frontu eksploatacyjnego, co 
najmniej jeden główny chodnik /l/ o wysokości 
/H/ od zwięzłego stropu górnej warstwy /Wl/ 
do spągu dolnej warstwy /W2/, na spągu którego 
stawia się podporową obudowę /4/ o wysokości 
nie większej od grubości wydzielonej w złożu 
dolnej warstwy /W2/ a następnie podsadza się 
ten chodnik /l/ w przestrzeni poza i powyżej 
jego obudowy /A/ hydrauliczną podsadzką /6/, 
do wysokości równej grubości dolnej warstwy 
/W2/, po czym przed przystąpieniem do wybie
rania filtrów górnej warstwy /Wl/ usuwa się 
z głównego chodnika /l/ podporową obudowę /A/ 
oraz piasek podsadzkowy na długości równej 
krokowi podsadzki /6/, przy czym piasek pod
sadzkowy z nad obudowy /A/ usuwa się, do 
pustki poeksploatacyjnej z poprzedniego cyklu 
wybierania, którą to pustkę następnie zapełnia 
się podsadzką hydrauliczną. /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) E21C Al (21) 272I1S (22) 88 04 2£> 
(71) Rybnicko-Oaatrzębskie Gwarectwo Węglowe, 

Kopalnia Węgla Kamiennego "RYDUŁTOWY-, 
Wodzlaław śląski 

(72) Szlachta Jan, Sorowy Bohdan, Pilaraki 
Henryka Woźnica Engelbert, Jaśko 
Rajmund, Gaur Bonifacy 

(54) Urządzenie do zabezpieczenia górniczej 
maązyny urabiającej przed przeciążeniem 

(57) Zabezpieczenie przed przeciążeniem ele
mentu napędzanego /16/ 1 przekładni /3/ eta
nowi układ dwóch wałów /5/ i /6/ ułożyło*«" 
nych w8półerodkowo, z których zewnętrzny wał 
/5/ napędzany kołem zębatym /4/ **«*■■ połączo
ny trwale z obudów? /&/ silniku hydraulicz
nego /7/. Natcmiaat wewnętrzny wal /6/, na 
którego Jednym końcu Jes« »jwAccweny element 
napędzany /16/, jati połączony drugim końcem 
z wirnikiem /9/ silnika hydraulicznego /7/. 
W głównym obwodzie hydraulicznym silnika hyd
raulicznego /7/ jeat zabudowany rozdzielacz 
/10/ zamykający kanały wlotowe i wylotowe 
silnika hydraulicznego /7/ w czasie przenosze
nie momentu obrotowego z silnika elektryczne
go /l/ na element napędzany /15/ oraz łączący 
te kanały w czaaie wyłączenia silnika elektrycz
nego /l/« Równoległa do rozdzielecza /10/ zabu
dowany Jest w głównym obwodzie hydraulicznym 
silnika hydraulicznego /7/ zawór bezpieczeńs
twa /17/ upuszczający emulsję do magistrali 
spływowej /19/ po przekroczeniu momentu maksy
malnego. /I zastrzeżenie/ 

4(51) E21D Al(2l) 266335 (22) 87 06 17 
(71) Gwarectwo Budownictwa Górniczego Zakład 

Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Górniczego 
"BUDOKOP", Mysłowice 

(72) Stankowaki Leszek, Dziedzic Tadeusz, 
Gołaszewski Antoni, Kawa Leonard 

(54) Rozpora górnicza do obudowy odrzwiowej 
ő~profllu korytkowym 

(57) Rozpora składa aię z trzech współosiowo 
usytuowanych elementów rurowych /l, 2, 3/ 
rozłącznie ze sobą połączonych za pomocą sworz« 
ni i/lub śrub /4/. Dwa skrajne elementy /l, 2/ 
maję przelotowe otwory /5/ c osiach prostopádé 
łych do osi rozpory, natomiast element /3/ 

środkowy ma dwa szsregi przelotowych otworów 
/5 /, których środki ueytuowane są korzyst
nie na dwóch zbiegających się w połowie dłu
gości elementu środkowego iiniewh śrubowych, 
z których Jedna Jeet prawoskrętna, a druga 
lewoskrętna. Skrajne elementy połączone eą 
przegubowo ze znanymi chwytakami /7/ odrzwi. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) E210 Al(21) 269590 (22) 87 12 18 
Í71) .Koablnat Górniczo-Hutniczy Miedzi 

Zakłady Górnicze "RUDNA", Polkowice 
(72) Kopa Stanisław, Siewierski Stanisław, 

Moruzgała - Slewiereka Danuta 
154) Ładunek klejowy do mo 

vTptworach kotwiowych 
mocowania prętów kotwi 

(57) Ładunek klejowy do mocowania prętów kotwi 
ar otworach kotwiowych charakteryzuje się tym, 
że pojemnik /l/ jeet usztywniony zewnętrznie 
dopasowaną otoczką żebrowaną /4/ i jednoston-
nle zakończony hamulcem w postaci wąsów /5/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51} £210 A2(2i) 271111 (22) 88 03 09 
(7ł) Główny Inetytut Górnictwa, Katowice 
(72) Bocheńaki Waldemar, Kubińaki Andrzej, 

Perek Jan, Szmatloch Andrzej 
(S4) Górnicza zgrzewana okładzina siatkowa 
(57) Okładzina eiotkowa składająca aię z pod
łużnych prętów /2/ oraz poprzecznych prętów 
połączonych ze eobą przez zgrzewanie charak
teryzuje się tym, że podłużne pręty /2/ wyko
nane z wyjściowego przekroju kołowego mają na 
obwodzie na przemian parzyatą lub nieparzystą 
liczbę wgłębień /4/ i wypukłości /5/ tworzących 
linie śrubowe wzdłuż osi pręta. 

/i zastrz©*enis/ 

4(51) E21D A2(21) 271206 (22) 88 03 14 
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Zygmunt Bogdan, Maranda Andrzej, 

Nowaczewski Jerzy, Oworakowaki Marek, 
Siewierski Stanlaław, Pawlak Ryszard, 
Dworok Roman, Krzystolik Paweł 

(54) Ładunek wybuchowy do mocowania kotrey 
rurowej 

(57) Ładunek składa się z przemiennie ułożo
nych odcinków /2, 3/ różnych materiałów wybu--. 
chowych o wyżazych 1 nlżazych parametrach de-
tonacyjnych, bądź też z odcinków jednorodnego 
meteriełu wybuchowego ale o różnych powierzch-
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nisch przekrojów. W pierwszym przypadku pręd-
■ :.t>ść detonacji odcinka /2/ silniejszego ma-
~<*iału t^ybuchowego wynosi od 4500 m/s do 

'irA)0 m/s, a odcinka /3/ słabszego materiału 
••',ś.ci ri.̂ go od 1500 m/â do 4000 m/s, neto-

:,.ut@t w drugim przypadku stosunek powierzchni 
H>. xökro.iü odcinków Jednorodnego materiału wy-buchowey« *V.-,OM:*. od 1,5 do 10. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) E21F A2(21) 268331 (22) 87 10 20 
{?D Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, 

Bytom 
~~) ćsrięk Bogdan, Trutwin Wacław, Dziurzyński 

Wacław, Golisz Tadeusz, Lipczyk Andrzej, 
Matuszewski Oerzy, Tracz Janusz, Wojtyczka 
Alfrsd 

54 Sposób podziemnej eksploatac.1l złóż 
kopalin użytecznych 

§7 Sposób polega na tym, że dla celów kontro
la przebiegu pożaru powstałego w dowolnym miejš« 
m kopalni wykonuje się pomiary długości, przek
rojów i nachylenia szybów i wszystkich wyrobisk 
podziemnych oraz prędkości przepływu powietrza 
i spadków naporu aerodynamicznego w tych wyro
biskach. Następnie ustala się wzajemne zależ
ność pomierzonych wartości od temperatury og
niska pożaru, czasu trwania tego pożaru i od 
prędkości przepływu powietrza przez ognisko 
pożaru. Tak uzyskane wyniki przetwarza się na 
obraz graficzny, który w sposób ciągły nanosi 
się w postaci grubej kreski na schemacie przes
trzennym kopalni. /I zastrzeżenie/ 

DZIAŁ F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; 0GK.25WANXE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

(51) FC2M Ai(21) 264161 (22 ) 87 02 18 
ifi) Fabryka Wyrobów z Proszków Spiekanych, 

Łomianki 
'n"! K.-irek Wito!:!, Sosnowski Oerzy, Woźniak 

Andrzej, Sielski Leszek 
i24) Urządzenia rozpvIej@cff»odnarowulące doi BeTTzynowy'clT^sTXnlLkow^i^Tinowycn 

i i - J i i iiuJn nam m i ■ i i m ' " -J I -J I - - - I I I ftir — i 'i in " 

í??J Urządzenia m% dis każdego przelotu gazni» 
h-y M łozy 3 kowany obrotowo w otworze przelotowym 
vor;.Írsc /!/ jeden łopatkowy wirnik /3/, przy 
s,sfv -jé oürotu wirniKö /3/ pokrywa się s osif 
oL.r<i'.y f.-rzelotowego gaźnika. W korpusie /l/ 
t'sjieozckony Jest filtr spalin. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) F02M Al(21) 264868 (22) 87 03 27 
(75) Puzio Stanisław, Siemianowice oleskie 
(54) Urządzenie do rozpylenia paliwa 
(57) Urzędzenie składa się z metalowego, roz<-
ciętego pierścienia /l/, mającego umieszczone 
sawn^trz i usytuowane w osi pierścienia /l/ 
przesłonę /2/ z podłużnym prostokątnym otworem 
/3/. Pierścień /i/ *eat osadzony na małej ^sr-
dzieli /4/ mieszanki paliwowo-powietrznej gaź-
"~i**.ff- Prostokątny ot»vőr /3/ przysłony/2/ Jest 
î-it-.ytjowany prostopadle do osi wylotu kanału 
/5/ qłównago rospylan^a omulsj i paliwows-po-
^ietrznej. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) F04B Al(21) 265612 (22) 87 05 08 
(71) Zakłady Urzędzeń Okrętowych "HYDROSTER", 

Gdańsk 
(72) Danek Wojciech, Bachmaczuk Andrzej 
(54) Urządzenie hydrauliczne tłokowe o zmiennej 

wydajności z tarcza przechylną"" 

(5?) Urzędzenie charakteryzuje się tym, że po
między powierzchnię zewnętrzne sterujących 
tłoków /l, 2/, a powierzchnię wewnętrzną ste
rujących cylindrów /5, 8/ znajdują się zamo
cowane współosiowo i przesuwnie powrotne tu
leje /4, 7/. Tuleje te msją kołnierz, którsgo 
średnica zewnętrzna jest większa od średnicy 
wewnętrznej etsrujęcego cylindra /5, 8/. 

/2 zastrzeżenia/ 

http://eksploatac.1l


44 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 26 / 3 9 2 / 1988 

4(51) F040 Al(21) 266266 (22) 87 06 12 
(71} Dolnośląskie Gwarectwo Węglowe 

Dolnośląskie Zakłady Urządzeń Górniczych 
Przemysłu Węglowego, Wałbrzych 

(72) Buez Arnold 
(54) Pompa z wirujgcym pierścieniem wodnym 
(57) Pompa charakteryzuje eię tym. Z© rozdzie
lacze stożkowe /A/ wyposażone są w otwory /li/ 
usytuowane między końcami /12/ otworów tłocz
nych /7/, a osie mimoérodu w kierunku obrotu 
wirnika. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F15B 
B27N Al(21) 272578 (22) 88 05 18 

—u- Fig.4 

4(51) F04F A2(21) 27057> (22) 88 02 09 
(71) Przedsiębiorstwo Usług Technicznych 

1 Realizacji Obiektów Ochrony środowiska 
"AEROMONT" Spółka z o.o., Kraków. 

(72) Oelonek Augustyn 
(54) Podnośnik gazowy 
(57) Podnośnik składa się z dwóch rur /l/ i 
/2/ usytuowanych centrycznie względem elebie. 
Koniec rury /l/ jest poszerzony i perforowany, 
zaś początek rury /2/ Jest poszerzony z zakoń
czony stożkiem lub ostrosłupom ściętym /3/, 
którego podstawa /4/ Jest otworem wlotowym 
cieczy. jfl zastrzeżenie/ 

(71) Zakłady Płyt wiórowych, Oasło 
(72) Nawrot Wieeław, Szymczak Zbigniew, 

Stańczak Andrzej, Lechociński Zbigniew, 
Petrycki Marian 

(54) Układ napędu hydraulicznego ślimakowych 
wýgarniaczy zrębków drzewnych z zasobnika 
uśredniającego -

(57) Układ charakteryzuje eię tym, że ma dwie 
równoległe pompy /2, 3/ wyporowe o zmiennej 
wydajności włączone w obwód napędu silnika /!/ 
obrotów ślimaków oraz dodatkowe pompę /li/ wy
porowe o etałej wydajności do alternatywnego 
włęczania w obwód rozruchu silnika /l/ lub w 
obwód napędu przesuwów wygarniacza przez nas
tawny zawór /12/ przelewowy 1 rozdzielacz dwu-
drogowy /13/ albo w obwód obrotów ślimaków 
przez rozdzielacz czterodrogowy. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F16B A1(21) 266141 (22) 87 06 09 
(71) Przedsiębiorstwo Usług Promocyjnych 

Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego 
"PROMEX", Warezawa 

(72) Ketter Bogusław, Szwejkowski Aleksander, ■ 
Raczyński Piotr, Leśniak Kazimierz 

(54) Łącznik 
(57) Łącznik ma dwa wahliwe ramiona /l, 2/ 
osadzone na wspólnej osi /3/. W ramieniu /2/, 
w nagwintowanym otworze /4/ znajduje się śru
ba rozpierająca /5/. Ramiona /l. 2/ na końcach 
maję wybranie mocujące /6/, Otwór /7/ ramie
nia /2/, w którym umieszczona jeat oś /3/, 
jest owalny. Łącznik znajduje zaetoeowanie 
przy łęczenlu elementów, zwłaszcza konstrukcji 
wystawienniczych. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F16D Al(21) 266269 (22) 87 06 12 
(71) Politechnika Wrocławeka, Wrocław 
(72) Koziareki Czesław 
(54) Hamulec cierny 
(57) W hamulcu dźwignia /8/ wyposażona jest w 
widlesty łęcznik /7/, którego ewobodne końce 
za pomoce eworznia /9/ poleczone aę z prostymi 
łęcznikami /12/, których drugie końce poleczo
ne sa ze soba ze pomoce sworznia /13/. Ponadto 
hamulec wyposażony Jeet w regulacyjne śrubę 
/15/ wkręcone w ruchome szczękę /3/ i opiera-
jęcę się o sworzeń /13/. /5 zaatrzeżeń/ 
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4(51) F16F 
861F 

Al(21) 266341 (22) 87 06 17 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów 
Szynowych, Poznań 

(72) Medwld Marian, Slenicki Adam, Rakowski 
Stanisław, Sajdak Tadeusz, Madej Oerzy 

(54) Urządzanie do tłumienia drgań ramy 
wózka, zwłaszcza w wagonacn towarowych 

(57) W urządzaniu sprężyna noéna /5/ opiera 
eię bezpośrednio na wsporniku maźnicy /4/, 
a sprężyna nośna /6/ jest usytuowana w tale
rzu/7/ opartym na wsporniku maźnicy /4/ za 
pośrednictwem przegubu przesuniętego równoleg
le do osi podłużnej sprężyny nośnej /6/, 
Talerz /7/ na swojej powierzchni walcowej 
ma płaskę powierzchnię od strony osi zestawu ko
łowego /3/ współpracujące z trzpieniem /9/ 
zamocowanym suwliwie we wsporniku /2/ prowa
dzenia wzdłużnego zestawu kołowego /3/ w ra
mie wózka /!/. Trzpień /9/ od strony talerza 
/7/ ma wkładkę kuliste /10/. Położenie tale
rza /7/ jest ustalone na wsporniku mażnicy 
/4/ przy pomocy sworznia /li/ i nakrętki /12/. 
Urządzenie może być zastosowane w wózku z 
radialnym prowadzeniem zestawów kołowych. 

/2 zastrzeżsnia/ 

4(51) F16G A2(2l) 271100 (22J88 03 08 
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Oecow8ki Andrzej. Zyska Bronisław, 

Urbanek Bronisław, Kulawik Arkadiusz, 
Podliński Witold 

(54) Spinacz do taśm przenośnikowych 
o wysokiej wytrzymałości 

(57) Spinacz ma postać obejmy 
ległe ramiona przylegające ob 
końca taśmy se zaopatrzone w 
dla mocujęcych przetyczek /5/ 
części /l/ sa wspólnie zagięt 
wiasu. środkowa część /l/ ram 
kształcie zawiasu, na długość 
1,6:1 w stosunku do ich długo 
cowej części /2/ przylegające 
grubość /Gl/ równe 1,3:1,7 w 

której równo-
ustronnie do 
rowki i otwory 
, a w środkowej 
e na kształt za-
ion zagięta w 
i /LI/ równej 
ści /L2/ w koń-
J do taśmy, ma 
stosunku do 

grubości /G2/ tej końcowej części /2/. Przejś
cie pomiędzy częściami /l, 2/ ramion obejmy 
Jest wykonane pod ketem /<$C/ wynoszącym 
10-20°. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F160 Al(21) 272687 (22) 88 05 24 
(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "MANIFEST 

LIPCOWY", Jastrzębie 
(72) Talik Dan, Lubszczyk Bolesław, Surowiec 

Marian, Tyczyński Szczepan, Wierzbicki 
Aleksander 

(54) Górniczy siłownik hydrauliczny 
(57) Siłownik ma nia luzujące eię cięgno łań
cuchowe /!/ usytuowane osiowo wswnątrz tłoczys-
ka /2/ siłownika hydraulicznego /3/, przy czym 
tłoczysko /2/ ma z jednej strony zespół usz
czelnień /4/ na wewnętrznej średnicy cylindra 
/5/, a z drugiej zespół uszczelnień /6/ w 
dnie cylindra /5/. Na końcówce roboczej /7/ 
tłoczyska /2/ usytuowany Jsst samoczynnie zas
kakujący, zapadkowy zabierak ciągnący /8/, a 
po przeciwległej stronie samoczynnie zaskaku
jący, zapadkowy zabierak blokujący /9/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) F16K Al(21) 266246 (22) 87 06 11 
(71) Zakład Techniki Próżniowej "TEPRO". 

Koszalin 
(72) Osipowicz Zbigniew, Stogniew Lech 
(54) Zawór próżniowy odcinajęco-zapowietrza-

JacY 
(57) W zaworze element odcinający /6/ osadzony 
jest na trzpieniu /5/ połączonym z tłokiem /4/ 
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umieszczonym w cyli 
jest w sprężynę /9/ 
niu otwarcia. W dni 
otworek /14/. Na tr 
trwale krzywka /10/ 
dem otworka określa 
Z trzpieniem /5/ po 
z pokrętłem /19/ re 
czonym na zewnętrz 

ndrze /2/. Zawór wyposażony 
utrzymującą go w połoźe-
e cylindra wykonany jest 
zpieniu /5/ osadzona jest 
, której położenie wzglę-
wielkoóć przepływu, 
łączone jest sprzęgło /17/ 
gulacji przepływu umiesz-
zaworu. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) F16K Al(21) 266299 (22) 87 06 15 
(71) Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszech

niania Postępu Technicznego i Organiza
cyjnego "POSTEOR" Oddział w Katowicach, 
Katowice 

(72) Małolepszy Jan 

i'̂ 4) Zawór kulowy, czterodrogowy, zwłaszcza 
do sterowania ciecze o różnych własnoś
ciach i. ciśnieniach 

1.5?) W zaworze czynnik z króćca zasilania /I/ 
jest przekazywany do dwóch punktów odbioru, 
a z króćca zasilania /II/ - do Jednego punktu 
odbioru poprzez obrót kuli ścięty /2/ o kęt 
45°. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) Plín Ai. {21) 2Ě5314 

Í?S) Ole** A l o j z y , Mikołów 

(54) Za*- As- reą-ilu^ąco-sterujący 

! 22 ] 87 Uó 15 

(57) Zawór składa się z korpusu /!/, przegro
dy /2/ i pokrywy /3/, pomiędzy którymi sa 
umieszczone przepony /A/ i /5/. Przepona /4/ 
dzieli przestrzeń wewnętrzne na komory /10/ 
oraz steruje grzybkiem /6/ zamykającym gniazdo 
łącząca kanał wlotowy /16/ z kanałem wylotowym 
/8/. Przepona /5/ dzieli przestrzeń wewnętrz
ne na komory /15/ i steruje grzybkiem /7/ za
mykającym gniazdo kanału wylotowego /13/. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) F16K A2(21) 270576 (22) 88 02 09 
(71) Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i 

Realizacji Obiektów Ochrony środowisk« 
"AREOMONT" Spółka z o.o., Kraków 

(72) Delonek Augustyn 
(54) Zawór pływakowy 
(57) Zawór pływakowy charakteryzuje się ty« 
że oś symetrii pływaka /l/ jest współosiowe* 
z oela zaworu /2/. Prowadzenie osi zaworu /2/ 
stanowi tuleja /3/ wypełniona sznurem łojowym 
/4/, który jest dociskany pierścieniem docis
kającym /5/, Urządzenie zamykające lub otwie
rające jest w kształcie walca /6/ przechodzą
cego w stożek ścięty /7/. Do korpusu /8/ za
montowana jest rura prsaeiwydarzenlowa /9/, 
do której mocuje się zä*6r bezpieczeństwa /10/. 

/I Zastrzeżenie/* 

4(51) F16L Ai(21) 266247 (22) 87 06 11 
(71} Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 

"BLACHOWNIA", Kędzierzyn-Koźle 
(72) Kowalski Marian, Mekarski Stanisław, 

Hentuch Roland*, Łoś Walenty, Płaczkiewicz' 
Krzysztof, Utoinêidzki Ryszard, Kiiłer 
Paweł, Kemuzola Michał* Pytlik Edward 

( Ł 4} '"posób ÍZDILCIÍ termicznej rurociągów 
(5/) Zgodnie ze sposobom na odcinek izolowa
nego rurociągu zakłada się dwudzielna fof«e 
metalowa o długości 0,5-3 »n łączoną w miejscu 
d2i«lsnia zawiasami, śrubami, wzglfdn^s £!*sla-
kami sprężynowymi lub mia»oa rodowym i, wykłada 
od wewnątrz papą bitumiczną posiadającą jedną 
stronę w postaci folii aluminiowej lub też 
wyłożoną folią polietylenową, polipropylenową, 
folią z polichlorku winylu, ewentualnie z 
innego tworzywa charakteryzującego się odpo
wiednią wytrzymałością mechaniczną 1 właści
wościami antyadhezyjnymi w stosunku do materia
łu formy, względnie pokrywa się smarem anty-
przyczepnym, po czym formę centruje się wzglą
dem rurociągu i unieruchamia przez wsunięcie 
między rurociąg a konce zmontowanej formy sze
rokich do 5 cm i wysokich na przyjętą grubość 
izolacji półpierścieni i odstępników z pianki 
poliuretanowej o gęstości 40-300 kg/n\3. Do tak 
uzyskanej, zamkniętej przestrzeni wprowadza 
się ciekłą kompozycję poliuretanową. Po zakoń
czonym cyklu wprowadzenia komponentów poliure* 
tanawych i ich zżeloweniu tibmontuje się taśmę, 
przesuwa się ja c odległość równą jej długości 
i ponownie mocuje na bszpośrednie e.is-i :; '.'.•j'3'-*vm 
odcinku rurociągu, opierając jeden jej *:or;is« na izolacji wykonanej poprzednio, a ď-ugi ko
niec zamykając półpier&eieniem i oďut-r.-r-iks&i 
z pianki, po czym poftcarza &ię czl\' ~ .■'" " •-'•y:"'-**-•* 
niania przestronni formy pianka poliur «* an:.- ,?i 

-'l r.39tr*;îi4r. ' »■ 
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4(51) F16L Al(21) 266250 (22) 87 06 12 
(71) Zakład Techniki Próżniowej "TEPRO", 

Koszalin 
(72) Koziorowski Henryk, Wojciechowicz 

Ryszard, Konopski Dózef 
(54) Elektromagnetyczny, próżniowy zawór 

odcinający 
(57) Zawór zawiera korpus /l/ z króćcami /2, 
3/ do podłączenia odpompowywanego obiektu 
1 pompy próżniowej. Element odcinający stanowi 
grzybek /4/ dociskany do gniazda zaworu z 
uszczelnieniem /5/ sprężyna /6/, Grzybek /4/ 
osadzony jest na trzpieniu /!/ i napędzany 
jest siłownikiem elektromagnetycznym /8, 9, 
10, 11/. Ruchoma elementy zaworu w postaci 
grzybka /4/, trzpienia /7/ i nura /li/ zabudo
wane sa w szczelnej przestrzeni ograniczonej 
sprężystym mieszkiem /IZ/, magnetowodem i mem
brana /16/. Grzybek /A/ me otwory /22/ do wy
równywania ciśnień w przestrzeni nad i pod 
grzybkiem /4/. Napięcie sprężyny /6/ nieznacz
nie przekracza napięcie mieszka /13/. śred
nica nominalna uszczelnienia /5/ grzybka /4/ 
jest w przybliżeniu równa średnicy skutecznej 
mieszka /13/. /3 zastrzeżenia/ 

>i) fi W 
e.a'îG 

A2(21) 272713 (22) 88 05 25 

/ ■ - , 

V * x Zabrzańskie Gwarectwo Węglowe Kopalnia 
Wigla Kamiennego "SOŚNICA", Gliwice 

(72) Pszczółka Hubert, Nawracaj Kazimierz 
(54) Układ smarowania napędowych gwiazd 

jTtruga' węglowego""" 
(5?) Układ smarowania gwiazd napędowych struga 
węglowego charakteryzuje się tym, że do prze
wodu olejowego /7/, którym ze zbiornika /l/ 
wpływa olej na skutek parcia sprężonego po
wietrz» na powierzchnię tego oleju, za zaworem 
regulacyjnym /8/ Jest wprowadzony przewód /9/, 
którym wpływa sprężone powietrze znad powierz
chni oleju w zbiorniku /l/. Mieszenka powietrz-
no-ołejowa przez dysze /li/ rozpylana Jest na 
powierzchnię napędowej gwiazdy /10/. Na prze
wodzie /3/ doprowadzającym c!o układu sprężono 
powietrze jest zabudowany elektrozawór /5/ 
sprężyny z przełącznikiem załęczajęco-wyłę-
czajęcym struga węglowego. /I zeatrzeżenic/ 

4(51) F 240 
E04B Al(21) 264904 (22) 87 03 31 

(75) Bednarczyk Adam, Warezawa 
(54) Konatrukcja zewnętrznej ściany budynku 

epełniaiaca runkcie kolektora i zasobnike 
energii cieplnej 

(57) ściana zewnętrzne /l/ budynku pokryta Jeet 
od strony zewnętrznej warstwowymi izolatorami 
cieplnymi majęcyml postać ramy /6/ i szczelnie 
poleczonych z nię warstw /7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15/ przezroczystego materiału. Każda 
warstwa /7 - 15/ materiału Jest wzajemnie od 
siebie oddalona. Ponadto ściana zewnętrzna 
na pozostałej powierzchni strony zewnętrznej 
jest pokryta waratwami izolatora cieplnego 
/2, 19/. Na wyeokości zagłębień /22, 23//, w 
waretwach izolatora /2, 19/, wykonane aa prze
lotowe otwory /4, 17/ zamykane zatyczkami /3, 
18/, łęczęce zgłębienia /22, 23/ z atmosferę. 

/13 zastrzeżeń/ 

4(51) F25C Al(21) 265603 (22) 87 05 08 
(71) świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, 

świdnica; Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomp 
Przemysłowych, Warszawa 

(72) Krzesaj ArVtoni, Társa Kazimierz, 
Wiśniewski Piotr, Słota Andrzej, 
Swital8kl Piotr, Gebhard Stanisław 

(54) Urządzenie do wytwarzania śniegu 
(57) Urzędzenie ma otwarte komorę mieszania 
/5/, utworzoną przez wnętrze stożkowego pierś-
cienia /4/. Wewnątrz umieszczona jest centrel-
nie dysza /l/ na sprężone powietrze otoczona 
dyszami wodnymi /"*>/ zasilanymi ze wspólnej ko
mory wodnej /2/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F25D Al(21) 266037 (22) 87 06 02 
(71) Oom Handlowy Nauki Sp. z 0.0., Warszawa 
(72) Krzemiński Włodzimierz 
(54) Komora niskotemperaturowa 
(57) W komorze chłodniczy agregat kaskadowy 
ma parowaczo-skreplacz, w którym przestrzeń 
wewnątrzrurowa /5/ etanowi parowacz czynnika 
chłodniczego obiegu pomocniczego, zaś dwie od-
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dzielne przestrzenie międzyrurowe /Ba, 8b/ 
stanowię skrepiacss dwóch oddzielnych obia-
gów niskotemperaturowych. /2 zsstrzezenis/ 

4(51) F26B Ai(2i) 256226 (22) 3? 06 12 
(71) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

- Akademia Rolnicza, Warszawš 
(72) Glijer Longin, Różalski Marian 
(54) Suszarka do tarcicy 
(57) Suszarka do tarcicy zbudowana ze écian 
/l/ i atropu właściwego /2/» w którym osadzo
ne es silniki elektryczne ,/3/, pod którym 
znajduje się wyprofilowany strop pozorny /5/« 
a między stropem właściwym /2/ a ściankami 
/!/ zamocowane są kierownice boczne łukowe 
/9/, natomiast do écian /!/ zamocowane s$ kie
rownice dolne /y/ charakteryzuje się tym, że 
na wale silników elaktrycznych /3/ w połowie 
szerokości suszarki osadzone sę wentylatory 
promieniowe /A/ baz obudowy. Między wentylsr 
torami promieniowymi /4/ znajdują się kierow
nice pionowe płaskie, a przy ścianach szczy
towych /l/ znajdują się grzejniki dodatkowe, 

/l zastrzeżenie/ 

4(51) F26B 
G05B 

A2(21) 267292 (22)87 06 12 

(75) Glijer Longin, Steczowicz Maciej, 
Warszawa 

(54) Elektroniczny układ programatora 
"parametrów suszenia drzewnych 
materiałów tartych 

(57) Układ składa eię z trzech boków; bloku 
czasu su8zsnia, bloku temperatury powietrza i 
bloku różnicy psychrometrycznej. W bloku cza
su suszenia znajduję siej liczniki rewersyjne 
/LR-1*/, /LR-1'V. pamięć /P-l/, multipleksery 
/6'/, /6"/» komparator /K-2/ oraz liczniki /L-37. /L-3V. 

W bloku temperatury znajduję się: licz
niki rewersyjne /LR-2/, /LR-3/, pamięci /P-2/, 
/P-3/, przetwornik C/A /IP/, komparator /K-i/, 
oraz licznik /L-4/. W bloku różnicy psychromet
rycznej znajduję się liczniki rewersyjne /LR-7/, 
/LR-4/, LR-6, LR-5/, przetwornik C/A /2P/ 
komparator /K-3/, układ sumatora /SD-1/, licz
niki /L-10/, L-6/ oraz pamięć /P-4/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) F27S AI (21) 2fcó2ff: í{7 06 1.2 

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

(72) Przybyłowicz Karol, Kow-alezyk Stanisław, 
Suliga Ireneusz 

(54) Zestaw grzewczy pieca c.:-i iżneyo gaza m 
(57) Zestaw grzewczy pisca opalanego gazem, 
złożony z rur promieniujących w kształcie li
tery U lub W ma część palnikowe /l/ wykonana 
ze stali wysokostcpowej, a częeć rekuperatoro-
wę /2/ oraz kolano /3/ łączące obie czfści ze 
stali niskostopowaj. Powierzchnia zestawu 
grzewczego jest poaluminiowana. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) F28F 
F16L 

Al(21) 266215 (22) 87 06 10 

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

(72) Gromadzki Ryszard, Kowalski Marian, 
Makarski Stanisław, Molata Roman, 
Halejak Leopold, Tomasiak Edward, 
Dziadzio Kazimierz 

(54) Sposób wykonywania izolacji przepływowych 
wymienników ciepła wy m 3 

(57) Sposób wykonywania izolacji termicznej 
przepływowych wymienników ciepła przy użyciu 
sztywnej pianki poliuretanowej o gęstości 
25-50 kg/m3, polega na tym, że izolowane po
wierzchnię wymiennika oczyszcza się z rdzy 
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i mechanicznych zanieczyszczeń i zmywa roz
puszczalnikiem organicznym, po czym nanosi 
a±ę powłokę poliuretanowe o grubości 0,01-
0,1 mm, przez wymalowanie lakierem poliureta-
pcwysi, k^-zystnie lakierem dwuskładnikowym, w 
którym Jeden ze składników jsst prepolimerem 
izocyjanianowym o zawartości grup NCO 10-20%, 
korzystnie 12-14;;», a drugi składnik Jest pre
polimerem z hydroksylowymi grupami funkcyjnymi 
o liczbie hydroksylowej 500-1000 mg KOH/g, 
które w postaci roztworów w rozpuszczalnikach 

•■̂ --"-.y»* !s^sza się ze sobą bezpośredni? 

przed użyciem w proporcji odpowiadającej sto-
f»unkoi»i grup NCO do -OH równemu 1-10:1, a po 
uniesieniu tej powłoki wymiennik wprowadza 
*:;i,ę do dwudzielnej formy o wymiarach powięk
szanych w stosunku do wymiarów wymiennika o 
wymagana, grubość izolacji i wyłożonej od wew-
nęlrz papę zawierajęce jedne warstwę zewnęt
rznie w postaci folii aluminiowej przylegają
cej do ścian formy lub też formę od wewnętrz 
pokrywa smarem antyprzyczepnym a następnie 
unieruchamia się Jej położenie względem wymien
nika, po czym w utworzone przestrzeń między 
ścianę formy i ścianę wymiennika wprowadza się 
Ciekłe kompozycję poliuretanowe. 

/I zastrzeżenie/ 

DZIAŁ G 
F I Z Y K A 

■4(51) 

{71) 

GO IB 
B23Q 

Al(21) 266118 (22) 87 06 05 

(72) 

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszech
niania Postępu Technicznego i Organiza
cyjnego. "POSTEOR", Poznań i Foxski 
Komitet Normalizacji Miar i Dakości, 
Warszawa 
Chlewiński Zdzisław, Sobczak Zdzisław, 
Koczyński Witold, Lewandowski Witold 

(54) Sposób elektronicznego pomiaru liniowych 
lub kętowych przesunięć ruchomych części 
maszyn i układ do elektronicznego pomiaru 
liniowych lub kętowych przesunięć rucho
mych części maszyn 

(57) Sposób polega na tym, że prostokętne syg
nały o częstotliwości o połowę mniejszej od 
częstotliwości podstawowej poddaje się ope
racji potrójnego całkowania i doprowadza do 
»ejeć induktosyna /5/, a sygnał wyjściowy z 
induktosyna /5/ poddaje się operacji podwój-
nscjo różniczkowania. Następni« w znany sposób 
wr>j:̂ riiö aię i porównuje jego f*»zę sygnału 
prostokątnego wzorcowego o częstotliwości pori-
.s'í,-;r*3wej tak, że wielkość przesunięcia fazy 
tych sygnałów stanowi miarę przesunięcia li-
isi-'?:9go\lub kętowago w induktosynie. Ilość im
pulsów jast proporcjonalna do wielkości prze
sunięcia aráz !:;iarun!kw niesionego znakiem 
fazy. 

w? MkŁsdsii pomiędzy wyjściam przekształt
nika fazy /3/, a wejściem induktosyna /5/ włą
czony jest blok potrójnego całkowania /4/, zaà 
pomiędzy wyjściem Induktosyna /5/, a wzmacnia
czem /7/ włęczony jest blok podwójnego różnicz
kowania /6/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01B Al(2l) 266345 (22) 87 06 17 
(71) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 

Mechaników Polskich Ośrodek Kwalifikacji 
Jakości Wyrobów, Katowice 

(72) Oawor Ryszard 

(54) Przyrząd do pomiaru spin spawalniczych 
(57) Przyrząd składa się z tarczy głównej /l/ 
i tarczy ruchomej /2/, poleczonych ze sobę we 
wspólnej osi obrotu za pomoce wkręta i nakręt» 
ki. W tarczy ruchomej /2/ osadzona jest w gór
nej części lupka z wykonane przez środek ryerj 
pomiarowe /9/, a w dolnej części zamocowany 
jest za pomoce wkrętów /6/ grot /7/, zaś między 
tarczami /l/ i /2/ w osi ich obrotu umieszczo
na jast przekładka dystansowa. Na tarczy głów
nej /V wygrawerowane sę po łuku trzy skale -
"A", "8" i "C", usytuowane Jedna nad drugą. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) G01B Al(21) 266706 (22) 86 06 05 
(30) 85 06 07 - DE - P 3520478.8 
\?1) Hermann Heruechsidt Maschinenfabrik 

GmbH und Co., Wuppertal, DE 
(34) Urządzenie do cyfrowego określenia drogi 

sVoku tłoka siłownika roboczego hydrau
licznej" obudowy kroczącej 

(57) Urządzenie ma w przyłączonej obudowie /2/ 
przyrządu pomiarowego umieszczoną tarczę kodowe 
/19/, osadzoną przesuwnie i prowadzoną zgodnie 
z ruchem tłoczyska /7/ w kierunku osi cylindra 
/!/. /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) G01B Al(21) 271887 (22) 88 04 15 
(71) Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki 

Profesjonalnej "UNITRA-RADWAR", Warszawa 
(72) Michalik Sławomir 
(54) Przeciwsprawdzian gwintowy do spraw

dzianów gwintowych 
(57) Przeciw8prawdzian gwintowy ma powierzch
nię gwintowa tłoczka /l/ w postaci stożka o 
zbieżności korzystnie od 1/1000 do 1/500. Po
nadto rękojeóć /2/ z gniazdem na wysuwkę /3/ 
Jest zaopatrzona w podziałkę liniowe. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) G01F Al(21) 266339 (22) 87 06 17 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji 

Produkcji Zwierzęcej "MEPROZET", Gdańsk 
(72) Ourkiewicz Teodozy, Durkiewicz Bogdan 
(54) Oetektor fazy dyskretnego miernika 

'poziomu cieczy 
(57) Oetektor ma długi« cylindryczny korpus 
/l/ osadzony z jednej strony w ścianie zbior
nika /14/, a z drugiej zamknięty pokrywę /2/, 
w której osadzona jest prętowa elektroda /3/, 
przechodzęca współśrodkowo wzdłuż całego kor
pusu /l/. Pomiędzy pokrywę /2/ i korpusem /l/ 
usytuowane sę specjalnie ukształtowana usz
czelki teflonowe /4a/ i /Ab/. 

Na korpusie /l/, w oddaleniu od ściany 
zbiornika /14/, znajduję się co najmniej 
cztery żebra /8/ przedzielone przekładkami 
/9/, spełniajęce rolę radiatorów. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01K Al(21) 266186 (22) 87 06 09 
(71) Instytut Wdrożeń Technicznych "INTECH", 

Spółdzielnia Pracy, Gdańsk 
(72) Puchar Aleksander, Puchar Grażyna, 

Kłos Lechosław, Stróżek Andrzej 
(54) Układ do pomiaru energii cieplnej gazu, 

zwłaszcza pary wodnej 
(57) W układzie w rurociągu /l/ zamontowany 
jest czujnik ciśnienia /2/ przekazujący syg
nały poprzez przetwornik analogowy /3/ do 
stacji bilansującej /4/, czujnik temperatury 
/5/ przekazujący sygnały poprzez przetwornik 
enalogowy /6/ do stacji bilansujęcej /4/ oraz 
kryza pomiarowa /!/ z umieszczonymi przed i 
za nię czujnikami ciśnienia /8, 9/. Stacja 
bilansująca /A/ koryguje wynik pomiaru natę

żenia przepływu współczynnikiem, którego war
tość jest zależna od temperatury i ciśnienia 
i po dokonaniu przeliczeń przekazuje ich wynik 
do urządzeń rejestrujęcych /li, 12, 13/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) G01L Al(21) 266302 (22) 87 06 15 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicznych 

Układów Specjalizowanych "MERA", Toruń 
(72) Lasek Mirosław 
(54) Przetwornik siły 
(57) Przetwornik siły ma element odkształcalny 
w postaci płytki /3/ krzemowej, z uformowanymi 
na górnej jej powierzchni tsnsometrami /7/. 
Płytka /3/ umocowana jest jednym końcem do pod
stawy /l/, zaś swobodny jej koniec zaopatrzony 
Jeet w płytkę /6/ sprężyste. Materiał i wymiary 
płytki /6/ są tak dobrana, żó pod wpływem mak
symalnego obciążenia mierzoną siłą swobodny 
koniec tej płytki opiera się o podstawę /!/, 
zabezpieczajęc tym samym przetwornik przed 
uszkodzeniem mechanicznym. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) G01L Al(21) 266317 (22) 87 06 17 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Lityński Karol, Wichrowski Zbigniew 
(54) Sposób oceny stanu próżni w próżniowej 

Eomorze gaszeniowej 
(57J Sposób polega na tym, że tworzy się dwa 
niezależne obwody elektryczne, z których jeden 
ałuży do generacji prądu emisji polowej po
przez przyłożenie pomiędzy rozwarte mechanicz
nie elektrody wykonawcze /Es, Er/ komory /K/ 
stałego wysokiego napięcia pobudzajęcego, wapo-
magajęcego zaietnienie wyładowania jarzeniowe
go, a drugi obwód służy do wywołania tego wy
ładowania popr?«z przyłożenie między stałą 
elektrodą wykonawczą /Es/. ą_ odizolowany alek-
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4(51) GOIŁ A2(2l) 271318 {22} 88 03 13 
Í71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Gniotek Krzysztof, Szmełtor Wojciech, 

Myslakowski üacek 
( 54 ) Sposób pomiaru elén lenia w p rr ?s t ; "£®ni 

zapyloüeT 
(57) Sposób charakteryzuje się tym, iï częeć 
przewodu rurowego wprowadzona do obszaru ba
danego ciśnienia ustawia się tek w tym obsza
rze, aby jej oś symetrii pokrywała się z kie
runkiem działania siły ciężkości« 

,/i zastrzeżenie/ 

4(51) G01M A1(21) 264809 (22) 67 03 25 
(71) Fabryka Maazyn Rolniczych "AGROMET-

-FAMAROL", Słupsk 
(72) Bobrzyckl 3erzy, Piasecki Franciszek, 

Lewandowski Krzysztof 
(^4) Układ elektroniczny do wyważarek Jedno 

i wielopla^z^^yznbwycH"" 
(57) Układ składa się z czujnik® drgań /!/„ 
wzmacniacza pomiarowego /2/, detektora fazo-
czułego /3/f przetwornika położenia kętowsgo /4/, układu formującego /5/ i lampy oscylos
kopowej, /l zastrzeżenia/ 

4(51) 

{71) 
(72) 

Al(2l) 2661?:! 122) 87 06 09 GO IM 
G01L 
Politechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz 
Bolt Adam, Oembicki Eugeniusz, 
Pałżewicz Andrzej, awltsła Henryk, 
Pasinski Darzy, Król Marian 

(54) Stanowisko do badania zakotwień, 
zwłaszcza poddawanycTTobcjeżeniem 
cyklicznym 

( 57) Stanowisko zawiera zbiornik posadowiony 
na poduszkach pneumatycznych, ramę mocujące, 
belkę przesuwne i układ napędowy cięgna /9/. 

Układ napędowy cięgna /9/ składa się z 
dwóch siłowników hydraulicznych /5/ i /6/, z 
których jeden poleczony Jest z /kładem zasi
lania /li/ poprzez rozdzielacz proporcjonalny 
/12/, Drugi siłownik /6/ poleczony jest z 
układem zasilania /li/ prze?, elektromagnetycz
ny rozdzielacz trójpołożeniowy /15/. Ponadto 
siłownik /6/ poleczony jest z rozdzielaczem 
/15/ poprzez zawór przelewowy /13/ i regula
tor przepływu /14/, a przewód spływowy zaworu 
/13/ oraz przewód zasilajęcy poprzez zawór 
zwrotny /16/ rozdzielacza /15/ poleczone sę z 
reguletorem /17/ ciśnienia pompy zasilajęcaj. 

/I zastrzeżenie/ 

4(5i) G01M Al(21) 266190 (22) 87 06 09 
(71) Zakłady Sprzętu Grzejnego "PREDOM-

-WROMET1*, Wronki i Polska Akademia Nauk 
Instytut Maszyn Przepływowych, Gdańsk 

(72) Kiełbiński Danusz, Bogdali Eugeniusz, 
Gomułka Edward, Kiełbiński Tadeusz, 
Kuśmierek Danusz 

(54) Sposób i urządzenie do wykrywania 
nieszczelności, zwłaszcza"""^azowej 
instalacji kuchni domowej 
1 1 1 u ■ * J - ■ - ■ - ■ - - ■■ - ■ ■ - ■ - ■ ■ ■ - ■ * • * ■ 

(57) Sposób polega na przekształć 
ciśnienia zadanej objętości powie 
nał elektryczny uruchamiający urz 
nalizacji wizualnej i dźwiękowaj. 

Urządzenie ma zespół sterowa 
chamiajęcy zsepół podawania i roz 
wietrzą /7, 8, 9/ poleczony z ind 
przetwornikiem ciśnienia /2/, któ 
poleczone Jesí z układem wzmocnię 
nału elektrycznego podawanego do 
/4/ uruchamiającego zespół sygnał 
alnej i dźwiękowej /5/. /4 z 

eniu zmiany 
trza w syg-
ędzsnie syg-
nia /l/ uru-
działu po-
ukcyjnym 
ego wyjście 
nia /3/ syg-
komparatora 
izacji wizu-
aatrzGźania/ 

4(51) G01M 
G01L 

A2(2l) 271879 (22) 88 04 15 

(71) Akademia Rolnicza, Wrocław 
(72) Sadło Jan 
(54) Układ hydrauliczny do badania uszczel

nień, zwłaszcza uszczelnia PT slłownikńw 
Fydraulicznych 

(57) W układzie hydraulicznym pompa hydraulicz
na /15/, której wał napędowy je&t sprzęgnięty 
z wałem napędowym silnika hydraulicznego /17/ 
i z wałem napędowym silnika napędowego /16/, 
poleczona jest przewodem ciśnieniowym pompy 
/19/, poprzez zawór rozdzielczy /&/. przemien
nie i jednocześnie albo z komorę tłokowe /l/ 
siłownika I i tłoczyskowę /5/ siłownika II 
albo z komora tłokowe /!/ siłownika II i tło
czyskowę /5/ siłownika I, a silnik hydraulicz
ny /17/ jest w tym czasie połączony przewodem 
ciśnieniowym silnika /7/ poprzez zawór roz
dzielczy /6/, również przemiennie i Jednocześ
nie, z tymi komorami siłowników I i II, które 
sę odłęczone od pompy hydraulicznej /15/. 

trycznie od elektrod wykonawczych metalowy 
ekran /Be/ impulsu wysokiego napięcia. Wyła
dowanie Jarzeniowe inicjuje się po ustalaniu 
się natężenia zdeformowanego, osiowego pola 
magnetycznego, w którym umieszczona jest komo
ra, oraz po ustaleniu się prędu emisji polowej. 
Miarę próżni we wnętrzu komory jest óradnia 
wartość prędu wyładowania, który jest mierzo
ny po ustaleniu sio amplitudy impulsu pomiaro
wego. /I zastrzeżenie/' 
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Do przewodu ciśnieniowego pompy /19/ jest 
przyłęczony przewód ciśnieniowy /18/ z zawo
rem przelewowym /14/, a do przewodu ciśnie
niowego silnika /7/ Jest przyłączony przewód 
bocznikowy /8/ z zaworem rozdzielczym /9/ i 
równolegle włączonym do niego zaworem zwrot
nym /10/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) GOIM 
F27B 
F 270 

Al(21) 272529 (22) 88 05 16 

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

(72) Rychlik Leszek 
(54) Czujnik elektryczny przecieku zbiornika 

cieczy elektroprzewodzęcej 
(57) Czujnik charakteryzuje się tym, że jedne 
elektrodę /l/ stanowi przesęczalny element 
płytowy, korzystnie w postaci siatki, a drugę 
elektrodę /3/ stanowi nieprzesęczalny element 
płytowy, przy czym pomiędzy elektrodami /l, 3/ 
znajduje się przesęczalny, elektryczny izola
tor /5/# korzystnie w postaci wielowarstwowsj płyty z nieimpregnowanego płótna szklanego. 

/6 zastrzeżeń/ 

4(51) G01N Al (21) 265855 (22) 87 05 21 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica, Kraków 
(72) Bednarczyk CJózef, Pałka Karol 
(54) Przyrząd do pomiaru stopnia agregacji 

płytek krwi 
(57) Przyrząd składa się z bloku /l/ zawiera
jęcego probówkę z osoczem krwi. W bloku /l/ 
wbudowane jest źródło światła /2/ i fotodioda 
/3/ a na jego powierzchni przymocowany jest 
grzejnik /4/. źródło światła /2/ poleczone 
jest z układem zasilania /5/. Fotodioda /3/ 
poleczona jest z układem przetwarzania /6/ 

i wyjściem przyrzędu /wy/. Grzejnik /4/ połą
czony jest z układem pomiaru i stabilizacji 
temperatury /7/ i wskaźnikiem /8/. Znajdujące 
się w określonej odległości od podstawy bloku 
/l/ mieszadło magnetyczne /9/ poleczone jest 
z blokiem pomiaru i stabilizacji prędkości 
/10/. /i zastrzeżenie/ 

4(51) G01N Al (21) 265988 (22) 87 05 08 
(71) Zakład Techniczno-Usługowy "TECHNOTON", 

Gdańsk-Oliwa 
(72) Korta Henryk 
(54) Sposób i urządzenie do pomiaru wilgot

ności przemieszczanych mate-rŁalów 
sypkich, zwłaszcza wysłodków" 

(57) Sposób polega na tym, że strugę materia
łów sypkich wprowadza się do komory powietrz
nego kondensatora, między okładziny /i i 2/, 
stanowiące elektrody, izolowane wewnętrz, oraz 
osłonowe, boczne termoizolacyjne płyty /5 i 6/. 
Między elektrodami /l i 2/ wytwarza się prze
miennie pole elektryczne. Mierzy się pojemność 
kondensatora, a miarę wilgotności materiału 
strugi jest ustalona pomiarowo stała dielek
tryczna. Oej wartość analogowe przetwarza się 
na cyfrowe. Zmiany temperaturowe wyników po
miarowych eliminuje się metodę próbkowania i 
komparacji. 

Urzędzenie pomiarowe stanowi kondensator 
będęcy elementem układu mostkowego, doręczone
go do elektronicznego układu przetwarzania, 
zawierajęcego przetworniki A/C w obwodzie pomia
ru pojemności i w obwodzie pomiaru temperatury. 
Głowica pomiarowa jest zabudowana w ekranują
cej osłonie i wyposażona jest w termostat. 

/Í0 zastrzeżeń/ 

4(51) G01N Al(2l) 269419 (22) 87 12 ii 
(30) 87 06 14 - Międzynarodowa Targi 

Poznańskie 
(71) Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe 

"MEDICAT" Sp. z 0.0. . Warszawa 
(72) Żakowicz Andrzej, Szymańska Aleksandra, 

Strzałkowski Jan, Podłyeki Leonard 
Í54) Układ połęczeń symulatora pH 
(57) Układ zawiera źródło zasilania /i»/, układ 
stabilizujęcy /US/, układy przełęczajace /UP1/, 
/UP2/, /UP3/ oraz układ dzielników /UD2/„ 003/, 
/UD4/. /5 za strzeżeń/ 
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4 (51) GOIP Al(21) 266166 (22) 87 06 08 
(71) Rybnicko-Oastrzębski Zakład Transportu 

Kolejowego i Gospodarki Kamieniem 
Przemysłu Węglowego, Rybnik 

(72) Wizner Fryderyk-, Szweda Piotr 
(54) Stanowisko do kontroli pracy układów 

sterujących i pomiarowych lokomotyw" 
spalinowych 

'l'í'i Stanowisko zabiera blok napędowy /l/ 
sterowany z regulatora obrotów /2/. Obroty 
z bloku napędowego /l/ mierzone są obrotomie
rzem wzorcowym /3/ i sa przekazywane na urzą
dzania kontrolowane: zespół modułów sterują
cych pracę silników trakcyjnych /6/, układ 
prędkościomierza /7/ i układ obrotomierza /&/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) GCÎR Ai(21) 266150 (22) 87 06 09 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Ryczer Andrzej, Nadratowski Dan, 

ïgnaczak Andrzej 
(54) Układ pomiarowy zakłóceń, zwłaszcza dla 

Tě~IěTrao8mTsVlnycTír8y8tam6w cyfrowych 
(57) Zgodnie z wynalazkiem generator /G/ w 
członie nadawczym /N/ steruje szyfratorem /S/ 
połączonym z koderem /K/ wprowadzającym syg
nał do nadajnika /T/, który połączony jest z 
wkładem wejścia - wyjęcia /W/ i z liniami 
sztucznymi /L/, natomiast człon odbiorczy /O/ 
składa się z ukłsdu sumowania /A/ połączonego 
z liniami sztucznymi /L/ i z układem wejścia-
- wyjścia /W/ oraz połączonego poprzez regena
rator przelotowy /R/ z układem wejściowym i 
odtwarzania zagasa /£/# 00 którego dołączony 
jest detektor zaburzeń biegunowości /D/ oraz 
połączony £. 9*yfrsriersrc /£•/ układ pomiaru 
atopy zaburzeń biegunowości /B/ wraz z indyka
torem stopy /I/- /l zastrzeżenie/ 

4(51) GOIR Al(21) 266216 (22) 87 06 12 
(71) Zakład Budowy Urządzeń Technologicznych 

"UNITRA-ELMASZ", Warszawa 
(72) Suski Mirosław 
(54) Sposób synchronizacji generatora przes-

trajanego okresowym przebiegiem 
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że na wejś
cie informacyjne przerzutnika /P2/ podaje się 
zewnętrzny sygnał synchronizujący, zmieniający 

ai# w «zerokim zakresie częstotliwości, nato
miast na wejście zegarowe wspomnianego prze
rywnika /P2/ podaje się sygnał z generatora 
orzestrajanego /GPN/, korzystnie poprzez dziel
nik częstotliwości /N/. /l zastrzeżeni©/ 

4(51) GOIR Al(21*j 266254 (22) 87 06 12 
(71) Instytut Komputerowych Systemów 

Automatyki i Pomiarów, Wrocław 
(72) Mora Kazimierz 
(54) Układa drutowej opornicy suwakowej 
(57) Układ drutowej opornicy suwakowej ma n 
tiar /Pl-Pn/ suwakowych rezystorów /Rl-R2n/, 
dwa wislopozycyjne przełączniki /WPl/ i /WP2/ 
sprzężone z sobą mechanicznie oraz zespół m 
stałych rezystorów /rl-rm/ połączonych szere
gowo. /I zastrzeżenie/ 

4(50 GOIR A1(21) 266257 (22) 87 06 12 
(71) Instytut Komputerowych Systemów 

Automatyki i Pomiarów, Wrocław 
(72) Mora Kazimierz, Gawlicki Gacek 
(54) Drutowe opornice suwakowa 
(57) Drutowa opornica suwakowa ma co najmniej 
jedną parę suwakowych rezystorów /1-2/, połą
czonych wspólnym suwakiem /3/ oraz m stałych 
rezystorów /4/. Wszystkie rezystory umieszczo
ne są w konstrukcji szkieletowej /5/. Do czoło-
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wej płyty /7/ połączonej z konstrukcje szkie
letów« /5/ przymocowany Jest wielopozycyjny 
przełącznik /6/. Suwak /3/ znajduje sis na 
pociągowej érubie /10/, usytuowanej wewnątrz 
konstrukcji szkisletowej /5/ wzdłuż podłuż-* 
nej osi konstrukcji szkieletowej /5/. Na 
przedniej części pociągowej śruby /iO/ osa
dzona Jest korbka /li/ oraz napędowo koła 
zębate /12/ tworzące wraz z odbiorczymi koła
mi zębatymi /13/( osadzonymi na osi /14/ wskaźnika, przekładnię zębate o dużym przeło
żeniu. Na osi /14/ wskaźnika znajduje się 
również tercza /15/. sprzężona z ostatnim z 
odbiorczych kół zębatych /13/. 

/I zaetrx3lenia/ 

4(51) G01R Al(21) 266286 /i»2) 87 OS 12 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im* Stanisława 

Staszica« Krak*«" 
(72) Sidor Tadeuez, Siwik Adam, Adamczyk 

Krzysztof, Nowak Darzy 
(54) Układ miernika współczynnika strat 

Tćondensatorów 
(57) W układzie źródło prędowe /l/ połęczone 
Jeet z Jednym z dwu wejść bloku automatycz
nej regulacji wzmocnienia /2/, którego wyjś
cia połęczone eę z przeauwnikiem fazy /3/ i 
z układem sygnalizacji /5/. Wyjście przesuw-
nlka fazy /3/ połęczone jest Jednocześnie ze 
źródłem prędowym /i/ i liniowym demodulatorem 
częstotliwości /4/, Liniowy demodulator częs
totliwości / 4 / połęczony jest z układem syg
nalizacji /5/ i z miernikiem /7/. Oo wyjść 
bloku automatycznej regulacji wzmocnienie /2/ 
dołęczony jeet badany kondeneator /6/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) GOIR Al(2l) 266375 (22) 87 06 19 
006F 

(71) Przedsiębiorstwo Handlu Artykułami 
Wyposażenia Mieszkań "DOMAR", Wrocław 

(72) Kot Edmund, Musielak Kazimierz, 
Taraszczuk Ryszard, Firak Leszek 

(54) Układ testera programatora pralki 
automatyczne1 

(57) Układ testsra ma na wejściu eelektor /S/ 
z wejśćlemi /Zl-Zn/ przyporządkowanymi bada
nym stykom /STl-STn/, Oo wejścia adresowego 
selektora /S/ dołączone jest wyjście licznika 
etyków /LS/, połęczonego równocześnie z jedna 
częśćię wejść adresowych pamięci stałej /ROM/. 
Z druga częścię wejść adresowych pamięci sta
łej /ROM/ połęczone Jest wyjście licznika 
programów /LP/. Wyjście pamięci etałej /ROM/ 
poprzez równoległo-szeregowy przetwornik /RS/ 
połęczone jest z jednym wejściem komparatora 
/K/, którego drugie wejście połęczone Jeet z 
wyjściem eelektora /s/. Wyjście komperatora 
/K/ połęczone jest z ukłedem wyświetlania /W/, 
z którym połączone sę również wyjścia liczni
ka styków /LS/ i licznika programów /LP/ oraz 
układu sterowania /US/. Układ sterowania /US/ 
połęczony jeet z wejściami licznika stanów 
/LS/, licznika programów /LP/, z trzecie częś

cię wejść adresowych pamięci stałej /ROM/ ora» 
z wejściem przesuwającym rownoległę-^zaregowen« 
przetwornika /RS/. /% z»«xrT9ł«,n*J} 

4(51) GOIR A2(2 l ) 271167 (22) 88 03 11 

(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Myałek Marian, Dworok Roman, Krzyatolik 

Paweł 

(54) Układ ochronny wysokonapięciowy miernika 
I z o l a c j i zapalników elektrycznych i s ieci 
strzałowych 

(57) Układ ochronny mlernlke jeet wyposażony w 
przetwornicę napięcia / P N / , s tab i l i za tor na
pięcia / S N / , źródło / Z 3 / o e ta łe j wydajności 
prędowej, układ pomiarowy / U P / , układ kontrol i 
prędu /UKP/ oraz układ zwierajęcy / U Z / . 

/ I zastrzeżenie/ 

4(51) GOIR Al(21) 271767 (22) 88 04 12 
(71) Zskłady Kineskopowe "UNITRA-POLKOLOR", 

Zakład Lamp Profesjonalnych, Piaseczno 
(72) Zebża Adam, Kucharski Tadeusz, 

Kubiakowski Michał, Natkowski Stanisław 
(54) Wolto-mier» cyfrowy napięcia etałego 
(57) Woltomierz ma układ aterujęcy /S/ w poetaei 
licznika do 3, którego zanegowane pierwszo «yja
cie /Ql/ połęczone z plorwszym /KI/ i drugiej 
kluczem /K2/, pracujęcyml przemiennie, jest 
efctywne jedynie w pierwszej z trzech części 
cyklu pomiarowego. Zanegowane drugie wyjście 
/Q2/ połęczone z trzecim kluczem /K3/ jeet 
ektywne jedynie w trzeciej z trzech części cyk
lu pomiarowego. Niezanegowane wyjścia /Ql, Q2/ 
układu sterującego /S/ aę połęczone przez dio
dy separujące /Ol, 02/ z odwrecajęcym wejściem 
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4(51) G01V Al(21) 266208 (22) 87 06 10 
■■■f*f entratny Ośrodek Badawczo-Projektowy 

Górnictwa Odkrywkowego "POLTEGOR" 
Ośrodek Naukowo-Badawczy, Wrocław 

(72) Banel Stanisław 
(54) Sposób wykrywania przedmiotów ferromag

netycznych i urządzenie do wylćrypania 
przedmiotów ferromagnetycznycn 

(57) W sposobie mierzy się sygnał wyinduko-
wa«y w pomiarowych uzwojeniach magnatowodów 
skierowanych w stronę wykrywania i sygnał wy-
tndukowany w pomiarowych uzwojeniach magne-
r-iwodów skierowanych w stronę przeciwne, po 
»zym sygnały te sumuje się i po uzyskaniu za
danej wartości amplitudy i czasu trwania sygna
łu! wydziela się sygnał wykrycia, Ä J wcześ
ni«? syonały wyindukowana w obu uzwojeniach 
porównuje się ze sobą 1 w przypadku, gdy amp
lituda sygnału wyindukowanego w uzwojeniach 
s»aqnetowodów skierowanych w stronę przeciwną 
ůo "cierunku wykrywania Jest większa od ampli
tudy sygnału wyindukowanego w uzwojeniach mag™ 
netowodów skierowanych w stronę wykrywania, 
blokuje się sygnał wykrycia. Dodatkowo mie
rzy się amplitudę sygnału z uzwojeń skierowa
nych w stronę przeciwne do kierunku wykrywa
ni*," l gdy amplltf ̂ 3 ".Ù aa znak przeciwny do 
amplitudy SUK:/ sygnałów wyindukowanych w obu 
Ł«2*row-"niach# blokuje się sygnał wykrycia. Urządzenie zawiera cc najmniej jeden 
czyjr>ik indukcyjny /!/ i wzmacniacze sygnałów 
/4, 5/. Czujnik /l/ ma posobnie nawinięte uz-
«cjania na częściach r^onetowodów skierowa
nym'« m cronę wy^pyw^^ia przedmiotów ferromog-

,,,.,<;:f....) i posobnie nawi-iete uzwojenie na 
.aęśsiach magnaüowotíów akisrowa.tyuh w stronę 
?.■: i^slwnę ńo f-ierursku wykrywania. Uzwojenia 
«: ;• 3netowodów skierowanych w stronę wykrywania 
^i^fcone "f T viet?r~Ą'*m pierwszego wzmacnia
cza /4/, a uz^ojania magnetowodów skisrowa-
~ysł* w atrT">? rrzeniwna połacione są z wejś
ciem drugiego .v~iiacniacza /S/, natomiast wyjś-
*:,<* m■$-,■?: * ?s~r; /' * 5/ połęczone sę z wejé-
eisim sumatora /<=>/ i z wejściem porównującego 
układu flf t zaś wy.iście sumatora /6/ połęczo-
19 Jest z wejścia.» Komparatora /9/ z nasta
wioną wartością progową, którego wyjście i 
wyjście porównującego układu /7/ połączone są 
z decyzyjnym układem /10/ wydzielania sygnału 
wykrycia. Wyjecie drugiego wzmacniacza /5/ 
połączone jest do^tkowo poprzez komparator 
/B/ o progu zerowym z decyzyjnym układem /10/ 
wydzielania sygnału wykrycia. /4 zastrzeżenia/ 

-<?'*!) G01W A1C21) 265203 (22) 87 04 16 
*-Á) Uniwersytet Warszawski, Warszawa 

,/Ł| Leaińskl Oerzy, Vorbrodt Zygmunt, 
Szymański Grzegorz 

(ó4j Czujnik wilgotności 
, ' yy Czu^niť ^łada się z osłony 
. rowego, zawierajęcego element 
*̂ r»e.~aturę warstwy substancji na 
syconej wodnym roztworem soli h 

,*»j, zwłaszcza chlorku litu, oraz 
jęciem przemiennym, korzystnie n 
ktrody /5/ umieszczone w/na wa 

^-ç,H nr;-f>igkllwèj /3/. Układ po 
'.ka zawiera dodatkowy, włączony 

»ilania /6/, element grzejny /2/, 
■u4 warstwy substancji nasiękłiwej 
lektrodami /5/ eH^wnodpornę wars 

todzęca / 4 / . / 2 

i układu po-
mierzęcy / l / 
s iękl iwej / 3 / , 
igroskopij -
za8ilane na-
iskim, dwie 
rstwie sub-
miarowy czuj-
do źródła zs~ 
odseparowany 
/3/ wraz z 
twą termoprze-
zaetrretenia/ 

4(^1) G02F. Al (21) 266154 (22) 87 06 08 
{"?! ) Ośrodek 8adawczo-RozwoJowy "ERG", Dasło 
(72) Kwater Mirosław 
i54 ) Łącze optyczne do transmisji strumieni 

świetlnych 
ÍÜ"7,1 Łącze ma światłowody /l, 2/ z czołami od
dzielonymi szczelinę /5/ powietrzną, w której 
umieszczony jest raster /6/ w postaci taśmy 
>nh tarczy z nieprzeźroczystego materiału. 
perforowanej odpowiednio do zadań i napędzanej 
pośrednio lub bezpośrednio zmieniającym poło-
Z0fii9 obiektem. /x zastrzeżenie/ 

;(»!/ Ü05D Al(21) 265640 (22) 87 05 11 
(/l) Politechnika Gdańska, Gdańsk i Ośrodek 

■'-■iadawczo-tfuzwojowy Centrum Techniki 
Morskiej, Gdańsk 

(72) Madej Stanisław, Żurawski Mirosław, 
Kosiak Zbigniew, Porydzaj Romuald, Songin 
Zygmunt, Kobyliński Henryk, Michniewicz 
Janusz, Gliniecki Roman, Kubica Stanisław, 
Salamon Roman, Łowiec Eugeniusz 

(54) Układ sterowania mechanizmu stabilizacji 
Fołożenia w pionie oraz mechanizmu obrotu 
i pochylenia głowicy osadcze.1 dla okręto
wego zaburtowego* sprzętu pomiarowo-kontrol-
"ńego, zwłaszcza hydroakustycznego 

(57j Układ ma insta 
Jęcę agregat hydrau 
ciśnienia oleju /C/ 
trzeciego /P3/ ster 
nego oraz poprzez n 
/P2/ sterowania lok 
pit drugi /P2/ jest 
gowym /LA/ równoleg 

lację olejową /OL/ zawiera-
liczny /Ah/ z czujnikiem 
, przyłączoną do pulpitu 
owania agregatu hydraulicz-
iego do pulpitu drugiego 
alnego i sygnalizacji. Pul-
przyłęczony łączem analo-
le do sterownika mikropro-

5"łmparatora /K/« Woltomierz ma drugi przerzut-
-ilk /P?/ monoetabilny, którego wejście jest 
Ksieczone z wyjściem pierwszego przerzutnika 
'/'"!/ i którego czas >-sgeneracji jest dłuższy 
'■-■i ZtujPĆrl cyklu pomiarowego. Wyjście drugie
go przerzutnika /P2/ jest pclączon^i - «*ejś~ 
?lem zerujący? /R/ pocięci /M/ i z wejściem 
/RBI/ wyga&^an.i. zbędnych zer dekodera /D/. 

/I zastrzeżenie/ 
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cesorowego /MP/ i do Jednostki centralnej 
/OC/, połączonej z pulpitem sterowniczym 
pierwszym /PI/. 

Jednostka centralna, ma dwukierunkowy 
tor transmisyjny /TMP/ łęczęcy ję ze sterow
nikiem mikroprocesorowym /MP/, którego układ 
wyjściowy /UWY/ jest przyłęczony torem trans
misyjnym do cewki /O/ rygla obrotu /RO/ głowi
cy osadczej, do cewki /PK/ rygla /RSP/ stabi
lizacji poprzecznej położenia głowicy osad-
czej, oraz do cewki /PW/ rygla /RSW/ stabili
zacji podłużnej położenia głowicy osadczej. 
Układ wyjściowy /UWY/, odrębnym torem transmi
syjnym, jest przyłęczony do przetwornika /P/ 
serwozaworu /SP/ głowicy osadczej, do przet
wornika /K/ 9erwozo#oru /SO/ obracania głowi
cy osadczej, do przetwornika /SP/ sarwozeworu 
/SSP/ przechyłów bocznych głowicy osadczej 
oraz do przetwornika /£'-</ ««rwozaworu /SSL/ 
przechyłów wzdłużnych g. owicy osadczej. Układ 
wyjściowy /UWY/ odrębnym łęczem steruje za
worem odcinajęco-zwrotnym /ZOZ/. Układ wejś
ciowy /UWE/ sterownika mikroprocesorowego 
/MP/ ma dołęczony doń odrębnymi łęczami czuj
nik /CZO/ keta chwilowego obrotu głowicy osad-
czej, zespół czujnika /CZP/ aktualnego pochy
lenia w pionie głowicy osadczej, czujnik /CPŹ/ 
żyroskopowy składowej wzdłużnej i poprzecznej 
położenia w pionie głowicy osadczej i zespół 
/CZPK/ czujników położeń krańcowych i spo
czynkowych głowicy osadczej. 

/i zastrzeżenie/ 

4(51) G05D 
F240 

Al(21) 266060 (2k) 87 06 02 

(71) Centrum Badawczo-Wdrożeniowa "MERCOMP" 
Sp. z o.o.. Szczecin 

(72) Serwach Andrzej, Jagiełło Andrzej, 
Kasprzak Wiesław, Wojtsszek Zdzisław, 
Petriczko Mikoła'j 

(54) Układ akumulacyjnego reguletora tempe-
Tátury centralnego ogrzewania"" 

(57) Układ 
/2/. /3/, 
inwertorów 
zadajników 
nia /10/, 
antycypacj 
nej /13/, 
dajniklem 
tora funke 

składa się z 
trzech mnożare 
/!/, /8/ inte 
t współczynnik 
stałej czasowe 
i /12/ i średn 
impulsatora tr 
czasu trwania 
Ji trójstawnej 

trzech sumatorów /l/, 
k /4/, /5/, /6/, dwóch 
gratora cyfrowego /9/, 
a skuteczności grza-
j budynku /li/, stałej 
iej temperatury zada-
ójstćłwnego /14/ z za-
impul8u /15/, genera-
/!»/ z zadajnikiem 

przesunięcia /17/, przełęcznika algorytmów 
regulacji /18/ oraz stacyjki sterowania /19/ 
i przełęcznika sterowania /20/. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) G05F Í2Í* 266330 (22) 87 06 16 
-171) Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa 
(72; Włodeklewicz Marian, Kużnicki Wojciech 

Kasprzyk Oerzy 
(54) System sekwencji napięć 
Í57) System sekwencji napięć obejmuje zasilacz 
specjalny /l/ dostarczający na wyjściu napie, 
cia /U8/, układ /2/ kontroli sieci, układ /3/ 
iloczynu logicznego, układ kluczujęcy /4/, 
źródło /5/ napięcia pomocniczego, prostownik 
/6/ oraz wielonapięciowy zasilacz /!/ zawie
rajęcy źródła napięciowe /Ź /, /Źp/.../Ź / 
dostarczając® na wyjściu napięcia /Uj/, /Up/, 
..../Un/. /I zastrzeżenie/ 

<*(51) GO*F Al(2l) 266210 (22) 87 06 10 
(75) Sochor Andrzej, Łódź 
(54) Układ do badania Jakości transmisji 

cyfrowej między dwoma urządzeniami 
komputerowymi 

(57) Układ Jes 
sobę bufory /4 
stanowi wejści 
go wyjście. Do 
/4 i 5/ jest p 
/?/, poięezory 
blokiem pamięć 
dem /10/, sprz 
wym /li/ połęc 

t wyposażony w dwa poleczone ze 
i 5/, z których jeden bufor /A/ 

e układu zaś drugi bufor /5/ Je-
interfejsu /6/ łsczęcego bufory 
rzyłęczony programowalny układ 
z kolei z mikroprocesorem /&/, 
i /9/ orez programowalnym ukla-
ęgajęcym z interfejssm wyjścio-
zonym z drukarkę /12/ lub moiiiïo-

/l zastrzeżenie/ 

4(51) G06F 
GUC 

Al(2l) 266236 (22) 87 06 12 

(71) Polska Akademia Nauk, Zakład Systemów 
Automatyki Kompleksowej, Gliwice 

(72) Buchała Krzysztof, Kaczmarczyk Witold, 
Podeszfa Andrzej 
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(54) Układ dwubrąmowej pamięci emulowanej 
i testowej 

(57) W układzie pomiędzy bufor adresowy bramy 
pierwszej /l/ i konfigurator pamięci bramy 
pierwszej /4/ wleczony jest układ rozpoznania 
adresu i zmiany atrybutów /20/, który sterowa
ny Jest z magistrali danej bramy drugiej /02/, 
Ponadto bufor danej H bramy pierwszej /19/ i 
bufor danej L bramy pierwszej /18/ połączone 
as dodatkowym buforem krosujęcym dane bramy 
pierwszej /15/, który sterowany jest przez 
układ rozpoznania typu procesora /21/ przys
tosowując organizację magistrali danych noś
nika /MN/ do organizacji magistrali danych 
bramy pierwszej /Dl/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G06F Al(2l) 266237 22 87 06 12 
(72) Polaka Akademia Nauk, Zakład Systemów 

Automatyki Kompleksowej» Gliwice 
(72) Buchała Krzysztof, Kaczmarczyk Witold, 

Podeszfa Andrzej 
(54) Sposób i układ rozróżniania mikropro

cesora T5SI?T od 8088 
(57} 'Sposób polaga na tyt«, że mikroprocesor 
ustawia się w tryb MAXIMUM i wymusza się ze
rowanie procesora 9ygnałem RESET przy równo
czesnym przygotowaniu wstrzymania procesora 
w pierwszym cyklu magistrali przez blokowa
nie sygnału gotowości READY w stanie logicz
nym "O". Następnie, po dezaktywacji sygnału 
RESET zapamiętuje się »tan sygnału z wypro
wadzenia nr 34 układu scalonego mikroproceso
ra, a zapamiętywanie to synchronizuje się 
tym samym sygnałem, który demultipleksuje ma
gistralę adresów i danych. Przez cały czas 
wstrzymania mikroprocesora we wspomnianym 
cyklu magistrali zapamiętanym wysokim stanem 
sygnału z wyprowadzenia nr 34 definiuje się 
mikroprocesor RQ88, a stanem niskim sygnału 
z tegoż wyprowadzenie-mikroprocesor 8086. 

Układ zawiera magistralę /MII/, systemu 
rozpoznającego typ procesora /8/, sterująca 
pracę układu rozpoznania trybu MIN/MAX /l/, 
układem forsowania sygnału RESET /7/, ukła
dem forsowania sygnału gotowości /6/ oraz 
układem diagnostyki typu procesora /5/. 
Ponadto układ zawiera układ generacji sygnału 
zapamiętujęcego adres /2/, układ zapamięty
wania adresów /3/ oraz układ buforowania da
nych /4/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G06F Al(21) 266238 (22) 87 06 12 
(71) Polska Akademia Nauk, Zakład Systemów 

Automatyki Kompleksowej, Gliwice 
(72) Buchała Krzysztof, Kaczne- :?yk Witold, 

Podeszfa Andrzej 
(54) Sposób i układ buforowania dwukierunkowej 

linii sygnałowej 
(57) Sposób polega na tym, że linię przesyłu 
dwukierunkowego dzieli się na dwa odcinki, w 
każdym takcie zegara synchronizujacego prze
prowadza się rozpoznanie stanu obu odcinków 
linii, przy czym rozpoznanie stanu aktywnego 
w jednym z odcinków linii blokuje rozpoznanie 
stanu w drugim odcinku linii i wymusza w nim 
stan aktywny. 

W układzie pierwszy odcinek linii /li/ 
poprzez pierwszy bufor /!/' stanu linii /li/ 
podleczony jest do pierwszego detektora /5/ 
stanu linii /li/, a ponadto poprzez pierwszy 
nadajnik sygnału /3/ w linię /li/ podleczony 
Jest do drugiego detektora /6/ stanu linii 
/12/. Drugi odcinek linii /12/ poprzez drugi 
bufor /2/ stanu linii /12/ podleczony jest do 
drugiego detektora /6/ stanu linii /12/ oraz 
poprze? drugi nadajnik sygnału /4/ w linię 
/12/ podleczony jest do pierwszego datektora 
/5/ stanu linii /li/. Oba detektory /5 i 6/ 
stanu linii /li i 12/ sterowane zegarem syn
chronizującym /7/ steruję dwoma buforami /l i 
2/ stanu linii /li i 12/ oraz dwoma nadajnika
mi sygnału /3 i 4/ w oba odcinki linii /li i 
12/, w których stan aktywności nadawanego syg
nału określony jest przez układ zadawania 
stanów aktywnych /8/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G06F Al(21) 266239 (22) 87 06 12 
(71) Polska Akademia Nauk, Zakład Systemów 

Automatyki Kompleksowej, Gliwice 
(72) Buchała Krzysztof, Kaczmarczyk Witold, 

Podeszfa Andrzej 
(S4) Emulator mikroprocesorów 
(57) Emulator mikroprocesorów składa się z 
sondy buforującej, sondy zasadniczej i adap
tera. Adapter /c/ zawiera układ selektywnego 
rozpoznania adresów wektorów przerwań, wsk-
tora resetu oraz obszaru pamięci testowej 
/5c/, który podłęczony jest do magistrali 
emulujęcej /MI/ i sterowany z układu stero
wania emulacja/8c/ sterowanego z magistrali 
sterującej emulację /MIII/ poprzez porty 
konfiguracji adaptera /9c/, a ponadto storu-
jęcego układem sterowania pracę po cyklu ma
gistrali procesora /13c/ współpracujęcego z 



58 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 26 /392/ 1 9 8 8 

portami emulującymi pamięć testowe /4c/ pod
leczonymi do magistrali emulującej /MI/ i 
sterującej emulację /MIII/. Sonda buforująca 
/b/ zawiera selektor sygnałów procesora emu
lowanego /Ib/ oraz bufor sygnałów sterujących 
dwukierunkowych /3b/ sterowane przez sygnały 
generowane w znajdującym się w sondzie zasad
niczej /a/ układzie sterowania /3a/ na pod
stawie sygnałów generowanych przez procesor 
/8a/, przełęcznicę trybów MIN/MAX /6a/, gene
rator sygnałów trybu MINIMUM /10a/ i układ 
konwersji protokołu OMA /7a/, znajdujęce się 
również w sondzie zasadniczej /a/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) G06F Al(2l) 266278 (22) 87 06 15 
(71) Zakłady Teleelektroniczne "TELKOM-TELFA", 

Bydgoszcz 
(72) Buczkowski Ryszard, Arciszewski 

Włodzimierz 
(54) Układ do zmiany adresów generowanych 

przez mikroprocesor 
(57) Układ ma przesuwny rejestr zbudowany z 
przerzutników /l/ tak poleczonych między 
sobę, że wyjście /Q/ każdego poprzedniego 
przerzutnika poleczone jest z wejściem /D/ 
przerzutnika następnego z tym, że wyjście 
/Q/ ostatniego przerzutnika /l/ poleczone 
jest z wejściem wyboru adresu /a/ multiplek
sera /2/. 

Do pozostałych wejść multipleksera /2/ 
dołęczone sę linie adresowe /A/ mikroproce-» 
sora i linie programowego adresu /PA/» Do 
wejść zegarowych /C/ wszystkich przerzutni
ków /l/ dołęczone jest wyjście mikroprocesora 
wyayłajęce impuls określający poczętek ins
trukcji, natomiast wejścia ustawiajęce /&/ 
tych przerzutników poleczone sę z wejściem 
układu wysyłajęcym impuls poczętku zmiany 
adresu. /I zastrzeżenie/ 

4(51) G06F 
H04B 
H04L 

A2(21) 271392 (22) 88 03 22 

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

(72) Szudrowicz Dózef, Wosicki Roman, 
Kapciuk Oerzy 

(54) Układ do zdalnej współpracy /nikrokom-
"puterów IBM PC i kompatybilnych z nimi, 
waieci informatycznej LANLink 

(57) W układzie server /l/ poleczony jest z 
satelitę /2/ dwoma torami połęczeń, przy czym 
każdy z tych torów składa się z dwóch par 
modemów /3, 5/ i /6, 8/ ze stykami "s2", a 
modemy każdej z par połęczone sę ze sobę łę-
czami telefonicznymi /4/ i /7/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) G06F Al(21) 272665 (22) 88 05 24 
(71) Przemysłowy Instytut Elektroniki, 

Warszawa 
(72) Adamkiewicz Hubert, Oackiewicz Bogusław, 

Zajęć Oerzy 
(54) Układ interfejsowy komputerowego systemu 

pomiarowo-kontrolnego " 
(57) Układ składa się z modułu interfejsowego 
komputera /IK/ oraz z szeregu modułów inter
fejsowych /IBl...IBn/ bloków pomiarowych. 
Moduł interfejsowy komputera /IK/ zawiera de
koder /D/, nadajnik /NT/, przerzutnik /P/. 
mono8tabilne multiwibratory /MA/, /MB/ oraz 
odbiornik sygnału potwierdzenia /OP/. Moduły 
interfejsowe /IBl...IBn/ bloków pomiarowych 
zawieraję odbiorniki /0T1....OTn/, bramki 
iloczynu logicznego /Bil...Bin/, rejestry 
/RS1...RSn/,bramki sumy logicznej /BSl...BSn/ 
linie opóźniajęce /LOI...LOn/, inwertery 
/II...In/ oraz nadajniki /NPl...NPn/ sygnału 
potwierdzenia. Do bramek iloczynu logicznego 
i sumy logicznej dołęczone sę procesory lo
kalne /PL1. . .PLn/ . /l zastrzeżenia/ 

4(51) G06K 
G06F 

Al(21) 266248 (22) 87 06 l! 

(71) Instytut Systemów Sterowania, Katowice 
(72) Gauza Piotr, Migała Zbigniew 
(54) Spgsób i układ o bezwzględnym pomiarze 

położenia metodę indukcyjne, uwłaszcza 
w digitizerach "* 

(57) Sposób pol 
mywanych z siat 
zasilajęcym czu 

Układ ma c 
bie siatki /SI, 
wierzchnie robo 
układów wzmacni 
mierzę przesuni 
nia /C/ umieszc 
czej /T/ digiti 
/G/. 

ega na sumowaniu 
ek i porównywaniu 
jnik. 
ztery przesunięte 
S2, S3/, która s 
czę. Siatki sę do 
ajęcych /W/ i ukł 
ecie fazowe. Czuj 
zony jest na powi 
zera i zasilany z 

/3 

napięć otrzy-
z napięciem 
względem sie-
tanowię po
łęczone do 
adów, które 
nik położa-
erzchni robo-
generatora 
zastrzeżenia/ 
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4(51) G08B Al(21) 264387 (22) 87 03 02 
(71) SIMP Ośrodek Doradztwa Technicznego 

"ZORPOT", Warszawa 
(72) Chroócickl Jacek, Nowak Ryszard 
(54) Urządzenie wykrywające zmiany tempera

tury w zakresie podczerwieni, wywołane 
."ruchem niepożądanych obiektów w chro^" 
nionym pomieszczeniu 

(57) Urządzenie składa się z trójnogu /l/, 
korpusu /2/, płytki /3/ z układem elektro
nicznym, podwójnego elementu piroelektryczne-
go /4/ oraz obudowy /5/ z soczewkę /6/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) G08B Al(2l) 266297 (22) 87 06 16 
(75) Iżewicz Sławomir, Sopot; Piecyk Tadeusz, 

Gdańsk; Śmiałek Grzegorz, Sopot; Żądło 
Danuez, Gdańsk 

(54) Układ miniaturowego przenośnego sygna
lizatora akustyczno-optycznego 

(57) Układ zawiera układ zasilający /UZ/, 
załączany przy pomocy wyłącznika pierwszego 
/Wl/, którego wyjście Jest połączone z wejś
ciem /a/ układu generacyjnego /UG/, którego 
pierwsze wyjście /b/ połączone jest, poprzez 
wyłącznik drugi /W2/ oraz układ elektroniczny 
/UE/, z przetwornikiem elektroakustycznym 
/PEA/. Drugie wyjście /c/ układu generacyj
nego /UG/ jeet połączone, przy pomocy wyłącz
nika trzeciego /W3/, z przetwornikiem elektro-
optycznym /PEO/. /3 zastrzeżenia/ 

UE PEA 

4(51) G08B A2(21) 270990 (22) 88 03 02 
(75) Kocuj Adam, Wiśniewski Dózef, Szczecin 
(54) Alarmowy sygnalizator świetlny 
(57) Alarmowy sygnalizator zawiera lampę wy
ładowczą /3/ zasilaną z prostownika /l/ przy 
czym w układ lampy wyładowczej /3/ włączony Jest generator impulsów /6/, włączany sygna-em z bloku sprzęgającego /8/, który otrzymu
je sygnał z csntrali alarmowej. Sygnał wyjś
ciowy generatora impulsów /6/ podany Jest do 
bloku klucza /7/, który przez układ podwyż
szający napięcie /4/ zasila elektrodę lampy 
wyładowczej. /i zastrzeżenie/ 

4(5i) G08B 
G08C 

A2{21) 272759 (22) 88 05 27 

(75) Biernat Jerzy» Zabrze; Turczyński 
Zbigniew, Katowice; Deptuch Maciej, 
Bytom 

(54) Sposób transmiaji, zapisu, odczytu 
granicznych parametrów fizjologicznych 
oraz ustalóriycTTTodow mowy czíowieká 
poprzez bezprzewodową przystawkę 
przelToanę z systemem komputerowym 
ratowniczym 

(57) W sposobie sygnały analogowe mowy /SAM/ 
odebrane przez odbiornik /OMA/ zostają przet
worzone w sygnały cyfrowe poprzez przetwornik 
analogowo-cyfrowy /PAC/, natomiast graniczne 
cyfrowe sygnały tętna /CST/ zostaję odebrane 
przez odbiornik cyfrowy tętna /OCT/. Cyfrowe 
sygnały mowy /CSM/ oraz cyfrowe sygnały tętna 
zostają zapisane w pamięci systemu mikropro
cesorowego /SMP/. 

Sygnały cyfrowe mowy /CSM/ wyświetlane 
sę w liczniku alarmowym /LA/ oraz w liczniku 
identyfikacyjnym /LI/. Graniczne cyfrowe syg
nały tętna /CST/ wyświetlane sę w liczniku 
tętna /LT/. Cyfrowe sygnały mowy /CSM/ oraz 
cyfrowe sygnały tętna /CST/ sę automatycznie 
emitowane poprzez wspólny mikronadajnik cyfro
wy /MNC/, do systemu komputerowego ratownicze
go /SKR/. 

W systemie komputerowym ratowniczym /SKR/ 
cyfrowe sygnały mowy /CSM/ oraz cyfrowe sygna
ły tętna /CST/ odbierane eę przez odbiorniki 
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/OCM/ i /OCT/ i są zapisane w pamięci systemu 
mikroprocesorowego /SMP/ oraz wyświetlane na 
licznikach /LA, LÏ, LT/ oraz na monitorze 
ekranowym. Zakodowane sygnały mowy i inne syg
nały mowy po zregenerowaniu ich w regenera
torze /RM/ wyświetlane zostają na monitorze 
ekranowym i zapisane w pamięci systemu mikro
procesorowego /SMP/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) G09B Ai(21) 266287 (22) 87 06 12 

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

(72) Kowalski Zygmunt, Kubiak Władysław,«., 
Migdalski Oan 

(S4j Laboratoryjny moduł dydaktyczny do 
ïïaTTczaïïia analizy ínstruí-smtaJnej 
ö"raz 2~as¥g*̂ zT3̂ îi'a''''Gkładu elektro
nicznego 

(57) Laboratoryjny moduł dydaktyczny do naucza
nia analizy instrumentalnej oraz zasad dzia
łania układu elektronicznego zawiera wzmac
niacz operacyjny usytuowany w obudowie skrzyn
kowej /!/ na której znajduje się jego symbol 
graficzny /2/ i fragmenty linii /4/ jego 
obwodów zewnętrznych zakończone gniazdami 
wtykowymi /7a - 7k/, służąc/mi do osadzania 
w nich łączówek uzupełniających zarówno bu
dowany moduł, jak i jego schemat ideowy. 

/I zastrzeżenie/ 
4 6 

-M51; 0118 Al (21) 266233 (22) 87 06 12 
(75) Radik Tynu A, Sjugis Anatol 3., Tallin, 

SU 
(54 ) Urzgdzsnie magnetoelektryczne do prze-

njieszczanîa "głowicy optycznej 
i57j Urządzenie zawiera dźwignię dwuramiennę 57J 

/!/ z głowicę optyczna / 4 / . W otworach kor
pusu ramion / 3 , 5/ dźwigni / l / zamocowane są 
uzwojenia współosiowe / 9 , 10/ obejmujące z 
pewnymi luzami /li, 12/ jarzmo pierścieniowe 
/13/. Symetrycznie względem płaszczyzny symet
rii jarzma pierścieniowego /13/ i współosiowo 
z nim osadzone srą dodatkowo dwa jarzma pierś
cieniowe /14„ 15/ z magnesami trwałymi /16 ( 
17s 18, 19/, zamocowanymi na nich diametral
nie w bezpośredniej bliskości uzwojeń współ
osiowych ,/9, 10/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) GUB 
H02P 

A2 (21) 271099 (22) 88 O3 08 

(71) Zakłady Radiowe "DIORA" Ośrodek 
.Projektowania i Wdrożeń Radiofonii 
Odbiorczej, Dzierżoniów 

(72) Kazimierski Aleksander, Kozak Mieczysław 
Miazga Ryszard * 

(54) Elektroniczny układ przełączania silnifcAu, 
(57) W układzie kontakt /l/ przełącznika funk» 
eji /Pf/ poleczony jest z ujemnym biegunem 
magnetofonowego silnika /Sm/ i z kolektorem 
tranzystora /Tl/. Kontakt /2/ jest poprzez 
rezystor /R2/ dołączony do zasilającego na
pięcia silników /Ua/, które podłączone jest 
także do dodatnich biegunów magnetofonowego 
silnika /Sm/ oraz silnika odtwarzacza /So/. 
Kontakt /6/ poprzez rezystor /R4/ połączony 
jest z bazę tranzystora /T2/. 

Kontakt /3/ przełącznika funkcji /Pf/ 
połączony jest z kolektorem tranzystora /Ť3/, 
którego baza poprzez rezystor /R5/ przyłączo
na jest do kontaktu /2/ w pomocniczym prze-
łączniku odtwarzacza /Po/, którego kontakt 
/!/ i zwarty z nim kontakt /l/ pomocniczego 
przełącznika magnetofonowego /Pm/ dołączone 
są do roboczego napięcia /U/ układu. Kontakt 
/4/ przełącznika funkcji /Pf/ połączony jest 
z kolektorem tranzystora /TA/. 

—, /i zastrzeżenie/ 

4(51) G21K 
GO IN' 

Al i 21) 2649Í 122) 87 03 30 

(71) Instytut; Chemii i Tachniki Oędrowej, 
Warszawa 

(72) Wroński Waldemar, Wisłowski Oanusz 
(54) Sposób napromieniania małych obiektów« 

zwłaazcza elementów "półprzewodnikowych 
i przer!oTn~a~To"mora radiacyjna do napror 
mieniania małych obiektów, zwłaszcza 
s le ment ów "półprzewodnikowych 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że napro
mienianie odbywa się w obrotowej kaseci« 
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wyposażonej w źródła izotopowe w Ilości od
powiadającej napromienianym elementom, któ
rej 'obrót powoduje przemieszczanie się źródeł 
izotopowych, albo do zetknięcia się z po
wierzchnię badanych elementów na czas ekspo
zycji, albo do wnętrza gniazd kasety na czas 
spoczynku. 

Komora radiacyjna zawiera kasetę, do któ
rej ładuje się slementy półprzewodnikowe pod
dawane napromleni Pod każdym elementem 
półprzewodnikowym znajduje się izotopowe 
źródło promieniowania /8/ luźno spoczywające 
w swoim gnieździe. Kaseta jeut wyposażona 
również w elementy zabezpieczające /li/ 1 /12/, 

/2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ H 
ELEKTROTECHNIKA 

4(51) HOia Al(21) 264146 . (22) 87 02 17 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Kablowego "ENERGOKABEL", Ożarów 
Mazowiecki 

(72) Kucharska Regina, Buszewicz Waldemar« 
Waczyński Antoni 

(54 ) Urządzenie do wykonywania lic wysokiej 
czestotlTwożci 

(57) Urzędzenie zawiera zespół zdawczy /!/, 
dwie głowica owijające /8/„ zespół wycięgu 
/14, 15/, kompensator /17/ przeznaczony do 
regulacji prędkości obrotowej bębna nawijar-
ki i nawijarkę /18/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H018 Al{21) 271378 (22) 88 03 23 
(30) 07 03 23 - ~ 8700680 
(71) N.K.F. Kaoel B.*/#, Delft, NL 
(72) Kreuger Frederik H., Van de Laar 

Antonius M. 
(54) Kabel wielożyłowy wysokiego napięcia, 

z*wta9Zc'za~Tabel trój żyłowy 
(5?) W kablu wszystkie izolowane żyły otoczo
ne ssa tłoczona poliolefinowę izolację rdze
niową /5/, wokół której znajduje się osłona 
/6/ przewodząca pręd elektryczny. Izolacja 
zwojowa /3a, 3bt 3c/ każdaJ żyły otoczona jast co najmniej jedrsę taśmę /4a, 4b, 4c/ 
z materiału zawierajęcego wgłębienia* 

/%?. zastrzeżeń/ 

4(51) HO IC 
H02G 

A1(21) 266332 (22) 87 06 17 

(71) Politechnika Lubelska, Lublin i Zakłady 
Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia 
im. Dymitrowa Zakład Nr 1, Warszawa 

(72) Aulajtner Kazimierz, Karwat Czesław, 
Radwański Stanisław, Kobylańska-Balcerzak 
Mirosława, Szranek Zygmunt, Krawczyński 
Ryszard, Krawczyk Marek, Przybysz 
Waldemar 

(54) Wąryatorowy odgromnik zaworowy o rozsze
rzonych funkcjach użytkowych 

(57) Wąryatorowy odgromnik zaworowy tworzy 
stos złożony z pojedynczych warystorów /3/ 
ułożonych Jeden nad drugim, w obudowie izola
cyjnej /4/. Zacisk /!/ wysokiego napięcia 
jest przyłęczony do linii elektroenergetycz
nej, a zacisk /5/ podstawy odgromnika jest 
uziemiony. Z górnej powierzchni warystora/wa-
rystorów /3/ najbliższych ziemi Jest wyprowa
dzony dodatkowy zacisk /2/ na zewnętrz odgrom-
nike. /I zastrzeżenie/ 

4(51 ) H01F 
C23C 

Al(21) 266309 (22) 87 06 15 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Posadowski Witold 
(54) Układ do wytwarzanie pola magnetycznego 
(57) Układ ma dwa magnetyczne zespoły /I/ 
i /II/, które sę umieszczone na magnetycznej 
zworze /III/. Pierwszy zespół /I/ tworzę mag
nesy umie8zczone w centralnej i zewnętrznej 
części układu i namagnesowane prostopadle do 
magnetycznej zwory /III/ tak, że bieguny mag
nesów na powierzchni w centralnej części i na 
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powierzchniach zewnętrznych są różnoimienne. 
Między magnesami pierwszego zespołu /I/ aa 
umieszczone magnesy drugiego zespołu /II/, 
które sę namagnesowane równolegle do płasz
czyzny podłoża tak, że w miejscu styku obyd
wu zespołów /I/ i /II/ na powierzchni roboczej 
układu występuję jednoimienne bieguny, a przy 
magnetycznej zworze /III/ występuję równoimien-
ne bieguny. /I zastrzsżenie/ 

4(51) HOlF A2(21) 271350 (22) 88 03 21 
(71) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego 

Łukasiewicza, Rzeszów 
(72) Wyderka Stanisław 
(54) Siłownik elektromagnetyczny 
(57) Siłownik charakteryzuje się tym, że na 
karkasie w kształcie rurki /l/ umieszczone sę 
cztery sekcje uzwojeń /2, 3, 4 i 5/, a wewnątrz 
niego znajduje się nurnik /6/ w kształcie wyd-
rężonego walca, przy czym 8ekcje skrajne uz
wojeń /2 i 5/ podzielone sę na pięć cewek. 
Czoła nurnika /6/ zaopatrzone sę w łożyska 
teflonowe /15 i 16/, przy czym w Jedne z nich 
wciśnięty jest koniec tłoczyska /18/ z wydrę-
żeniem /20/, którego drugi koniec ma wydręże-
nie z umieszczonym w jego dnie ferrytowym mag
nesem stałym oraz prętem /22/ wyposażonym w 
chwytak /25/. /2 zastrzeżenia/ 

K 0 7 35 34 36 2 3 6 4 1 8 5 7 10 C 33 3? 23 22 2« » 

4(51) HOIH Al(21) 266196 (22) 87 06 10 
(71) Instytut Elektrotechniki, Warszawa 
(72) Gmitrzak Albert, Winiarski ZJan, 

Biliński Oózef, Sibilski Henryk 
(54) Magnetodynamiczny przełącznik obwodów 

elektrycznych 
(57) Magnetodynamiczny przełęcznik obwodów 
elektrycznych ma w płycie/l/ wykonanej z ma
teriału izolacyjnego zamocowany styk stały 
/2/ oraz styk ruchomy /3/ w postaci płytki 
aluminiowej. W otworze pod tym stykiem zamo
cowana jest spiralnie nawinięta cewka induk
cyjna /4/ stanowięca źródło siły napędowej 
styku /3/. Nad etykiem ruchomym /3/ zamocowa
ny jeat na izolatorze drugi styk stały /5/ 
w odległości umożliwiającej nawinięcie końca 
styku ruchomego /3/ w czasie zadziałania prze
łącznika . /I zastrzeżenie/ 

4(51) HOIH A3 (21) 266228 (22) 87 06 12 

(61) "patent 134 182" 
(71) Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego 

Napięcia -ZWAR" im. Dymitrowa, Warszawa 
(72) Gadaliński Andrzej, Raczyński Wiesław 

Sęsoła Władysław, Kamiński Oerzy, 
Zalewski Andrzej, Rybak Zygmunt, 
Mościcki Krzysztof, Zgierski Bohdan, 
Oacak Wojciech 

(54) Tor wlelkoprędowy o sterowanym rozpływi« 
wyłącznika wysokonapięciowego z odLacz.""* 
niklem bocznikującym 

r wielkoprędowy wyłęcznika składa się 
gałęzi, tj. bieguna wyłęcznika /l/, 

jęcego pierścień magnetyczny /20/ ota-
tor prędowy, oraz bieguna odłęcznika 

ujęcego /2/ napędzanego cięgnami izola-
, zawierajęcego Jednorodne okucie doi« 
o małej impedancji. /2 zastrzeżenia/ 

(57) To 
z dwóch 
zawiera 
czajęcy 
bocznik 
cyjnymi 
ne /21/ 

4(51) HOIH Al(2l) 266371 (22)87 06 19" 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urzędzeń 

Sterowania Napędów, Toruń v(72) Guzowskl Andrzej 
(54) Złącze pomiarowe, zwłaszcza do bezpiecz

nikowych gniazd gwintowych 
(57) Złęcze ma obudowę /l/ wykonane z materia« 
łu izolacyjnego w kształcie walca i charakte
ryzuje się tym, że ma ruchomy atyk prętowy /6/ 
umieszczony centrycznie w tej obudowie, do
ciekany aprężynę /7/ i połęczony taśmę przewo
dzące /5/ z tulejkę /4/ usytuowane w pierw
szym otworze /lc/ obudowy oraz atyk gwintowy 
/2/ połęczony wpustem przewodzącym /2a/ z 
drugą tulejkę /3/ usytuowane w drugim otworze ' 
/Ib/ obudowy, przy czym obydwie tulejki /4, V 
stanowią przyłączowe gniazdo wtykowe. 

/l zastrzeżeni*/* 

4(51) HOIH 
H02G 

Al(21) 266378 (22) 87 06 

(71) Politechnika Lubelska, Lublin i Zakłady, 
Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięci« 
im. Dymitrowa Zakład Nr 1, Warszawa 

(72) Aulejtner Kazimierz, Karwat Czesław, i 
Radwański Stanisław, Krawczyński Ry8**l2 
Kobylańska-Balcerzak Mirosława, P r z y D y"l 
Waldemar - Ą 
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(54) Układ ciągłej sygnalizacji pracy odgrom
nika waryatorowego beziskrowego 

(57) Jkład tworzy etos złożony z pojedynczych 
warystorów /3/ ułożonych Jeden nad drugim, w 
obudowie izolacyjnej /4/, Zacisk /l/ wysokie
go napięcia jest przyłęczony do linii elektro
energetycznej, a zacisk podstawy /5/ odgromni
ka jest uziemiony. Z górnej powierzchni wa-
rystora/warystorów najbliższych ziemi Jest 
wyprowadzony zacisk dodatkowy /2/ na zewnętrz 
odgromnika. Pomiędzy zacisk dodatkowy /2/, 
B ziemię włączony jest wskaźnik /6/ cięgłej 
pracy odgromnika o dużej rezystancji wejścia. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) HOU Al (21) 266140 (22) 87 06 09 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektroniki 

Próżniowej„ Warszawa 
(72) Welik Wacław 
(54) Zawieszenie pojemnika geteru 
(57) Zawieszenie pojemnika /l/ ma sprężynę 
/3/ będęcę taśmę metalowe przymocowane jed
nym końcem do wyrzutni. Oo drugiego końca 
taśmy przymocowany Jest wspornik /7/ wykonany 
z drutu wygiętego w kształcie litery U. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) H01CJ Al(21) 270563 (22) 88 02 10 
(30) 87 02 10 - US - 013090 
(71) RCA Licensing Corporation; Princeton, US 
(72) Bauder Richard C. 
(54) Kineskop z maska cieniowe z niewielkim 

nadmiarem odchylenia linii 
(57) Kineskop zawiera maekę cieniowe /62/ ma-
Jęcę część perforowane /70/. Maska cieniowa 
ma obrzeże /64/ zajmujęce powierzchnię między 
linię graniczne /68/ części perforowanej, a 
linię zagięcia /66/. Maska cieniowa jest mo
cowana do ramki /76/ zorientowanej prostopad
le do oei środkowej. Szerokość /B/ obrzeża 
jest mniejsza przy większej osi 1 nie więkeza 

od pięciu procent odległości między mniejsze 
osie, a linię zagięcia wzdłuż większej oei. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) H01M Al(2l) 263656 (22) 87 01 15 
(71) Saft Societě Anonymie, Romainville, FR 
(54) Sposób wytwarzania elektrody kadmowej wzmóc« 

nionej polimerem, do akumulatora zasadowego 
oraz elektrodę otrzymane tym sposobem 

(57) Sposób według wynalazku polega na tym, 
że miesza się w wodzie czynnik żelujęcy, tle
nek kadmu i kadm w postaci proszkowej, stano
wiące substancję aktywne, karboksylowany ko
polimer styrenowo-butadienowy w proporcji 
0,5-3% wagowych w stosunku do substancji ak
tywnej, nakłada się przez powlekanie otrzy
mane papkę na metaliczny kolektor prędu, który 
się suszy oraz poddaje się zestaw działaniu 
temperatury zawartej pomiędzy 120°C i 150°C, 
w cięgu kilku minut tak, aby uzyskać usiecio-
wanie wymienionego polimeru. Otrzymana elek
troda kadmowa wykazuje porowatość w grenicach 
50-70%. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) H01L Al(21) 266296 (22) 87 06 16 
(75) Sizov Vyachealav G., Kalachev Valéry A., 

Gulyaev' Alexandr A., Slavinaky Zinovy M., 
Gorky, Melnik Zinovy M., Moskwa 

(54) Sposób montażu przyrzędów półprzewodni
kowych oraz urzędzenie do montażu przy
rządów półprzewodnikowych 

(57) Zgodnie ze sposobem drut przecięga się 
wzdłuż drogi determinującej kształt mostka, 
formujęc wznoszęcy się od pierwszej powierz
chni stykowej odcinek, punkt przegięcia, w 
którym unieruchamia się drut oraz opadajęcy 
ku drugiej powierzchni stykowej odcinek z siłę, 
zepewniajęcę odkształcenie plastyczne drutu w 
punkcie przegięcia. 

Urzędzenie zawiera zespół /32/ do unie
ruchamiania drutu osadzony na podstawie /10/ 
z możliwościę wychyleń w płaszczyźnie pionowej 
równoległej do płaszczyzny ruchu głowicy zgrze
wającej /17/. Organ roboczy /33/ zespołu /32/ 
współpracuje z drutem /22/ podczas formowania 
odcinka /9/ mostka /5/. Z zespołem /32/ pole
czony jest napęd /34/ ruchu w płaszczyźnie 
pionowej. Napęd /34/ połęczony jest elektrycz
nie z jednym, dodatkowym wyjściem bloku stero
wania. Stół współrzędnych /li/ jest zaopatrzo
ny w napędy /36, 37, 39/ ruchu w płaszczyźnie 
poziomej i pionowej oraz w napęd /38/ przetniesz-
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czeń kątowych w płaszczyźnie poziomej. Napędy 
/36, 37, 38, 39/ sa połączone elektrycznie z 
dodatkowymi wyjściami bloku sterowania. 

/8 zastrzeżeń/ 

4(51) HOIL 
G12B 

Al(21) 266338 (22) 87 06 17 

(71) Lubelskie Fabryki Wag, Lublin; Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Elektronicznych 
Układów Specjalizowanych, Toruń 

(72) Grosicki Andrzej, Major Bogdan 
(54) Sposób stabilizac 

elektronicznyć 
zacli temperatury pra 
h układów hybrydowych 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że w her
metycznej obudowie układu hybrydowego wykonu
je się otwór, przez który wprowadza się śro
dek stabilizuJęcy temperaturę, a następnie 
otwór zaślepia się przez lutowanie. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) H01P Al(21) 265441 (22) 87 04 30 
(71) PAN Centrum Badań Kosmicznych, Warszawa 
(72) Marczewski Wojciech 
(54 ) Mikroliniowy sprzęgacz hybrydowy typu 

zbliżeniowego 
(57) Mik roiinlawy sprzęgacz zawiera dwie pary 
wrót /2, 3/ i/5, 6/ i dwie Jednakowe prowad
nice mikroliniowe zwane dolnymi /13, 13'/, 
umieszczone na wierzchniej stronie metalizowa
nego od spodu podłoża dielektrycznego /li/ 
zwanego dolnym» Prowadnice /13, 13*/ sprzężo
ne są ze soba poprzez szczelinę między nimi. 
Każda z prowadnic /13, 13'/ dołączona jest do 
jednej pary wrót, odpowiednio /2, 3/ i /5, 6/. 

Nad szczelinę znajduje się dodatkowa 
prowadnica mikroliniowa /14/ dołączona do do
datkowej pary wrót /l, 4/, oddzielona od pro
wadnic dolnych /13, 13*/ materiałem dodatkowe-
fo podłoża dielektrycznego /12/ zwanego pod-
ożem górnym, o grubości kilka razy mniejszej 
od grubości podłoża dolnego /li/. Dodatkowa 
prowadnica /14/ sprzężona Jest z każde z pro
wadnic dolnych tak, że sprzężenia każdej do
wolnej pary prowadnic między sobę sę jedna
kowo silne. Szerokości pasków metalizacji /13, 
13*, 14/ stanowiących mikrolinie, szerokość 
szczeliny /15/ między prowadnicami dolnymi 
/Í3, 13'/, grubości podłoża dolnego /li/ i 
górnego /12/ i ich stałe materiałowe maję 
wartości odpowiadajęce jednakowym współczyn
nikom odbicia na wejściach każdych z sześciu 
wrót /l, 2, 3, 4, 5, 6/ sprzęgacza. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) HOIR Al(21) 266291 (22) 87 06 ig 
(75) Zajęć Andrzej, Warszawa, Przybysz 

Edward, Warszawa 
(54) Wielopołożeniowy przełącznik obrotowy dn 

układów elektronicznych 
(57) Przełącznik charakteryzuje się tym, żs 
bębenek /8/ każdego ssgmentu, którego poło
żenie w korpusie /7/ odwzorowywane oznacze
niem numerycznym jest ustalane zatrzaskowo 
za pomocą elementu sprężystego /9/, zawiera 
w osiach występów pokrętnych /8a/ otwory prze
lotowe /8b/ do osadzania w nich kołków bloku
jących zbędne jego pozycje, współdziałających 
z zaczspem /7d/ w korpusie /7/, a po przeciw
nej stronie tego bębsnka /8/ znajdują się dwa 
zsspoły wstępów do utrzymywania podwójnych 
styków zwierających, przesuniętych względem 
siebie o 180°. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H02B Al(2l) 266229 (22) 87 06 12 
(71) Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego 

Napięcia, Warszawa 
(72) Kamiński Derzy, Rybak Zygmunt, Sęsoła 

Władysław 
(54) Zespół wsporczo-przepustowy członu 

Fucnomeoo ze stycznikiem próżniowym 
T"bezpiecznikami do rozdzielnicy 
ćTwuczłonowej wysokiego napięcia 

(57) Ze 
mego ze 
mi ma i 
dzielaj 
go /6/ 
czoną z 
od toru 
połączo 
/&/ i s 

spół wsporczo-przepustowy członu rucho-
stycznikiem próżniowym i bezpiecznika-
zolacyjny wspornik przepustowy /l/ od-
ący napięciowo część rozłęcznę toru prąd 
zawierającą styk rozłączny /5/ i połą-
przyłączem dolnym /7/ stycznika /8/ 
przyłączowego /2/ bezpiecznika /9/ 
nego z przyłączem górnym /3/ stycznika 
zczęką /4/ bezpiecznika /9/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) H02B Al(21) 268018 (22) 87 09 30 
(71) Biuro Studiów i Projektów Energetycznych 

"ENERGOPROOEKT", Toruń 
(72) Waliszewski Dan, Nowacki Tadeusz, 

Osiadły Andrzej, Bogusz Sławomir 
(54) Układ do separaci i obwodów modułów 

iTygnalizacylinych tablic dyspozytorskiej! 
(57) Układ ma moduły sygnalizacyjne /l/, P°~ 
łączone z członem przerywającym /7/ P°Pr*?* 
człony separacyjne /6/ i moduły stykowe /5/« 
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Moduły sygnalizacyjne połęczone 39 z blokiem 
telemechaniki / 4 / i z blokiem mikroprocesoro
wych systemów mikrokomputerowych / 2 / poprzez 
człony seperacyjne / 3 / . /I zastrzeżenie/ 

4 ( 5 1 ) H02M 
F02M 

Ai(21) 266212 (22) 87 06 10 

(71) Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego 
"PZL-ÖWIDN1K", Świdnik 

(72) Psiuk Dózef 

(54) Tranzystorowa przetwornica wysokiego 
"Zap i ęc ±~sTĄ""SwTâs zeza ' do s a moc nodowaj 
wytwornicy ozoruj 

(57) Przetwornica zbudowana jest na bazie ge
neratora samodławnego, w którym pierwsze uz
wojenia pierwotno /zl/ transformatora /Tr/ po
łączone jest z kolektorem tranzystora /T/, zaé 
drugie uzwojenia oierwotne /z2/ połączone 
-Jest z bezę trr.;«.-,;.■ tore /T/. Drugie uzwojenie 
pierwotne /z2/ transformatora /Tr/ polaryzują
ce bazę tranzystora /T/ jest zasilane z rezys-
tancyjnego dzielnika napięcia /RI/, /R2/, 
który wî ci-uf-y jeat równolegle do źródła na
pitej f). stałego /Ul/. /I zastrzeżenie/ 

_# r _ _, 

U-f 

0 i-

4(51) HÜ2M 266316 (22) 87 06 15 

(71) Instytut Łęczności, Warszawa 
(72j Kunert Tadeu&-

(54) Układ blokowania półprzewodnikowych 
przetwornic Jreo'iTataTê'eo 
i l l » 11 1 ■ » n i ť -■ m . u l «u 1 I r - I I 1 nłili ■■■■m -I----|f—ll»li 

(57) W układzie wajście pierwsze dyskrymina-
tora napięcia / 2 / wykonanego korzystnie w 
oparciu o układ progowy z histereza, zwłasz
cza na bramce loginie;! HIE.--3 z układem 

Schmitta, połęczone j 
cy /l/ z wyjściem reg 
sów każdej przetwórni 
Wejście drugie dyskry 
Jest z wyjściem układ 
wspólnego dla wszystk 
cych równolegle. 

Wyjście dyskrymi 
z jednym z wejść prze 
/A/ typu RS. Wejście 
/ 4 / połęczone jest z 
poprzez niestabilny p 

est poprzez układ całkuję-
ulatora szerokości impul-
cy pracującej równolegle, 
m ina tora ,'2/ połęczone 
u koníka?1 napięcia, 
ich przetwornic pracuję-

natora /2/ połęczone jest 
łęczajęcych przerzutnika 
drugie tego przerzutnika 
masę układu przetwornicy 
rzycisk / 3 / . 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) H02M Al(21) 266373 (22; 87 06 19 

(71) Politechnika Szczucińska, Szczecin 
(72) Kalisiak Stanisław, Bojaóski Ludwik 
(54) Sposób sterowania falownika oraz układ 

cío sterowania falownika 

(57) W sposobie sterowania falownika każdy 
zawór półprzewodnikowy /S ~ S-J w swoim mak
symalnym kacie przewodzenia 2TC w przedziale 
keta O 7 -iTr- przewodzi w sposób niecięgły 
z przerwami, których szerokość jest równa ok
resowi częstotliwości nośnej lub jego krot-
ności, w przedziale keta -TJ— 7 ~"J~ zawór 
przawodzi w sposób cięgły, a w przedziale ke
ta —S—Jt T J/ zawór przewodzi w sposób nie
cięgły. Szerokość i rozstawienie przerw Jest 
symetryczne względem oei -^r— przewodzenia 
zaworów w przedziale keta O f —=— , natomiast 
przewodzenia zaworu w przedziale keta Jl - 2jl 
jest logiczne negację funkcji przewodzenia t 
zaworu półprzewodnikowego w przedziale O i Jl , 
Przewodzenie zaworu drugiego tej samej gałęzi 
Jest również logiczne negację funkcji prze
wodzenia zaworu^ pierwszego w pełnym kecie ste
rowanie O «■ 2JJ . Przerwy w przewodzeniu 
zaworów ea uzupełniane impulsami sterujęcymi 
generowanymi w okresach wleczenia zaworu sze
regowego /S. / wleczonego między źródło zasi
lania, a sterowane zawory półprzewodnikowe 
mostka trójfazowego, który załęczany i wyłę-
czany jest z częstotliwościę nośne. 

W układzie sygnał o częstotliwości fali 
nośnej /a/ doprowadzany jest Jednocześnie do 
sterowanego przerzutnika /!/ majęcego wejście 
sterujęce / A t / oraz do programowanego bloku 
/2/, z którego sygnały wyjściowe /C1 - Cg/ 
wraz z sygnałami logicznej negacji /b/ prze
rzutnika sterowanego /!/ podawane sę na wejś
cia sumatora logicznego / 3 / , którego sygnały 
wyjściowe /d. f d_/ podawane ea na zawory 
półprzewodnikowa /S± ~ Sg/ moetka trójfazowego 
falownik© / 4 / . Bygnał częstotliwości nośnej 
o regulowanym wypełnieniu /b/ przerzutnika 
sterowanego /!/ podawany jest na zawór sze
regowy /S / falownika ,/4/. /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) H02N Al (21) 266312 (22) 87 06 15 
(71) Wschodni Okręg Energetyczny, Zakład 

Energetyczny "ZAMOSC*', Zamość 
(72) Kryłowicz Adam, Wawrzyk Czesław, 

Us idus Oanusz 
(54) Generator elektrogazodynąmiczny 
(57) Generator charakteryzuje się tym, że 
wewnętrzna prostopadłoócienna przestrzeń obu
dowy /l/ przedzielona jest przegrodę dielek
tryczne /&/ na dwie identyczne przestrzenie 
o różnoimiennych potencjałach z wylotami gazu 
/22/, w której umieszczone sę przemiennie w 
jednakowej ilości po obu jej stronach prosto
padłe do niej rozwarte w kierunku ażurowych 
kolektorów /12 i 13/ symetryczne dielektrycz
ne dysze korytowe /3 i 4/ złęczone naprzemian 
ze sobę rozwartymi krawędziami bez przerw i 
przeciwnie ku sobie skierowane, w których 
dnach znajduję się rury /5/ doprowadzajęce gaz 
roboczy a w nich umieszczone sę emitery /7, 8/ 
o przekroju poprzecznym w kształcie rury ze 
szczelinę w tworzęcej, z rozwartymi ściankami 
zamkniętymi powierzchniami wypukłymi z otwor
kami /li/ o małym przekroju. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H02N Al(21) 266313 (22) 87 06 15 
(71) Wschodni Okręg Energetyczny, Zakład 

Energetyczny "ZAMOSC", Zamość 
(72) Kryłowicz Adam, Wawrzyk Czesław, 

Usidus Janusz 
(54) Generator elektrogazodynąmiczny 
(57) Generator charakteryzuje się tym, że 
wewnętrzna przestrzeń obudowy /l/ przedzielona 
jest płaskę przegrodę dielektryczne /2/ na dwie 
identyczne przestrzenie /6/ o różnoimiennych 
potencjałach, w których znajduję się zespoły 
emiterów /8 i 9/ nośników ładunków w postaci 
centrycznie umieszczonych pierścieni /3/ mają
cych w przekroju poprzecznym kształt trójkęta 
równoramiennego, w podstawie którego sę wyloty 
/10 i 11/ nośników ładunków wykonane z rurek 
o małych przekrojach, natomiast powierzchnie 
boczne sęsladujęcych ze sobę pierścieni /3/ 
tworzę dysze pierścieniowe, naprzeciw których 
umieszczone sę ażurowe kolektory /16 i 17/, 
przy czym do powierzchni /6/ pomiędzy emitera

mi /8 i 9/ doprowadzony jest gaz roboczy DO 
przez rurę /!/ w kształcie walca przedzielo 
nego przegrodę dielektryczne /2/. 

/I zestrzeżenie/ 

4(51) H02P Al(21) 265343 (22) 87 04 2 4 

(71) Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu 
Urzędzeń Elektrycznych Budownictwa 
"ELEKTROMONTAZ", Gdańsk 

(72) Zieleniec Grzegorz 
(54) Układ elektronicznego przekaźnika 

częstotliwości 
(57) Układ zawiera przetwornik sygnału wejś
ciowego /l/ oraz detektor częstotliwości /2/„ 

córa częstotliwości /2/ wchodzę trzy kom« 
paratory /Al, A2, A3/, źródło prędowe /T3, 
T4/, wzmacniacz /Wz/ oraz przekaźniki /K2/, 
/KI/. /I zastrzeżenie/ 

4(51 ) H02P 
G01R 

Al(21) 266370 (22) 87 06 19 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urzędzeń 
Sterowania Napędów, Toruń 

(72) Guzow8ki Andrzej 
(54) Sposób i układ do płynnego zadawania 

prędkości obrotowej z symulację predf-
kościowego sprzężenia zwrotnego, zwifä*az-
cza do testowania tyrystorowych ukła
dów napędowych" 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że za po
moce układu elektronicznego zadaje się pręd
kość obrotowe z jednoczesne symulację pręd-
kościowego sprzężenia zwrotnego. 

W ukłedzie wyjecie generatora /G/ tworzę 
dwa tory sygnałowe /A, B/. W pierwszym torze 
sygnałowym /A/ Jest wleczony jsden wzmacniacz 
/Wl/, zaś w drugim torze /B/ jest włęczony 
szeregowo przesuwnik fazowy /P/ i drugi w*"**T_ 
niacz /W2/, przy czym wyjściami układu sę "YJ?" 
cia wzmacniaczy /Wl, W2/ /2 zastrzeżeni«/ 

4(51) H03B Al(21) 266052 (22) 67 06 03 
(71) Dom Handlowy Nauki, Sp. z 0.0., Warszaw«* 
(72 ) Grzybowski Leszek, Kołodziej Oanuez 
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(54) Układ generatora drgań mikrofalowych 
(57) Układ zawiera układ sprzęgający oraz 
układ przekazujący energię mikrofalowe do od
biornika. Układ jest wyposażony w magnetron 
/l/ zasilany z zasilacza wysokiego napięcia. 
Magnstron /l/ Jest połączony poprzez współo
siowy cyrkulator /3/ z wnękę rezonansowe /4/ 
stanowiące obciężenie. Z cyrkulatorem /3/ 

Íest poleczony sprzęgacz kierunkowy /5/ z do-ęczonym detektorem /6/, połączonym z współ
osiowym obciążeniem /7/ małej mocy. Do wyjś
cia sprzęgacza /5/ jest podłączone, poprzez 
przejecie współosiowe - falowód /8/, obcięże
nie dużej mocy /9/. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) H03B A1(21) 266207 (22) 87 06 10 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Francik Andrzej, Krlvoeejev Dimitr 
(54) Półprzewodnikowy generator mikrofalowy 
(57) Generator zawiera diodę Gunna /2/ umiesz
czone w rezonatorze /l/ mikropaskowym, który 
jest poleczony ze standardowe wyjściowe linię 
/5/ mikropaskowę za pomoce mikropaskowego do-
pasowujęcego układu /4/. Na pasku dopasowuję-
cego układu /4/ jest umieszczona przewodząca 
nakładka /6/. /I zastrzeżenie/ 

1 i A A i S 

4(51) H03H A2(21) 270575 (22) 88 02 09 
(71) Zakłady Urzędzeń Komputerowych 

"MERA-ELZAB". Zabrze 
(72) Diaków Bazyli, Kowalowski Leszek, 

Wala Stefan 
(54) Filtr do eliminacji zakłóceń emitowanych 

przez urzędzenie elektroniczne, zwłasz
cza sprzęt komputerowy"*" 

(57) Filtr składa się z pierścieniowego rdze
nia ferrytowego i uzwojenia nawiniętego na 
nim, przy czym uzwojenie to stanowi kabel 

sieciowy zasilajęcy urzędzenie. Trzecia żyła 
ochronna kabla sieciowego łęczy masę urządze
nia z zerem energetycznym. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H03K Al(21) 264967 (22) 87 04 01 
(71) Zakłady Radiowe "UNITRA-RZESZŐW, 

Rzeszów 
(72) Barłowski Jerzy, Habrat Marek 
(54) Układ elektronicznego wyłącznika napięcia 

zasilania odbiorników, zwłaszcza o cha-
Tâkterze rezystancyjno-pojemnościowym 

(57) Układ zawiera bistabilny przerzutnik 
zbudowany na dwóch tranzystorach /Tl/ i /T2/ 
o przeciwnej polaryzacji, oraz monostabilne 
łęcznikl sterujęce /Łl/ 1 /Ł2/. Pomiędzy emi
ter /e2/ i obwód bazy /b2/ tranzystora steru
jącego /T2/ włęczony Jest kondensator /C/. 

>li /l zastrzeżenie/ 

4 (51) H03K 
(71) 
(72) 

Al(21) 266253 (22) 87 06 12 
Instytut Komputerowych Systemów 
Automatyki i Pomiarów, Wrocław 
Rutkowski Krzysztof 

(54) Układ rozruchowy multiwibratora astabil-
nego 

(57) Układ zawiera regulowane źródło prędowe 
/I/, poleczone z pierwsze końcówkę kondensa-
tora oraz z wejściem przetwornika napięcie-
pręd /U/I/. Wyjście przetwornika napięcie-
-pręd /U/I/ poleczone Jest z wejściem multi
wibratora 88tabilnego /MA/. /3 zastrzeżenie/ 

4(51) H03K Al(21) 266327 (22) 87 06 16 
(75) Frąckiewicz Zbigniew, Szczecin 
(54) Układ rozładowania kondensatora oraz 

przekaźnik czasowy z tym układem 
(57) Układ rozładowywania kondensatora zbu
dowany jest z tranzystora /Tr/ przyłączonego 
do kondensatora obwodu czasowego /C/, którego 
baza polaryzowana Jest z dzielnika napięcia 
/RI, R2/. 
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Przekaźnik czasowy zbudowany Jest z 
członu opóźniajęcego /R/, /C/, na wyjściu któ
rego dołączona jest poprzez element lub układ 
progowy /EP/ bramka tyrystora /Ty/ poleczonego 
szeregowo z cewkę przekaźnika /P/, przy czym 
do członu opóźniającego /R/, /C/ przyłączony 
jest układ rozładowywania kondensatora /URC/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) H03K A1Í21) 266328 (22) 87 06 16 
(75) Frąckiewicz Zbigniew, Szczecin 
(54) Uniwersalny przekaźnik elektroniczny 
(57) Przekaźnik zbudowany jest z triaka /T/ 
oraz układu sterującego składającego się z 
zasilacza /Z/, układu funkcyjnego /UF/, gene
ratora impulsów synchronizujących /GIS/ oraz 
klucza elektronicznego /KE/. 

/2 zastrzeżenia/ 

(54) Sposób.syntezy częstotliwości 

4(51) H03K Al(21) 272700 (22) 88 05 25 
(71) Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszech

niania Postępu Technicznego i Organiza
cyjnego "POSTEOR" Oddział Gdańsk, Sopot 

(72) Dobrowolski Henryk 
(54) Szeregowy licznik elektroniczny 
(57) Licznik składa się z dowolnej ilości 
stopni, przy czym kaZdy stopiań składa eię z 
przerzutnika IK, wykonanego technologię ukła
dów półprzewodnikowych, zbudowanego z dwóch 
przerzutników prostych P L Q.. Wyjścia prze
rzutnika Q; wyjścia proste /Q/ i zanegowane 
/Ü/ oraz wyjścia przerzutnika P; wyjście 
proste /P/ i zanegowane /W/ sa wyprowadzone na 
zewnętrz i poleczone z wejściami liczęcymi 
/C., C_, C_, C./» w ten sposób, że wyjścia 
poprzedniego stopnia licznika /Q, Q, P, P/ eę 
połączone z wejściami liczęcymi /C., C , C_, 
C./, następnego stopnia licznika. Wejścia 
pierwszego stopnia licznika są poleczone z 
wyjściami układu impulsującego, zaś wyjścia 
dowolnego stopnia licznika sa poleczone z 
wejściami układu wykonawczego, a wszystkie 
stopnie licznika oraz układ wykonawczy są 
poleczona z układem zerującym /2/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) H03L A2(2ł) 272683 (22) Ö8 05 24 
(71) Zakład Opracowań i Produkcji Aparatury 

Naukowej "ZOPAN", Warszawa 
(72) Jurek Marian 

(57) Sposób polega na tym, że odczytuje ale 
kształt przebiegu wyjściowego, uprzednio za
pisany w pamięci PROM lub RAM, której wiel-
kość nie zależy od rastra częstotliwości ayn-
tezowanel , adresując tę pamięć przy pomocy au-
matora akumuluj^cego z tym, że. sumator akuau-
lujęcy taktuje się częstotliwością zmieniaiaoa 
się zależnie od żądanej częstotliwości wyje-
ciowej . Z1 ostrzeżenie/ 

4(51) H03M A2(2i) 271066 (22) 88 02 26 
(71) Wyższa Czkoła Inżynierska im. Gen. 

A. Zawadzkiego, Opole 
.(72) Tarczyński Wiesław, Stefański Tomasz 
(54) Sposób przetwarzania analogowo-cyfroweao 

przebiegów szýffEozmiennych "— 
(57) W sposobie wejściowy sygnał analogowy 
podaje się do wejść analogowych /We/ przetwor
ników analogowo-cyfrowych /PAC 1 do PAC n/# przy czym przed rozpoczęciem pomiaru, za po
moce systemu mikroprocesorowego /S/n-?/ prze
kazuje się do układu sterujęcego /US/ infor
mację o liczbie wykonywanych pomiarów, który 
z kolei poprzez wyjście sterujęce /S/ podają 
sygnał logiczny do wejść sterujących /SU/ 
wszystkich układów pamięci buforowej /UPB1 do 
UPBn/ powodujęc odłączenie wejść-wyjść /We-Wy/ 
tych układów od magistrali systemu /MS/, a 
przyłączenie ich wejść cyfrowych /WeC/ do wyjść 
cyfrowych /Wy/ współpracujących z nimi przet
worników analogowo-cyfrowych /PACI do PACn/. 
Z układu sterującego z wyjść taktujących 
/PI do Pn/ wysyła się do wejść taktujących 
/ST/ poszczególnych przetworników analogowo-
cyfrowych sygnały wyznaczające chwile przet
warzania wejściowej wielkości analogowej poda-. 
nej na wejścia wszystkich przetworników ana
logowo-cyf rowych. 

Po zakończeniu pomiaru za pomocą układu 
sterującego /US/, na wyjściu sterującym /SU/, i 
zmienia się sygnał logiczny, ktéry powoduje 
ponowne przyłączenie wejść-wyjść cyfrowych 
/We-Wy/ układów pamięci buforowej /UPB1 do 
UPBn/ do magistrali systemu /MS/. Za pomocą 
systemu mikroprocesorowego /SJJP/ wyposażo
nego w program, pobiera się w odpowiedniej 
kolejności informację z układów pamięci bufo
rowej /UPB1 do UPBn/ i tworzy uporządkowany 
zbiór wartoáci cyfrowych odpowiadających 
wejściowej wielkości analogowej. 

/l zastrzeżenie/ 

4(51) HÜ43 
KO 4L 

A2(21) 271142 (22) 88 03 10 

(71) Wojskowy Instytut Łączności, Zegrza 
(72) Wierchowicz Bogdan 
(54) Sposób i układ odtwarz» 1, \*_svnchrpni-

zacj ' i pakieTöwaj w gyncKrorîle£ňyt;n 
s"y8tèmaçh' ' "t ran'sm is J T cTáTiýčh "* 

(57) Sposób wykorzystujący cykl iczne nadawani« 
sekwencji synchron izu jące j , polega na wyezu-
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iwariiu sekwencji synchronizacji pakietowej 
ciągu danych odbieranych, a następnie porów-
-niu momentu odebrania końca sekwencji syn-
rontzujęcej z pakietowe odbiorcze skal« cza-
i i na tej podstawie dokonaniu jej korekcji. 

Układ ma układ poszukiwania sekwencji 
ynchronizacji pakietowej /i/ połączony z 
kładami analizy przyspieszeń /4/ i opóźnień 
5/ pakietowej odbiorczej skali czasu, które 
ołaczone sa z wejściami sterującymi /d/-, /e/ 
ultipleksera /6/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) H05K Al(21) 266305 (22) 87 06 15 
(71) Instytut Automatyki Systemów 

Energetycznych, Wrocław 
(72) Przybyś Oerzy, Pędziński Ryszard 

(54 ) Obudowa modułowego aparatu elektrycznego 
(57) Obudowa utworzona jest z dwóch metalowych najkorzystniej aluminiowych połówek /!/ o prze-

kroju zbliżonym do dużej, litery C. zwróconych 
ku sobie bocznymi ramionami /2/, do których 
z tyłu jest przymocowany metalowy, najkorzyst
niej aluminiowy łącznik /3/ związany na stałe 
z drukowaną płytkę /6/, zaś z przodu, z góry 
i z dołu są przymocowane elementy łączące /8/. 
Do płaszczyzn czołowych połówek /l/ są od 
wewnątrz przytwierdzone dystansowe elementy 
/li/ przeznaczone do mocowania drukowanych 
płytek /6 i ?/. H zastrzeżeń/ 



II. W Z O R Y U Ż Y T K O W E 

4(51) AOID Ul(21) 82568 (22) 88 02 02 
(71) Krajowy Związek Elektrometalowych 

Spółdzielni Pracy, Ośrodek Rozwoju 
Techniki, Lublin 

(72) Łoza Marian 
(54) Kopaczka wibracyjna do roślin okopowych 
(57) Kopaczka charakteryzuje się tym, że 
przetwornik ruchu składa się z wałka /l/ na
pędowego osadzonego w dwóch łożyskach /2/ 
tocznych, na końcu którego osadzone jest koło 
zamachowe /4/ z tarczę w kształcie tworzęcej 
stożka o kecie wierzchołkowym około 150°, na 
której zamocowane jest rozłęcznis, prostopad
le do niej łożysko /5/ wahliwe, w którym osa
dzony jest suwliwie czop wodzika /6/ w kształ
cie trójkąta równoramiennego w podstawie któ
rego zamocowane są dwa łożyska /3/ współpracu
jące z czopami /13/ piasty /14/ o poziomej osi 
prostopadłej do osi obrotu koła zamachowego 
/4/, osadzonej na stałš na poziomym wale /7/ 
łożyskowanym na ramie kopaczki /16/, na którym 
blisko łożysk zamocowane są na stałe dwa wa
hacze /8/ górne, złączone przegubowo poprzez 
łęczniki /9/ o nastawnej długości z górne 
częścię wahaczy /10/ dolnych, mocowanych ra
zem z wahaczami /15/ na ramie /16/ kopaczki 
1 złęczonyml od dołu przegubowo z wytrzęsa-
czami /li, 12/, przy czym tarcza stożkowa ko
ła /4/ ma sześć gniazd pod łożysko wahliwe 
/5/, każde wykonane w innej odległości od osi 
koła. Rama kopaczki posiada kształt prosto
kąta i przekrój poprzeczny w kształcie pros
tokąta z zaokrąglonymi narożami. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) A01G U3(21) 81330 (22) 87 10 09 
(61) 79805 
(30) 87 10 04 - Międzynarodowe Targi Rolno-

Przemysłowe "POLAGRA 87" 
(71) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 

Skierniewice 

DZIAŁ A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

(72) Jagielski Kazimierz, Oudek Dan, 
Cianciara Zdzisław 

(54) Maszyna do wyrywania pni drzew, a 
zwłaszcza drzew owocowych 

(5?) Maszyna wyposażona jest w bslkę kratową 
/17/, która mocowana Jest jednym końcem w 
węzłach mocowania /18/ ramy nośnej, a do dru
giego końca, na uchu /19/, podwieszony jest 
uchwyt /20/ z mechanizmem zakleszczajęco-od-
blokowującym. Między końcami belki kratowej 
/3 7/ zawiasowo, do widełek /21/, mocowane 
jest ucho tłoczyska siłownika hydraulicznego 
/23/. W obrębie ramy nośnej, w jej dolnej 
części zamocowane sąt oddzielny zbiornik /25/ 
oleju, pompa /26/ z przekładnią przyspiesza
jącą /27/, przewody hydrauliczne /29/ i sek
cyjny rozdzielacz hydrauliczny /28/, które 
to elementy tworzą zewnętrzną instalację hyd
rauliczną maszyny. /I zastrzeżenie/ 

4(51) A01G Ul(21) 82853 (22) 88 02 26 
(75) Ssnapik Aleksander, Warszawa; Baryłko 

Mieczysław, Wrocław; Kaniszewski 
Stanisław, Żyrardów; Krzemiński Derzy, 
Warszawa; Bohdanowicz Lech, Warszawa 

(54) Emiter 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest emiter, 
stosowany w urządzaniu do kropelkowego nawad
niania roślin jako element-końcówka dozujący 
wodę. Emiter składa się z korpusu /!/ i trzonu 
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4 i51) A01K Ul(21) 83002 (22) 88 03 11 
(71) Spółdzielnia Kółek Rolniczych, 

Dzierzgowo 
(72) Mrzygłód Jerzy, Sokołowski Stanisław, 

Granica Wiesław, Szczepański Jarosław, 
Ulatowski Zdzisław 

(54) Zawieszenie drabiny do zadawania pasz 
(57) Zawieszenie drabiny do zadawania pasz, 
składające się z dwóch drewnianych drabin 
/i.4 i 15/ poleczonych u góry prętem /16/ i 
tworzących trójkątne koryto, pozwala na 
umieszczenie koryta na wysokości dostosowanej 
do wzrostu bydła. Przesuwając przegub płaski 
/IG/ umieszczony między prętami pionowymi /li 
i 12/ wspornika /13/, przymocowanego trwale 
do słupa /6/ obniżamy lub podwyższamy koryto 
/1&, 15 i 16/ zawieszone na pręcie /3/ przy
mocowanym przegubowo do wspornika /5/ w 
kształcie Jarzma umocowanego do słupa /6/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) A01K U1(21) 83021 (22) 88 03 11 
(75) Grudziecki Jan, Wolsztyn 
(54) Kwoka dla kurcząt 
(57) Przedmiotem wzoru jest urządzenie do 
ogrzewania odchowywanych kurcząt. Urządzenie 
to me płytę grzejną, której podstawą jest 
rama grzejna /3/ nakrytą przez stożkową pok
rywę /2/, posiadającą obrotową grzędę /i/, 

/ l zas t rzeżen ie / 

4(51) A01K Ul(21) 83074 (22)' 88 03 17 
(71) Morski Instytut Rybacki, Gdynia 
(72) Blady Wiesław, Broniecka Janina, 

Czajka Władysław, Grzywacz Ryszard, 
Korpys Ryszard, Moderhak Waldemar, 
Pieper Józef, Zaucha Janusz 

(54) Narzędzie połowowe 

(57) Według wzoru gardziel narzędzia połowowe
go stanowi układ linek, z których w części /2/ 
ukształtowane są oczka w postaci sześcioboków, 
B w dalszej części /3/ ukształtowane są oczka 
w postaci czworoboków, przy czym każdy z dwóch 
przeciwległych sobie boków oczek o kształcie 
sześcioboka, usytuowanych równolegle do wzdłuż
nej osi symetrii narzędzia połowowego jest 
nie krótszy od 1/4 długości skrzydeł /l/, zaś 
długość części /2/ gardzieli jest wielokrot
nie większa od długości części /3/ gardzieli, 
n«stomis>at długość łączna obu części /2 i 3/ 
gardzieli względem tylnej części /4/ narzędzia 
połowowego ma się jak 1:1 do 1:0,5. Narzędzie 
połowowe stanowi wyposażenie kutrów i łodzi 
rybackich. /I zastrzeżenie/ 

4(51) A228 U1(21) 83075 (22) 88 03 17 
(71) Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu 

Mięsnego, Wrocław 
(72) Ścigaj Zbigniew, Pisarek Zbigniew 
(54) Nóż do wykrwawiania 
(57) Nóż do wyk 
takich jak trzo 
pierający /2/ p 
do tulei /3/ i 
chołkowej, w kt 
szerokości równ 
tworząc z nim p 
górnej rury /&/ 
•tuowana jest os 
krążka wykonane 

rwawiania zwierząt rzeźnych, 
da chlewna i bydło ma pręt roz-
rzytwierdzony w sposób trwały 
zbiegający się w części wierz-
órej Jest wykonane wycięcie o 
ej grubości ostrza tnącego /l/ 
ołączenie rozdzielne. W części 
stanowiącej rękojeść noża usy-
łona /4/ w postaci płaskiego 
go z blachy. /l zastrzeżenie/ 

4(51) A22C 
B02C 

Ul(2l) 82933 (22) 88 03 04 

(71) Szczecińskie Zakłady Drobiarskie, 
Szczecin 

(72) Nowiński Aleksander, Arendt Andrzej 
(54) Urządzenie do oczyszczania mięsa, 

szczególnie drobiowego" 
(57) Wzór użytkowy rozwię 
racowania konstrukcji urz 
nia kości i chrząstek od 
drobiowego. Urządzenie ma 
rą mocuje się do gardziel 
którym następuje wstępne 
i kości. 

Ślimak głowicy /5/ u 
/4/ sprzęgnięty Jest ze ś 
Do tulei /4/ zamocowane j 
nlerza zamykającego /&/ i 
/6/ sito robocze /14/. Cz 
/5/, którą obejmuje sito 

zuje zagadnienie op
ędzenia do oddziela-
mięsa, szczególnie 
postać głowicy, któ-
1 wilka do mięsa, w 
rozdrobnienie mięsa 
mieszczonej w tulei 
limakiem wilka /2/. 
est przy pomocy koł-
ściągów śrubowych 
ęść ślimaka głowicy 
robocze /14/ ma 
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kształt cylin 
wymi, których 
luzem z wewnę 
go /14/. Wyło 
stożkowa /13/ 
rę wydostaję 
ki, zaś czyst 
promieniowo p 

dryczny z występami /5a/ śrubo-
grzbiety stykają, się z małym 

trznę powierzchnia sita robocze-
t z głowicy stanowi gardziel 
z przepustnicę /li/» przez któ-

się na zewnętrz kości i chrzęst-
a masa mięsna jest wytłaczana 
rzez otwory sita roboczego /14/. 

/ I zas t rzeżen ie / 

"1 , 
1 3 Są 7 8 4 3 6 Sa 7 //VY \ 9 o il 

4 ( 5 1 ) A22C U 1 ( 2 1 ) 8 3 5 1 1 '22) 88 04 27 

(71) Politechnika Białostocka, Białystok 
(72) C:r.orc 3an 
( 54 ) U r z fi d s s n i q_ do roz drąbniania bloków 

zam C5^^jJo_ JliSl£â 
(57) Urządzenie ma mechanizm rozdrabniajęcy 
ekładajęcy aię z wału / 4 / i noży tnęcych /6 i 
7/. Nad mechanizmem rozdrabniajęcym zamonto
wany jest podajnik /&/, zaś poniżej lej zasy«> 
oûwy /9/ i osłona /10/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) A23N Ul(2l) 83044 (22) 88 03 14 

(30) 87 10 04 - Międzynarodowe Targi 
Poznańskie 

(71 ) Instytut Zootechniki - Zootechniczny 
Zakład Doświadczalny, Chorzelów 

/72) nabłońaki Kazimierz, Kiełb Kazimierz, 
Łucki Czasław; Ramik Oózef 

( t)Ą} Natżiiszczacz pasz 

( 57j Prz-ôdmiûtem wzoru użytkowego jest natłusz
czać;, pasz sypkich i granulowanych, w szcza«-

gólności karmy dla drobiu. Natłuszczacz sta
nowi metalowy zbiornik /!/ umieszczony na 
stojaku /2/. W dnie zbiornika jest zawór apus 
towy /5/ poleczony z dyszę tłuszczu /4/, któ-~ 
ra sprzężona jest mechanicznie z dyszę sprężo
nego powietrza /3/ w sposób umożliwiajęcy 
zmianę ich wzajemnego ustawienia. Wewnętrz 
zbiornika znajduje się grzałka elektryczna /8/ 
zasilana poprzez przewód /6/ i wyłęcznik /7/ 
Pokrywa zbiornika jest szczelna i ma króciec* 
/-*/• /2 zastrzeżenia/ 

(22) 87 10 01 4(51) A43C Ul(2l) 81278 

(71) Przedsiębiorstwo Zagraniczne "PROSPER" 
Spółka z 0.0., Kraków 

(72) Błachut Zbigniew 

(54) Nakładka przeciwślizgowa 

(57) Nakładka do obuwia składa się z metalowej 
prostokętnej płytki /l / majęcej na obydwu stro
nach powierzchni kolce / 3 / i / 4 / , przy czym 
końce płytki / l / obustronnie ścięte i wywinię
te ku górze do wysokości nie większej niż wy
sokość znajdujęcych się na powierzchni wewnęt
rznej kolców / 3 / , maję płaskie przelotowe otwo
ry / 2 / # przez które przewleczona jest taśma 
mocujęca. 1 /l zastrzeżenie/ 

4(51) A43D Ul (21) 82775 (22) 88 02 19"' 

(71) Wielkopolskie Zakłady Obuwia "POLANIA", 
Gniezno 

(72) Groszewski Tadeusz 

(34) Urzędzenie do wzuwania i wyzuwania kopyt 
ö~TamaniTu"J'~m o k a s yno- wy m 

(57) W urzędzsniu uchwyt /!/ piętki kopyta / 3 / 
prowadzony jest pałękiam /5/ zawieszonym swoimi 
końcami we wspornikach / 4 / i poleczonym z cięg
nem /9/. Wsporniki / 4 / przytwierdzone sę do 
podstawy / 2 / . /12 zastrzeżeń/ 

4(51) A44B Ul(2l) 31880 (22) 87 12 07 

(71) SIMP Ośrodek Doradztwa Technicznego 
"ZORPOT", Warszawa 

(72) Zegar Wojciech, Bronisz Sławomir, Popie 
Antoni 

(54) Samozaciskowa klamra do zapinania pasów 

(57) Samozaciskowa klamra składajęca się z 
korpusu i klamer charakteryzuje się tym, że 
korpus ma dwa wyżłobienia ustalające po*0*9"*/ 
względem siebie dwóch zaciskajęcych klamer týf 
tak 
da 

od-k, aby były one w tym miejscu od siebie oa-
lone. /I zastrzeżenie/ 
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-\i,3) A45C Ul(21) 83078 (22) 88 03 k, 

(75't Dębski Andrzej, Łódź 
(54) Torba z folii 
(57) Torba z folii z zamocowane w górnej częś
ci rękojeścią /l/ z twardego tworzywa od stro
py górnej krawędzi /2/ posiada zakładkę /3/, 
która w zakończeniu /4/ na całej długości po
siada linię /5/ zgrzania z powierzchniami 
bocznymi /6/ torby. /I zastrzeżenie/ 

,4^i) A45F Ul(21) 81788 (22) 87 11 27 
\?%) SIMP - Ośrodek doradztwa Technicznego 

ZORFOT', Warszawa 
(72) Zaremba Alfreda 
'54) Plecak z chlebakiem 
(57) Plecak charakteryzuje się tym, że chlebak 
/%/ ma trzy jj.«dr£ jrs ír!*..9cry /%/ przytwierdzo
ne do tylnej ścianki chlebaka /l/, a plecak 
'/*/ »iď *îwx« łeci.ns taśmy /4/ przytwierdzone do 
grzbietu tylnej ścianki /7/ i jedne taśmę /4/ 
jrzytwierdzonę do dolnej krawędzi pokrywy. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) A47B Ul(21) 82620 (22) 88 02 08 
(71) Gdańskie Zakłady Elektroniczne "UNIMOR", 

Gdańsk 
(72) Tomaszewski Ryszard, Belniak Kazimierz, 

Lubiński Mieczysław 

fc-*) Nóżka do obudowy drewnianej sprzętu 
rediowo-telewizyjnego powszechnego 
stosowania 

(5/) Nóżkę stanowi cylindryczny kubek o prze-
f J*J kołowym wykonany z elastycznego tworzy-

Í'S sztucznego, majęcy dolne zewnętrzne część 
/i/ ukształtowana w postać stożka ściętego o 
riewielkiej zbieżności, z podstawę przychodzę-
rs> w płytkie podcięcie stanowiące stopę /2J 
""•óżki. W partii środkowsj nóżki część zewnęt
rzna /l/ Jeat zakończona płaskim kołnierze** 
'aorowym /3/, powyżej którego lest ukształ' *a-
na górna wewnętrzna część cylindryczna /4/ * 
*,aterema Jednakowymi elastycznymi kołnierz^?i 
•sř̂ lkiřwyrí /5/. 

Wewnętrzna powierzchnia tworzącej cylind
rycznej tak ukształtowanego kubka, jest zaü 
ostrzona w sześć jednakowych rozstawionych co 
tiQ° usztywniajecv"-1- *eber wewnętrznych /6/, 
majęcych wysokość /C/ na wlocie mniejsze od 
wysokości ich przy dnie /7/ kubke i całkowite 
długość /h/ mniejsze od całkowitej głębokości 
/H/ kubka. /I zastrzeżenie/ 

4(51) A47B Ul(21) 83066 (22) 88 03 16 
(75) Balcerkiewicz Ryszard, Poznać 
(54) Stolik do sprzętu mikrokomputerowego 
(57) Ramę nośne stolika tworzę wygięta pod ke
tem proetym rurka /l/ połęcrona z ugięte w 
kształcie litery MC" nogę oraz ugięty w kształ
cie dużej litery "U" stojak /3/ z przymocowa
na w Jego dolnej części podpórkę. Ramę nośne 
spina u góry rama pulpitów, na której umieez-
czony jest pulpit roboczy /8/ oraz umieszczo
ny nad nim pulpit monitora /7/. W lewej części 
""«*"■,- pulpitów zamocowane a? prowadnice, w któ
rych podparty jest pulpit klawiatury /10/. Pod 
raise pulpitów, z jej prawej strony, znajduje 
~-iç zestaw półek przykryty pulpitem drukarki. 
i,- ramie /15/, w jej dolnej czyści, spoczywa 
pełk3 na papier /18/. /I zastrzeżenie/ 

4(51} A47C Ul(2l) 83047 (22) 88 03 15 
(71) Spółdzielnia Inwalidów "PIONIER", 

Prudnik 
(72) Dsncewicz Eugeniusz, Komidzierski 

Eugeniusz, Domański Andrzej, Dudar 
Bogdan, Wójcikowski Alojzy, Bachórz 
Bogusław 
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(54) Oparcie plecowe stołka warsztatowego 
(57) Oparcie charakteryzuje się tym, że rura 
/i/ ma dwa odcinki, pionowy i odchylony. Rura 
/l/ na odcinku odchylonym ma otwór na sworzeń 
/10/, który osadzony jest w otworze kostki 
łożyska /9a/ blachy mocujęcej /9/ poleczonej 
śrubami /&/ ze sklejka drewniana /li/. Odci
nek pionowy rury /l/ jest dociskany wkładkę do 
blachy prowadzącej osadzonej trwale na rurze 
siedziska. /I zastrzeżenie/ 

4(51) A47C Ul(2l) 83048 (22) 88 03 15 
(71) Spółdzielnia Inwalidów "PIONIER", 

Prudnik 
(72) Oancewicz Eugeniu«*. Komidzierski 

Eugeniusz, Domański Andrzej, Dudar 
Bogdan, Wójcikowski Alojzy, Bachórz 
Bogusław 

(54) Obrotnica siedziska stołka warsztat .,-,30 
(57) Obrotnica ch»5rakteryzuje się tym, ±- rura 
/3/ jest połęczona prostopadle, rozięcznie z 
pięcioma ramionami /Ib/ i ma powyżej pierścień 
/S/ a wewnątrz tulejkę /4/ i osadzony w niej 
wałek /(>/, którego koniec ma obwodowy rowek" 
/6b/ z otworem /6a/ a powyżej osadzone jest 
łożysko wzdłużne /10, 11, 12/, które dopasowa
ne jest do korpusu /9/ połączonego z kształ
townikiem nośnym /13/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) A47C Ul (21) 8305Û (22) 88 03 15 
(71) Spółdzielnia Inwalidów "PIONIER", 

Prudnik 
(72) Dancewicz Eugeniusz, Komidzierski 

Eugeniusz, Domański Andrzej, Dudar 
Bogdan, Wójcikowski Alojzy, Bachórz 
Bogusław 

(54) stołek warsztatowy 
(57) Stołek ma na rurze /2/ podstawy /1/osa-
dzonę tulejkę /3/ a tuleję ślizgowa /8/ z 
wkrętem /8a/ osadzoną ma na korpusie /10/ po
leczonym z kształtownikiem nośnym /12/, z któ
rego wyprowadzona jest rura siedziska /15/ z 
uchwytem /17/ na rurę /16/ oparcia plecowego 
/19/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) A47G U1(21) 82990 (22) 88 03 09 
(75) Marciniak Marek, Yiloclav zk 

(54) Wieszak, zwłaszcza do gardaroby 
(57) Zewnętrzne końce ramior. " wieszaka mała 
kształt zbliżony do kuli z odcinkiem wykonany« 
po łuku /3/ od wewnętrznej strony, zaś występ 
/4/ do podczepiania spódnicy przypomina kształ
tem duże literę G, przy czym podstawa tej lite
ry leży na jednej linii z podstawę poprzeczkt 
/5/, gdzie między końcowymi częściami poprzecz
ki /5/, a wspomnianymi występami /4/ sę utworzo
ne szczeliny /6/ do wprowadzenia elementów za-
czepowych spódnicy. /I zastrzeżenie/ 

4(51) A47D Ul(2l) 82283 (22) 88 01 05 
(75) Wolfram-Oaroszyński Włodzimierz, 

Daźwiński Czesław, Warszawa 
(54) Ręczny grill do ryb i mięs 
(57) Grill stanowi rynnowe korytko /l/ pole
czone dwudzielne zawiasę /2/ z rynnowym ko
rytkiem /3/ stanowięcym pokrywę. Korytko /l/ 
z Jednej strony zakończone jest trzpieniem 
/4/, zaś z drugiej strony - zwężone rękojeścią 
/5/. Na rękojeści /5/ osadzona jest spinajęca 
korytka /l, 3/ przesuwka ślizgowa /6/, majęca 
wyżłobienie /7/. /I zastrzeżenie/ 
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4(51) A470 Ul(21) 02284 (22) 88 01 05 
(75) Wolfram-Oaroszyński Włodzimierz, 

Jaźwiń3ki Czesław, Warszawa 
(54) Składany grill domowo-turystyczny 
(57) Gril 
tów łaczo 
żeniu two 
/I/. Pale 
usytuowan 
na przewo 
ki boczne 
nich końc 
kach bocz 
na. Rożna 
strony za 
giej atro 

1 składa się 
nych ze sobę 
rżących écia 
nisko /!/ ma 
a jest komor 
dem /5/ z mi 
maję tuleje 
ów nóżek /8/ 
nych wykonań 
stanowię ko 

opatrzone w 
ny zakończon 

z prostokętnych elemen-
zawiasami /2/ i po zło-

ny boczne i palenisko 
otwory /3/, pod którymi 
a nadmuchowe /4/ połęczo-
echem nożnym /6/. Ścian-
/7/ do umieszczania w 
. W przeciwległych ścian-
e sę wycięcia /9/ na roź-
rytka rynnowe/10/ z jednej 
haczyki /ii/, zaś z dru-
e rękojeści? /12/. 

/i zastrzeżenie/ 

(54) Rożen ogrodowy 

4(51) A470 Ul(21) 82806 (22) 88 02 24 
(71) Spółdzielnia Pracy Wyrobów Metalowych 

"STAL", Pruszków 
(72) Kwiatkowski Andrzej, Olędzki Zbigniew 
(54) Rożen ogrodowy 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest rożen 
ogrodowy przeznaczony do przyrzędzania kiełba
sek i szaszłyków. 

Rożen ma ruszt /!/ mający dwa drężki z 
rękojeściami /2/ oparty na podporze /3/ oraz 
podporze /4/. Podpora /3/ zakończona jest wi
dełkami /5/ z jednej strony oraz ostrzem /&/ 
z drugiej strony. Podpora / 4 / składa się z 
ekranu /?/ poleczonego z prętami /8/ i majęce-
go wycięcia /9/, w których osadzone sę drężki 
z rękojeściami /2/. Rożen ma dwa szpikulce 
/10/ do trzymania kiełbasek. /I zastrzeżenie/ 

4(51) A470 Ul (21) 82807 (22) 88 02 24 
(71] Spółdzielnia Pracy Wyrobów Metalowych 

"STAL", Pruszków 
(72) Kwiatkowski Andrzej, Olędzki Zbigniew 

4(51) A47K 
E03C 

Ul(21) 83032 (22) 88 03 14 

(75) Mysłowski Włodzimierz, Bielsko-Biała 
(54) Wanna do kępieli 
(57) Wanna do k ę p i e l i j e s t zbudowana z naczy
n ia / l / uformowanego w podstawie-sta lażu / 2 / 
w k t ó r e j osadzona j e s t armatura san i ta rna / 3 / 
atanowięca z naczyniem i podstawę-stalażem 
jedne ca łość . / l zas t rzeżen ie / 

4(5lj A47K Ul(2l) 83081 (ZZ) 88 03 17 
(71) Młodzieżowy Ośrodek Innowacji "POLIN", 

Bydgoszcz 
(72) Rutkowski Lech, Ziętkowski Ryszard, 

Jankowski Roman 
(54) Dozownik mydła płynnego 
(57) Dozownik ma korpus w postaci pojemnika /l/ 
osadzonego w koszyku prowadnicy /Z/, majęcej 

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego Jest rożen 
ogrodowy przeznaczony do przyrządzania kieł
basek i szaszłyków oraz do suszenia grzybów. 

Rożen ma ruszt /l/ majęcy dwa drężki z 
rękojeściami /2/ oparty na podporach /3/ i /4. 
Podpora /3/ zakończona jest widełkami /5/, 
zaś podpora /4/ składa się z ekranu /7/ po
łączonego z prętami /&/. Podpora /3/ i pręty 
/&/ osadzone sa w tulejach podstawy. Do su
szenia grzybów na ruszt /l/ kładzie 9ię siat
kę. /I zastrzeżenie/ 
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ogranicznik /3/, na której zamocowana Jest 
dźwignia /4/. Pojemnik /l/ ma kranik /5/ z 
wyprofilowanym otworem /6/, połączony rurkę 
/15/ z tłoczkiem /li/. Nakrętka /9/ Jest osa
dzona w nakrętce pojemnika /8/ i stanowi pro
wadzenie suwliwe dla rurki /15/ i złącze dla 
cylindra tłoka /10/. Cylinder tłoka /10/ jest 
siedziskiem sprężyny /12/ i zakończony jast 
wyprowadzeniem na wężyk /14/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) A61B Ul(2l) 82723 (22) 88 02 16 
(71) Centrum Wdrażania Postępu MPRO-MED" 

Sp. z o.o., Warszawa 
(72) Zdunek Wojciech, Zdunek Bożena 
(54) Opaska zaciskająca naczynia krwionośne 
(57) Opaska zaciskająca naczynia krwionośne 
ma kształt paska złożonego z dwóch odcinków 
/l i 2/ taśmy samospinającej, złączonych 
trwale końcami, z umocowaną na jednym końcu 
klamerką /3/, przez którą pasek Jest przewi
nięty, tworząc pętlę. /I zastrzeżenie/ 

4(51) A61F Ul(2l) 83011 (22) 88 03 10 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji 

Produkcji Zwierzęcej "MEPROZET", Gdańsk 
(72) Bujko Tadeusz, Gacek CJerzy, Dorynek 

Stanisław 
(54) Pojemnik apteczki na łódź lub tratwę 

"ratunkowi? 
(57) Pojemnik apteczki /l/ ma kształt walca, 
na obwodzie którego znajdują się wzmacniające 
występy /2/. Górna część pojemnika zakończona 
jest gwintowaną szyjką /3/ z otworem o śred
nicy nie mniejszej niż 5/8 średnicy pojemnika 
/l/. Przy szyjce /3/ uformowane są występy /4/ 
z otworami do mocowania linki uchwytu /5/, 
Pokrywę pojemnika stanowi nakrętka /7/ posia
dająca na czole wgłębienie przedzielone wys
tępem prostokątnym /9/. /l zastrzeżenie/ 

4(51) A61H Ul(2l) 81607 (22) 88 03 16 
(71) Spółdzielnia Pracy "PREFA-MAT", Police 
(72) Niedźwiecki Dan 
(54) Przyrząd do masażu mięśni wzdłużnych 

kręgosłupa 
(57) Przyrząd ma kółka /l/ osadzone trwale na 
wałku /2/ i ruchomo w rączce /3/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) A61H Ul(2l) 81881 (22) 87 12 07 
(75) śmigielski Oerzy, Warszawa 
(54) Nawilżacz aerozolowy 
(57) Nawilżacz ma a 
płaszczyźnie boczne 
/li/, na górnej pła 
szklanego /6/, umoc 
uchylne ramię /7/ o 
bocznej rurę parową 
obrotowoą /l/ i dys 
znajduje się palnik 

parat /4/, który 
j ma pulpit manip 
szczyźnie wlew do 
owanego od spodu 
raz na drugiej pł 
/12/ połączoną z 
zą wylotową /2/, 
/3/. /2 zast 

na jednej 
ulacyjny 
pojemnika 
poprzez 
aszczyźnie 
głowicą 

w której 
rzężenia/ 

4(5i) A61H Ul(2l) 82546 (22) 88 02 01 
(71) Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycz

nego "FASO-ORTMED", Warszawa 
(72) Skrzypczak Maciej, Potęga Ryszard 
(54) Kula dla osób niepełnosprawnych 
(57) Podstawa kuli ma korzystnie cztery punk
ty podparcia. Punkty podparcia są rozmieszczo
ne gwiaździście w stosunku do osi kolumny 
wsporczej /6/, tworząc odchodzące od niej nie
równomiernie rozmieszczone ramiona /l/, /2/, 
/3/, /4/. /3 zastrzeżenia/ 



Nr 26 /392/ 1988 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 77 

4(51) A61K 
C12M 

Ul (21) 83108 (22) 88 03 21 

(75) Dąbrowa Andrzej, Warszawa 
(54) Bakteriologiczny tester terenowy z 

antybiogramem 
(57) Bakteriologiczny tester, składa się z 
płytki /l/ wykonanej z materiału odpornego 
termicznie i chemicznie, wyposażonej w układ 
pojemników /3/ na pożywki i komorę-pojemnik 
/4/ dla wykonania antybiogramu, oraz z pokryw
ki /2/, pojemnika /5/ na chemioterapeutyki i 
pojemników na jałowe waciki i pensetę. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) A61L Ul (21) 82971 (22) 88 03 08 
(71) Wojewódzki Związek Spółdzielni 

Mleczarskich Zakład Remontowo-Montażowy, 
Bydgoszcz 

(72) Litewka Adam 
(54) Sterylizator 
(57) Sterylizator ma obudowę majęcę wewnątrz 
promiennik, przy czym obudowa składa się z 
podstawy /l/ 1 pokrywy /2/, a promiennik /3/ 
zamocowany Jest do przesłony /9/ podwieszonsj 
do sufitu pokrywy /2/. Pokrywa /2/ ma wycię
cie /6/ oraz szczeliny /7/. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) A62C Ul(2l) 83090 (22) 88 03 18 
(71) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 

Wielkopolski Okręgowy Zakład Gazownictwa, 
Poznań 

(72) Dzida Franciszek 
(54 ) Szafka dla gaśnic 
(57) Szafka charakteryzuje się tym, że ściany 
boczne /A, 5/ i ściana tylna so w górnej częś
ci krótsze od drzwiczek /l/, tworząc wraz z 
odpowiednio wyprofilowanym daszkiem /10/ otwo
ry /12/. Dno szafki stanowię elementy drew

niane lub stalowe tak usytuowane, że tworzę 
w tym dnie wolne powierzchnie zapewniające 
swobodny przepływ powietrza do wnętrza szafki. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) A63B Ul(21) 83022 (22) 88 03 11 

rowerowym. 

(71) Zakłady Rowerowe "ROMET", Bydgoszcz 
(72) Kopczyński Oędrzej, Kociński Klaudiusz, 

Przybyła Derzy 
(54) Urządzenie treningowe z napędem 

To ćwiczeń mięśni nóg 
(57) Urzędzenie ma hamulec taśmowy, którego 
taśma hamująca /6/ opasuje koło zamachowe /4/, 
a jej końce osadzone w klamrach samozaciska-
jęcych tylnej /7/ i przedniej widełkowej /8/ 
są zawieszone na poprzeczce stałej /9/ znaj
dującej się w widełkach przednich Y10/ ramy 
/l/. Organem regulacji siły hamowania jest 
rolka napinająca /li/ dociskana dociskiem śru
bowym /12/ do taśmy /6/ nad kołem zamachowym 
/4/. /l zastrzeżenie/ 

4(51) A63F Ul(21) 83030 (22) 88 03 12 
(75) Broda Kazimierz, Bełżyce 
(54) Układanka magnetyczna składająca się 

ź" elementarnych sześcianów 
(57) Układanka charakteryzuje się tym, że w 
każdej ściance sześcianu /l/ jest wgłębienie 
/2/ o długości równej wymiarowi krawędzi, 
stanowiące wpust o przekroju prostokątnym, 
usytuowane równolegle i symetrycznie wzglę
dem Jego krawędzi, w którym jest umieszczony 
magnes /3/ o kształcie zbliżonym do kształtu 
wgłębienia /2/. Głębokość wgłębienia /2/ do 
jego szerokości i długości jest stosunkiem 
liczb 4 : 8 : 30. /I zastrzeżenie/ 
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4 ( 5 l J A63H U l ( 2 l ) 82117 ( 2 2 ; 87 12 21 

(71) Spółdzielnia Inwalidów Wojennych, 
Katowice 

(72) Pálion Paweł, Gawroński Piotr, Pyclik 
Józef, Witań9ki Janusz 

(54) Zabawka w postaci butów samokroczęcych 
(57) Zabawka składa się z buta lewego /l/ i 
buta prawego / 2 / , połączonych wykorbione osia 
/3/, napędzane mechanizmem sprężynowym /4/, 
nakręcanym ręcznie przy pomocy pokrętła /5/. 
Na obracajęcej się wykorbionej osi /3/ umoco
wana Jest trwale dźwignia wzniosu /6/ buta 
lewego /l/ i dźwignia wzniosu /7/ buta prawe
go /2/. Obie dźwignie /6, 7/ umieszczone sa 
we wspólnej płaszczyźnie z wykorbione osie 
/3/ i przesunięte względem siebie o 180°. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) A63H LII (21) 82118 (22) 87 12 21 
(7i) Spółdzielnia Inwalidów Wojennych, 

Katowice 
(72) Pálion Paweł, Gawroński Piotr, Pyclik 

Józef, Witański Janusz 
(54) Sprężynowy mechanizm napędowy do zabawek 
(57) Mechanizm posiada płaska, spiralnie zwi
nięte sprężynę /l/, osadzona wraz z dwuskrzyd
łowe tulejkę zapadkowe /2/ i napędzającym ko
łem zębatym /3/ na wspólnym wałku /4/, zakoń
czonym pokrętłem /5/. 

Napędzające koło zębate /3/ tworzy przek
ładnię z zębnikiem napędzanego koła zębatego 
/&/, osadzonego na osi czynnej /!/ zabawki, 
a napędzane koło zębate /6/ tworzy przekładnię 
o dużym przełożeniu z zębnikiem pośredniego 
koła zębatego /8/, które napędza zębate koło 
zapadkowe /9/, współpracujęce z dwustronne za
padkę balansowe /10/. /I zastrzeżenie/ 

DZIAŁ 8 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

4(51) B018 Ul(2l) 82714 (22) 88 02 12 
(75) Dziurka Andrzej, Sosnowiec, Tucholska 

Barbara, Sosnowiec 
(54 ) Szybkowar 
(57) ijzybkowar charakteryzuje się tym, że koł
nierz /3/ naczynia ma dwustopniowe 
odchylenie kętowe od tworzęcej /t/ 
nej części /l/ naczynia, przy czym 
odchylenia pierwszej strefy /3a/ k( 
od tworzęcej /t/ wynosi 40 do 65° 
odchylenia drugiej strefy /3b/ kołr 
od tworzęcej /t/ wynosi 85 do 89°. 

/2 zastrzeżenie/ 

dosrodkowe 
cylindrycz-
kęt / o ć / 

cołnierza /3/ 
a kęt /yO / 
tnierza /3/ 

4(51) B02C Ul (21) 82992 (22) 88 03 09 
(71) Instytut Mineralnych Materiałów 

Budowlanych, Opole 
(72) Janka Ryszard, Kisiel Stanisław 
(54) Złęcze śrubowe do mocowania płyt 

pancernych w młynie rurowo-kulowym 
(57) W złęc 
powierzchni 
czym szerok 
tej Jest mn 
trzpień śru 
której powi 
stożka /8/ 
kę /9/ z ro 

zu śrubowym łeb śruby /l/ ma ścięte 
ę stożkowo-walcowe /2/, /Z/, przy 
ość /S/ łba w części górnej, ścię-
iejsza od jej średnicy /D/. Na 
by /l/ nakręcona jest nakrętka /7/, 
erzchnia czołowa ma kształt ściętego 
i współpracuje ze stożkowe podkład-
zcięciem /10/, której kęt rozwarcia 
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/ fi / /bota/ Jest większy od keta / Y' / stożka 
nakrętki /7/ oraz większy od keta rozwarcia 
sfazowania stożkowego /li/ wykonanego w ścia
nie walczaka /12/ młyna. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B07C Ul(21) 82673 (22) 88 02 09 
(71) Fabryka Urządzeń Okrętowych "TECHMET", 

Pruszcz Gdański 
(72) Więckowski Zbigniew, Dankoweki Wiesław, 

Szczeklik Oanusz 
(54) Sortownica, zwłaszcza do narybku żywego 
(57) Sortownica charakteryzuje się tym, że 
obrotowe rolki /&/ rusztu maję ksztait stożka 
ściętego, którego średnica zmniejsza się w 
miarę oddalania się od zasypu i jest zakończo
na walcem o średnicy mniejszej od najmniejszej 
średnicy stożka ściętego. Co druga rolka /8/ 
jest połączona z nastawczę listwę /10/ zakoń
czona pokrętłem /li/ regulującym prześwit 
szczeliny. Sortownica jest wyposażona w pod
stawę /2/ jezdne na kółkach z regulowanymi 
co do wielkości i ilości zsypami korytowymi 
zaopatrzonymi w spustowy otwór /12/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(5l) B08B Ul(21) 82279 (22) 88 01 04 
(71) Centralny Okręg Energetyczny - Elektro

ciepłownia "KAWĘCZYN", Warszawa 
(72) Kucharski Sylwester, Główka Mirosław 
(54) Przyrząd do czyszczenia powierzchni 

wewnętrznych rur 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest przy
rząd do czyszczenia powierzchni wewnętrznych 
rur z osadów popiołu i innych zanieczyszczeń. 

Przyrząd ma rurę /l/, która na Jednym 
końcu ma ulożyskowaną obrotową głowicę /2/ za

wierającą dysze skierowane skośnie względem 
osi rury /!/ oraz dyszę /A/ ustawioną pod sta
łym kątem do osi obrotu głowicy /2/, zaś na 
drugim końcu nasadkę /5/. Rura /l/ osadzona 
je3t na układzie centrująco-prowadzącym, 
składającym się z nóg /6/ o regulowanej dłu
gości, zakończonych kółkami prowadzęcymi za
mocowanymi teleskopowo w śrubach. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B08B Ul(21) 82976 (22) 88 03 10 
(71) Instytut Technologii Materiałów 

Elektronicznych "UNITRA-CEMAT", Warszawa 
(72) Brzozowski Andrzej, Tomaszewski Oacek, 

Nossarzewska-Orłowska Elżbieta 
(54) Urządzenie do czyszczenia dużych 

elementów, zwłaszcza kwarcowych 
(57) Urządzenie składa się z komory roboczej 
/l/ i zespołu zraszającego usytuowanego wew
nątrz zlewu /4/. Zespół zraszający zawiera 
obrotowy rozpryskiwacz /2/ i usytuowany z nim 
współosiowo nienchomy spryskiwacz /3/. 

Rozpryskiwacz /2/ połączony jest poprzez 
pompę /9/ ze zbiornikiem /7/ cieczy roboczej, 
który połączony jest przewodem /6/ ze zlewem 
/4/ na ciecz roboczą i wodę oraz z komorą /l/ 
roboczą. Komora /l/ robocza w kształcie pros
topadłościanu ma w przedniej ścianie labi
ryntowe drzwi z oknem zaopatrzone w wyłącznik 
krańcowy, a w ścianie tylnej ma otwory wycią
gowa z osłonę, zaś na jej ścianie górnej za
montowana jest lampa neonowa oraz natrysk wodny. 
Natomiast dolną ścianę komory /l/ roboczej sta
nowi ruchoma kratownica wykonana z szeregu 
płytek ułożonych prostopadle względem siebie 

v na dnie zlewu /A/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B08B 
F04B 

Ul(21) 82980 (22) 88 03 10 

(75) Nowak Michał, Warszawa 
(54) Pompka przepychająca 
(57) Pompka przepychająca do domowych insta
lacji wodno-kanalizacyjnych, składa się z 
elastycznej przyssawki /l/ połączonej z ręczna 
pompką /2/. /I zastrzeżenie/ 
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4(51) B08B Ul(2l) 83043 (22) 88 03 14 
(71) Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina, 

Kraków 
(72) Prociów Władysław, Nazim Andrzej, 

Marzec Władysław 
(54 ) Przyrząd do mycia rur i przewodów 
(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie op
racowania przyrządu do mycia rur i przewodów 
o różnej konstrukcji i dowolnej średnicy, 
zwłaszcza chłodnic urządzeń mechanicznych. 

Przyrząd ma przelotowy korpus składający 
się z segmentu /l/ przez który przeprowadzona 
jest iglica /10/ ze sprężynę /18/ zakończona 
stożkiem /li/ oraz segmentu /2/ utworzonego 
z komory /7/ ograniczonej powierzchnię stożko
we /&/, w które wprowadzony jest stożek /li/ 
i kolanka /9/, w którym mocowana jest wymienna 
końcówka /3/ w postaci rurki, wyposażona w koł
nierzowy stożek ochronny /4/ i elastyczne na
kładkę /5/, przy czym iglica /10/ sterowana 
jest kształtowe dźwignię /14/ usytuowane na 
zewnętrz korpusu i połęczonę obrotowo sworz
niem /15/ z tym korpusem, a króciec wlotowy /6/ 
korpusu stanowi jednocześnie rękojeść przy
rzędu. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B08B Ul(2l) 83084 (22) 88 03 17 
(71) Rybnicko-Oastrzębskie Gwarectwo Węglowe 

Kopalnia Węgla Kamiennego "RYDUŁTOWY", 
Wodzisław sleski 

(72) Musiolik Henryk, Bywalec Andrzej, 
Oembczyk Bernard, Trzeciok Paweł 

(54) Urządzenie do czyszczenia wozów 
kopalnianych 

(57) Urządzenie ma na osi /9/ pochyłego wysięg
nika /2/ zawieszonego na przednich słupkach 
tulejowej ramy /l/ przytwierdzone pod ketem 
zbliżonym do prostego dwa nieruchome uchwyty. 
W ich widlaste zaczepy wchodzę przegubowo 
wsporniki płaskiego, zgarniajęcego noża /4/, 
połączone przegubowo poprzez siłowniki /12/ 

z poprzecznymi występami w górnej części uch
wytów, umożliwiające obracanie noża /A/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B21D U1(21) 82947 (22) 88 03 03 
(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji Produkcji 

Zwierzęcej "MEPROZET". Lębork 
(72) Lis Marian 
(54) Urzędzenie do zwijania powierzchni stoż

kowych, zwłaszcza na zwijarkach triTp" 
walcowych 

(57) Urzędzenie składa się z trzpienia z rolkę 
/7/, która wchodzi w zatoczenie /17/ wykonane 
w walcu górnym /l/, w pobliżu łożyska zamyka
jącego /14/ tego walca, przy prawym stojaku 
/18/ maszyny, oraz z wkładki /12/ osadzonej 
między mimośrodem wału krzywkowego /4/ i ło
żyskiem walca dolnego /2/, przy lewym stojaku 
/19/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B22C Ul(21) 83528 (22) 88 04 28 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 

"POLMAG", Centrum Mechanizacji Górnictwa 
"KOMAG", Gliwice 

(72) Maluty Marian, Parysz Rufin, Matyjaszczyk 
Lech 

(54) Urządzenie do wypychania formy odlewni
czej ze skrzynki formierskiej 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie zmo
dyfikowania znanego urządzenia tak, aby mogło' 
również pracować jako urzędzenie niestacjonar
ne, zwłaszcza podwieszone na suwnicy. Urządze
nie charakteryzuje się tym, że tłoczysko /3/' 
wypychajęcego siłownika /2/ połączone jest z 
usytuowaną nad nim poprzeczkę /!/ połęczonę z 
cięgłami /10/ wyposażonymi w zaczepy /12/, a 
pod wypychajęcym siłownikiem /2/ znajduje się 
nieruchomy wypychacz /15/ odlewniczej formy 
/14/ zamocowany do wsporczej konstrukcji /l/ 
urzędzenia. /6 zaatrzeżeń/ 

4(51) B23B Ul(2l) 83014 (22) 08 03 10 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 

"POLMAG", Fabryka Zmechanizowanych 
Obudów ścianowych "FAZOS", Tarnowskie 
Góry 

(72) Milarski Henryk 
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(54) Uchylna płyta wiertarska 
(57) Uchylna płyta wiertarska składa się z 
płyty górnej /l/, kolumny /2/ i płyty dolnej 
/3/. Charakteryzuje się tym, że ma rowki /6 i 
7/ opierające się o listwy ustalające /8 i 9/ 
przymocowane do korpusu /5/ uchwytu wiertar-
skiego. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B23B U l ( 2 i ) 83038 (22) 88 03 15 

(75) Malesza Marek, Warszawa 
(54) Wiertarka elektryczną ręczna 
(57) Wiertarka ma w walcowej obudowie /!/ osa
dzony uchwyt wiertarski /2/ składajacy się z 
korpusu z centrycznym otworem i gwintem na po
wierzchni zewnętrznej, który na końcu ma ścię
cia oraz kanałek wewnątrz którego znajduje się 
nusada posiadająca poprzeczne kanały ściska
jące- Uchwyt wiertarski /2/ poleczony jest z 
mikrosilnikiem /3/. Obudowa /l/ poprzez tu
leję /4/ z kołnierzem poleczona jest z wal
cowe końcówka /5/ posiadające w bocznej płasz
czyźnie wyłącznik /6/ zaś w tylnej występ /7/ 
z otworem /8/ w którym znajdują się przewody 
zasilające /9/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B23B Ul(21) 83781 (22) 88 05 18 
(71) Kombinat Metalurgiczny - Huta Katowice, 

Zakłady Koksownicze im. Powstańców 
Śląskich, ZdziRszowice 

(72) Stefanides Franciszek 
(54) Głowica wiertarska 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem wierce
nia otworów, zwłaszcza długich, pod kątem -
przy zastosowaniu, jako urządzenia napędzają
cego, standardowej promieniowej wiertarki. 

Głowica w obudowie /l/ ma ułożyskowaną 
kątową przekładnię, której atakujący wałek ma 

końcówkę w postaci chwytu /2.2/ przystosowane
go do współpracy z promieniowe wiertarką a ro
boczy wałek ma końcówkę w postaci wrzecione 
/5/ z gniazdem /5.1/ umożliwiającym mocowanie 
narzędzia wiertarsklego. Z przeciwnej strony 
wrzeciono /5/ ma gwintowany otwór z wkręconą 
weń pociągową śrubą /8/, której wolny koniec 
V8.2/ ma łożysko /12/, korzystnie toczne 
wzdłużne, wsparte o element /10/ blokujący 
i/lub weń osadzone. Napędzane wrzeciono /5/ 
Jest suwliwie osadzone w tulei /6/ zaś pocią
gowa śruba /&/ ma hamulec /9/ ruchu obrotowego 
przymocowany do pokrywy /7/ łożyskowej obudowy 
/l/. Ponadto pociągowa śruba /8/ na części 
/8.1/ swej długości ma przekrój przystosowany 
do współpracy ze standardowym kluczem. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) B23K Ul(2l) 82994 (22) 88 03 09 
(71) Ośrodek Zmechanizowanego Sprzętu Domowego 

"POLAR", Wrocław 
(72) Harasiewicz Marian, Tkacz Henryk, Maj 

Oarosław, Danowicz Wojciech 
(54 ) Obsada elektrody, zwłaszcza do zgrzewania 

punktowego 
(57) Obsada elektrody /l/ prawa ma na kołnierzu 
/2/ wykonane ścięcia /3 1 4/ pochylone pod ką
tem wynikającym z podejścia pod zgrzeinę w pra
wo w stosunku do osi patrząc od czoła elektro
dy, natomiast obsada elektrody /l/ lewa ma na 
kołnierzu /2/ wykonane ścięcia /3 i 4/ pochy
lone pod kątem w lewo patrząc od czoła elek
trody. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B23Q Ul(2l) 83036 (22) 88 03 14 
(71) Ośrodek Badawczo-Konstrukcyjny 

"KOPROTECH", Warszawa 
(72) Araszkiewicz Stanisław, Ptaszyński 

Mieczysław 
(54) Urządzenie do automatycznej wymiany 

wrzecienników 
(57) Urządzenie ma na sto 
zamocowany reduktor napęd 
nicę /4/ z zaczepami /9/ 
odpowiednimi zaczepami wr 
W korpusie obrotnicy /19/ 
osadzone są jednym końcem 
/5/, przy czym drugi koni 
cowany został również wah 
a następnie dźwignia /6/ 

le zespołu posuwowego 
owy /18/ oraz obrot-
współpracujęcymi z 
zecienników /l, 2, 3/. 
z dwóch Jej stron, 

wahliwe łączniki 
ec łącznika /5/ zamo-
liwie do dźwigni /6/, 
zabudowana została 
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obrotowo do stołu zespołu posuwowego. Dźwig
nia /6/ na rolkę prowadzącą /7/ współpracują
ca z krzywkami /8/ wsporników /20/. Ponadto 
urządzenie ma zespół do unoszenia wrzecienni-
ków składający się z korpusu obrotnicy /4/ 
spoczywającej na pierścieniu podziałowym z 
gwintem zewnętrznym i otworami do pozycjono
wania. Pierścień podziałowy z gwintem zewnętrz
nym współpracuje z wieńcem zębatym z gwintem 
wewnętrznym zazębionym z kołem zębatym osadzo
nym na wałku silnika. Otwory do pozycjonowania 
współpracuję z kołkiem ze sprężynę cylindrycz
ne oraz z pilotem, który ma zworę blokujęcę. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B23P Ul(21) 83104 (22) 88 03 21 
(71) Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek, 

Pruszków 
(72) Dzierżkowski Adam 
(54) Urządzenie do wytwarzania gniazd 

Ftożkowych 
(57) W urządzeniu głowica /l/ ustawiona Jest 
na otworach centrujących /2 i 3/ korpusu /4/. 
Komora utworzona między korpusem /4/ a po
wierzchnię stożkowe /6/ głowicy /l/ uszczel
niona jest od dołu pierścieniem /7/ i od góry 
powierzchnię /8/ obwodowe czołową głowicy /l/. 
Korpus /4/ zaopatrzony Jest w otwór wlewowy, 
a głowicę /l/ zaopatrzona jest w otwory /10/ 
przelotowe. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B24B Ul(2l) 82578 (22) 88 02 03 
(71) Sopockie Zakłady Przemysłu Maszynowego 

"SOMA", Gdańsk 
(72) Chabros Romuald 
(54) Prowadnice stołu szlifierek walcowych 

do obróbki elementów płytkowych 
(57) Prowadnice stolu /4/ stanowię listwy 
prowadzące /l/ usytuowano na zewnętrz stołu 
oraz występy /5/. Mątwy /l/ są zamocowane 
do boków 3tołu /4/ śrubami /3/ w sposób umoż
liwiający dosunięcie listew /l/ do korpusów 
/6/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B24B Ul(2l) B2834 (22) 88 02 24 
(71) Huta Stalowa Wola, Stalowa Wola 
(72J Brodowski Derzy, Szajowski Kazimierz 

(54) Głowica szlifierska 
(57) Głowicę szlifierska /!/ stanowi cylincj. ryczny korpus /2/ majęcy wyjęcia, w których" 
są osadzone wkłady szlifierskie /4/ mające 
w spodniej części występy /5/ z pochyleniami 
opierajęce się o stożki /6/ prowadzącego 
trzpienia /7/. 

Na zewnętrznej części wkładów szlifier
skich /4/ sę osadzone obrotowo na trzpieniach 
/9/ nakładki /10/, które maja na zewnętrznej 
powierzchni trzy występy o szerokości i wyso
kości równej w przybliżeniu szerokości i wyso
kości kanałów naciętych w otworze rury. w jed
nej nakładce /10/ środkowy występ jest wykona
ny z pilnika ściernego, a nakładka /10/ druga 
wykonana jest z tworzywa niemetalowego. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B24C Ul(2l ) 82945 (22) 88 03 07 
(71) Centrum Naukowo-Badawcze Spółdzielczości 

Inwalidów CZSI, Warszawa 
(72) Andziak Danusz, Stygar Andrzej, Białecki 

Stanisław 
(54) Stanowisko do strurnieniowo-ściernego 

czyszczenia wyrobów motalowych i 
niemetalowych 

(57) W skład stanowiska wchodzę dwa urządze
nia czyszczące UBC-1 /l/ pracujące z komorą 
/2/ i układem filtrujęco-wentylacyjnym /5/. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) B25B 
865G 

Ul(2l) 82565 (22) 88 02 02 

(71) Fabryka Urządzeń Technicznych "WISŁA", 
Włocławek 

(72) Przybyszewski Stanisław 
(54) Urządzenie do zaciskania płaszcza 

Erazników, zwłaszcza przenośników 
taśmowych 

(57) Urządzenie ma przemieszczalne ustalacze 
/l/ do ułożenia płaszcza /2/ krążnika w osi 
poziomej pokrywającej się z osiami pierścieni 
zaciskających /8/ i /9/ płaszcz /2/, przy czym 
jeden pierścień zaciskający /8/ jest osadzony 
w przesuwnym oporze /10/ zamocowanym do ramy 
/6/ urządzenia, a przeciwległy pierścień jest 
osadzony na końcu tłoczyska /13/ siłownika 
hydraulicznego /14/ zamocowanego do ramy /6/, 
na której jest osadzony wyłącznik krańcowy 
/18/ ograniczający ruch powrotny tłoczyska 
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''13/ o ra * ciśnieniomierz / 1 7 / wskazujęcy 
n a n i a n i e robocze penujęea w agregacie hyd-
•©•«licznym / 1 5 / poleczonym z pulpitem steru-
iíjcvií / 1 6 / . / 3 zastrzeżenia/ 

4(51) B25B Ul(21) 82735 (22) 88 02 15 
(75) Rydz Marian, Łódź 
(54) Końcówka robocza, wlelokatna 
(57) Końcówka robocza ma w pewnej odległości 
od Jednego Jej końca wykonane przewężenie. 
W przekroju podłużnym końcówka w tej części 
ma kształt zbliżony do koła, zaś w przekroju 
poprzecznym - kształt wielokęta. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B25B Ul(2l) 82975 (22) 88 03 08 
(75) Dobrzyński Krzysztof, Bydgoszcz 
(54) ściągacz uniwersalny 
(57) Scięgacz na korpusie /l/, wyposażonym 
w śrubę /4/ z pokrętłem /5/ i kulkę /10/, ma 
osadzone za pomoce sworzni szczęki /2, 3/ za
kończone zaczepami /li/. Szczęki /2, 3/ maję 
otwory /14/ umożliwiajęce zmianę zakresu pra
cy ścięgacza. Scięgacz służy do rozłęczania 
polęczsń tuleja-wałek. /5 zastrzeżeń/ 

4(5l) B25B Ul(2l) 83023 (22) 88 03 11 
(71) Zakłady Teleelek ironiczne "TELKOM-TELFA", 

Bydgoszcz 
(72) Rzytelewski Ferdynand, Marynowicz 

Krzysztof 
( 54) Klucz do chwytania i wkręcania śrub 
(57) Klucz do wkręcania érub o bardzo małych 
wymiarach składa się z poleczonych ze soba 

tulei /2/ i korpusu /3/, wewnętrz 
umieszczona jest tuleja rozprężna 
rzona z korpusem /3/ za pomoce ko 
Wgwnętrz korpusu /3/ umieszczona 
na sprężyna /5/. Do jednego końca 
prężnej./l/ zamocowana jest za po 
/9/ gałka /8/, natomiast drugi ko 
tulei ma gniazdo /10/ służęce do 
łba śruby. /3 za 

których 
/l/ skoja-
łka /6/. 
jest spiral-
tulei roz-
mocę wkręta 
nieć tej 
chwytania 
strzeżenia/ 

4(51) B25B U1(21) 83067 (22) 80 03 16 
(71) Przedsiębiorstwo Specjalnych Maszyn 

Elektrycznych Małej Mocy "MIKROMA", 
Września 

(72) Drzażdżyński Józef, Kaźmierczak Jan, 
Kwiatkowski Antoni, Wolski Andrzej, 
Żak Roman 

(54) Przyrząd do montażu wałków w otworach 
pakietów blach wirników silników 
elektrycznych, zwłaszcza długich wałków 

(57) W przyrządzie według wzoru na słupach /l/ 
utwierdzonych w podstawie /2/ osadzona jest 
równolegle do niej płyta stała /3/ z cylind
rycznym wybraniem i z osadzone wewnętrz gło
wicę /4/, przy czym w podstawie /2/ utwier
dzone sę również słupy /5/, na których osa
dzona jest przesuwna płyta ruchoma /6/ zwięza-
na za pomoce dwóch słupów /7/ z płytę górne 
/&/ przyrzędu, a w otworze centralnym płyty 
ruchomej /6/ umieszczony jest korpus /12/ z 
wewnętrznym wybraniem, natomiast w płycie 
górnej /8/ utwierdzona jest tuleja dociskowa 
/9/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) B25B Ul(21) 83099 (22) 88 03 18 
(71) Jaworznicko-Mikołowskie Gwarectwo 

Węglowe Kopalnia Węgla Kamiennego 
-SIERSZA", Trzebinia 

(72) Guja Janusz, Jankowski Mieczysław, 
Gęgolski Stanisław, Niewiedział Jan 

(54) Urządzenie do wyrywania, zwłaszcza okuć 
ž przedmiotów drewnianych 

(57) Urzędzenie ma zamocowany do górnej płyty 
/3/ wspartej na kolumnach /2/ pionowy siłow
nik /5/ dwustronnego działania, wyposażony na 
końcu tłoczyska siłownika /14/ w szczęki skła
dające się z poziomej płyty /7/ i poleczonych 
z nię za pomoce zawiasu /8/ dwóch pazurów 
/9, 10/. Do Jednego pazura /9/ zamocowany jest 
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na sztywno cylinder, a do drugiego pazura 
/10/ wyposażonego w ogranicznik wychyłii /li/ 
zamocowany jest przegubowo koniec tłoczyska 
drugiego siłownika /14/ dwustronnego działa
nia poprzecznego względem osi /O/ pionowego 
siłownika /5/. Do cylindra pionowego siłowni
ka /5/ zamocowane sę nieprzesuwnie ramiona 
/15/ wyposażone od dołu w zderzaki /16/. Na 
podstawie /l/ zamocowany jest na sztywno stół 
/17/ wyposażony w rolki toczne /18/. 

/I zastrzeżenie/ 

4 ( 5 1 ) 025D U l ( 2 1 ) 8 3 0 1 6 ( 2 2 ) 8 8 0 3 1 0 

(75) Ca łus Wacław, Częstochowa 

(54) Punktak au tomatyczny 

( 5 7 ) Punktak c h a r a k t e r y z u j e s i ę t ym, że wewną
t r z b i j a k a / 8 / ma n i e s y m e t r y c z n i e i p rzesuwn ie 
osadzony c y l i n d r y c z n y z w a l n i a k / 6 / , ponadto 
b i j a k / 8 / m a prę towa sprężynę / 1 0 / um ieszczo 
ne w podłużnym k a n a l i k u / 9 / . 

/ 2 z a s t r z e ż e n i a / 

4 ( 5 l ) B26D 
A41H 

U l ( 2 l ) 83085 ( 2 2 ) 88 03 17 

(71) Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "WOLA", 
Zduńska Wola 

(72) Rosiak Zbigniew, Dłubała Marian 
(54) Odkrawarka przemysłowa 
(57) Odkrawarka zaopatrzona jest w płytę do
ciskowe /l/ z układem dźwigni /2/, kółkiem 
tocznym /3/ współpracująca z prowadnicę krzyw
kowe /4/, przymocowane do wózka /5/, na którym 
umiejscowiony jest silnik /6/ i nóż krezkowy 
/'// połączone ze soba przekładnię pasowe /li/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51} B26D 
321D 

Ul(21) 83106 (22) 88 03 18 

(71) Fabryka Urzędzeń Mechanicznych "SPOMASZ" 
Sokółka 

(72)-Babicz Stanisław, Węsowicz Oerzy 
(54) Przyrzęd do przecinania rur kształtowych 

pod określonymi kętami — 
(57) Przyrzęd ma korpus utworzony z podstawy 
/l/, bocznych płyt oporowych /2/ i górnej pły_ 
ty prowadzęcej /3/. Wewnętrz korpusu osadzona 
jest płyta stała /li/ i przesuwnie płyta ru
choma /12/. W płytach /li, 12/ zamontowane są 
wkładki tnęce /15/, a pomiędzy nimi sprężyny 
/16/ utrzymująca te płyty w stałym rozwarciu. 
W bocznej płycie «porowej /2/ zamontowana sę 
dwa cylindry /17/, wewnętrz których znajduje 
się dręg /20/ z tłokiem /18/, końcem opierajęcy 
się o oporę /14/ osadzony w płycie ruchomej 
/12/, /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B26D 
B21D 

Ul(2l) 83107 (22) 80 03 18 

(71) Fabryka Urzędzeń Mechanicznych "SPOMASZ", 
Sokółka 

(72) Babicz Stanisław, Węsowicz Jerzy 
(54 ) Przyrząd do przecinania rur kształtowych 

pod okres 1 ony m"T~kątami 
(57) Przyrzęd ma wewnętrz korpus 
z podstawy /!/ bocznych płyt opo 
górnej płyty prowadzęcej /3/ osa 
stałe /li/ i przesuwnie płytę ru 
W płytach tych zamocowane sę wkł 
/9/, a pomiędzy nimi sprężyny /l 
między nimi stałe szczelinę. 

Wkładki tnęce /9/ z płytę r 
przesuwne ryglami /5/ działajęcy 
/8/. Wspólnie z ryglami /5/ osad 
płycie stemplowej nóż /10/. / 

u utworzonego 
rowych /2/ i 
dzonę płytę 
chomę /l2/. 
adki tnęce 
6/ utrzymujęce 
uchomę /12/ sę 
mi na zderzaki 
zony jest w 
5 zastrzeżeń/ 

4(51) B27B Ul(21) 80587 (z.-i) i../ 07 01 

(71) Oárodük Rozwoju Techniki Budownictwa 
CZ5B, Poznań 
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(54) Stojak do unieruchomiania elementów 
Fiętych, zwłaszcza drewnianych 

(57) Stojak ma podstawę sta 
na belka /l/ wykonana z bla 
między krawędzie czołowa be 
krawędzi zewnętrznych ramy 
ne kęty. W górnej belce /l/ 
/ 2 , 3/ do uchwytów do belek 
spawane sę wsporniki / 4 , 5/ 
wadnic, a na prowadnicach u 
wyty. 

nowiaca ramę z gor-
chy, przy czym po
lki /l/ a każda z 
powstaję symetrycz-
wykonane sę otwory 
. Do belki /l/ przy-
do mocowania pro-

mieszczone sę uch-
/4 zastrzeżenia/ 

4(51) B27K U1(21) 83Û63 (22) 88 03 16 
(71) Akademia Rolnicza, Poznań 
(72) Ławniczak Maciej 
(54) Zbiornik do impregnacji drewna 
(57) Zbiornik do impregnacji drewna ma umoco
wane na zébrerrinej powierzchni płaszcza /2/ 
elementy łożyskowe /3/ 3 poprzez które zbiornik ofturty Jest obrotowo na konstrukcji nośnej 

/l zastrzeżenie/ 

4(51) B28C Ul(2l) 83492 (22) 88 04 21 
(71) Zakłady Usługowo-Produkcyjne "C0MINEX" 

Spółdzielnia Pracy, Kraków 
(72) Danczyszyn Andrzej 
(54) Betoniarka ręczna s 

(57) Betoniarkę stanowi skrzynia /!/ osadzona 
pomiędzy dwoms kołami /2/. Przekrój wzdłużny 

skrzyni /!/ ma kształt trapezu zaś geometrycz
ny środek trapezu leży w połowie osi obrotu 
kół /2/. Skrzynia /l/ ma pokrywę, a na osiach 
/3/ kół /?./ łożyskowane sę dyszle /4/ połęczo-
ne poprzeczkę /5/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B29C Ul(2l) 83064 (22) 88 03. 16 
(71) Przedsiębiorstwo Projektowania i 

Realizacji Inwestycji Przemysłu Gumowego 
"STOMIL" - Pracownia Projektowa, Łódź 

(72) Burzyński Aleksander, Czaja Wiesław, 
Przybysz Zdzisław, Pruski Zbigniew, 
Weselak Jacek 

(54) Prasa do wulkanizacji taśm przenośniko
wych 

(57) Pra3a według wzoru majęca nieruchomy stół 
zamocowany cło korpusu i dolny ruchomy stół 
wsparty na cylindrach, a każdy z tych stołów 
ma dwie konstrukcyjne płyty poleczone wzmacnia-
jęco żebrami, do każdej z wewnętrznych konstruk
cyjnych płyt sę zamocowane grzewcze płyty z ! 
izolacyjne warstwę, charakteryzuje się tym, że 
każda konstrukcyjna płyta /5/, /6/, /8/ i /9/ 
ma kanały łęczęce się kolejno ze sobę tworzęc 
indywidualne sekcje z tym, że każdy wlotowy 
kanał jest poleczony z wlotowym kolektorem /16/, 
a każdy wylotowy kanał jest poleczony z wyloto
wym kolektorem /17/, zaś obiegowa pompa /19/ 
jest za pomoce przewodów /18/ połęczone z kolek
torami /16/ i /17/. /I zastrzeżenie/ 

Fig 2 Fig 1 

4(51) B410 Ul(2l) 82972 (22) 88 03 08 
(71) Wojewódzki Zwięzek Spółdzielni 

Mleczarskich - Zakład Remontowo-Montażowy, 
Bydgoszcz 

(72) Litewka Adam, Drzycimski Franciszek 
(54 ) Datownik 
(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zag 
racowania niezawodnego w działani 
służęcego do wykonywania oznaczeń 
foliowych w które pakowane sę pły 
spożywcze. Według wzoru datownik 
Jest w dźwignię /4/, której jeden 
dzony jest obrotowo na wałku /2/ 
w korpusie /!/, a drugi koniec po 
z uchwytem czcionek /6/. Dźwigni 
rzona Jest w ramię z rolkę /19/, 
pracuje z krzywkę /22/, a ponadto 
/4/ dołęczony jsst jeden koniec 8 
której drugi koniec zamocowany je 
/!/. /4 

adnienie op-
u datownika 
na torebkach 
nne środki 
wyposażony 
koniec osa-
umie8zczonym 
łęczony Jest 
a /4/ zaopat-
która współ-
do dźwigni 

prężyny /9/, 
st do korpusu 
zastrzeżenia/ 
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4 4 4 Àdd si 
4(51) B42F Ul(21) 83100 (22) 88 03 21 
(75) Sienickl Wojciech, Warszawa 
(54) Wkładka segregacyjna do segregatora 

dokumentów 
(57) Wkładka ma dwa rzędy otworów /2/ 1 /3/ o 
standardowych rozstawach używanych w segrega
torach. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B43K Ul(2l) 82961 (22) 88 03 09 
(75) Chojak Jerzy, Warszawa 
(54) Przybór, w szczególności do pisania 
(57) Przybór charakteryzuje się tym, że Jego 
korpus stanowi cienkościenna rurka /l/, która 
w swej części /2/ ma wzdłużne wytłoczenia /3/ 
tworzęce na wewnętrznej powierzchni garby /4/ 
na powierzchni których naniesiony jest gwint 
/5/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B43K Ul(21) 82962 (22) 88 03 09 
(75) Chojak Oerzy. Warszawa 
(54) Przybór, w szczególności do pisania 
(57) Przybór charakteryzuje się tym, że kor
pus stanowi cienkościenna rurka /l/* która w 
swej części /2/ ma pierścieniowate wytłocze
nia /3/ tworzęce na wewnętrznej powierzchni 
garby /4/. Na powierzchni garbów /4/ naniesio
ny jest gwint /5/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B60B Ul(21) 82952 (22) 88 03 08 
(75) Biały Zdzisław, Rasz/n-Rybie 
(54) Koło pojazdów szynowych, zwłaszcza 

przenośników dót ransportu materiałów 
(57) Koło ma wewnątrz tulei /!/ osadzone ło
żyska toczne /2/ i /3/# które z jednej strony opieraję się o płaszczyznę /4/ połączone trwa
le z powierzchnię czołowe kełnierza /5/. 

z 1 zastrzeżenie/ 

4(51) B60B Ul (21) 82968 (22) 88 03 08 
(71) Zakład Usług Technicznych Regionalnego 

Zwięzku Spółdzielni Inwalidów, Katowice 
(72) Węgliński Marek, Chorzelski Derzy 
(54) Koło pojazdu dziecięcego, zwłaszcza 

hulajnogi lub rowerka 
(57) Koło c 
/l/ maję za 
o wywinięty 
ty złożonej 
ka /7/ z tu 
czonymi co 
rętek. 

Wytłoc 
kilka przet 
punktowe zg 
nie /3/ na 
w kształcie 

harakteryzuje się tym, że wytłoczki 
głębienie /5/ z centralnym otworem 
eh brzegach dla pomieszczenia pias-
z dwóch połówek o kształcie kręż-
leja /8/ w osi i trzema rozmiesz-
120Ä gniazdami /9/ dla śrub i nak-
zki /l/ obręczy maję na obwodzie 
łoczeri umożliwiających kilkakrotne 
rzanie i tworzę obwodowe wybrzusze-
które jest nacięgnięta opona /4/ 
pierścienia z zagłębieniem wewnętrz. 

/3 zastrzeżenia/ 
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4(51) B60P Ul (21) 82995 (22) 88 03 09 
(71) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 

Przemysłu Węglowego, Katowice 
(72) Pituła Marian, Krupanek Piotr 
(54) Urządzenie do transportu długich 

konstrukcji, zwłaszcza dylatacji 
"mostowych 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnień 
racowania urządzania do wygodnego trans 
zmontowanych długich konstrukcji zawie 
cych elementy elastyczne. 

Urzędzenie ma belkę nośne /l/, do 
za pośrednictwem łączników /2/ ma podwi 
poprzecznie dźwigary /3/, do których mo 
się transportowane konstrukcję /7/. Urz 
nie osadza się na ciągniku /10/ i wózku 
Urządzeniem można manipulować w misjs^u 
dowy konstrukcji /7/ podwieszając j<* na 
gu za pomoce zaczepów linowych /6/. Sru 
umożliwiają regulację usytuowania konat 
/7/ w miejscu zabudowy. /4 zas*r?.s 

ie op-
portu 
raję-
której 
eszone 
cuje 
ędze-
/ii/. 
zabu-
dźwi-

by /9/ 
rukcji 
żenią/ 

4(51) B60Q 
E01F 

Ul (21) 82944 (22) 88 03 07 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
POŁAM, Warszawa 

(72) Gorczyca Dózef, Hekselman Mieczysław, 
Sikorski Andrzej, Tyszka Danusz, 
Watkowski Sławomir 

(54) Taśma ostrzegawcza 
(57) Taśma charakteryzuje się tym, że po Jsd-
nej stronie taśmy każde z pól /l/ i /2/ jest 
zaopatrzone w dodatkowy element /4/ odblasko
wy tej samej barwy co pole /l/ i /2/, który 
stanowi odcinek folii odblaskowej na stałe 
poleczony z taśmę ostrzegawcze. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) B61B U1(21) 82215 (22) 87 12 28 
(75) Oawid Adam, Bielsko-Biała 
(54) Mechanizm zwijający zaczepu orczykowego 
(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie 
poprawienia amortyzacji ruszania narciarza. 
Mechanizm wyposażony jest w dwa amortyzatory 
hydrauliczne /3, 4/, których końce dolne /8, 
9/ zamocowane sę przegubowo na ramie /10/, 
zaś końce górne /5, 6/ na przegubia ramienia 
dźwigni /7/. Ramię dźwigni opiera się w cza
sie zwijania linki o ogranicznik zwijania /12/, 
a w czasie rozwijania o ogranicznik rozwija
nia /13/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B62B Ul (21) 83007 (22) 83 03 10 
(71) Spółdzielnia Pracy Metalowców, Żywiec 
(72) Wojciuch Tadeusz 
(54) Skiboo "Mustang' 
(57) Wzór rozwięzuje 
konstrukcji ekiboba 
dzieży, bezpiecznego 
w transporcie. 

Skibob składa s 
z rury profilowanej 
tery "U". Przedni ko 
Jest otworem /2/> a 
znajduje się nakładk 
koniec ramy za pomoc 
cowany jest do zospo 
dzenia /4/. Kolumna 
each odpowiadających 
ładki /3/ zamocowane 
przy czym dolny wspo 
boleo /15/ a górny w 
równicy /12/ za porno 
jsst z zespołem reso 

zagadnienie opracowania 
przeznaczonego dla mło-
podczas jazdy i łatwego 
ię z ramy /!/ wykonanej 
w kształcie odwróconej li
nieć rarcy /l/ zakończony 
w miejscu odgięcia ramy 
a /3/ z litworem, a tylny 
ą dwóch rahaczy /&/ zamo-
łu rasorujęcego /6/ sie-
kierownicy /12/ w rnisjs-
otworowi /2/ ramy i nak-
j do ramy ma wsporniki /14/, 
rnik zaopatrzony jest w 
śrubę /!&/. Kolumna kie-

ca. wahaczy /17/ poleczone 
rujęcym /18/. 

/6 zastrzeżeń/ 

4(51) B62B Ul (21) 83008 (22) 88 03 10 
(71) Spółdzielnia Pracy Metalowców, Żywiec 
(72) Wojciuch Tadeusz 
(54) Skibob "Kozica 2" 
(57) Wzór rozwięzuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji skiboba łatwego w transporcie, 
którego poszczególne części można rozłożyć i 
następnie szybko złożyć. 

W skibobie zastosowano ramę /l/ wygięte 
i wykonane z profilowanej rury. Przedni ko
niec ramy /l/ zakończony jest otworem /?./, a 
.w miejscu Jego odgięcia znajduje się nakładka 
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/9/ z otworem, natomiast tylny koniec ramy 
/!/ zakończony Jest zaczepem /6/ oraz ma wspor
nik /3/ zespołu resorującego /4/, siedzenie 
/5/. Kolumna kierownicy /8/ składa się z dwóch 
rur wchodzących teleskopowo, przy czym na dol
nej rurze w miejscach odpowiadających otworowi 
/2/ ramy /l/ i nakładce /9/ zamocowanej na ra
mie /l/ ma wspornik /16/, z których dolny ma 
bolec /17/ a górny śrubę /18/, które służę do 
poleczenia i rozłączenia ramy z kolumnę kierów-
nicy. Zaczepy /6/ ślizgów tylniego i przed
niego zaopatrzone sa. w gumę resorujące. 

/8 zastrzeżeń/ 

4(51) B620 Ul(2l) 82116 (22) 87 12 21 
(75) Okaryńeki Zygfryd, Siemianowice śląskie, 

Blachowski Marian, świętochłowice 
(54) Składana przyczepa turystyczna 
(57) Przyczepa 
/l/, do której 
2, 2'i 3, 3*/ 
gubami /b, e/. 

W górnej 
3, 3*/ przegub 
/4/ two rzec ze 
ny. Ściany czo 
przegubami sta 

składa się z podstawy-skrzyni 
przymocowana sa ściany boczne 
łamane w środkowej części prze-
częćci łamanych ścian /2, 2'i 
ami /c , d/ zamocowany jest dach 
skrzynię /i/ układ nierozłęcz-
łowe mocowane do skrzyni /l/ 
nowie zamknięcie całego układu. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B620 Ul(21) 82119 (22) 87 12 21 
(75) Okaryński Zygfryd, Siemianowice ślęskie, 

Blachowski Marian, świętochłowice 
(54) Składana przyczepa turystyczna 
(57) Przyczepa składa się z podstawy-skrzyni 
/l/, do której przegubami /a, d*/ przymocowane 
są ściany /2 i 3/ boczne wzdłuż dolnych kra
wędzi oraz, poprzez przeguby /b, c*'/, zamoco
wany jest do tychże ścian /2, 3/ dach /4/, 
tworząc ze ekrzynię /l/ układ nierozłęczny. 
ściany czołowe mocowane do skrzyni /l/ prze
gubami stanowię zamknięcie całego układu. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B62D 
B66F 

Ul(2l) 83733 (22) 88 05 12 

(71) Państwowy Oárodek Maszynowy, Nowa Wieś 
Lęborska 

(72) Jarzęblński Stanisław, Gruszka-Mameła 
Stanisław 

(54) Kabina wózka widłowego 
(57) Kabina do wózka widłowego składa się z 
rurowego, spawanego szkieletu, do którego za
mocowane sę blaszane ściany: przednia /!/ 
tylna /2/, lewa /3/ i prawa /4/. 

ściana przednia /%/ wyposażona jest w 
prostokętnę płytę /17/ z dwoma owalnymi otwo
rami /18/ i połęczonę z nię dolne, gumowe 
częścię /19/ z wycięciem półowalnym. ściana 
prawa /4/ składa się z części długiej /20/ w postaci prostokęta i części /21/ w postaci 
czworoboku z pochyłym jednym bokiem, ściana 
lewa /3/ odpowiada kształtowi ściany prawej 
/ V . Jej części długiej /20/ od słupka środko
wego /9/ do słupka tylnego /&/. Ściana tylna 
/2/ z owalnym oknem /28/ ma przytwierdzone 
nakładkę gumowe /29/ na całej swej długości. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B62K Ul (21/ 83009 (22) 88 03 10 
(71) Zakład Usług Technicznych Regionalnego 

Zwięzku Spółdzielni Inwalidów, Katowice 
(72) Węgliński Marek, Sobaś Andrzej 
(54) Nasadka na rurkę, zwłaszcza na rurkę 

kierownicy rowerka lub hulajnogi 
ïïzleciecej 

(57) Nasadka na rurkę, zwłaszcza rurkę kierow
nicy rowerka lub hulajnogi dziecięcej ma w 
swym wnętrzu sześć żeber /l/ rozmieszczonych 
co 60° przy czym wysokość tych żeber jest dwa 
do trzech ramy większa od ich szerokości u 
podstawy. Końce żeber /l/ sę u wylotu nasadki 
zaokręglone. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B63B Ul(2l) 80953 (22/ 0 7 11 16 
(71) Państwowe Gospodarstwo Rybackie 

"GIŻYCKO" - Zakład "MIKOŁAJKI", Mikołajki 
(72) Powalka Karol 
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(54) Metalowa łódź rybacka 
f57) Łódź ma komorę wypornościowe /3/ na całej 
długości łodzi, w kształcie zbliżonym do trój
kąta, którego podstawę stanowi górna krawędź 
burty /!/, wykonana z rury. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B63B Ul(21) 83088 (22) 88 03 18 
(71) Stocznia Północna im. Bohaterów 

Westerplatte, Gdańsk 
(72) Raubo Andrzej, awiętek Wiesław, 

Draczyński Krzysztof 
(54) Urządzenie do chwytania i podnoszenia 

pływających znaków nawigacyjnych 
(57) Urzędzenie składa się z chwytaka /l/ 
podwieszonego na haku /2/ żurawia /3/„ oraz 
zaczepu /4/ zamocowanego na szczycie boi /5/. 
Chwytak /l/ posiada ramę, w której Jest prze-
cięgnięta stalowa lina stanowięc równoległe 
względem siebie odcinki rozmieszczone w rów
nych odstępach, nie większych niż dwukrotny 
zewnętrzny promień haka zaczepu /4/. 

/ 2 zas t rzeżen ia / 

4(51) B65D Ul(2l) 82942 (22) 88 03 07 
(75) Sachanowicz Edward, Stasilas 
(54) Łubianka drewniana 
(57) Wzór użytkowy rozwięzu 
racowania łubianki drewnian 
kładana do pozycji płaskiej 
zwrotnym opakowań. Zgodnie 
/l/ i czoła /2/ łubianki są 
do Joj dna /3/ za pomoce el 
/A/, zespolonych trwale ź n 
wek /5/, a do krawędziowych 
cych /6/ tych boków /l/ sę 
ich przeciwległych krańcach 
żęce do rozłącznego mocowań 
opasek /8/, zamocowanych na 
czół /2/, Jak również zacze 
nego mocowania pałaka /10/, 
samego materiału co taśmy e 

je zagadnienie op-
ej, która jest roz
przy transporcie 

z wzorem oba boki 
zamocowane uchylnie 

astycznych taśm 
imi za pomoce zszy-
listew wzmacniaję-

przytwierdzone na 
zaczepy /7/, ełu-
ia końcówek /8a/ 
krawędziach obu 

py Z9/ do rozłęcz-
wykonanego z tego 
lastyczne /4/. 
/I zastrzeżenie/ 

4(51.) B65D Ul(2l) 82953 (22) 88 03 08 
(75) Biały Zdzisław, Raszyn-Rybie 
(54) Paleta do składowania i transportu 

ićegieł 
(57) Paleta składa się z listew /l/ wzajsmnie 
równoległych, o przekroju poprzecznym kwadra
towym, połęczonych od góry i od dołu z dwóch 
krańców dwoma poleczonymi listwami /2/ wzajem
nie równoległymi. Listwy /2/ od dołu i od góry 
znajduję się w jednej odległości od dwóch krań
ców listew /!/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B650 Ul (21) 83026 (22) 88 03 11 
(71) Chemiczna Spółdzielnia Pracy 

-KOŹMINIANKA", Koźmin Wlkp. 
(72) Błażejczak Tadeusz, Podhorski 3an, 

Szymczak Zygmunt 
(54) Wkładka do kartonu 
(57) Wkładka Jest tackę /l/, w której znajduję 
się uformowane metodę próżniowe gniazda /3/, 
przy czym ich ściany /9/ sę ukształtowane we 
wręgi z półwałków /10, 11/ o długości liniowej 
dłuższej o 1/2 od wewnętrznego obwodu nominal
nego. Dno /6/ gniazda /3/ ma dwustopniowe us
koki /7, 8/ i amortyzator /14/. Płaskie krawę
dzie tacki /l/ maję wzdłużne żebra /2/, nato
miast z gniazda /3/ wychodzi wnęka /13/. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) B65D U1(21) 83615 (22) 88 05 03 
(71) Zabrzańskie Gwarectwo Węglowe Kopalnia 

Węgla Kamiennego "SOŠNICA", Gliwice 
(72) Olas Aleksander, Tylnicki Oerzy, Dudzik 

Dózef, Łada Jerzy, Marsula Mieczysław 



9 0 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 26 /392/ 19Qa 

(54) Urządzenie zamykające wylot zbiornika 
(57) Urządzenie składa się z płyty /!/ zakry
wającej wylot /8/ zbiornika z zamocowana doń 
trwale śrubę pocięgowę /6/ wkręcane w tuleję 
wbudowane za pośrednictwem oporowonośnych 
łożysk w korpusie /4/ i z napędu, który sta
nowi elektryczny silnik /2/ oraz przekładni 
/3/ korzystnie pasowej. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B65G Ul (21) 61943 (22) 87 12 08 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 

"POLMAG" Centrum Mechanizacji Górnictwa 
"KOMAG", Gliwice 

(72) Blechart Jerzy, Koś Władysław 
(54) Zaczep 
(57) Zaczep składa 
zamocowanych przes 
/2/. Każdy z żabie 
oraz zamocowane do 
wypustem /!/ uaytu 
dzi płyty /6/. Oo 
mocowana prowadnic 
ta /2/. 

się z dwóch zabieraków /!/ 
uwnie na centrującym pręcie 
raków ma poziome płytę /3/ 
niej pionowe płytę /6/ z 

owanym na zewnętrznej krawę-
pionowej płyty /6/ jost za-
a /8/ dla centrujęcego prę-

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B65G Ul(2l) 83054 (22) 80 03 17 

4(51) B65G Ul(2l) 83053 (22) 88 03 17 
(71) Katowickie Gwarectwo Węglowe Kopalnia 

Węgla Kamiennego "STASZIC", Katowice 
(72) Sender Zdzisław, Mura Alojzy, Liduchowski 

Leonard, Zok Paweł, Skolik Wojciech, 
Szyngiel Stanisław, Rojek Henryk, Gajda 
Bogdan, Major Mirosław, Stanisławski 
Piotr, Sliwiok Henryk, Sikora Jan 

(54) Rynna z urządzeniem do naprowadzania 
łańcucha zgrzebłowego 

(57) Rynna ma przytwierdzone od dołu do dennej 
blachy wzdłużne, ustawione ukośnie względem 
osi /2/ trasy przenośnika odbojnice /3/, na 
których podparty jest zgrzebłowy łańcuch /4/ 
z zamocowanymi do niego zgrzebłami /5/. 

/I zastrzeżenie/ 

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

(72) Kędzior Wiesław, Wilamowski üacek, 
Urbaś Marek, Tengler Marian 

(54) Przyrząd do demontażu przenośników 
zgrzebłowych" 

(57) Przyrząd ma siłownik hydrauliczny /!/ 2 
tłoczyskiem siłownika /3/, które zakończone 
sę z obu stron łącznikami /2/„ Z łącznikiem 
/2/ poleczone są przegubowo dwie dźwignie 
rozpierające /4/ zakończone głowicami rozporo-
wymi /5/. Każda głowica /5/ ma dwie szczęki 
samonastawne pokryte od strony zewnętrznej 
wykładzinę tracę. /I zastrzeżenie/ 

4(51} B65G Ul(21) 83058 
(71) Kolejowe Zakłady Maszyn i 

Drogowego, Racibórz 
(72) Zok Gerard 

(22) 88 03 15 
Sprzętu 

(54) Podajnik do kolejowych zastawów kołowych 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
uproszczenia konstrukcji podajnika do kolejo
wych zestawów kołowych, stosowanego w liniach 
technologicznych naprawy taboru kolejowego. 

Podajnik zawierający pomost z napędem ob
rotowym zestawu kołowego, płytę operową oraz 
mechanizm podnoszenia, opuszczenia i wyrzutu 
zestawu z pomostu, charekteryzuje się tym, że 
siłownik hydrauliczny /5/ podnoszenia i opusz
czania platformy /l/ jest dwustronnego działa-« 
nia, z niezależnie zasilanymi stronami, 'z pilo
tami /7/ utrzymujęco-prowadzącymi pomostu /l/ 
oraz ma siłownik hydrauliczny wyrzutu zestawu 
kołowego /15/ z pomostu /l/* otrzymujący im
puls do zadziałania od wyłącznika /Î4/ w cza
sie, gdy pomost /!/ znajduje się w dolnym 
skrajnym położeniu, /l zastrzeżenie/ 

4(51) B65G U1(21) 83060 (22) 88 03 16 
(71) Kombinat Robót Drogowych, Łódź 
(72) Oóźwiak Andrzej, Pietrzak Andrzej 
(54 ) Pneumatyczny podajnik komorowy 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
opracowania jezdnego podajnika pneumatycznego 
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materia łów sypkich z s i losów do miejsce p r z e z 
naczenia« P o d a j n i k , s t anow iący pneumatyczny 
z b i o r n i k / 4 / , ma stożkowy Zawór /!/ w zpaypo-
wym króćcu / 3 / górnej c z ę ś c i tego z b i o r n i k a 
połączony z powietrznym s i łownik iem / 5 / i ma 
z b i o r n i k tein posadowiony na ruchomej pionowo 
czworonożnej k o n s t r u k c j i / 7 / nośnej o p a r t e j z a 
pośrednictwem pionowych ^rowads- ikćw / * € / ns 
poziomej rti'rho-nsj p o p r z e c z n i ^ r a n i e / € ' / spo
czywającej na obrotowych w a ł k e r h /2/ p r z y l e 
ga jących do {Jo I n ej r acy / i O / p o î o c z o n s J od gary 
sworzniami / i i / poprzez podłużne do l': a i gór
na wybrania / Í 6 / z raifl^ / S / s od d o ł u poprzez 
obrotowy eworzen / 1 2 / z podwoziem / l 3 / zao
patrzonym, w koła / 1 4 / . Rama / O / ma z boku 
śrubowe p o k r ę t ł o / Î 7 / do j e j boczneo.:- p rzesu
wu wraz ze z b i o r n i k i e m / 4 / f a miedzy tą ramę 
a p ł y t ę / 2 0 / z a ś l e p i a j ą c a od do iu ;-'-vożoną 
część tego z b i o r n i k a ma zamon'cowasw h y d r a u 
l i c z n y podnośnik / 2 1 / popaczony z re--::"-'.•? hyd
r a u l i c z n e pompę / 2 2 / . / . i z .rît ' - . ..^.Jin.9/' 

4(51) B65G U l ( z i ) 03764 
(71) Zakłady Płyt ^ióró^ych. Oselo 
(72) Szymczak Zbigniew, Stańczak Andrzej, 

Petrycki Marian 
( ̂ 4) Tranąpo r tę r kubełkowy __z _c; ięgnem^ ...pa9Qwy_»i 
(57) Transporter, zwłaa 
nowego zrębków érzvwnyc 
wiórowych, cha rak te ryżu 
nach /!/, /2/ w kształć 
dla cięgna pasowego,, ut 
żeber /3/ o ściętych sk 
zakończeniach i rozmieś 
na obwodzie bębnów /i/, 
ma wielowarstwowe, tkań 
z przenośnika górniczeg 
*a ściskami śrubowymi k 
mniejszej od szerokości 
sowego. 

ze z o 
h v- p 
jo ai 
ie w 3 
worzo 
ośnie 
zczon 
/2/, 
i nowo 
o, do 
ubełk 
taśn: 

do tran 
rodukcj 
■e '- y •>' i 

leów, m 
fie z po 
grzbie 
yeh pro 
a jako 

-gumowe 
której 
i /6/ c 
y /-V c 
/l zas 

sportu pio-
i p ły t 
że na bęb-
8 bieżnie 
dłużnych 
tach w 
raieniowo 

cięgno 
taśmę /<%/ 
umocowane 
d ługości 

lęgnę pa-
t r z e ź e n i e / 

4(51) B66F Ui{21) 83071 (22) 6d 03 18 
E020 

(71) Miejskia Przedsiębiorstwo Wc-docięgów 
i Kanalizacji, Warszawa 

(72 ) Falkin Zdzisław 
( 5 4 ) Przyrzpci , w s z c z e g ó l n o ś ć i do podnoszen ia 

pTgTc ryw" w łalTow''""i wpu'Q_f_ó'.v_ uTTcEńycH' 

( 5 7 ) P r z y r z ę d s k ł a d a s i ę z .lewarków / l / i / 2 / 
połączonych t r w a ł a belką / 3 / , p rzy czyta- iswar-

(22) 88 05 18 

ki /!/ i /2/ umieszczone aa na nóżkach /6/ i 
/7/, a ich ruchome stopki /8/ i /9/ poleczone 
sę belkę /10/, /l zastrzeżenie/ 

4(51) B67D Ul(51) 83046 (22) 88 03 15 
(71) Wojewódzki Zwięzak Spółdzielni 

Mleczarskich, Zakład Remontowo-Montażowy, 
Bydgoszcz 

(72) Radziuk Ryszard, Kolaezewski Jarzy, 
Bejtka Roman,Szalla Tadeusz, Sindek 
Roman, Litewka Adam, Drzyciński 
Franciszek, Glugłs Edmund 

(54) Urządzeni 3 ;J- '..-•.. -h'nn'v 
(57) W urządzeni'.? nad zespołem elementów od-
wijajęcych falle umieszczony jest sterylizator, 
a wewnątrz korpusu /l/, do jego bocznej ściany, 
zamocowany jest odsyascz powietrza /14/ pole
czony przewodem /15/ z wnętrzem tubusa /8/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B67D 
G01F 

ui(£i) ese^s (22) 88 05 09 

(7l) Politechnika Białostocka, Białystok 
(72 ) Szorc Oan 
(54) Urządzenie do przetłaczania i zliczania 

produktów spożywczych" 
(57) Urzędzenie charakteryzuje się tym, że 
strona ssęca pompy /'£/ ma wmontowane odgałe-

P 
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zianie połęczone zaworami trój drożnymi /6/ 
i /16/ ze zbiornikami /17/ i /18/. Natomiast 
strona tłoczna pompy /3/ ma zamontowany filtr 
/!/ z zaworem zwrotnym, który jest połęczony 

z odgazowywaczem /li/ a ten połączony jest 
z przepływomierzem /14/ i następnie rurocią
giem /24/ ze zbiornikiem /17/ i /18/. 

/5 zastrzeżeń/ 

DZIAŁ C 
CHEMIA I METALURGIA 

4(51) C02F Ul(2l) 82125 (22) 87 12 23 
(71) Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i 

Ściekowej "BIPROWOD", Warszawa 
(72) Turczyński Oerzy, Leszczyński Kazimierz, 

Dagielski Oerzy, Komar Stanisław, 
Dendrzejczak Maria, Maraniak Bogusław-
Staroeciński Tadeusz 

(54) Separator fal isto-płytkowy prefabrykowany 

(57) Separator wykonany Jest w formie komory 
/l/ wyposażonej we wkład z płyt falistych /2/, 
mieszadło /3/ o napędzie ręcznym, rynnę prze
chylna /4/ regulowane ręcznie. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C06B 
BO10 

Ul(2l) 82676 (22) 88 02 11 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Chrzan Tadeusz 
(54) Urządzenie do wytwarzania ciekłego 

nTąteriału wybuchowego 
(57) Urzędzenie jest zbudowane z walcowego 
korpusu /!/, którego ścianka wewnętrzna /2/ i 

zewnętrzna /3/ tworzę pierścieniowe komorę 
wewnętrzne /5/ i sę połęczone z dnem /8/, a 
wraz z pokrywę /10/ ograniczaję komorę topie-
.nia /9/, przy czym ścianka wewnętrzna /3/ jest 
wyposażona we wlot /6/ goręcej pary i jej wylot 
/7/ usytuowany na przeciwległej stronie korpu
su /l/. Korpus /l/ jest wyposażony w ucha /4/, 
a wlot /6/ i wylot /!/ są usytuowane na róż
nych poziomach. /?> zastrzeżenia/ 

4(51) C10B Ul(21) 83097 (22) 88 03 18 
(71) Kombinat Metalurgiczny "HUTA im. LENINA", 

Kraków 
(72) Baecker Henryk, Budzyński Edward, Nykiel 

Tymoteuez, Nowak Henryk, Kubrak Marian, 
Żmudzka Dózefa 

(54) Maszyna wsadowa baterii koksowniczych 
(57) Maszyna wsadowa baterii koksowniczych, 
przeznaczona do obsługi strony załadowczej 
baterii, ma zbiornik węgla /7/ umieszczony z 
boku maszyny wsadowej, którego ca ciężkości 
/8/ znajduje się nad zestawem kołowym /2/ i 
jest zbliżona do wewnętrznego koła /9/, a po 
przeciwnej stronie jest zlokalizowany zespół 
aparatury zasilajęcej /10/, przy czym zbiornik 
węgla /7/ połęczony przesypami /13/ z komorę 
nabojowe /12/ ma zasilacze /li/ zaopatrzone w 
napędy indywidualne /15/. W czołowej części 
maszyny jest umieszczona klimatyzowana kabina 
/21/ z pulpitem sterowniczym /22/. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) C14C Ul(21) 83020 (22) 88 03 11 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Technicznych Wyrobów Włókienniczych, 
Łódź 

(72) Moraczewaki Andrzej, Wierzbowska Teresa 
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(54) Manszon garbarski 
(57) Manszon garbarski w postaci rękawa fil
cowego bez konca ma około połowę grubości z 
przekładkami /2/ tkaninowymi a resztę grubości 
stanowi runo /3/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C23C Ul(2l) 81985 (22) 87 12 14 
F27B 

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Panasiuk Oózef 
(54 ) Piec jarzeniowy kołpakowy do .jonowych 

obróbek cieplno-dyfuzyjnych 
(57) Piec jarzeniowy kołpakowy do Jonowych 
obróbek cieplno-dyfuzyjnych ma zewnętrzny uk
ład chłodzenia, który składa się z pionowo 
ustawionej obok komory /l/ wodno-gazowej chłod
nicy /4/i ustawionej na niej ciśnieniowego wen
tylatora /5/. 

Króciec wlotowy /7/ i wylotowy /8/ gazu 
chłodzącego umieszczone eę w dnie podstawy /2/, 
w której wnętrzu na izolatorach /14/ ustawiony 
jest trzon /12/ z umieszczonym w nim czujni
kiem temperatury /13/. Z króćcem wlotowym /7/ 
poleczona jest ułożona poziomo we wnętrzu pod
stawy /2/ rura nawiewna /16/ a z króćcem wylo
towym /8/ poleczony Jest ceramiczny przewód 
zasysajęcy /17/. We wnętrzu kołpaka /3/ znaj
duję się metalowe ekrany izolacyjne /18/, po
między którymi ułożona jest wykładzina izola
cyjna /19/, zaś przy wewnętrznym ekranie /18/ 
ułożone sa oporowe elementy dogrzewania /20/ 
złęczone elektrycznie z przepustami pradowymi/21/ 
Proporcje pojemności komory /l/ do wydatku 
wentylatora /5/ i do powierzchni wymiany ciep
ła chłodnicy /4/ wynoszę 1:1:8. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C23F Ul(2l) 81983 (22) 87 12 14 
F27B 

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Panasiuk Oózef 
(54) Pies jarzeniowy poziomy z zewnętrznym 

Układem chłodzenia 
(57j Piec ma zawory klapowe kątowe /5/ przy 
króćcu wlotowym /3/ gazu chłodzącego umiesz
czonym na górze komory /l/ i przy króćcu wylo
towym /4/ umieszczonym na dole komory /!/. 

Wodno-gazowy wymiennik ciepła /7/ umieszczony 
jest z tyłu pieca na zaworze kętowym /5/, a 
nad nim umieszczony jest ciśnieniowy wentylator 
promieniowy bębnowy /8/, którego wylot pole
czony jest rurowym przewodem /9/ z górnym wlo
towym zaworem kętowym /5/. We wnętrzu komory 
/l/ przy górnym króćcu wlotowym /3/ wzdłuż 
ściany wewnętrznej znajduje się metalowa przeg
roda /13/ z wielorzędowo, promieniowo ustawio
nymi w otworach rurkami /14/. W części cylind
rycznej komory /l/ znajduję się metalowe ekra
ny /15/, między którymi znajduje się wykładzi
na izolacyjna /16/. Przy cylindrycznej ścia
nie wewnętrznego ekranu /15/ znajduję się opo
rowe elementy dogrzewania /17/. Stosunek pojem
ności komory /l/ do wydatku wentylatora /8/ i 
do wodnej powierzchni wymiany ciepła chłodnicy 
/7/ wynosi od 1:0,5:2 do 1:4:8. Piec stosowany 
jest w procesie azotowania jonowego. 

/I zastrzeżenie/ 

^ • ' Fig.3 

4(51) C23F U l ( 2 l ) 83029 (22j 80 03 11 

(71) Zakłady Urzędzeń Galwanicznych 
i Lakierniczych "TECHMA - ZUGiL" Zakład 
Projektowania i Konstrukcji Galwanizerni 
i Lakierni, Łódź 

(72) Brzozowski Zdzisław 
(54) Urządzenie do mycia i odtłuszczania 

w""rozpuszczalnikach drobnych przedmiotów 
(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie op
racowania urzędzenia znacznie ułatwiającego 
Jego obsługę i skutecznie zabezpieczające ję 
przed szkodliwymi oparami rozpuszczalnika. 

Urzędzenie ma strefę podsuszania /l/ ut
worzone między zewnętrzne obudowę /8/ a wew
nętrzne osłonę /2/, umieszczone nad wejściowe 
komorę /3/, nad komorę /4/ mycia zanurzenio
wego i nad umieszczone obok komorę /5/ odtłusz
czania w oparach, oraz nad dolnym biegiem /6/ 
beleczkowego przenośnika /7/. W strefie /l/ 
jest umieszczony górny bieg /9/ przenośnika 
/7/, do którego poprzecznych belek sę zawie
szone perforowane pojemniki /li/ zawierajęce 
przedmioty odtłuszczane. Urzędzenie ma z boku 
pionowy wentylacyjny kanał /12/ z podleczonymi 
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ssawami /l3/, /14/. Ssawa /13/ jest umiesz
czona naprzeciw wejścia /15/ do wejściowej 
komory /3/ pojemników /li/, a ssawa /14/ Jest 
umieszczona naprzeciw wyjścia /16/ pojemników 
/li/ ze strefy /l/. Kanał /12/ Jest połęczony 
z wyciągiem /17/ umieszczonym na zewnętrznej 
obudowie /8/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C23C 
F27B 

Ul(21) 81984 (22) 87 12 14 

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Panasiuk Dózef 
(54) Piec jarzeniowy pionowy wgłębny 
(57) Piec Jarzeniowy pionowy wgłębny ma zewnęt
rzny układ chłodzenia, w którym chłodnice ga
zu /3/ o kształcie cylindrycznej rury z dnami 
sitowymi i rurkami do przepływu gazu, zbloko
wana z wentylatorem promieniowym /4/ ustawiona 
jest w pozycji pionowej z wentylatorem /4/ na 
górze, obok komory /l/. 
Wentylator /4/ połęczony jest króćcem wylotowym 
/5/ poprzez zawór odcinajęcy /6/ z wlotowym 
króćcem /7/ gazu chłodzęcego do komory /l/» 
Pionowo ustawiona chłodnica /3/ połęczona jest 
przewodami rurowymi /&/ i /9/ i zaworem odci
naj ęcym /6/ poprzez przewody kętowe /10/ z króć
cem wylotowym /li/. We wnętrzu komory /!/ 

przy króćcu wlot 
przewód nawiewny 
na izolatorach / 
trzon /14/ zwart 
konapięciowym /l 
żonę są podwójne 
żonę między nimi 
zaś przy ściance 
żonę sę oporowe 
Proporcje pojemn 
wentylatora /4/ 
ła chłodnicy /3/ 
ny jest w proces 

cwym /!/ znajduje się ruroWy /12/ z otworami, nad którym 
13/ ustawiony jest ruchomy 
y z przepustem prędowym wyso-
5/, a pod przewodem /12/ uło-
metalowe ekrany /16/ z uło-
wykładzinę izolacyjne /17/, 
wewnętrznej ekranu /16/ ułó-
elementy dogrzewania /18/. 
ości komory /l/ do wydatku 
i do powierzchni wymiany ciep-
wyno8zę 1:1:8. Piec stosowa-
ie azotowania jonowego. 

/I zastrzeżenie/ 

OZÏAL 0 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

4(51) D03D Ul(21) 82567 (22) 88 02 05 
(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Włochowicz Andrzej,. Owczarz Rudolf, 

Nycz Edyta, Kalinowski Mieczysław, 
Dudzik Marceli, Młynarczyk Bolesław, 
Pękala Tadeusz 

(54) Rozpinka szerokościowa tkaniny na 
TTFoénie 

(57) Rozpinka jest wyposażona w díra rozpinko-
we wałki /l/ z nacięciami gwintowymi -o róż
nych kierunkach, umieszczone w jednej osi w 
cylindrycznej prowadnicy /2/ z wycięciem 
wzdłużnym, usytuowanej między krawędzie /14/ 
tkaniny /16/ i przedpierśniem /15/ krosna, 
przy czym na końcach prowadnicy /2/ sa umiesz
czone po dwie przegubowe obejmy /3 i 4/ połę
czona z prowadzęcym trzpieniem /5/, umieszczo
nym w poziomym wsporniku /8/, na którym znaj
duje się sprężyna /6/ ograniczona z Jednej 
strony stabilizującym pierścieniem /!/ opie
rającym aię o wewnętrzne krawędź wspornika /8/, 

przy czym poziomy wspornik /&/ jest połęczony 
z drugim wspornikiem /9/, o kształcie kątow
nika, którego Jedno ramię jest połączone z 
przedpierácieniem /15/ krosna. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) D03D Ul(21) 83024 (22) 88 03 11 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Technicznych Wyrobów Włókienniczych, 
Łódź 

(72) Ouszczyk Jadwiga, Stasiński Andrzej, 
Matusiak Danuta, śmiałkowska Małgorzata, 
Polak Oadwiga, Lis Zdzisław, Sawicki 
Zdzisław, Kloze Tadeusz, Mularczyk 
Bonifacy 

(54) Włókienniczy materiał do zbrojenia 
Tworzyw sztucznych 

(57) Włókienniczy materiał do zbrojenia two
rzyw sztucznych ma dwa podstawowe układy, os
nowę /l/ i wętek /2/, przy czym osnowę /l/ i 
wątek /2/ stanowi płaska wiązka sklejonych 
preparację /5/, ciągłych szklanych włókien 
połęczonych splotem płóciennym. 

/I zastrzeżenie/ 
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BUDOWNICTWO; 

02 IAŁ £ 

ÎÔSNICrvïO; KÜNTRUKCDE ZESPOLONE 

4 ( 5 1 } EOID 
E02D 
E02B 

Ul (21) 82713 (22) 88 02 12 

(71) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego 
Łukasiewicze, Rzeszów 

(72; Leski Eugeniusz, Filipowska Janina, 
Bajorek Grzegorz 

(54) Zestaw elementów prefabrykowanych 
"tworzący konstrukcje ściany drenażowej 
zwłaszcza przyczółków mostowych 

(57) Zestaw stanowi ele 
strukturze porowatej, k 
boczna ma wpust /4/, a 
dwa elementy uzupełniaj 
cie prostopadłościanów 
poprzecznym kształt lit 
nek wysokości do szerok 
przy czym element /2/ a 
rynny zbiorczej ma stru 
/3/ wieńczący te elemen 
wa t ę. 

3wyc 
ment podstawowy /l/ o 
tórego jedna ściana 
druga wypust /5/ oraz 
ęce /2 i 3/ o kształ-
majęcych w przekroju 
ery "U", a ich stosu-
ości wynosi jak 1:1, 
pełniajęcy funkcję 
kturę zwarte, a element 
ty /V strukturę poro-

/l zastrzeżenie/ 

(22) 87 12 09 4(51 ) E048 U l ( 2 l ) 81897 

(30) 87 06 14 - Międzynarodowe Targi 
Poznańskie 

(71) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
Przemysłu Węglowego, Katowice 

(72) Klowan Oanusz, Lorenz Zygmunt, 
Marchwiński Zdzisław, Obacz Zenon, 
Szpura Ryszard 

(54) Uszczelka dylatacyjna 
(57) Uszczelka ma na bocznych swych ściankach 
/4/ płaskie wypusty /5/ zakończone zgrubienia
mi /6/, w których sa otwory /!/. 

/3 zastrzeżenia/ 
1 _5_ 6 

'A. v\ JL\_L 
4(5l) E04C Ul(2l) 82136 (22) 87 12 22 
(75) Borowiak Henryk, Ruda Slaska 
(54 ) Dachówka metalowa 
(57) Dachówka metalowa stanowi płytkę blaszane 
kształtem geometrycznym i wymiarami powierz
chni zbliżona do znanej dachówki ceramicznej 
karpiówki i jest usztywniona wzdłużnie karba
mi /l i 2/ o przekroju poprzecznym półwałka, 
a na powierzchni stycznej z podbudową ma za

cisk 73/ sprężynujący i uchwyt /A/ uchylny 
z otworem średnicy gwoździa mocujęcego. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) E04C 
E04B 

Ul(2l) 82956 (22) 88 03 07 

(71) Politechnika Lubelska, Lublin 
(72) Nurek Wiesław, Banachewicz Wiesława, 

Pancewicz Zygmunt 
(54) Płyta warstwowa budowlana 
(57) Płyta warstwowa budowlana, charakteryzu
je się tym, że składa się z blachy zewnętrz
nej stalowej /l/, z warstwy izolacji /2/ ter
micznej, najkorzystniej warstwy poliuretanowej, 
do której dotyka sztywny ruszt /3/ mocowany 
poprzez żebra na stałe do blachy /l/ zewnęt
rznej,przy czym do rusztu /3/ mocowany jest 
suchy tynk najkorzystniej płyta gipsowa /4/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) E04D Ul(2l) 83056 (22) 88 03 03 
(71) Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów 

"POLSTYR", Człuchów 
(72) Muszyński Mieczysław, Klimowicz Zofia 
(54) Nakładka dachowa 
(57) Nakładka charak 
na część osłony /4/ 
a przykrywka /2/ ma 
powierzchnię /9/ sto 
nościa do stożka /6/ 
z osłona /4/ połęczo 
że tworzę na górnej 
kładki tulejowej /l/ 
/7/. 

teryzuje się tym, że gór-
Jest w postaci tulei /5/, 
na końcówce wewnętrzne 
żkowa dostosowana zbież-
osłony /4/, a tuleja /3/ 
ne sa ze sobę w ten sposób, 
czołowej powierzchni pod-
współosiowy z nimi rowek 

/2 zastrzeżenia/ 
2 
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4(51) E04F 
E04C 

Ul(2l) 81410 (22) 87 10 19 

(71) Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa 
"METALPLAST", Będzin; Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Węglowego "FABUD", Siemiano
wice 

(72) Górecki Oerzy, Imiela Roman, Morga 
Grzegorz, Okularczyk Andrzej, Pawełkiewicz 
Oan, Siarka Henryk, Wita3 Walerian 

(54) Płyta okładzinowa 
(57) 
które 
pogru 
wzdłu 
ze wz 
zaopa 
szcze 
grubo 

Płyta stanowi odcinak płaskownika /l/f go Jedna krawędź wzdłużna zakończona jest 
bieniem /2/, natomiast druga krawędź 
żna ma kształt skrzynkowego gniazda /3/ 
dłużnym, szczelinowym rozcięciem /4/, 
trzonego w płaski występ /5/. Szerokość 
linowego rozcięcia /4/ jest mniejsza od 
ści płyty. /I zastrzeżenie/ 

4(51) E05G Ul(2l) 82954 (22) 88 03 08 
(75) Smitrowski Stefan, Warszawa 
(54) Plomba kontrolna lub gwarancyjna 
(57) Plomba stanowi kształtkę z otworem /l/, 
mającym w środkowej części powierzchnię zbież
ne, wewnątrz którego osadzona Jest tulejka 
/2/. Tulejka /2/ ma na końcu zbieżne płasz
czyznę /3/, która na wewnętrznej stronie ma 
występy /4/. Kształtka na części opasującej 
ma powierzchnie walcowe /5/ i /6/ połączone 
powierzchniami /7/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) E21B 
F16B 

Ul(2l) 81865 (22) 87 12 03 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo<-Rozwojowy 
Górnictwa Odkrywkowego "POLTEGOR", 
Ośrodek Naukowo-Badawczy, Wrocław 

(72) Galant Zbigniew 
(54) Złączka do połączenia odcinków kolumny 

"Filtrowe j"~ 
(57) Złączka /l/ ma gwint wewnętrzny nakręca
ny na gwinty zewnętrzne dwu odcinków /4/ le
czonych rur kolumny filtracyjnej. Złączka ma 
powierzchnię zewnętrzne /a/ utworzone z dwu 
powierzchni stożków ściętych, które maję mak
symalne średnice /dl/ po środku wysokości 
złączki a minimalne średnice /d2/ u dołu i u 
góry złączki, przy czym średnica minimalna 
/d2/ i średnica maksymalna /dl/ są większe od 
średnicy zewnętrznej /d3/ okładziny filtracyj
nej /2/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) E21B 
F16B 

Ul(2l) 01866 (22) 87 12 03 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy 
Górnictwa Odkrywkowego "POLTEGOR", 
Ośrodek Naukowo-Badawczy, Wrocław 

(72) Galant Zbigniew 
(54) Złączka do połączenia odcinków kolumny 

filtrowej ~~ 
(57) Złączka 
ny na gwinty 
czonych rur 
powierzchnię 
niej kulistą 
malnę średni 
ki /l/ a min 
góry złączki 
nice minimal 
/d3/ zewnętr 

Ü 
/l/ ma gwint wewnętrzny nakręca-
zewnętrzne dwu odcinków /4/ łę-
kolumny filtrowej. Złączka ma 
zewnętrzną /a/ wypukłą najkorzyst-
która to powierzchnia ma maksy-

cę /dl/ po środku wysokości złącz-
imalne średnice /d2/ u dołu i u 
. średnica maksymalna /dl/ i śred-
ne /d2/ są większe od średnicy 
znej okładziny filtracyjnej. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) E21B U l (21) 81867 (22) 87 12 03 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy 
Górnictwa Odkrywkowego "POLTEGOR", 
Ośrodek Naukowo-Badawczy, Wrocław 

(72) Mazur-Jan, Sozański dan, Rutkowski 
Mieczysław 

(54) Konstrukcja dystansująca kolumnę 
Tiltrową w otworze wiertniczym 

(57) Konstrukcja dystansująca kolumnę filtro
wą w otworze wiertniczym składa się z dwu 
elementów /3/ mocowanych na stałe do kolumny 
filtrowej, przy czym każdy z elementów /3/ 
składa się z pionowego żebra ,'4/ i prowadnicy 
/5/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) E218 Ul(2l) 82544 (22) 88 01 29 
(71) Dolnośląskie Gwarectwo Węglowe Kopalnia 

Węgla Kamiennego "WAŁBRZYCH", Wałbrzych 
(72) Suława Władysław, Łatka Edward, Sobczak 

Dan, Kozera Adam 
(54) Wiertło trzystopniowe 
(57) Wiertło charakteryzuje się tym, ża za 
nożami rozwiercajęcymi uchylnymi /6/, we wnę
kach trzpienia /!/ zamontowane są na sworzniu 
/5/ dwa noże uchylne, tylne /&/, wykonane 
Jako lewe. /I zastrzeżenie/ 
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4(51) E21C U1(21) 82422 (22) 88 Ol 14 
(71) Rybnicko-3astrzęb9kie Gwarectwo Węglowe, 

Kopalnia Węgla Kamiennego "RYMER", 
Rybnik 

(72) Barteczko Józef, Janik Norbert, Sznajder 
Wilhelm, Spyra Ewald 

(54 ) Prowadnik Łańcucha kombajnowego 
w" układzie poziomym 

(57) Prowadnik łańcucha kombajnowego Jest wy-
poeażony w zastawkę /l/ z dwoma łącznikami 
rurowymi /5 i 6/ oraz z prowadnicami /7a i 7b/ 
górnej i dolnej części łańcucha kombajnowego 
/8a i 8b/. Na płycie poziomej /2/ zastawki 
/l/ obok prowadnicy /7a/ górnej części łań
cucha kombajnowego /8a/ ograniczonej od stro
ny przenośnika zgrzebłowego /3/ pionowym żebrem 
wzdłużnym /4/ z łęcznikiem rurowym /5/ Jest 
zamontowana druga prowadnica /7b/ dolnej częś
ci łańcucha kombajnowego /8b/. Powyższa pro
wadnica /7b/ jest zamknięta z góry i od strony 
drugiego łęcznika rurowego /&/ wyprofilowane 
w kształcie kątownika dwuściennę osłonę łań
cuchowa /9/. Boczna ściana osłony łańcuchowej 
/9/ jest przykręcona do płyty poziomej /2/ 
gwintowanymi czopami /10/. Górna ściana osłony 
łańcuchowej /9/ jest wsparta na tulejach /li/. 

/I zastrzeżenie/ 

rury /l/ jest tak usytuowany, że jego oś 
podłużna jest prostopadła do osi symetrii pro
filu górnej części /2/ stojaka. Natomiast 
długość tego odcinka jest dobrana tak, aby w 
widoku z góry miał w przybliżeniu kształt 
kwadratu. /i zastrzeżenie/ 

4(51) E21D Ul[21) 82156 (22) 87 12 23 
(71) Rybnicko-Jastrzębskle Gwarectwo Węglowe, 

Kopalnia Węgla Kamiennego "RYMER", 
Rybnik 

(72) Knesz Walerian, Piechota Antoni, Duda 
Edmund, Dzierżęga Franciszek 

(54) Urządzenie do demontażu zabezpieczenia 
Fegenerowanego stojaka hydraulicznego 

(57) Urządzenie zawiera trzy równolegle pracu-
jęce siłowniki hydrauliczne /A, 5, 12/. Dwa 
pierwsze siłowniki hydrauliczne /4, 5/, zamoco
wane przegubowo do górnej ramy nośnej /la/ 
konstrukcji ramowej /l/, sa połęczone swymi 
rdzennikami /4a, 5a/ przegubowo z profilowane 
płytę dociskowe /&/ cylindra poddanego rege
neracji stojaka hydraulicznego /7/ posadowio
nego na wyprofilowanym łożu /9/ przymocowanym 
do dolnej ramy nośnej /Ib/ konstrukcji ramowej 
/l/. Trzeci siłownik hydrauliczny /12/ Jest 
zamocowany przegubowo do obejmy /li/ zawieszo
nej przesuwnie do górnej ramy nośnej /la/ 
konstrukcji ramowej /!/, zaś jego rdzennik 
/12a/ Jes.t połęczony przegubowo z zaczepem 
/I3/ uchwytu /7a/ obejmy /7b/ stojaka hydra-
ulicznsgo /7/. Do bocznej ramy /lc/ konstruk
cji ramowej /l/ przymocowane sę sterowniki 
hydrauliczne /15, 16/ połęczone wężami wysoko
ciśnieniowymi z odpowiadającymi im siłownikami 
hydraulicznymi /A, 5, 12/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) E21D Ul(21) 82967 (22) 88 03 08 
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Homel Dan 
(54) Koronka do stojaków cierno-klinowych 
(57) Koronka ma postać płyty /l/ 2 otwartym 
od góry gniazdem dla stropnicy, a w dolnej 
części wyposażonej w oporowy półpierścień /5/ 
i sworzeń /6/, tworzęce szczelinę /7/ do prze' 
gubowego mocowania rdzennika /8/ stojaka. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) E210 Ul(21) Ö1645 (22) 87 11 09 
(71) Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe, 

Kopalnia Węgla Kamiennego "SLĄ5K", 
Ruda Slęska 

(72) ."Janus Rudolf, Jarosz Marcin, Skrzypczak 
jórfísf, Janusz Tadeusz 

(54 ) Głowica stojaka podatnego 
(57) Głowicę stanowi odcinek przeciętnej 
wzdłuż rury /l/ skierowany wypukłościę w dół. 
Odcinek ten Jest zamocowany tę wypukłościę 
trwale do części górnej /2/ stojaka. Odcinek 
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4(51) E21D Ul(21) 83015 (22) 88 03 10 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 

"POLMAG", Fabryka Zmechanizowanych 
Obudów ścianowych "FAZOS", Tarnowskie 
Góry 

(72) Cieślik Oerzy, Marszycki Zdzisław, 
Prokopowicz Bronisław, Bogus Ryszard 

(54) Przegub układu lemniskatowego obudowy 
górniczej-" 

(57) Przegub charakteryzuje się tym, że swo-
rzeń /l/ o długości /S/ zabezpieczony jest 
przed wypadnięciem z jednej strony płytę /7/ 
a z drugiej strony nakładkę /4/ z przetyczkę 
/6/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) E21D Ul(2l) 83096 (22) 88 03 18 
(71) Rybnicko-Oastrzębskie Gwarectwo 

Przemysłu Węglowego, Kopalnia Węgla 
Kamiennego im. Zwięzku Młodzieży 
Polskiej, Zory 

(72) Teliżyn Antoni, Socha Mieczysław, 
Oison Edward, Urban Tomasz, Reclik 
Paweł, Salamon Alojzy 

(54) Osłona przejścia dla załogi w górniczych 
"zmechanizowanych ścianach wydobywczych 

(57) Osłonę stanowi pod 
/4/, pomiędzy polem mas 
dla załogi, sztywna pły 
mować pozycję pionowe, 
jęc do stropnicy, w wyn 
wanego ruchu siłownika 
budowanego przegubowo p 
stropnicę /4/. Do dolne 
przymocowany płaskownik 
zamocowania odcinka taś 
przedłuźajęcego osłonę 
rzeb. Osłona według wz 
przeznaczona dla zmecha 
bywczych o średniej wys 
powyżej 25°. 

wieszona do stropnicy 
zynowym a przejściem 
ta /!/, która może zaj-
lub poziome, przylega-
iku odpowiednio stero-
hydraulicznego /6/ za-
omiędzy płytę /l/ a 
go brzegu płyty /l/ jest 
/8/ przeznaczony do 
my przenośnikowej /9/ 
w zależności od pot-
oru użytkowego jest 
nizowanych ścian wydo-
okości i nachyleniu 

/•l zastrzeżenie/ 

4(51) E21D 
E21C 

Ul(21) 83740 (22; 88 05 13 

(71) Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, 
Zakład Doświadczalny, Lubin 

(72) Ostropolski Ludwik, Zajęć Stanisław, 
Miłuch Oan, Krajewski 3an, Butler 
Andrzej, Mikołajczak Alojzy, Litwinienko 
Michał, Kempa Zbigniew, Pawełko Jarosław 
Kopeć Dan * 

(54) Wieżyczka wiercęco-kotwięca 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest wie
życzka wiercęco-kotwięca służęca do mechanicz
nej zabudowy kotwi wklejanych przy wykonywa
niu obudowy wyrobisk górniczych. Wieżyczka ma 
w przedniej części prowadniczej belki'zabudo
wane głowicę, które stanowi korpus /9/ z dwo
ma przenikającymi się cylindrycznymi otworami 
o wspólnym wylocie, z których jeden ma na obu 
końcach dwa wymienne, wejściowy /10/ i wyjś
ciowy /li/, centralizatory żerdzi, przy czym 
średnica centralizatora wejściowego /10/ jest 
stopniowana i w jego górnej części Jest równa 
średnicy narzędzia wiertniczego, a w dolnej 
jego części jest równa średnicy żerdzi wiert
niczej, zaś średnica centralizatora wyjścio
wego /li/ jest równa średnicy narzędzia wiert
niczego. /I zastrzeżenie/ 

4(51) E21F U1(21) 82333 (22) 88 01 11 
(71) Rybnicko-Oastrzębskie Gwarectwo Węglowe, 

Kopalnia Węgla Kamiennego "RYMER"t Rybnik 
(72) Konsek Stanisław, Kaletka Henryk, 

Kocjan Tadeusz 
(54) Pomost górniczej zapory wodnej przeciw

wybuchowej 
(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie 
konstrukcji pomostu do zapory wodnej przeciw
wybuchowej , przystosowanego do wielokrotnej 
zabudowy w obudowie górniczej podziemnych wy
robisk korytarzowych. Pomost stanowię dwie 
oddzielne konstrukcje nośne /la i Ib/ z dwóch 
równolegle położonych kątowników metalowych 
/3 i 4/, zwróconych swymi jednymi ramionami 
/3a i 4a/ w dół, zaś swymi drugimi ramionami 
/3b i 4b/ do siebie i poleczonych trwale pop
rzeczkami /5a i 5b/ w stałych odstępach mniej
szych od długości podstawy pojemnika wodnego. 
Poprzeczki /5a/ zewnętrznej konstrukcji noś
nej /la/ sę mniejsze o 4 grubości kętownika 
/3/ od szerokości podstawy pojemnika wodnego, 
zaś większe o 2 grubości kętownika /3/ od 
poprzeczek /5b/ wewnętrznej konstrukcji noá^ 
nej /lb/, wsuwanej do zewnętrznej konstrukcji 
nośnej /la/ w prowadnicach /2/. Końce obu 
konstrukcji nośnych /a i Ib/ sę wyposażone w • 
zaczepy /7a i 7b/ dla przymocowania do rozpór 
obudowy górniczej wyrobiska korytarzowego. 

/I zastrzeżenie/ 
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4(51) E21F Ul (21) 83042 (22) 80 03 14 

(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Trzcionka Janusz, Grzywa Karol, 

Nawrat Stanisław, Krok Oózef, Wardas 
Ryszard, Szeruda Oan, Zieleźnik Oózef 

(54 ) Tama wentylacyjna 
(57) Tama ma podatne ramę /2/ z poziomymi wy-Eustami /3/ na obu bocznych krawędziach, w tórych sa wykonane podłużne szczeliny prowad
nicze /4/ dla elementów /5/ mocujęcych ramę 
/2/ z drzwiami /l/ na czołowej powierzchni 
murowej obudowy /6/, /l zastrzeżenie/ 

4(51) E21F U1(21) 83083 (22) 88 03 17 
(71) Rytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe, 

Kopalnia Węgla Kamiennego "ROZBARK", 
Bytom 

(72) Wesołowski Oan, Kasjaniuk Tadeusz, 
Krawczyk Stefan, Piontek Robert 

(54 ) Przegroda wyrobiska górniczego 
wyłączonego z ruchu załogi 

(57) Przegrodę stanowię trzy części o jedna
kowej wysokości połączone ze sobę przegubowo 
za pomocą zawiasów /3/. Część środkowa tej 
przegrody jest wyposażona w prowadnice, w któ
rych są umieszczone cięgła /5/. Górne końce 
tych cięgieł są zagięte w postaci haków, a 
!<or-ce dolne aa ugięte pod katem prostym. 

U2IAŁ F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZQRÛOENIÊ ; TECHNIKA MINERSKA 

4(51) F02N Ul(21) 81414 (22) 87 10 20 
(75) Milczarzewicz Zbigniew, Majewski 

Mieczysław, Łódź 
(54 ) Podgrzewacz paliwa do silników 

wysokoprężnych 
(57) Podgrzewacz stanowi zbiornik cylindrycz
ny /l/ z umieszczona wewnątrz wężownica /6/, 
której wygięte łukowo końcówki /7/ i /8/ wy
chodzę na zewnętrz zbiornika /l/. Zbiornik /l/ 
ma króćce /2/ i /3/ do połęczenia z układem 
chłodzenia silnika. Króćce te przyspawane sę 
do płaszcza zbiornika /l/ przy jego ściankach 
bocznych /4/ i /5/. W zbiornik wmontowany 
jest odpowietrzacz /9/. Do stabilnego przymo-

cowania podgrzewacza do nadwozia służy uchwyt 
,/10/ przyspawany do zbiornika /l/ w połowie 
jego długości, /l zastrzeżenie/ 

4 i '• (51) F02N til (21) 01415 (22) 87 10 20 
(75) rïiiczarzewicz Zbigniew, Majewski 

Mieczysław, Łódź 
(54) Podgrzewacz paliwa do silników 

wysokoprężnych 
(57) Podgrzewacz stanowi zbiornik /l/ cylind
ryczny z umieszczone wewnętrz wężownicę /5/. 
Zbiornik /!/ wyposażony jest w króciec /2/ 
wlotu ciepłej wody i króciec / 4 / wylotu wody, 
ełużęce do połęczenia go wężami elastycznymi 
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z układem chłodzenia silnika. Końcówki /!/ i 
/8/ wężownicy /6/ wychodzę na zewnętrz zbior
nika /l/ i 9łużę do poleczenia jej z przewodem 
doprowadzajęcym paliwo. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F02N U1(21) 81416 (22> 87 lO 20 
(75) Milczarzewicz Zbigniew, Majewski 

Mieczysław, Łódź 
(54) Podgrzewacz paliwa do silników 

wysokoprężnych" 
(57) Podgrzewacz stanowi zbiornik cylindrycz
ny /l/ z umieszczone wewnętrz wężownicę /6A 
której końcówki wychodzę na zewnętrz zbiorni
ka. Zbiornik wyposażony jest w króciec /2/ 
wlotu ciepłej wody i króciec /4/ wylotu wody. 
Do okresowego odpowietrzania zbiornika służy 
odpowietrzacz /9/ wkręcony w płaszcz zbiorni
ka /!/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F04B Ul(2l) 82109 (22) 87 12 22 
(71) Miejskie Przedsiębiorstwo Instalacyjne, 

Warszawa 
(72) Buczyński Piotr 
(54) Pompa zatapialna z napędem pneumatycznym 

do pompowania wody goręcej 
(57) Przedmiotem wzoru jest zespół pompowy, 
służęcy do pompowania cieczy, zwłaszcza go
ręcej wody. 

Zespół pompowy składa się z silnika pne
umatycznego /l/ poleczonego sprzęgłem /2/ z 
pompę /3/. Sprzęgło /2/ osłonięte jest rurę 
osłonowe /A/. Silnik pneumatyczny /!/ oparty 
jest na tarczy /5/ poleczonej szpilkami /6/ 
z tarczę /7/ umieszczone na kołnierzu pompy 
/3/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F04B U1(21) 83028 (22) 88 03 11 
(71) Zakład Techniki Próżniowej "TEPRO", 

Koszalin 
(72) Murawski Paweł, Morytko Iwona, Grodowski 

Stanisław, Horbacz Ryszard 
(54 ) Korpus pompy próżniowej 
( 57) Korpus ma kształt odlewanej ekrzynki /l/ 
ze óciankę działowe /2/, dzielęcę obszar pom
py na przedziały olejowy /5/ i sprzęgłowy /6/. 
Do écianki działowej /2/ mocowany jest zespół 
pompujęcy /3/, przy pomocy nakrętki pierście

niowej /4/, a do ścianki czołowej /9/ silnii /O/ napędzajęcy zespół pompujęcy /3/. Silnik 
/8/ napędza zespół pompujęcy /3/ poprzez 
sprzęgło /7/. 

4(51) F04B U1(21) 83033 (22) 88 03 14 
(71) Zagraniczne Przedsiębiorstwo Produkcji 

Rynkowo-Eksportowej "TROPICAL", Zabrze 
(72) Ogrodnik Andrzej 
(54 ) Pompka do akwarium 
(57) W pompce elektromagnes /4/ ma nabiegunnik 
/4a/, współdziałajęcy z magnesem trwałym /6/, 
utrzymywanym w oprawce /7a/ ruchomego trzpie
nia /7/, zawierajęcego uchwyt /7b/, osadzony 
sprężyście we współśrodkowym gnieździe gumowej 
membrany /10/. Sworzeń /7/ ma końcówkę osadzo
ne w elastycznym przepuście /li/, zaciskanym 
z jednej strony kołnierzem /7c/ tego trzpienie 
/7/ f zaś z drugiej 9trony tulejkę oporowe pokrętła regulacyjnego /12/, wkręcanego na 
trzpień /!/ i regulujęcego jego amplitudę 
drgań. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F04B Ul(21) 83034 (22) 88 03 14 
(71) Zagraniczne Przedsiębiorstwo Produkcji 

Rynkowo-Eksportqwej "TROPICAL", Zabrze 
(72) Ogrodnik Andrzej 
(54) Podwójna pompka do akwarium 
(57) W pompce elektromagnes /4/ ma nabiegun
nik /4a/ współdziałejęcy z magnesem trwałym 
/6/, utrzymywanym w oprawce /7a/ ruchomego 
trzpienia /7/, zawierajęcego dwa uchwyty /7b/, 
osadzone sprężyście we współśrodkowych gniaz
dach gumowych membran /10/. Sworzeń /7/ ma 
końcówkę osadzone w elastycznym przepuście /li/» 
zaciskanym z jednej strony kołnierzem /7c/ 
trzpienia /7/, zaś z drugiej strony tulejkę 
oporowe pokrętła regulacyjnego /12/, wkręca
nego na trzpień /7/ i regulujęcego jego ampli
tudę drgań. /I zastrzeżenie/ 
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4(51) F04B U1(21) 83035 (22) 88 03 14 
(71) Zakłady Mechanizacji Budownictwa 

"ZREMB" , Warszawa 
(72) Stolarczyk Maciej 
(54) Agregat sprężarkowy 
(57) Agregat ma sprężarkę /!/ połączoną bez
pośrednio do płyty mocującej /!/, która po
łączona jest do łapy podporowej silnika. Do 
wałka sprężarki /7/ poprzez piastę /3/ dołą
czone jest koło pasowe /2/. 

/I zaetrzężenie/ 

51) F04C U1(21) 82974 (22) 88 03 08 
(71) Politechnika Białostocka, Białystok 
(72) Szorc Oan 
(54 ) Pompa do płynnych produktów spożywczych 
(57) Pompa 
jęcego komo 
oraz komorę 
/8/. Tłoki 
kach /li/. 

Komora 
wę /l5/ ora 
czelniajęcy 
opiera się 
z teflonu, 
/18/ z pokr 
ra jest moc 

składa się z korpusu /l/ zawiera-
rę /4/ z przekładnię zębate /3/ 
robocze /5/ z tłokami obrotowymi 

obrotowe /8/ osadzone sę na wai-
robocza /5/ Jest zamykana pokry-
z uszczelniona pierścieniami usz-
mi /14/. Od wewnątrz pokrywa /15/ 
o płytkę oporową /16/ wykonaną 
a od zewnątrz dociskana jest śrubą 
ętłem wkręconą w obejmę /17/, któ-
owana w korpusie /l/ śrubami /13/. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) F16B Ul(21) 82912 (22) 88 03 03 
(71) Spółdzielnia Pracy Nakładczej "METODA' 

Ostrów Wielkopolski 
(72) Kaniewski Stanisław 
(54) Uchwyt 
(57) Przedmi 
przeznaczony 
deszczułek b 
drewnianych 

Uchwyt 
wy korpus o 
zakończonej 
Ramiona /2, 
przy czym do 
wycięty ze ó 

otem wzoru użytkowego jest uchwyt 
do unieruchamiania i mocowania 
oazeryjnych i innych elementów 
montowanych na pióro i wpust, 
według wzoru stanowi jednoelemento-
kształcie zbliżonym do litery U 
skrzydełkiem /5/ z otworami /6/. 
3/ korpusu mają nierówną długość, 
Ino ramię /2/ jest podwójne, a 
rodka i odwinięty o 100° pasek 

stanowi skrzydełko /5/, zaś górne ramię /3/ 
jest krótsze i ma kolce /4/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) FI6H U1(21) 83072 (22) 88 03 18 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Óoroszuk Andrzej, Szczepański Roman 
(54) Mechanizm do zamiany ruchu obrotowego 

'na ruch postępowo-zwrotny 
(57) Mechanizm składa się z obrotowego walca 
/l/, który na powierzchni bocznej ma nacięte 
dwa rowki śrubowe /6, 7/ o zarysie prostokąt
nym i niezmiennych pochyleniach na całej dłu--
gości walca /l/, oraz z nakrętki /8/. Przez 
wykonany w nakrętce /8/ otwór /12/ przechodzi 
ruchoma prowadnica /13/, na której jest zamo
cowana rolka obrotowa .715/, W nakrętkę /8/ 
jest promieniowo wkręcony łęcznik /9/ z obro-1 
towym kowadełkiem /10/, którego koniec /li/ 
jest umieszczony na przemian w jednym z rowków 
śrubowych /6, 7/. Nakrętka /8/, prowadnica 
/13/ i rolka obrotowa /15/ wykonują ruchy 
postępowo-zwrotne. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) FI6H Ul(2l) 83073 f22) 88 03 18 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Doroszuk Andrzej, Szczepański Roman 
(54) Mechanizm do uzyskiwania ruchu postępowo-

~zwrotnego przez riapęcTźany człon obrotowy 
( 57) Mechan 
/!/, który 
śrubowe /2, 
zmiennych p 
ca /l/, ora 
rolki obrót 
jest promie 
obrotowym k 
znajduje si 
lub /3/. Je 
wzdłuż lini 
/3/ - wzdłu 

izm składa się z nieruchomego walca 
na powierzchni bocznej ma dwa rowki 
3/ o zarysie prostokątnym i nie-
ochyleniach na całej długości wal-
z ze swobodnie umieszczonej na nim 
owej /6/. W rolce obrotowej /6/ 
niowo umieszczony łęcznik /7/ z 
owadełkiem /8/, którego koniec /9/ 
ę na przemian w rowku śrubowym /2/ 
den z rowków śrubowych /2/ biegnie 
i śrubowej prawoskrętnej, a drugi 
ż linii śrubowej lewoskrętnej. 
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Rowki na końcach połączone są wgłębieniami 
tworzącymi dwa rowki pośrednie / 4 , 5/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) F16K Ul(21) 03103 (22) 88 03 21 
(71) Biuro Projektów Przemysłu Metali 

Nieżelaznych "BIPROMET", Katowice 
(72) Swirad Stanisław, Kaczmarczyk Oacek, 

Rosół M. 
(54 ) Zawór gazowy z zamknięciem wodnym 
(57) Zawór ma do zewnętrznej części korpusu 
/l/ przymocowany cylinder hydraulicznego si
łownika /10/, którsgo tłoczysko połączone-
jest przegubowo z ramieniem dźwigni /li/ osa
dzonej na wałku /3/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F16K U1(21) 83787 (22) OB 05 20 
F24C 

(75) świst Stanisław, Świst Krzysztof, 
Kraków 

(54 ) Zawór rfo dwupalnikowej kuchenki gazowej 
(57) Zawór charakteryzuje się tym, że iglica 
zaworu /l/ ma wahliwy grot /2/ usytuowany w 
gnieździe /5/ iglicy /i/, przy czym wahliwość 
nadaje mu kulistokształtna końcówka /4/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) F16L Ul(2l) 83122 (22) 88 03 21 
(71) Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych 

"INSTÁL", Koszalin 
(72) Bejnarowicz Czesław, Mazurowski Andrzej, 

Adamczewski Bogusław, Klipo Kazimierz 
(54) Podpora ciepłociągu 
(57) Podpora składa się z prefabrykowanego 
pala żelbetowego /l/ zwieńczonego oczepem z 
blachy stalowej /2/, do którego przyspawane 
sę belki /3/ mające rolki /4/, na których 
oparte sa rurociągi« /l zastrzeżenie/ 

4(51) F16M 
F16C 

Ul(21) 82951 (22) 88 03 08 

(71) Zakłady Mechanizacji Budownictwa 
"ZREMB", Warszawa 

(72) Kawieeki Jerzy, Oulny Mirosław 
(54) Łoże rolkowe, zwłaszcza do maszyn 

roboczych ciężkich 
(57) Łoże między pierścieniami /l/ i /2/ oraz 
/3/ i /4/ ma osadzone uszczelki /5/, przy czym 
zewnętrzne pierścienis /2/ i /4/ sę umieszczo
ne między ustalającymi pierścieniami /6/ i /7/ 
o stosunku grubości do szerokości równym 0,3 . 
- 0,45. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F16N 
F16K 

Ul (21) 83039 (22) 88 03 14 

(71) Fabryka Automatów Tokarskich 
"PONAR-WROCŁAW", Wrocław 

(72) Bieczyński Eugeniusz, Idzikowski 
Krzysztof 

(54 ) Pompa tłoczkowa 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
skonstruowania pompy tłoczkowej zasilajęcej 
zawory dozujęce instalacji smarującej. 

Pompa charakteryzuje się tym, że skoja
rzona z grzybkiem /5/ sprężyna /i2/ jest opar« 
ta drugim końcem o regulacyjną nakrętkę /13/ 
osadzone w gwintowanym otworze kołpaka /14/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) F21L Ul(2l) 82495 (22) 88 01 27 
(75) Gajda Sławomir, Gdańsk; Czepukojć 

Henryk, Kukuła Piotr, Warszawa 
(54) Latarka podwodna 
(57) Latarka 
tern /2/. Obu 
nętrz któreg 
współosiowo 
łej wysokość 
cięciami. W 
znajduje się 
/12/. Pokręt 
wkrętu /23/ 
dzona jest o 
żarówką /li/ 
z tuleją pro 

podwodna 
dowa jest 
o na dnie 
tuleja z w 
i trzema r 
środku dna 
tuleja pr 
ło /12/ po 
z popychać 
prawa /6/ 
. Popychać 
wadzącą /l 

ma obudowę /l/ z uchwy-
w kształcie walca, wew-
ukształtowana jest 
ykonanymi w niej na ca-
ównoległymi do osi na-
jest otwór, w którym 

owadząca /13/ pokrętła 
łączone jest za pomoce 
zem /7/, na którym osa-
z umieszczona w niej 
z /7/ uszczelniony jest 
3/ za pomocą pierścienia 
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uszczelniającego o przekroju okrągłym /21/. 
Tuleja prowadząca /13/ uszczelniona jeat z 
obudowę /l/ pierścieniem uszczelniającym o 
przekroju okrągłym /20/ i jest na stałe przy
mocowana do obudowy /!/ za pomocą nakrętki 
/22/. Obudowa ma na całej długości wycięcie 
wzdłużne, w którym jeat umieszczony wyłęcz-
nik /9/ z magnesem /16/ oraz ma wycięcie, w 
którym umieszczony jeat kontaktron /17/. 
Z drugiel strony obudowy /l/ jest przezro
czysta płyta czołowa /3/ uszczelniona z obu
dowa /l/ za pomoce pierścienia uszczelniają
cego o przekroju okręgłym /19/. W płycie 
czołowej /3/ osadzony jest paraboliczny ref
lektor /10/. Wewnętrz obudowy /l/ znajduje 
się zespół płytki dolnej / 4 / i zespół płytki 
górnej /5/, które zwieraję baterię /18/ po
przez żarówkę /li/ i kontaktron /17/ za po
moce przewodów stykowych /14/ i /l5/ umiesz
czonych w dwóch sąsiednich naciecxňcH tulei 
ukształtowanej współosiowo na dnie obudowy 
/l/. Zespół płytki dolnej /4/ i zeepół płytki 
górnej /5/ dociskany jest do baïerii /18/ 
poprzez nakrętkę /8/« /I ?.̂ s* rzezanie/ 

' / / ' , 1 : 

4(51) F21S Ul{2l) 83102 (22) 88 03 21 

(75) Fręszczak Tomasz, Nowy Tomyśl 
(54) Lampa stojąca 
(57) Lampa stojęca ma żarówkę 
osadzone na rurowym stojaku / 
u dołu podstawę z przelotowym 
Rurowy stojak /3/, z wewnętrz 
wadnicę /!/ przewodu elektryc 
liwie osadzony osiowo wypukły 
usytuowany wokół podstawy /5/ 
ległym końcu stojaka /3/ nad 
wartę podstawę /8/, osadzony 
sza /2/, zestaw równolegle ro 
pierścieni /9/ i zewnętrznego 
/10/t poleczonych szpilkami / nych dystansowymi tulejkami / 
na tych szpilkach. /3 

/ V z 
3/ zak 
i o two 
nę rur 
znego, 
kołpa 
. Na p 
kielic 
jest w 
zmiesz 
pełne 
11/ i 
13/, o 
zassrz 

- i ■ * 

kloszem 
ończonym 
rami. 
kowę pro-
ma euw-
k /7/ 
rzeciw-
howo roz-
okół klo-
czonych 
go krężka 
oddzielo-
sadzonymi 
eżenia/ 

4(51) F24C U l ( 2 l ) 83052 (22) 88 03 15 
(71) Pomorski Okręgowy Zakład Gazownictwa -

Zakład Gazyfikacji Bezprzewodowej. 
Gdynia 

(72<) Klimczak Włodzimierz 

(54) Przenośny grzejnik kempingowo-altanowy 
ïïâ gaz propan-butan 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje z 
racowania konstrukcji przenośni 
do ogrzewania domków kempingowy 
ogrodowych jak również może być 
w turystyce. 

Grzejnik charakteryzuje si 
rurowym palnikiem /4/ wzdłuż ca 
gości usytuowana jest od góry s 
na /5/ o kształcie podkowy stan 
ciepła oraz ma reflektor cieple 
wany wewnętrz metalowej obudowy 
łości około 10 mm od jej tylnej 
czym reflektor cieplny /6/ ma u 
narożniki /7/ umożliwiająca swo 
cję powietrza chłodzęcego pomię 
rem cieplnym /5/ a tylne ścianę 
obudowy /!/. /I 

ćjgadnienie op
ií ™ T-zejnika 
rh , iii tan 
wykorzystany 
ę tym, 
łej jeg 
latka p 
V /&/ u 
/!/ w 
éci any 
dołu á 

bodnę c 
dzy raf 
metalo 
zastrze 

że nad 
o dłu-
romien-
źródło 
sytuo-
odleg-
. przy 
^ięte 
yrkula-
lekto-
wej 
żenię/ 

4(51) F24C U1(21) 83788 (22) 88 05 20 
(75) świst Stanisław, świst Krzysztof, 

Kraków 
(54) Dwupalnikowa kuchenka gazowa 
(57) Kuchenka ma podotawę /2/ o kształcie 
zbliżonym do trójkąta równoramiennego, w osi 
symetrii którego znajduje się okrągłe przetło-
czenie. Kąt rozwarcia / !c-ù / między osiami sy
metrii podstawy /2/, a środkami otworów /B/, 
/C/ wynosi 120°. Podstawa /2/ kuchenki ma dwie 
nogi, a każda noga ma dwie wysuwane podpory 
usztywniajęce podstawę. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) F25C Ul(21) 82275 (22) 87 12 31 
(71) świdnicka Fabryka Urzędzeń Przemysłowych, 

świdnica; Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Pomp Przemysłowych, Warszawa 

(72) Słota Andrzej, Tarsa Kazimierz, Krzesaj 
Antoni, Wiśniewski Piotr, Kubina Alfred, 
Socha 5an 

(54) Tunelowe urządzenie naśnieżajęce 
(57) Urządzenie ma rozmieszczone wokół wylo
tu tunelu powietrznego /l/, osadzone na ko
łowej rurze zasilającej /6/, wodne dyszki 
rozpylajęce /7/ oraz umieszczoną wewnątrz tu-
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nelu /l/, w jego osi, powietrzno-wodnę dyszkę 
inicjująca /3/, otoczone zabezpieczające prze 
zamarzaniem komor? wodne /5/. Wewnątrz komory 
wodnej /5/ umieszczona jest obejmująca 
wlot wody /9/ i mocowana do dna /8/ rurowa 
przegroda labiryntowa /12/ majęca wykonany 
przy dnie komory /8/ otworek spustowy /13/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) F25D Ul(21) 83092 (22) 88 03 18 
A01D 

(71) Zakład Remontowo»Montażowy "SPGKASZ", 
Szczecin 

(72) Skoczyński Ryszard, Sadowski 3Ó2ć,r, 
Zadsrnowski Wiesław 

(54) Urządzenie do schładzania cieczy, 
zwTas^žcza mielca w konwiach 

(57) Urządzenie zawiera pojemnik chłodniczy 
/l/, którego wężownica parownika /5/ połączo
na jest ze sprężarkowym agregatem skraplaję-
cym umieszczonym z boku pojemnika chłodnicze
go /!/, na wspólnej podstawie /12/. Nad agre
gatem skraplającym, na ramie z kątownika 
umieszczony jest zbiornik /15/ na ciepła wodę 
wewnątrz którego znajduje się wężownica grzej
na /16/, której rura wlotowa poleczona Jest 
ze sprężarka /9/, a rura wylotowa ze skrapla
czem /10/. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) F27Q Ul(21) 83117 (22) 88 03 21 
(71) 5widnjcka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, 

Świdnica 
(72) ûkoràki January, Paterak Oan 
( 54 ) 9Ar no zain!. j. i<tcie szybowego pieca wapiennego'" 
Í57) Górnu zamkniecie zawiera kosz zasypowy 
/6/ ze stanowiąca jego dno klapa odcinające 
/5/ oraz pośrednia komorę załadowcze /3/ zamk

nięte od dołu dzwonem /4/, a od góry klapa 
odcinające /5/. Dodatkowe połączenie kosza 
zasypowego /6/ z komorę załadowczo /3/ stanowi 
ukośna rynna zasypowa /!/, /l zastrzeżenie/ 

4(51) F42C Ul(21) 81685 (22) 87̂  11 10 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojc ? "SKARŻYSKO", Skarżysko-Kamienna 
(72) Wietrzyński Leszek, Gelbert Derzy, 

.Łyżwa Adolf, Rać Oanusz, Łyżwa Leszek 
(54 ) Zapalnik uderzeniowy do pocisków 

bezwirowych 
(57) Zapalnik charakteryzuje się tym, że we 
wciśniętej w kadłub /l/ tulei /2/ przesuwa 
się mechanizm bezwładnościowy składający się 
z tulei prowadzęcej /4/ wewnątrz której osa
dzona jest obsada /5/ w kształcie podłużnej 
tulei, gdzie między tuleję prowadzęcę /4/ a 
obsadę /5/ jest umieszczona sprężyna /9/ przy
legająca jedne stronę do tulejki oporowej 
/10/ osadzonej na obsadzie /5/ a drugę stronę 
do wytoczenia wewnętrznego tulei prowadzęcej 
/4/, przy czym w obsadzia 75/ między spłonkę 
/6/ a wkrętkę /7/ wkręcony v. cbsedę /5/ Jest 
umieszczony krążek /8/„ 'Ńrążbk /8/ osłania 
spłonkę pobudzające /6/ przed nakłuciem iglicy 
/14/. Tuleja /2/ jest utrzymywana v/ kadłubie 
/l/ za pośrednictwem tulei dennej /3/, w któ
rej jest osadzony pobudzacz /23/. 

/3 zastrzeżenia/ 
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DZIAŁ G 
F I Z Y K A 

4(51) G01K U1(21) 82782 (22) 88 02 22 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki 

i Urzędzeń Precyzyjnych, Łódź 
(72) Bieniasz Sławoj, Ciechanowski Zdzisław, 

Król Andrzej, Wareza Zygmunt 
(54) Sonda kierunkowego promieniowania 

"cieplnego 
(57) Istota wzoru polega na tym, że sonda za
wiera' migawkę /3/ wyzwalane zworę elektromag
nesu /4/ osadzonego w korpusie /2/, przy czym 
migawka /3/ umieszczona jest przed powierzch
nię czynne termopary radiacyjnej i osadzona 
jest w radiatorze /l/, w którym Jest osadzona 
termopara radiacyjna. Przed powierzchnię czyn« 
nę termopary umieszczony jest na wspornikach 
/5/ w radiatorze /l/ odbłyśnik /6/ wyposażony 
w osiowo usytuowany otwór przepuszczajęcy pro
mieniowanie cieplne. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01L Ul(21) 81973 (22) 87 12 11 

4(51) G01L Ul(2l) 81972 (22) 87 12 11 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki 

Przemysłowej "MERA-PNEFAL", Warszawa 
(72) Siarkiewicz Zbigniew, Dasinski Elwir, 

Kapuściński Bohdan 
(54) Stanowisko do napełniania i spuszczania 

oleju z głowic pomiarowych 
(57) Stanowisko składa się z ramy /3/, która 
má koła jezdne stałe /2/ wyposażone w hamulce 
/13/ i koła jezdne /l/ o osiach pionowych za
mocowanych do ramy /3/ obrotowo, pompy próż
niowej /10/ zamocowanej do dolnej części ramy 
/3/ oraz blatu /5/ o wywiniętych krawędziach 
zamocowanego do górnej części ramy /3/ do 
którego spodniej części zamocowane eę zbiorni
ki oleju, filtr siatkowy dokładny oraz zawory 

' odcinające /9/. Wszystkie elementy stanowiska 
; sę wzajemnie łęczone za pomoce elastycznego 
przewodu /12/. /I zastrzeżenie/ 

.9 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki 
Przemysłowej "MERA-PNEFAL", Warszawa 

(72) Wasiak M icha ł , Dasir iski E l w i r , 
Kapuściński Bohdan 

(54) Stanowisko do zadawania ciśnienia 
azotem 

(57) Stanowisko ma podwozi 
dwie pary kół /2/, z który 
zamocowana do podwozia /l/ 
obrotowych osi. Do podwozi 
jest pionowa płyta /3/, do 
eę wszystkie elementy funk 
i która wyposażona jeet w 
przeznaczone do ustawiania 
wych. 

e /l/ wyposażone w 
eh jedna para jest 
za pomoce pionowych, 
a /l/ zamocowana 
której przymocowane 

cjonalne stanowiska 
półki /li i 12/ 
przyrządów pomiaro-

/l zastrzeżenie/ 

UdiiL 

4(51) G01L 
E21D 

Ul(21) 33005 (22) 88 03 10 

(71) Bytomsko-Rucizkie Gwarectwa Węglowe 
Kopalnia Węgla Kamiennego "SZOMBIERKI", 
Bytom 

(72) Deszka Zygmunt, Twardokęs Kazimierz, 
Kadłuczka Ignacy, Turlej Ryszard 

(54) Urzgdzenie do badań nośności kotew 
(57) Urzędzenie ma wymienny uchwyt /l/ kotwi 
/2/ oraz zintegrowane głowicę mocujęco-roz-
pierajęcę /3/. Wymienny uchwyt /l/ stanowi 
tulejka /4/ z zewnętrznym kołnierzem motylko
wym /5/. Zintegrowana głowica mocujaco-rozpie-
rajęca /3/ składa się z dwóch tulei widłowych 
/6, 7/. Dedna mocujęca tuleja widłowa /6/ jest 
poleczona z cylindrem /8/ siłownika hydraulicz
nego /9/ i zaopatrzona w wewnętrzny kołnierz 
motylkowy /10/ dostosowany kształtem do koł
nierza motylkowego /5/. Oba kołnierze motylko
we /5, 10/ opieraję się na sobie współpracując 
na całych powierzchniach, co zapewnia wykona
nie wypustu /li/ na zewnętrznym kołnierzu mo
tylkowym /5/ oraz odpowiedniego wpustu /12/ 
na wewnętrznym kołnierzu motylkowym /10/. Dru-
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ga rozpierająca tuleja widłowa /7/ jest po
łączona z tłoczyskiem /13/ siłownika hydra
ulicznego /9/ i opiera się o podkładkę /l4/ ■ 
kotwi /2/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01N U1(21) 83080 (22) 88 03 17 
(71) Instytut Komputerowych Systemów 

Automatyki i Pomiarów, Wrocław 
(72) Puławski Oózef, Fischer ZJerzy, Hamberg 

Derzy, Gierko Paweł 
(54) Obudowa przełącznika elektrod 
(57) W tylnej ściance /l/ ob 
Jest gniazdo /2/. W lewej i 
ściance /3/ i /4/ znajduje s 
przyrzędu. W lewej bocznej ś 
nana sa dwa otwory. W prawej 
/4/ wykonane sę dwa rzędy ot 
każdy rzęd składa się z 6 ot 
zamknięta jest od góry i od 
na ściankę /10/ i /li/. 

udowy wykonane 
prawej bocznej 
ię otwór uchwytu 
ciance /3/ wýko-
bocznej ściance 

worów, z których 
worów. Obudowa 
dołu górne i dol-
/l zastrzeżenie/ 

4(51) G01N Ul(21) 83509 (22) 88 04 26 
(71) Zabrzańskie Gwarectwo Węglowe Kopalnia 

Węgla Kamiennego "SOŚNICA", Gliwice 
(72) Chrzęstek Roman, Krzystołik Paweł, 

Kłakus 3an, świergot Franciszek, 
Oembnicki Stanisław, Piętowski Oan, 
Wiench Edward 

V 
(54) Przetwornik pomiarowy 
(57) Przetwornik ma dwie komory: detekcyjne 
/l/ z umieszczonym w niej elementem detekcyj
nym /4/ i kompensacyjne /8/, w której herme
tycznie zamknięty jest element kompensacyjny 
/10/. Przetwornik pozwala na zautomatyzowanie 
pomiaru stężenia wodoru w powietrzu, zwłaszcza 
pomieszczeń akumulatorni. /I zastrzeżenie/ 

* F ^ 

4(5l) G04C Ul(2l) 82966 (22) 88 03 08 
(75) Kowalczuk Marek, Bydgoszcz 
(54 ) Zegar sygnałowy 
(57) Zegar ma dwuczęściowe obudowę, której 
podstawa /l/, spoczywajaca na nóżkach /3/, w 
ćciance czołowej ma otwory mieszczące klawi

sze manipulacyjne 
kasowania układu, 
otwór dla lampki 
tylna ma otwory d 
nikowego /8/ i wy 
otwór na wyprowad 
/10/. Pokrywa /2/ 
z podstawę /!/. 

/?/ i /5/ do wyzwalania i 
klawisze czasowe /6/ o r a2 
sygnalizacyjnej /7/. Ścianka 
o mocowania gniazda bezpiee*' 
łącznika siaciowego /g/ „ *" 
zenie przewodu zasilajęceoo 
stanowi rozłączne połączenie 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) G05D Ul (21) 8305"? 
(75) Ratajski Wojciech, Łóc... 

(22) 88 03 21 

(54) Nadajnik do dwukanąłowago zdalnego 
sterowania podczerwienią 

(5?) Nadajnik wykonany jest w kształcie prosto» 
paćłoecianu, którego powierzchnia czołowa /l/ 
jest soczewkę, a na jednej z powierzchni bocz
nych /2/ umieszczony jest przełęcznik /3/ dwu-
położeniowy będęcy jednocześnie manipulatorem i 
wyłęcznikiem zasilania. /I zastrzeżenie/ 

4(51) G08B Ul(2l) 82207 (22) 87 12 31 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Kotlewski Witold, Pawlikowski Oan 
(54) Złęcze koncentryczne liniowego detektora 

pożaru 
(57) Złęcze charakteryzuje się tym, że elek« 
troda zewnętrzna /8*/ detektora /8/ jest osa
dzona na stałe w baryłce /7/, zaś elektroda 
wewnętrzna /&"/ w postaci drutu jest na części 
swej długości skręcona w postaci spirali oraz 
w obszarze częecl drugiego łącznika /B/ jest 
odizolowana od obudowy /10/ rurkę ceramiczne 
/li/. 

Wnętrze rurki ceramicznej /li/ oraz łęcz-
nika /B/ Jest wypełnione tworzywem elastyczny« 
/9/. Oprawa /!/ łęcznika /A/ składa się z tu-
lei ceramicznej /12/, wewnętrz której jest 
osadzona tuleja przewodząca elektrycznie /*~t. 
w postaci rurki na końcu spłaszczonej z zaoiÄ-
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r iętą e l e k t r o d ę / 8 " / , k t ó r a j e s t dodatkowo 
zamocowana za pomocą w k r ę t u / 1 4 / . Wewnątrz 
'Tu le i p rzewodzące j / 1 3 / j e a t osadzona t u l e j a 
. .oramiczna / 1 5 / . W s p ł a s z c z o n e j c z ę ś c i t u l e i 
/ i S / j e s t z a poś redn ic twem w k r ę t u / 1 6 / zamo
cowany przewód e l e k t r y c z n y / 1 7 / umieszczony 
w k o s z u l c e e l a s t y c z n e j / 1 8 / z umieszczonymi 
wewnątrz i z o l a t o r a m i ce ram icznym i / 1 9 / w 
p o s t a c i k r ó t k i c h odc inków r u r k i , osadzony 
sztywno w drug im końcu o s ł o n y / 4 / ł ą c z n i k a 
/ A / . K o ł n i e r z ł ą c z n i k a / B / j e s t z a o p a t r z o n y 
w końcówkę / 2 0 / przewodu o d n i e s i e n i a z ł ą c z a . 

/ I z a s t r z e ż e n i e / 

4 ( 5 1 ) G10K U l ( 2 l ) 8 3 0 9 3 {22) 88 0 3 18 

(75) W a l i s ^ k o E u g e n i u s z , Bydgoszcz 

(54 ) Os łonę d ź w i ę k o c h ł o n n a , z w ł a s ^ A sc
a t ruga Fko-wy równ ia r k ~ 

ÍS7) Os łona dźw iękoch łonna wypotžs.-.. ::: j e s t w 
e lement dźw iękoch łonny / 9 / w kazte*-"?,e p r o s t o 
p a d ł o ś c i a n u , zamocowany ruchomo do i . s t w y pro-
vadf i i cy / 7 / o b r a b i a r k i o d s t r o n y z e s p o ł u / 1 0 / 
p r o w a d n i c y , do k t ó r e g o u gó ry przymocowana 
j e s t o t w i e r a n a , górna część o s ł o n y d ź w i ę k o 
c h ł o n n e j / 8 / w k s z t a ł c i e odwrócone j l i t e r y 
" L " nad s t o ł e m podawczym. E lementy d ź w i ę k o 
ch łonne /8 i 9 / sk łada ją , s i ę od s t r o n y wew
n ę t r z n e j z b l a c h y p e r f o r o w a n e j / l / , a o d s t r o 
ny z e w n ę t r z n e j z b l a c h y / 5 / . Między b l a c h a m i 
/ i , 5 / umieszczone s ę : p ł y t a z gumy p o r o w a t e j 
/ 4 / p r z y l e g ł a o d wewnętrz d o b l a c h y / 5 / o raz 
p ł y t a z we łny m i n e r a l n e j / 3 / i we lon s z k l a n y 
/ 2 / p r z y l e g ł y d o b l a c h y / l / o d wewnę t r z . Ca
ł o ś ć u s t r o j u dźw iękoch łonnego po łączona j e s t 
ze sobą za pomoce p o ł ą c z e n i a śrubowego / 6 / . 

. . . / I z a s t r z e ż e n i e / 
TMEKR03 A4A ,/ 

f i 63 

rAW¥// 
tibi 

4(51) GUB Ul (21) 82000 ( °2) 87 12 15 

(71) Ośrodek Doradztwa Techn ic ; "■• 
-ZORPOT", War3??uva 

( 7 2 ) S t ę p n i a k Z d z i s ł a w , G o ł o f i t Z b i g n i e w . 
K w i a t k o w s k i Darzy 

(54 ) Małogabary towa nawi . ja rka do g ł o w i c 
m a g n e t o f o n o w y c h " 

(57 ) N a w i j a r k a według wzoru 
t y m , ż e podstawa / l / j e s t k 
poszczegó lnych zespo łów ora 
p r z y czym s t e r o w n i k / 5 / zao 
e l e k t r o n i c z n y l i c z n i k / 4 / i 
n ą t r z , s i l n i k / 1 4 / i g ł o w i c 
dwuwrzecionową p r z y s t a w k ę / 
b l a t u podstawy osadzony j e s 
z s i l n i k i e m / 1 3 / i zamo^ow: 
t r z p i e n i a m i / 1 2 / . Wokół Ob'-
do b l a t u podstawy p r z y t w i e 
nac iągu / 7 / d r u t u / 1 5 / , zes 
z e s p ó ł p r z e c i n a n i a / 1 0 / i z 
p a t r z o n y w dwie p a l e t y / 2 0 / 

c h a r a k t e r y z u j e s i t 
o n s t r u k c j ę nośna 
z s t o ł u ob ro towego , 
p a t r z o n y j e s t w 

umieszczone wew-
ę /?./ napędza jąca 
3 / , zaś pośrodku 
t obro towy s t ó ł / O / 
t y m i do boków 
otowego s t o ł u / 8 / 
rdzone s ę : z e s p ó ł 
p ó ł z a l e p i a n i a / 9 / , 
e s p ó ł o d b i o r u zao -

/ l z a s t r z e ż e n i e / 

OZIAŁ H 
ELEKTROTECHNIKA 

4(51) HOIB Ul(21) 83439 (22) 88 04 21 

Í7l) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Kopczyński Cezary, Pankowski Oacek 

(54) Elastyczny przewód elektryczno-wodny, 
zwłaszcza dla prądów wiëTk* iê;j 'często
tliwości 

(57) Przewód charakteryzuje się tym, że wpro
wadzona w dielektryczne rurkę /A/ część prze
wodu spełniająca funkcja przewodnika elektrycz
nego ma postać cylindrycznego oplotu /2/ nało
żonego ciasno na rozpierające go sprężynę /l/, 
a wprowadzone częściowo i szczelnie w dielek

tryczna rurkę /4/ króćce /3/ przewodu są wsu
nięte między oplot /2/ i dielektryczne rurkę 
/4/, i sę przylutowane do oplotu /2/. 

/I zastrzeżenie/ 
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4(51) H01F Ul(21) 82969 (22) 88 03 08 
(71) Samodzielny Zakład Innowacyjno-Wdroże-

niowy "TOREN" Sp. z o.o., Skierniewice 
(72) CJakiel Sławomir 

"(54) Karkas 
(57) Karkas ma pełny korpus /l/, od zewnętrz 
i od wewnątrz w kształcie graniastosłupa o 
podstawie ośmioboczneJ, o wielkościach ścian 
/3/ skośnych i ścian /A/ prostych odpowiednich 
do ukształtowania krzyżowego rdzenia /5/. 
Korpus /l/ Jest zakończony dwoma naprzeciwleg
łymi kołnierzami /2/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H01F Ul(21) 82970 (22) 88 03 08 
(71) Samodzielny Zakład Innowacyjno-Wdroże-

niowy "TOREN" Sp. z o.o.f Skierniewice (72) Oakiel Sławomir 
(54) Karkas 
(57) Karkas ma pełny korpus /l/ w kształcie 
krzyża równoramiennego w widoku z przodu i w 
nim o tym kształcie wzdłużny otwór /2/. Kor
pus ma wybrania /6/ między prostopadłymi ścia
nami /3 f 4/ płaskich ramion /5/ o wylotach w dwóch naprzeciwległych wielobocznych kołnie
rzach /7/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H01F U1(21) 83286 (22) 88 04 06 
(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Tarapata Dan 
(54) Transformator wielkiej częstotliwości 

o zmiennym sprzężeniu 
(57) Transformator charakteryzuje się tym, że 
część nośne /l/ obudowy stanowi jednolity 
element z blachy aluminiowej o kształcie "U", 

a dwie osłony boczne /3/ i /4/ sę zamocowane 
do niej rozłęcznie za pomoce wkrętów. Przez
naczona do zamocowania uzwojeń /2/ i /7/ trans 
formatora osłona górna /5/ jest wykonana z 
blachy grubszej niż osłony pozostałe. Płaszcz 
/2/ transformatora, będący jego uzwojeniem 
wtórnym. Jest zamocowany za pomoce czterech 
wsporników /6/ do osłony górnej /5/, w której 
jest osadzone również, poprzez urzędzenie na
pędowe, ruchome uzwojenie /7/. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) H01Q U1(21) 82963 (22) 88 03 09 
(75) Ciesielski Oan, Warszawa 
(54) Obudowa zwrotnicy antenowej 
(57) Obudowa /l/ ma na wewnętrznej stronie 
płaszczyzny zawierajęcej występ /6/ oraz na 
płaszczyźnie do niej równoległej, symetrycz
nie rozmieszczone po.dwa występy /3/ oddzie
lone od siebie o grubość płytki zwrotnicy. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) H01Q Ul(2l) 82964 (22) 88 03 09 
(75) Ciesielski dan. Warszawa 
(54) Obudowa zwrotnicy antenowej 
(57) Obudowa ma kształt prostopadłościanu ma-
jęcego na płaszczyznach wewnętrznych prosto
padłych do płaszczyzny zawierajęcej występ /6/ 
umieszczone symetrycznie po dwa występy oddzie
lone na grubość płytki zwrotnicy. W płaszczyź
nie prostopadłej do płaszczyzny zawierajęcej ' 
występ /6/ znajduje się otwór, w którym osa
dzona jest pokrywa /2/ z otworami /5/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) HO 28 
H01B 

U l ( 2 1 ) 83859 ( 2 2 ) 88 05 26 

(71) Główne Biuro Studiów i Projektów 
Energetycznych "ENERGOPROOEKT" - Zakład 
Doświadczalny, Poznań 

(72) Narożny Bolesław, Mazurek Wojciech, 
Czepulonis Zygmunt 

(54) Izolacyjny element wsporczy szyn 
"rozdzielnic niskiego napięcia 

(57) Element wsporczy składa się z dwóch sy
metrycznych części /l, 2/ skręconych za pomoce 
śruby /3/, z których każda ma na płaszczyźnie 
wzajemnego styku jeden stożkowy wypust/4/ 
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oraz jeden odpowiadający mu kształtem stoż
kowy rowek /5/, usytuowane w ten sposób, że 
po skręceniu obu części /l, 2/ następuje wza
jemne zazębienie wypustów /4/ i rowków /5/. 
Na śuianach bocznych obu części / l , 2/, w 
płaszczyźnie styku, znajduję się prostokątne 
w przekroju rowki /6/ będące uchwytami szyn 
/&/. Zewnętrzne powierzchnie obu części /i, 2/ 
elementu wsporczego zaopatrzone są w cztery 
równoległe żebra wzmacniające /7/, z których 
dwa środkowe pełnię funkcję uchwytu łba śruby 
/3/. Elementy wsporcze zamocowane sę do kons
trukcji nośnej /9/ /l zastrzeżenie/ 

4(51) H02G U1(21) 83065 (22) 88 03 16 
HOIR 

(71) Spółdzielnia Inwalidów Aparatury 
Elektrotechnicznej "POKÖD", Łódź 

(72) Majchrowicz Janusz, Kurowski Krzysztof, 
Zelmozer Krzysztof 

(54) Złączka elektryczna jednotorowa 
(57) Złączka ma obudowę /l/ z tworzywa sztucz
nego zamknięte ścianami ze wszystkich stron, 
której górna ściana /10/ pośrodku ma czworo-
ścienny otwór /9/ zamknięty ze wszystkich bo
ków, przy czym obudowa jest od odłu zakończo
na zatrzaskiem, Otwór /9/ jest umieszczony 
nad gwintowanym otworem /8/ belki /6/ toru 
prądowego, /l zastrzeżenie/ 

4(51) H02H Ul(2l) 82899 (22) 88 03 02 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 

"POLMAG", Rybnicka Fabryka Maszyn 
"RYFAMA", Rybnik 

(72) Dobras Leonard, Piechota Antoni 
(54) Zabezpieczenie prądowe z sygnalizację 

optyczna 
(57) W zabezpieczeniu do zacisków śrubowych 
bezpiecznika topikowego, prądowego /5/ sę 
przymocowane z jednej strony bolce /l/ z bag
netem wtykowym /l/, zaś z drugiej strony łącz
niki rączki bezpiecznikowej /3/. Oo boków obu 
bolców /l/ z bagnetem wtykowym /2/ jest przy
mocowany swymi zaciskami /4a/ sygnalizator 
optyczny /4/ przerwy prądowej, zawierajęcy 
posobnie połączoną diodę elektroluminescen
cyjną /4c/ z rezystorem /4d/ umieszczone w 
przejrzystym, izolowanym przewodzie rurowym 
/4b/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H05K Ul(2l) 82310 (22) 88 01 06 
(75) Golda Karol, Kraków; Link Robert, 

Kraków, Wilczek Kazimierz, Kraków 
(54) Podstawa urządzenia diagnostycznego 

Jednostek pamięci dyskowej 
(57) Podstawę stanowi jednolity element /l/ 
zamknięty: od czoła - osłoną pulpitową /3/, 
od góry - płytę osadczę /6/ i osłoną górną 
/12/, a od tyłu: radiatorem /13/ i ściankę 
tylną. Na płycie osadczej /6/ znajdują się: 
kołki osadcze /7/ wraz z nakrętkami dystanso
wymi /8/ i zespoły zatrzasku /9/ unieruchamia
jące testowaną jednostkę pamięci. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) H05K U1(21) 82987 (22) 88 03 08 
(71) Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa "EMAG" 

Zakład Kompletacji i Montażu Systemów 
Automatyki "CARBOAUTOMATYKAM, Tychy 

(72) Polko Alfred, Siwek Witold, Pałczyński 
Leonard, Balczarczyk Antoni 

(54) Ognioszczelna kamera telewizji 
'przemysłowej 

(57) Kamera ma rurowe obudowę /l/ zamkniętą 
od tyłu pokrywą /2/, a od przodu pokrywą /3/. 
Pokrywy /2/ i /3/ są przykręcone do kołnierzy 
rurowej obudowy /l/ za pomocą wieńcowych śrub 
/4/ z trójkątnymi łbami osadzonymi w ochron
nych gniazdach /5/. Pokrywa /3/ jest wyposa
żona w okno /7/ wykonana z hartowanego szkła 
oprawionego w ramkę /8/ osadzoną w tulei /9/. 
Ramka /8/ jest mocowana w tulei /9/ za pomocą 
dociskowego pierścienia /10/ przykręconego 
śrubami /li/. Rurowa obudowa /l/ w swej wew
nętrznej części jest przedzielona przegrodę 
/13// w której w tylnej części Jest komora 

ř 
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przyłączowa /14/, do której sa zabudowane dwa 
kablowe . wpusty /15/, a w przedniej części 
jest komora /16/, w której na montażowej płycie 
/17/ z' jednej strony jest zabudowana kamera 
/18/, a z drugiej strony bariera oohronna 
/19/. W przegrodzie /13/ oddzielającej komorę 
przyłączowe /14/ od komory głównej /16/ sa 
zabudowane w dwóch gniazdach /20/ dwa prze
pustowe izolatory /21/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H05K U1(21) 83027 (22) 88 03 11 
(71) Politechnika śląska im. Wincentego 

Pstrowskiego, Gliwice 
(72) Ferenc Zygmunt, Siurek Ryszard, Kolka 

Henryk 

( 54) Obudowa urządzenia zasilajacegc 
zwłaszcza dla systemu EUROCARD 

(57) Płytka /l/ na której umieszczone sa ele
menty elektroniczne stanowięc element nośny 
obudowy mocowana jest do płyty czołowej /2/ 
za pomoce kostek mocujących /3/ wsunięte zaś ' 
w prowadnice kasety EU ustala położenie zasi
lacza. Osłona lewa /5/ mocowana jest do płyt
ki /l/ za pomoce nitonakrętek /A/ zaś prawa 
/7/ za pomoce tulei dystansowej /6/. Osłona 
prawa /7/ dodatkowo dla uzyskania odpowied
niej sztywności skręcona jest z płytę czołowe 
/2/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H05K 
G09B 

U1(21) 83059 (22) 88 03 16 

(71) Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół 
"CEZAS", Zielona Góra 

(72) Szymański Bogdan, Wróblewski Henryk, 
Marcinkowski Zdzisław, Zagórowski 
Oerzy 

(54) Płytka montażowa 
(57) Płytkę montażowe stanowi płytka /l/ z 
drukowanym obwodem usytuowanym z jednej «tro
ny i zr schematem tego obwodu naniesionym z 
drugiej strony, z której montowane sa. elemen
ty układu i stykowe elementy /4/, /5/, /6/, 
/?/« /8/ realizujęce połęczenia układu z zew
nętrznymi przewodami. Stykowe elementy składa
ją się z dwóch współśrodkowych tulei /9/ i 
/10/. Zewnętrzna tuleja /9/ ma wewnętrzne 
gniazdo /li/ do umieszczenie sprężyny /12/ 
oraz wykonane w górnej części ściany bocznej 
dwa przeciwległe nacięcia /13/. Wewnętrzna 
tuleja /10/ ma przelotowy, ueytuowany wzdłuż 
osi stopniowany otwór /14/ o przekroju prosto
kątnym oraz wykonany prostopadle do osi tulei 
okręgły otwór /15/. Obie tuleje połęczone sę 
współosiowo profilowanym łącznikiem /16/ z 
otworem /17/ do wkładania leczonych przewodów 
i końcówek elementów-elektronicznych. Płytka 
montażowa jest przeznaczona da celów dydak
tycznych. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H05K 

Fig.3 
U1(21) 83079 (22) 88 03 17 

(71) Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa 
"EMAG" Zakład Telemechaniki Górniczej 
"ELEKTROMETAL", Cieezyn 

(72) Pelar Karol, śliwa Oózef, Bestwina Oózef 
(54) Iekrobezpieczne źródło zasilania 
(57) Źródło zasilania ma prostopadłościennę 
obudowę /l/ zamknięte trwale pokrywę /2/. 
Pokrywa ma występy /3, 5, 9/, którymi mocowa
ne sę rezystory /4/, dioda separacyjna /6/, 
gniazda /7/ ze stykami /&/ kontaktowymi złęcz 
oraz akumulator. Oedno z gniazd /7/ przezna
czone jeet do przyłączenia odbiornika energii, 
a drugie do podłączenia zasilacza zewnętrznego, 
W pokrywie /2/ wykonane są trzy otwory stożkowe 
/li/. /5 zastrzeżeń/ 

2 11 i 3 

4(51) H05K Ul(21) 83285 (22) 88 04 06 
(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Królik Krzysztof, Idzikowski Oózet, 

Adamczewski Marek, Urbanek Oózef 
(54) Wychylne rama nośna szafy sterowniczej, 

zwłaszcza dla robota przemysłowego 
(57) Rama ma postać prostopa 
letu /l/ wykonanego z kątown 
montażowa ramy jest podzielo 
/3/ oraz pola wymienne /5, 6 
mocuje eię zeapoły występują 
konfiguracji układu sterowań 
podlegające takiej wymianie. 

dłościennego szkle« 
ików. Powierzchni* 
na na pola stałe 
, 7, 8/, w których 
ce niezależnie od ' 
ia bądź zeapoły ■ 
/l zastrzeżenie/ 
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Nr zfiŁoszenia Int.Cl.4 Strona 
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265663 E21C 4l 

265721 C10G 33 

2657^9 B25B 17 

26576** A6IB 6 

265855 G01N 52 

265988 GO IN 52 

266037 F25D 47 

266052 H03B 66 

26605** C07D 28 

266060 GO5D 56 

266069 . B28B 17 
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266137 B01F 9 

266138 EO6B 4o 
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266l4l F16B 44 

266150 G01R 53 

266154 G02B 55 

266156 B2IF 13 

266160 B65G 20 

2Ó6161 B23B 14 

266162 B21ÍC 15 

266166 G01P 53 

266167 C07I) 29 

266168 B67I) 22 

266171 GÜ1M 51 

266172 GO8F 30 

266173 E04B 39 

266175 C09K 32 

266176 CUD 34 

266177 BOU 11 

266178 B01D 9 

266184 C07D 29 

266186 GÛ1K 50 

266187 B04C 39 

266188 E04C 39 

266189 E04C 39 

266190 GO IM 51 

266191 E02D 38 

266192 E02D 33 

266196 H01H 62 

266197 A01D 3 

266193 A 6 IM 7 

Nr zgłoszenia Int.Cl.4 Strona 

1 2 3 

259692 C07D 26 

263065 C07D 28 

263162 C07D 28 

263194 A6IB 6 

263637 CO8J 30 

263656 H01M 63 

263694 C10M 33 

264097 C02F 23 

264146 H01B 61 

264151 B22F 13 

264161 F02M 43 

264269 A01G 3 

264271 C12C 34 

264387 C08B 59 

264535 B29D 18 

264666 C01D 22 

264729 C08L 31 

264309 GO IM 51 

264868 F02M 43 

264874 B27B 17 

264900 G21K 60 

364904 F24J 47 

264934 C12N 34 

246967 IIO3K 67 

264988 B22F 14 

265020 B66B 21 

265115 C01B 22 

265131 C10B 32 

265132 C10B 32 

265173 C10L 33 

265203 G01N 55 

265223 BO5C 13 

2Ö5318 C01G 23 

265343 H02P 66 

265363 CO7D 28 

265370 B02C 11 

265405 B23P 15 

265441 HO 1P 64 

265457 B66D 21 

265555 EO4G 39 

265603 F25C 47 

265612 F04B 43 

265635 C08G 30 

265639 BOU 11 

265640 G05D 55 

265659 C23C 35 
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1 2 3 
266199 C07J 30 
266200 C23F 36 
266201 C22B 35 
266203 B22F) 14 
266204 B66B 21 
266207 H03B 67 
266208 G01V 55 
266209 C10M 33 
266210 GO6F 56 
266212 H02M 65 
266213 A01B 2 
26621** B66D 22 
266215 F23F 48 
26621Ć G01R 53 
266226 F26B 48 
266228 H01H 62 
266229 H02B 64 
266233 G11B 60 
266236 GOOF 56 
266237 GO6F 57 
26Ő233 GO6F 57 
266239 GO6F 57 
266241 C07D 29 
266246 F16K 45 
266247 F1ÓL 46 
26Ő248 GO6K 58 
266250 FI6L 4? 
266252 C07O 29 
266253 II03K 67 
26625^ G01R 53 
266255 C10B 32 
266256 C10B 33 
266257 GO IR 53 
266258 B01F 10 
266259 B23B 14 
266262 A62C 7 
266265 A6IM 7 
266266 FO4D 44 
266269 FI6D 44 
266270 BO4B 12 
266275 CO9G 32 
26627S GO6F 58 
266279 B23B 14 
266280 B23B 15 
266231 A01B 2 
26628 3 CO8L 31 
266285 F27B 48 
266236 G01R 54 
266287 G09B 60 
266288 C03B 30 

... 1 2 3 
266289 C03C 24 
266290 C 0 8 G 30 
266291 H 0 1 R 6h 
266294 E21C 41 
266296 H01L 63 
266297 G08B 59 
2662,99 F 1 6 K 46 
266302 G 0 1 L 50 
266303 B01D 9 
266305 H05K 69 
266307 A62C 8 

266309 H 0 1 F 61 
266312 H02N 66 
266313 H02N 66 
26631** P16K 46 
266316 H02M 65 
266317 G 0 1 L 50 
266321 B 2 9 C 18 
266323 C 0 7 C 24 
266324 C 0 7 C 25 
266325 C07C 25 
266326 C 0 7 C 25 
266327 H03K 67 
266328 H 0 3 K 6 8 

266330 G05F 56 
266332 H01C 61 
266335 E 2 1 D 42 

2663J6 B65G 2 0 

266333 H01L 64 
266339 G 0 1 F 50 
266340 C13D 35 
266341 F16F 45 
266342 B 6 1 G 19 
266345 G 0 1 B 49 
266346 C 0 2 F 23 
266347 B44B 18 

266351 B 0 2 C 1 1 

266352 B 0 2 C 1 2 

266353 B67D 2 2 

26635** A 0 1 G 3 
266362 Cl OM 34 
266369 C07C 25 
266370 H 0 2 P 6 6 

266371 H 0 1 H 62 
266373 H 0 2 M 65 
2.6 6 37** B63B 2 0 

266375 G01R 54 
2 6 6 3 7 8 H 0 1 H 62 
2 6 6 3 7 9 C25C 3 6 

2 6 6 3 8 0 C07C 25 
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2 6 6 7 0 6 G01B .49 

2 6 7 1 0 9 C10B 33 
2 6 7 2 9 2 F26B 4 8 

2 6 8 0 1 8 H 0 2 B 64 
2 6 8 3 3 1 B 2 1 F 4 3 

2 6 9 2 0 7 C07C 26 
2 6 9 3 7 6 A47C J 

2 6 9 4 1 9 GO IN 5 2 

2 6 9 4 4 9 A47J 5 

2 6 9 4 5 4 E02D 3 3 

2 6 9 4 6 6 C0?C 2 6 

2695^9 C09J 32 
2 6 9 5 9 0 E21D 42 

2 6 9 6 3 9 A01N 4 

2 6 9 8 5 1 E04G 4o 

2 7 0 1 4 9 CO4B 24 
2 7 0 1 7 0 B 4 4 C 1 9 

2 7 0 4 9 0 C 2 3 C 35 
2 7 0 5 2 9 A01N 4 
2 7 0 5 3 0 A 0 1 N 4 

2 7 0 5 6 3 H01J 6 3 

2 7 0 5 7 5 H03H 6 7 

2 7 0 5 7 6 F16K 46 
2 7 0 5 7 7 F 0 4 F 44 

2 7 0 6 7 8 E01B 38 
2 7 0 8 2 4 B 2 3 Q 16 
2 7 0 3 2 5 B24B 16 
2 7 0 9 6 4 C09D 31 
2 7 0 9 9 0 G08B 59 
2 7 0 9 9 2 CO4B 24 

2 7 1 0 3 3 B02C 12 
2 7 1 0 6 6 H 0 3 M 6 8 

2 7 1 0 9 9 G11B 6 0 

271100 F26G 45 

2 7 1 1 0 3 D 0 6 F 3 7 

2 7 1 1 1 1 E21D 42 

2/1112 B01F 10 
2 7 1 1 1 7 D05B 3 7 

2 7 1 1 2 0 B01F 10 
2 7 1 1 2 1 C 1 2 N 34 
2 7 1 1 2 7 A01K 4 

271142 H 0 4 J 63 
2 7 1 1 5 4 B01D 9 

2 7 1 1 6 7 G01R 54 

2 7 1 2 0 6 E21D 42 

2 7 1 2 1 3 A47B 5 
2 7 1 2 2 3 A61B 6 
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Nr z g ł o s z e n i a I n t . C l . S t r o n a 

1 2 3 
80587 B27B 8 4 

80953 B63B 88 
81278 A43C 7 2 
81330 

• 

A01G 70 
8 1 4 1 0 EO4P 96 
8 l 4 l 4 F02N 99 
8 1 4 1 5 F02N 99 
8 1 4 1 6 F02N 100 

8 1 6 0 7 A61H 76 

8 1 6 4 5 E21D 97 
8 1 6 8 5 F'!2C 104 
8 1 7 8 8 A45F 7 3 
S I 8 6 5 S21B 96 
8 1 8 6 6 E21B 96 

8 1 8 6 7 E21B 96 
8 1 8 8 0 A44B 72 
8 1 8 3 1 A6IH 7 6 

8 1 8 9 7 E04B 95 
8 l 9 4 ' j B65G 9 0 
8 1 9 7 2 G01L 105 

8 1 9 7 3 G01L 105 

8 1 9 8 3 C23C 9 3 
8 1 9 3 4 C23C 94 

8 I 9 8 5 C23C 9 3 
8 2 0 0 0 G11B 107 
8 2 1 0 9 F04B 100 
8 2 1 1 6 B62D 88 

8 2 1 1 7 A63H 78 
8 2 1 1 8 A63H 78 

8 2 1 1 9 B62D 88 

8 2 1 2 5 C02F 92 

8 2 1 3 6 E04C 95 
8 2 1 5 6 E21D 97 
8 2 2 0 7 G08B 106 

8 2 2 1 5 B61B 8 7 
8 2 2 7 5 P25C 103 

3 2 2 7 9 B08B 79 
8 2 2 3 3 A47J 74 
8 2 2 8 4 A47J 7 5 
8231O II05K 109 
8 2 3 3 3 E21F 98 
8 2 4 2 2 E21C 97 
8 2 ^ 9 5 F21L 102 

8 2 5 ^ 4 E21B 96 
8 2 5 4 6 AŐ1U 76 
8 2 5 6 5 B25B 8 2 

8 2 5 6 7 DG3D 94 
82568 A01D 70 
82578 B 2 4 B 8 2 

82620 A47B 7 3 

82673 B 0 7 C 7 9 

82676 C C 5 B 92 
82713 E0115 9 5 

8 2 7 1 4 B01B 7 8 

8 2 7 2 3 A 6 1 B 7 6 

82735 B 2 5 B 8 3 
82775 A43D 7 2 

82782 G01K 1 0 5 

82806 A47J 7 5 

8 2 3 0 7 A47J 7 5 

82834 B24B 8 2 

82353 A01G 70 
82899 II02H 1 0 9 

82912 F16B 101 
8 2 9 3 3 A22C 71 
82942 B 6 5 D 39 
8 2 9 4 4 B 6 0 Q 37 
8 2 9 4 5 B 2 4 C 82 
8 2 9 4 7 B21D 30 . 
82951 F16M 102 
82952 B60B 36 
82953 B 6 5 D 3 9 

82954 E 0 5 G 96 
82956 E 0 4 C 9 5 

82961 B43K 36 
82962 B43K 86 
82963 H01Q 108 
82964 II01Q 108 
82966 G04C 1 0 6 

82967 E21D 9 7 

8 2 9 6 8 B60U 86 
8 2 9 6 9 H01F 108 
82970 1101F 108 
32971 A 6 1 L 7 7 

82972 B4IJ 8 5 

82974 F04C 101 
82975 B 2 5 D 33 
82976 B08B 7 9 

82980 B08B 7 9 

8 2 9 8 7 H05K 109 
82990 A47G 7 4 

82992 B02C 7 3 
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1 
8Z991* 
82995 
83002 
83005 
83007 
83008 
83009 
830II 
83014 
83015 
83016 
83020 
83021 
83022 
83023 
83024 
83026 
83027 
83028 
83029 
83030 
83032 
83033 
83034 
83035 
83036 
83038 
83039 
83042 
83043 
83044 
83046 
33047 
3 3048 
83050 
83052 
83053 
33054 
83056 
83057 
83053 
33059 
83060 
83063 
83064 
33065 

3 
B23K 
B6OP 
A01K 
G01L 
B62B 
B62B 
BÓ2K 
A6IF 
B23B 
E21D 
B25D 
C14C 
A01K 
A63B 
B25B 
D03D 
B65D 
HO5K 
FO4B 
C23F 
A63P 
A47K 
FO4B 
FO4B 
FO4B 
B23Q 
B23B 
FI6N 
E21F 
BO8B 
A23N 
B67D 
A47C 
A47C 
A47C 
F24C 
B65G 
B65G 
EO4D 
G05D 
B65G 
H05K 
B65G 
B27K 
B29C 
H02G 

4 
81 
87 
71 
105 
87 
87 
88 
76 
80 
98 
84 
92 
71 
77 
83 
94 
89 
110 
100 
93 
77 
75 
100 
100 
101 
81 
81 
102 
99 
80 
72 
91 
73 
74 
74 
103 
90 
90 
95 
106 
90 
110 
90 
35 
85 
109 

1 
83066 
33067 
33071 
83072 
83073 
83074 
83075 
83078 
83079 
8308O 
8308I 
83083 
83084 
83085 
83O88 
83090 
83092 
83093 
83096 
33097 
83099 
831OO 
83102 
33103 
83104 
83106 
83107 
33103 
83117 
83122 
83285 
33286 
83439 
33492 
83509 
83511 
83528 
83615 
83675 
83733 
83740 
8 3764 
3378I 
33787 
83788 
83859 

2 
A47B 
B25B 
B66F 
FI6H 
FI6H 
A01K 
A22B 
A45C 
H05K 
G01N 
A47K 
E21F 
B08B 
B26D 
B63B 
A62C 
F25D 
G10K 
E21D 
C10B 
B25B 
B42F 
F21S 
FI6K 
B23P 
B2ÓD 
B26D 
A6IK 
F27B 
FI6L 
IIO5K 
HO IF 
HO IB 
B28C 
G01N 
A22C 
B22C 
D65D 
B67D 
B62D 
E21D 
B65G 
B23B 
FIOK 
F24G 
II02B 

3 
73 
83 
91 
101 
101 
71 
71 
73 
110 
106 
75 
99 
80 
84 
89 
77 
104 
107 
98 
92 
33 
36 
103 
102 
02 
34 
34 
77 
104 
102 
110 
103 
107 

■ 35 
106 
72 
30 
39 
91 
88 
93 
91 
31 
102 
103 
103 
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I N F O R M A C J A 
o oenaoh i warunkaoh prenumeraty 

na 1989 r. - dla czasopisma 

■BIULETYN URZÇDV PATENTOWEGO" 
oena prenumeraty) półr. 6500 2ł, rocznie 13000 ń. 

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 PRACYi 

~ instytuoje 1 zakłady praoy zlokalizowane w miastaoh wojewódzkioh i pozostałych 
miastach, w któryoh znajdują się siedziby Oddziałów RSW "Praoa-Książka-Ruch" 
zamawiają prenumeratę w tyoh Oddziałach. 

- instytucje i zakłady praoy zlokalizowane w miejsoowoáoiaoh, gdzie nie ma Oddzia
łów RSWPrasa - Książka - Ruch" i na terenach wiejskioh opłaoają prenumeratę w 
urzędach pooztowyoh i u doręczycieli. 

2. DLA OSÓB FIZYCZNYCH - INDYWIDUALNYCH PRENUMERATOROWI 

- osoby fizyozne zamieszkałe na wsi i w miejscowościach gdzie nie ma Oddziałów 
RSW "Prasa - Książka - Ruoh", płacają prenumeratę v urzędach pooztowyoh i u 
doręczycieli, 

« osoby fizyozne zamieszkałe w miastaoh - siedzibach Oddziałów RSW "Prasa - Książ
ka - Ruoh", opłaoają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych nadawozo-od-
biorozyoh własoiwyoh dla miejsoa zamieszkania prenumeratora. 
Wpłaty dokonują używająo "blankietu wpłaty" na raohunek bankowy miejscowego Od
działu RSW "Praaa-Kaiążka-Ruoh". 

3« Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW "Prasa - Książka - Ruoh", 
Centrala Kolportażu Prasy i Wydawniotw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa,konto PKO 
BP XV Oddział w Warszawie Nr 1658-201045-139-11. Prenumerata ze zleoeniem wy
syłki za granioę pooztą zwykłą Jest droższa od prenumeraty krajowej o 50 Í dla zle
ceniodawców lndywldualnyoh i o 100$ dla zleoająoyoh instytuoji i zakładów praoy. 

TERMINY PRZYJMOWANIA PRENUMERATY-na kraj i zagranicę» 

- do dnia 10 listopada na I kwartał, I półrocza roku następnego oraz na oały rok 
następny, 

- do pierwszego każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty roku bieżącego 


