
ISSN 0137-8015 

BIULETYN 

URZĘDU 

W y d a w n i c t w o U r z ę d u P a t e n t o w e g o 

P o l s k i e j R z e c z y p o s p o l i t e j L u d o w e j 

Nr 6 (398) Warszawa 1989 

PATENTOWEGO 



Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 
1972 r o wynalazczości (Dz.U. z 19G4 r. Nr 33, poz. 177) - dokonuje ogłoszenia w "Biu
letynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o 
zgłoszeniach drukowane w "Biuletynie" podane są w układzie klasowym według symboli Int.CL.4 
i zgodnie z § 27 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego PRL z dnia 12.XI.1984r. 
w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1984 r. nr 26, poz. 179) zawierają 
następujące dane: 
- oznaczenie symbolu klasy i podklasy według symboli IV edycji międzynarodowej klasyfi

kacji patentowej, t j. Int. Cl.4, 
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub 
oznaczenie wystawy --jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo, 

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

- liczbę zastrzeżeń. 
Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym według wymboli Int. 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 180. 

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 Oddział Okręgowy w Warszawie 

konto: 1052-2503-222 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 Oddział Okręgowy w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 cz. 54 da. 77 rozdz. 7811 

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

3. Urząd Patentowy PRL - NBP Oddział Okręgowy 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 1f 
skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa 

URZĄD PATENTOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 
Numer oddano do składu w listopadzie 1988 r. Ark. wyd.14,64 , ark. druk.13,0.Pap, druk. sat, 
kl. IV 60 g, 61-86. Nakład 3340 + 16 egz. obowiązkowych 

Cena 500 zł INDEKS 35326 

Druk wykonała Drukarnia Narodowa Zakład Nr 8 Kraków, Osiedle Hutnicze 7. Zam.5/89 



BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 20 marca 1989 r. Nr 6 /398/ Rok XVII 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 

I. Wynalazkach do opatentowania 
II. Wzorach użytkowych do ochrony 

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

(21) - numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
(22) - data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
(30) - dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (data, kod kraju, numer wcześniejszego 

zgłobzenia) . Przy pierwszeństwie z wy9tawy podaje się datę i oznaczenie wystawy 
(51) - symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej; 

cyfra przed kodem (51) oznacza kolejne edycję MKP 
(54) - tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego 
(57) - skrót opisu 
(61) - nr zgłoszenia głównego 
(71) - nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, który nie jest twórca wynalazku lub 

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

zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi) 

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21) , umieszczone są literowo-
cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST16) zgodnie z 
przyjętymi symbolami: 

Al - ogłoszenie zgłoszenia o patent 
A2 - tymczasowy 
A3 - " dodatkowy 
A4 - tymczasowy dodatkowy 
U1 - " o prawo ochronne 
U3 - " " dodatkowe 



I . W Y N A L A Z K I 

DZIAŁ A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

4(51) A01D A1(21) 267725 (22) 87 09 10 

4(51) A01H A1(21) 275620 (22) 68 07 08 
(30) 87 07 10 - CH - 2645/87 
(71) Ciba Geigy AG. Bazylea. CH 

(71) Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego, 
Zarzeczewo 

(72) Przychodzki Marian, Przychodzki Stanisław 
(54) Zrywacz kolb kukurydzy 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji zrywacza kolb kukurydzy 
nadającego się do współpracy z ciągnikiem i 
przyczepa. 

Zrywacz kolb kukurydzy ma wysięgnik /1/ 
przyłączony jednym końcem do obudowy /2/ zry
wacza, poprzecznie do kierunku ruchu srywacza, 
gdzie w obszarze wspomnianego końca wysięgnika 
/1/ jeat zamocowane koło jezdne /3/, zaá po-
zoetała część wysięgnika /l/ jest zaopatrzo
na w uchwyty /4/ i /5/ do przegubowego moco
wania wysięgnika /1/ z trzypunktowym układem 
zawieszenia /6/ cięgnika /'?/, z jednej strony, 
a z przeciwległej etrony w uchwyt /8/ do prze
gubowego mocowania przyczepy /9/ do załadowy
wania zerwanych kolb kukurydzy, przy czym w 
obszarze położonym na przedłużeniu osi podłuż
nej wspomnianego cięgnika /7/ Jeet oeedzone 
przekładnia kątowa /10/ napędzajęce przekład
nię /14/ zaapoły /11/ zrywajęcego kolby oraz 
przenośnik transportujący kolby na wspomniane 
przyczepę /9/ i sprzężona z wałkiem napędo
wym ciągnika /7/. /2 zastrzeżenia/ 

(54) Sposób wytwarzania odpornych na wirus 
trąnagenowych roślin 

(57) Przedmiotem wynalazku Jest sposób wytwa
rzania odpornych na wirus, transgenowych roś
lin oraz sposób ochrony roślin przed infekcję 
wirusowe i/lub Jej następstwami. 

Cechę sposobu wytwarzania roślin trans
genowych jest według wynalazku to, że roślinę 
lub jej zdolne do życia części transformuje 
się odpowiednie zrekombinowenę cząsteczka ONA. 

Cechę sposobu ochrony roślin jest to, że 
do wspomnianych roślin za pomoce metod techno
logii genetycznej wprowadza się indukowalnę 
odporność na wirus. /50 zastrzeżeń/ 

4(51) A01K A2(21) 273122 (22) 88 06 16 
(71) Instytut Budownictwa, Mechanizacji 

i Elektryfikacji Rolnictwa., Warszawa 
(72) Myczko Andrzej, Fęfara Augustyn, Bartz 

Jan Piotrkowski Mariusz 
(54) Złobo-przenośnik taśmowy dla owiec 
(57) Złobo-przensśnik, zaopatrzony w przenośnik 
taśmowy, żłób z zasypem craz w ruchome przegro
dy odcinajęce dostęp owco» do żłobu, jeat ut
worzony z co najmniej jednego asgrasntu środko
wego /11/ opartego na nogach /iO/, z segmentu 
napędowego /14/ i z sagmsntu napinającego /12/ 
połączonych rozdzielnie ze sobę. Ruchcme przeg
rody /3/ sę sterowane układem dźwigniowym /4/ e umieszczonym na opartych na nogech /10/, nie
ruchomych przegrodach /3a/ od strony segmsntu 
napędowego /14/. Od strony segmentu napinają-
cego /12/ jest umieszczony obustronny zasyp 
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/l/. Segment napinajęcy /12/ jest wyposażony 
w napinacze /13/ taśmy /2/ przenośnika, w któ
rych jest obrotowo ułożyskowany bęben napina
jący /7a/. /2 zastrzelenia/ 

4(51) A01N 
C07D 

A1(21) 263166 (22) 86 12 22 

(71) Janssen Pharmaceutics N.V., Beers, BE 
(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 

kwasu im'łdazolokarboksylowsgo-5 
(57.' Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
kwasu imidazolokarbokeylowego-5 o ogólnym 
wzorze 1, w którym R oznacza atom wodoru 2 lub grupę merkapto, R oznacza atom wodoru, rodnik /C1-C_/alkilowy, /Cj-CValkenylQwy, 
/C,-C-/alkinylowy, grupę /C.-CValkoksy-
/C1-C7 /alki lowę, arylo-ZC^-Cg/alkilowę lub 
rodnik /C, -C_/cykloalk i lowy, a X oznacza 
grupę 1-indanylowę, 1-tetrahydronaftylowę, 
5-benzocykloheptanylowę, 4-tetrahydrobenzo-
tienylowę, 4-tetrahydrobenzofuryłowę, 5 - t e t -
rahydrochinolilowę, 5-tetrahydroizochino-
l i lowę, 8-tetrahydrochinoli lowę, 8-tetrahyd-
roizochinoli lowa, 9, lO-dihydro-9-antryłowę, 
9H-fluorenylowę-9, 5-dwubenzo £a,dj cykło-
heptenylowę, 5-dwubenzo £a,dj cykloheptany-
lowę lub 1-dihydronaftylowę, przy czym każda 
z tych grup może ewentualnie zawierać 1-6 
podstawników, takich jak rodnik /C^ -Cg /a lk i -
lowy, grupa monoarylo-ZC^-Cg/alkilowa, dwu-
arylo- /C -Cg/alki lowa, /Cj-Cg/alkoksylowa, 
atomy chlorowców, rodnik /C,-C_/alkenylowy, 
grupa aminowa, nitrowa, /C. -Cg/alki lokarbony-
loaminowa, trójfluorometylowa i dwufluorome-
toksylowa i dwa podstawniki b l i źn iacze , razem 
z atomem węgla, z którym sa związane, mogę 
tworzyć grupę /C 3 -C_/cykloalk i lowę, zaś sto
sowane wyżej określenie "ary l" oznacza rodnik 
fenylowy, ewentualnie roajęcy 1-3 jednakowych 
lub różnych podstawników takich jak rodniki 
/C . -Cg /a lk i lowe, grupy /Cj-Cg/alkoksylowe i 
atomy chlorowców, przy czym gdy X oznacza 
grupę 1-indanylowę lub 1-tetrahydronaftyłowa, 
wówczas grupa ta ma co najmniej jeden z poda
nych wyżej podstawników grupy X, jak również 
sposób wytwarzania stereoizomerów l /a lbo so l i 
zwięzków c wzorze 1, polega na tym, że zwią
zek o wzorze 2, w którym R2 i X maję wyżej po
dane znaczenie, kondenauje się w obecności 
zasady z estrsm / C . - C V a l k iłowym kwasu mrówko
wego, po czym otrzymany zwięzek o wzorze 3, w 

2 
którym R i X maję wyżej podane znaczenia, a 
Z oznacza atom metalu alkalicznego, traktuje 
się w obecności kwasu izotiocyjanianem metalu 
alkalicznego, otrzymujęc zwięzek o wzorze 1, 

1 2 
w którym R oznacza grupę merkapto, a R i 
X maję wyżej podane znaczenie. Zwięzek ten mo
żna przeprowadzić w zwięzek o wzorze 1, w 
którym R oznacza atom wodoru, działajęc azo
tynem sodowym w obecności kwasu» albo nikle® 
Raneya w obecności niższego alkoholu alifa
tycznego lub też wodnym roztworem nadtlenku 
wodoru^ korzystnie m obecności kwasu karboksy
lowego-

Warianty tego sposobu polegaję na tym, 
że zwięzek pośredni o wzorze 3 poddają &i,ą 
reakcji z amidem kwasu karboksylowego o i-à 
atomach węgla, albo ż nadmiarem węglanu lub 
wodorowęglanu amonowego( w środowisku rozpuszczalnika, korzystni® będęcego kwasem. 

Zwięzkl wytworzone zgodnie z wynalazkiem 
ewentualnie przeprowadza eię w ich sole z kwa
sami lub zasadami l/albo rozdziela na poszcze
gólne etereoizomery. Zwięzkl o wzorze 1 wykazu
ję działanie chwastobójcze. /I zastrzeżenie/ 

4(51) A01N A1(21) 273552 (22) 88 07 06 

(30) 87 07 06 - US - 069,919 
(71) ICI Americas Inc., Wilmington, US 
(72) Buren Lawrence L., Joanna Keng-Hsin Hsu 
(54) Herbicydowy środek acylo-l,3.5-trikarbo-

ńylocyzcioheksenow/ zawierajęcy entidotűm 
(57) Środek herbicydowy zawiera herbicydowy 
ecylowany zwięzek 1,3,5-trikarbonylocyklohek-
eanowy e wzorze 1 oraz jego forsy tautomeryes-
ne, przy czyn R oznacza ewentualnie podstawie-
nę grup* aromatyczne, oros nlefitotokeycznę 
skuteczne ilość zwięzku będęcego jego antido
tum, wybranego z grupy obejnulęcel amidy kwa
sów chlorowcoalkonowych N~fenyiokarbanl-
niany, N-fenyloeulfonyiokarbaminiany oraz bez
wodnik 1,8-naftalonowy. /13 zastrzeżeń/ 

4(51) A01N A1(21) 273557 (22) 88 07 06 
(30) 87 07 06 - US - 070015 

88 06 22 - US - 208269 
(71) XCI Americas Inc., Wilmington, US 
(72) Buron Lewrence L., Hsu Joanna K., 

Ensmlngor Michael P., Duorksen Charles J., 
Poletika Nicholao N., Rodriguez 
Benjamin P. 

(54) środek chwastobójczy 
(57) środek chwastobójczy zawiera jako substan
cję czynne zwięzek zawierajęcy ugrupowanie o 
ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza ewentual
nie podetawionę grupę aromatyczne, a ugrupowa-
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ni« 1,3 dwukarbonyIowa jest ewentualni« pod» 
stawiony« S-lub 6-członowym pierścieniem kar-
bocykliczny« albo pierścienie« heterocyklicz
ny« lub jego tautomer, względnie sól takiego 
związku, a jako odtrutkę związek wybrany z 
grupy obejaujęcej amidy kwasów chlorewcoełka-
nokarbekeylowych, w ty« oksszolldyny i tiazo-
lidynv, pochodne okaynów aromatycznych, kwas/ 
tlazolokarboksylows i ich pochodne oraz bez» 
wodnik kwasu naftalenodwukarbokeylowego-1,8, 
przy czya stosunek wagowy substancji chwasto
bójczej do odtrutki wynosi około 0,1:1 do 
około 30:1. /19 zastrzeżeń/ 

4(51) A01N A1(2i) 273755 (22) 88 07 15 
(30) 87 07 16 - US - PÏ4216 
(71) ICI A««ricaa Ino», Wilmington, US 
(72) Prlebylla Michael faul 
(54) środek chwastobójczy 
(57j Środek chwastobójczy chsrakteryzuje się 
ty«, że jeko substancję czynna zawiera co naj-
aniej jedne nowe pochodne 5-eminometylenoimi-

dazolidynodionu-2,4 lub 5-anino«etyleno-2-tio-
ketoiaidazolldynonu-4 o ogólnym wzorze 1, w 
którym R oznacza C.-C.-alkll lub fenyl, ewen
tualnie podatawlony jednym lub więkezę liczbę 
takich podstawników jak C^-C^-alkll, C.-C^ 
alkiloeulfonyl, alkoksyl, atoa chlorowca, 
chlorowcoalkil lub ich poleczenia, R+ oznecza 
atom wodoru, C^-C.-elkil lub fenyl ewentual
nie podetawiony atomem chlorowca i/lub alki-
lem, R2 oznecza atom wodoru lub C -C3-alkil, 
Rj oznacza grupę o ogólny« wzorze 2, w którym 
RĄ i R„ oznaczaję niezależnie atom wodoru, 
Cj-Cg-alkil, fenyl, chlorowcofenyl, fenyloal-
kil, alkllofenyloalkil, chlorowcofenyloalkil, 
cykloalkil, cykloalkilometyl, naftyl, pirydyl 
lub pirydyloalkil lub ich poleczenia, względ
nie R4 i R5 raze« z atomem ezotu tworzę pierś
cień sześciometylenoiminowy, piperydynowy , feny-
lopiperydynowy, benzylopiperydynowy, indoli-
nowy lub perhydroindolowy, ewentualnie pod-
atawlone fenylem lub fenyloalkilem, a V ozna
cza atom tlenu lub sierki, przy czym gdy R± 

oznecza metyl, a R, oznacza grupę o wzorze 2, 
w którym R4 oznacza metyl, e R- oznacza fenyl, 

to wówczas R ma znaczenie inne niż 2-chlorofe-
nyl lub 2-metoksyfenyl, zaś gdy R„ oznacza 
atom wodoru lub etyl, a R, oznacza grupę o 
wzorze 2, w którym R. oznacza metyl, a R,. oz
nacza fenyl, to wówczas R ma znaczenie inne 
niż 3,4-dwuchlorofenyl. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) A21D A1(21) 271316 (22) 88 03 18 
(75) Kosicki Zenon, Kosicki Mirosław, Poznań, 

Kawa Andrzej, Przeźmierowo 
(54) Sposób otrzymywania pieczywa bezgluteno

wego 
(57) Sposób polega na tym, że skrobie i/lub 
kombinacje męki z surowców skrobiowych bezglute
nowych łęczy się z 1-20% wagowymi uprzednio 
skiełkowanego i wysuszonego surowca skrobiowe
go lub skrobi modyfikowanej rozpuszczalnej na 
zimno, dokładnie miesza i tak otrzymane miesza
ninę wypiekowe w ilości 1-10% wagowych podda
je się kiełkowaniu w temperaturze powyżej 70°C. 
Następnie schładza się i dodaje do pozostałej 
części męki wypiekowej. Do tek otrzymenej mie
szaniny wypiekowej dodaje się wodę i/lub misko 
oraz różna dodatki, całość wyrabia się i otrzy
mana ciasto poddaje procesowi wypiekania. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) A22C A1(21) 273757 (22) 88 07 15 
(30) 87 07 18 - DE - P 3723860.4 
(71) Nordischer Meschinenbau Rud. Baader 

GmbH und Co KG, Lubeka, DE 
(54) Urzędzenie do filetowania ryb 
(57) Urzędzenie ma układ z pionowym torem pro-
wadzęcym utworzonym z prowadnic brzueznych /A/ 
lub grzbietowych /5/, wzdłuż których znajduję 
eię noże brzuezne /2/ i grzbietowe /3/. Brzusz
ne noże /2/ sę usytuowane przed grzbietowymi 
nożami /3/ w kierunku przemieezczenia ryby. 
Noże grzbietowe /3/ zagłębiają się między pro
wadnicami brzusznymi /4/. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) A23G A2(21) 273018 (22) 88 06 09 
(75) Szklarzewska Maria, Warszawa 
(54) Sposób produkcji masy karmelowej 
(57) Sposób polega na tym, że do Jednolitej 
masy zawierajęcej 25-30% wagowych cukru i 
20-25% wagowych ayropu ziemniaczanego dodaje 
się uprażone ziarno lnu w ilości 50-55% wago
wych a następnie masę podgrzewa się do tempe
ratury 120-140°C przy stałym misszaniu i gotu
je się przez około 20 minut, po czym mesę prze
nosi się na stół i rozwałkowuje w znany sposób, 
a po oatudzeniu i stwardnieniu łamie się wzdłuż 
nacięć. /I zastrzeżenie/ 
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4(51) A23K A1(21) 265577 (22) 87 05 08 
(75) Wójcik Ryszard, Konstancin-Deziorns; 

Wójcik Anna, Konstancin-Oaziorna 
(54) Sposób aktywacji pokarmu» zwłaszcza dla 

zwierząt gospodarskich ̂ "^~" 
IQ7) Sposób polega na tym. że pokarm przed 
jego spożyciem poddaje się działaniu promie
niowania elektromagnetycznego o długości fal 
300-800 nanometrów, z przewagę 450-800 nano
metrów. Oako generator takiego promieniowa
nia stosuje się wysokoprężne lampę, np. sodo-
M0, o mocy 250-400 watów i strumieniu świetlnym 
22.500-44.000 lumenów, która jest wyposażona 
w przezroczyste przesłonę o charakterystyce widmowej 450-800 nanometrów. /S zastrzeżenia/ 

4(51) A43B A1(21) 267843 (22) 87 09 19 
(71) Zakłady Artykułów Pomocniczych. 

Przemysłu Skórzanego la. Danka Krasic
kiego, Tarnów 

(72) Tutaj Andrzej, Skalski Zygmunt, 
Skalny Stanisław 

(54) Obcas szpilkowy 
(57) Obcae szpilkowy charakteryzuje się tym, 
żs ma element wzmacniający, który etanowi 
trzpień stalowy /2/.z podtoczeniem /3/ w 
części dolnej, przy czym trzpień /8/ wlerzch-
nika /7/ aa w asi otwór /9/ odpowiadający pod-
toczeniu /3/ trzpienia wzmacniającego /2/, a 
ścianki wybrania /5/ w podstawie obcaaa mają 
równoległe do Jego osi występy /6/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) A61B A1(21) 263198 (22) 86 12 19 
(71) Huta "BAILOON", Katowice 
(72) Karaś Włodzimierz, Granowski Robert, 

Ramotowski Witold, Tuzlemski -Aleksander, 
- Cieplak Jerzy, Pilawski Kazimierz 

(54) Klucz do nakrętek wkrętów kostnych 
(57) Klucz ma za kwadratowym gniazdem /2/, 
znajdującym się w czołowej powierzchni korpu
su /l/ zeazllfowanej na boku zewnętrznym, wy
wiercone dwa otwory, w których umieszczony 
Jest sprężysty element /5/. Za uchwytem /3/ 

biegnącym wewnątrz korpusu /1/ 1 nakręconym 
jednym końcem na regulacyjną śrubę /4/, a dru
gim końcem wchodzącym w gniazdo /2/, znajduj« 
się nakrętka /6/t do której przylega wprowadzony przez otwór w korpusie /l/ do otworu 
w regulacyjnej śrubie /4/ przycisk /7/ dokrę
cony śrubą /8/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) A61B A1(21) 267730 (22) 87 09 11 
(71) Politechnikę Wrocławska, Wrocław 
(72 ) Oellonek Krzysztof 
(54) Audlometr 
(57) Przedmiotem wynalazku jest audlometr, 
przeznaczony do masowych badań stopnia uszko
dzenia narządu słuchu człowieka. 

Audlometr zawiera dwa cyfrowo-analogowe 
przetworniki /I i II/, których wejścia są po
łączono z magistralą danych mikrokomputera /K/ 
Wyjście pierwezego przetwornika /I/ jest po
łączono z wejściem napięcia wzorcowego drugie-
Îo przetwornika /II/, którego wyjście Jeet po-
ączone przez analogowy przełącznik /P/ i 

wzmacniacze/W/ z audiometrycznymi słuchawkami 
/S/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) A61K A1(21) 264984 (22) 87 04 03 
(30 ) 86 04 04 - US - 848,702 
(75) Lowey Hana, Mamaroneck, US 
(54 ) Sposób wytwarzania środków farmaceutycz

nych o roflulowenym przedłużonym działaniu 
(57) Sposób wytwarzania środków farmaceutycz
nych o regulowanym przedłużonym działaniu, za
wierających aktywny środek loozniczy i nośnik, 
w formie dawki jednostkowej, polega na tym, że 
a/ mieeza aię dokładnie nośnik zawierający co 
najmniej jeden eter celulozy ze środkiem lecz
niczym aż do uzyekania zasadniczo jednorodnego 
środka farmaceutycznego, b/ przerywa aię etap 
mieezania i odstawia aię mieszaninę wytworzoną 
w etapie a/ na okree czasu niezbędny do zwią
zania się środka leczniczego z eterem celulozy 
oraz c/ aprasowujs aię środek farmaceutyczny 
w odpowiednie formę dawki jednostkowoJ. 

/10 zaatrzężeń/ 

4(51) A61K A1(21) 273619 (22) 88 07 08 
(30) 87 07 09 - DE - P 3722775.0 
(71) LTS Lohmann Therapie - Syateme GmbH 

und Co. KG, Neuwied, DE 
(72) Becher Frank 
(54 ) Zestaw leczniczy do podawania substancji 

czynnych przez skórę ~~ 
(57) Zestaw leczniczy do podawania substancji 
czynnych przez skórę, z warstwą tylną /10/ nie 
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stykajęcę się ze skórę, zapasen substancji 
czynnej, urządzeniem do sterowania rozprowa
dzaniem substancji czynnej, które steruje 
oddawaniem substancji czynnej przez zestaw 
i przylepnym urządzeniem do unieruchamiania 
zestawu na skórze« charakteryzuje się tym, že 
zapas substancji czynnej stanowi system wie-
lokomorowy, w którym niecięgłe komory /14/ 
zawieraję jedne lub kilka substancji czynnych. 

/12 zastrzeżeń/ 

DZIAŁ B 
R02NE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

4(51) BOlO 
C02F 

A1(21) 265296 (22) 87 04 21 

(75 Garoszyński Włodzimierz, Jaźwiński 
Czesław, Warszawa 

(54) Filtr do uzyskiwania czystej wody 
spożywczej 

(57) Filtr stanowię dwa"cylindry stożkowe / 2 / 
i /2a/ połęczons zs sobą przepustem /7/„ przy 
czym wewnętrz cylindrów znajduję się stożkowe 
tubusy / 4 / 1 /Aa/, z których każdy zawiera 
po 2 puszki / 5 / mające sitka w dnach i pok
rywach i które wypełnione sę materiałem filt
racyjnym / 8 / . Tubusy / 4 / i /4a/ sę dociskane 
do boków cylindrów / 2 / 1 /2a/ oraz gumowych 
uszczelek /6/ i /6a/ zakrętkami dociskowymi 
/ 3 / 1 /3a/ ( natomiast pomiędzy puszkami /5/ 
1 /5a/ znajduję się uszczelniajęce podkładki 
dystansowe /10/ 1 /10a/. /I zastrzeżenie/ 

suwane przesuwnikism /1/, sterowanym czssowym 
przekaźnikiem / 8 / . /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B01D A1(21) 267715 (22) 87 09 10 

(71) Kopalnia Skalnych Surowców Drogowych, 
Zakład w Lubaniu, Lubań 

(72) Markiewicz Ryszard 

(54) Instalacja odpylająca, podciśnieniowe 
z*"eyk liczną regenerację filtru wtorkowego 
z p r za firnu ehara _włas_ny_a 

(57) Instalacja charakteryzuje się tya, że 
przewód ssęcy /S/ przed wentylatorem / 3 / i Srzawód tłoczny /6/ zs wentylatorem /3/ po-
ęczone sę kanała* / 4 / z zssuwę /2/„ prze-

4(51) B01D A1 (21) 267749 '22) 87 09 14 

(71) Politechnikš Wsrszswska, Warszawa 
(72) Pistraszsk Paweł, Olszswskl Witold 
(54) Sposób i urządzenie do oczyszczania 

cieczy z zawiesin i olejów 

(57) Sposób wsdług wynalazku polega na tym, że 
oczyszczana ciecz poddawana Jest w pisrwszej 
kolejności filtracji koaleseencyjnej z okreso
wym płukaniem złoża koalescencyjnego, a nae-
tępnie procesowi sedymentacji wialostrumienio
wej. 



Nr 6 /398/ 1989 BIULETYN URZÇOU PATENTOWEGO 7 

Urządzenie do oczyszczania cieczy zawie
ra komorę filtracji koalescencyjnej /l/, wy
posażone w przepuszczalne dla zawiesin siatkowe 
złoże /4/, przy czy« komora koalescencyjna 
/1/ ma wylot połączony z komorę sedymentacji 
wieloetrumieniowej /8/, która nad pakietem 
wielostrumieniowym /10/ ma poprzeczne przeg
rody /16, 17/ o wysokości zmniejszającej się 
w kierunku wylotu cieczy. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B010 A1(21) 269491 (22) 87 12 14 
(71) Instytut Włókiennictwa. Łódź i 

Przedsiębiorstwo Zagraniczne "SECURA", 
Warszawa 

(72) Mrożewska Halina, Wawrzaszek Zbigniew, 
Szucht Edward, Świderski Tadeusz, 
Maroszek Zbigniew, Bodasińaki Oacek, 
Nowicki Derzy, Gajdulewicz Jarosław, 
Gradoń Leon, Piłaciński Włodzimierz 

(54) Włóknina filtracyjna 
(57) włóknina filtracyjne dwustopniowa, skła
dająca się z warstwy o większej porowatości 
i grubości włókien, stanowiącej przedfiltr 
orsz warstwy o strukturze zagęszczonej z włó
kien submikronowych, stanowiącej filtr zasad
niczy, w ktćrel obie warstwy sę połęczone 
przy puaiocy igłowania, w któraj więzkl grub
szych włókian wyciągniętych z warstwy tworzą
cej przedfiltr sę osadzona w drugiej warstwie 
na głębokości nia większej od 17/18 Jej gru
bości, stosunek grubości włókien w obu wars
twach joet nie mniejszy niż 1:12, masa włściws 
wyrobu jeat nie większa niż 0,08 g/c» /a 
udział mssowy warstwy o zagęszczonej struktu
rze jest nia mniejszy od 50%. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B01D A2(21) 271616 .22) 88 04 01 
(71) Politechnikš Szczecińska, Szczecin 
(72) Ghlubek Nikodem 
(54 ) Sposób wytwarzanie membran płaskich 

"do hiperfiltracjT 1 ultrafiltracJT" 
ôTâT urządzenie do wytwarzania membran 
cTo ulYräriltrae'fl i niperfnTîFïïcji 

(57) Celem wynalazku jest uzyskanie membran do 
hiperfiltracji i ultrafiltracji znajdujących 
zastosowanie do oczyszczania wody słonej orez 
innych roztworów wodnych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, 
że nanosi się roztwór polimeru na folię prowa-
dzęcę i przeprowadza się odparowanie części 
rozpuszczalnika z roztworu polimeru w ośrodku 
gazowym aż do uzyskanie skórki powierzchnio
wej, następnie przeprowadza się żelowanie po
zostałego roztworu polimeru aż do wstępnie 
uformowanej rosmbrany, przy czym temperatura 
ośrodka gazowego uzależniona jest od rodzaju 
rozpuszczalnika w roztworze polimeru i jest 
tak dobrana aby co najmniej jedna trzecia roz
puszczalnika odparowała z roztworu w czasie 
od 0,05 do 10 s, zaś żelowanie przeprowadza 
się w temperaturze od 0 do 30°C w wodnym roz
tworze żelującym. 

Urządzanie według wynalazku składa się z 
bębna /3/, termostatowego zbiornika /5/, wanny 
/6/ i odbieralnika /li/, przy czym bęben /3/ 
dociskany jest przegrodę /4/„ na które lub 
przed które podaje się roztwór polimeru /1/ na 
folię i przesuwa się wzdłuż zbiornika /5/, 
którego co najmniej jedna ściana Jest prosto 
padła do lustra kąpieli w wannie /5/. 

/6 zastrzeżeń/ 

4(51) B01D A1(21) 272422 (22) 88 05 12 
(30 ) 87 05 12 - CS - PV 3366-87 
(71) Výskumný ústav papiéra a celulozy, 

Bratysława, CS 
(54 ) Płytki filtracyjne i planarne materiały 

do filtrowania 
(57) Płytki filtracyjne i planarne materiały 
dc filtrowania, stosowane do filtrowania cie
czy, zwłaszcza w przemyśle spożywczym i farma
ceutycznym, charakteryzuję się tym, że zawie-
raję półprodukt sporządzony ze zdolnych do 
przędzenia włókien lintersu bawełnianego, lnu 
albo konopi w ilości 1-50% wagowych, ponadto 
rafinowane celulozę drzewne zawierajęce więcej 
niź 92% wagowych c<.-celulozy i bielone celulo
zę papiernicze w ilości 5-98% wagowych, ponadto 
prażone ziemię diatomitowę w ilości 1-45% wa
gowych i bitum poliamidowo-epoksydowy albo 
poliamidowo-poliamino-epichlorohydrynowy w 
ilości G,3-iF5% wagowych absolutnis suchego składnika efektywnego. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B010 A1(21) 272541 (22) 88 05 18 
(30) 87 05 19 - AT « A 1269/87 
(71) Wolfgang Stuckart, Wiedeń, AT ' 
(54 ) Sposób wydzielania z płynu zawartych 

rs ním" substancji oraz urządzenia do"" 
wydzielania z płynu zawartych w nim 
substancji 

(57) Sposób według wynalazku charakteryzuj© się 
tym, ż© płyn zawierajęcy substancje lub mikro
organizmy poddaje się działaniu fal ultradźwię
kowych Jednego lub kilku pól fal, przy czym 
częstotliwość ultradźwiękowe f stosuje się 
większe od 1/7 wartości częstotliwości granicz
nej fo, korzystnie wyższe od 1/2 wartości częs
totliwości granicznej, zaś fo /Hz/ ■ 0,4775 
n/R2, gdzie n oznacza kinematyczne lepkość pły
nu w m2/a, R - aktywny promień częstek w m, 
przy czym aktywny promień cząstek R Jest w 
cząstkach kulistych taki sam Jak ich rzeczywis
ty promień, zaś w cząstkach o innym kształcie, 
R.Jest promignies cząstki kulietsj z tego samego 
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materiału« które stawia oscylującej cieczy 
ten san opór przepływu. 

Urządzenie według wynalazku na komorę 
poddana działaniu fal ultradźwiękowych« która 
stanowi proeta ruro, która na jednym końcu 
/le/ zamknięta jest szczelnie pod ketem pros
tym przetwornikiem ultradźwiękowym /4// a na drugim końcu /Ib/ reflektorem /5/ nie pochła
niającym fal ultradźwiękowych, przy czym w 
pobliżu obu końców znajduje aię boczne dopro
wadzenie /2/ i odprowadzenie /3/ dla płynu. 
/6/. /31 zastrzeżeń/ 

4(51) BO ID 
CO 38 

A2(21) 273017 (22) 88 06 09 

(71) Biuro Projektów Ochrony Atmosfery 
"PRCAT", Szczecin) Przedsiębiorstwo 
Projektowenia i Wyposażania Obiektów 
Przemysłowych "PR02EMAK", Warszawš 

(72) Kukla Tadeusz 
(54) Is to ta i n s t a l a c i ! do odpylania gazów 

spalinowych z pieca szybowego podczas 
produkcji wełny mineralnej 

(57) Insta lac ja aa aeparator / l / połęczony z 
wyrzutem awaryjnym, wymiennikiem ciepła / 2 / 
i workowymi f i l t r a m i / 3 / , połączonymi z da l 
szymi f i l t r a m i / 4 / z wkładkami z wełny mine
ralnej / 5 / . Przepływ czynnika gazowego odby
wa a ię poprzez rurowe przewody i umieszczone 
w nich przepuetnlce eterowane tak , że czynnik 
gazowy w zależności od jego temperatury do 
workowych f i l t r ó w / 3 / dopływać może bezpośred
nio lub poprzez wymiennik ciepła / 2 / , którego 
wyjście jeat podleczone do zaai lania worko
wych f i l t r ó w . /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B010 A2(21) 273039 |22) 88 06 10 
(71) Biuro Projektów Ochrony Atmosfery 

"PROAT", Szczecin, Instytut Inżynierii 
Chemicznej PAN, Gliwice 

(72) Rogut Staniaław, Rogut Jan, Zobel 
Jolanta 

(54) Sposób odsiarczania i wytwarzania 
materiałów użytecznych z produktów 
uzyskiwanych podczas odsiarczanie 

(57) Sposób polega na tym, że do strumienia 
gazów spalinowych wprowadza się, wstępnie 
epienione 1 utwardzona, wilgotne granulki 
wytworzone z popiołów lotnych, spoiwa, poro-
foru i środka powierzchniowo-czynnego, e 
następnie pod wpływem ciepła gazów apalino-
wych granulki epęcznie się i utwardza oraz 
jednocześnie w obecności wilgoci zawartej 
w granulkach na ich wewnętrznych powierzch
niach więżę aię S0£ i SO- z wytworzeniem 
siarczynów i eiarozanói« metali alkalicznych* 
k-tóre w podwyższonej tsmpsraturze i w obec

ności tlenu zewartego w spelinach i/lub po
wietrza dotleniającego utleniaj? się do siar
czanów. Granulki po opuszczeniu przez nie 
reaktora odsiarczania kontaktuj» się z wilgo
cią zawarte w powietrzu, dzięki czemu zawarty 
w granulkach CaSO. więżę wilgoć z utworzeniem 
kryształów gipsu wzmacniających strukturę gra
nulek. /10 zastrzeżeń/ 

4(51) B01F 
C U D 

A1(21) 267723 (22) 87 09 10 

(71) Inetytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
"8LACH0WNIA", Kędzierzyn-Koźle 

(72) Walczak Jerzy, Linkiewicz Kazimierz 
(54 ) Sposób wytwarzania siarczanów polioksy-

etylenowanych alkoholi i/lub alkilofenoli 
(57) Sposób polega na tym, że w pierwszym etapie 
stężony kwas siarkowy wprowadza się do miesza
niny polioksyetylenowanego alkoholu i/lub 
alkilofenolu z mocznikiem w ilości 0,9-1,2 mola 
kwasu na 1 mol alkoholu i prowadzi reakcję 
siarczanowania aż do przereagowania 70-80% 
substancji organicznej. Następnie do mieszani
ny reakcyjnej wprowadza się 10-20% wagowych 
substancji organicznych typu wyższych poiigli-
koli, kopolimerów tlenku etylenu i propylenu 
i/lub estrów kwasów tłuszczowych o zawartości 
14-22 atomów węgla w łańcuchu z niższymi poli-
glikolami i prowadzi reakcję siarczanowania do 
całkowitego przereagowania kwasu siarkowego. 
Proces siarczanowania w obu etapach prowadzi 
się w temperaturze powyżej 373K, pod ciśnie
niem 100-200 mm Hg. Otrzymane siarczany alkoho
li lub alkilofenoll są stosowane do produkcji 
szamponów i płynów kępielowych. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B01F A1(21) 271921 (22) 88 04 19 
(30) 87 04 21 - IT - 8201 A/87 
(71) Brevetti Gaggia S,p.A, Milan, IT 
(72) Bonanno Francesco 
(54) Aparatura do szybkiego emulgowania 

i ogrzewania płynów 
(57) Aparatura do szybkiego emulgowania i 
ogrzewania płynów charakteryzuje się tym, że 
zawiera rurę /2/ majęcę w górnej części kalib-
roweny otwór /5/ do wlotu powietrza, która jest 
hermetycznie połęczona w obszarze graniczącym z 
otworem /5/# w górnej końcówce tej rury /2/, z zabezpieczającym blokiem /6/ sprzężonym z 
instalacją czynnika ciśnieniowego. 

/7 zastrzsżeń/ 
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4(51) BOIF A2(21) 273067 (22) 88 06 13 
(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Michalski Henryk, Rzyski Edward, 

Stelmach Oacek 
(54) Mieszadło 
(57) Mieszadło ma wirnik wyposażony w dwa, co 
najiinisj dwuramienne wsporniki /2/ osadzone 

Íaden nad drugim na wale napędowym /l/. Do ońców ramion wsporników /2/ aę przymocowane 
obrotowo końce usytuowanych pionowo wstęg 
/4/ taśmy zwiniętych w kształcie éllmaka o 
skoku równym 5-20 szerokościom wstęgi /4/ 
taśmy. /I zastrzeżenie/ 

4(51) 8010 A1(21) 267788 (22) 87 09 15 
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 

"BLACHOWNIA-, Kędzierzyn-Kożle 
(72) Nowicki Bogusław, Masiarz Anna, 

Maksyrniec Daniel, Zawadzki Mieczysław, 
Jaglarz Władysław, Zawadzka Sabina, 
Gniady Danuta, Waleszczyk Wiktor 

(54) Sposób wytwarzania katalizatorów 
(57) Sposób wytwarzania katalizatora dc 
oczyszczania gazów od zanieczyszczeń orga
nicznych, tlenku węgla i tlenków azotu, przsz 
nasycenie porowatego nośnika roztworem soli 
metali katalitycznie aktywnych w procesie do
palania gazów spalinowych i gazów przemysło
wych, wysuszenie i redukcję otrzymanego pre-
katalizatora, charakteryzuje się tym, że 
redukcję prekstalizatora prowadzi się w tem
peraturze 693-973K gazem redukującym. Gaz 
otrzymuje się przez przepuszczenie przez 
warstwę aktywnego katalizatora zawierajęcego 
osadzone na nośniku Pt z ewentualnym dodatkiem 
Pd, Ni lub Fe, mieszaniny gazowej metanol-para 
wodna-powietrze. Mieszanina ma stechiometrycz-
ny niedomiar tlenu w stosunku do metanolu i 
zawiera 2,5-6% objętościowych par metanolu, 
8-17% objętościowych pary wodnej i 4-7% obję
tościowych tlenu. Temperatura na wejściu do 
złoża wynosi 393-423K i na wyjściu ze złoża 
wynosi 693-823K. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B010 A1(21) 267844 (22) 87 09 19 
(71) Petroleo S.asiłeiro S.A. - Petrobraa, 

Rio de Janeiro, BR 
(54) Sposób granulowania siarki i urządzenie 

do granulowanie siąrkT 
(57) Sposób granulowania siarki polega na 
ty», że wprowadza się cylindryczny wydrążony 
strumień stopionej siarki, którym udarze się 
w tarczę spoczywajęcę na wale, powoduJęc jej 
swobodny obrót w Jakękolwiek stronę pomiędzy 
środkiem a zewnętrzne krawędzie tej tarczy, a 

do środka tego cylindrycznego strumienia siarki 
doprowadza się strumień wody, natomiast drugi 
strumień wody doprowadza eię tak, aby otaczał 
wymieniony etrumień siarki, uderza się stru
mieniami wody i siarki o tarczę, co powoduje 
powstawanie granulek siarki, po czym usuwa się 
granulki i wodę poza powierzchnię tarczy i ta 
ostatnia staje się wolne od stwardniałej siar
ki. Urządzenie do granulowania siarki ma ele
menty do przenoszenia stopionej siarki do dyszy 
wylotowej, s poza tym ma otwory /5/, skierowa
ne do dołu 1 umieszczone na obwodzie dna ko
mory /6/ dyszy, pod którym, na wale spoczywa 
tarcza obracająca się swobodnie, umieszczona 
tak, że siarka opuezczajęc otwory /5/ uderza 
o tarczę, pomiędzy Jej środkiem a krawędzie 
zewnętrzne, poza tym urzędzenie zawiera ele
ment zmieniający nachylenie tarczy /20/, ele
ment prowadzęcy dwa strumienie wody w kierun
ku w dół, przy czym jeden strumień wody umiesz
czony jeet wewnętrz cylindra i przechodzi 
przez wymieniony obwód, a drugi strumień wody 
przechodzi po zewnętrznej stronie cylindra. 
Element do prowadzenia zewnętrznego strumienia 
wody stanowi rura /8/ w kształcie pierścienia, 
majęca szczelinę /15/ umieszczone pod spodem 
tego pierścienia wzdłuż całego jego obwodu. 
Elementem łęczęcym wylot /13/ wewnętrznego 
strumienia wody z odpowiednim elementem zewnęt
rznego strumienia wody Jest rura /li/, która 
przecina element do prowadzenia stopionej siar
ki. Pomiędzy rurę /li/ a elementem przenoszę-
cym stopione siarkę znajduje się obszar /14/, 

/12 zastrzeżeń/ 

4(51) B010 A1(21) 272350 (22) 88 05 09 
(71) Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki 

-ENERGOPOMIAR", Gliwice 
(72) Warachim Marian, Bania Andrzej, 

Lltwinowicz Antoni, Piec Zygmunt 
(54) Sposób "egsneracji anlonitów słabozasa-

dowych "'*"* 
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że rozpul-
chnianie złoża prowadzi się wodę surowe prze-
pływejęcę z prędkościę od 3 do 5 m/h w czasie 
od 15 do 45 minut, po czym dozuje się régéné
rant wprowadzajęc współprędowo roztwór wodny 
kwaśnego węglanu sodu o stężeniu od 2,5 do 5% 
przy jednostkowej dawce od 120 do 200 g/l mok
rej masy, w czasie od 30 do 90 minut, przy 
przepływie od 3,6 do 5 m/h, w ilości od 3,1 do 
5,7 objętości złożowych. Następnie wodę uzdat
nione w instalacji wypiera się resztki régéné
rante w czasie od 10 do 30 minut, przy przep
ływie od 4,1 do 4,8 m/h w ilości 1 objętości 
złożowej. Z kolei płucze eię wodę surowe w 
czasie od 10 do 60 minut, przy przepływie od 
2,6 do 5,3 m/h, w ilości od 1 do 3,8 objętości 
złożowych. /2 zaetrzeżenia/ 
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4(51) B01J 
C07C 

A1(21) 273341 22) 88 06 27 

(30) 87 06 29 - FR - 87/09149 
(71) Shell Internationale Research Maatscha-

ppij B.V., Haga, NL 
(54) Katalizator odwodornlenla 
(57) Katalizator odwodornienia charakteryzuje 
się tym, że zawiera: 1 do 25% wagowych zwięz-
ku metalu alkalicznego, przeliczonych na trwa
ły tlenek metalu alkalicznego, 0,5 do 20% wa
gowych związku metalu ziem rzadkich, przeli
czonych na tlenek, 0,1 do 10% wagowych związ
ku wapnia, przeliczonych na CaO, 0,5 do 10% 
wagowych związku germanu, cyny i/lub ołowiu, 
przeliczonych na dwutlenek, i 35 do 97,9% 
wagowych związku żelaza, przeliczonych na 
Fe2°3" Katalizator według wynalazku znajduje 
zastosowanie w procesie odwodornienia węglo
wodorów, zwłaszcza w procesie odwodornienia 
etylobenzenu do styrenu. /14 zastrzeżeń/ 

4(51) B013 A1(21) 273392 (22) 88 06 30 
(30) 87 06 30 - FR - 8709354 
(71) BP Chemicals Limited, Londyn, GB 
(54) Urządzenie ze złożem fluidalnym i sposób 

doprowadzania gazu do urządzenia ze 
złożem fluidalnym 

(57) Urządzenie ze złożem fluidalnym, mające 
ruszt fluidyzacyjny dzielący to urządzenie 
na górną część zawierającą złoże fluidalne i 
dolną komorę wlotową gazu oraz przynajmniej 
jedną rurę dostarczające gaz fluidyzujęcy, 
otwartą do komory wlotowej gazu, według wy
nalazku charakteryzuje się tym, że w komorze 
wlotowej /3/ gazu jest umieszczona dysza /5/, 
prowadząca gaz fluidyzujęcy do rusztu flu
idyzacyjnego /2/, przy czym ta dysza /5/ za
wiera rozszerzającą eię rurę, której szerszy 
koniec /6/ ma powierzchnię S» i Jest usytuo
wany w kierunku rueztu fluidyzacyjnego /2/, 
a węższy koniec /7/ rury ma powierzchnię 
S_ i jest usytuowany w kierunku dna urządza
nia, a stosunek powierzchni S y S , wynosi od 
2 do 30. Sposób doprowadzania gazu do urzą
dzenia ze złożem fluidalnym charakteryzuje 
się tym, że w komorne wlotowej gazu umieszcza 
się dyszę /5/, która kieruje gsz fluidyzacyj
ny na ruszt fluidyzacyjny. /10 zastrzeżeń/ 

4(51) B02C A1(21) 273617 (22) 88 07 08 
(30) 87 07 09 - AU - PÏ 3021 
(71) Yslats Pty Ltd, West Perth, AU 
(72) Flnley David A.# Carley Peter M.» Stokes Oame® R,, Napier Robert Ch., 

(54) Urządzenie kruszące do materiału 
łamliwego lub kruchego" 

(57) Urządzenie ma korpus /13/ wyposażony w 
komorę /15/ przyjmującą materiał przeznaczony 
do kruszenia. Komora /15/ ma centralnie poło
żony otwór wylotowy /27/ umieszczony w Jej 
podstawie. Otwór wylotowy /27/ określa gar
dziel /38/ mającą ścianę obwodową /39/. Obroto
wa głowica krusząca /17/ umieszczona Jest 
zasadniczo pośrodku w granicach otworu wyloto
wego /27/, w pewnej odległości od ściany gar
dzieli /38/, w celu utworzenia pierścieniowego 
kanału wylotowego /4i/ między ścianą /39/ gar
dzieli /38/ i zewnętrzną powierzchnią /37/ 
głowicy /17/. Głowica krusząca /17/ podparta 
jest pośrodku wokół punktu obrotu /B/, w celu 
zapewnienia ruchu obrotowego i wahadłowego 
głowicy /17/ wokół punktu obrotu /B/. środki 
zawierające trzpień obrotowy /43/ nadają gło
wicy kruszącej /17/ ruch wahadłowy. 

/13 zastrzeżeń/ 

4(51) B03B A1(2l) 267801 (22) 87 09 14 
(71) Rybnicko-Oastrzębskie Gwarectwo Węglowe 

Kopalnia Węgla Kamiennego "MOSZCZENICA", 
Jastrzębi« Zdrój 

(72) Nawrat Czesław, Kluczniok Bolesław, 
Grzesik Marian, Woźnica Engelbert, 
Detabicki Stanisław, Kubiński Andrzej, 
Nawrat Leszek 

(54) Grawltacyjno-odśrodkowe urządzenie 
odwadniające 

(57) Urządzenie zawiera trzy segmenty sitowe 
/2,3 i 4/ o różnych kątach wierzchołkowych 
umieszczone współśrodkowo jeden nad drugim 
i połączone ze sobą. Dwa skrajne segmenty sito
we /2 i 4/ służę do odwadniania odśrodkowego, 
zaś środkowy segment sitowy /3/ służy do odwad« 
niania grawitacyjrio-odśrodkewego. Górny segment 
sitowy /2/ o szczelinach przegrody odwadniają
cej /2a/ usytuowanych wzdłuż tworzącej stoźks 
ras kąt rozwarcia stożka w grsnicsch od 44° 
do 60° środkcwy segment sitowy /3/ 
o szczelinach przegrody odwadniają-
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cej / a/ usytuowanych wzdłuż tworzącej stożka 
ma kęt rozwarcia stożka w granicach od 184° do 
150°. Dolny segment sitowy /4/ o szczelinach 
przegrody odwadniającej /4a/ usytuowanych pop
rzecznie do tworzącej stożka ma kęt rozwarcia 
stożka w granicach od 80° do 96°. W osi gór
nego segmentu sitowego /2/ umieszczona jest 
obrotowo dysza wlotowa /5/ nadawy doprowadzo
na swym wylotem /5b/ do powierzchni górnego 
segmentu sitowego /2/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B03D A1(21) 272306 (22) 88 05 05 
(71) Politechnika śląska im. W. Pstrowskiego, 

Gliwice 
(72) Nawrocki Jerzy, Białas Jerzy, Piszczyński 

Zdzisław, Bortel Renat, Wlazińska 
Teodozja, Pieniądz Zbigniew, Ampulski Dan, 
Brok Sławomir, Kamiński Sylwester, 
Chłoń Stanisław, Bugajski Jan 

(54 ) Sposób przygotowania flotacyjnych 
koncentratów z przeróbki" rud do 
procesu suszenia 

(57) Sposób polega na tym, że flotacyjny kon
centrat rudy miedzi zagęszczony w osadniku 
promieniowym kieruje się do prasy filtracyj
nej pracującej dwustopniowo otrzymując pro
dukt odwodniony. Produkt ten rozdrabnia się 
mechanicznie w rozdrabniaczu widełkowym 1 tak 
odwodniony i rozdrobniony materiał podaje się 
do obrotowej suszarki bębnowej. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B07C A1(21) 267792 (22) 87 09 15 

4 ( 5 1 ) B05B A1(21) 267732 (22) 87 09 11 
(71) Politechnika Slęska im. W. Pstrowskiego, 

Gliwice; Zakłady Pomiarowo-Badawcze 
Energetyki "ENERGOPOMIAR", Gliwice 

(72) Zieliński Zygmunt, Zajdel Antoni, 
Kochel Zbigniew 

(54) Sposób i urządzenie do rozpylania paliw 
ciekłych" ~~ 

(57) Sposób polega na tym, że czynnik rozpy
lający przed zderzeniem się z rozpylanym pa
liwem doprowadza się przez cylindryczne kana
liki, których osie sę zbieżne pod katem do 
osi strugi rozpylanej cieczy oraz sa odsunię
te od tej osi. 

Urządzenie składa się z głowicy rozpyla
jącej i nakrętki. Głowica rozpylająca /3/ ma 
cylindryczne kanaliki, korzystnie zakończone 
dyszami /4/, przy czym osie kanalików są 
zbieżne i odsunięte od osi /5/ rozpylanej 
cieczy, a pierścieniowy kanał /l/ utworzony 
przez głowicę /3/ i nakrętkę /2/ jest zamk
nięty nakrętką /2/. /2 zastrzeżenia/ 

(71 ) Kombinat Kamienia Budowlanego, Kraków 
(72) Kurdowski Wiesław, Frankiewicz Edward, 

Maśleniec Jan, Bartula Michał 
(54) Sposób rozdziału bloków, zwłaszcza 

kamiennych i betonowych 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu oszczędnego i bezpiecznego rozdzia
łu bloków, a w tym odspajania bloków od ław 
skalnych, podział dużych bloków skalnych na 
mniejsze elementy, usuwania filarów w kopal
niach podziemnych, wyburzanie budowli i tym 
podobne. 

Sposób polega na tym, że w bloku wykonuje 
się odpowiednio rozmieszczone i o odpowiednich 
dobranych wymiarach i kształtach otwory kana
łowa, które w całości lub w wybranych partiach 
wypełnia się materiałem destrukcyjnym, składa
jącym się w stanie pierwotnym z utwardzającej 
się matrycy oraz z destruktora, który po wywo
łaniu w nim procesów chemicznych powiększa swą 
objętość. Wytwarza to w zamkniętaj przestrzeni 
ciśnienie, które powoduje założone zniszczenie, 
podzielenie lub odspojenie bloku. Matrycą sta
nowi cement lub cemento-polimer a destruktorem 
jest tlenek wapniowy i/lub tlenek magnezowy 
oraz cement glinowy, slarczano-glinian wapnio
wy, gips lub wapno. /17 zastrzeżeń/ 

4(51) B08B A1(21) 264940 (22) 87 04 01 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Kablowego "ENERGOKABEL", Ożarów Mazowiecki 
(72) Gałka Piotr 
(54) Urządzenie czyszcząco-myjęcs powierzchnię 

zewnętrzną, zwłaszcza przedmiotów okrąg
łych lub zbliżonych do nich 

(57) Urządzenie ma środki /A, 10/ zapewniające 
wykonywanie przez szczotki /8/ ruchu obrotowe
go wokół własnej osi oraz ruchu obrotowego 
wokół osi wzdłużnej przedmiotu czyszczonego /9/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51} B08B A2(21) 271747 (22) 88 04 08 
(71) Biuro Projektów Przemysłu Koksochemicz

nego "KOKSOPROOEKT*, Zabrze 
(72) Wypich Lucjan, Kasperek CJoachim, 

Malcher 3acek, Furten Janusz, Rybicki 
Felicjan 

(54) Osłona antyterwiczna okapu odciągowego 
(57) Osłonę okapu odciągowego baterii pieców 
koksowniczych stanowi« luźno zawieezone wew-
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nętrz okapu żaluzje składające się z szeregu 
•lamentów płaskich /3/, połączonych ze sobę 
przegubowo ogniwami /4/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B210 A2(21) 272932 (22) 88 06 07 
(71) Południowy Okręg Energetyczny. Zakład 

Produkcyjno-Reaontowy Energetyki, 
Lubliniec 

(72) Andrzejewski Czesław, Sieradzki Zdzisław 
(54) Urządzenie do prostowania, cięcia i 

zaczyszczsnie przewodów" " 
profilowych ""*""" 

(57) W urządzeniu przewód z bębna przechodzi 
przez zespół prostujący /l/, a następnie po
między dworne transporterami gęaienicowymi /2/ 
oraz poprzez układ zaczyazczajęco-ucinajęcy 
/3/ do bloku prowadnicy drutu /4/. W trakcie 
zacžyszczania zespół zaczyszczajęco-ucinejęcy 
/3/ wykonuje ruchy posuwisto-zwrotne przy 
nieruchomym przewodzie« a ucinanie odbywa się 
w połowie odcinka zaczyazczonego. Blok prowad
nicy drutu /A/ atanowi dwuaegmentowa rura z 
mechanizmem zamykające otwierającym. 

Urządzanie znajduje zastosowanie szcze
gólnie w proceeie produkcji elementarnych, 
aiedzienych przewodów profilowanych do uzwojeń 
prętowych dużych generatorów energetycznych. 

/3 zastrzeżenia/ 

4 ( 5 1 ) 8213 
C210 

A1 (21) 2S7836 ( 2 2 ) 87 09 18 

(71) Fabryka Samochodów Małolitrażowych 
"POLMO", Bieleko-Biała 

(72) Podżoraki AndrzaJ, Chabrowaki Henryk 
(54) Sposób obróbki cioplno-plastycznej 

ôdîTuWek, zwłaazcza ze etali ffianganowvc^ 
ô*"potiwyzazonej wytrzyma łoecf zmęczeniowej 
;jak korbowodow do elfników spalinowycTi' 

(57) Sposób polega na tym, że odkuwki korbowo
dow ze etali konstrukcyjnej manganowej lub 
krzemowo-manganowej bezpośrednio po kuciu i 
okrawaniu wypływki,a przed operacja odpusz
czania, poddają aie w czasie od kilku sekund 
do kilku minut nieznacznie przyspieszonemu 
chłodzeniu korzystnie przy użyciu strumienia 
powietrza, sprężonego gazu, mgły wodnaj lub 
natryekiea cieczy chłodzącej. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B22F A1(21) 267745 (22) 87 09 14 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Narzędzi, 

Warszawa 
(72) Syta 3erzy, Ouszklewicz Oobrosław, 

Tyszka Małgorzata, Wit Antoni, Siwek 
Adolf, Darzębski Stanisław, Daniszewski 
Hubert, Królik Tadeusz, Oasik Dan, 
Szlęzak Wiktor 

(54) Kompozytowy materiał polikrystaliczny 
o dużej twardości i sposób otrzymywania 
kompozytowego materiału polikrystalicz
nego o dużej twardości 

(57) Materiał zawiera w stosunku wagowym 
73,5-93-3% diamentu syntetycznego, 4-15% kobal
tu, 2-9% molibdenu, 0,5-2% żelaza i 0,2-0,5% 
glinu. Sposób jego otrzymywania polega na tym, 
że wstępnie zagęszczone mieszaninę o powyż
szym składzie poddaje się ciśnieniu 40-50 kbar 
£/40-50/ . 105 kPa/./ i wygrzewa w temperaturze 
1370-1570K w czasie 1-2 min., po czym pod ciś
nieniem 60-70 kbar/*/60-70/ . 10^ kPa./ podwyż
sza się temperaturę najpierw do 1670-1770K na 
okres 10-30 s, a następnie do 1770-1970K i 
utrzymuje w tych warunkach w czasie 0,5-3 min. 

/2 zastrzeżenia/ 

'4(51) B22F A1(2l) 273536 (22) 88 07 05 
(30) 87 07 06 - US - 069,731 

87 11 12 - US - 119.760 
(71) Lanxide Technology Company, LP, Newark, US 
(54) Sposób wytwarzania złożonego produktu 

reakcji utleniania 
(57) Sposób wytwarzania złożonego produktu 
reakcji utleniania dwóch lub więcej metali w 
stanie utlenionym, według wynalazku charakte
ryzuje się tym, że obejmuje etapy /a/ umiesz
czenia źródła metalu macierzystego zawieraję
cego jeden z tych metali w sąsiedztwie prze
puszczalnej masy zwięzku zawierajęcego metal, 
podlegajęcego reakcji dla utworzenia złożonego 
produktu reakcji utleniania w etapie /b/ okreś
lonym poniżej, przy czym składnik metalowy tego 
zwięzku zawierajęcego metal stanowi drugi metal 
z tych metali i ukierunkowania tego źródła me
talu macierzystego i tej przepuszczalnej masy 
względem siebie tak, aby następowało formowanie 
złożonego produktu reakcji utleniania w kierunku 
w stronę i w głęb tej przepuszczalnej masy, a 
następnie /b/ ogrzewania źródła metalu macie
rzystego w obecności utleniacza w fazie gazowej 
do zakresu temperatur powyżej jego temperatury 
topnienia dla utworzenia bryły stopionego me
talu macierzystego, dis umożliwienie infiltra
cji i reakcji stopionsgo mstalu macierzystego 
w głęb tej przepuszczalnej masy wraz z utlenia
czem gazowym i zwięzkiem zawierajęcym metal, 
tworzęc złożony produkt reakcji utleniania bez 
redukowania składnika metalowego zwięzku zawie
rajęcego metal do postaci wolnego metalu i 
stopniowego odciągania źródła stopionego metalu 
macierzystego przez złożony produkt reakcji 
utleniania w kierunku gazowego utleniacza i w 
kierunku i w głęb sęsiedniej przepuszczalnej 
masy, tak że powstawanie produktu reakcji utle
niania przebiega w dalszym cięgu w obrębie 
przepuszczalnej masy, /42 zastrzeżenia/ 

4(51) B23B A1(21) 267805 22) 87 09 16 
(71) Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszech

niania Postępu Technicznego i Ekonomicz
nego POSTEOR Oddział w Poznaniu, Poznań 

(72) Jankowski Oerzy 
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(54) Samocentrujący uchwyt do narzędzi 
obrotowych, zwłaszcza do wierteł 

(57) W uchwycie cylindryczny korpus /l/ ma 
osiowo usytuowane chwytowe gniazdo /2/ . 
W płaszczyźnie prostopadłej do osi gniazda 
/2/ sa rozstawione promieniowo walcowe otwory 
/3/ szczęk majęcych na części tworzącej nacię
ta zębatkę. Uchwyt ma ponadto obrotowy, uzę
biony wieniec /6/ z nacięte na powierzchni 
czołowej spiralę Archimedes«, będacę w zazę
bieniu z zębatkami szczęk, mający Jednocześ
nie uzębienie do współpracy ze znanym zębatym 
kluczykiem /9/ osadzonym w otworze stałsj nak
rętki /7/ ustalanej względem korpusu /l/ i do
ciskającej uzębiony wieniec /6/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B23B A1(21) 271573 ( 2 2 ) 88 03 31 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Fabryki 
Łożysk Tocznych "ISKRA", Kielc« 

(72) Michalski Marcin, Cedro Oan 

(54 ) Przyrząd do toczenia fragmentów powierz-
cTini kulistych w detalacn typu pierścień 

(57) W przyrządzie stała podstawa / l / i imak 
nożowy / 2 / połączone sa dwoma wałami mimośro-
dowymi / 3 / o ściśle określonym mimośrodzia. 

/ I zastrzeżenie/ 

4(51) B23K A1(21) 266842 22) 87 07 14 

(71 ) Instytut Odlewnictwa, Kraków 
(72) Ciszewski Grzegorz 

(54). Skład chemiczny stopu na pręty żeliwne 
do spawania żeliwa 

(57) Stop zawiera wagowo: 3,6-3,9%C, 1,5-1,8% 
S i , 0.2-0,6% Mn, 0,25-0,5% N i , do 0,05% Cu, 
do 0,025% S, 0,2-0,5% P oraz pierwiastki 
przejściowe z podgrupy chromu w i l o ś c i 0,25-
-0,65%, z podgrupy tytanu w i l o ś c i 0,01-0,05% 
i podgrupy skandu w i lośc i 0,05-0,10% a resz
tę stanowi żelazo, / l zastrzeżenie/ 

4(51) B23Q 
B23B 

A1(21) 261929 (22) 86 10 17 

(71) Dąbrowska Fabryka Obrabiarek "PONAR-DEFUM", 
Dąbrowa Górnicza 

(72) Kopać Bonifacy, Skowron Stanisław, 
Bałdys Zbigniew, Laaota Ryszard, 
Barański Adam, Liaowaki Maciej, Bargieł 
Ludwik, Zajęć Włodzimierz 

(54) Mechanizm hydrauliczna-mechaniczny 
Tuzowania i obrotu automatycznej 
głowicy narzędziowej, pionowej 

(57) Mechanizm składa się z cylindra /l/ z po-
pychaczem /2/, na którym zabudowany lest zespół 
sprężyn /3/, napiętych nakrętkami /4/. Na teo-
wej końcówce /5/ popychacza /2/ osadzona jaat 
4-nożowa narzędziowa, głowica /6/ wraz ze 
sprzęgłem /7/, a druga końcówka popychacza /2/ 
osadzona jaat w tulei /8/ z walcowym kołem 
zębatym /9/, zsynchronizowanym ze sprzęgłem 
/1/ głowicy /6/. Ne przedłużeniu osi tulei 
/8/ z kołem zębatym /9/ zabudowany Jest główny 
siłownik /iO/ hydrauliczny z dwoma tłokami 
/li/. Prostopadle do walcowego koła zębatego 
/9/ tulei /&/ zabudowany jest poziomy siłownik 
hydrauliczny o tłoku z zębatkę /15/, współpra
cujące z walcowym kołem zębatym /9/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B23Q 
G06K 
GO 58 

A1(21) 267462 (22) 87 08 26 

(71) Przemysłowe Centrum Optyki w Budowie, 
Warszawa 

(72) Pawlicki Robert, Gołęb Zbigniew, 
Małkowski Andrzej 

(54) Układ połączeń dziurkarki taśmy papiero
wej typu 0T-105S z układam sterowania1 
obrabiarek sterowanych programowo, szcze
gólnie centrum obróbkowego HP-4 

(57) Układ zawiera na wejściach zarówno dziur
karki, jak i centrum obróbkowego układy /i, 2# 
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3/ z wejściem Schmitts, pałnięce rolę odbior
ników linii, a na wyjściach zarówno dziurkar
ki, jak i centrum obróbkowego znajduję się 
układy /4, 5, 6, 7/ z wyjściem typu OC, peł
niece rolę nadajników linii. 

Za odbiornikami linii /l, 3/ włęczone 
sę funktory /8, 9/, realizujęce funkcję ne
gacji, przy czym do wyjścia odbiornika /l/ 
podleczone jest wejście nadajnika /6/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B248 A1(21) 267619 (22) 87 09 07 
(71) Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe 

"MEOICAT", Sp. z o.o., Warszawa 
(72) Padzik Zbigniew, Kołaczkowski Andrzej 
(54) Przyrząd do docierania otworów 

o przekroju owalnym 
(57) Przyrzęd skłeda się z dwóch skręconych 
ze sobę cięgien /2/, między kołnierzami któ
rych znajduje się pakiet docierający, zawie
rajęcy docierak z materiału sprężystego, ko
rzystnie gumowy /4/ # i dwie podkładki podtrzy-mujęce wykonane z materiału o dużej gładkości, 
korzystnie teflonowe /3/. /I zastrzsżsnie/ 

4(51) B24B A1(2l) 267817 (22) 87 09 18 
(71) Moskovskoe Nauchno-Proizvodstvennoe 

Obiedinenie po Mekhanizirovannomu 
Stroitelnomu Instrumentu i Otdelochnym 
Mashinam /NPO "VNIISMI", Khimki, SU 

(72) Shneiderman Marlen A., Grechuahkin 
Grigory I., Górnik Leonid A., Parfenov 
Evgeny P., Oubov Karl K. 

(54) Narzędzie szlifujące lub wygładzające do 
obróbki powierzchni 

(57) Narzędzia ma oprawkę /l/ i część robocze 
/2/ umocowane do oprawki /l/ za pomoce zes
połów mocujących, wykonanych w postaci gniazd 
/3/ 1 sprzęganych z nimi elementów mocujących 
/4/ ze sprężystymi zgrubieniami /5/ na koń
cach. Gniazda /3/ sę wykonane w oprawca /1/, 

a elementy mocujęce sę rozmieszczone w części 
roboczej /2/ po stronie zwróconej w kierunku 
oprawki /l/. Sprężyście odkształcalne zgrubie
nia /5/ na końcach elementów mocujących /4/ 
maję kształt stożkowy i tworzę z gniazdami po-
łęczenia nierozłączne. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) B24B A1(21) 267835 (22) 87 09 18 
(71) Zakłady Aparatury Elektrycznej "MERA-REFA", 

świebodzice 
(72) Cecot Zdzisław 
(54) Sposób obcięgania ściernic diamentowych 
(57) Sposób polega na szlifowaniu ściernicy 
diamentowej obciąganej /l/ osadzonej na wrze
cionie szlifierki ściernica diamentowa /2/, 
która również noże być przeznaczona do obcią
gania /zużyta/, ściernica diamentowa /2/ Jest 
osadzona na podzielnicy /3/. Obie ściernice 
diamentowe /l/ i /2/ sę chłodzone ciecze, 
korzystnie woda, z ziarnem diamentowym wykru
szanym w czasie szlifowania. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B24B A1(21) 268269 (22) 87 10 15 
G02C 

(75) Ra8tawicki AndrzsJ, Warszawa 
(54) Sposób wytwarzania szkieł optycznych 

dwuogniskowych 
(57) Sposób polega na tym, że stronę zewnętrzne 
szkła frazuje się s następnie w przyrządzie 
frezuje się gniazdo i dokleja korek,po czym 
szlifuje się i poleruje. Następnie myje się 
szkło w benzynie i spirytusie i wkleja się 
wtopkę o innym współczynniku załamania. Szkło 
z wtopkę,suszy się przez 48 godzin i frezuje 
się drugę stronę szkła. Następnie szkło szlifu
je się gruboziarnistym proszkiem, okleja smołę 
naklejniczę i układa na szali pasowniczej lub 
grzybie. Goręcy grzyb wkłada się tak aby smoła 
rozpuszczając aię przykleiła się do grzyba i 
całość studzi się,po czym szlifuje się i pole
ruje się. /I zastrzsżsnie/ 

4(51) B24B Ai(21) 273702 (22) 88 07 13 
B260 

(30) 87 07 13 - NL - 8701643 
(71) Hoogovens Groep B.V., Ca Ijmuiden, NL 
(72) Oe Blok 3an F., Korver Johannes C. 
(54) Układ wygładzarki dla taśmy stalowej 

T"nożyce mechaniczne w układzie wygła
dzarki ' ~~~'~~ 

(57) Układ wygładzarki ma nożyce tnęce /4/ z 
ruchome głowicę tnęcę /7/» umieszczone blisko 
drogi przesuwu taśmy /5/, pomiędzy rozwijarkę 
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/l/ a walcarkę / 2 / , przy czym głowica tnące 
/7/ wykonuje ruch poprzeczny do drogi prze
suwu taśmy /5/. Nożyce mechaniczne maja ru
choma głowicę tnęcę /7/ 1 belkę /li/, na któ
rej zamocowana jest głowica /1/, ruchome w 
kierunku wzdłużnym. /10 zastrzeżeń/ 

4(51) B24B A1(21) 273793 ;22) 88 07 20 
(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Szyrle Waldemar, Madera Adam 
( 54) Sposób obróbki wykańczającej zwierciadeł 

kulowych 
(57) Zgodnie ze sposobem zarówno podczas 
pierwszej fazy obróbczej zwierciadeł kulowych 
za pomoce kształtek óciarnych jak i podczas 
drugiaj fazy obróbczej tych zwierciadeł za 
pomoce kształtek polerujących dokonuje się co 
3 do 5 minut zmiany kierunku obrotów silnika 
napędowego wygładzarki wibrscyjnsj. 

/I zastrzeżenia/ 

4(51) B24D 
B28B 

A2(21) 273733 (22) 88 07 12 

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin 
(72) Karpiński Tadeusz, Glonek Zbigniew 
(54) Sposób wykonywania ściernic ślimakowych 
(57) Zgodnie ze sposobem wypełnia się formę 
mieszaninę spoiwe ziarn ściernych i dodatków. 
Mieszaninę tę zagęszczę aię najpierw wstęp
nie, po czym uzupełnia się ją do pełnej obję
tości i zamyka się foraę, Następnie prasują 
się ściernicę od środka formy w miejscu otwo
ru ściernicy przy użyciu czynnika działające
go na cylindryczna elastyczne przeponę, do 
właściwego zagęszczenia masy. W dalszej kolej
ności po wyjęciu ściernicy z formy uzupełnia 
się objętość ściernicy tworzywem lekkim do 
uzyskania właściwego otworu ściernicy. 

/I zastrzeżenie/ 

4 ( 5 1 ) B253 
B23P 

A1(21) 267814 (22) 87 09 18 

(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i 
Pomiarów "MERA-PIAP", Warszawa 

(72) Wierzbińska-Panek Małgorzata, Kubicki 
Zbigniew, Kwiatkowska Ewa 

(54) Zrobotyzowane stanowisko do montażu 
tulei metalowo-gumowych ~ "~~~ 

{57) Zrobotyzowane stanowisko do montażu dwóch 
tulei metalowych i jednej tulei gumowej, skła
dające się z zespołu montażowego, dwóch robotów 
przemysłowych, trzech podajników obrotowych „i 
jednego podajnika wibracyjnego, charakteryzuje 
się tym, że roboty przemysłowe /15/ maję chwy
taki o podwójnych szczękach chwytnych /12/ 
usytuowanych w linii pionowej jedna nad drugę. 
Zespoły podajęco-pozycjonujęce podajników ob
rotowych sę wykonane z dwóch równoległych prę
tów /18/ w kształcie wycinka spirali, przymo
cowanych z jednej atrony do rynien tocznych 
/4/ podajników obrotowych /3/, a z drugiej 
strony do płytek pozycjonujących /22/ montowa
ne tuleje /23, 24/, przy czym dwie współpracu
jące płytki pozycjonujące /22/ są usytuowane 
w linii pionowej jedna nad drugą w odległości 
równej odległości szczęk chwytnych /12/ robo
tów przemysłowych /15/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B250 A1(21) 272456 (22) 88 05 13 
(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Gębski Ireneusz, Janiec Zbigniew, 

Grsnicki Jerzy 
(54) Chwytak manipulatora 
(57) Chwytak charakteryzuje się tym, że ma 
osiowy docisk sprężynowy chwytanego przedmiotu, 
który składa się z obudowy /5/ zamocowanej w 
korpusie /1/ chwytaka 1 suwliwego trzpienia 
/&/ usytuowanego w obudowie /5/, przy czym po
między obudowę /5/ i czopem /10/ trzpienia /&/ 
znajduje 3ię sprężyna /ii/. /2 zasírzężenia/ 

4(51) B27K Â2(2Î) 273119 (22) 88 06 16 
(71) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego -

Akademia Rolnicze, Warszawę 
(72) Wytwer Tadeuez 
(54 ) środek ochrony drewna przsd biokorozję 
(57) środek ochrony àrenne przsd biokorozję 
oraz do odgrzybiania murów« zawierający po-
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chodne aromatycznych kwasów organicznych, nie
organiczna związki boru, nieorganiczne związki 
fosforu i substancje powierzchniowo czynne, 
charakteryzuje się tym, że stanowi kompozycję 
15-58 części wagowych benzoesanu sodowego 
i/lub benzoesanu potasowego, 5-48 części wago
wych czteroboranu sodowego i/lub kwasu boro
wego« 0-37 części wagowych foaforanu amonowe
go dwuzasadowago albo fosforanu amonowego 
Jednoz88adowego i/lub foaforanu sodowsgo dwu
zasadowago, albo fosforanu sodowego jednozasa-
dowego i/lub fosforanu potasowego dwuzasadowa
go. albo fosforanu potasowego Jednozaaadowego 
i 0-1,0 części wagowej substancji powierzchnio
wo czynnych z grupy estrów. /i zastrzeżenie/ 

4(51) B28B A2(21) 271861 (22) 88 04 14 
(71) Wyższa Szkoła Inżynierska 

im. Gen. A. Zawadzkiego, Opole 
(72) Switoński Aleksander 
(54) Forma ciśnieniowa do produkcji okładzi

nowych płyt dekoracyjnych 
(57) Forma charakteryzuje się tym, że komorę 
formujące /2/ stanowi nieściśliwa płyta dna 
/3/, oraz boki /A/ wykonane z materiału od-
kształcalnago. Komora formująca /2/ umiesz
czona jeet w obudowie /l/, zamykanej płytę 
dociskowe /5/ przekazujące obciężenie na za
gęszczone masę. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B29B A2(21) 272894 (22) 88 06 07 
(71) Przedsiębiorstwo Projektowania 

i Wyposażania Obiektów Przemysłowych 
"PROZEMAK", Warszawa 

(72) Brzostowski Oan, Lachmirowicz Maciej, 
Romaszewski Bogusław, Wiech Antoni 

(54) Sposób doprowadzenia ciepła do komory 
pollmeryzacyjnej' 

(57) Sposób doprowadzenia ciepła do komory 
poliaeryzacyjnel w procesie produkcji wyrobów 
z włókna mineralnego charakteryzuje się tym, 
że powietrze cyrkulacyjne komory pollmeryza
cyjnej Jest podgrzane w wymienniku ciepła, 
do którego doprowadzono spaliny odlotowo z 
procesu spalania tlenku węgla. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B29C A1(21) 267964 (22) 87 09 25 

( 7 1 ) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
i Urzędzeń Chemicznych "METALCHEM", 
Toruń 

(72) Stasiek Doachim 
(54 ) Wytłaczarka wieloślimakowa 
(57) Wytłaczarka wyposażona Jest w układ uplas
tyczniający złożony z cylindra i umieszczonych 
w nim dw^ch zazębiających się ślimaków /1/, /2/. 

Każdy ze ślimaków ma w strefie zasilania i 
wstępnego uplastyczniania /a/ uzwojenie cięgłe. 
Uzwojenie to ma symetryczne luzy boczne, a po
nadto luzy te i/lub luzy czołowe maleję w kie
runku przepływu tworzywa o co najmniej 15% n8 
długości tej strefy. Odległość osi otworów cy
lindra, w których umlsszczone są ślimaki /l/, 
/2/, wynosi do 90% połowy sumy śrsdnic tych 
ślimaków mierzonych w danym przekroju poprzecz
nym. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B29C A?.(21) 271750 (22) 88 04 09 
(75) Diem Tadeusz, Warszawa, Fabianowskl 

Wojciech, Warszawa, Iwańska Zofia, 
Warszawa, Słowik Kazimierz, Skierniewice, 
Słowik Marek, Warszawa, Zajęć Anna, 
Głuchów 

(54) Sposób wykonywania końcówek dozujących 
"od9 

( 57 ) Sposób wykonywania końcówek dozujęcych 
wodę, stosowanych w urzędzeniu do kropelkowego 
nawadniania roślin, charakteryzuje się tyci, że 
odcinek przewodu z polimeru termoplastycznego, 
na przykład z polietylenu zostaje poddany jed
noosiowemu rozciąganiu wzdłuż Jego podłużnej 
osi symetrii, następnie zostaje przecięty w 
przybliżeniu w połowie przewężonego odcinka» 
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w celu otrzymania dwóch trwale ukształtowa
nych dozujących końcówek. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B290 A1(21) 267827 (22) 87 09 17 
(71) Dębickie Zakłady Opon Samochodowych 

"STOMIL", Dębica 
(72) Gleń Władysław, Jaśkiewicz Leon, 

Matelowski lerzy, Malan Zdzisław, 
Olech Roman 

(54 ) Sposób formowania dętek przed wulkani-

(57J Sposób polega na umieszczeniu dętki na 
formowniku i napełnieniu Jej sprężonym po
wietrzem do 82-95% objętości gniazda formy 
prasy wulkanizacyjnej, w której dętka zosta
nie zwulkanizowana, a następnie wypuszczeniu 
sprężonego powietrza do osiągnięcia objętości 
50-80%, przy czym czynność napełniania i wy
puszczania sprężonego powietrza powtarza się 
cyklicznie 0,5-6 razy na minutę przez czas 
3-12 minut. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B30B A1 (21) 267695 22) 87 09 09 
(71) Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw 

Maszyn i Urządzeń Hutniczych 
-HUTMASZPR03EKT-HAPEK0", Katowice 

(72) 3och9mczyk Dózef, Ulf ig Henryk, 
Bujoczek Bernard, Wajzer Augustyn 

(54 ) Prasa mimośrodowa do prasowania proszków 
(57) Prasa ma zabudowany w belca sterujęcej 
/18/ mechanizmu korbowego /2/ cylinder praso
wania górnego /19/ połęczony z mechanizmem 
nastawiania drogi prasowania górnego /13/ i 
będąca cięgle pod obciążeniem dwa cylindry 
cofania /20/, służące do przemieszczania matry
cy z pozycji wyclegania do pozycji napełnia
nia. Prasa ma podwójne zabezpieczenie przed 
przekroczeniem dopuezczalnych nacisków w pos
taci zabudowanego w obwodzie poduszki /21/ 
hydraulicznej zaworu /23/ stałego ciśnienia 
i tensometrycznegc przetwornika /22/ ciśnienia, 

/l zastrzeżenie/ 

4(51) B30B A2(21) 273103 (22) 88 06 14 
(71) Gdańskie Zakłady Elektroniczna "UNIMOR", 

Gdańsk 
(72) Marchowski Tadeusz, Konopka Antoni, 

Kowalczuk Stanisław, Różawski Zdzisław, 
Derencz Dan, Korzeniowski Andrzej 

(54 ) Układ sterowniczy specjaliatycznaj 
wielopłaszczyznowej prasy pneumatycznej 
do formowania i sklejania korpusów 
skrzynkowych, zwłaszcza obudów do 
urządzeń teletechnicznych 

(57) W układzie pozycja pierwszego rozdziela
cza /l4/> dysponujęcego ruchem przyciskowych 
łap /9/ i /10/ poprzez wykonawcza doclekowe 
siłowniki /12/ i /13/, jest nastawiana trwa
łymi impulsami poprzez przyłączenie pierwsze
go rozdzielacza /14/ odpowiednio do odrębnych 
obwodów, wypychania i wycofywania siłowników 
/4/ i /5/ sterujących obrotem ramion /l/ 1 /2/ 
prasy, wyaterowywanych odrębnym rozdzielacza* 
/6/. Rozdzielacz tan jeat nastawiany częściowo 
za pomoce trwałego impulsu, poprzez przyłącza
nie go do obwodu wypychania siłowników docis
kowych /12/ i /13/. 

W przewód łączący obwód wypychania siłow
ników obrotu ramion /4/ i /5/ z organem recep
cyjnym rozdzielacza /Í4/ są wbudowana szere
gowo dwa zawory przyciskowe /15/ i /16/, któ
rych organy recypcyjne wchodzę w kontakt z 
ramionami /i/ i /2/ w momencie osiągnięcia 
przez nie pozycji pionowej. W wychodzący/z ob
wodu wysuwania siłowników dociskowych /12/ i 
/13/, przewód trwałego impulsu otwierania ramion 
/1/ i /2/ prasy jest wbudowany układ zwłoczny, 
składający się z nastawialnago dławlęco-zwrot-
nago zaworu /17/ z przyłączonym doń retencyjnym 
zbiornikiem /18/ oraz z trój drogowego zaworu 
/19/ umieazczonego na wejściu i migowego zaworu 
włączającego /20/ umieazczonego na wyjściu. 

/I zaatrzężenie/ 
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4(51) B41F 
B41M 
HOIL 

A1(21) 273855 (22} 88 07 21 

(30) 87 08 14 - DE - P 3727214.4 
(71) LTS Lohmann Therapie-Systeme GmbH 

und Co.KG, Neuwied, DE 
(72) Anhäuser Dieter, Klein Roberî P. 
(54) Urządzenia do drukowani« tampone® do 

przenoszenia określonych ilości medium 
zarirukowujacego na jednostkę powierzcTTni 

(57) Urzędzenis charakteryzuje aie tym, że saa 
tampon /20/, którego powierzchnia, przy zacho
waniu w zasadzie tego samego kształtu zewnęt
rznego i objętości. Jest zwiększona korzystnie 
przez rowkowanie, nadanie chropowatości lub 
rastrowanie. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) B60C A1(21) 257721 (22) 37 09 10 
(71) Krajowa Państwowa Komunikacja 

Samochodowa, Oddział Dębica, Dębica 
(72) Kołczak Józef, Mądro Mieczysław 
(54 ) Urządzenie do demontażu opon 
(57) Urządzenie me pionowa śrubę robocza /3/ 
osadzone w dwóch nieruchomych nakrętkach /4/ 
połączoną z motoreduktorem /1/ poprzez przek
ładnię zębate stożkowe /2/t przy czym koło 
zębate przekładni /2/ jeet osadzone przesuw
nie na śrubie roboczej /3/. U góry w pobliżu 
końca śruby roboczej /3/ połączono ze śruba 
/3/ tarczę mocująca /5/, na której osadzono 
tarcze koła z oponę /&/. Całość przykryto 
osłona /20/ stanowiąca dźwignię do naprowa
dzania talerza dociskowego /16/ w położenie 
robocze. Urządzenie służy do demontażu opon 
z tarcz kół samochodów ciężarowych i autobu
sów. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B50L A1(21) 267637 (22) 87 09 08 
(75) Wrocha Zbigniew, Łódź 
(54) Urządzenie zmniejszajajse zużycie anergil 

przez elektryczne pojazdy trakcyjne"** 
(57) Urządzenie zawiera element kontrolujący 
wartość prądu /2/ zespołu silníkévs trakcyjnych 

/3/ f którego zadaniem jest wykrywanie spadku prądu poniżej ustalonej wartości. Sygnał o 
zmniejszeniu wartości prądu powoduje zadziała
nie układu sygnalizacji /5/ oraz, po czasie 
ustalonym przez układ opóźniający /4/, wyłącze
nie urządzenia załączającego zasilanie /l/ zss-
połu silników trakcyjnych /3/. 

/I zastrzeżenie/ 

■ (51) B60R 
A62B 

Ai(21) 274713 (22) 88 09 16 

(71) Państwowy Instytut Motoryzacji, Warszawa 
(72) Kula Derzy, Diupero Tadeusz, Filutowski 

Waldemar, Pietkiewicz Dariusz, Wolski 
Emil, Korab Marian, Lewandowski Andrzej 

(54 ) Urządzenie regulacyjne górnego punktu 
ičotwiczenia pasów bezpieczeństwa"!? 
pojazdach 

(57) Urządzenia wyposażone jest w prowadnicę 
/i/ oraz zaczep blokujący z otworem gwintowa
nym /4/ do kotwiczenia pasa i trzpieniem ryg« 
iującym /?/, Zaczep ten stanowi wahliwy ele
ment Mocujący /3/ oeadzony swobodnie wewnętrz 
aleraentu przesuwnego /2/ i mejęcy dwa równoleg
łe ścięcia /&/, których krawędzie /9/, będące 
osiami przechyłu elementu mocującego /3/, znaj
dują się w osi otworu gwintowanego /4/« 

/l zastrzeżenie/ 

4(51) 361L A1Í21) 267714 '22) 87 09 10 
(71) Polskie Koleje Państwowe, Zakłady 

Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych, 
Katowic© 

(72) Wilswski Stanisław, Zubków Anatoliucz,, 
Kałuźny Andrzej, Zdebel Henryk, Wytuieni 
Andrzej 

(54 ) Układ nastswezy napędu zwrotnicowego ne 

(57) W układzie według wynalazku, układ kont-
rolno-nastawczy /UNK/ połączony jest z napędem 
zwrotnicowym /Ń/ pięcioma żyłami kabla /K/. 
W jedną z żył włączony jest dodatkowy przekaź
nik /K+-/ kontrolujący wraz z układem /UNK/ sta 
zwarcia jakiejkolwiek żyły. /i zastrzeżenie/ 
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1 N 

4(51) B62D A1(21) 267639 (22) 87 09 08 
(71! Ikarus Karosszéria řs Járműgyár, 

Budapeszt, HU 
(72) Örsi Ferenc, Kerkai Ákos 
(54 ) Konstrukcja dachową autobusu 
(57) Konstrukcja dachowa autobusu, w postaci 
szkieletowej, wyłożona stałe wykładzina, za
wierająca rozmieszczone wzdłużnie półki baga
żowe, kanały wentylacyjne i oprawy oświetle
niowe, charakteryzuje się tym, że okładzina 
umieszczona jest na modułach elemantów /4/ 
dachowych i półkowych elementach /7/ bagażo
wych i przymocowana do szkieletu /3/ dachowego 
poprzez podpórki /5/ zaciskające. Półkowe ele
menty /7/ bagażowe zawierają kształtownik /P/ 
mający po stronie okien przyfcrywalna obudowę 
kanału /15/ kablowego. Obudowa kanełu /15/ 
kablowego połączona jest z demontowalnym i 
odłęczslnym podczas jazdy elemente«. /8/ po-
wiatrznego kanału poprzez wygięty kołnierz 
i zatrzask kołnierzowy. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B638 A2(21) 271589 (22) 88 03 31 

4(51) B63B A1(21) 267372 (22) 87 08 17 
(71 ) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Parczewski Stanisław, Pejas Jerzy, 

Rozenberg Leonard 
(54) Sposób sterowania stabilizátorem kołysań 

bocznych statku 
(57) Sposób polega ne tym, że sygnały sterują-
ct, które uzyskuje się z czujników i wielo
składnikowego regulatora przed wprowadzeniem 
do urządzenia wykonawczego stabilizatora pod
daje się filtracji, za pomoce której wydziela 
się niskoczęstotliwościowe składowe wymusze
nia kołysań bocznych statku. 

Filtracji mogą być poddane sygnały osobno 
na wejściu lub wyjściu wieloskładnikowego re
gulatora lub też jednocześnie na Jego wejściu 
i wyjściu. /4 zastrzeżenia/ 

(71 ) Akademia Rolnicza, Szczecin 
(72 ) Dudko Stanisław, Glegoła Stanisław, 

Jagodzińska Mirosława, Richert Stefan, 
Urynowicz Jerzy 

i 54 ) Wielozadaniowa, pokładowa łódź rybacka 
(57) Łódź charakteryzuje się tym, że ma kadłub 
o wrężnicach łamanych, którego kształt Jest 
wynikiem szeregu przecinajęcych się powierz
chni cylindrycznych, przykryty pokładem robo
czym zupełnie płaskim. Siłownia /5/, w są
siedztwie której przy jednej z burt Jest wy
dzielona pomieszczenie, wnęka /li/ na lód i 
odpady, stanowiąca integralną część ładowni 
/6/, pomieszczenie załogowa /3/ oraz sterówka 
/4/ znajdują się przed płaszczyzną owręża /16/, 
natomiast pomieezczenie na sprzęt połowowy /1/, 
do którego prowadzą położone przy burtach luki, 
znajduje się w części rufowej łodzi. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B64D A1(21) 269670 (22) 87 12 23 
(75) Lechmański Michał S., Tomaszów Mazowiecki 
(54) Pokładowy system ochrony saaolotu 

w wypadku awarii 
(57) Istota rozwiązanie polega na wykorzysta
niu możliwości przekształcenia samolotu w ste-
rowiec półszkialetowy za pomocą kadłubów ste-
rowca umieszczonych w stanie złożonym w aero
dynamicznych pojemnikach na kadłubie samolotu, 
w Jego górnej części. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) B65D A1(21) 267648 (22) 87 09 07 
(75) Szewczyk Henryk, Olsztyn 
(54 ) Opakowanie do napojów, zwłaszcza 

gazowanych 
(57) Opakowanie stanowi woreczek foliowy z two
rzywa sztucznego, który ma krawędzie górne za
gięte do środka tworząc kołnierz /1/, a powyżej 
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końca kołnierza /l/ w górnej części woreczka 
wykonany Jest zawór /2/ w kształcie trapezu, 
którego boki /a/ i /b/ sę zgrzewane, a pod
stawy /c/ i /d/ pozostaję otwarte. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) 8656 
B63B 

A1(21) 267663 (22) 87 09 08 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum 
Techniki Morskiej, Gdańsk 

(72) Narożnik Zbigniew« Żuk Mieczysław, 
Nurzyńskl Ryszard, Ulatowski Ryszard, 
Kotek 3an, Kosznik Włodzimierz, Gadek 
Piotr 

(54) Suwnica pomostowa do przemieszczania 
ładunku w ładowni statk"? 

(57) Suwnica składaJęca się z mostu i wózka 
aa za zadanie zwiększyć czynne wysokość pod
noszenia w pomieszczeniach. Charakteryzuje 
się tym, że mechanizm /18/ Jazdy wózka /17/ 
zamocowany jeat do jednej z czołownic /3/, 
a do drugiej z czołownic /3/ zamocowany jest 
mechanizm /27/ podnoazenia. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B65G A1(2l) 267697 (22) 87 09 09 
(71) Gwarectwo Budownictwa Górniczego, 

Zakład Robót Górniczych, Katowice 
(72) Szyndler Dan, Kosta Eugeniusz, Godziek 

Darzy«, Mateja Dan, Rońeki Ignacy, 
Kaczmarek Tadeusz 

(54) Przenośnik zgrzebłowo-taśmowy 
(57) W przenośniku na kołach łańcuchowych 
mechanizmu napędowego i nm kołach łańcucho
wych zwrotnych przewinięte eę łańcuchy /4/, 
rozmieszczone jednocześnie w korycie /3/. 
Oo łańcuchów /A/ zaczepione sę, poprzecznie 
do koryta /3/ zgrzebła /5/. 

Pomiędzy zgrzebłami /5/ znajduję aię 
odcinki gumowej taśmy /6/ dociśnięte do 
zgrzebła /5/ listwami /&/ i skręcone śrubami 
/li/. Zgrzebła /5/ od strony dna /9/ koryta 
/3/ maję wkładki /7/ wykonano z materiału o 
małym współczynniku tarcia. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) B65G 
E21F 

A1(21) 267793 (22) 87 09 15 

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

(72) Danik Andrzej, Sapielak Derzy, 
Konarzewski Włodzimierz, Budzyński 
Zygmunt, Liduchowski Leonard, Fajfer 
Stanisław 

(54) Bezkruszaniowy sposób zapełniania 
pionowych zbiorników urobku' 

(57) Sposób polega na podawaniu strumienia 
urobku /1/ do ruchomego punktu zasypowego /2/, 
znajdujęcego się nad górne krawędzie natural
nego stoku urobku /3/ utworzonego przez urobek 
/A/ spiętrzony w zbiorniku skarpowym /5/t któ
ry poleczony Jest z pionowym zbiornikiem urob
ku /6/ na całej Jego wysokości. Naturalny stok 
urobku /3/ tworzy równię pochyłe, po której 
urobek zsuwa się w kierunku pionowego zbiorni
ka urobku /6/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B65G A1(21) 267804 (22) 87 09 16 
(71) Wytwórnia Wyrobów Tytoniowych w Poznaniu, 

Zakład w Kościanie, Kościan 
(72) Wujczak Franciszek 
(54) Sposób odbioru i transportu pyłu oraz 

urządzenie do odbioru 1 transportu pyłu 
(57) Sposób odbioru i tranaportu pyłu charak
teryzuje się tym, że dozownik /l/ napełnia się 
pyłsm do wysokości fotoopornika /9/, zamyka 
dopływ pyłu do korpusu /3/, doprowadza aię 
aprężone powietrze do dna /A/ 1 mieeza z pyłem 
nad przeponę /13/. Następnie mieszaninę trans
portuje się do zbiornika /2/, gdzie oddziela 
aię pył od powietrza. 

Urzędzenie do realizacji tego sposobu ma 
dozownik /l/ zbudowany z korpusu /3/, dna /A/ 
i króćca zasypowego /5/ oraz układ regulacji 
napełnienia dozownika /l/ i układ dozowania 
powietrza do odprowadzania pyłu do zbiornika 
/2/. Wewnętrz korpusu /3/ znajduje aię cylin
der pneumatyczny /6/, a na ścianie króćca zasy
powego /5/ umieszczony jest czujnik sygnali
zacji napełnienia korzystnie fotoopornik /9/. 

/4 zastrzeżenia/ 

IŁ A IŁ 2L Ji yJL \22 J£ 
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4(51) B65G A1(21) 267833 (22) 87 09 18 
(71) Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw 

Kompletnych Obiektów Przemysłowych 
"CHEMADEX", Warszawa 

(72) Reczajski Andrzej 
(54) Komora silosu do magazynowania 

materiałów sypkich 
(57) Komora wyposażona jest w przenośnik /P/ 
umieszczony pod stropem komory i zamocowany 
jednym końcem obrotowo w pobliżu osi /L/ komo-
ry, a drugim końcem na belce /I/ usytuowanej 
w pobliżu wewnętrznej powierzchni ściany ko
mory. Przenośnik /P/ jest wyposażony w napęd 
rewersyjny. /2 zastrzeżenia/ 

C'k 

4(51) B65H A1(2l) 267811 (22) 87 09 16 
(71) Politechnika Gdańska. Gdańsk 
(72) Gałok Marian, Skrzypczak Mieczysław, 

Leonowicz Witold, Lewandowski Jan 
(54) Stojak kablowy 
(57) Stojak ma szkieletowy korpus bębna /l/» 
do którego zamocowane sa. dwie zewnętrzne tar
cze /2/ zaopatrzone w wycięcia na swym obwo
dzie. Pomiędzy zewnętrznymi tarczami /2/ za
mocowana jest dodatkowa tarcza /3/ dzieląca 
korpus bębna /l/ na dwie części zaopatrzona w 
wycięcia na swym obwodzie oraz mająca otwór 
przelotowy /A/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B65H A1(21) 267840 (22) 87 09 18 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Maszyn Włókienniczych "POLMATEX - CENARO' 
Łódź 

(72) Jarzębowski Janusz. Staaz Bohdan 
(54) Urządzenie do wymiany garów 
(57) Urzędzenie do wymiany garów aa ramiona 
nośne, do których przymocowana aa zaczepy do 
chwytania górnych obrzeży garów połączona 
sprężyną. Ramiona zamocowane aą do rury /6/ 

osadzonej luźno na stałym słupie /5/. Na dol
nym końcu rury /6/ zamocowana Jest sztywno tar
cza /22/ z gniazdem /21/. Dźwignia /19/ ma ząb 
/20/ i jest ułożyakowana na słupie /5/ i pole
czona z siłownikiem /!&/. Na rurze /6/ ułożya
kowana jest również dźwignia /17/ poleczona 
mechanizmem dźwigniowym /IS/ z siłownikiem /15/, 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B65H A1 (21) 267842 (22) 87 09 19 
(71) Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy 

Inżynierów "^PROJEKT", Sopot 
(72) Mlro8zewski Adam, Janaszek Andrzej, 

Klechowicz Stanisław 
(54) Zeepół nawijający kable 1 liny na bębny 
(57) Zeapół ma stalową ramę /1/, do której za
mocowane aą prostopadle do jej płaszczyzny dwa 
Íarzma. Pojedyncze Jarzmo stanowią dwie równo-
egłe do siebie azyny stalowe, pomiędzy którymi 

mi 
/4/. Rozataw jarzm jeat większy od zewnętrznej 
szerokości bębna nawijanego /A/. Zeapół nawi
jający zawiera hydrauliczny agregat zasilający 
/5/ połączony zespołem przewodów zasilających 
/6/ z silnikism hydraulicznym /7/. Silnik hyd
rauliczny /7/ połączony Jest poprzez sprzęgło 
/8/ i przekładnię planetarną /9/ z elementem 
przekazującym ruch obrotowy na bęben nawijany 
/4/. Element przekazujący ruch obrotowy na bęben 
/A/ atanowią dwie rolki /10/ równoległe do sie
bie 1 ułożyakowana w ramie /l/« przy czym od
ległość pomiędzy oaiaai rolek /10/ jeat mniej
sza niż średnica bębna nawijanego /A/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B66B A1(21) 267735 (22) 87 09 11 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Staniaława 

Staazica, Kraków 
(72) Cholewa Wojciech, Hansel Józef, 

Kuleczka Józef 
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(54 ) Sposób oraz przyrzec! do oceny równomier
ności rozkładu sił w linach nośnych" 
wielolinowych urządzeń wyciągowych 

(57) Sposób oceny równomierności rozkładu sił 
w linach nośnych wielolinowych urządzeń wy
ciągowych polega na ty», że w momencie, gdy 
naczynie wydobywcze znajduje się na podszybiu, 
odgina się liny o określone wartość strzałki 
ugięcia, a następnie, gdy naczynie znajduje 
się w pobliżu zrębu szybu, wykonuje się pow
tórny pomiar, przy czym strzałkę ugięcia 
zmniejsza się proporcjonalnie do drogi prze
bytej przez naczynie. Po wykonaniu obu pomia
rów wyznacza się parametry niezbędnej korekty 
sił w badanych linach. 

Przyrząd ma do sztywnej raray /l/ przymo
cowane z jednej strony przesuwnie czujniki 
siły /2/ sprzęgnięte z uchwytami /3/ dla lin 
/4/, a z drugiej strony zamocowany mechaniz« 
zadawania strzałki ugięcia /5/. 

/2 zastrzeżenia/ 

z. 

n\ 

4(51) B66C A1 (21) 267718 (22) 87 09 10 

4(51) B66B A3(21) 272885 (22) 88 06 06 
(61) 269221 
(71) Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo 

Przemysłu Węglowego Kopalnia Węgla 
Kamiennego in. Związku Młodzieży 
Polskiej, Żory 

(72) Kołek Stefan, Brzoza Józef, Stępień 
Zdzisław 

(54 ) Urządzenie do aretadi wozów w klatkach 
szybowycH 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
koło zapadkowe /4/ ma dwa zęby blokujące,a 
ramię /8/ zapadki /5/ jest połączone cięgno* 
teleskopowym /9/ z uchylną dźwignią /10/, 
przy czyn odległość dźwigni /10/ od osi 
gwiazdy /3/ jest większa od promienia a mniej
sza od średnicy koła /12/ blokowanego wozu. 

/I zastrzeżenie/ 

(71) Oaworznicko-Mikołowskie Zakłady Naprawcze 
Przemysłu Węglowego, Katowice 

(72) Kubicki Stanisław, Marszałek Tadeusz, 
Michrowski Janusz 

(54) Uchwyt dźwignicowy cierny 
(57) Wynalazek dotyczy konstrukcji uchwytu 
dźwignicowego ciernego znajdującego zastosowa
nie przy manipulacjach pojemnikami skrzynkowy
mi, zwłaszcza o niewielkich gabarytach i dużym 
ciężarze. 

Wewnątrz trzonu /l/ wyposażonego w zaczep 
/2/ osadzone jest przesuwnie wzdłuż jego osi 
/O/ cięgło /?/ wyposażone od góry w poprzeczny 
sworzen /8/ wychodzący przez wzdłużne szczeli
ny /3/ na zewnątrz trzonu i osadzony końcami 
we wzdłużnych wycięciach /9/ widlastego zakoń
czenia dźwigni ruchomej /6/ zamocowanej obroto
wo w uchu /4/ trzonu /l/, a na dolnym końcu wys
tającym z trzonu /l/ wyposażone w gwint /10/„ 
Na dolnym końcu trzonu /l/ zamocowana Jest na 
sztywno belka górna /13/ z gniazdami /14/, w 
których górnymi sworzniami /17/ osadzone są 
kleszcza nośne /15/ wyposażona w szczęki /16/. 
Z kolei na dolną część cięgła /7/ naniesiona 
jest przesuwni® wzdłuż osi /O/ równolsgła do 
belki górnej /13/ belka dolna /18/ również 
wyposażona w gniazda /19/ do mocowania dolnymi 
sworzniami /20/ kleszczy nośnych /15/ i roz
parta o dolny koniec trzonu /1/ sprężyną /21/, 
oraz nakręconą na gwint /10/ nakrętką regula
cyjne /22/. Oźwignia ruchowa /&/ jest wyposa
żona w rygiel /24/ współpracujący z zagłębie
nie» /25/ w bocznej powierzchni ucha /4/. 
Ponadto do trzonu /l/ zamocowane są po obu 
stronach dźwignie stałe /30 i 31/, przy czym 
jsdna dźwignia stała /30/ zlokalizowana Jest 
pod dźwignią ruchomą /&/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B66C A1(21) 267802 (22) 87 09 15 
(71) Gliwickie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, 

Gliwice 
(72) Terlecki Michał, Gratka Marian 
(54) Belka podsuwnlcowa 
(57) Rozwiązanie według wynalazku umożliwia 
wzmocnienie uszkodzonej żelbetowej belki pod-
suwnicowej, Jak również wzmocnienie żelbetowej 
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belki podsuwnicowej nieuszkodzonaj, w przy
padku instalowania na belce suwnicy o zwięk
szonym udźwigu. 

Belka podsuwnicowa cherakte>-yzuje się 
tym, że ma górne pasy /&/ poniżej bocznej 
płyty żelbetowej belki / 2 / i dolne pasy /1/ 
poniżej żelbetowej belki / 2 / . Górne pasy / 6 / 
i dolne pasy / 7 / poleczone se skrajnymi krzy
żulcami / 8 / , ściskanymi krzyżulcami / 9 / i 
rozciąganymi krzyżulcami /10/ oraz wzmocnione 
3a węzłowymi blacilami /li/ Skrajne krzyżulce 

4(51) COIB A?(21) 272341 (22) 88 05 09 ! 

(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Dębowski Zygmunt, Nowok Bronisław,, 

Haberski Aleksander 

(54 ) Sposób otrzymywania węgla aktywnego 
0 .djjż_e j_ _w,Vltr-zy.in.a ŽQ3Č1" me char- i£zn_ej_ 

(57) Sposób polega na sporządzaniu pasty węg-
lowQ-lepiszczGwej ze spiekajęcego węgla ka
miennego o indeksie Rogi powyżej 20, porowa
tego materiału węglowego ni«! ulegającego ter
micznemu rozkładowi w zakresie temperatury 
plastyczności węgla spiekającego, najkorzyst
niej w ilości 5-25% wagowych oraz smoły węg
lowej o liczbie koksowania powyżej 12%, naj
korzystniej w ilości około 30 czyści na 100 
części »sagowych stałego materiału węglowego. 
Jako dodatek do spiekającego węgla kamienne
go można również zastosować nisko uwęgiony 
stały materiał węglowy o temperaturze ter
micznego rozkładu niższej od temperatury 
przechodzenia węgla spiekającego w stan plas
tyczny, najkorzystniej w ilości lC-35% wago- I 
wych. W obu przypadkach ze sporządzonej pas
ty węglowo-lepiszczowej wytłacza się granul
ki poď ciśnieniem powyżej 100 MPa, najko
rzystniej 120-150 MPsj którs k arbor, i zu je się 
i aktywuje w zněny sposób. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) COIB A1(21) 2/3781 (22) 88 07 18 

(30) 87 07 24 - DE - P 3724541.4-41 
(71) Applied Industrial Mate-rials Corporation 

AIMCOR, DeerfieId, US 
(72) Łask Gert-Wllheim 

(54 ) Sposób produkcji brykietów surowca do 
wytwarzanla^TrrzeaujGJ&~'ligTrk e krzetšu 
êlbo źelazokrz~emu~T^ urzïïazënTsT~"do 
přQ̂ dTiTc3T~Erykiět!5iff aurpwcä~~do wytwa
rzani a krzBmuTvh wE^JAW^lTržamlaTEo 
żeTiizok rzemü" ~~" 

(57) Sposób produkcji brykietów surowca do 
wytwarzania krzemu, albo węglika krzemu, albo 
żelazokrzemu, w elektrycznym piecu niskoazybo- I 
wym, polegający na tym, le piasek kwarcowy, 
nośnik węglowy i apoiwo bitumiczne miesza 
aię i formuje się tę mieszaninę w kształtki, 
żae 2 kszteltsk tych etą za postoca obróbki 
cieplnej wytwarza brykiety, charakteryzuje 
się tym, że obrabia się kształtki ni© zawie
rająca stopionego, spiekanego węgla, których 
ciężar właściwy dzięki ustawieniu proporcji 
mieszaniny i zagęszczaniu Jest większy niż 
ciężar nasypowy piasku kwercowago, przy czym 

/ 8 / maję cięgła /15/ przechodzące, przy każ
dym słupie / l / e Jedno z Jednej strony belki 
/ 2 / przez ukośny otwór w bocznej płycie, a 
drugie poza belkę / 2 / z drugiej strony. Wszyst
kie cięgła /l 5/" zamocowane se parami w poprzecz
ce /16/ usytuowanej na belce / 2 / . Ponadto bel
ka / 2 / podparta jest z dołu poprzez oporowe 
blachę /14/ i klinowe podkładki /13/ ne stopie 
/12/ zamocowanej do węzłowych blach /li/ dol
nego pasa / 7 / . /3 zastrzeżenia/ 

kształtki w calu obróbki cieplnej wprowadza 
się do rozgrzanego pieca obrotowego, który w 
iolnej części tak daleko wypełnia aię plaskiem 
kwarcowym, że obróbkę cieplna prowadzi aię w 
łożu zanurzeniowym z piasku kwarcowego. 

Urządzenie do produkcji brykietów surowca 
do wytwarzania krzemu lub węglika krzemu albo 
żelazokrzemu, charakteryzuje aię ty«, że przy
rząd / 2 / do obróbki cieplnej ksztaitek stanowi 
piec obrotowy / 3 / z wejściem / 4 / dla kształtek 
i wyjściem / S / dla brykietów surowca po zało
żonym wcześniej czasie obróbki, który to piec 
nagrzewany jeat palnikiem / 6 / palącym aie w ko
morze pieca i przez spalanie lotnych składników 
z powietrze« dodatkowy« do temperatury w łożu 
piaskowym około 500°C, przy czym piec obrotowy 
/ 3 / zawiera łoża zanurzeniowe / 7 / z piasku 
kwarcowego dla kształtek, które częściowo wy
pełnia konorę pieca w obszarze poniżej palnika 
,/6/. /16 zastrzeżeń/ 

4(51) COlř A1(21) 263711 (22) 87 01 19 
COIB 

(71) Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice ; 
Janikowskim Zakłady Sodowe, Janikowo 

(72) Nastachowskl Janusz, Szczepański Jan, 
Fosa Eugeniusz* Szufaraki Zbigniew* 
Stoika Jerzy 

( ^) Sposób wytwarzania węglanu wapnia o wy-
?pFiw~cTężarza nasypowym i podwyższonym 
stopniu czyst6Tc"i "' 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyska
nia węglsnu wapnia przydatnego do wytwarzania 
tabletek w przemyśl® farmaceutyczny*. Sposób 
wsdług wynalazku charakteryzuje się ty®, że 
dozuje się roztwory węglanu i soli wapniowej 
do wody i/lub rozcieńczonego roztworu sody 

DZIAŁ C 
CHEMIA I METALURGIA 
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amoniakalnej, korzystnie o stężeniu do 5 g 
CO_ "/ńm i temperaturze nie wyższsj niż 60 C, 
przy czym jako roztwór węglanu stosuje się 
węglan sodu, a jako roztwór soli wapniowej -
płyn podestylacyjny z produkcji sody metodę 
Solvay'a. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) C01F A1(21) 263766 (22) 87 01 22 
(71) Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice; 

Janikowskie Zakłady Sodowa, Janikowo 
(72) Naatachowaki Janusz, Szczepański Jan, 

Foss Euganiuaz, Szufsreki Zbigniew, 
Stoika Jarzy 

(54 ) Sposób wytwarzania węglanu wapnia 
o wysokim ciężarze nasypowym 

(57) Sposób według wynalazku polega na dozo
waniu roztworu węglanu do zakwaszonego do pH 
poniżej 8,5 roztworu soli wapniowej w tempe
raturze nie wyższsj od 60°C w czasie nie krót-
ezym niż 1 h, przy czym jako roztwór soli wap
niowej stosujš się płyn podestylacyjny z pro
dukcji sody metodę Solvay*a po jego uprzednim 
zakwaszaniu do pH poniżej 8,5. Otrzymany węg
lan wapnia znajdujš zastosowania w przemyśle 
farmaceutycznym. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C01G A1(21) 267786 (22) 87 09 15 
(71) Polskis Odczynniki Chemiczne Zakład 

Odczynników Chemicznych, Lublin 
(72) Włodyka Jerzy, Biedka Zbigniew, Musiał 

Czesław, Izdabaki Marek, Czuk Sylwester 
(54) Sposób otrzymywania wodorotlenku 

kobaltowego "~" 
(57) Spoaób polega na wprowadzeniu do stężo
nego roztworu soli kobaltawej 0,1% eozyny w 
stosunku do maay kobaltu a następnie przy 
intensywnym mieszaniu, dodaje aię w tempe
raturze 90-95°C wodę amoniakalne lub roztwór 
soli aaonowsj oraz stały rozdrobniony wodoro
tlenek metali alkalicznych i ługuje w tempe
raturze 95-105°C. Następnie zawiesinę wytrę-
consgo wodorotlenku kobaltawego sączy się i 
przemywa korzystnie 0,001% roztworom wodnym 
eozyny. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C02F A2(21) 273010 (22) 88 06 09 
F28G 

(71) Akademia Rolnicza, Wrocław 
(72) Alberaki Zbigniew, Łomotowski Janusz 
(54) Sposób oczyszczania instalacji wodnych 

z osadów, zwłaszcza instalacji central
nego ogrzewania" 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że po 
rozkryzowaniu instalację płucze się w obiegu 
zamkniętym ciecze lub mieszaninę cieczowo-
gazowę w taki sposób, aby osięgnęć prędkość 
przepływu medium płuczącego w granicach 
1,0-5,0 m/s, a następnie po opróżnieniu na
pełnia się ję roztworem kwasu solnego z dodat
kiem urotropiny oraz środka powierzchniowo 
czynnego 1 po 4-12 godzinach dodaje aię do 
niego porcjami roztwór węglanu sodu lub kwaś
nego węglanu sodu; po 2-6 godzinach insta
lację opróżnia się, płucze hydrodynamicznie 
ciecze a następnie napełnia się roztworem 
ortofoeforanów metali alkalicznych z dodat

kiem ługu sodowego lub kwaśnego węglanu sodo
wego i po 4-8 godzinach instalację opróżnia 
się i płucze. /i zastrzeżenie/ 

4(51) C03B A1(21) 267632 (22) 87 09 07 
(71) Huta Szkła Walcowanego "JAROSZOWIEC", 

Jaroszowiec 
(72) Lessig Henryk, Klim Jan 
(54) Urządzenie do ciągłego kształtowania 

szkła profilowego 
(57) Urządzenie ma na obrzeżach ramy nośnej 
/l/, przymocowane w regularnych odstępach, 
przestawne łożyska /Z/, w których umiejscowiono 
są wałki /3/. Na tych wałkach /3/, w sposób 
przemienny osadzono są tuleje transportowe /4/ 
i walce /5/ i /6/. /5 zastrzeżeń/ 

7 4 6 5 3 fô i l 1 1 

4(51) C03B A1(21) 267668 (22) 87 09 10 
(75) Jakubae Michał, Kraków 
(54) Sposób łączenia elementów szklanych 
(57) Sposób polega na tym, że w pierwszym sta
pia za pomocą Jednej operacji technologicznej 
przygotowuje się gotowe kształtkę łączące 
Następnie na płycie układa się zadany wzór 
w ten sposób, żs elementy szklane są zakładane 
do kształtki łączącej, po czym płytę wraz z 
ułożonym wzorem poddaje się działaniu tempe
ratury nieco wyżezej od temperatury topnienia 
stopu, z którego wykonane są kształtki łączą
ce. Sposobem tym można łączyć elementy szkla
ne przy wykonywaniu witraży, abażurów i kons
trukcji przestrzennych, /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C03B A1(21) 271680 (22) 88 04 06 
(30) 87 04 06 - FI - 871488 
(71) Oy Parték AB, Pargae, FI 
(54) Urządzenie fibrylacyjne do wytwarzania 

wełny mineralnej " 
(57) W urządzeniu szczelina powietrzne /7/ 
Jest tak umlsszczona, żs nadaje strumisniowi 
powietrza następną składową prędkości, która 
jest skierowana promieniowo, zewnętrznie wzglę
dem osi obrotu kołowrotka /2, 3, 4/ tak, że 
strumień powietrza tworzy stożkowo ukształto
wany płaszcz wokół kołowrotka /2 , 3, 4/ z 
wierzchołkiem stożka usytuowanym z tyłu koło
wrotków, patrząc w kierunku przepływu, 

/6 zastrzsżeń/ 
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4(51) C038 A2(21) 272896 (22) 88 06 07 
(71) Przedsiębiorstwo Projektowania i 

Wyposażania Obiektów Przemysłowych 
"PROZEMAK", Warszawa 

(72) Brzostowski Jan, Lachmirowicz Maciej, 
Omyliński Jacek, Romaszewski Bogusław, 
Wiech Antoni 

(54) Sposób kątalityczno-termlczny spalania 
węgla ' ~ ~ ~* ~ ' 

(57) Sposób spalania tlenku węgla,powstającego 
w procesie topienia surowców mineralnych w 
piecach szybowych, w technologii produkcji 
wełny mineralnej polega na tym, ze proces 
spalania Jest prowadzony dwustopniowo z czego 
pierwszy stopień spalania Jest procesem kata-
litycznym,a drugi stopień spalania jest pro
cesem termicznym. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C03C 
(71 

A1(21) 266853 (22) 67 07 15 
Politechnika Lubelska, Lublin; 
Politechnika Białostocka, Białystok 

(72) Sikora Robert, Lasocki Zdzisław, 
Tomaszewski Darzy 

( 54 ) Piec przewłokowy poziomy do nanoszenia 
cienkich waTątw metodą pyrohydrolizy 

(57) Piec p 
się tym, że 
wyłożone w 
podzielone 
fy grzejne: 
i wygrzewan 
wania /I/ i 
usytuowane. 

rzewłokowy poziomy charakteryzuje 
wnętrze tunelu grzejnego /1/ Jest 
całości odlewami kwarcowymi /5/ i 
na trzy następujące po sobie stre-
nagrzewania /I/, nanoszenia /II/ 
ia /III/, przy czym strefy nagrze-
wygrzewania /III/ maję poziomo 
poprzecznie do długości tunelu 

grzejnego /l/, w górnej jego części, rury 
kwarcowe /6/, wewnątrz których znajduję się 
skrętki grzejne rezystancyjne /7/, zaś wew-
nętrz strefy nanoszenia /II/ umieszczona Jest 
dysza /9/ szczelinowa kwarcowa o długości nie
co mniejszej od szerokości tunelu grzejnego /l/, 
natomiast na dnie pieca umieszczone są prze
suwne palety /16/ ceramiczne lub szklane. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C04B A1(21) 265953 (22) 87 05 27 
(71) Kombinat Cementowy "CHEŁM", Chełm 
(72) Golik Ludwik, Smolak Janusz, Czerniak 

Halina, Uchaniuk Jerzy 
(54 ) Sposób przygotowania szlamu cementowego 

do wypalania klinkieru cementowego,oraz 
układ do przygotowania szlamu cementowego 
według sposobu 

(57) Sposób przygotowania szlamu cementowego do 
wypalania klinkieru cementowego polega na tym, 
że nadawę szlamu cementowego o zawartości 40-60% 
wody i odpowiednim składzie chemicznym odwiro
wuje się na wirówce do uzyskania na wylewie z 
wirówki szlamu o zawartości 20-25% wody, a wy
lew o zubożonym składzie chemicznym kieruje 
się do zbiornika magazynowego, natomiast prze
lew z zawartością, brakującego w wylewie składu 
chemicznego kieruje się do nadawy szlamu cemen
towego, z które miesza się wzbogacajęc Jej 
skład chemiczny, przy czym na wylewie z wirówki 
mierzy się cięgle skład chemiczny szlamu a z 
chwilę uzyskania właściwego składu chemicznego 
kieruje się szlam cementowy do urzędzenia mie
sza jęco-wyciskajęcego, w którym miesza się 
szlam z pyłami zwrotnymi i wyciska w formie 
granulek. 

Układ do przygotowania szlamu cementowego 
składajęcy się z basenów szlamu, mieszalników, 
wirówki, pomp szlamowych i przepływomierzy, 
charakteryzuje się tym, że ma instalację poda-
jęcę nadawę szlamu cementowego do wirówki /1/ 
składajęcę się z basenu szlamu cementowego /l/ 
połęczonego przewodem rurowym poprzez pompę 
/3/, zawór regulacyjny /4/, przepływomierz /5/ 
i mieszalnik /6/, instalację nawrotu przelewu 
do mieszalnika /6/ składajęcę się z przepływo
mierza /10/ i zbiornika buforowego /li/ połę
czonego przewodem rurowym poprzez pompę /12/, 
zawór regulacyjny /13/ i przepływomierz /14/ 
z mieszalnikiem /6/ i instalację odbioru wypły
wu wstępnego wirowanie,składajęcę się z mie
szalnika /9/ połęczonego z przelewem zbiornika 
buforowego /li/ i przewodem rurowym poprzez 
pompę /15/ z odstojnikiem /16/, przy czym wylew 
z wirówki /7/ ma zawór dwudrożny /8/ kierujęcy 
wypływ do mieszalnika /9/ lub urzędzenia mie-
szajęco-wyciskajęcego /17/. /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) C048 A3(21) 267644 (22) 87 09 09 
(61 ) 262566 
(71) Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
(72) Rydz Zbigniew, Iwaszczuk Danuta, 

Kwiatkowska Małgorzata 
(54 ) Sucha mieszanka tynkarska 
(57) Sucha mieszanka tynkarska zawierająca 
1,5 do 3,5 części wagowych kazeiny albo kaze-
lnianu aodowego lub kleju kazeinowego, 15 do 
30 części wagowych wapna suchogaszonego, 50 do 
80 części wagowych wypełniacza mineralnego, 
2 do 20 części wagowych gipsu budowlanego, 
charakteryzuje się tym. Ze ponadto zawiera 
0,5 do 3 części wagowych włókna celulozowego 
o długości włókna 0,5 do 3,5 mm. wynalazek 
znajdzie zastosowanie w budownictwie. 

'/I zastrzeżenie/ 

4(51) G04B A1(21) 267716 (22) 87 09 10 
(71) Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich, 

Bielsko-Biała 
(72) Korpiela Stanisław, Rogala Krzysztof, 

Chowaniec Dózef, Wołonclej Tomasz 
(54) Sposób wytwarzania masy aafaltobatonowej 

i urządzenie do wytwarzania masy aafal
tobatonowej 

(57) Sposób wytwarzania masy asfaltobetonowej 
polega na dodaniu do kruszywa po wyjściu z 
suszarki przekruszonego do frakcji 0-18 mm 
asfaltobetonu z odzysku w ilości około 10% 
wagowych kruazywa. 

Urządzenie charakteryzuje się tym. Ze na 
przewodzie rurowym /4/ łączącym suszarkę bęb
nowa /3/ z przenośnikiem kubełkowym /5/ znaj
duje eię lej zasypowy /6/, do którego przy 
pomocy podajnika taśmowego /8/ poděje się z 
dozatora /?/ przekruszony asfaltobeton z 
odzysku. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C04B A1(21) 267722 (22) 87 09 10 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy 

Górnictwa Odkrywkowego "POLTEGOR", 
Ośrodek Naukowo-Badawczyt Wrocław 

(72) Lasko Stanisław, Bagdach Zbigniew, 
Kurkowiak Tadeusz 

(54 ) Urządzenie do powierzchniowego 
oczyszczania ziarn mineralnych 

(57) Urządzenie do powierzchniowego oczysz
czania ziarn mineralnych charakteryzuje się 
tym, że ma poetać dwukomorowego walca stalo
wego. Pierwsza komora /l/ walca ma perforo
wany płaszcz i zanurzona jest w wannie /3/ 
wypełnionej cieczą ciężką /4/. Drugą komorę 
/2/ walca stanowi sito obrotowe o średnicy 
mniejszej od średnicy pierwszej komory /1/. 
Druga komora /2/ usytuowana Jest na przedłu

żeniu osi komory /l/ i zaopatrzona jest w 
układ natrysku wodnego /5/. Głębokość zanurze
nia komory /l/ w wannie /3/ wynosi co najm
niej 1/3 średnicy walca. 

Urządzenie służy do powierzchniowego 
oczyszczania ziarn mineralnych przeznaczonych 
do wykorzystania do produkcji elektroporcela-
ny i porcelany atołowej. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) C048 A1(21) 267738 (22) 87 09 11 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Przemysłu Izolacji Budowlanej, Katowice 
(72) Gajdzlk Irena, Pałublcki Romuald, 

Kutarasiński Tadeusz, Brzozowski 
Władysław, Kita Stanisław 

(54) Masa do wytwarzania płyt izolacyjnych 
(57) Masa do wytwarzania materiałów izolacyj
nych takich jak płyty okładzinowe i dachowe 
składa się z 3,0-5,0% wagowych niskogatunkowej 
zmielonej celulozy, 5,0-35,0% wegowych mikro-
wypełniacza w postaci krzemionki, odpadowych 
pyłów kondensacyjnych lub innych podobnych 
wypełniaczy, 60-90% wagowych cementu i wody 
w stosunku 4;1. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C04B A1(21) 267756 (22) 87 09 14 
(71) Wrocławekie Przedeiębiorstwo Budownictwa 

Przemysłowego Nr 1, Wrocław 
(72) Dominos Stanisław, Kejn Edmund 
(54 ) Modyfikator tworzywa cementowego oraz 

sposób jego wytwarzania 
(57Î Modyfikator tworzywa cementowego etanowi 
włókno polimerowe w postaci pierzastego puchu 
składające eię z włókienek prostych, skręco
nych lub najkorzyetniej prostych w części środ
kowej i skręconych na końcach o grubości od 
0,02 do 0,20 mm i długości od 5 do 15 mm. 

Sposób polega na tym, że w procesie produk
cji włókna tnie się je nejkorzystniej termicz
nie na odcinki o długości od 5 do 15 mm. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C04B A1(21) 267757 (22) 87 09 14 
(71) Wrocłewskie Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Przemysłowego Nr 1, Wrocław 
(72) Dominos Stanisław, Kejn Edmund 
(54 ) Tworzywo cementowe modyfikowane oraz 

sposób jego wytwarzania 
(57) Tworzywo zawiera jako modyfikator włókno 
polimerowe w ilości od 1 do 5% w stosunku do 
użytej masy cementu oraz wodą w ilości potrzeb
nej do uzyskania substancji o konsystencji 
-rzadko plastycznej. 
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Sposób polega na tym, że cement miesza 
gię w stanie suchym z włóknem polimerowym Jako modyfikatorem, następnie dodaje się wody w 
ilości potrzebnej do uzyskania substancji o 
odpowiedniej konsystencji. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C04B A1(21) 267760 (22) 87 09 14 
(71) Sądeckie Zakłady Elektro-Węglowe, 

Nowy Sącz 
(72) Dunajewski Czesław, Sasak Antoni 
(54) Tworzywo węglowe lub grafitowe z koksów 

niąkopopioiowych " 
(57) Tworzywo zawiera od 50-80% wagowych 
niskopopiołowych koksów naftowych lub pakowych, 
odpadowy pył polimerowy powstający przy pro
dukcji włókien sztucznych poliestrowych, poli-
akrylonitrylowych lub celulozowych w ilości 
2-20% wagowych, pak elektrodowy w ilości 
15-30% wagowych oraz karbolineum węglowe w 
ilości 1-6% wagowych, przy czym maksymalna 
ilość niskopopiołowych koksów naftowych lub 
pakowych o uziarnieniu 2 mm nie przekracza 
5% i o uziarnieniu 1 mm nie przekracza 30%, 
natomiast o uziarnieniu poniżej 1 mm jest nie 
mniejsza niż 65%. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C04B A1(21) 267771 (22) 87 09 15 
(71 ) Polska Akademia Nauk Instytut Podstaw 

Inżynierii Środowiska, Zabrze; Biuro. 
Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu "PROSYNCHEM", Gliwice 

(72) Raczyński Bolesław, Biliński Wojciech, 
Komosiński Bogusław, Kubat Kazimierz, 
Tytko Mieczysław, Plaskura Andrzej, 
Wiśniewski Jerzy, Biernacki Kazimierz 

(54) Sposób wytwarzania elementów filtracyj
nych, zwłaszcziTeylindrycznych do 
filtracji zawiesin cząstek stałych w 
cieczach" ~ ' 

(57) Sposób polega na tym, że na powierzchnię 
rozfrakcjonowanego uprzednio piasku kwarcowe
go, o współczynniku anizometrii objętościowej 
mniejszym od 1,25, nanosi się rozpuszczone w 
rozpuszczalniku żywicę termoutwardzalna, nas
tępnie tak przygotowana masę piaskowo-żywicz-
na. po nałożeniu do formy tarflenowej zagęsz
cza się przy użyciu wibratora i umieszcza 
wraz z formę w komorze termicznej, poddając 
procesowi termoutwardzania z jednoczesnym 
wprowadzeniem formy w ruch obrotowy. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) C04B A1(21) 267772 (22) 87 09 15 
(71 ) Polska Akademia Nauk Instytut Podstaw 

Inżynierii środowiska, Zabrze 
(72) Raczyński Bolesław, Komosiński Bogusław« 

Biliński Wojciech, Kubat Kazimierz 
(54) Sposób wytwarzania elementów filtracyj

nych, zwłaszcza cylindrycznych, do " 
filtraci i zanieczyszczeń stałych z 
. . _̂  a°r3cYc 

:zysa 
gazów przemysłowych 

jednocześnie zagęszczając masę, następnie 
przez otwory w dnie formy przepuszcza się 
dwutlenek węgla lub goręce spaliny, aż do ut
wardzenia masy, po czym powstały surowy element 
filtracyjny poddaje się obróbce termicznej 
ogrzewając go z szybkością nie przekraczająca 
200°C/h do temperatury 900°C. /4 zastrzeżenia/ 

4[51) C04B A1(21) 267773 (22) 87 09 15 
(71 ) Polska Akademia Nauk Instytut Podstaw 

Inżynierii Środowiska, Zabrze 
(72) Biliński Wojciech, Komosiński Bogusław, 

Raczyński Bolesław 
(54) Urządzenia do formowania cylindrycznych 

elementów filtracyjnych ~ ~ ~~~"~ 

(57) Urządzenie wyposażone jest w ustawiony 
pionowo podajnik ślimakowy /3/ osadzony na wale 
/2/ będący» rurę o średnicy wewnętrznej nieco 
większej niż średnica rdzenia formy /&/. Obu
dowę zewnętrzne /4/ ślimaka /3/ stanowi rura 
o średnicy nieco mniejszej od średnicy wewnęt
rznej formy /5/ przechodząca w górnej części 
w zasobnik /l/, przy czym podajnik ślimakowy 
/3/ wyposażony jast w mechanizm napędowy /li/, 
pionowe kolumnę /8/, podnośnik /12/ i mecha
nizm kompensujący /10/ z ciężarkiem /13/. 
W górnej części wału /2/ umieszczone sa łopat
ki /9/, a dodatkowo urządzenie może być wypo
sażona w stół wibracyjny /7/, /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C04B A1(21) 267992 (22) 87 09 10 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy 

Górnictwa Odkrywkowego "POLTEGOR", 
Ośrodek Naukowo-Badawczy, Wrocław 

(72) Lasko Stanisław, Bagdach Zbigniew, 
Kurkowiak Tadeusz 

(54) Urządzenie do powierzchniowego oczyszcza
nia ziarn mineralnych 

(57) Urządzenie wyposażone jest w układ dozują
cy /1/, wprowadzający surowisc do wnętrza walca 
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/2/ oraz układ odprowadzający surowiec i za
nieczyszczenia. Walec /2/ wraz z profilami 
mieszającymi /3/ wyłożone sę tworzywem, a 
układ odprowadzający stanowi zgarniak śrubowy 
/4/, umieszczony w cylindrycznej obudowie 
/5/ stanowiącej sito z natryskiem wodnym /6/. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) C07C A1(21) 267673 (22) 87 09 10 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Brzozowski Zbigniew, Zadrożna Irmina, 

Bartoszewski Zbigniew, Dóźwik Bogusław, 
Prú'ffer Piotr, Wojnar Krystyna 

(54) Sposób wytwarzania bis-p-azydobenzy-
lidenoketonów 

(57) Sposób według wynalazku polega na tym, że 
w katalitycznym procesie kondensacji p-azydo-
benzaldehydu z ketonami zawierającymi aktywne 
grupę metylenowa jako katalizator stosuje się 
5-30% roztwór chlorowodoru w alkoholu alifa
tycznym Cj-C,, a proces kondensacji prowadzi 
się w temperaturze 0-10°C. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C07C A1(21) 267739 (22) 87 09 11 
(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. K. Pułas

kiego, Radom 
(72) Czerwiec Wojciech, Dominiak Halina 
(54) Sposób oczyszczania ługów posulfitowych 
(57) Sposób według wynalazku polega na prowa
dzeniu wstępnej koagulacji utleniającej ście
ków za pomoce znanych utleniaczy, korzystnie 
za pomoce 0,1-10% wagowych podchlorynu wapnia 
w obecności 0,1-5% wagowych nadboranu sodu, 
w temperaturze 5-100°C i w czasis 5-40 h, 
następnie, po pddzieleniu osadu, prowadzeniu 
koagulacji właściwej za pomoce znanych koagu
lantów żelazowo-wapniowych i prowadzeniu w 
końcowej fazie oczyszczania dodatkowego uzdat
niania ścieków za pomoce środka biobójczego 
o właściwościach utleniajęcych, korzystnie 
ozonu. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C07C A1(21) 267830 (22) 87 09 17 
(71) Zakłady Azotowe im. ~. Dzierżyńskiego, 

Tarnów 
(72) Bachowski Andrzej, Ptak Władysław, 

Musiał Bronisław, Wikierak Oózef, 
Laska Oerzy, Straczyneki 3an, 
Kruszewska Krystyna, Noga Wiesław, 
Katryński Andrzej, Gryl Tadeusz 

(54) Sposób wydzielania akrylonitrylu 
l' 57 J Sposób wydzielania akrylonitrylu z roz
tworu uzyskiwanego w wyniku absorpcji akrylo
nitrylu wodę z gazu poreakcyjnego jego syn
tezy z acetylenu i cyjanowodoru przez odpę
dzanie z parę wodne, skraplanie oparów 1 wy
dzielanie akrylonitrylu surowego ze skroplin, 
polega na tym, że parę wodne kierowane do 
odpędzania, lub jej częścię, rozpręża się za 
pomoce strumienicy ciecz wyczerpane pozostałe 
po odpędzeniu akrylonitrylu i zasysa opary 
tej cieczy. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C07C A1(21) 273672 (22) 88 07 11' 
(30) 87 07 13 - SU - 4267266 
(71) Institut Khimicheskoi Fiziki 

SSSR, Moskwa, Groznensky Filial Okhtinskogo 
Nauchno-Proizvodstvennogo Obiedinenia 
-PLASTPOLIMER" Grozny, SU 

(72) Sergienko Galina S., Zhukov Viktor I., 
Belov Gennady P., Dyachkovsky Fridrikh S., 
Ivenchev Sergei S., Germashev Anatoly I., 
Petrov Jury M., Lazutin Valéry I., 
Yatsenko Valéry A., Gabutdlnov Malik S. 

(54) Sposób wytwarzania butenu-1 
(57) Sposób wytwarzania butenu-1, polegajęcego 
na dimeryzacji etylenu, prowadzonej w obecności 
katalitycznego układu czteroalkokaytytan-trój-
alkiloglin w rozpuszczalniku węglowodorowym i 
na następnej rektyfikacji mieszaniny reakcyj
nej w obecności modyfikatora, charakteryzuje 
eię ty», że jako modyfikator etoauje eię zwię-
zek wybrany z grupy alifatycznych alkoholi 
Jedno- lub dwuwodorotlenowych, eterów alifatycz
nych lub cyklicznych, ketonów alifatycznych, 
amidów kwasów karboksylowych. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C07D A1(21) 267345 (22) 87 08 13 
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 

"BLACHOWNIA", Kędzierzyn-Koźle; Zakłady 
Chemiczne "0RGANIKA-ZACHEMM, Bydgoszcz 

(72) Spadło Marian, Stajszczyk Manfred, 
Oula Oanusz, Brzezicki Andrzej, Pokorska 
Zofia, Madej Władysław, Zawiski Zbigniew, 
Ciemielewski Leszek, Rosiński Mirosław, 
Oknińska Ewa, Wilusz Tadeusz 

(54) Sposób wytwarzania epichlorohydryny 
(57) Sposób wytwarzania epichlorohydryny przez 
odchlorowodorowanis dichloropropanoli w postaci 
ich rozcieńczonego roztworu wodnego czynnikiem 
alkalicznym w reaktorze kolumnowym w postaci 
kolumny wyposażonej co najmniej w 19 półek, 
gdzie proces prowadzi się pod zmniejszonym ciś
nieniem z równoczenym oddestylowaniem powsta-
jęcej epichlorohydryny z parę wodne, charakte
ryzuje się tym, że w górnej części reaktor ko
lumnowy zamiast półek może posiadać wypełnie
nie równoważne co najmniej dwom półkom, a zalka-
lizowany mlekiem wapiennym do pH 10-12 wodny 
roztwór dichloropropanoli doprowadza się na 
trzecie lub czwarte, lub piętę półkę kolumny 
liczęc od góry, a na półkę pierwsze lub drugę, 
lub trzecie podaje się czynnik alkalizujęcy w 
ilości 1-15 moli grup wodorotlenowych na każde 
tonę doprowadzanego wodnego roztworu,zawiera
jęcego 2,0-4,5% wagowych dichloropropanoli, przi 
czym fazę wodne ze skroplenia parowego destyla
tu zawraca się w ilości od 0 do 100% na szczyt 
kolumny, zaś pozostałe część kieruje się na 
półkę zasilane wodnym roztworem dichloropropa
noli. Wypełnienie znajduje się powyżej punktu 
doprowadzenia wodnego roztworu dichloropropa
noli, a czynnikiem alkalizujęcym jest wywar 
z reaktora kolumnowego procesu pdchlorowodoro-
wania dichloropropanoli, wodna zawiesina wodo
rotlenku wapnia lub wodny roztwór wodorotlenku 
sodu. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) C07D A1(21) 267636 (22) 87 09 07 
(71) Politechnika Szczeciń8ka, Szczecin; 

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa 
(72) Czerwiński Zbigniew, Legocki 3an, 

Wieteska Edward, Bal Staniaław, Kamińska 
Maria 
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(54) Sposób wytwarzania 1,2,4-triazolu 
(57) Sposób wytwarzania 1,2,4-triazolu, sub
strátu do produkcji wielu fungicydów triazolo-
wych, polega na tym, że poddaje się reakcji 
eyntezy wodzian hydrazyny i/lub mrówczan hyd
razyny i/lub monoformylohydrazynę i/lub mrów
czan hydrazoniowy i/lub produkt reakcji hydra
zyny i/lub wodzianu hydrazyny i kwasu mrówko
wego z odwodnionym produktem termicznego roz
kładu mrówczanu amonu, przy czym reakcję syn
tezy prowadzi się w temperaturze 433-473 K 
oddzielając powstająca wodę przez destylację. 

/9 zastrzeżeń/ 

4(51) C07D A1(21) 267784 (22) 87 09 16 
(71) Sandoz A.G., Bazylea, CH 
(54 ) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 

ksantyny 
(57) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
ksantyny o wzorze 1, w którym R oznacza gru
pę C1_4-alkilowę, C, .-alkenyIowę lub /C, _-
-cykloalkilo/metylowe, R„ oznacza grupę 
C,. ,-alkilowa, £hydroksy- lub /C^^-alkoksy/-
-podstawiony C,,-alkilJ -metylowe, /c

3_c-cy-
kloalkilo/metylowę lub grupę o wzorze A, w 
którym X oznacza -CH,.,- lub -O-, R, i R każdy 
oznacza wodór, grupę hydroksynetylowę, metoksy« 
metylowę lub N,N-dimetylok8rbamoiloksyoi3tylowę4 R5 oznacza grupę hydroksylowe lub metoksylowę, 
R oznacza wodór, grupę hydroksylowe, metoksy
lowę lub halogen, a R_ występuj« w pozycji 2 
lub 3 i oznacza grupę hydroksylowe, metoksy
lowę lub halogen, albo razem z R_ oznacza 
grupę 3,4-metylenodioksylowę, lub razem z R_ 
oznacza grupę 2,3-metylenodioksylowę, polega 
na tym, że : a/ w przypadku wytwarzania związ
ku o wzorze 1 z wolne grupę hydroksylowe, 
odblokowuje się jego pochodne z zabezpieczo
ne grupę hydroksylowe, b/ w przypadku wytwa
rzania zwięzku o wzorze 1, poddaje się zwi-
zek o wzorze 2, w którym R, i R? maję wyżej 
podane znaczenie, a Z oznacza grupę opuszcza-
jęcę, reakcji ze zwięzkiem o wzorze 3, w któ
rym R do R_ maję wyżej podane znaczenie, 
przy czym jakakolwiek grupa hydroksylowa wys-
tępujęca w zwięzku o wzorze 2 lub 3 może być 
wolna lub zabezpieczona, oraz. Jeżeli jest to 
wymagane, przeprowadza się stadium a/, c/ w 
przypadku wytwarzania ulegejęcego hydrolizie 

CH3. 
O R-

R, 

0 A N I N > - N H - ^ 

Wzór 1 

C H - C H 2 -

Wzór A 

CH 3x* 

1 X^Z 

Wzór 2 Wzór 3 

w warunkach fizjologicznych i fizjologicznie 
dozwolonego estru zwięzku o wzorze 1, poddaje 
się estryfikacji zwięzek o wzorze 1,zawieraję
cy wolne grupę hydroksylowe. Wytworzone zwlęz-
ki aę użyteczne w leczeniu chorób dróg odde
chowych. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C07D A1(21) 269186 (22) 87 12 02 
A01N 

(30) 86 12 03 - DE - 36 41 343.7 
(71) Hoechst AG, Frankfurt, DE 
(54) środek grzybobójczy 
(57) środek grzybobójczy charakteryzuje się 
tym, że jako substancję czynne zawiera zwięzek 
o wzorze 1, w którym n oznacza 2, 3, 4, 5 albo 
6, m oznacza 1 albo 2, R oznacza grupę o wzo
rze - OR1, o wzorze 6, 7, 8 albo -CHgCHgCHgOR1, 
R oznacza /C -C1Q/-alkil, /C_-C10/-alkenyl, 
które obydwa mogę być podstawione przez 1-6 
atomów fluoru, chloru albo bromu, przez grupę 
hydroksylowe, /C.-CV-alkoksy, przez fenyl 
albo fenoksy, które obydwie sę niepodstawione 
albo podstawione przez chlorowiec, /C^-C^-al-
kil, /Cj-C^-alkoksy albo przez CF3, R oznacza 
C3-alkinyl, /Cj-C^-cykloalkil, /Cg-C^-cyklo-
alkenyl, fenyl, benzyl, benzhydryl, trójfeny-
lometyl, dwufenyl, fenoksyfenyl, fenylotiofe-
nyl, naftyl, 1,2,3,4-czterowodoronaftyl, inda-
nyl, fluorenyl, pirydyl, benztiazolil, benzo-
ksazolil, chinoliny!, tiochromanyl, benzofu-
ranylometyl, chinolinylometyl, fenacyl, przy 
czym wymienione układy pierścieniowe sę nie
podstawione albo sę podstawione za pomoce 1-5 
podstawników z grupy obejmujęcej chlorowiec, 
/Cj-CgZ-alkil, halo-A^-CgZ-alkil. /C3-Cg/-cyk-
loalkil, /Cj-Cg/alkoksy, halo-Z^-CgZ-alkokay, 
/C3-C8/-cykloalkilo-/C1-C4/-alkil. /C^CgZ-al-
kilotio, halo-ZCj-cy-alkilotio, /Cj-C.y'-alki-
losulfinyl, /C^CgZ-alkilosulfonyl, NOg, -CN, 
-CHO albo /Cj-cyalkilokarbonyl; R oznacza 
/C.-C^-alkadienyl, R2 oznacza H albo /C^-Cy-
-alkil i Y niezależnie Jeden od drugiego ozna
cza H, /C1-C4/alkil, fenyl albo chlorowco-
fenyl, w szczególności zwięzki o wzorze 1, w 
którym Y oznacza H, n oznacza 4 albo 5, m ozna
cza 1, R oznacza OR1, CH^R 1 albo CH^HgOR1 i 
R oznacza fenyl, benzyl, benzhydryl, dwufenyl, 
pirydyl albo chinolil, przy czym wymienione 
układy pierścieniowe aę niepodstawione albo 
podstawione za pomoce 1-3 podstawników z grupy 
obejmujęcej F, Cl, Br /Cj-Cy^-alkil, halo-
-/C^cy-alkil, /C^Cy'-alkokey, halo-Z^-Cj/-
-alkoksy, / C ^ C j Z - a l k i l o t i o , CFjS, CFjCHgS. 
NO-, CN, CHO albo -GOCH,, Jak również i koaplek-
sy s o l i meta l i . /2 zaatrzeżenia/ 

■CHO-
I _ 

WZÖR 6 WZCÍR 1 
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C H - SR1 

WZÖR 7 

CHpCHOR1 

WZÖR 8 

4 ( 5 1 ) C07D A1(21) 271920 ( 2 2 ) 88 04 19 

( 3 0 ) 87 04 21 - GB - 8709447 
(71) P f i z e r L i m i t e d , Sandwich, GB 
( 7 2 ) A l k e r D a v i d , Cross P e t e r E 

( 5 4 ) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
1 . 4 - d l h y d r o p i r y d y n y -■—->--<-—--

( 5 7 ) Sposób wytwarzan ia nowych pochodnych 
1 , 4 - d i h y d r o p i r y d y n y o ogólnym wzorze 1, w 
którym R oznacza grupę ary lowę lub h e t e r o -
a r y l o w ę , RA i R oznaczają każdy grutíe a l k i l o 
we lub roetoksye t y ł o w ą , X oznacza atom t l e n u 
lub s i a r k i , Y oznacza grupę o wzorze -CH-CH-
lub -CSC- a Z oznacza grupę o wzorze -CHR50H, 
-CONKU, -C0_R 6 lub -CH_NR 3R 4 , w k t ó r y c h to 

3 4 
wzorach R i R oznaczają każdy atom wodoru, 
grupę a l k i l o w e a lbo razem tworzę 5- lub 
6-cz łonowy p i e r ś c i e ń , R6 oznacza atom wodoru 

5 
lub grupę a l k i l o w e , a R oznacza atom wodoru, 
grupę a l k i l o w e lub ary lowę polega na tym, że 1 2 a l k i l s n o wzorze 2, w którym R, R , R i X 
» a j ę wyże j podana z n a c z e n i e , poddaje s i ę r e a k 
c j i z dwutlenkiem w ę g l a , aldehydem o wzorze 
R5CH0 lub związk iem o wzorze C H _ « N / R 3 / / R 4 / 3 ~ 

3 4 5 
w k t ó r y c h to wzorach R , R 1 R maję wyżej 
podane z n a c z e n i e , o t rzymujęc związek o o g ó l 
nym wzorze 1, w którym Z oznacza grupę o wzo
r z e -CHR 5 0H, -C0 2 H lub - C H 2 N / R 3 / / R 4 / , a Y o z 
nacza grupę - C » C - . Z w i ą z k i o wzorze 1 , w k t ó 
rym Y oznacza grupę -CH=CH- wytwarza s i ę p rzez 
częściowe uwodornienie związków o wzorze 1, w 
którym Y oznacza grupę o wzorze - C - C - . Z w i ą z k i 
o wzorze 1, w którym Z oznacza grupę o wzorze 
-CONH, lub -COpR wytwarza s i ę , poddając z w i ą 
zek o wzorze 1, w którym Z oznacza grupę COOH 
r e a k c j i z amoniakiem lub r e a k c j i e s t r y f i k a c j i . 
Wytwarzane z w i ą z k i s t o s u j š s i ę j a k o ś r o d k i 
p rzec iw n i e d o k r w i e n i u mięśnia sercowego i j ako 
ś r o d k i p rzec iwnadc iśn ien iowe . - / 7 z a s t r z e ż e ń / 

u p 
tfOOC^X-COOR2 

r u A N À C H f X - C H - Y - Z 
C H 3 H 

Wzór 1 H R 
R^C^X^CCbR2 

ii n 
Chh N CH-fX-CH2-OCH H 

4(51) C07D A2(2l) 272517 (22) 88 05 17 
(71) Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa 

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne 
POLFA", Warszawa 

(72) Pankowski Oacek, Grochowski Edward, 
Winiarski Osrzy, Prościewicz Bogusław, 
Szymański Jerzy, Andruszaniec Ryszard 

(54) Sposób wytwarzania sulfotlenków 
pochodnych penicylin 1 cefalosporyn 

(57) Sposób wytwarzania sulfotlenków pochod
nych penicylin lub cefalosporyn o wzorze 1, 

w którym R oznacza grupę aminową lub grupę 
aminową zabezpieczoną podstawnikiem fenyloace-
tylowym, fenoksyacetylowym, formylowym, acety-
lowym lub ftaloilowym, X oznacza ugrupowanie 
o wzorze 2 lub o wzorze 3, w którym Z oznacza 
atom wodoru, atom metalu alkalicz
nego lub niższy alkil, allil, t-butyl, adaman-
tyl, benzyl i podstawiony benzyl, benzhydryl, 
resztę alkilową mającą w pozycji oC podstawnik 
elektronodonorowy jak: alkoksylowy, acyloksy-
lowy, benzyloksylowy, benzoiloksylowy, podsta
wiony benzoiloksylowy, halogenowy oraz fenyIowy 
i heterocykliczny aromatyczny lub resztę al
kilową mającą w pozycji y3 jeden lub więcej 
atomów chlorowca lub grupę trialkilosililową, 
przez utlenianie nadtlenkiem wodoru pochodnej 
penicyliny lub cefalosporyny o wzorze 4, w 
którym R i X ma wyżej podane znaczenie, cha
rakteryzuje się tym, że proces utleniania nad
tlenkiem wodoru prowadzi się wobec katalitycz
nych ilości związku metalu przejściowego, 
ewentualnie z dodatkiem katalizatora przeniesie
nia fazowego, po czym produkt utleniania wyod
rębnia się, zwłaszcza przez ekstrakcję rozpusz
czalnikiem organicznym, bądź przez odsączenie 
wytrąconego osadu. /3 zastrzeżenia/ 

R1, 
CH;Z 

Wzór 1 Wzór 2 
CO,R' 

Wzór 3 
N — X 

Wzór if 

4(51) C07F A1(21) 267050 (22) 87 07 28 
(30) 86 07 29 - DE - P 3625585.8 
(71) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, DE 
(54) środek do zwalczania szkodników 
(57) Środek do zwalczania szkodników zawiera 
jako substancję czynną co najmniej jeden ester 
O-metylowy kwasu 0-/3,5,6-trójchloro-piryd-2-
-ylo/-tionofosfonowego o wzorze 1, w którym R 
oznacza rodnik metylowy lub etylowy. 

/I zastrzeżenie/ 
CK 

cK 
iT"V O 

/ C l 

^ 0 -
/OCH 

llXR 

4(51) C07H A1(21) 273590 (22) 88 07 07 
(30) 87 07 09 - US - PCT/US87/01612 
(71) Pfizer Inc., Nowy Dork, US 
(54) Sposób wytwarzania krystalicznego 

dwuwodzianu azytromycyny 
(57) Sposób wytwarzania krystalicznego dwUwo-
dzianu azytromycyny o działaniu przeciwbakte-
ryjnym polega na krystalizowaniu azytromycyny 
z mieszaniny tetrahydrofuranu z węglowodorem 
/C5-C_/ alifatycznym w obecności co najmniej 
2 równoważników molowych wody. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C03F A1(21) 272220 (22) 88 05 03 
(30) 87 05 04 - US - 046203 
(71) Shell Oil Company, Houston, US 
(72) Job Robert Ch., Nestlerode Steven M. 
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(54 ) Sposób wytwarzania stałego składnika 
katalizatora polimeryzacji olefin 

(57) Sposób wytwarzania stałego składnika ka
talizatora procesu polimeryzacji olefin, za
wierajęcego magnez, tytan i chlorowiec przez 
chlorowcowanie związku magnezowego, zawierają
cego co najmniej jedną grupę aryloksylowę, 
alkoksylowa lub grupę węglanu alkilowego, 
pierwszym halogenkiem czterowartoáciowego 
tytanu i pierwszym donorem elektronów, a nas
tępnie kontaktowanie otrzymanego produktu chlo
rowcowanego z drugim halogenkiem czterowartoá
ciowego tytanu i płukanie uzyskanego produktu 
obojętnym węglowodorem ciekłym, charakteryzu
je się tym, że w pierwszym etapie chlorowco
wania lub w etapie kontaktowania chlorowcowa
nego produktu z drugim halogenkiem czterowar
toáciowego tytanu stosuje się również drugi 
donor elektronów i produkt otrzymany przez 
traktowani* chlorowcowanego produktu drugim 
halogenkiem czterowartoáciowego tytanu kontak
tuje w dodatkowym zabiegu z trzecim halogen
kiem czterowartoáciowego tytanu w temperaturze 
40-140°C i następnie płucze otrzymany produkt. 

/li zastrzeżeń/ 

4(51) C08G A1(21) 267079 ;22) 87 07 30 
(71) Polska Akademia Nauk, Centrum Badań 

Molekularnych PAN, Łódź, "POLIFARB-OLIWA" 
Zakłady Farb, Gdynia 

(72) Chojnowski Julian, Oaczewski Michał, 
Kurjata Oan, Nowak 3erzy M., Sciborek 
Marek, Krótki Erwin, Mańkowski Zdzisław, 
Sporysz Wanda 

(54) Sposób wytwarzania biobójczej żywicy 
cynoorganicznej 

(57) Sposób polega na tym, że co najmniej 3 Jeden Kwas o ogólnym wzorze 2, w którym R 
oznacza atom wodoru lub grupę karboksylową, 
a R oznacza atom wodoru lub grupę alkilowe 
o 1-12 atomach węgla i/lub jego bezwodnik 
poddaje się reakcji z tlankiem lub wodoro
tlenkiem trćjorganicznocynowym o ogólnym wzo-2 řze 1, w którym R oznacza etom wodoru lub 

1 i 
grupę -Sn/R /,, a podstawniki R oznaczają 
takie same lub różne grupy alkilowe o i-6 ato
mach węgla, w rozpuszczalniku organicznym lub 
w mieszaninie rozpuszczalników organicznych, 
po czym otrzymany produkt o wzorze 3, w któ-

1 4 rym R i R mają wyżej podane znaczenia, 8 
7 3 

R ma znaczenie podana dla R lub oznacza 
1 i 

grupę -COOSn/R / , w której R ma wyżej poda
ne znaczenie, bez wyodrębniania go z miesza« 
niny reakcyjnej poddaje się w znany sposób 
kopolimeryzacji wolnorodniko.vej z co najmniej 
jednym monomerem .winylowym o ogólnym wzorze 5 4, w którym R oznacza atom wodoru lub grupę 
alkilową o 1-6 atomach węgla, a R oznacza 
grupę alkilową o 1-6 atomach węgla w roz
puszczalniku organicznym, lub w mieszaninie 
rozpuszczalników organicznych, w obecności 
znanych inicjatorów polimeryzacji wolnorod-

R< 

. 1 
& -Sn -

I 

WZÓR 

-OR2 

1 

H Ri. 

1 1 
c=c 1 1 
RS C = 0 

1 
OH 

WZÓR 2 

H R£ 

1 ! 
C = C 

R7 C=C 
1 
0Sn(R')3 

WZÓR 3 

H R5 
1 1 

C =C 
1 1 
H C=0 

ORS 
WZÓR i 

nikowej i ewentualnie regulatorów kopolimery
zacji. 

Żywica otrzymana sposobem według wynalaz
ku znajduje zastosowanie, zwłaszcza do otrzy
mywania powłok antyporostowych. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C08G A3(21) 267627 (22) 87 09 07 
(61) patent 110740 
(71) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 

Lublin 
(72) Matynia Tadeusz 
(54) Sposób wytwarzania zdolnych do polimery

zacji lub kopolimeryzacji żywic niena-
syconycn" 

(57) Sposób wytwarzania zdolnych do polimery
zacji lub kopolimeryzacji żywic nienasyconych 
przez przyłączenie kwasu o wzorze ogólnym 
CHR «CR_-COOH, w którym R* oznacza atom wodoru« 
grupę metylową, fenylową, a R2 oznacza atom wo
doru, grupę metylową lub grupę nitrylową do 
związku zawierającego co najmniej jedną grupę 
epoksydową w cząsteczce i następnie modyfikację 
powstałego hydroksyestru związkami zawieraję
cymi co najmniej dwie grupy -NCO w cząsteczce, 
charakteryzuje się tym, że jako związki zawie
rające co najmniej dwie grupy -NCO w cząsteczce 
stosuje się produkty reakcji izocyjanianów lub 
produkty reakcji izocyjanianów zawierajęcych 
co najmniej dwie grupy -NCO ze związkami zawie
rającymi co najmniej dwie grupy hydroksylowe, 
przy czym jako produkty reakcji izocyjanianów 
stosuje się trimery orto i para dwu izocyjanianów 
toluenu lub ich mieszanin technicznych, dwuizo-
cyjanianu p-fenylenu, dwuizocyjanian 1,5 -nafty-
lenu, natomiast jako produkty reakcji związków 
zawierających grupy -NCO ze związkami zawierają
cymi grupy -OH stosuje się addukty wymienionych 
izocyjanianów ze związkami zawierającymi co 
najmniej dwie grupy -OH. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C08G 
C083 

(71 

A1(21) 267727 (22) 87 09 10 

Biuro Projektowania i Kosztorysowania, 
Wrocław 

(72) Czaja üuliusz, Borkowska Bożena, Karyś 
Barbara, Mierzejewska Olga 

(54 ) Sposób wytwarzania sztywnej pianki 
fenoIowo-formaldehydowej 

(57) Sposób polegający na reakcji prekondensa-
tu akrylowo-mocznikowo-formaldehydowego z wod
nym roztworem soli sodowych kwasów alkiloben-
zenosulfenowych i wodnym roztworem mieszaniny 
kwasu fosforowego, kwasu dodecylobenzenosul-
fonowego, solfobursztynianu glikolu polietyle
nowego oraz małocząsteczkowych polimerów akry-
lamidu, charakteryzuje się tym, że podczas re
akcji wprowadza się do układu kwaśny węglan 
amonu w ilości 0,5-2,0% wagowych i mocznik w 
ilości 0,5-10,0% wagowych, co powoduje wiąza
nie formaldehydu w nietoksyczny formamid oraz 
pokrywa wytworzoną piankę wodnym roztworem 
złożonym z 1,9-5,2% wagowych formamidu, 1^9-5,2% 
wagowych kwesu octowego, 6-10,3% wagowych ste
arynianu sodu i 45,0-51,0% wagowych krzemianu 
sodu, co zapewnia utwardzenie powierzchni i 
wzrost wytrzymałości mechanicznej wytwarzanych 
prefabrykatów do la5 MPa oraz hydrofobizację ich powierzchni. /3 zastrzeżenia/ 
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4(51) C08G A2(2l) 271635 (22) 88 04 01 
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Cichomski Stanisław, Zyska Bronisław, 

Sobieszczuk Grażyna, Golec Aldona, 
Lisiewska Zofia, Wiśniowski Andrzej, 
Wachowicz Dan, Cieplik Zygmunt, 
Grzywaczewski Tadeusz, Kawecki Medard, 
Hahn Norbert, Pisarski Hubsrt 

(54) Sposób wytwarzania środka do przeciw-
ogniowej impregnacji drewna 

(57) Sposób polega na tym« że wytwarza sie 
środek prowadzać reakcję kwasu fosforowego 
i/lub polifosforowego oraz mocznika w tem
peraturze 100-120°C w środowisku etanoloamin, 
przy stosunku molowym kwasu do mocznika 
l:0,9-ltl,15 oraz udziale etanoloaminy wyno-
szęcym 1,05 mola w stosunku do kwasu. Produkt 
reakcji etanoloaminy i kwasu fosforowego 
i/lub polifosforowego, pozostajęcy w ługach 
pokrystalicznych w formie rozpuszczalnaJ, 
zawraca się wraz z tymi ługsmi do następnych 
szarż produkcyjnych. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C08J A1(21) 264707 (22) 87 03 17 
(75) Bulik Jan, Lubliniec: Guga Dan, Krupski 

Młyn; Korcz Józef, Borowiany; May Irena, 
Tarnowskie Góry; Sekita Witold, Krupski 
Młyn; Stajniak Wissław, Krupski Młyn 

(54) Sposób regranulacji odpadów z folii 
polietylenotereftalowej 

(57) Sposób polega na tym, że rozdrobnione 
odpady folii polietylenotereftalowej zrasza 
się wodę w ilości 0,3 do 1,0% wagowych i reg-
ranuluje przez zacieranie pomiędzy dwoma tar
czami, z których jedna Jeet obrotowa, przy 
czym utrzymuje się temperaturę nie wyższe niż 
temperatura topnienia polimeru podwyższona 
o 20K. Na stopione odpady na obwodzie tarcz 
działa się wodę. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C08J A2(21) 273159 (22) 88 06 16 
(71) Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, 

Kraków 
(72) Krochmal Oariuaz 

(54) Sposób wytwarzania przepuszczalnych dla 
gazów i cieczy folii polimerowych 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania sposobu wytwarzania przepuszczalnych 
dla gazów i cieczy folii polimerowych o regu
lowanej przepuszczalności gazów i cieczy, 
które znajduję zastosowanie, zwłaszcza jako 
przegrody przepuszczalne dla gazów w próbni
kach do pasywnego oznaczania zanieczyszczeń 
gazowych powietrza. 

Sposób według wynalazku polega na tym, 
że przygotowuje się roztwór polichlorku winy
lu zawierajęcy wypełniacz w ilości 30-70% 
objętościowych w przeliczeniu na suche masę 
polichlorku winylu i'wypełniacza, o wymiarze 
ziarn poniżej 5 jum, a następnie uzyskane za
wiesinę wylewa aię na powierzchnię płyty, po 
czym z warstwy zawiesiny usuwa się rozpusz
czalnik w temperaturze 343-373 K drogę ogrze
wania pośredniego poprzez płytę a po wysusze
niu wypłukuje się wypełniacz przez rozpusz
czenie go w rozpuszczalniku nierozpuszczaję-
cym polichlorku winylu. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C08L A1(21) 267433 (22) 87 08 21 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Capanidis Dymitry, Ziemiański Kazimierz 
(54) Kompozyt ślizgowy 
(57) Kompozyt ślizgowy charakteryzuje się tym, 
że zawiera brąz ołowiowy, stanowięcy dodatkowy 
napełniacz, w ilości 6-36% objętościowych na 
78-34% objętościowych polioksymetylenu i 16-30% 
objętościowych policzterofluoroetylenu. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C08L A1(21) 267740 (22) 87 09 11 
(71) Instytut Cslulozowo-Papierniczy, Łódź 
(72) Graczyk Tomasz, Palenik Karol, Drzewińeka 

Ewa 
(54 ) Masa topliwa do laminowania papieru i 

Tektury, zwłaszcza z folię aluminiowe 
(57) Masa zawiera parafinę mikrokrystaliczne o 
temperaturze krzepnięcia 60-75°C i penetracji 
w temperaturze 25bC powyżej 50 x 10""* mm, w 
ilości przynajmniej 30% wagowych ogółu mieszan
ki a poza tym zawiera parafinę mikrokrystalicz
ne o temperaturze krzepnięcia 52-72°C i pene
tracji w 25°C do 40 x 10-* mm lub parafinę 
grubokry8talicznę, względnis obie te parafiny. 

/3 zastrzsżenia/ 

4(51) C090 A2(21) 273035 (22) 88 06 10 
(71) Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych 

Biała Góra, Zespół Zakładów Płytek 
Ceramicznych "OPOCZNO", Opoczno 

(72) Warchoł Stanisław, Oleksy Ignacy, 
Olszeweki Witold, Koń Marian, Górski 
Ireneusz, Tomalak Terasa, Grzesiak 
Małgorzata, Kwiatkowski Wiesław, 
Kłodawski Marian 

(54) Klej do przyklejania płytek ceramicznych 
(57) Klej stanowi mieszaninę piasku kwarcowego 
drobnoziarnistego « ilości 50-70%, cementu w 
ilości 15-30%, kszeiny o granulacji poniżej 
0,3 mm w ilości 1-5% oraz męczki wapiennej w 
charakterze wypełniacza. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C09K A2(2i) 273076 (22) 88 06 15 

(71) Centralny Wojskowy Ośrodsk Badawczy 
Paliw Płynnych, Warszawa; Zakłady Tworzyw 
Sztucznych "BORYSZEW-ERG", Sochaczew 

(72) Lepiarski Tadeusz, Surmiak Dan, Romanowski 
Józef, Brzozowsks-Janiak Teresa 

(54) Płyn niskozamarzajęcy do układów chłodze
nia silników spalinowych, zwłaszcza'"!*"'"" 
ciężkich maszynach roboczych 

(57) Płyn według wynalazku sporzędzony ze zna
nej mieszaniny glikolowo-wodnej, charakteryzu
je się tym, że zawiera pakiet dodatków antyko
rozyjnych o naatępujęcym składzie: czteroboran 
sodowy w ilości 0,2-1,5 części wagowych, ban-
zotriazol w ilości 0,01-1 części wagowych, azo
tyn sodowy w ilości 0,01-0,1 części wagowych, 
dekstryna w ilości 0,01-0,1 części wagowych, 
wodorotlenek 8odowy w ilości 0,05-1 części wa
gowych, krzemian sodowy uszlachetniony komp
leksami w ilości 0,01-0,5 części wagowych oraz 
środek przectwpienny w ilości 0,005-0,15 części 
wagowych na 100 części wagowych płynu. 

/I zastrzeżenie/ 
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4(51) CIOL A1(21) 266059 Í22) 87 06 01 
(75) Auguściń3ki Andrzej, Puszczykowo 

k/Poznania 
(54) Podpałka i sposób jej wytwarzania 
(57) Podpałka służąca do inicjowania i pod
trzymywania procasu 'spalania paliwa zasadni
czego, mogąca również służyć jako paliwo w 
paleniskach kotłów i pieców spalających pali
wo stałe, charakteryzuje sie tym, że jedne z 
organicznych substancji palnych stanowią w 
ilości 5-95% wagowych odpadowe rośliny zielar
skie, szczególnie odpady po procesie ekstrak
cji» korzystnie po ekstrakcji ciekłymi węglo
wodorami, połączone lepiszczem, korzystnie 
żywicami powstającymi w procesie zagęszczania 
wyciągów zielarskich. 

Sposób wytwarzania podpałki polega na 
tym, że odpadowe rośliny zielarskie rozdrab
nia sis i ewentualnie miesza z innymi stałymi 
substancjami palnymi, a następnie nasyca się 
je substancjami palnymi w stanie ciekłym lub 
o konsystencji pasty, po czym po odpowiednim 
wysycaniu się surowca łączy się go z lepiszczem 
a następnie ujednorodnia się i nadaje formę 
grudek, brykietów itp. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C10M A2(21) 271468 (22) 88 03 25 
(71) Międzyresortowe Centrum Naukowe 

Eksploatacji Majętku Trwałego, Radom 
(72) Pabiańska Świetlana, Winiarski Adam, 

Winiarski Andrzej, Sajdak Tomasz, 
Guzik Dan 

(54) Sposób regeneracji przepracowanego smaru 
(57) Sposób polega na tym, że przepracowany 
smar przelewa się przez przegrodę zgrubnego 
oczyszczania do zbiornika, podgrzewa się do 
temperatury około 110°C jednocześnie wolno 
mieszając, po czym spuszcza się wodę skonden
sowane na dnie zbiornika. Następnie za pomo
ce smoka, w którym znajduje się przegroda 
dokładnego oczyszczania, oraz pompy podaje 
się smar do prasy filtracyjnej. W prasie tej 
zainstalowana jest przegroda bardzo dokład
nego oczyszczania,przez która przeciska się 
smar. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C10M A1(21) 273671 (22) 88 07 11 

(30) 87 07 17 - DE - 3723607,5 
(71) Ruhrkohla AG, Essen, OE 

i ^ ) Sposób u ^odorniajgceąo^ ^aflsnsrowanŁa 
blefów żTTSytycK"*''̂ ^**"''̂ '*""'"*''*^"*'"'*" 

(57) Sposób uwodorniającego regenarowenia o le 
jów zużytych na r a f l n a t y wtórne w pos tac i o l e 
jów smarowych, wobec dodania wodoru f polega na 
tym, że zużyty o l e j na jp ierw uwalnia s i ę od 
zgrubnych subs tanc j i s t a ł y c h f następnie podda
je uwodornianiu w faz ie b ł o t n e j pod c iśn ien iem 
3-30 MPa w temperaturze 200-45Ö°C, po czym nas
tępuje rozdz ie len ie produktów r e a k c j i na o l e j 
smarowy i produkty uboczna. /8 zas t rzeżeń/ 

4(51) C1ÎB A1(21) 267635 (22) 87 09 07 
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin; 

Zakłady Chemiczne "SZCZECIN", Szczecin 
(72 j Szafko Darzy, Wojnicz Tadeusz^ Mazurczak 

Danusz, Kałucki Kazimierz, Radziewicz Dan, 

Kosiński Zbysław, Darczak Andrzej, 
Garbaruk Krzysztof, Biernacki Piotr 

i54) Sposób izomeryzacji oleju roślinnego 
(57) Sposób wytwarzania ol 
meryzowanego o regulowanym 
w atmosferze gazu obojętne 
nych aprotonowych rozpuszc 
stabilizatorów, charaktery 
wadzi się neutralizację ka 
kwasem mineralnym i odfilt 
wanie powstałej soli katal 
lowanie rozpuszczalnika. 

ê u4 roślinnego izo-
stopniu izomeryzacji 

go, w środowisku zna-
zalników i znanych 
zuje się tym, że pro-
talizatora stężonym 
rowanie lub odwiro-
izatora oraz oddesty-

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) C U D A1(21) 273110 (22) 88 06 16 
(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Błachowicz Elżbieta, Ciślik Stefan, 

Zabłotny Władysław 
zwłaszcza do usuwania ( 54 ) Środek myjący , . - •_ z «_ nm.o 

zanieczyszczeń eksploatacyjnych z zew
nętrznych powierzchni samolotów 

(57) środek myjący zawiera węglan potasu K.CO, 
w ilości od 3 do 5 części wagowych, trójfosfo-
ran sodu NacP_04r, w ilości od 3 do 5 części wa-5 3 10 
gowych, środek powierzchniowo czynny będęcy 
okayetylenowanym alkilofenolem o zawartości od 
siedmiu do dziesięciu grup oksyetylenowych w 
ilości od 35 do 39 części wagowych, azotan so
dowy NaNO w ilości od 4 do 6 części wagowych 
i wodę w ilości od 148 do 153 części wagowych. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C12M A2(21) 273118 (22) 88 06 16 
(71) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego -

Akademia Rolnicza, Warszawa 
(72 ) Kozanecki Cezary 
(54 ) Komora do hodowli bakterii beztlenowych 
i 57) Komora do hodowli bakterii beztlenowych 
składa się z cieplarki /l/ i komory manipula
cyjnej /2/, w czołowej ściance, której zainsta
lowane sę rękawice gumowe /5/. W ściance bocz
nej komory manipulacyjnej /2/ jest zainstalowa
na śluza /6/, połączona poprzez zawór /8/ z 
butlę gazowe /10/ i pompę próżniowe /9/. W ko
morze manipulacyjnej /2/ znajduje się eza elek
tryczna /4/. W ściance cieplarki /1/ zainstalo
wany jest zbiornik kompensacyjny /3/. 

/3 zastrzeżenie/ 
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4(5i: C12N 
A01N 

A1(21) 273796 i22) 88 07 20 

(30 ) 87 07 24 - US - 77,616 
(71) Ciba-Geigy AG, Bazylea, CH 
(54 ) Przeciwciało monoklonalne 1 sposób 

diagnozowania zakażeń Phytophthora 
(57) Przeciwciało nondelonalne charakteryzuje 
ale ty«, ż» rssguja co najmnlmj z ładnym 
szczspsm s rmëzaju Phytophthora, ala która 
nia wykazuj* zasadniczo reakcji z szczepem 
rodzaju Phytium, a także zdolna jeat do wykry
wania Phytophthora w chorej tkance w teście 
immunologicznym z udziałem dwóch przeciwciał. 

Sposób wytwarzania przeciwciała monoklonal-
nego polega na tym, że prowadzi się hodowlę 
w dużej akali in vitro lub in vivo hybrydoma 
wytwarzającego przeciwciało monoklonalne wy
żej wymianions. 

Przedmiotem zgłoszenia Jeat także sposób 
diagnozowania zakażeń Phythophthora, zastaw 
testowy do immunologicznej diagnozy zakażeń 
Phythophthora, hybrydoma oraz mutanty i warian
ty linii komórkowej hybrydoma, a także sposób 
otrzymywania hybrydoma. /31 zastrzeżeń/ 

4(51) C12P A1(21) 267696 (22) 87 09 09 
(71) Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszech

niania Postępu Technicznego i Organiza
cyjnego "POSTEOR", Wrocław: Fabryka Kwaeu 
Cytrynowego "CYTROKWAS", Zgiarz 

(72) Sokołowski Andrzej, Kaczmarowicz Grzegorz« 
Waliach Stanisław, Wośko Mieczysław, 
Wnuk Wojciech 

wa-(54 ) Sposób otrzymywania inoculum do wytw 
rzania kwasu glukonowego i jego soli 

(57) Sposób według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że najpierw dokonuje się homogenizacji 
zawiesiny zarodników szczspu Aspergillus ni-
ger w zbiorniku z kulkami szklanymi i podda
waniu mieszaniu, a następnie po oddzieleniu 
kulek, przy stałym mieszaniu wprowadza się 
do znanego podłoża inoculacyjnego z dodatkiem 
korzystnie glukonianu amonu w ilości 0,3-1 g/l 
lub NH4HC03 w ilości 0,1-0,35 g/l i naetępnie 
w temperaturze 30-36°C w miarę wzrostu inocu
lum dodaje się stopniowo w czasie od 2 do 24 
godziny CaCO, w ilości 0,1-0,3 g na 1 g uży
tej glukozy lub MgCO, w ilości 0,15-0,3 g na 
1 g użytej glukozy. /2 za8trzeżenia/ 

4(51) C14C A1(21) 267694 (22) 87 09 09 
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 

"BLACHOWNIA", Kędzierzyn-Koźle 
(72) Wilk Stanisław, Mucha Oózef, Grzywocz 

Józef, Piwko Zdzisław, Ogłaza Zofia, 
Marcinkowski Krzysztof, Bodzek Kamila, 
Glinkowski Christos 

(54 ) Sposób wytwarzania środka do natłuszcza
nia skór 

(57) Sposób polega na tym, za utlenione para
finę poddaje się homogenizacji z olejem mine
ralnym w obecności emulgatora o charakterze 
anionowym i niejonowym, zawierajęcego 20-50 
części wagowych soli dwusodowoj sulfoestru 
kwasu bursztynowego i oksyetylowanych alkoho
li tłuszczowych Cjcoo« 20-50 części wago
wych monoestru kwasu bursztynowego i oksyety-
lowanego nonylofenolu i 20-50 części wagowych 

oksyetylowanych alkoholi tłuszczowych C g _2, 
przy czym wszystkie komponenty emulgujące 
stosuje się w postaci jednorodnej, bezwodnej 
mieszaniny z dodatkiem 20-40% wagowych oleju 
mineralnego. Następnie otrzymane mieszaninę 
poddaje się neutralizacji, wodnym roztworem 
wodorotlenku sodowego lub wody amoniakalnej 
o takim stężeniu, aby sumaryczna zawartość 
wody w produkcie końcowym wynosiła 45-160 
części wagowych produktu, a pH było w grani
cach 7-9,5. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C21C A1(21) 264348 (22) 87 02 27 
(71) The Dow Chemical Company, Midland, US 
(54 ) Środek wtryskiwany do stopionego metalu 

1 sposób jego wytwarzania 
(57) Sposobem 
mieszanego Mg 
wapno, a po s 
nie kruchy ma 
kując produkt 
wany jako śro 
metalu, przy 
mieszanina Mg 
Mg2Ca. 

4(51) C21C 

według wynalazku do intensywnie 
w stanie stopionym dodaje się 
chłodzeniu uzyskuje się względ-
tariał, który można zemleć uzys-
w formie rozdrobnionej, stoso-
dek wtryskiwany do stopionego 
odsiarczaniu stali, środek stanowi 
i CaO zawierajęca również stop 

/18 zastrzeżeń/ 

A1(21) 267724 (22) 87 09 10 
(71) Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina, 

Kraków 
(72) Chowaniec Oerzy, Świeczka Piotr, Zasada 

Franciszek, Miciński Michał 
(54 ) Konwertor tlenowy o dużej pojemności 
(57) Konwertor charakteryzuje się tym, że jego 
oierścień ochronny /5/ ma rdzeń usztywniający 
/13/ wypełniający wewnętrzna przestrzeń, zao
patrzony we wkładkę porowetą /14/ połączona 
kanałem kompensacyjnym /15/ z dolną płaszczyzn, 
podziałową /16/. /I zastrzeżenie/ 

8 W M \H n S 17 

4(51) C22B A1(21) 267743 (22) 87 09 12 
(71) Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi -

Huta Miedzi "GŁOGÓW , Żukowice 
(72) Zak Emilia, Henclik Włodzimierz, 

Łaganowski Maciej, Sajewicz Andrzej, 
Mokrzycki Oerzy, Paliga Ryszard 

(54) Sposób wytwarzania ołowiu surowego 
(57) Sposób według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że do mieszanki wsadowej wprowadza 
się związki chemiczne zawierające od 0,05 do 
0,35% wagowych tlenku boru i od 0,05 do 0,40% 
wagowych tlenku wapnia w stosunku do wagi su
chej mieszanki wsadowej, na każdy 1% wagowy 
cynku oznaczonego w tej mieszance wsadowej. 
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Wynalazek ma zastosowanie w procesach 
otrzymywania ołowiu z surowców ołowionośnych 
zawierających zwięzki cynku. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C22B A1(21) 267799 (22) 87 09 17 
(75) Kusowski Mieczysław, Warszawa 
(54 ) Sposób oczyszczania metali metodę 

topienia strefowego oraz urządzenie 
do oczyszczania metali metodę topienia 
strefowego 

(57) Sposób oczyszczania metali metoda topie
nia atreiowego polega na tym, że na ściśle 
określonej strefie topienia oczyszczanego wsa
du metalu, skupia sie koncentrycznie i prze
mieszcza wzdłuż osi wsadu energię cieplne wyt
worzone przez grzejnik oraz energię wypro-
mieniowana przez wsad, a następnie ze strefy 
roztopionego wsadu odprowadza się miejscowo 
ciepło do uzyskania temperatury niższej od 
temperatury krystalizacji metalu, przy czym 
zarówno źródło energii cieplnej jak i odbior
nik ciepła przesuwa się wzdłuż osi wsadu po
czynając od miejsca najmniejszego przekroju 
wsadu. 

Urzędzenie do oczyszczania metali metodę 
topienia strefowego składa się z grzejnika 
/l/ opasujęcsgo bezpośrednio cylindryczny po
jemnik /2/ i umieszczony w jego wnętrzu wsad 
/3/ o wydłużonym kształcie i ostro zakończo
nych końcach. Grzejnik /l/ otoczony jest owal
nym ekranem /5/ skupiającym promieniowanie 
cieplna grzejnika /l/ oraz ciepło z rozgrza
nego wsadu /3/ na strefie topienia przy czym 
w bezpośrednim 9ęaiedztwie grzejnika /l/ z 
obydwu jego stron umieszczona sa przesuwnie 
dwie chłodnice /1/ odprowadzające ciepło z 
okolic roztopionej strefy wsadu /3/. 

Wynalazek ma zastosowanie w dziedzinach 
wymagających użycia metali o bardzo wysokiej 
czystości chemicznej np, w elektronice i 
chemii. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C22B A1(21) 267824 (22) 87 09 17 
(71 ) Instytut Hetali Nieżelaznych, Gliwice 
(72) Sosin Dant śmieszek Zbigniew, Adamkiewicz Lech, Błaż Ads;r>, Warczok Józef, Śliwiński 

Zdzisław, Góra Jerzy, Wowro Augustyn, 
Orczyk Aleksander, Sendal Jan 

[54 ) Sposób otrzymywania miedzi konwertorowej 
(57) Sposób polega na tym, ta do piaca elek
trycznego wprowadza się wsad składajęcy się 
z koksu, złomów miedziowych, odpadów meta
lurgicznych i kamienia wapiennego, po czym 
topi się go, dodaje złom miedziowy zawiera
jący powyżej 8% wagowych Fe oraz kamień wa
pienny, następnie zwiększę się napięcie, 
podnosi elektrody i spuszcza żużel oraz część 
bręzu. Bręz kieruje się do konwertora, vt któ-

PATENTOWEGO 35 

rym znajduje się złom miedziowy, po czym wsad 
stapia się i świeży dodając ewentualnie ko
lejne porcje złomu miedziowego i/lub zimne do
datki wysokomiedziowe a otrzymane miedź kon
wertorowa kieruje się do dalszych procesów, 
natomiast żużel konwertorowy zawraca się do 
pieca elektrycznego. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C22C A2(21) 271596 (22) 88 03 31 
(71) Politechnika świętokszyska, Kielce 
(72) Gajewski Mirosław, Hernas Adam, Tomal 

Janusz, Wójcik Zdzisław 
(54 ) Staliwo o strukturze austenityczno-

^farrytyczne.1 odporné na korozję i 
ścieranie 

(57) Staliwo zawierajęce max 0,06% węgla, max 
1,0% manganu, max 1,0% krzemu, max 0,03% fos
foru i max 0,03% siarki, charakteryzuje się 
tym, że zawiera ponadto 23-25% chromu, 4-6% 
niklu, 2,0-2,5% molibdenu i 2,5-3,0 miedzi. 
Staliwo jest szczególnie przydatne w systemach 
odwodniania kopalń węgla kamiennego i w zakła
dach mechaniczne^ przeróbki węgla. 

/! zastrzeżenie/ 

4(51) C23F A2(21) 273421 (22) 88 06 28 
C02F 

(71) Spółdzielnia Pracy "RADIUS", Gdańsk 
(72) Grużewski Tadeusz, Pawlińska Jadwiga, 

Marjanowski Jan, Machnikowski Andrzej 
(54 ) Sposób chemicznego oczyszczania z kamienia 

wodnego urządzeń ze stali nierdzewnej 
chTomon i kłowej" 

(57) Sposób chemicznego oczyszczania z kamie
nia wodnego urzędzeń ze stali nierdzewnej chro-
moniklowej, zwłaszcza poleczonych orurowaniem 
ze stali węglowej, szczególnie powierzchni 
wymiany ciepła, polega na tym, że przez urzę-
dzenia przeponpowywuje się roztwór o stężeniu 
od 0,5% do 10% wagowych kwasu solnego z miesza
ninę 8ynergetycznę inhibitorów korozji zawie
rajęce od 0,1% do 1,0% wagowych urotropiny oraz 
od 0,1% dp 1,0% wagowych nadmanganianu potaso
wego i/lub od 0,1% do 1,0% wagowych dwuchromia
nu potasowego przsz czas konieczny do usunięcia 
osadu kamienia wodnego, a następnie urzędzenie 
płucze się 0,5% roztworem węglanu sodowego i 
pasywuje w znany sposób. /I zastrzelenie/ 

4(51) C23G A2Í21) 272939 (22) 88 06 07 
(71) Radomska Fabryka Wyrobów Metalowych 

"POLMETAL". Radom 
(72) Kece Grsźyna, Lolo Janus* 
(54 ) Sposób przygotowania powierzchni metalo

wych, zwłaszcza stalowych przed nakła-
daniem powłok ochronnych 

(57) Sposób według wynalazku polega na odtłusz
czeniu powierzchni wyrobów metalowych w urzę-
dzeniu do obróbki chemicznej /trawiatorze/ w 
kępielach atanowięcych wodne roztwory emulsolu 
RN-1, kolejno w 1,5% roztworze, 1,0% roztworze 
i trzykrotnie w 0,5% roztworze emulsolu, w 
temperaturze od 328 K do 333 K, a następnie 
wysuszeniu w temperaturze od 353 K do 393 K. 

/I zastrzeżenie/ 
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DZIAŁ 
WŁÓKIENNICTWO 3 PAPIERNICTWO 

4(51) DOIF A1 21) 267713 (22) 87 09 09 4(51) D04H A1(21) 267838 >2) 87 09 18 
(75) Krzyżanowski Dscek, ."Jabłoński Mirosław, 

Łódź 
(54 ) Urządzenia do formowania włókien przez 

rozdmueh »topionych polimerSw 
(57) Urządzenie ma dyszę /l/ z kanałem /5/ 
doprowadzającym polimer. Dysza /l/ osadzona 
Jest obrotowo w uchwycie /6/ i zakończona 
kula//7/ z kanałem /8/, znajdująca się w obej
mie /9/ mającej kuliste powierzchnię /3/. 
Obejma /9/ Jest umocowana przesuwnie względem 
dyszy /1/• /I zastrzeżenie/ 

i 5 

ri 

4(51] D01G 
D01H 

A1(21) 267634 (22) 87 09 07 

(71 ) Lubuska Fabryka Zgrzeblarek Bawełnianych 
"POLMATEX-FALUBAZ". Zielona Góra 

(72) Olczak Paweł, Bundz Stanisław 
(54) Urządzenie do oddzielania surowców 

włókienniczych od strumienia powietrza 
transportującego 

(57) Urzędzenie zbudowane jest z komory /i/, 
która przedzielona jest przegrodę /2/, Przeg
roda /2/ składa się z azersgu prętów ułożonych 
w Jednej płaszczyźnie, « pewnych odstępach od 
siebie. Przegroda /2/ z jednej strony zamoco
wana Jest nad wlotem /4/, a z druguej strony 
pod wylotem /5/ i nad wydalajęeym wałkiem /6/„ 
stycznie do okręgu zstaczanego przez łopatki »ty< 
/7/. /I zastrzeżenie/ 

<ř 
r ^ 

ÍTJTHH 

- — i 

(71) Ośrodek Naukowo-Badawczy Służby 
Mundurowej WP, Łódź 

(72) Góra Włodzimierz, Oawidowicz Bohdan, 
Krótki Erwin, Sporysz Wanda, Skibiński 
Ryszard, Lufniak Mirosław, Berczak 
Stanisław 

(54) Sposób wytwarzania materiału podkołnie-
rzowego 

(57) Sposób polega na tym, że z włókien natu
ralnych i/lub chemicznych otrzymuje 3ię znanymi 
metodami płaski materiał fileopodobny, który 
poddaje się impregnacji w kępieli wodnej zawie
rajęcej kopolimer styrenu z akrylonitrylem lub 
chlorku winylidenu z estrami akrylowymi z do
datkiem lub bez dodatku innych monomerów, przy 
czym kępiel może zawierać jeden z tych kopoli
merów, ich mieszaninę o dowolnym stosunku Jak 
i ich dodatek w ilości co najmniej 20% wago
wych do innych środków impregnacyjnych, zaś 
kępiel impregnacyjna zawiera 3-30% wagowych 
kopolimeru, następnie usuwa się nadmiar wody i 
prasuje w wysokiej temperaturze. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) D21F A2(2ł) 271301 (22) 88 03 18 
(71) Instytut Celulozowo-Papierniczy, Łódź 
(72) Strawiński Andrzej 
(54) Czerpak do cylindra suszącego maszyny 

papierniczej i 'sposób wykonania czerpaka 
do cylindra suszącego maszyny papierniczej 

(57) Czerpak ma końcówkę czerpalne /3/ c kształ
cie wyostrzonym w kierunku obrotu cylindra, 
tak, że zewnętrzna jej powierzchnia styka się z 
wewnętrzne powierzchnię cylindra /4/ i stanowi 
przedłużenie czerpaka. 

Sposób wykonania czerpaka polega na tym, 
że wykonuje się jednolity odlew żeliwny według 
znanego kształtu formy, przedłużony o dodatkowy 
odcinek niezbędny do uzyskania zaostrzonej koń
cówki czerpalnej s a następnie odcinek ten pod
daje się obróbce skrawaniem na jego zewnętrz
nej powierzchni, przy czym obrót czerpaka przy 
obróbce stosuje się taki sam jak obrót czerpaka 
podczas normalnej pracy w cylindrze suszęcyro 
maszyny papierniczej. Czerpak pozwala na unika
nie zakłóceń w przepływie wody z powierzchni 
wewnętrznej cylindra na powierzchnię czerpaka. 

/3 zaetrzeźenia/ 
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DZIAŁ E 
BUDOWNICTWO ; GÓRNICTWO ; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

4(51) EOIB A1(21) 273588 (22) 88 07 07 
(30) 87 07 08 - AT - A 1728/87 
(71) Voest-Alpine Maschinenbau Gesellschaft 

m.b.H, Linz, AT 
(72) Pirker Robert, Rotter Franz, Blumauer 

Johannes 
(54 ) Krzyźownica 
(57) W krzyżownicy szyny skrzydłowe /4/, /5/ 
9a zespawana z dziobem krzyżownicy /1/ poprzez 
przekładki /6/, przy czym przekładki /6/ w 
położeniu spawania mają mniejsze wysokość niż 
mostek szyn skrzydłowych /4/, /5/. 

/8 zastrzeżeń/ 

4(51) E02F 
A01G 

A2(21) 273104 (22,1 88 06 V. 

(71) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa» 
Skierniewice 

(72) Migdał Ryszard, Jagielski Kazimierz, 
Rapacki, Zbigniew 

(54) Świder, zwłaszcza do prac w sadownictwie 
(57) Świder składa się z ramy nośnej /1/ i 
zespołu wiertniczego /2/. Rama /l/ o postaci 
równoramiennego trapezu z poprzeczkę posiada 
wsporniki, rozdzielacz hydrauliczny, filtr 
oleju /li/ i zawieszenia do zamocowania na 
ciągniku. Z tyłu ramy aośnej /1/ zamocowa
ny jest pierścień służący do nawinięcia prze
wodów hydraulicznych. Świder wprawiany jest 
w ruch przez silnik hydrauliczny /23/, któ
rego wał wyjściowy poleczony jest poprzez 
sprzęgło kłowe /22/ z wałkiem /19/ posiadają
cym uchwyt do mocowania wiertła /14/. Pierw
sza zwitka /16/ pióra /15/ wiertła podzielona 
jest na segmenty o stopniowanych średnicach 
i posiada cztery noże rozłącznie.mocowane do 
segmentów. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) E04B A1(21) 267750 (22) 87 09 14 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Pluta Jerzy Z., Pluta Hanna, Pluta 

Katarzyna , 
(54) Prefabrykowana płyta górna, stropowa 
(57) 
nych 
niczo 
bości 
równo 
nętrz 
ty. Z 
jest 
przed 

Płyta ma na powierzchniach górnej i oocz-
utworzonę międzyelementowa wnękę /1/ ogra
ne z jednej strony uskokiem /l'/ w gru-
tych ścianek. Uskok /l7w swym środku jest 

legły do czoła płyty, a w partiach zew-
nych jest skośny, rozbieżny od czoła pły-
przeciwnej strony wnęka /l/ ograniczona 
ylna częścią płyty usytuowanej w stropie 
tą płyta. /I zastrzeżenie/ 

4(51) E04B A1(21) 267752 (22) 87 09 14 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Pluta Jerzy Z., Pluta Hanna, Pluta 

Katarzyna 
(54) Prefabrykowany, żelbetowy podciąg teowy 

odwrócony 
(57j Prefabrykowany podciąg teowy odwrócony 
ma gładkę górne powierzchnię /&/ środnika belki 
/5/ oraz gładka powierzchnię półki /6/. Na bocz
nej powierzchni /1/ środnika wykonany leet układ 
wnęk /i/ klinowo-rozbieżnych ku gerze,"wypeł
nionych betonem uzupełniającym /2/ é zazębiającym się i zaklinowujacym ®ię z betonem pre
fabrykatu. /I zastrzeżenie/ 

4(51) E04B A1(21) 267753 (22) 87 09 14 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Pluta Jerzy Z., Pluta Hann®, Pluta 

Katarzyna 
(54) Prefabrykowany atrop zeapolony 
(57j Strop składa się z płyty panwiowaj odwró
conej /5/ opartej za pośrednictwem wystających 
z płyt zakończeń żeber /li/ na prefabrykowa
nych podciągach /9/. W przeponie przypodporo-
wej /1/ płyty /5/ wykonany jest układ wnęk 
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klinowo-rozbieżnych /l/ do dołu, wypełnionych 
batonem uzupełniajęcym /2/ zazębiajęcym się i 
zaklinowujacym się z betonem prefabrykatu. 
Na końcach żeber /li/ wykonane Jest podcięcie 
/6/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) E04B A1(21) 267754 {22} 87 09 14 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Pluta Oerzy Z., Pluta Manna, Pluta 

Katarzyna 
(54) Prefabrykowany strop zespolony 
(57) Strop składa się z płyty panwiowej /5/ 
opartej na dolnych półkach /6/ prefabrykowa
nych podciągów /9/. W przeponie przypodporo-
wel /7/ płyty panwiowej /5/ wykonany jest 
układ wnęk klinowo-rozbieżnych /l/ do dołu, 
wypełnionych betonem uzupełniajęcym /2/ za
zębiającym się i zaklinowujęcym się z beto
nem z prefabrykatu. /I zastrzeżenie/ 

4(51) E04C A1(21) 267751 (22) 87 09 14 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Pluta Oerzy Z., Pluta Hanna, Pluta 

Katarzyna 
(54 ) Konstrukcyjno-wypełńlajacy pustak 

stropowy 
(57) Pustak ma na powierzchniach górnej i 
bocznych utworzone międzyelementowę wnękę 
/l/ ograniczone z Jednej strony uskokiem 
/l"/ w grubości tych ścianek. Uskok ten w 
swym środku Jest równoległy do czoła pustaka, 
a w partiach zewnętrznych Jest skośny, roz
bieżny od czoła pustaka. Z przeciwnej strony 
wnęka /l/ ograniczona Jest tylne ściankę pus
taka usytuowanego w »t opie przed tym pus
takiem. /I zastrzeżenie/ 

JL « -' 
1 . '■ 

•m 5 V i 

e ':■ 

4(51) E04C 

-■ - j'tí '■■ 

A1(2l) 267837 (22) 87 09 18 
(71) Zabrzańskie Gwarectwo Węglowe, 

Zabrzański Zakład Remontowo-Budowlany 
Przemysłu Węglowego, Zabrze 

(72) Krowiak Andrzej, Białczyk Wiesław, 
Masarczyk Joachim 

(54 ) Sposób montażu prafabrykû*anych elementów 
budowlanych z wióro-t-rocino-betonu" 

(57) Sposób polega na tym, że elementy budowla
ne ścian zewnętrznych, w postaci dwóch pełnych 
półek połęczonych w jedne całość żeberkami w 
kształcie spłaszczonej litery "V" w układzie 
prostym, łęczy się ze sobę klemremi montażowymi 
w górnej części elementów poziomo oraz w bocz
nych po obu stronach, natomiast w węzłach na
rożnych elementy te łączy się klamrami monta
żowymi z elementem narożnym w kształcie równo
ramiennego kętownika z zamontowanymi szpilkami 
w wewnętrznej części ramion kętownika, po czym 
zalewa się betonem przestrzeń pomiędzy żłożo-
ny«i elementami uprzednio zazbrojonymi wkład
kami, stalowymi i tworzy się słupy noéne w węz
łach środkowych i narożnych, z wycięciami bocz 
nymi w kształcie spłaszczonej litery "V". Nas
tępnie układa się nad otworami elementy nad-
prożowe w kształcie zbliżonym do litery "U" 
z noskiem dolnym i stężeniem wewnętrznym, po 
czym całość zalewa się botonem wzmocnionym 
wkładkami stalowymi tworzęc wieniec zewnętrzny 
z odpowiednimi stężeniami wewnętrznymi. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) EC4C A2(21) 272891 (22; 88 06 07 
(75) Boroń Zenon, Szczecin 
(54 ) Pustak wiórocsmentowy 
(57) Pustak wićrocementowy o kształcie prosto
padłościanu, mający u góry wpusty a u dołu wy
pusty, charakteryzuje się tym, że stosunek je
go ścian /a : b/ ograniczajęcych kwadratowe 
przelotowe otwory /c/ wynosi 1 : 2. 

/I zastrzeżenie/ 

■ 

■ 

1 
. t 7 " 

| 

A2(21) 273043 (22) 88 06 13 4(51) E04C 
E043 

(71) Politechnika Krakowska im. Tadeusza 
Kościuszki, Kraków 

(72) tęcki Oerzy, Włoch Alfons 
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f54) Stalowe złącze kondygnacyjne słupa 
żelbetowego ~" """ " 

(57) Złącze 
/10 i I V o 
/1/ zwieńcz 
nym w górę 
towym. Kołp 
kowe /5/ w 
/li/ zbrojo 
a od zewnat 
żebra / 7 / o 
oraz kołnie 
żonych na g 

tworzy zestaw rurowych kołpaków 
sadzonych na słupie żelbetowym 
onym siatką na docisk z wypuszczo
na wysokość złącza zbrojeniem prę-
ak dolny /10/ ma konsole wsporni-
formie skrzynkowej. Kołpak górny 
ny jest od wewnątrz strzemionami, 
rz mm przyspewany dźwigar /&/ i 
bejmujące obustronnie dźwigar /6/ 
rz /8/ (wykonany z dwóch blach uło-
órnych stopkach dźwigara /6/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) E04G 
E048 
HO 58 

A1(21) 265349 (22) 87 04 24 

(71) Pracownie Konserwacji Zabytków Oddział 
Badań i Konserwacji, Warszawa 

(72) Burski Zbigniew, Chrzanowski Andrzej, 
Krajewski Adam, Zygmunt Andrzej 

(54) Mikrofalowa metoda i urządzenie do 
dezynsekcji i odgrzybiania drewna. 
Tkanin, papieru, materiałów porowatych 
i substancji sypkich"" 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że dany 
-obiekt napromieniowuje się mikrofalami o 
.częstotliwości 900-6000 MHz w sposób ciągły 
aż do wytworzenia w całej objętości materia
łu temperatury 75-100°C, pozwalając mu nas
tępnie samoczynnie ostygnąć. Czas działania 
mikrofal w celu osiągnięcia tej temperatury 
wynosi 1 min. - 5 min. w granicach mocy ro
boczej 2400 W - 600 W. 

Urządzenie zawiera mikrofalowy genera
tor /l/, jeden lub więcej promienników /2/ 
i zespół mierników temperatury /3/, którego 
wejście jest połączone z członem sterowania 
/4/ znajdującym się w torze między zasila
czem /5/, a generatorem /l/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) E044 A1(21) 267211 (22) 87 08 06 

(75) Waszczuk Mieczysław, Lublin 
(54) Garaż składany 
(57) Garaż stanowi pochwa /l/ osadzona na 
belkach /9/ połączonych przesuwnie z nóżkami 

/10/ przykręconymi do rantu dachowego samocho
du. W pochwie /1/ osadzone są przesuwnie pła
cie dachowe / 2 / rozsuwane za pomoce silniczka 
elektrycznego /A/ zasilanego z baterii, stero
wanego z wnętrza samochodu. Silniczek / 4 / po
przez przekładnię zębatą / 5 / obraca śrubę 
rzymska /6/ z gwintem prawym i lewym, połączo
ne z nakrętkami / 7 , 8/ trwale przytwierdzonymi 
do połaci dachowych / 2 / . Połacie dachowe / 2 / 
mają prowadnice /12/, w które wsuwa się ręcz
nie tkaninę techniczną /13/. Od dołu tkanina 
/12/ wsuwana Jest we fragmentaryczne prowadni
ce /12/ wykonane w płozach najazdowych /14/. 

/I zastrzeżenie/ 

^c\ij*iu)|co|M <Q|0)J * . ( ^ | ̂ | to|^l S ^ j ̂ | 

4(51) E04H A2(21) 273121 [22) 88 06 16 

(71) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i 
Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa 

(72) Tyka Henryk 

(54) Ustrój nośny magazynów zbożowych wysokiego 
składowania, zwłaszcza ściana nośna"*" 

(57) Ustrój nośny magazynów zbożowych wysokiego 
składowania charakteryzuje się tym, że płyty 
podłogowe / 2 / magazynu są oparte na stropach 
fundamentowych /l/ oraz wystają do środka ma
gazynu na część szerokości tak, że moment 
względem osi podstawy fundamentu, pochodzący 
od siły c ężkości ziarna na płytę podłogową 
/ 2 / równoważy moment pochodzący od siły wypad
kowej parcia ziarna na ścianę / 3 / magazynu, a 
wartości stycznej obciążenia w płaszczyźnie 
ścięcia pod fundamentem, przeciwdziała siła 
pochodząca od tarcia. Przy składowaniu ziarna 
powyżej 4,0 m, oprócz płyty podłogowej / 2 / , do 
słupów / 4 / są zamocowane równolegle do ścian 
/ 3 / poziome półki odciążające / 5 / , mające rów
noległe szczeliny, umożliwiające przesypywanie 
się ziarna. Półki odciążające /5/ oparte są na 
wspornikach /6/ zamocowanych do słupów / 4 / ścia
ny /3/ magazynu. /3 zastrzeżenia/ 

-Iff-

4(51 E21C A1(21) 267665 (22) 87 09 09 

(71) Zabrzańskie Gwarectwo Węglowe Kopelnia 
Węgla Kamiennego "KNURŐW", Knurów 

(72) Brzyski Stanisław, Chorzewski Marek 
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(54) Sposób zabezpieczenia kombajnu górniczego 
przed samozsuwem po przenośniku zgrzebło
wym oraz urządzenie do wykonania tego 
sposobu 

(57) Zgodnie ze sposobem górniczy kombajn łączy 
się za pomoce podwójnego, roboczego łańcucha z 
uchem górnego napędu przenośnika zgrzebłowego 
poprzez zapadkowe urządzenie, a z uchem dolne
go napędu przenośnika poprzez hydrauliczny na
pinak cięgien łańcuchowych. 

Urządzenie ma kadłub /8/, w który wmonto
wane jest koło łańcuchowe /15/ ze sworzniem 
/16/ i okularem /17/ do prowadzenia podwójne
go łańcucha. W kadłubie /8/ jest zabudowana 
blokujęca zapadka /9/ wraz z prowadzące osłona 
/10/. Blokujęca zapadka /9/ połęczona jest z 
uchwytem /li/, na którym zabudowana jest sprę
żyna /12/ i podkładka oporowa /13/. W uchwyt 
/li/ wchodzi kształtowy zatrzask /21/ wraz z 
płaskę sprężynę /14/. Uchwyt /li/ zakończony 
jest łącznikiem /18/ z dwoma sworzniami /19/ i ' 
/20/. /2 zastrzeżenia/ 

20 18 19 li 12 li M 
/ TT 

// 4^ 
$ » /i /.? 

4(51) E21C 
(71 

A1(21) 272052 (22) 88 04 22 
Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi 
Zakłady Górnicze "POLKOWICE", Polkowice 

(72 ) Oanus Janusz 
(54) Sposób odprężania górotworu w warunkach 

zagrożeń tąpaniami w wyrobiskach eksplo
atacyjnych drążonych systemem komorowo-"" 
-filarowym 

(57) Sposób polega na wykorzystaniu w każdym 
kolejnym zabiorze technologicznym częe^ ot
worów strzałowych, jako otworów odprężających, 
które odwiercą się tak aby długość była do 
20% dłuższa a średnica zapewniała ich załado
wanie co najmniej od dwu do trzykrotnie zwięk
szone wielkością ładunku materiału wybuchowego 
na jednostkę długości otworu w stosunku do 
pozostałych otworów strzałowych, 

/l zastrzeżenie/ 

4(51) E21C A1(21) 273555 (22) 88 07 06 
(30) 87 07 09 - DE - P. 3722612.6-24 
(71) Dorstener Maschinenfabrik AG, Dorsten, DE 
(72) Briehl Gerhard, Lutkenhorst Gunter 
(54) Stada napędowa dla urządzeń wydobyw

czych 1 transportowych 
(57) Stacja charakteryzuje się tym, że sprzęg
ło bezpiecznikowa /2/ ma urządzenie kontroli 
obrotów, z którego sygnały wartości pomiaro
wych stanowięce charakterystykę prędkości ob
rotowej sę kierowane do urzędzenia pomiarowo-
-atarujęcego /4/„ /2 zastrzeżenia/ 

4(51) E21D A1(21) 272646 (22) 88 05 23 
(30) 87 05 23 - GB - 8712282 
(71) Anderson Strathclyde PLC., Glasgow, GB 
(54) Maszyna typu belkowego do drgżenia 

tuneli o przekroju kołowym 
(57) Maszyna do dręźenia tuneli o przekroju 
kołowym jest osadzona na gęsienicach i samo
bieżna, a na przednim końcu Jej kadłuba /li/ 
znajduje się belka /12/ z narzędziem urabia
jącym, skierowana do przodu. Z obu stron ma- i 
szyny sę umieszczone żurawie /14/ z podstawę 
/18/ i zwartym układem składanych ramion /19, 
20, 21/. Każdy żuraw /14/ jest obracalny na 
swej podstawie i osadzony na ramie /15A/, któ
ra daje się przesuwać po wzdłużnej ramie gą
sienic - wspornika /16A/ kadłuba maszyny. Każdy 
żuraw /14/ jest wysuwny w obszarze od tyłu 
kadłuba maszyny do miejsca przed nim i przysto« 
sowany do przenoszenia segmentów /27/ obudowy 
tunelu z tyłu maszyny do miejsca przed nia w 
celu ustawiania pierścieni obudowy tunelu /28/, 

/10 zastrzeżeń/ 

.VÔTS 
2 7 ' ' ' :< 

4(51) E21F Ai;21) 267631 (22) 87 09 07 
(71) Dąbrowskie Gwarectwo Węglowe Kopalnia 

Węgla Kamiennego "GENERAŁ ZAWADZKI", 
Dąbrowa Górnicza 

(72) Krysik Marian, Kordás Janusz, Biliński 
Alfred, Bielobradek Grzegorz, Kała 
Ignacy, Gil Bogdan 

( 54 ) Sposób wzmocnienia konstrukcji nośne.i 
górniczej tamy podsadzkowej 

(57) Sposób ten polega na tym, że poszczególni 
elementy konstrukcji nośnej tamy związuje się 
przy pomocy cięgna elastycznego, które po 
ukończeniu cyklu podsadzania jest wyciągane z 
przestrzeni otamowanej. /3 zastrzeżenia/1 
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4(51) E21F A1 (21) 267736 (22) 87 09 11 
(71) Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe 

Kopalnia Węgla Kamiennego "MIECHOWICE* 
Bytom 

(72) Chłopek Andrzej, Małachowski Marian, 
Gwóźdź Stefan 

(54 ) Sposób i urządzenie do regulacji frzepływu powietrza w górniczym utniociagu 
(57) Sposób regulacji przepływu powietrza w 
górniczym lutniociągu polega na tłoczeniu 
świeżego powietrza do lutni stalowej, gdzie 
powietrze to równomiernie rozdziela się na 
dwa strumienie, űeden strumień zasila lutnio
ciąg, a drugi strumień - atmosferę. Rozdzie
lanie strumieni prowadzi się w czasie krótszym 
od jednej minuty, przy czym w miarę upływu 
czasu zasilanie strumieniem atmosfery zmniej
sza się, kosztem zwiększenia zasilania stru
mieniem lutniociągu. 

Urządzenie ma wentylator /l/ trwale i 
szczelnie poleczony z rurowa zwężkę stalowe 
/2/. Zwężka stalowa /2/ jest przymocowana do 
rurowego segmentu lutni stalowej /3/, który 
ma trwałe poleczenie z lutnię brezentowe /4/. 
Natomiast lutnia stalowa /3/ w górnej części 
ma wycięcie, na którym mocowana jest zasuwa 
/5/ uruchamiana siłownikiem pneumatycznym /6/. 
Siłownik pneumatyczny /6/ sterowany jest z 
układu wyposażonego w wyłęcznik czasowy /9/ 
i sterownik elektropneumatyczny /&/. Zasila
nie siłownika elektropneumatycznego /6/ od
bywa się z zaworu rozdzielającego cztero-dro-
gowego /7/ za pomoce medium podawanego przewo
dami /12/ i /13/. Zawór rozdzielający cztero-
-drogowy /7/ zasilany jest za pomocą sprężo
nego powietrza dostarczanego przewodem. Prze
wód /li/ łączy zawór rozdzielający cztero-dro-
gowy /7/ z sterownikiem elektropneumatycznym 
/8/. Rozprężanie zaworu rozdzielającego czte-
ro-drogowego /1/ przeprowadza się za pomocą 
przewodu /14/. Urządzenie wyposażone jest 
w sygnalizację akustyczną /15/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) E21F A1(21) 272176 (22) 88 04 26 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 

"POLMAG" Centrum Mechanizacji Górnictwa 
"KOMAG". Gliwice 

(72) Cisoń Edward, Romanowicz Stanisław, 
Korzeniowski Szczepan, Flak Marek, 
Pilarski Oerzy, Pacha Oan, Szyguła 
Marek 

(54) Chodnikowa stacja dla napędu przenośnika 
ścianowagp 

(57) Stacja charakteryzuje się tym, że elemen
ty stropnicowe stanowią nośną belkę /2/ dla 
kadłuba /3/ napędu przenośnika ścianowego, 
który Jest na niej podwieszony za pomocą hyd
raulicznych cylindrów i/lub cięgien /22/ o 
zmiennej długości oraz hydraulicznych cylind
rów korekcyjnych /23/, /24/« /5 zastrzeżeń/ 

4(51) E21D A1(2l) 267496 22) 88 09 25 
(71) Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, 

Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi 
"CUPRUM", Wrocław 

(72) Ko8iorowski Alfred, Orzemicki Romuald, 
Studniarek Adam, Szabla Zbigniew, 
Czajkowski Andrzej 

(54 ) Urządzenie podpierające strop górniczego 
wyrób isTä" 

(57) Urządzenie, którego jednym z elementów 
jest górniczy stojak /l/, drewniany bądź meta
lowy, cierny, albo hydrauliczny, ma ten stojak 
/l/ osadzony na nośnym słupie /2/, stanowiącym 
jego przedłużenie. Słup /2/ stanowi stalowa 
rura wypełniona betonem /4/, albo inna kons
trukcja żelbetowa. 

Stojak /l/ jest zespolony ze słupem /2/ 
prowadnicze ramą /1/, której zamek /6/ umożli
wia różne co do wysokości usytuowanie ramy 
/7/ względem stojaka /1/. Między słupem /2/ 
a stojakiem /l/ umieszczona Jest znana upodat-
niająca wkładka /5/. /8 zastrzeżeń/ 

4(51) E21D A1(21) 267497 (22) 87 08 25 
(71) Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, 

Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi 
"CUPRUM", Wrocław 

(72) Kosiorowski Alfred, Studniarek Adam, 
Szabla Zbigniew, Czajkowski Andrzej 

(54) Górniczy stojak 
(57) Stojak ma elastyczny, rozprężny pojemnik 
/li/ umieszczony wewnątrz głowicy /8/ stojaka, 
która swą dolną częścią obejmuje teleskopowo 
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spodnik /l/ stojaka. Spodnik /l/ stojaka ze 
stopę /2/ wykonany jest w postaci słupa ze 
stalowej rury /3/ wypełnionej betonem /4/. 
Wewnątrz spodnika /l/ zabudowany jest przewód 
/5/ z zaworem /6/ umieszczonym w komorze /7/. 
Głowicę /8/ stojaka stanowi stalowa rura /9/ 
z dnem /10/. /7 zastrzeżeń/ 

4(51) E210 A1(21) 267742 (22) 87 09 12 
(71) Politechnika ślęska im. W. Pstrowskiego, 

Gliwice 
(72) Głuch Piotr, Chudek Mirosław, Limburski 

Tadeusz, Stachowicz Stanisław, Sitek 
Oerzy, Mizera Stanisław, Czarnik Grzegorz, 
Kosiński Zdzisław 

(54) Stalowa obudowa odrzwiowa wyrobisk 
korytarzowych 1 komorowych 

(57) Obudowa w częeci stropowo-ociosowej 
składa się z pięciu łuków, tj. łuku stropowe
go /l/, dwóch łuków stropowo-ociosowych /2/ 
i dwóch łuków ociosowych /3/. Promienie łuków 
/r/, /RP/« /R/ oraz długość łuków sa tak dobra
ne, że łuki /1/, /2/, /3/ umożliwiają tworze
nie zamknięcia spęgu wyrobiska o kształcie 
półslipsy poziomej z łuków /l/ i /2/, o 
kształcie łuku kołowego z łuków /2/ oraz o 
kształcie łuku kołowego, spłaszczonego z łu
ków /3/ i połówki łuku /2/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) E210 A1(21) 267794 (22) 87 09 15 
(71) Katowickie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 

Węgla Kamiennego "STASZIC", Katowice 
(72) Przyłudzki Bolfisłat-r, Białas Oózef, 

Kostka Erneet, Zędkó Stanisław, Urbaś 
Marek 

(54) Obudowa chodnikowa 
(57) W obudowie łuk stropnicy /2/ poprzez łęcz-
nik /1/ łęczonv jest z łukiem ociosowym /3/ za 

pomoce zamków /6/. Łęcznik tworzę dwa odcinki 
kształtownika V połączone pod ketem rozwartym. 
Ponadto łuk ociosowy /3/ posadowiony jest na 
stopie podporowej, na końcu której zabudowany 
jest stojak drewniany, stanowiący rozporę po
między stopę podporowe i łukiem stropnicy /2/. 
Pomiędzy zamkami /6/ mocującymi łęcznik wpięte 
jest dodatkowe ramię wzmacniajęce. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) E21D A1(21) 267806 (22) 87 09 16 
(71) Politechnika ślęska im. W. Pstrowskiego, 

Gliwice 
(72) Głuch Piotr, Chudek Mirosław, Michalik 

Stanisław, Olszówka Artur, Swisz Emil, 
Limburski Tadeusz, Stachowicz Stanisław, 
Kosiński Zdzisław 

(54) Stalowa obudowa odrzwiowa, łukowa, 
zamknięTa", zé" wzmocnionymi łukami 
ociosowymi 

(57) Obudowa ma łuki ociosowe, zewnętrzne /3/ 
mocowane zamkami /4/ od strony zewnętrznej 
łuków stropowych /l/ lub stropowo-ociosowych 
/2/. Od strony wewnętrznej do łuku ociosowego, 
zewnętrznego /3/ zamkami /A/ dokręcony jest łuk 
ociosowy, wewnętrzny /5/, którego jeden koniec 
stanowi ogranicznik dla łuku spęgowego /6/, a 
drugi koniec znajduje się w odległości / A / od 
łuku stropowego /l/ lub stropowo-ociosowego /2/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) E210 A1(21) 267807 
W. 

(22) 87 09 16 
Pstrowskiego, (71) Politechnika Ślęska in 

Gliwice 
(72) Głuch Piotr, Chudek Mirosław, Michalik 

Stanisław, Olszówka Artur, świst Emil, 
Wójcik Gan, Limburski Tadeusz, Stachowicz 
Stanisław» Kosiński Zdzisław 

(54 ) ObudoWa i sposób wykonania obudowy 
staTowe^^ogTzwriowe j , podatno-sztywnej 

(57) Obudowa ma podwójna ł u k i s 
/ 2 / , okręcone zamkami / 3 / z łuk 
, /4 / posadowionym na s top ie fund 
Zamknięcie k o n s t r u k c j i obudowy 
za pomoce łuków ociosowych wewn 
środkowego / 8 / , połączonego z p 
spagowym / 7 / . Łuk i stropowe /\ý 
/ 6 / i / 8 / oraz spęgowc /.'//' til^ř 
dowy podwójnej złożone ^ p ie rśc 
go i wewnętrznego, w których ko 
do s ieb ie oddalone o wielkość o 
ności / Z\ / i / £\ /. Wynalazek 
sposobu wykonania obudowy. 

tropowe /1/ i 
lem ociosowym 
amentowej / 5 / . 
uzyskuje s ię 
ętrznych / 6 / i 
odwójnym łukiem 

i / 2 / , ociosowe 
"tę odrzwia obu-
ien ia zewnętrzne 
ńce łuków są 
dcinków podat-

dotyczy także 
3 zastrzeza n i a / 
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4(51) E21D A1(21) 267808 (22) 87 09 16 
(71 ) Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, 

Gliwice 
(72) Chudek Mirosław, Głuch Piotr, Limburski 

Tadeusz, Stachowicz Stanisław, Kosiński 
Zdzisław 

(54) Stalowa obudowa połączenia wlotu 
szybowego z szybem 

(57) Stalowa o 
nie nośne /3/, 
ściany bocznej 
cia ściany boc 
wyrobiska wlot 
łuki stalowe / 
re w przekroji 
o które z jodn 
wlotu /Z/, a z 
bocznej połącz 

budowa ma dwa poziome pierście-
o które opiera się obudowa 
poleczenia /4/. W miejscu przejś 

znej połączenia /4/ w poziomie 
u /2/ sa zabudowane przekątne 
5/, wykonana z blachcwnicy, któ-
pionowym maję proste ściany, 

ej strony opiera się obudowa 
drugiej strony obudowa ściany 
enia /4/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) E210 A1(21) 269389 (22) 87 12 08 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 

"POLMAG" Centrum Mechanizacji Górnictwa 
"KOMAG", Gliwice 

(72) Čišen Edward, Romanowicz Stanisław, 
Skolik Wojciech, Flak Marek, Pilarski 
Derzy, Okuliński Andrzej, Wołczyk Roman 

(54) Obudowa obszaru chodnika w miejscu 
skrzyżowania z wyrobiskiem ścianowym 

(57) Obudowa zawiera dwie sekcje, z których 
każda ma stropnicę /l/ połączoną przegubowo 
z końcami belek /2/, /3/. Belka /2/ drugim 
końcem jest połączona z cięgłem /4/ zamoco
wanym przegubowo w spagnicy /5/, a druga 
belka /3/ jest połączona za pomocą cięgieł 
/6/, /7/ mechanizmu lemniskatowego ze spęg-
nica /8/. Spęgnice /5/, /8/ sa związane mię
dzy sobą za pomoce prowadzącej belki /9/, 
usytuowanej nad spągiem. Belki /2/, /3/ sa 
podparte hydraulicznymi stojakami /10/ osa
dzonymi w spęgnicach /5/, /8/. Ponadto obu

dowa ma co najmniej jedne wychylnę stropnicę 
/li/ połączona za pomoce łącznika /12/ ze 
stropnicę /1/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) E21D A1(21) 269390 (22) 87 12 09 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 

"POLMAG" Centrum Mechanizacji Górnictwa 
"KOMAG". Gliwice 

(72) Cisoń Edward, Piwowarczyk Kazimierz, 
Pacha Oózef, Maciejczyk Oózef, Cholewa 
Jacek, Jeziorski Henryk 

(54 ) Obudowa skrzyżowania chodnika z wyrobis
kiem ścianowym "~ 

(57) Obudowa składa się z dwóch sekcji, z któ
rych każda ma stropnicę /l/ połączona przegubo
wo z końcami belek /2/, /3/. Drugi koniec belki 
/2/ jest połączony zs pomoce cięgła /4/ za 
spęgnice /5/, a belki /3/ za pomoce cięgieł 
/6/, /1/ mechanizmu lemniskatowego ze spagnicę 
/8/. Belki /2/, /3/ są podparte hydraulicznymi 
stojakami /10/. Spęgnice /5/, /8/ sę zwięzane 
między sobą za pomocą prowadzącej belki /9/. 
Między prowadzącymi belkami /9/ sekcji są usy
tuowane dwa korekcyjne mechanizmy /13/ odwróco
ne względem siebie o 180°, łączące belki /9/ 
między sobą. Każdy z korekcyjnych mechanizmów 
/13/ z obu stron jest połączony obrotowo z 
prowadząca belką /9/, przy czym jedno z tych 
połączeń jest przesuwne, a drugie nieprzeauwne. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) E210 A1(21) 269391 (22) 87 12 09 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 

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

(72) Cisoń Edward, Romanowicz Stanisław, 
Kubik Kazimierz, Pilarski Jerzy, 
Korzeniowski Szczepan, Anczok Hubert 

(54) Urządzenie do korekcji poprzecznej 
stropnic obudowy skrzyżowania 
c"hodnik"â z wyrobiskiem ścianowym 

(57) Urządzenie ma dwa wózki /l/, /2/ Zabudowa-
ne przesuwnie na stropnicach /6/, /7/ sekcji 
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obudowy. Wózki /l/» /2/ są połączone między 
sobą za pomoce przegubowego mechanizmu /10/ 
oraz usytuowanych poprzecznie hydraulicznych 
cylindrów /20/. Przesuwanie wózka /l/, /2/ 
wzdłuż stropnicy /6/, /7/ Jest dokonywane za 
pomoce hydraulicznego cylindra usytuowanego 
pod stropnicę /6/, /7/. Hydrauliczny cylinder 
jest zamocowany do wózka /l/, /2/, a drugim 
końcem do stropnicy /6/, /7/. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) E21D A1(21) 270165 (22) 88 01 14 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 

"POLMAG" Centrum Mechanizacji Górnictwa 
"KOMAG", Gliwice 

(72) Cisoń Edward« Romanowicz Stanisław, 
Korzeniowski Szczepan., Anczofc Hubert, 
Piwowarczyk Kazimierz, Pacha Jen 

(54) Zmechanizowana obudowa skrzyżowania 
wyrobiska ścianowego z chodnikiem 

(57) Obudowa składa się z dwóch sekcji /A/» 
/B/ poleczonych między sobę za pomoce korek
cyjnych cylindrów oraz hydraulicznych cylind
rów /16/ służących do przesuwania obudowy. 
Każda z sekcji /A/» /B/ m« stropnicę /l/ od 
strony «tropu i/lub spęgnicę /8/ od strony 

spągu zakończone występem /17/ symetrycznym 
względem pionowej płaszczyzny symetrii sekcji 
/A/, /B/. Co najmniej jeden z występów /17/ 
jest utworzony z dwóch płaszczyzn przenikają
cych się pod ketem rozwartym. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) E21D A1(21) 271751 (22) 88 04 09 
(71) Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi 

Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi 
"CUPRUM", Wrocław 

(72) Ogrodniczek Roman, Twardak Eugeniusz 
(54) Złącze śrubowe sprzęgające prowadnik 

z dźwigarem w szybie górniczym 
(57) W śrubowym złęczu ustalająca płyta /2/ 
jest bezpośrednio sprzęgnięta swymi wielozęb-
kami /5/ z wielozabkami /5/ elementu nieprzes-
tawnie złączonego z dźwigarem /4/. 

/6 zastrzeżeń/ 

12 15 11 4 10 

DZIAŁ F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZ8R03ENIE; TECHNIKA MINERSKA 

4(51) F01K A2(21) 273172 (22) 88 06 16 
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Matula Walter, Gabryś KaroJ, Krecka 

Bernard 
(54) Układ siłowni cieplnej z turbiną 

kondensacyjną 

(57) Układ zawiera poleczone w zamkniętym 
obiegu wodnego czynnika roboczego kocioł pa
rowy /l/, turbinę upustową /2/, zbiornik 
skroplln z odgazowywaczem /4/ i podgrzewacz 
regeneracyjny /6/ wody, zasilane ciepłem pa
ry z upustów tej turbiny oraz wydzielony 

obieg pompy ciepła z czynnikiem roboczym, 
korzystnie am >niakiem lub freolin, w którym 
sprężarka /14 ' par czynnika roboczego jest 
połączona z p-zeciwprężną turbiną /15/ włą
czoną w gałąź pary wodnej między upustem tur
biny /2/ i podgrzewaczem regeneracyjnym /6/. 
Skraplacz /8/ par czynnika roboczego stanowi 
wymiennik odzyskanego ciepła. Parownik /7/, 
obiegu pompy ciepła jest zainstalowany pomię
dzy turbinę upustową /2/ i zbiornikiem skrop-
lin z odgazowywaczem /A/. /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) F02F A1(21) 269537 (22) 87 12 16 
(71) Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu 

Technicznego "ZORPOT", Kraków 
(72) Jaskólski Jerzy, Kubala Ignacy, 

Magiera Jerzy, Oracz Alojzy 
(54) Tłok do silników spalinowych 
(57) Tłok charakteryzuje się tym, że w części 
pierścieniowej /2/ z wkładkę pierścieniowe 
/7/ ma wykonane cztery rowki. Wkładka /1/ ma 
rowki przeznaczone dla pierwszego i drugiego 
pierścienia uszczelniajęcego o poprzecznym 
przekroju trapezowym. Geometryczne wymiary 
przekroju poprzecznego tłoka zmieniają się w 
sposób cięgły w funkcji obciężeń cieplnych 
tłoka i rozkładu pól temperatur w tłoku. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) F02M Ai(21) 266803 (22J 87 07 14 
(71) Ośrodek Doradztwa Technicznego 

"ZORPOT-SIMP", Warszawę 
(72) Jankowski Antoni 
(54) Sposób sterowania przepływem paliwa 

wgłównym układzie gaźnTka 
(57) Spcsób polega na tym, że przepływ paliwa, 
regulowany elektrozaworem sterowanym układem 
elektronicznym, przy położeniu przepustnicy 
gażnika odpowiadajęcym pracy silnika na biegu 
Jałowym, Jest zamknięty lub dławiony w przy
padku, gdy prędkość obrotowa silnika Jest nie 
mniejsza od prędkości obrotowej zamykania 
lub dławienia przepływu paliwa - , na
tomiast przepływ ten jest otwarty, przy takim 
samym położeniu przepustnicy, w przypadku, 
gdy prędkość obrotonse silnika jeet nie więk

sza od prędkości obrotowej otwierania przepły
wu paliwa - n , przy czym w zakresie pręd
kości obrotowej silnika n •*■ n , przy takim 
samym położeniu przepustnicy, przepływ paliwa 
jest otwarty przy zwiększaniu prędkości do 
prędkości n , natomiast przepływ ten jest zamk
nięty lub dławiony przy zmniejszeniu prędkości 
do prędkości n . 

Przy położeniu przepustnicy różniącym się 
od położenia odpowiadającego pracy silnika na 
biegu jałowym przepływ paliwa jest otwarty w 
całym zakresie prędkości obrotowej silnika. 
Prędkość n jest dobierana tak, aby wyelimino
wać gaśniecie silnika, przy czym przy zamyka
niu przepływu paliwa prędkość n jest większa 
od 1360 obr/min, przy dławieniu przepływu pa
liwa prędkość n jest większa od 1060 obr/min, 
a różnica między prędkościami n i n Jest 
większa niż 10 obr/min. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F02M A1(21) 266804 22) 87 07 14 
(71) Ośrodek Doradztwa Technicznego "ZORPOT-

-SIMP-, Warszawa 
(72) Jankowski Antoni 
(54) Sposób sterowania przepływem paliwa 

w układzie biegu jałowego silnika 
(57) Sposób polega na tym, że przepływ paliwa, 
regulowany elektrozaworem sterowanym układem 
elektronicznym, jest zamknięty lub dławiony 
przy wyłęczaniu silnika oraz przy prędkości 
obrotowej silnika nie mniejszej od prędkości 
obrotowej zamykania lub dławienia przepływu 
paliwa - n , natomiast przepływ ten Jeet otwar
ty przy włączaniu silnika oraz przy prędkości 
obrotowej silnika nie większej od prędkości 
obrotowej otwierania przepływu paliwa - n , 
która dobierana jest tak, aby wyeliminować 
gaśniecie silnika. 

W zakresie prędkości obrotowej silnika 
zawartej pomiędzy prędkościę obrotowe n , a 
prędkościę obrotowe n przepływ paliwa jeet 
otwarty przy zwiększaniu prędkości obrotowej 
silnika, aż do prędkości n ,z oraz przepływ 
paliwa jest zamknięty lub dławiony przy zmniej
szaniu prędkości obrotowej silnika, aż do pręd
kości równej prędkości n , przy czym różnica 
między prędkościę n , a prędkościę n zawiera 
si? w zakresie 5*3500 obr/min, w zależności od 
rodzaju silnika. /I zastrzeżenie/ 

4Ś51) F02M A1(21) 267045 (22) 87 07 28 
(71) Ośrodek Doradztwa Technicznego "ZORPOT", 

Warszawa 
(72) Jankowski Antoni, Wasilewski Maciej, 

Golemba Henryk, Polatyński Wojciech, 
Kłos Bogdan 

(54) Urządzenie do sterowania przepływem 
osiiwa w układzie biegu jałowego gaźnika 

(57) Urządzenie ma elektrozawór /4/, wmontowa
ny w układ /l/ biegu Jałowego, sterowany ukła
dem elektronicznym /5/ i wyposażony w iglicę 
/6/4 dociekane sprężynę /7/ do otworu /8/, połączonego z otworem /9/ dyszy /2/ biegu ja
łowego, przy czym pole przekroju poprzecznego 
otworu /8/ jest większe od pola przekroju 
poprzecznego otworu /9/. Układ /5/ jest zaei-
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lany z instalacji elektrycznaJ silnika i po
łączony Jest na wejściu z czujnikiem /17/ 
prędkości obrotowej silnika. /I zastrzeżenie/ 

^ Jß ý vj 

4(51) F02M A1(21) 267075 (22) 87 07 30 
■ZORPOT" (71) Ośrodek Doradztwa Technicznego 

Warszawa 
(72) Jankowski Antoni, Golenbs Henryk, 

Wasilewski Maciej, Polatyńaki Wojciech, 
Kłos Bogdan 

(54) Urządzenie do sterowania przepływem 
paliwa w układzie głównym gaźnika 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że w 
układ główny /l/ gaźnika /3/ wmontowany Jest 
elektrozawór /4/, starowany układem elektro
nicznym /5/# mający iglicę /6/ współpracujące z otworem /8/ głównej dyszy paliwowej /2/, 
przy czym układ /5/ połączony Jest na wsjściu 
z czujnikiem /19/ prędkości obrotowej silnika 
i czujnikiem /18/ położenie przepustnicy /17/. 
Układ /5/ składa się z zespołu /20/ filtracji 
zespołu /21/ przetwarzania impulsów i kompen
sacji temperaturowej, zespołu całkującego 
/24/, zespół /25/ transformacji impedancji, 
zespołu /26/ komparatora napięcia stałego, 
zespołu /27/ progu prędkości obrotowej, zes
połu /28/ histerezy prędkości obrotowej, zes
połu dopaaowania /29/, zeapołu blokady /30/, 
zespołu /32/ sterowsnia elektrozaworem, zes
połu /33/ zabezpieczenia przed zwarciem i 
ograniczenia natężenia prądu wyleczenia elek
trozaworu, zespołu /23/ Stabilizacji napięcia, 
zespołu /22/ zabezpieczenia przed zmianę bis-
gunowości oraz zespołu czaaowego /31/. 

/I zastrzeżenia/ 

4(51) F02M A2(21) 272016 (22) 88 04 22 
(75) Karczmarek Ryszard, Warszawa 
(54) Urządzenie ujednoradniajęce skład 

mieszanki paliwowo-powietrznej w 
spalinowych silnikach gaźnikowych 

(57) Urzędzenie składa się z minimum dwóch ze 
tawów promieniowych łopatek kierujących usytu 
owanych w przewodzie ssęcym za przepustnica 
gaźnika. Łopatki w każdym z zestawów nachylon 
sa pod ketem do kierunku przepływu mieszanki, 
przy czym kęty nachylenia łopatek w kolejnych 
zestawach sa przeciwne i każdy z zestawów zaw 
rowuje mieszankę w kierunku przeciwnym niż 
poprzedni. Łopatki w sęsiednich zestawach sa 
obrócone względem siebie o kęt bliski połowie 
keta pomiędzy sąsiednimi łopatkami w jednym 
zestawie. /I zastrzeżenie^ 

4(51) F02P> A1 (21) 267767 (22) 87 09 15 
(71) MTA Központi Fizikai Kutató Intézete, 

Budapeszt, HU 
(72) GomÔry István, Juhász György, SzöllÖsi 

János, Zimmer György 
(54) Sposób 1 urządzenie do określania moment 

zapłonu w silnikach spalinowych 
(57) Sposób polega na tym, że mierzy się pręd 
kość kętowę wału głównego za pomoce miernika 
położenia. Podczas pomiaru sprawdza się położi 
nie kątowe wału głównego podczas każdego posz 
czególnego obrotu, w co najmniej dwóch róznyc 
położeniach kętowych, za pomoce co najmniej 
jednego czujnika stacjonarnego i jednego lub 
kilku czujników reagujęcych na zmiany tempera 
tury i/lub obciężenia silnika. Mierzy się cza 
pomiędzy tymi dwoma położeniami kętowymi, np. 
przez zliczanie ciągu impulsów, uzyskane war
tości zapisuje się w pamięci, a następnie na 
podstawie znajomości sygnałów czujników stacji 
narnago i/lub czujników ruchomych, jak równia 
przy zastosowaniu zapamiętanych okresów czasu* 
okrsśla się moment zapłonu w znany sposób, koj 
rzystnie przy użyciu metody liniowej. 

Urządzenie zawiera nadajnik /12/ sygnał 
zamocowany do wału głównego /li/, układ przetj 
warzanla /15/ sygnałów, co najmniej jeden pr 
wornik pomiarowy /14/, Jak również Jeden czu 
nik /13/ umieszczony w torze sygnałowym /O/ 
nadajnika /12/ sygnałów. /12 zastrzeże 
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(71) MTA Központi Fizikai Kutató Intézete, 
Budapeszt HU 

(72) Juhász György,Szölló'si János, Szűcs 
Karoly, Zimmer György 
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/g4) sposób i urzędzenie do nastawiania 
sygnałów sterujących w urządzeniach 
pracul9cych periodycznie, zwłaszcza 
dla określania momentu zapłonu w 
Filnikach spalinowych w zależności 
öd parametrów ruchu 

(57) Sposób polega na tym, że mierzy się pa
rametry ruchu wpływajęce zasadniczo na dzia
łanie urządzenia, na podstawie parametrów 
ruchu określa się wartoóć liczbowa wymaganego 
nastawiania sygnałów sterujących i korzystnie 
zapamiętuje się Ją w ciągu liczbowym. Następ
nie przeprowadza się tak długo zliczanie cię
gu liczbowego, aż zawartość zmniejszy się do 
zera, po czym wytwarza się impuls. Podczas 
zliczania wartość licznika kontroluje się w 
spcsób ciągły, na podstawie wartości cięgu 
liczbowego określa się wymagany moment następ
nego skokowego sygnału impulsowego i odpowied
nio wytwarza się chwilowy sygnał skokowy. 

Urzędzenie zawieYa generator /li/ impul
sów, filtr /12/ zakłóceń, układ sterujęcy 
/13/. układ pamięciowy /14/ i układ wejściowy 
/15/f programowany dzielnik /17/ i licznik pomiarowy /18/. Wejścia filtru /12/ sę dołę-
czone do więzki przewodów /A/, a wyjścia sę 
dołączone poprzez więzkę przewodów /B/ do 
wejść układu sterujęcego /13/. 

/8 zastrzeżeń/ 

4(51) F040 A1(21) 267755 (22) 87 09 14 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 

"POLMAG", Zabrzańska Fabryka Maszyn 
Górniczych "POWEN", Zabrze 

(72) Błaszczyk Andrzej, Najdecki Stefan, 
Nowak Barbara, Pawlik Roman, Rydlewicz 
Janusz, Staniszewski Jerzy, Wróblewski 
Andrzej, Hoszek Barbara 

(54) Pompą zatapialną z chłodzeniem wodnym 
napędowego silnika elektrycznego 

(57) Pompa charakteryzuje się poleczeniem 
poprzez kanał /4/, w kadłubie /2/ silnika 
napędowego /3/, kanału /5/ w kadłubie spirsl-
nym /i/ z kanałem wylotowym /6/ w pokrywie 
silnika napędowego /3/, przechodzącym w kró-
ciec tłoczny /7/. 

Dla zapewnienia najkorzystniejszych pa
rametrów przepływu pompowanej cieczy z zanie
czyszczeniami, przekroje wymienionych kanałów 
/4, 5, 6/ sę większe od przekroju oczek /8/ 
kosza ssawnego /9/ pompy. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) F158 
(71 

A1 (21) 267839 (22) 87 09 18 
Zakład Doświadczalny przy Wytwórni 
Filtrów "PZL-SĘDZISZOW-, Sędziszów 
Małopolski 

(72 ) Drozd Adam 
(54) Zblokowany układ sterowania pneumatycznego 
(57) Układ ma płytę /l/, kolektor przyłącze
niowy, element sterujęcy /3/, łączniki /4/, 
przewody /5/, uszczelki /6/, kanały /7/ oraz 
tworzywo uszczelniające /8/. Pneumatyczne ele
menty sterujące i wykonawcze połączone są mię
dzy sobą bezprzewodowo. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) F168 A2(21) 273196 (22) 88 06 17 
(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, 

Poznań 
(72) Mikołajczak Marian, Cywiński Marek, 

Fayfer Józef, Grądzielewski Zdzisław 
(54) Zabierak kołkowy do urządzeń zabezpiecza

jących maszyny przed przeciążeniem 
(57) Zabierak kołkowy /l/ ma powierzchnię 
stycznego natarcia /6/, powierzchnię przejś
ciową /7/ o -małym promieniu krzywizny /r/, po
wierzchnię ślizgową /8/, powierzchnię przejś
ciową - ześlizgową /9/ oraz powierzchnię ześ
lizgową /10/, przy czym powierzchnia ślizgowa 
/8/ jest na tyle duża, że znacznie skraca 
wierzchołek zabieraka kołkowego /l/. 

/2 zastrzeżenia/ 
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4(51) F16D A1(21) 267777 (22) 87 09 16 
(71) Fabryka Aparatury Elektrycznej "EMA-ELFA", 

Ostrzeszów 
(72) Szymański Franciszek, Matýsek Tadeusz, 

Momot Zbigniew, Czuba Jan 
(54 ) Hanulec tarczowy 
(57) Hamulec tarczowy składa się z obudowy 
/l/ wyposażonej w pierścień prowadzący /2/, 
wewnątrz którego umieszczony Jest przesuwnie 
korpus /3/ sprzężony ze zworę /4/ oraz pokry
wę /?/* * którym obudowa /l/ zamknięta Jest 
od czoła wkrętkę /5/ napinające sprężynę ta
lerzowe /6/ oraz wyposażony Jest w mechanizm 
do samoczynnej regulacji szczeliny roboczej 
/S/ złożony z symetrycznie rozłożonych na ob
wodzie kołków /8/ zaopatrzonych w stożkowe 
końcówki oraz napinanych za pomoce wkrętów 
/9/ pakietów sprężyn talerzowych, przy czym 
do obudowy mocowana Jest tarcza ustawcza obej
mująca tarczę cierne /12/ i sprzężone z nię 
koło zębate /13/ a także osadzone aę tulejki 
prowadzęce i korki uszczelniajęce oraz tulejka 
przepustowa. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) F16F A1(21) 267775 (22) 87 09 15 
(71) PAN Instytut Podstawowych Problemów 

Techniki, Warszawa 
(72) Holnicki-Szulc Jan 
(54) Sposób 1 urządzenie do tłumienia drgań 

wymuszonych w ustrojach konstrukcji 
(57) Sposób tłumienia drgań polega na tym, 
ża staruje alę częściowa drgań własnych ust
roju. W ustroju konstrukcyjnym opcjonalnie 
wyłącza się /względnie przyłącza/ ze współ
pracy przynajmniej jeden element konstruk
cyjny. 

Urzędzenle jest wyposażone w sprzęgło 
sterowane, połęczone z dzielonym elementem 
konstrukcyjnym /6, 6*/ ustroju przenoszącym 
siły osiowe. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) F16G A1(21) 272958 (22) 88 06 08 
(75) Tallk Dan, Rybnik; Strózik Wiesław, 

Zabrza t Lubazczyk Bolesław, Turza Si.; 
Surowiec Marian, Wodzisław Si. 

(54) Złącze, zwłaszcza do twardych taśm 
górniczych przenośników urobku 

(57) Złęcze składa się z wygiętej płytki /2/ 1 
zaokrąglonej na końcach, aajęcej otwory /6/, j 
/1/ i z elementów łączących dwa wygięte końce 
płytki z taśmę przenośnika. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F16G 
B65G 

A2(21) 273007 (22) 88 06 09] 

(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Oecowski Andrzej, Zyska Bronisław, 

Kulawik Arkadiusz, Podoliński Witold, 
Karwicki Zygmunt 

(54) Spinacz do łączenia taśmy przenośnikowej 
oraz sposób jego wytwarzania 

(57) W spinaczu ramiona obejmy maję przekrój 
poprzeczny w kształcie kątownika, którego po-j 
ziome ścianka /2/ jest zeopatrzona w otwory 
dla mocujących przetyczek /4/ i tworzy zawias 
/5/ dla łącznikowego sworznia /6/, natomiast 
pionowa ścianka /7/ na równoległych ramionach I 
obejmy etanowi dystansowy kołnierz /&/ chronią 
cy przetyczki /4/, a w Jej środkowej części 
stanowi wzmacniające żebro /9/, zwiękazające 
pole przekroju zawiasu /5/. 

Spinacz wytwarza się przez wycinanie w 
taśmie stalowej kształtowego otworu zbliżonego 
do litery "T" o wyoblonya końcu dłuższej częś
ci oraz wykonanie otworów pomiędzy wyobleniemi 
Jego krótazą częścią. Następnie wywija się 
brzegi całej dłuższej części kształtowego otwj 
.ni, tworząc poziomą ściankę obejmy, po czym od 
cina alę kontur zewnętrzny wokół tej dłuższej 
części kształtowego otworu, tworząc pionowe 
ściankę obejmy spinacza. /2 zastrzeżenia/ 

U 2 

ł^r 

4(51) F16H A2(21) 272971 (22) 88 06 08 
(71) Jarocińska Fabryka Obrabiarek 

"PONAR-JAFO". Jarocin 
(72) Regulski Zdzisław, Sobczak Henryk, 

Tryk Janusz 
(54) Przeeuwny zeepół elementów napędowych 
(57) W zeapole na zwrócone do siebie piasty 
/ V i /4/ kół zębatych /l/ i /2/ nasunięta jes_ 
cienkościenne tuleja /7/, której ścianki zagłę
biona sę w kanałkl /5/ i /6/. /3 zastrzeżenia/ 
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4(51) F16L A1(21) 267378 (22) 87 08 18 
(71) Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego 

"STOLICA", Warszawa 
(72 ) Szpatowski Antoni 
(54) układ do zabezpieczania magistrali 

wodociągowych przed zamarzaniem 
(57) Układ zawiera kontaktowe termometry /Tl, 
72, T3/ połączone z głównymi zasuwami /Zl i 
Z2/, które następnie sa poleczone z druga parę 
zasuw /Zsl i Zs2/ zamontowanych na przewodach 
ssawnych agregatów pompowych, które z kolei 
połączone są z pompowymi agregatami /Agi i 
Ag2/, przy czym przed zasuwami /Zl i Z2/ sa 
zamontowane dodatkowo dwa manometry /Mkl i Mk2/ 
połączone z druga parę zasuw /Zsl i Zs2/ po
przez analizator ciśnień. /I zastrzeżenie/ 

(71) Politechnika śląska im. W. Pstrowskiego, 
Gliwice ; Zakłady Pomiarowo-Badawcze 
Energetyki "ENERGOPOMIAR", Gliwice 

(72) Kochel Zbigniew, Zieliński Zygmunt, 
Zajdel Antoni 

(54) Palnik do spalenia ciężkich paliw 
ciekłych" 

(57) Palnik 
łych składa 
kulacyjnego 
głowicę roz 
ryczne kana 
zbieżnych i 
liwa, oraz 
niowy kanał 
rozpylanie 

do spalania ciężkich paliw ciek-
się z palnika ciśnieniowego, cyr-
/1/ wyposażonego we współosiowe 
pylajęcą /4/, posiadającą cylind-
liki zakończone dyszami /5/ o osiach 
odsuniętych od osi rozpylanego pa-
nakrętkę /6/ zamykającą pierście-
czynmka gazowego wspomagającego 

/l zastrzeżenie/ 

4(51) F23D A1(21) 267821 |22) 87 09 18 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Litwin Tadeusz 
(54) Palnik 
(57) Zgodnie z wynalazkiem w płaszczyźnie 
poprzecznej komory spalania /l/, na drodze 
przepływu powietrza /2/ ustawione sa co najm

niej dwie przegrody główne /12, 13/ zaburza
jące ten przepływ i powodujące powstanie głów
nych stref recyrkulacji spalin /14, 15/, nato
miast przestrzeń pomiędzy przegrodami głównymi 
/12, 13/ poprzedzielana jest przegrodami pomoc
niczymi /16/ rozstawionymi równomiernie, w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie, wywołującymi powsta
nie lokalnych stref recyrkulacji łączących się 
ze strefami głównymi /14, 15/, a wyloty gazu 
/19, 22/ wstępnie zmieszanego w mieszalniku /3/ 
z powietrzem usytuowane sę w obszarach głównych 
stref recyrkulacji /14, 15/ w odległości od 
przegród głównych /12, 13/ od 1 do 6 razy więk
szej od wymiarów charakterystycznych / A R / tych 
przegród kierując strugi paliwa /20, 23/ pop
rzecznie poprzez te strefy /14, 15/ w kierun- • 
ku przepływu powietrza /2/. /i zastrzeżenie/ 

4(51) F23Ü A1(21) 273559 (22) 88 07 06 
(30) 87 07 06 - HU - 3032/87 
(71) Pécsi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Gépgyártó Vállalat, Pécsvárad, HU 
(54) Urządzenie do usuwania żużla, o działaniu 

ciągłym, zwłaszcza do kotłów domowych i 
Komunalnych • 

(57) Urządzenie do usuwania żużla, o działaniu 
ciągłym, zwłaszcza do kotłów domowych i komunal
nych, ze stałym rusztem i zgarniaklem dołączo
nym do elementu ruchomego, charakteryzuje się 
tym, że obszar ruchu zgarniaka /5/ sięga aż do 
zewnętrznej kraty /4/ nieruchomego rusztu /3/, 
a odstęp pomiędzy rusztem /3/ i otworem wyjś
ciowym strefy ogniowej /l/ jest większy od wy
sokości zgarniaka /5/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) F23L A1(21) 267741 (22) 87 09 12 
F27D 

(71) Politechnika śląska, Gliwice 
Huta KOŚCIUSZKO, Chorzów 

(72) Kozioł Joachim, Wojciechowski Grzegorz, 
Spendel Oan, Sierant Mirosław, Woj tacha 
Zbigniew, Sikora Bogdan 
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(54) Chłodzona zasuwa spalinowa 
(57) Płyta zasuwy na zarys boku określony 
promieniem /R/ wynoszący* od 1,5-3,0 wysokoéci 
zasuwy /H/. Konstrukcja szkieletowo-nośna /3/ 
ma z Jednaj strony króćce dolotowe /4/ a z 
drugiej strony ma króćce wylotowe o końcach 
/5/, /7/ uaytuowanych w otworach znajdujących 
sie w dolnej podstawie oraz w powierzchniach 
bocznych płyty betonowej /6/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) F24H A1(21) 271865 (22) 88 04 14 
(75) Oleé Alojzy, Mikołów 
(54) Układ grzejny centralnego ogrzewania 
(57) Układ ma zawór odcinający / l / doprowadza-
Jęcy gaz do zaworu termo-elektromagnetycznego 
/ 3 / , a z niego do zaworu regulujęco-sterujęcego 
/ 5 / . 2 zaworu regulujęco-sterujęcego / 5 / wy
prowadzone sa trzy przewody, z których przewód 
/ 6 / połączony Je8t poprzez zawór bimetalowy 
/ 2 0 / z kolektorem / 2 3 / palników inżektorowych 
/ 2 2 / , przewód / 7 / Jest połączony z regulato
rem przeponowym / l i / a przewód / 8 / połączony 
jest z termoregulatorem / 9 / . Z ko le i regulator 
przeponowy / l i / ma wyprowadzony przewód / 1 3 / do 
paleniska / 2 4 / i zakończony Jest palnikiem / 2 1 / , 
a wyprowadzony z termoregulatora / 9 / przewód 
/ 1 0 / zasi la przewód / 6 / . Zapalacz / 1 6 / zas i l a 
ny jest gazem przewodem / 1 5 / z zaworu termo-

-elektromagnetycznego / 3 / , z którego wyprowa
dzony jeat również przewód elektryczny / 1 7 / 
do termos lemen tu / 1 8 / . ,/3 zastrzeżenia/ 

'^«j t-l «I o| e| 9|fi 

4(51) F26B 

■ O -

A3 (21) 267796 (22) 87 09 15 
(61) patent 137213 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ceramiki 

Elektrotechnicznej "CEREL", Boguchwała 
k/Rzeszowa 

(72) Onak Stanisław, Wanic Marian 

(54) Sposób suszenia elektrycznego płoszek 
ceramicznych 

(57) Wynslazek wykorzystuje istotę patentu 
nr 137213 ulepszając rozwiązanie w zakresie 
budowania stosów płoszek przeznaczonych do 
suszenia. 

Płoszki układa się na platformie /2/ po
krytej elektrodę /4/, w oddzielnych stosach 
pionowych w kilku warstwach poprzecznie do 
siebie. Każda warstwa w stosie zawiera co m 
niej dwie płoszki nie stykające się ze soba. 
W platformie w miejscach przelotu między stc 
sami wykonuje się otwory wentylacyjne. W płc 
ki położone najwyżej wciska się elektrody, 
podłęcza się je do źródła prądu /R/ i suszy 
płoszki /l/ prądem elektrycznym przepływająca 
przez nie poprzecznie do ich osi wzdłużnej. 

/2 zastrzeżenie* 

.gyn rm mn 

4(51) F 268 

A. J_ 

A1(21) 267825 

\R\ 

n 

~3S0V 

(22) 87 09 M 
(71) Fabryka Elementów Wyposażenia Budownicfl 

"METALPLAST", Zamość 
(72) Proc ZJózef, Mielniczek Marian, Pawłowsl 

Jerzy, Niderla Józef 

(54) Sposób konwekcylnego suszenia powłok 
Tarb wodorozcieńczalnych i urzędzenie 
do konwekcylnego suszenia powłok farb 
wodorozcieńczalnych 

(57) Sposób konwekcyjnsgo suszenia powłok fi 
wodorozcieńczalnych polegający na podsuszeni 
suszeniu 1 schładzaniu w sekcjach suszarni,] 
charakteryzuje się tym, że detale podsuszani 
w sekcji podsuszania powietrzem o temperatui 
20-40°C i wilgotności względnej poniżej 35%j 
doprowadzanych na całej długości sekcji w pi 
ciwpradzie, a następnie suszone w temperatui 
100-180°C przy około jednokrotnej wymianie 
wietrze, a potem wychładzane w sekcji schła! 
nia w temperaturze obniżającej się od 130°Cj 
40°C, przy czym powietrze z sekcji schładzaj 
podawane jest do sekcji podsuszania* 

Urzędzenie składa się z sekcji podsusz« 
/l/ w kształcie tunelu, wzdłuż którego doprl 
dzone sę równomiernie z dwóch stron, skośni] 
góry, przewody /4/ powietrza zakończone dysi 
/7/, ściany boczne tunelu utworzone sę przej 
zachodzęce na siebie pionowe, odchylane w ot 
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bocznej krawędzi o kat 0-90° i unieruchamiane 
swoich położeniach powierzchnie /8/, przy 

cZym sekcja podsuszania /l/ przechodzi w cek-
Cię suszenia /2/ z grzejnikami czynnika susza-
cego zakończone sekcję schładzania /3/ połączona przewodami /A/ z wentylatorami z sekcja 
dsuszania /1/. /3 zastrzeżenia/ po 

A2(21) 271297 (22) 88 03 17 4(51) F27B 
(71) Politechnika Świętokszyska, Kielce 
(72) Głasek Grzegorz, Głasek Wiesław 
(54) Piec oporowy komorowy z retortą stalową 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniej
szenia strat cieplnych. W wymurówce /5/ pieca 
umieszczona Jest retorta /l/ ze szkła kwarco
wego w postaci dwuściennego prostopadłościa
nu. Przestrzeń między ścianami retorty jest 
w stanie próżni. Powierzchnia wewnętrzna ścian 
jest metalizowana naparowanym berylem. Wewnątrz 
retorty /l/ znajduję się porcelanowe ramy /2/ 
z otworem na stalowe retortę /3/ i otworami 
na rury z elementami grzejnymi /4/. Retorta 
stalowa oparta Jest na podporach szamotowych 
/8/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F28C 
C103 

->J L i J l 

A1(21) 267734 (22) 87 09 11 

(71) Politechnika śląska im. W. Pstrowskiego, 
Gliwice, Zakład Koksowniczy "PRZYJAŹŃ", 
Dąbrowa Górnicza 

(72) Mianowski Andrzej, Przybyła Andrzej, 
Ciesielczyk Włodzimierz, Grześko 
Andrzej, Mrowieć Mieczysław, Przybyś 
Zbigniew, Wasilewski Piotr 

(54) Sposób intensyfikacji procesu chłodzenia 
gazów przemysłowych, zwłaszcza surowego 
gazu koksowniczego 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że przez 
urzędzenia zraszające do chłodnicy wstępnej 
działającej na zasadzie przeciwprądu krzy
żowego, po wyłączeniu lej z cyklu produkcyj
nego wprowadza się smołę koksowniczą lub olej 
o temperaturze poniżej 120°C, który to czynnik 
odbiera się na dole chłodnicy, a od dołu chłod
nicy do rurek wodnych wprowadza się gorącą 
wodę ewentualnie przemysłową o temperaturze 
poniżej 105°C. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) F28D A1 (23,) 267624 (22) 87 09 07 
(71) Centralny Ośrodek 8adawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej "INSTÁL", 
Warszawa; Gdańskie Przedsiębiorstwo 
I n s t a l a c j i Sanitarnych, Gdańak 

(72) Dobrzański Oerzy, Siemieńczuk Darzy 

(54) Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła 
z rurami grzejnymi o ściance śruEowo 
forsowanej 

(57) Wymiennik charakteryzuje się tym, że 
rdzeń rurowy /l/ zamknięty w części środkowej 
záslepkami /2/ połączony z króćcami /8/ wlo
towym i wylotowym, utwierdzonymi w półkulis-
tych dennicach /7/, ma po dwa, różnej wiel
kości, boczne otwory /a i b/ pod górną i nad 
dolną płytą sitową /5/. Otwór duży /a/ ma po
wierzchnię w przybliżeniu równą powierzchni 
wewnętrznej pola przekroju rdzenia /l/ i Jest 
skierowany przeciwnie do segmentowego wycięcia 
przegrody /3/ a otwór mały /b/ usytuowany jest 
po przeciwnej stronie rdzenia. Przegrody seg-
mentowe /3/ sę rozmieszczone na rdzeniu w od
stępach równych krotności stosunku skoku gwin
tu na rurach grzejnych /4/ i ilości jego zwo
jów oraz mają otwory nlekołowe kształtem dopa
sowane do przekroju poprzecznego gwintu rury 
grzejnej /4/. Otwory te są oaiami głównymi 
usytuowane względem siebie zgodnie w tym samym 
rzędzie i pod kątem ok. 90° względem otworów 
w sąsiednich rzędach. /3 zaatrzeżenla/ 

4(51) F28D 
F24D 

\ \ \ 
o-| io| «I H -̂ 1 <o| "j| 

A1(21) 267790 (22) 87 09 15 

(71) Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji 
Sanitarnych, Gdańak 

(72) Iwicki Jarzy, Wach Edmund, Siemieńczuk 
Jerzy, Dobrzański Oerzy, Owedyk Kazimierz 

(54) Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła, 
zwłaszcza do inutalacji centralnego 
ogrzewania wodnego typu grawitacyjnego 

(57) Wynalazek dotyczy wymiennika ciepła o 
zwiększonej efektywności wymiany ciepła. Wy
miennik charakteryzuje się tym, że komora wy
miany ciepła /l/ ma postać płaskiej skrzynki, 
której węższe ściany stanowią płyty sitowe /2/, 
a zamocowane w nich rurki /Z/ na czynnik grzew
czy usytuowane są w komorze /l/ równolegle do 
podstawy /4/ dyfuzora. Na zewnątrz każdej z 
płyt /2/ są zamknięte obudowami /5/ i /6/ 
przestrzenie, wewnątrz których naprzemlanlegle 
zamocowane są przegrody / 7/ tworzące komory 
zwrotne /8/ czynnika grzewczego. 

/4 zastrzeżenia/ 
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4(51) F28D 
F27B 

A2(21-) 27269 5 (22) 88 06 07 

(71) Przedsiębiorstwo Projektowania i 
Wyposażania Obiektów Przemysłowych 
"PROZEMAK", Wa r s ża wa 

(72) Brzostowski Antoni 0,, Lachmirowicz 
Maciej, Omyliński Oacek, Romaszewski 
Bogusław, Wiech Antoni 

(54) Płytkowy wymiennik ciepła 
(57) Płytkowy wymiennik ciepła, zwłaszcza do 
odzysku ciepła ze spalin w procesie produkcji 
włókna mineralnego, charakteryzuje się tym, 
że jest zbudowany z płyt /l/ i płaskowników 
/2/ tworzących prostopadłe do siebie kanały 
poziome /3/ i pionowe 74/. /3 zastrzeżenie/ 

DZIAŁ G 

F I Z Y K A 

4(51) G01B A1(21) 266708 (22) 87 07 06 
(71) Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Marce

lego Nowotki "T0MTEX", Tomaszów Mazo
wiecki 

(72) Bernét Tadeusz, Zysiak Witold, 
Wiórkowski Oacek 

(54 ) urządzenie do pomiaru długości taśmy 
znajdującej się w rucTiu 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie dokład
nego odmierzania odcinków przesuwającej się 
taśmy Î samoczynnego zatrzymywania ruchu taś
my po przesunięciu o zadany odcinek. Urządze
nie zawiera mechaniczny licznik wyposażony w 
mechaniczno-elektryczny programator. Licznik 
otrzymuje napęd z koła pomiarowego dociskanego 
do wału odbierającego teśmę i sprzężonego z 
licznikiem za pomoce sztywnego, przegubowego 
lub giętkiego wałka. Programator jest połączo
ny mechanicznie za pomocą przekładni zębatej 
/li, 15/ z licznikiem i elektrycznie za pomocą 
przakaźnika /PI/ z obwodem elektrycznym stero
wania napędem mechanizmu przesuwającego taśmę. 

Programator posiada dwa zespoły krzywek, 
zespół jednostkowy /12/ i zespół dziesiątkowy 
/16/ oraz dwa zespoły mikrowyłaczników /18/. 
Zespół jednostkowy /12/ krzywek jest zazębiony 

n a 
ß M^S ii H 

m m ' M M m m m 

Unfc 

fr-V-W Y-V 

Fig .2 

& M LŁ 
Fig. A 

z bębnem cyfrowym /10/ licznika wskazującym 
jednostki metrów, a zespół dziesiątkowy /16/ 
z bębnem /14/ wskazującym dziesiątki metrów. 

W układzie elektrycznym programatora 
zespół jednostkowy /17/ mikrowyłaczników /18/ 
jest połączony szeregowo z zespołem dziesiątko
wym /19/ mikrowyłaczników. Wszystkie mikrowy-
łączniki /18/ mają jeden punkt wspólny. W kaZ-
dej parze łączników programujących /23/ jeden 
z łączników łączy szynę zbiorczą z odpowiednim 
mikrowyłącznikiem zespołu dziesiątkowego /19/, 
a drugi łącznik łączy napięcie zasilające z 
odpowiednim mikrowyłącznikiem zespołu jednost
kowego /17/. Urządzenie ma zastosowanie do od
mierzania długości tkaniny w procesie jej wyt
warzania. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) G01B 
G01L 

A1(21) 274051 (22) 88 08 02 

(71) Akademia Marynarki Wojennej ira.Bohaterów 
Westerplatte, Gdynia 

(72) Oarski Wojciech, Kołodziejski Krystyn, 
Niedziela Witold, Gołąb Romuald 

(54) Sposób u czujnik do pomiaru głębokości 
zanurzenia, zwłaszcza w holowanych""! 
Telesterowśnych pojazdach podwodnych 
w obecności występujących zakłóceń typu 
udarowego, ciśnieniowego, termicznego i 
wibracji 

(57) Czujnik ma korpus /9/, w którego osi ko
lejno osadzone są: w gnieździe /10/ tłumik fali 
uderzeniowej / H / , membranowy przetwornik /13/ 
umieszczony w otworze /12/, układ elektroniczny 
/15/ umieszczony w otworze /14/ oraz wtyk /1// 
umieszczony w otworze /16/. Zewnętrzna powierz 
chnia boczna korpusu /9/ oraz membranowy przet
wornik i wtyk maję na swojej powierzchni bocz
nej rowki, w których umieszczone są pierścienie 
/19/ oddzielające Je od bezpośredniego styku 
z bocznymi ściankami gniazda przegrody /6/„ 
oraz bocznymi ściankami otworów /12 i 16/. 
Przelotowe otwory /12, 14 i 16/ ograniczone są 
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z obu stron korpusu poprzez nakrętki /2i i 22/ 
oQięczone gwintem z korpusem. Przedmiotem wyna
lazku jest również sposób działania czujnika. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) G01F 
G01D 

A1(21) 267517 (22) 88 08 28 

(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i 
Pomiarów "MERA-PIAP", Warszawa 

(72) Gośka 3an, Kołodziejski Stanisław, 
Macięg Marek, Strojnowski Tadeusz 

(54) Układ korekcji stałej przetwarzania 
czujnika przepływomierza z sygnałem 
impulsowym 

(57) Układ ma dzielnik impulsów /l/, na któ
rego wejście /W/ doprowadzone sa impulsy z 
czujnika przepływu. Dzielnik /l/ ma wejście 
zerujące /Z/ i wyjście kodowe /A...N/ pozwa
lające zapisać stałe przetwarzania K przez 
połączenie ich z wejściami bramki /?./ "I", 
Wyjecie tej bramki jest połączone z jednym 
z wejść bramki /3/ "NIE-LUB", której wyjście 
poprzez kondensator /C2/ połączone jest z 
wejściem drugiej bramki /4/ "NIE-LUB". 

Do tego samego wejścia dołączony jest 
rezystor /R2/, którego drugi zacisk jest do
łączony do dodatniego bieguna zasilania. 
Wyjście bramki /4/ "NIE-LUB" dołączone jest 
do wejścia licznika /'// i jednocześnie do 
drugiego wejścia bramki /2/ "I" i-poprzez 
kondensator /C3/ do jednego wejścia bramki 
/5/ "LUB", do którego dołęczony jest również 
rezystor /R3/ mający drugi zacisk poleczony 
z masę. Do pozostałych wejść bramek /5/ "LUB" 
i /4/ "NIE-LUB" dołączone jest wyjecie bramki 
/5/ "NIE-LUB" pracującej jako inwerter. Do 
poleczonych wejść bramki /6/ "NIE-LUB" dołę
czony jest punkt wspólny szeregowo poleczonych 
kondensatora /Cl/ i rezystora /fil/, 

/3 zastrzeżenia/ 

4 ( 5 1 ) G01G A 1 ( 2 1 ) 2 5 7 6 9 8 ( 2 2 ) 8 7 0 9 0 9 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wag, Lublin * 
(72) Borny Waldemar, Bielawny Ireneusz 

(54) Wagowy bezpiecznik przecięźeniowy 
(57) Bezpiecznik przecięźeniowy stanowi zespół 
dźwigni /l, 5/ poleczonych między sobę przegu
bowo, przy czym pomiędzy dźwignia*mi umieszczo
ny jest element /2/ czynny, sprężyna /Z/ pow
rotna oraz ogranicznik /4/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) G01L A2(21) 273068 (22) 88 06 13 
(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Szmelter Wojciech, Kryczka Jan, 

Piasecki Maciej, Gniotek Krzysztof 
(54 ) Sposób i urządzenie do pomiaru momentu 

skręcajacego 
(57) Sposób pomiaru momentu skręcającego, 
zwłaszcza wału mieszadła, polega na tym, że 
mierzy się ugięcie elementu sprężystego wywoła
ne oddziaływaniem sił zginających roboczej częś
ci pasa klinowego wału na ten element, zależne 
od wielkości momentu skręcającego wału, po up
rzednim wyeliminowaniu oddziaływania na ten 
element tych sił zginających, które nie sę wy
wołane działaniem momentu skręcajacego. 

Urzędzenie jest wyposażone w ramę złożone 
z dwóch prostopadłych do siebie ramion /l i 2/, 
do której jednego ramienia /l/ jest przymoco
wany jeden koniec płaskiej sprężyny /3/. Do 
drugiego końca sprężyny /Z/ jest przymocowany 
korpus /4/ z umieszczona wewnątrz obrotowa rol
kę /6/. Pod korpusem / 4 / jest umieszczony je
den koniec płaskiej sprężyny pomiarowej /7/ z 
naklejonymi na niej tensometrami /8/. Drugi ko
niec sprężyny /1/ jest przymocowany do ramy pod 
sprężynę /Z/ złączona z korpusem /4/. Natomiast 
do drugiego ramienia /2/ ramy jest przymocowany 
wspornik /9/ umieszczony pod sprężyna pomiarowe 
/1/ oraz końce dwóch płaskich sprężyn /li/, z 
których każda jest wygięta w kształcie półkola 
i których drugie końce sę przymocowane do kor
pusu /4/ rolki /6/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01M Ai(21) 267677 (22) 87 09 10 
(711 Polska Akademia Nauk Instytut Podstawowych 

Problemów Techniki, Warszawa 
(72) Meissner Mirosław, Renachowski Zbigniew, 

Dębowski Tomasz 
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(54) Układ analizatora wibroakustycznego do 
badania łożysk, zwłaszcza łożysk ' 
wózków wagonowych 

(57) Układ zawiera na wejściu przetwornik 
piezoelektryczny /P/ odbierający sygnał wib-
roakustyczny z badanego łożyska. Przetwornik 
/P/ połączony jest z przełączanym elektronicz
nie co oktawę filtrem pasmowym /Fp/ czwartego 
rzędu. Ż układem przełącznika filtru /Fp/^o-
łęczony jest częstoóciomierz /C/ sterujący 
przełączaniem. Z wyjściem filtru pasmowego 
połęczony jest filtr cyfrowy /Fc/f który połęczony jest z generatorem /G/ sterowanym na
pięciem. Do wyjścia generatora /G/ poprzez 
układ cyfrowo-analogowy /C/A/ jest dołączony 
sekwencer /S/. Wyjecie filtru cyfrowego /Fe/ 
wyprowadzone jest na oś /Y/f a na oś /X/ rejestratora wyprowadzone jest wyjecie układu 
/C/A/« /2 zastrzeżenia/ 

CIA 

4 ( 5 1 ) GOIN A 1 ( 2 1 ) 2 6 7 6 2 0 ( 2 2 ) 8 7 0 9 0 7 

( 71 ) P r z e d s i ę b i o r s t w o Innowacyjno-Wdrożeniowe 
"MEDICAT" S p . z o . o . , Warszawa 

(72) Wojciechowski Wojciech, Kołaczkowski 
Andrzej 

(54) Fotometr 
(57) Fotometr wyposażony Jest w filtr /4/ 
umieszczony pomiędzy kuwetę pomiarowe /3/ a 
fotoogniwem /5/. /I zastrzeżenie/ 

1 2 

4(51) GOIN A1(21) 267678 (22) 87 09 10 
(71) PAN Instytut Podstawowych Problemów 

Techniki, Warszawa 
(72) Lewandowski Józef 
(54) Sposób i przyrząd ultradźwiękowy do 

określania ułamka masowego uszkodzo £2- )dzonych 
nasion 

(57) Zgodnie ze sposobem badane nasiona umiesz
cza się w zbiorniku w warstwie o standardowym 

H -
Hm K 
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upakowaniu. Następnie do warstwy wprowadza się 
falę ultradźwiękowe podłużne i dokonuje się 
pomiaru czasu przejścia impulsu ultradźwięko
wego oraz oblicza się prędkość propagacji fali, 
Na podstawie zależności pomiędzy prędkością 
fali a wilgotnością względne nasion w warstwie 
i ułamkiem masowym nasion uszkodzonych wyzna
cza się wartość tego ułamka określone wzorem: 

n ■ rn2/ (ml + m2 ) 

gdzie: n - oznacza wartość ułamka masowego na
sion uszkodzonych, ml - masę nasion nieuszko
dzonych w warstwie, m2 - masę nasion uszkodzo-
dzonych. 

Przyrzęd ultradźwiękowy ma katetometr /K/ 
do pomiaru grubości warstwy nasion /S/, z któ
rym połączona jest głowica odbiorcza /O/, po
leczona też poprzez wzmacniacz /W/ z mierni
kiem analogowym /A/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) GOIN A1(21) 267746 (22) 87 09 14 
(75) Modzelewski Dan, Duda Jadwiga, Warszawa 
(54) Wskaźnik zawartości alkoholu 
(57) Wskaźnik Jest wyposażony w przepływowe ko
morę pomiarowe /Kp/, w której jest umieszczony 
przetwornik /P/ połęczony z elektronicznym ukła 
dem sygnalizacji /S/. Z komorę pomiarowe /Kp/ 
połęczony Jest poprzez zawór /Z / wymienny 
ustnik /U/, natomiast poprzez drugi zawór / Z 7 
dołączona jest komora wyrównawcza /Kw/. 

/4 zastrzeżenia/ 

1 U 
Zł 

4 ( 5 1 ) GOIN A2 

Kp 
/"""Ni 

S 

( 21 ) 27296 

2 2 

Kw 

»5 (22 ) 

(71) Uniwersytet Łódzki, Łódź 
(72) Cyrkiewicz Marceli, Zieliński Marek, 

Scholl Henryk 
(54) Sposób wykonywania analizy pomiarowej 

napięć powierzchniowych cieczy i ich 
roztworów 

(57) Sposób polega na poddawaniu cieczy lub 
ich roztworów oddziaływaniu stałego pola magne
tycznego o natężeniu korzystnie 127,320 A/m 
przy jednoczesnym pomiarze metodę pęcherzykowej 
zmian napięć powierzchniowych spowodowanych 
tym polem, korzystnie przy użyciu powietrza 
wprowadzanego poprzez rurkę kapilarne do bada
nej cieczy. /I zastrzeżenie/-

4(51) GOIN A2(21) 273069 (22) 88 06 13 
(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Włochowicz Andrzej, Targosz-Wrona 

Elżbieta, Kałużyński Derzy, Janczewski 
Ryszard 

(54) Ur^adzs^ie podające włókno lub przędzę do 
zacisków zrywarki 

(57) Urządzenie jest wyposażone w prostokątną 
ramkę /1/, której jedno ramię Jest zaopatrzone 
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w uchwyt /2/, a drugie ramię równoległe, ma 
przelotowe otwory /3/, w których sę mocowane 
podawacze /4/ zakończone sprężynowymi zacis
kami /5/do mocowania próbki włókna lub przę
dzy i podawania jej do zacisków zrywarki, 
przy czym ramka /l/ jest umieszczona w pro
wadnicy /7/ wyposażonej w ogranicznik /8/ 
ruchu ramki /l/, osadzonej w sposób obrotowy 
w podstawie /9/ urządzenia. /I zastrzeżenie/ 

4(51) GOIR A1(21) 267820 (22) 87 09 18 
(71) Politechnika Warszawska, Warsza'wa 
(72) Rak Remigiusz, Kalicki Andrzej, 

Gieleciński Marek 
(54) Sposób i układ automatycznego zerowania 

Toru analogowego w cyfrowym analizatorze 
widma 

(57) Sposób polega na tym, że próbkuje się 
napięcie wyjściowe, przetworzone na postać 
cyfrowe za pomocą komputera, po czym porów
nuje się w komputerze napięcia wyjściowe z 
wartością zerowe, a następnie wysyła się 
sygnał zwrotny w postaci cyfrowej, który za
pamiętuje się po czym przetwarza się sygnał 
cyfrowy na postać analogowe i wprowadza się 
do jednego z wejść toru analogowego. Układ 
ma dekoder adresowy /DA/, poleczony z szyna 
adresowe komputera /KOM/. Jedno z wyjść deko
dera /OA/ jest poleczone z wejściem sterują
cym klucza elektronicznego /KE/ f zaś drugie z wejść. Jest połączone z wejściem szeregowym 
licznikowego przetwornika cyfrowo-analogowego 
/C/A/, którego wyjście jest połączone z jed
nym z wejść toru analogowego. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) GOIR A1(21) 273693 (22) 88 07 12 
(71) Przemysłowy Instytut Elektroniki, 

Warszawa 
(72) Bruszewski Julian, Lachowicz-Balcer 

Teresa, Miros Erika, Tarecki Zdzisław, 
Zieliński Zbigniew 

(54) Układ pobudzania bazy do testera czasów 
przełączania tranzystorów 

(57) Układ zawiera dwa programowane generatory 
prądowe pierwszy /Gl/ i drugi /G2/ dołączone 
do bazy tranzystora badanego /TB/ za pośred
nictwem mostka złożonego z dwóch tranzystorów 
p-n-p pierwszego /Tl/ i drugiego /T2/ oraz 
dwóch tranzystorów n-p-n trzeciego /T3/ i 
czwartego /T4/. Kolektory tranzystorów drugie
go /T2/ i czwartego /T4/ aa poleczone z baza 
tranzystora badanego /TB/. Bazy tranzystorów 
pierwszego /Tl/, drugiego /T2/, trzeciego /T3/ 
i czwartego /T4/ sa dołączone do czterech prze
znaczonych dla nich wyjść /Wl, W2, W3 i W4/ 
układu sterującego /S/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) G01S 
G01P 

A1 (21) 267831 (22) 87.09 17 

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "JANINA", 
Libiąż 

(72) Bartosik Tadeusz, Tomaszewski Jerzy, 
Wróbel Tadeusz 

(54) Mikroprocesorowy system kontroli radarowej 
parametrów ruchu naczynia wydobywczego 

(57) System charakteryzuje się tym, że zawiera 
anteny radarowe /l, 2/ poleczone przewodami 
bardzo wysokiej częstotliwości /3, 4/ z urządze
niami radarowymi /URI, UR2/ mierzącymi odpowied
nio prędkość naczynia /5/ 1 jego położenie w 
szybie /6/. Sygnały z urządzeń radarowych po
przez przetworniki /P/, przekazywane są do 
układów wejściowych /UWE 1/ i /UWE 2/ systemu 
mikroprocesorowego, który utworzony jest poza 

Fig2 
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wskazanymi układani przaz mikroprocesor /CPU/ 
połączony z pamięcią /EPROM 1/ wartości zada
nych parametrów jazdy, pamięcią /EPROM 2/ bę
dąca pamięcią programu, pamięcią /RAM 1/ 
prędkości ostatnich cykli, pamięcią /RAM 2/ 
zapisująca przekroczenia zadanej prędkości 
o wartość jeszcze dopuszczalne, pamięcią 
/RAM 3/ zapisująca czas rzeczywisty wystą
pienia przekroczenia prędkości oraz układy 
wyjścia - /UWY 1/ z dołączonym blokiem stero
wania maszyny wyciągowej, /UWY 2/ z dołęczo
nym monitorem, /UWY 3/ z dołęczonę drukarkę 
i /UWY 4/ z dołęczonym wyświetlaczem. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) G01T A1(21) 272695 (22) 88 05 25 
(71) Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii. 

Warszawa 
(72) Dominas Wojciech, Nowicki Wiesław, 

Polijczuk Dariusz, Sanojca Czeaław, 
Sofuł Edward 

(54) Radiometr z sygnalizacja poziomów 
promieniowania jonizującego 

(57) W radiometrze układ /3/ zliczajęcy impul
sy z detektora /l/ połęczony jest z dzielni
kiem /4/ o zmiennym podziale częstotliwości 
i dalej poprzez licznik podpoziomów /5/ z 
licznikiem zakresów /6/. Podział częstotli
wości dzielnika /4/ zależy od stanu licznika 
zakresów /6/. 

Licznik podpoziomów /5/ i licznik zakre
sów /6/ steruję układami sygnalizacji optycz
nej i akustycznej, przy czym każdemu z zakre
sów pomiarowych odpowiada jakościowo inny syg
nał dźwiękowy. /I zastrzeżenie/ 

1 

1 
1 2 

3 
1 
4 5 

7 

6 

| 
8 9 

4(51) G01W A1(21) 267810 (22) 87 09 16 
(71) Politechnika Gdańska, Gdeńsk-Wrzeszcz 
(72) Gałek Marian, Leaiak Leszek, Rulaff 

Bernard 
(54) Barometr elektroniczny 
(57) Barometr elektroniczny do pomiaru ciśnie
nia atmosferycznego, stanowi przetwornik po
miarowy różnicy ciśnień /l/, w którym obudowa 
/2/ komory ciśnienia odniesienia /3/ ma ksz
tałt cylindra z materiału o małej rezystancji 
termicznej zaopatrzonego na zewnętrznej stro
nie w pierścieniowe wycięcia, w których umiesz
czona Jest spirala grzejna /4/. Cylinder ma 
wgłębienie, w którym znajduje się czujnik 
temperatury./5/ połęczony ze wzmacniaczem błę
du /6/ umieszczonym na obudowie. Wyjście 
wzmacniacza błędu /6/ dołączone jest do łęcz-
nika tyrystorowego /1/ włęczonego między spi
ralę grzejne /4/ i sieć zasilajęcę. W otworze 
wejściowym komory ciśnienia odniesienia ,/3/ 
znajduje się śruba hermetyzujęca /8/. Przet
wornik pomiarowy różnicy ciśnień /l/ wraz z 
komorę ciśnienia odniesienia /3/, komorę po
miarowe /li/, czujnikiem temperatury /5/ i 
wzmacniaczem błędu /6/ umieazczony jest w 

obudowie termoizolacyjnej /9/ posiadajęcej 
otwór /10/ stanowiący wejście do komory po
miarowej /li/ przetwornika pomiarowego różni
cy ciśnień /1/. /I zastrzeżenie/ 

i—71 r 
i MM 

W 

"UFT 1 lu 

fc' 
;ŁS ■&A/V^ '-•I 

7, 5 

4(51) G02B 

1 11 

A1(21) 267626 (22) 87 09 07 
(71) Wojskowa Akademia Techniczna 

im. 3. Dębrowskiego, Warszawa 
(72) Trzęsowski Zdzisław 
(54) Obiektyw skupiający 
(57) W obiektywie soczewki maję Jedne płasz
czyznę sferyczne i druga płaszczyznę płaskę. 
Dobór promieni /RI, R2/ powierzchni sferycz
nych zapewnia skorygowanie obiektywu ze wzglę
du na aberrację sferyczne. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) G02B A1 (21) 267700 (22) 87 09 09 
IMPULS" (71) Przedsiębiorstwo Innowacyjne 

Sp. z o.o., Gdańsk 
(72) Karwow8ki Marek 
(54) Optyczny celownik 
(57) Celownik wyposażony jest w kolimator /10J 
a odwracający układ /9/ umieszczony jest w 
sprężystej tulel /3/, której swobodny koniec i 
regulowany Jest elementami /6/ ustawionymi 
względem siebie prostopadle. Ogniskowa płytka 
/14/ kolimatora osadzona Jest również przy 
swobodnym końcu sprężystsj tulel /3/ regulowa^ 
nej elementami /6/. /4 zastrzeżenia/ 

<NJ| ! £ | ■*>) <o| t - | cr>| 

4(51) G02B A1(2l) 267812 (22) 87 09 16 

(71) Ośrodek Techniki Optotelekomunikacyjnej, 
Lublin 

(72) Czarnów Andrzej, Cichocki Tadeusz, 
Hermanowski Wojciech 
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(54) Generator sygnału optycznego 
(57) Gene 
dioda ele 
nitorujęc 
wzmacniać 
gowania n 
elektrolu 
gowania n 
monitoruj 

rator zawiera blok /l/ ze sprzężonymi 
ktroluminescencyjnę i fotodiodę mo-

źródło prędowe /3/, konwerter /4/, 
z różnicowy /6/, korektor /5/ kory-
ielimowosci charakterystyki diody 
minescencyjnej , korektor /9/ kory-
ieliniowości charakterystyki fotodiody 
ęcej i układ sumujęcy /7/. 

/6 zastrzeżeń/ 

1 J< . 

1 

1 
I 

t-f 
t/r 

4 
J-U 

5 
r 
1 

1 I 

- 6-J 

—h í 0 

9 

4(51) G02F A1(21) 272183 (22) 88 04 29 
(71) Politechnika Białostocka, Białystok, 

Huta Szkła "BIAŁYSTOK", Białystok 
(72) Łukaszewicz Tadeusz, Dor 
(54) Sposób wytwarzania gradientowych 

elementów optycznych przenoszących 
obraz 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że wymia
na jonowa dokonywana jest w trzech etapach, 
przy czym w pierwszym etapie wytwarza się 
gradienty stężenia jonów litu i naprężeń wew
nętrznych przez wymianę jonów sodu ze szkła 
jonami litu z mieszaniny siarczanów litu i 
potasu przy zastosowaniu temperatury kępieli 
560°C w czasie od kilku do kilkunastu godzin 
w zależności od średnicy prętów szklanych, 
w drugim etapie dokonuje się wygrzania prętów 
w powietrzu o temperaturze 500°C przez około 
120 godzin, a w etapie trzecim dokonuje się 
ponownej wymiany jonów przez powtórzenie eta
pu pierwszego. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G03C A1(21) 264345 ( 2 2 ) 87 02 28 

(71) Filmowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
"TECHFILM", Warszawa 

(72) Banaszkiewicz S t a n i s ł a w , Naruszko 
.Czesław, Nowakowska H a l i n a , Szu lc 
E l ż b i e t a , Maryańsk i A n d r z e j , Ta tko 
A l i c j a , Wiśn iewsk i Tomasz, K r z y ż y ń s k i 
Wiesław, Oyt rych Mar ian 

(54) Regeneretorka f i lmów k i n e m a t o g r a f i c z n y c h . 
zwłaszcza 15 i 35 mm 

(57) Regeneratorka ma w p r z e d n i e j c z ę ś c i t r z y 
hermetyczne komory / A , B , C / . Komora man ipu la 
cyjna / A / m a u r z ą d z e n i e o d w i j a j ę c e / l / i od 
w i j a j ę c e / 2 / , wraz z automatycznym chwyta
kiem taśmy / 4 / . Komora regeneracy jna / B / ma 
urządzenie do jednostronnego powlekania taśmy, 
sk łada jęce s i ę z t a r c z y narzu towej / 5 / umiesz
czonej w z b i o r n i k u jednostronnego powlekania 
/ 6 / . Zbio r n i k zalewowy / 9 / umieszczony Jes t 
nad z b i o r n i k i e m jednostronnego powlekania / 6 / . 
W komorze r e g e n e r a c y j n e j / B / z n a j d u j e s i ę 
również u r z ą d z e n i e do dwustronnego powlekania 
taśmy f i lmowej s k ł a d a j ę c e s i ę ze z b i o r n i k a 
dwustronnego powlekania / 1 5 / i umieszczonych 
nad nim dwóch w i r u j ą c y c h , p r z e c i w b i e ż n i e r o l e k 

/ 1 6 / . Komora susząca / C / ma u k ł a d r o l e k g ó r 
nych / 2 0 / i dolnych / 2 1 / o raz wózek rezerwowy 
/ 2 2 / współpracu jący z r o l k a m i / 2 5 i 2 6 / . W gór
n e j c z ę ś c i s z a f y z n a j d u j e s i ę u r z ą d z e n i e f i l t -
ru jaeo -suszace / F / majęce f i l t r świeżego p o 
w i e t r z a / 2 7 / i umieszczone z a n i « p r z e p u s t n i c ę , 

/ 6 z a s t r z e ż e ń / 

1 / M M 

I Ą e|s(4 Ą * M ^ N "1 'l H "1 «T^l 

4 ( 5 1 ) G05D A2(21) 272936 ( 2 2 ) 86 06 0 7 

(71) Akademia Marynarki Wojennej 
im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia 

(72) Kiciński Wiesław 
(54) Sposób i układ cyfrowego różniczkowania 

sygnałów, zwłaszcza dla regulatorów 
cyfrowych" 

(57) W sposobie pochodne sygnału wyznacza się 
na podstawie różnicy I-go rzędu, której wartość 
jest wpisywana do licznika rewersyjnego /LR2/ 
i jednocześnie poddawana operacji kodowania 
stochastycznego zgodnie ze schematem niezależ
nych prób Bernoulliego. Wynikiem kodowania jést 
binarny sygnał loąowy, nad którym wykonywane sę 
operacje arytmetyczno-logiczne, których wynik 
jest odejmowany od zawartości licznika rewersyj
nego /LR2/. 

Układ zawiera jednostkę arytmetyczno-lo
giczne /DAL/ połączone magistralę /M/ z przet
wornikiem cyfrowo-stochastycznym /PCS/« układem 
śledzęco-uśrednlajacym /USU/ i licznikiem rewer-
syjnym /LR2/, którego długość słowa Jest o je
den bit większa od długości słowa rejestrów po
zostałych układów. /3 zastrzeżenia/ 

s(kT) 

1L- ± JAL 

4(51) G05F A1(21) 267674 (22) 87 09 10 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Kalicki Andrzej, Chwaleba Augustyn, 

Staroszczyk Zbigniew 
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(54) Układ zasilania bloków elektronicznych 

(57) W układzie zespół filtrująco-separujęcy 
/ZFS1...ZFSn/ każdego z bloków elektronicz
nych /BEl...BEn/ ma na wejściu w przewodzie 
zasilającym i w kierunku przewodzenia włączo
ne diodę półprzewodnikowa /Dl...Dn/, zaś na 
wyjściu ma równolegle włączony kondensator 
/Cl....Cn/ połączony Jedną okładzinę z wyjś
ciem zasilającym zespołu /ZFS1...ZFSn/ oraz 
elektrodę diody /Dl...Dn/, natomiast drugą 
okładziną połączony z masą zasilacza / Z / . 

/I zastrzeżenie/ 

ZFSn ZFS1 

4(51) G05F A2(21) 271625 (22) 88 04 01 
(71) Przemysłowe Centrum Optyki, Warszawa 
(72) Siarnecki Henryk 
(54) Sposób i układ elektroniczny automatycz

nego ograniczania prądu przeciążenia do 
wartości bezpiecznych dla monolitycznych 
stabilizatorów napięcia mA 723 

(57) Układ charakteryzuje się tym, że do za
cisku /10/ stabilizatora napięcia są dołączo
ne; katoda diody /O,/ i rezystor /R./, które
go drugi koniec jest dołączony do zacisku /6/ 
stabilizatora i ďo rezystora /Rsc/, którego 
drugi koniec jest połączony z zaciskiem /1/ 
stabilizatora, zaś anoda diody /O.,/ Jest po
łączona poprzez rezystor /R,-/ z zaciskiem /4/, 
Przedmiotem wynalazku Jest również sposób 
działania powyższego układu. /3 zastrzeżenia/ 

ań 
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4(51 ) G06F A1(21) 267623 22) 87 09 07 

(71) Uniwersytet Warszawski, Warszawa 
(72) Kotowski Tomasz 
(54) Sposób dokonywania cyfrowego zapisu 

densytogramów z zastosowaniem kamery 
"telewizyjnej i układ służący do stoso
wania tego sposobu 

(57) Sposób polega na tym, że jako miejsce 
geometryczne punktów zapisywanego densyto-
gramu stosuje się odcinek linii przecinają
cej linie rastru telewizyjnego pod kątem 

umożliwiającym uzyskanie dostatecznej dla 
nego przypadku gęstości punktów próbkowan 

Układ zawiera badane źródło promieni 
nia /l/, kamerę telewizyjna /3/, monitor 
wizyjny /4/, analizator wielokanałowy /&/ 
oraz urządzenie próbkujące /5/, które słu 
do pobierania próbek napięcia sygnału wiz 
go z kolejnych poszczególnych linii rastr 
telewizyjnego kamery. Urządzenie próbkuję 
/5/ zawiera potencjometr pozwalający pobi 
próbki po upływie czasu "U od momentu rozp 
cia przez kamerę /3/ analizy danej linii 
pamięć analogową typu "sample and hold". 

/2 zastrzeże 

da-
ia. 
owa-
tele-
ży 
yjne-
u 
ce 
erac 
oczę-
oraz 
nia/ 

/ 
/ 

4(51) G06F A1(21) 267675 (22) 87 09 10 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Staroszczyk Zbigniew, Sawicki Dariusz, 

Gieleciński Marek 
(54) Sposób przedstawiania graficznego wykresu 

funkcji jednej zmiennej 
(57) Sposób polega na tym, że w monitorze tele
wizyjnym obraca się cewki odchylania poziomego 
i pionowego o kąt 90° na szyjce kineskopu oraz 
za pomocą kolejno transmitowanych baitów wyzna
cza się na ekranie rzędną funkcję jednej zmien
nej dla każdego punktu odciętej. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) G06F A1(21) 267676 (22) 87 09 10 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Sawicki Dariusz, Rak Remigiusz, Chwaleba 

Augustyn 
(54) Układ sterujący wyświetlaniem oraz 

współpracą z komputerem dla monitora 
semigraficznego 

(57) Układ ma blok zmiany położenia wyświetla
nej osi odciętych /BZP/, połączony pierwszym 
wejściem z pamięcią ekranu /PE/, zaś wyjściem 
z blokiem wyświetlania i synchronizacji /BWS/ 
oraz drugim wejściem z blokiem liczników punk
tów i linii /BL/. /I zastrzeżenie/ 

] _J 
-"«]■ 

BL 
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! 

4(51) G06F A2(21) 273737 (22) 88 07 13 
(71) Zakłady Urządzeń Komputerowych 

"MERA-ELZAB", Zabrze 
(72) Smoliński Andrzej, Deptuch Maciej, 

Wojciechowski Antoni, Bryś Wiesław, 
Hada Aleksander, Brodowicz Andrzej 
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/ ç4) Sposób k o m u n i k a c j i m i k r o p r o c e s o r a 
ž p a m i ę c i ? m o n i t o r a ekranowego 

(57) Sposób p 
adresowaniem 
waniem z u k ł a 
dowanie przez 
pamięc i e k r a n 
w y ś w i e t l a n e g o 

Ad resy po 
n y c h w i e r s z y 
s t a n o w i ą c e j c 
p r o c e s o r a . 

4(51) G088 

olega na próg 
pamięci ekran 
du wyświetlań 
mikroproceso 
u adresem poc 
wiersza. 
czętkowe wszy 
ekranu umiesz 
zęść pamięci 

ramowym sterowaniu 
u, wymuszonym przer-
ia, powodującym ła-' 
r licznika adresów 
zętku kolejnego 
stkich wyświetla-
czone sa w tablicy 
operacyjnej mikro-
/l zastrzeżenie/ 

A1(21) 267629 (22) 87 09 07 
(71) Spółdzielnia Pracy 

Bydgoszcz 
(72) Dagielski Zdzisław 

■EKOTECHNIKA" 

(54) Róźnlcowo-nadmiarową czujka ciepła 
zwłaszcza do zabezpieczania urządzeń 
i obiektów przemysłowych" 

(57) Czujka składa się z dwóch rozdzislnie 
poleczonych zespołów /A/ i /B/, a zespół /A/ 
ma termistor /l/ lub termistory /l/ i /2/, w 
tym termistor /Z/ z osłona cieplną, które sa 

połączone z soba w szereg bezpośrednio lub 
przez rezystor /15/ i zespół /A/ jest poleczo
ny elektrycznie w punktach /a/, /b/ i /c/ z 
zespołem /B/, w wyniku czego oba zespoły /A/ i 
/B/ tworzę układ elektroniczny czujki, w któ
rym trzy dzielniki napięcia maję takę polary
zację, że tranzystory /10/ i /li/ spełniaję 
rolę dwustanowego elementu logicznego. Z wyjś
cia tego elementu jest podawany na wejście 
układu alarmowego /12/ sygnał zera logicznego 
w stanie dozorowania czujki, a w stanie alarmu 
przekazywany jest sygnał jedynki logicznej. 

/I zastrzeżenie/ m '%» 

DZIAŁ H 
ELEKTROTECHNIKA 

\ 
4(51) H01F A1(21) 267692 22) 87 09 09 
(71) Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice 
(72) Bator Oózef, Siarzewski Leszek, 

Czechowski Ludwik 
(54) Sposób wytwarzania rdzeni magnetycznych 
(57) sposób polega na tym, że rdzenie magne
tyczne zwija się z co najmniej dwóch taśm 
wykonanych z różnych materiałów magnetycznie 
miękkich o strukturze krystalicznej i amor
ficznej, przy czym taśmy izoluje się tworzy
wem sztucznym bądź za pomoce tlenku magnezu 
lub tlenku glinu. 

Zwinięte rdzenie nasyca się dodatkowo 
tworzywem sztucznym, utwardza i hermetyzuje 
warstwę mieszaniny tworzywa sztucznego z wy
pełniaczem, będź też umieszcza w karkasie. 

/12 zastrzeżeń/ 

4(51) H01L A1(21) 267701 (22) 87 09 11 
(71) Instytut Technologii Elektronowej, 

Warszawa 
(72) Orłowski Grzegorz, Hajduk Roman, 

Kalbarczyk Oerzy 
(54 ) Sposób maskowania powierzchni przedmio

tów zamocowanych w tworzywach sztucz-
nych oraz przykrywka do przyrządu 
półprzewodnikowego szczególnie uTTładu 
scalonego pamięciowego typu EPROM 
wykonana tym sposobem 

(57) Sposób maskowania polega na tym, że w 
dolnej części dwuczęściowej formy metalowej 
umieszcza się co najmniej jeden kawałek elas
tomeru, na który kładzie się przedmiot moco
wany. Nad przedmiotem mocowanym umieszcza się 

również co najmniej jeden kawałek elastomeru. 
Suma grubości efektywnej górnego i dolnego 
elastomeru jest większa od głębokości miesz
czącego je gniazda formy. Następnie dociska 
się obie części formy i zalewa tworzywem. Po 
utwardzeniu otwiera się formę, usuwa się elas
tomery. Przykrywka ma okienko /3/, które jest 
zamocowane w tworzywie sztucznym /4/ tak, że 
obustronna powierzchnia przeświecająca" jest 
mniejsza niż cała powierzchnia okienka przed 
zalaniem tworzywem. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) H01P A2(21) 273112 (22) 88 06 16 
(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 

Warszawa 
(72) Niemyjski Wacław, Nowak Leszek 
(54) Falowodowy półprzewodnikowy przełącznik 

nadawanie-odbiór 
(57) Przełącznik nadawanie-odbiór charaktery
zuje się tym, że okno /AO/ umieszczone w falo
wodzie odbiorczym jest zaopatrzone w półprze
wodnikowe diody przełączające /D/ osadzone na 
kołkach /K/ i drugostronnie dołączone do od
izolowanej dla prądu stałego poprzez pojemność 
/CK/ belki /B/. We wnękach /OS/ umieszczone są 
detektory /DP/ połączone z obwodami polaryzu
jącymi /P/ oraz rezystorami polaryzującymi /RP/. 

/2 zastrzeżenia/ 
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4(51) HOIR A1(21) 267759 (22) 87 09 14 
(71) Polskie Koleje Państwowe Zakłady 

Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych, 
Katowice 

(72) Heuzer Arkediuaz, Kania Grzegorz 
(54) Złącze wielostykowe 
(57) W złęczu wielostykowym według wynalazku, 
część stała połączona jeet z częścią ruchoma 
poprzez wycięcia prowadzące /5/ i ustalające 
/6/ w korpuaie /3/ oraz poprzez kołki prowa
dzące /17/ osłony /8/, mającej dźwignię wypi
na Jęcę /12/. Osłona /&/ ma występ ogranicza
jący wychylenie dźwigni /12/. 

/I zastrzeżenie/ 
13 « . _» J_ 

2- ,J-
! 

[7 / ; wb^^ 

4(51) HOIR 

Fig v 

A2(21) 272942 (22) 88 06 09 

( 71 ) Z a k ł a d E l e k t r o n i c z n e j A p a r a t u r y 
Pomiarowej "MERATRONIK", Warszawa 

(72) Charzewski Jan 
(54) Elektryczny przewód pomiarowy 
(57) Elektryczny przewód pomiarowy JeJt zbudo
wany z przewodów elektrycznych, wtyków oraz z 
co najmniej jednego łącznika. Łęcznik ma kor
pus /W oraz osłonki /6/ osadzone na korpusie 
/5/. Korpus /5/ aa kostkę /7/ z podłużnymi ko
morami /12/, przepusty /8, 9/ oraz zawiasy 
/10, 11/ łączące przepusty /8, 9/ z kostkę 
/7/. Przepust /8. 9/ ma azereg otworów na 

przewody jednożyłowe /l/ lub otwór na przewód j 
wielożyłowy /3/. Osłonka /6/ ma elementy łę-
częce /13/ oraz występy /14/ dociskające prze«] 
pusty /8, 9/ z przewodami elektrycznymi. Kor--] 
pus /5/ stanowi nierozłączną całość wykonaną z, 
elastycznego tworzywa sztucznego. 

/6 zastrzeżeń/ 1 

4(51) H01S A1(21) 267625 (22) 87 09 07 
(71) Wojskowa Akademia Techniczna 

im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa 
(72) Czechowicz Roman, Gawlikowski Andrzej 
(54) Komutator dobroci rezonatora optycznego, 

zwłaszcza dla laserów impulsowych ž" 
clałam stałym 

(57) Komutator ma w obudowie /l/ umieszczone | 
okna tranamisyjne /2 i 3/ oraz elektrodę dodaj 
nię /4/ i elektrodę ujemne /5/. Obudowa /l/ « ■ 
pełniona jest roztworem /6/ nieliniowego absorj 
bera w rozpuszczalniku. /4 zastrzeżeni« 

zzTz~/~ 
z g z g / y / /L ',//1 jrł e fr/ 

berzzzzrsrz: eerzz 

Zr Ï 
4 ( 5 1 ) H01S A2(21) 273031 ( 2 2 ) 88 06 

(71) Wojskowa Akademia Techniczna 
i m . Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa 

( 7 2 ) Jabczyr ieki J a n , T e r l e c k i J a n , Bobak 
Wiesław 

( 5 4 ) E lekt romechaniczny skaner rezonansowy 

( 5 7 ) E lekt romechaniczny skaner rezonansowy zk 
wiera z w i e r c i a d ł o o d b i j a j ą c e / 2 / , zespolone JĚ 
p ł y t k ę ferromagnetyczne i umieszczone ne n a p ^ H 
t e j , s p r ę ż y s t e j taśmie / l / . Z w i e r c i a d ł o / 2 / z j f l 
duje s i ę w polu d z i a ł a n i a pary elektromagnesie 
/ 5 / . Jeden koniec taśmy s p r ę ż y s t e j / l / j e s t 
przymocowany do podstawy / 7 / s k a n e r a , a druj 
d o ramien ia fe r romagnetyczne j dźwign i / 3 / . 
Dźwignia / 3 / zawieszona j e s t n a łożysku / 4 / , J 
a Jej drugie ramię z n a j d u j e s i ę naprzeciwko 
rdzen ia elektromagnesu / 6 / . 

Skaner może być stosowsny w optyce m i ę d ^ 
innymi do s te rowania optycznego, w układach 
kont ro lnych i dozu jących , uk ładach p r z e s z u k i i 
n i a i b i o s t y m u l a c j i l a s e r o w e j . / \ z a s t r z s ź e r 
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4(51) H02G A1(21) 267816 (22) 87 09 18 

(71) Nauchno-Proizvodstvennoe Obiedinenie 
"ELEKTROFARFAR", Moskwa, SU 

(72) Minakov Nikolai V., Ounashev Alexandr P., 
Makarov Vladimir A., Karmansky Petr Y., 
Knyazev Vladimir A. 

(54) Przepust elektryczny 

(57) Szczelny przepust elektryczny zawiera 
zamocowane nieruchomo w ścianie / 2 / szczelne
go pomieszczenia obudowę metalowe /l/, wew
nątrz której umieszczony jest element izola
cyjny /15/ ochrony biologicznej, składajacy 
się co najmniej z dwóch płytek / 7 / , osadzo
nych nieruchomo w obudowie metalowej /l/ 
równolegle do siebie. W otworach / 8 / płytek 
/7/ umieszczone sa rurki izolacyjne, z których 
każda jest zaopatrzona w indywidualne obudo
wę metalowe /li/, na której powierzchniach 
czołowych znajduję się kołnierze /13/ z wys
tępem prostokętnym /14/ w części środkowej. 
Przez rurki izolacyjne przechodzę przewody 
elektryczne /9/, umieszczone w elemencie izo
lacyjnym /15/ ochrony biologicznej. Na koń
cach rurki izolacyjnej znajduję się izolatory 
przepustowe /20/. 

Wynalazek jest przeznaczony do stosowa
nia w uszczelnionych strefach osłony ochron
nej reaktora elektrowni atomowej. 

/I zastrzeżenie/ 

? B 

4(51) H02M A1(21) 267643 (22) 87 09 09 

(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 
Warszawa 

(72) Borkowski Andrzej 

(54) Sposób i układ sterowania tyrystorowego 
prostownika stabilizowanego 

(57) Sposób polega na przetworzeniu napięcia 
błędu prostownika na rezystancję, a następnie 
na przetworzeniu wartości tej rezystancji na 
czas trwania impulsów wyjściowych uniwibratora. 
Impulsy wyjściowe uniwibratora inicjuje się po-
dajęc na wejście wyzwalające uniwibratora im
pulsy synchronizujące. Generację impulsów wyz
walających tyrystory prostownika inicjuje się 
tylnym zboczem impulsu wyjściowego uniwibratora. 

Układ ma przetwornik /3/ przetwarzajęcy 
napięcie błędu prostownika na rezystancję, któ
rego wyjście włęczone Jest pomiędzy zaciskiem 
rezystancji zewnętrznej /RC/ uniwibratora / 4 / , 
a biegunem źródła napięcia pomocniczego /U / 
zasilającego uniwibrator / 4 / . Wejście wyzwala
jące /A/ uniwibratora / 4 / połączone Jest z 
wyjściem bloku synchronizacji /5/, a wyjście 
/Q/ uniwibratora / 4 / połączone Jest poprzez 
układ formowania i rozdziału impulsów wyzwalają
cych /6/ z prostownikiem /1/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) H02P A1(21) 267819 (22) 87 09 18 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Przywara Gustaw, Ruda Andrzej 
(54) Sposób sterowania kluczami półprzewodni

kowymi przekształtnika z obwodem pośredni
czącym prądu lub napięcia stałego 

(57) Sposób polega na tym, że w przedziale cza
sowym /A/ wytwarza się ciąg prostokątnych im
pulsów sterujących, których czasy trwania mają 
się do siebie tak jak kolejna liczby naturalne 
od X do k, przy czym k jest liczbą nie mniej
szą od 2, oddzielonych przerwami czasowymi, 
których czasy trwania mają się do siebie Jak 
kolejne malejące liczby naturalne z przedzia
łu k do 1, przy czym pierwszy najkrótszy im
puls sterujący jest poprzedzony najdłuższą 
przerwą czasową. W przedziale czasowym /D/ wyt
warza się ciąg impulsów sterujących, który jeet 
logiczną negacją ciągu impulsów z przedziału 
czasowego /A/, natomiast w przedziałach czaso
wych /B,C/ wytwarza się ciągły impuls sterują
cy, zaś w pozostałych przedziałach /E, F/ impuls 
sterujący jest równy zeru. /I zastrzeżenie/ 
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4(51) H03F A2(21) 273023 (22) 88 06 10 
(71) Zakłady Radiowe "DIORA" Ośrodek 

Projektowania i Wdrożeń Radiofonii 
Odbiorczej, Ozierżoniów 

(72) Ciołek Piotr 

(54 ) Układ wzmacniacza sygnałowego 
(57) Układ wzmacniacza zawiera wzmacniacz /W/, 
który składa się z symetryzujacego stopnia 
/W»/ i z jednego lub z szeregu desymetryzują
cych stopni /Wa-Wn/# których wejścia /+, -/ włączone sa do wyjść / + , -/ symetryzujacego 
stopnia /Ws/, przy czym potencjał zera /Os/ na 
wejściu symetryzujacego stopnia /Ws/ f złączony z potencjałem energetycznego zera /Ow/ w 
punkcie wytwarzania sygnału testowego. Jest 
elektrycznie oddzielomy od potencjałów zera 
/Oa-On/ desymetryzujacych stopni /Wa-Wn/, na
tomiast potencjały zera /Oa-On/ każdego z 
desymetryzujacych stopni /Wa-Wn/ sa indywidu
alnie połączone z potencjałami energetycznego 
zera /Oa-On/ taśmowych stanowisk roboczych 
/Sa-Sn/. /I zastrzeżenie/ 

4(511 H03H 
H02M 
H02P 

A1(21)-267254 (22) 87 08 07 

(71) Fabryka Mechanizmów Samochodowych, 
Szczecin 

(72) Kostrzewa Zdzisław 
(54) Trójfazowy transformatorowy przesuwnik 

"fazowy, zwłaszcza do sterowania układów 
tyrystorowych 

(57) Przesuwnik ma rdzeń /2/ w kształcie pierś
cienia, na którego wewnętrznej powierzchni sa 
rozmieszczone nabiegunniki, a na nich osadzone 
sa cewki /l/ uzwojenia pierwotnego. Wewnętrz, 
osadzona na płytkach izolacyjnych czołowej /6/ 
i tylnej /5/, znajduje się oś /7/, na której 
osadzony jest obrotowy rdzeń wewnętrzny /8/. 

Na zewnętrznej powierzchni rdzenia wew
nętrznego /&/ rozmieszczone sa trzy nabiegun
niki /9/, na których osadzone sę cewki uzwo
jeń wtórnych /10/ przesuwnika. Końce /li/ 

cewek uzwojeń wtórnych /10/ wyprowadzone s? 
elastycznie do zacisków /12/ umieszczonych 
na czołowej płytce izolacyjnej /6/ obudowy. 

/2 zastrzeżenia/1 

4(51) H03K A1 (21) 267588 (22) 87 09 04 
(71) Instytut Technologii Elektronowej, 

Warszawa 
(72) Rakowski Marek, Pawlukiewicz Maciej, 

Zasikowski Grzegorz, Zebrowski Tadeusz, 
Kuncewicz Wiktor 

(54 ) Synchroniczny licznik impulsów 
(57) Licznik impulsów zawiera zespół przerzut-| 
ników /ZP/. Funkcje separacji stanów: począt
kowego i końcowego licznika realizuje układ 
synchronizacji /US/ będęcy przerzutnikiem monoj 
stabilnym, współpracujący z układem generacji; 
nowego stanu /UG/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) H03K 
H01S 

A1(21) 267787 (22) 87 09 15] 

(71) Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 
(72) Terlecki Dan, Misztur Zygmunt, Pichola 

Wiesław, Dankiewicz Zdzisław 
(54) Sposób wytwarzania impulsów prądowych 

o regulowanym czasie trwania 
(57) Sposób polega na 
dzace /B±/, /Ey, /B 3/ 
pierw ze źródła napięć 
raniczajacy prąd /L/ i 
/zy, /Z 5/, /Z 7/. a na 
dzace /B a/. /B^, /B 3/ 
dowywane przez inne za 
/ Z ^ , /Zg/ i przez obe 
waniu, elementy gromad 
ładowane i rozładowane 
dowań uzależniona jest 
trwania impulsu wyjści 
impulsów pochodzących 
poszczególnycn element 

tym, że elementy groma-
, /B./ ładowane sę naj" 
ia / E / przez element o( 
zawory sterowane / Z . / j 
stępnie elementy groma« 
, /B./ sa kolejno rozł« 
wory sterowane /ZV, /M 
leżenie /VU/. Po rozła< 
zęce mogę być ponownie; 
. Ilość ładowań i rozłij 
od wymaganego czasu 
owego, który stanowi si 
z kolejnych rozładowań 
ów gromadzęcych. 

/I zastrzeżeni« 
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4(51) H04M A1(21) 267702 (22) 87 09 11 
(71) Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych 

im. Komuny Paryskiej "TELKOM-ZWUT", 
Warszawa 

(72) Nowakowski Adam, Płudowski Piotr 
(54) sposób współzależnego przesyłania w obu 

kierunkach sprawdzalnego kodu stało-
prądowego 

(57) Sposób polega na tym, że za pomoce prze
kaźników /na/ ř /nf/ retransmitujęcych w spo
sób ciągły sygnał odbiorczy z rejestru w pos
taci 2z6 do elektronicznego układu nadawczego 
przekształcającego sygnały stałopradowe na 
sygnały przemiennopradowe o określonych częs
totliwościach dokonuje się przegrupowania prze
wodów odbiorczych /Rl/ ? /R5/ w ten sposób, 
że przy wysyłaniu sygnału "w przód" 2z5 nas
tępuje przemieszczenie przewodów odbiorczych 
/Rl/ ř /R5/- Młodszy bit sygnału wstecznego 
o tej samej wadze co bit sygnału wysyłanego 
"w przód" jest przemieszczony na przewód /h/ 
natomiast przewód odbiorczy odpowiadający 
starsze bitowi sygnału "w przód" jest 
przemieszczony na przewód /i/. 

Przy przesyłaniu sygnałów "w przód" z 
wykorzystaniem przekaźnika /nf/ przewód odpo
wiadający młodszemu bitowi tego sygnału na
dawczego "w przód" Jest przemieszczony na 
przewód /i/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) H04M A1(21) 270160 (22)88 01 15 
E05B 

(30) 87 09 08 - 48 Targi Krajowe "3esień-87", 
Poznań 

(75) Bira Tadeusz, Warszawa 
(54) Zespół zewnętrzny urządzenia do 

komunikowania się między wejściem 
i zespołem lokali 

(57) Zespół złożony jest z kasety mikrofonowo-
-głośnikowej /l/ i z poleczonej z nia za pomo
ce układów zaczepowych /9/, /10/, /li/ jednej 
lub kilku kaset numerowych /2/, wyposażonych 
w przyciski oraz w okienka. 

Kasety numerowe sa wyposażone w pokrywy 
/8/z zaczepami hakowymi /12/ współpracującymi 
z wywiniętymi górnymi obrzeżami /7/ skrzynek 
/6/ .kaset w celu poleczenia z tymi skrzynkami 
oraz trzpienie /13/ wchodzące w otwory /14/ 
pokryw /8/ sąsiednich kaset, Pokrywa /8a/ ka
sety mikrofonowo-głośnikowej /l/ jest wypo
sażona w zamek /15/, którego rygiel /16/ 
współpracuje z występem /17/ skrzynki /6a/ 

tej kasety /l/ blokując w położeniu zamkniętym 
pokrywy wszystkich kaset. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) H05B 
G05F 

A1(21) 266782 (22) 87 07 10 

(71) Z a k ł a d Remontowy E n e r g e t y k i , K a t o w i c e 
i P o l i t e c h n i k a S l ę s k a , G l i w i c e 

(72 ) K o ł o d z i e j H e n r y k , Nowak J a n u s z , M y r c i k 
C z e s ł a w , G r z e s i k B o g u s ł a w , K u c z e w s k i 
Zygmunt , Ogos 3 a n , W i e n s z H e n r y k , 
P l e ś n i a k W i e s ł a w , L i p o w i c z C z e s ł a w 

( 5 4 ) M a ł o g a b a r y t o w y z a s i l a c z d o n a g r z e w a n i a 
i n d u k c y j n e g o 

(57) Zasilacz zawiera obwód siłowy i obwody 
,' sterowania i regulacji. Obwód siłowy składa 
się z zespołu zasilania /l/, prostownika i 
filtru napięcia stałego /2/, falownika /3/ i 
transformatora /4/ zasilającego wzbudnik /6/. 
Warunki pracy falownika /3/ ustalane sa według 
zadanych parametrów wzbudnika /6/ poprzez zes
pół pomiaru temperatury nagrzewanego wsadu /Ił/, 
regulator temperatury /8/, blok ograniczników 
/9/ i sterownik falownika /10/. 

/2 zastrzeżenia/ 

71 
4(51) H05B A1(21) 267826 (22) 87 09 17 

Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 
"POLMAG", Zakłady Mechaniczne Górnictwa 
i Energetyki im. Ouliana Marchlewskiego 
"WIROMET", Mikołów 

(72 Kurbiel Aleksy, Łamacz Edward, 
Przybylski Jan 
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( 54 ) Sposób i układ sterowania naorzewnicą 
stykowo-oporową 

( 57) Sposób polega na tym, że przed rozpo
częcie« nagrzewania najpierw dociska się styki 
nagrzewnicy do wsadu, a następnie załęcza się 
napięcie na nagrzewnicę, zaé po nagrzaniu wsa
du najpierw odłącza się napięcie, a następnie 
rozchyla się styki. 

Układ zawiera przycisk sterowniczy /P/, 
który jest sprzężony za pomocą cięgien /C/ z 
rozwieraczea /R/# usytuowany« poaiędzy rucho
mymi stykani /S/. Rozwisracz 

Rozwieracz /R/ jeat wyposażony w krzywkę 
zawierajęce lub rozwlerajęcę styki /K/ włóczo
na w obwód sterowania wyłącznika /W/, do któ
rego również są włęczone styki przekaźnika 
przepływu wody /Pwy i styki licznika czasu /L/< 

/2 zastrzeżenia/ 



I I . W Z O R Y U Ż Y T K O W E 

DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

4 ( 5 1 ) AOIB U l ( 2 1 ) 8 4 0 2 1 ( 2 2 ) 88 0 6 13 

(71) Po l i techn ika B ia ł os tocka , B ia łys tok 
(72) Cnoromański Kazimierz 

(54) Maszyna do obróbki gleby 
(57) Maszyna ma dwa elementy robocze: klin 
prosty /l/ i element obrotowy w postaci belki 
składajęcej się z klinów /4/, mających w prze
kroju poprzecznym kształt trójkąta równobocz
nego i obróconych względem siebie o kęt 60°. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) A01C Ul(21) 83945 22) 88 06 06 

4(51) A01C Ul(21) 83713 (22) 88 05 11 
(71) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa 

Zakład Doświadczalny, Prusy 
(72) Krzewiński Jan, Wilczyński Marek 
(54) świder sadowniczy 
(57) świder sadowniczy ma ramę łukowe /l/ do 
zawieszania na ciągniku oraz łamany wysięgnik 
/3/ poleczony w jednym końcu z ramę /l/, a w 
drugim mający wahliwie podwieszony zespół ro
boczy złożony z kątowej przekładni /li/ i 
ślimakowego elementu drężęcego /13/ poleczo
nych łęcznikiem kołnierzowym /12/.. 

Element drążący /13/ zaopatrzony jest 
w wymienny nożyk urabiający /14/ poleczony 
z końcówkę zwitki ślimaka /18/ i w płetwowy 
zagłębiacz prowadzęcy /15/. /2 zastrzeżenia/ 

(71) Zakłady Metalowe "MĘSKO", Skarżyako-
-Kamienna 

(72) Łachmański Roman, Koźmiński Oerzy, 
Semaniak Fryderyk, Kapusta Ryszard, 
Smarzyński Wiesław, Kowalczyk Zbigniew 

(54 ) Siewnik warzywniczy, zwłaszcza do 
mikrocięgnika jednoosiowego 

(57) Siewnik warzywniczy ma trzy sekcje wysie
wające /2/ mocowane na belce nośnej /l/ za po
moce ramienia /li/, poleczonego z jednej stro
ny z ramę nośne przegubem, zaś z drugiej atro-
ny z belkę nośne /l/ dla sekcji wysiewajęcych 
/2/ skrajnych - uchwytem /13/, składającym się 
z kętownika i ceownika oraz z zamocowanej na 
ceowniku obrotowej łapy, natomiast dla sekcji 
wyaiewajęcej /2/ środkowej uchwytem /13/ wypo
sażonym w amortyzator sprężynowy /21/. Przegub 
jest umiejscowiony poza środkiem ciężkości 
sekcji wysiewajęcej /2/, a rama nośna /7/ jest 
wyposażona w element oporowy ograniczający ruch 
wahadłowy sekcji wysiewajęcej i ustalajęcy Jej 
położenie pracy. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) A01D Ul(21) 83337 (22) 88 04 11 
(75) Barszczewski Antoni, Warszawa 
(54) Zrywacz do owoców 
(57) Zrywacz do owoców składa się za styliska 
/l/ oraz przymocowanego do Jego górnego końca 
systemem rozłęcznym zabieraka /2/ o kształcie 
widłowym, o półkoliście wyoblonych krawędziach 
/3/ wewnętrznych oraz z osadzonego nieco niżej 
pojemnika /4/ na owoce, o obrysie walca zakry
tego od spodu /6/. /I zastrzeżenie/ 

± 
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4(51) AOIG Ul(21) 83987 (22) 88 06 08 
(75) Zajęć Tomasz, Jedlnia Letnisko; 

Prygiel Tadeusz A., Radom 
(54) Zestaw doniczkowy 

(57) Zestaw doniczkowy składa się z doniczki 
i podstawki tworzących po złożeniu całość. 
Dno doniczki na swym obrzeżu zewnętrznym ma 
ogranicznik /9/, który stabilizuje zestaw 
oraz centralnie usytuowany sączek /5/ z ażuro
wym denkiem /7/ i nóżkami. Podstawka /2/ ma 
na krawędzi górnej zaciski /13/, które wraz z 
występami /li/ w dnie doniczki tworzę zatrzas
kowe połęczenie podstawki z doniczkę. W ścia
nie bocznej doniczki znajduje się otwór wle
wowy. Dno doniczki ma ażurowe otwory wentyla
cyjne. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) A01K Ul(21) 84083 (22) 88 06 17 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji 

Produkcji Zwierzęcej "MEPROZET", Gdańsk 
(72) Źwireki Tadeusz, Boleńaki Mieczysław, 

Bucholc Roman, Grabowski Zbigniew 
(54) Karmik taśmowy dla narybku 
(57) Karaik charakteryzuje się tym, że na 
wodoszczelnej osłonie /10/ jest przymocowana 
ruchomo zegarowa tarcza /li/, z wyskalowanę 
podziałkę godzinowe od O do 14. W dolnej częś
ci osłony /10/ znajduje się przycisk rozrusz
nika napędu. Roboczy wałek z nawinięte taśmę 
/4/ Jeat sprzężony z napędowym wałkiem, któ
ry ma necięgniętę wzmocnione i długę spręży
nę. Sprężyna ta poprzez przekładnię zębate 
jest połęczona i napędza zegarowe tarczę /li/ 
godzinowe. /I zastrzeżenie/ 

4(51) A21C Ul(21) 83628 (22) 88 05 05 
(75) Łoniewski Grzegorz, Warszawa 
(54) Przyrzęd do formowania, spajania i 

wycinania pierogów 
(57) Przyrzęd ma kształt okręgłej tarczy /l/ 
majęcej dziewięć gniazd formujęcych /2/ w 

kształcie półkolistych otworów przelotowych, 
przystajęcych do siebie, rozmieszczonych sy- , 
metrycznie i otoczonych na powierzchni czoło-:! 
wej tarczy /l/ pryzmatycznymi ostrzami /3"/ 
rozmieszczonymi w ten sposób, że ich krawędzie 
tnęce /4/ tworzę obrysy figur geometrycznych 1 
/5/ podobnych do figur uzyskiwanych przez osia 
wy połówkowy podział szesciokęta foremnego* 

/2 zastrzeżenia/' 

4(51) A23L Ul(21) 83972 (22) 88 06 071 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla 

Przemysłu Mięsnego, Wrocław 
(72) Florek Józef, Kołodyński Zbigniew 
(54) Wstrzykiwacz mieszanki peklującej 
(57) Wstrzykiwacz składa się z obudowy i igłjfl 
/l/. Igła /l/ jest wyposażona w górny tłoczeH 
/2/, który zaślepia górny koniec tej igły / l ^ 
Pod nim jest osadzony górny pierścień uszczejM 
niajęcy /3/. Niżej do igły /l/ jest przytwieJ 
dzony oporowy pierścień /6/, na którym opier*fl 
się podkładka /5/, a na niej epoczywa dolny 1 
pierścień uszczelniajęcy /4/. Po igle /l/ pofl 
między górnym i dolnym pierścieniem uszczelnM 
jęcym poosiowo przesuwa się dolny tłoczek / 7 a 
otwierajęc lub zamykajęc wlotowe otwory /12/B 
ły /l/. Obudowa składa się z tulei /8/ obejmuj 
Jęcej górne część igły /l/ i korka /10/ zabefl 
pieczajęcego igłę /l/ wraz z tłoczkami /2 ii 
przed wypadaniem z tulei /8/. Korek /10/ poaj 
da współśrodkowy otwór /li/, w którym wahliwjT 
przemieszcza się igła /1/. /5 zastrzeżeńT 

roj řj|c^|cn|oo| -ł|m|<o|p:|o 

A\\\\\\\ 

ÈJQt>-

4(51) A24F U1Í21) 83917 (22) 88 06 
(75) Paczesny Tadeusz, Kalisz 
(54) Podstawka do fajek 
(57) Podstawka składa się z podstawy /l/, wl 
rej znajduję się otwory /2/. W osi otworów /łj 
znajduję się wytoczenia /3/, o których krawf^ 
dzie /4/ opieraję się miseczki /5/. Miseczki 
/5/ składa się z główki /6/ zakończonej swal 
niem /7/. Podstawa /l/ma utwierdzone pochyM 
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ooprzeczki / 8 / , do k tórych przymocowano opar
cie / 9 / . / I zas t rzeżen ie / 

10 

4 ( 5 1 ) A438 U l ( 2 i ; 8 4 0 4 8 ( 2 2 ) 88 0 6 14 

(75) Kołata Kazimierz, Swierczyński 
Mieczysław? Poznań 

(54 ) Metalowy ochraniacz podeszwy 
(57) Metalowy ochraniacz podeszwy składa się 
z części /l/ o kształcie kołowym oraz prosto
padle do płaszczyzny oraz krawędzi bocznych 
usytuowanych ostro zakończonych wypustów /2/, 
których długość nie przekracza grubości chro
nionej części podeszwy. Wypusty /2/ maję na
cięcia /3/, których zadaniem jest przeciwdzia
łanie wypadnięciu z podeszwy zamocowanego do 
niej ochraniacza. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) A438 Ul(21) 84050 (22) 88 06 14 
(75) Kołata Kazimierz, świerczyński 

Mieczysław, Poznań 
(54) Metalowy ochraniacz podeszwy 
(57J Ochraniacz ma postać wycinka /l/ o kształ
cie trójkątnym,majęcego prostopadle do płasz
czyzny oraz krawędzi bocznych usytuowane ostro 
zakończone wypusty /2/, których długość nie 
przekracza grubości chronionej części podesz
wy. Wycinek /l/ o kształcie trójkąta wraz z 
wypustami /2/ stanowię monolit. Wypusty /2/ 
maję nacięcia /3/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) A43B Ul(21) 84567 (22) 88 08 05 
(71) Zespół usług Technicznych NOT, Gdańsk 
(72) Kaczmarek Wojciech, Kryczkowski Oanusz 

(54 ) Zabezpieczenie przeciwślizgowe buta 
(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie op
racowania konstrukcji zabezpieczenia przeciw
poślizgowego buta, odejmowalnie mocowanego do 
podeszwy i obcasa buta. 

Zabezpieczenie stanowię krótkie łańcuszki 
/2-5/ przytwierdzone każdy za pośrednictwem 
płaskich łęczników /1/ do elastycznego paska 
/6/, opasanego wokół podeszwy /l/ i obcasa 
buta, przy czym pasek /6/ wyposażony Jest w 
łęcznikowę napinające klamrę /&/. 

/I zastrzeżenie/ 
8 

4(51) A43C Ul(21) 84049 (22) 88 06 14 
(75) Kołata Kazimierz, Świerczyński Mieczysław, 

Poznań 
(54) Metalowy ochraniacz podeszwy 
(57) Ochraniacz ma postać wycinka koła /l/, przy 
czym prostopadle do płaszczyzny oraz krawędzi 
bocznych usytuowane są ostro zakończone wypus
ty /2/, których długość nie przekracza grubości 
chronionej części podeszwy, przy czym wypusty 
maję nacięcia /3/, których zadaniem jest prze
ciwdziałanie wypadnięciu z podeszwy zamocowa
nego do niej ochraniacza. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) A45C 
B25H 

U1(21) 83995 (22) 88 06 10 

(71) Spółdzielnia Inwalidów im. O. Marchlew
skiego, Warszawa 

(72) Kulińska Elżbieta, Rojek Maria 
(54) Torba narzędziowa 
(57) Torba jest jednoczęściowa, rozkładana. Do 
tylnej ściany /1/ umocowane Jest na sztywno 
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dno / 2 / oraz dwie ściany boczne / 3 / z fartucha
mi. Na zewnętrznej powierzchni ściany przed
nie j / 7 / przyazyta jest duża kieszeń / 9 / oraz 
umocowane sa dwa zamki języczkowe paskowe / l ü / . 
Przedłużeniem ściany ty lnej / l / jest grzbiet 
/ 1 4 / z klapę / 1 3 / . /5 zastrzeżeń/ 

4(51) A47F U l ( 2 l ) 83637 [22) 88 05 04 

(71) Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli 
Sklepowych "GOZAMET-WUTEH". Gorzów Wlkp. 

(72) Godawski Ju l ian , Godawski Marek, 
Wiśniewski Antoni, Milowska Teresa, 
Bereśniewicz Czesław, Niżyński Józef 

(54) Stanowisko do ekspozycji tkanin dekora
cyjnych" 

(57) Stanowisko składa się z samonośnej kons
t r u k c j i szkieletowej z rur metalowych, zawie
rajęcej podstawę / l / , wieniec górny / 2 / , pio
nowe słupki / 3 / i dwa poziome dźwigary / 5 / 
z torami jezdnymi / 6 / . Xfózek do zawieszania 
tkanin składa się z wieszaka / 7 / oraz belki 
/ 8 / i podwieszony jest na torze / 6 / za pomoce 

?ornego koła / 9 / oraz podparty jest dolnym ko-
em / 1 0 / zamocowanym do toru / 6 / . Na końcu 

wieszaka / 7 / zamocowane jest stycznie do toru 
/ 6 / dodatkowe koło / l i / . / I zastrzeżenie/ 

4(51) A47F Ul(21) 83638 (22) 88 05 04 

(71) Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli 
Sklepowych "GOZAMET-WUTEH", Gorzów Wlkp. 

(72) Godawski Julian, Godawski Marek, 
Wiśniewski Antoni, Milowska Teresa, 
Niżyński Józef, Ziółek Zygmunt 

(54) Stanowisko do ekspozycji tkanin 
dekoracyjnych 

(57) Stanowisko składa się z prostopadłościen-
nej, samonośnej konstrukcji szkieletowej z 
rur metalowych zawierajęcej prostokętnę pod
stawę /l/, wieniec górny /Z/, pionowe słupki /3 i 
4/ oraz trzy poziome dźwigary /6/. Na dźwiga
rach /6/ osadzone sę dwuczęściowe tory jezdne 
/7/. Wózek do eksponowania tkanin składa się 
z wieszaka /&/ oraz połęczonej z nim belki 
/9/. Wieszak /8/ podwieszony jest na każdej 
części toru jezdnego /7/ za pomoce kół tocz
nych /10/ zamocowanych na każdym końcu belki 
/9/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) A47G Ul(21) 84514 
(75) Kusek Jerzy, Otwock 

(22) 88 08 03 

(54) Ramka, zwłaszcza do oprawiania zdjęć 
i reprodukcji 

4(51) A47G Ul(21) 84566 (22) 88 08 O! 
(71 ) Naczelna Organizacja Techniczna Rada 

Wojewódzka Zespół Usług Technicznych, 
Gdańsk 

(72) Kaczmarek Wojciech, Kryczkowski Janusz 

4(51) A47F U l ( 2 1 ) 84511 ( 22 ) 88 08 01 

(75) P a n a s i e w i c z Z d z i s ł a w , G ł ogów 

(54) S t o j a k na p r z y b o r y do p i s a n i a i malowani) 

(57) S t o j B k m a pod s t awę / l / z osadzonym w n i e j 
p r owadn i k i em / 2 / , na k t ó r ym u m i e s z c z o n e s ą pro 
wadzące p ł y t k i / 4 , 5 / i opo rowa p ł y t k a / 8 / . 

/ 3 z a s t r z e ż e n i a / 

(57) Ramka sk łada s i ę z zewnętrznej ramki /l/m 
stanowiącej zasadnicze oprawę oraz z wewnęt 
rznej , mocującej ramki / 2 / . W ramce / 2 / wyko-
nane sa od spodu, symetrycznie rozmieszczona j 
wszystk ich J e j bokach, bo lce /A/, k tóre wchod 
w otwory /&/ wykonane w śc iance / 5 / ramki 
Obwód wewnętrzny ramki / ! / oraz obwód zewnęt 
rzny ramki /2/ są tak dobrane, że ś c i ś l e prz j 
legaję do s i e b i e b lokując dodatkowo reproduk 
c ję w oprawie. / I z a s t r z e ż e n i ^ B 
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(54) Wieszak do suszenia koszul 
[57) Wieszak roa dwa symetryczne ramiona, utwo
rzone z lekko w dół nachylonych prętowych od
cinków /l i 2/, zakończonych u dołu łukami 
/j i 4/, połączonymi z poziomym prętowym od
cinkiem /5/. 

Górne zakończenia odcinków /l i 2/ sa 
wygięte pionowo ku górze, tworząc krótkie, 
oddalone od siebie, pionowe odcinki /6 i 7/ 
o wysokości stójki koszuli męskiej. Górny, 
poziomy odcinek /8/ łączy oba pionowe odcin
ki /6 i 7/» w środkowej swej części wyposażony 
jest w uchwyt, składający się z pionowego 
odcinka /9/, zakończonego u góry na zewnętrz 
zagiętymi łukowatymi haczykami /10 i 11/. 
Haczyki /10 i 11/ leżę w płaszczyźnie wiesza
ka. /I zastrzeżenie/ 

4(51) A473 Ul(21) 81722 (22) 87 11 20 
(75] Różycki Andrzej, Warszawa; Różycki 

Bogdan, Warszawa 
(54 ) Chwytak szczypcowy 
(57) Chwytak szczypcowy służęcy do chwytania 
jaj kurzych, charakteryzuje się tym, że u na
sady chwytaka ma zwinięte agrafkowę sprężynę 
/l/, z której wyprowadzone sę dwa ramiona 
/2/ i /3/ zakończone okręgłymi obejmami /A/ i 
/5/, przy czym ramię /2/ jest proste, a ramię 
/3/ nożycowo skrzyżowane z ramieniem /2/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) A61B Ul (21) 84012 (22) 88 06 10 
(71) Akademia Medyczna, Poznań 
(72) Pawela Tadeusz 
(54) Aparat do operacyjnego leczenia złamań 

jarzmowo-oczodołowo-szczękowych 
(57) Aparat zbudowany jest na zasadzie rzym
skiej śruby. Wewnętrznie gwintowana, do po
łowy lewym gwintem a od połowy prawym gwintem, 
tuleja /l/ ma na zewnętrz w środkowej części 
zgrubienia /2/ podłużnie rowkowane. W środku 
zgrubienia /2/ wykonane sę cztery przelotowe 
otwory /3/ rozstawione obwodowo co 90 stopni. 
Wkręcone w tuleję /1/ śruby /4, 5/ - jedna 

lewo - a druga prawozwojna - maję na końcach 
ostre kolce /6/ kształtu trójkętnego. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) A61C Ul(21) 83954 (22) 88 06 06 
(71) Akademia Medyczna, Wrocław 
(72) Płonka Bogumił 
(54 ) Urządzenie do zdejmowania koron 

protetycznych 
(57) Urzędzenie ma postać trzpienia, składaję-
cego się z dwóch rozłęcznie mocowanych części: 
górnej części /l/ z zaczepem /2/ na końcu i 
dolnej części /3/ o charakterze wodzika, na 
której osadzony jest suwliwie pierścieniowy 
ciężarek /4/, opierajęcy się na walcowym ogra
niczniku /5/ znajdujęcym się u dołu trzpienia. 
W miejscu poleczenia obu części /l, 3/ na 
trzpień wkręcona jest nakrętka /6/ o moletowa-
nej powierzchni. Pierścieniowy ciężarek /4/ ma 
również »oletowanę powierzchnię. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) A61M Ul(21) 82950 (22) 88 03 08 
(75) Koziorowski Stefan, Karasiński Derzy, 

Ozdarski Leszek, Warszawa 
(54 ) Przyrząd jednorazowego użytku do prze

taczania krwi i jej preparatów oraz 
płynów infuzyjnych 

(57) W przyrzędzie igła czerpalna ma cokół elip
tyczny /la/ z symetrycznymi żebrami /14/ na 
dłuższej osi elipsy, który Jest zespolony z 
komorę /6/ siatki filtracyjnej /7/, a pomiędzy 
uchwytami /15/ zaciskacza rolkowego /9/, zawie
rajęcymi żebra /17/ Jest utworzona szczelina 
stanowięca dodatkowy zacisk do natychmiastowe
go zamknięcia przepływu przez dren /8/. Zebra 
/14/ w cokole /la/ igły czerpalnej i żebra 
/17/ uchwytów zaciskacza rolkowego /9/ maję 
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ergonomiczne podcięcia o promieniu /R/ dos
tosowanym do palców, natomiast dren /Ba/ częś
ci iniekcyjnej Jest zakończony łącznikiem /li/ 
typu Luer lock, zakrytym osłonkę /12/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) A63B 
A42B 

Ul(21) 84079 (22) 88 06 17 

(75) Buchczyk Andrzej, Ruda ślęska 

(54) Kask kolarski torowy 

(57) Kask kolarski torowy charakteryzuje się 
tym, że czerep /l/ w widoku z góry ma kształt 
Jaja,a tylna Jego część / 4 / jest spłaszczona 
i wydłużona. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B01D Ul(21) 83997 

(75) Siniaraki Oan, Łódź 

(54) Rdzeń filtra 

(57) Wzór rozwiązuje problem filtra o kons-
trukcji zapewniającej dużą powierzchnię filt
racji. Rdzeń składa się z cylindra /l/ z otwo
rami perforacyjnymi / 2 / . Na powierzchni zew
nętrznej cylindra, na całej jego długości 
znajduję się pierścienie /3/, których śred
nica zewnętrzna Jest większa od średnicy zew
nętrznej cylindra z otworami. Na powierzchni 
zewnętrznej pierścieni znajduję się zaczepy 
/ 4 / przytrzymujące nawijane na rdzeń przegro
dę filtracyjne. /2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ B 
ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

(22) 88 06 10 

4(51) 8010 U1(21) 84076 (22) 88 06 17 

(71) Kombinat Remontowo-Budowlany Przemysłu 
Cementowego, Wapienniczego i Gipsowego, 
Wierzbica Cementownia "MAŁOGOSZCZ", 
Małogoszcz Politechnika Krakowska, 
Kraków 

(72) Bednarski Stanisław, Czopek Adam, 
Tekiel Andrzej, Bagiński Kazimierz, 
Gul Stanisław, Staniszewski Zbigniew 

(54) Bateryjny odpylacz lameIowy 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
zmniejszenia gabarytów bateryjnych odpylaczy 
lamelowych. 

Bateryjny odpylacz lamelowy charaktery
zuje się tym, że pakiety lamelowe /6/ zaopat
rzone sa od strony wlotu gazu w kierownice 
/7/, przy czym pomiędzy pakietami lamalowymi 
/&/ umieszczone są przegrody /8/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B01F 

(71] 

Ul(21) 84051 (22) 88 06 lá 

Zakład Naprawczy Mechanizacji RolnictwaJ 
Okonek 

(72) Barda Jerzy 

(54) Wirn ik mieszaln iko-rozdrabniacza 

(57) Wirnik ma głowicę nożową dzieloną sk ła -1 
dającą s i ę z dwu ta rcz / l , 2 / , między k t ó r y « 
umieszczone są elementy nożowe / 3 / a bezpośrł 
nio w dnie / 4 / zb io rn ika mie9zaln iko-rozdrabi 
n iacza, w Jego o s i , znajduje ,s ię t u l e j a / 5 / J 
przez którą przechodzi wał / 6 / s i l n i k a napędł 
wego / 7 / umieszczony pod dnem / 4 / zb io rn i ka M 
mieszalniko-rozdrabniacza . Na wale / 6 / osadzA 
na j e s t przy pomocy wpustu / 8 / t u l e j a k o ł n i w T 
rzowa / 9 / , k tó ra j e s t podstawą dla op ie ra ją - 1 
cego s ię na n i e j dna / 1 0 / odwróconej do d o ł u j 
osłony cy l i nd ryczne j / l i / i położonej na n i e j ] 
głowicy nożowej. Głowica nożowa p r z y k r ę c o n a ] 
j es t wraz z dnem / 1 0 / odwróconej do dołu os ł (B 
cy l ind ryczne j / l i / d o t u l e i ko łn ierzowej / 9 / B 
śrubami / 1 2 / , n ieza leżn ie Jest też połęczons« 
osiowo śrubą / 1 3 / poprzez dno / 1 0 / odwróconej 
do dołu osłony cy l i nd ryczne j / l i / i k o ł n i e r M 
/ 1 4 / t u l e i ko łn ierzowej / 9 / z wałem / 6 / s i l n i 
ka napędowego / 7 / . 

Na zewnętrznej częśc i t u l e i k o ł n i e r z o w e j 
/ 9 / j e s t osadzony element uszcze ln ia jący / 1 H 
o n isk im współczynniku t a r c i a w k s z t a ł c i e 
p ie r śc ien ia mającego pogłębiony otwór walcowy 
zaopatrzony w podwójny p ie rśc ień u s z c z e l m a j ł 
cy / 1 6 / o p rzekro ju okrągłym, dociskany p ł a s ^ 
tarczą / 1 7 / z otworem, zaopatrzoną z jednej 
st rony w wypust / 1 8 / wpuszczony w element usfl 
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czelniajęcy /15/, a z drugiej w próg /19/, 
który stanowi płaszczyznę styku dla zakończe
nia sprężyny dociskającej /20/, której począ
tek opiera się o wkręt /21/ wpuszczony w zew
nętrzne część kołnierza /14/ tulei kołnierzo
wej /9/* , , . « * . 

Podstawa elementu uszczelniajęcego /15/ 
dociskana Jest do czoła tulei /5/ osadzonej 
w dnie /4/ zbiornika mieszalniko-rozdrabniacza 
sprężynę dociskajęcę /20/, a tuleja kołnierzo
wa /9/ P°d dnem zbiornika mieszalniko-rozdrab
niacza zaopatrzona jest w odrzutnik gumowy 
/22/. Na wale /6/ silnika napędowego /7/ jest 
osadzona płaska tarcza ochronna /23/. śruba 
łącząca głowicę nożowe z wałem /6/ silnika 
napędowego /7/ zaopatrzona jest w pierścień 
uszczelniający gumowy /24/ osadzony w koł
nierzu /14/ tulei kołnierzowej /9/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) BOIL Ul(21) 84065 (22) 88 06 15 

4(51) B01F 
A23K 

U1(21) 84082 (22) 88 06 17 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji 
Produkcji Zwierzęcej "MEPROZET", Gdańsk 

(72) Boleński Mieczysław« Chróstowski 
Mieczysław 

(54) Mieszalnik do pasz płynnych 
(57) Mieszalnik charakteryzuje się tym, że 
zbiornik /l/ paszy ma kształt prostokąta w 
przekroju poprzecznym, a Jego ściany sa 
zbieżne ku dołowi. Wał /2/ mieszadła Jest 
krótki i ułożyskowany tylko w górnej części 
na nośnej belce. Oo dolnej, swobodnej części 
wału /2/ mieszadła o kształcie rury jest 
przykręcona długa, mieszająca łopata /3/ oraz 
usytuowana pod nię zgarniająca łopata /4/. 
Łopatę mieszające stanowię dwie płetwy skrzy
żowane ze sobę pod ketem 60°. Górna część wa
łu /2/ mieszadła wraz z tocznymi łożyskami 
stożkowymi /8/ i sprzęgłem /9/ łęczęcym obie 
części wału /2/ jest zabezpieczona osłonę 
/10/. /I zastrzeżenie/ 

(71) Instytut Komputerowych Systemów 
Automatyki i Pomiarów, Wrocław 

(72) Stýbel Henryk, Fischer Oerzy, Hamberg 
Oerzy, Korczala Wiesław, Szkodzińaki 
Zbigniew 

(54) Podstawa uchwytu elektrod 
(57) Podstawa uchwytu elektrod składa się z 
części /l/ prostokętnej i części /2/, trapezowej, 
zaopatrzonej na obwodzie w kołnierz '/3/ i ma-
JęceJ gwintowane gniazdo /4/. Na części /l/ 
prostokętnej uformowany jest drugi kołnierz 
/5/, mający kształt wydłużonego prostokąta o 
dwóch bokach krótszych zaokręglonych. 

Na jednym dłuższym boku znajduję się 
dwa prostokętne wypusty /6/. Na zewnętrznych 
bokach prostokątnych wypustów /6/ uformowane 
sę półkoliste zatrzaski /7/. W części /l/ pros
tokętnej wykonane sę dwa przelotowe otwory /8/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B04B Ul(21) 83946 (22) 88 06 06 
(71) Zakład Podzespołów Radiowych "OMIG", 

Warszawa 
(72) Wrzeciono Teresa, Łojek Danusz 
(54) Urządzenie do odwirowywania rezonatorów 

Kwarcowych 
(57) Urzędzenie zawiera w pojemniku /l/ zamo
cowane dwie wspornikowe podstawy /2/. Podstawa 
/2/ złożona jest z płaszczyzn /3/ o kształcie 
trójkątnym, połączonych z kątownikami /4/ i 
płaszczyzny /5/. Płaszczyzna /5/ ma w narożach 
otwory, w których osadzone sę tuleje /7/ i 
pierścienie osadcze /8/ oraz ma na pozostałej 
części wiele symetrycznie rozmieszczonych otwo
rów. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B05B Ul(21) 84000 (22) 88 06 09 
(71) Zakład Produkcyjno-Montażowy Urządzeń 

Górnictwa Odkrywkowego "FUGO", Konin 
(72) Cech Ireneusz 
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(54] Zespół mocujący dyęzę do rękojeści 
pistoletu do nakładania powłok 
malarskich 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op
racowania konstrukcji,zawierającej niewielką 
liczbę elementów przy zachowaniu wszystkich 
wymaganych cech użytkowych, o zwiększonej trwa
łości i niezawodności oraz łatwego w wykonaniu. 
Zespół mocujęcy dyszę do rękojeści pistoletu 
do nakładania powłok malarskich składa się z 
korpusu /4/, w który wkręcona jest osada dyszy 
/l/ zawierajęca wkręt dociskowy /1/, uszczelkę 
dyszy /8/ oraz dyszę /2/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B05C 
(71 

Ul(21) 84004 (22) 88 06 09 
Zakłady Radiowe "UNITRA-ELTRA", 
Bydgoszcz 

(72) Szuster Ryszard, Kruczkowski Zbigniew 
Drażkowski Ryszard 

(54 ) Urządzenie do nanoszenia powłoki 
klejowej 

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządze
nie do nanoszenia powłoki klejowej, zwłaszcza 
na jednostronne nalepki opakowaniowe,w któ
rych szczególnie wymagana jest czystość po
wierzchni zewnętrznej. 

Urządzenie wyposażone w odkryty obrotowy 
walec ma połęczony ten walec /l/ bezpośrednio 
z kołem napędowym /2/, przystosowanym do ręcz
nego obrotu oraz ułożyskoweny w przenośnej 
obudowie /3/ w kształcie korytka, zawierajęcej 
pojemnik z klejem /4/, przy czym do obrotowego 
walca przylega z jednej strony zespół zgarnia
jący /5/ a od góry zespół elementów dociskają
cych /8/, natomiast po stronie przeciwnej za
montowany jest zespół zbierający. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) B21D Ul(21) 84001 (22) 88 06 od 
(71) Zakład Produkcyjno-Montaźowy Urządzeń 

Górnictwa Odkrywkowego "FUGO" , Konin 
(72) Wojcieszkiewicz Leszek, Jakubczak EustacB 
(54) Wyginak 
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania^ 
konstrukcji wyginaka o zmiennym kształcie dlaj 
uzyskania różnych profili giętych przy zastojB 
sowaniu jednego stempla i jednej matrycy. 
Wyginak składa się z płyty stemplowej /6/ i 1 
podstawowej /7/ połączonych z obejmami /4 i .^T 
w których umieszczone sa stempel /l/ i matryc« 
/2/ o konstrukcji dzielonej. /2 zastrzeżenial 

■űj mj[ j | ctj ^ fNJ ccj u-j m) t-j 

4(51) B22D Ul(21) 84046 (22) 88 06 14,1 

(71) Huta Kościuszko, Chorzów 
(72) Krawczyk Eugeniusz, Krawczyk Andrzej, 

Gawior Dan, Strumpf Konrad 

54 Wlewnica, zwłaszcza do maszyny rozlewnłM 

(57) Wlewnica, zwłaszcza do maszyny rozlewni! 
czej , charakteryzuje się tym, że ma sześć kol 
mór na gąski, trzy komory przednie l icząc kid 
runek przesuwu taśmy, prawą, środkową / 6 / i 1 
lewą / 5 / , oraz komory ty lne , prawą, środkowa« 
/ 7 / i lewę / 8 / , przy tym w przegrodach / 9 / n 
dzy komorami tylnymi i przednimi w ich górn«B 
krawędzi są utworzone przelewy / 1 2 / . Każda z l 
komór ma kszta ł t zbliżony do tradycyjnej g a s ł 
surówkowej. /2 zastrzeżeni f f l 

*| 
4 ( 5 1 ) B238 Ul(21) 83984 (22) 88 G 6 l 

(71) Zakłady Elektrod Węglowych "1 MAJA", I 
Racibórz 

(72) Pośpiech Eryk, Kalus Zygfryd, M i c h a l s k » 
Ginter 

(54) Oprzyrządowanie tokarki do obróbki 
powierzchni stożkowych 

(57) Oprzyrządowanie tokarki ,o wydłużonej á f l 
bie pociągowej i t u l e i oraz wydłużonym t e l e f l 
kopie, zawiera l i n i a ł połączony z suportem pfl 
przecznym łącznikiem / 2 / , prowadnicę śruby pfl 
ciągowej /I/, która w widoku górnym ma k s z t a ł l 
prostokąta z wycięciem, również prostokątnymi 
oraz sanie górne z kostką pośredniczącą /S/M 
sanie dolne / 7 / . Ponadto oprzyrządowanie z f l H 
wiera cylinder dwustronnego działania / 8 / pmt 
łączony nakrętką / 9 / ze śrubą pociągową / l Q j J 
Jak również łącznik zabezpieczający / l i / . 

/ I z a s t r z e ż e n i 
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i f Iz 

4 ( 5 1 ) B238 U l { 2 1 ) 8 4 0 4 0 ( 2 2 ) 88 0 6 15 

(71) Zakłady Wytwórcze "GRUPA TECHNICZNA -
URANIA", Nauczycielska Spó łdz ie ln ia 
Pracy, Warszawa 

(72)Łanczont Grzegorz 

(54 ) Ręczna w ie r ta rka e lek t ryczna 

(57) W w ie r ta rce wrzeciono / l / g łowicy / 3 / , 
będące pod działaniem sprężyny śrubowej / 1 6 / 
ie3t wsparte od zewnętrz na łożysku wzdłuż
nym / 9 / , którego jedna b ieżn ia / 9 a / j e s t osa
dzona wciskowo w p i e r ś c i e n i u ślizgowym / 1 2 / 
z zaprasowanym t rwa le radełkowanym p i e r ś c i e 
niem / 1 5 / . środkowa część wrzeciona / l / zawie
ra zębatkę udarowe / l i / , wprasowanę w głowicy 
/ 3 / i współdz ia ła ją ca. z druga zębatkę / 1 0 / . 
Tuleja / 1 3 / ma gniazda czołowe o dwóch róż
nych głębokościach, współdz ia ła jęce z kołkami 
/ 1 4 / zamocowanymi w p i e r ś c i e n i u / 1 2 / , prze-
łęczajęcymi normalne pracę w i e r t a r k i na j e j 
p.racę udarowa, co j e s t ustalane za pomoce 
rozciętego p ie r śc i en ia sprężystego /li/, osa
dzonego w kanale obwodowym / 1 2 a / p i e r ś c i e n i a 
/ 1 2 / . / I zas t rzeżen ie / 

«g U 9c jJL!2_JZ 

V r p f/m 

F/G. 2 

4(51) B23D U l ( 2 1 ) 8 4 0 1 4 ( 2 2 ) 88 0 6 10 

(71) Fabryka Drutu i Wyrobów z Dru tu , 
Gl iwice 

(72) Gołębek Zbigniew, G i l Józef 

(54 ) Uchwyt do s t rugania szczęk gwoździar-
nr wy ich 

(57) Uchwyt stanowi podstawa /l/ w postaci 
odcinka kętowego, tworzęcego w rzucie bocznym 
literę "L", przy tym do pionowej ściany tego 

odcinka, od strony poziomej ściany podstawy 
/l/ niaco ponad nia, jest, za pomoce mocują
cych śrub /3/, przymocowana obejma /2/ majęca 
dwa gniazda. Jedno dla małych szczęk /7/ gwoż-
dziar8kich a drugie dla dużych szczęk /6/ 
gwoździar8kich, przy czym, w bocznych i w czo
łowej ścianach tej obejmy /2/ sa umieszczone 
boczne dociskowe śruby /4/ i czołowe dociskowe 
śruby /5/, dociskajęce i unieruchamiające 
szczęki /6/ lub /1/ w uchwycie. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) 823K 
B25H 

Ul(21) 83970 (22) 88 06 07 

(71) Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, 
świdnica 

(72) Rudka Bernard, Fiłonowicz Jan 
(54 ) Stół do cięcia gazowego, zwłaszcza blach 
(57) Stół ma pod rusztem /l/ umieszczonym na 
konstrukcji wsporczej /2/ główny kolektor ssący 
/5/ utworzony przez zamknięcie od spodu rynnę 
/4/ dwustronnego zsypu /3/, do którego szczel
nie zamocowane sę poprzeczne, poziome kanały 
ssęce /li/ majęce po obu bokach szczeliny ssęce 
/12/. Główny kolektor ssęcy /5/ w połowie dłu
gości ma przepustnicę /6/ oraz przyłęcze do 
podleczenia instalacji wycięgowej. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B23K Ul (21) 83999 (22) 88 06 08 
(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego 

"P0MET-2", Wronki 
(72) Krzyżaniak Lech 
(54) Spawalniczy zacisk biegunowy 
(57) Zacisk ma korpus /l/ o teowym przekroju 
poprzecznym przechodzęcym w środkowej swej częś
ci w walcowe gniazdo /2/ przewodu spawalniczego 
z obwodowym kołnierzem /3/. Zakończenie górnego 
ramienia korpusu stanowi nakrętkę /5/ śruby 
dociskowej /6/. Dolna ramię /9/ ma zmienne wy
sokość przekroju poprzecznego wynoszące od 0,5 
do 2 długości stopki teownika. Stopka dociskowa 
/&/ ma czołowo-pryzmowę powierzchnię styku. 
Wkręt mocujący przewód spawalniczy jest prosto
padły do płaszczyzny symetrii korpusu. Elas
tyczna osłona /A/ ma "harmonijkę" zakończone 
dwudzielne obejmę" /li/. /5 zastrzeżeń/ 

M 



74 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 6 / 3 9 8 / 1989 

4 ( 5 1 ) 825B 
E21D 

1)1(21) 84062 Í22) 88 06 15 

( 7 1 ) Rybn icko -Oas t r zębsk ie Gwarectwo Węglowe 
Kopa ln ia Węgla Kamiennego "RYMER", 
Rybnik 

(72) Piechota Antoni, Oanoska Kazimierz, 
Kne9Z Walerian, Duda Edmund 

(54) Urządzenie do demontażu oraz montażu 
stojaka hydraulicznego" 

(57) Urządzenie ma w obudowie prostokątnej 
/l/ z dwóch ceowników zamontowany przesuwnik 
hydrauliczny /3/ przymocowany swym spodnikiem 
do ścianki czołowej /lc/ obudowy /l/%, zaś swym rdzennikiem do umieszczonej przesuwnie 
w tyle obudowy /l/ prostokątnej podstawy /4a/ 
zaczepu głowicy /4/ rdzennika /5a/ stojaka 
hydraulicznego /5/. 

Na obudowie prostokątnej /l/ jest zamo
cowana wyprofilowana podpora /6/ cylindra sto
jaka hydraulicznego /5/, zaś w jej osi pop
rzecznie do osi obudowy prostokątnej /1/ jest 
zamontowany na konstrukcji wsporczej /7/ si
łownik hydrauliczny /8/ z przymocowana do je
go rdzennika /8a/ wyprofilowaną płytę docis
kowe /9/ cylindra stojaka hydraulicznego /5/, 

/l zastrzeżenie/ 

lis 8ê ttd 

4(51) B253 Ul(21) 84031 (22) 88 06 13 
(71) Politechnika śląska, Gliwice 
(72) Spik Józef, Zdanowicz Ryszard 

J(54) Chwytak do robotów przemysłowych 
z osiowymi dociskami 

(57) W chwytaku według wzoru, osie tłoczysk 
cylindrów osadzonych na ramionach /4, 5/ po
średnich, usytuowane zostały równolegle do * 
osi przedmiotu, a punkty docisku przedmiotu 
do bazy obróbkowej znajduję się na średnicy 
przenoszonego przez chwytak przedmiotu. 

/ 2 z a s t r z e ż e n i a / 

Vi. 

4 ( 5 1 ) B26B 
B23D 

Ul(21) 82943 (22 ) 88 03 07 

( 7 5 ) Puk Edward , Poznań 

(54 ) Obcinak krążkowy do rur 
(57) Obcinak krezkowy ma prowadnicę cylindryczj 
nę /l/ wykonane z rury stalowej. Wewnętrz pro
wadnicy /l/ przemieszcza się rolka /6/. Zakreśl 
ruchu rolki /6/ określony jest zarysem otworów} 
wykonanych wzdłuż tworzącej prowadnicy /l/. 

/2 zastrzeżenia/ 

1 CM 

/ 

333B 
4(51) B27B U1(21) 83530 (22) 88 04 29Í 

(71) "STOCZNIA NEPTUN" Spółka z o.o., Gdańsk 1 
(72) Biegalski Henryk, Radlak Andrzej 
(54) Przecinarka, zwłaszcza do profili 
(57) Przecinarka składająca się z elekt rcwrze-l 
ciona z piłę tnącą, stołu obrotowego oraz za-i 
cisku obrabianego przedmiotu charakteryzuje sfl 
tym, że elektrowrzeciono jest osadzone w korg^T 
sie obsady /19/, która poprzez wahacze /20, sH 
Jest połączona z wałkiem /22/ ułożyskowanym nW 
tocznych łożyskach /23/ w przechylnym korpusjB 
/24/, który Jest zamocowany na trzpieniu umie« 
czonym w korpusie mechanizmu wychylającego kofl^ 
pus /24/. Na korpusie tym jest zacięty segmeflB 
zębaty zazębiający się z kółkiem. Oś trzpieniB 
znajduje się w płaszczyźnie symetrii podłużnaB 
narzędzia na wysokości powierzchni obwodowej) 
piły, która równocześnie stanowi płaszczyznę 
stołu /l/. Po obu stronach piły sa umieszczo» 
mocujące szczęki /14, 15/ połączone ze śruba« 
/34/ zakończonymi pokrętłami /35/. 

Przecinarka, zwłaszcza do profili jest 
sowana do cięcia profili ram drzwiowych i in« 
nych przedmiotów. /2 zastrzeżeni 

4(51) B27B Ul(21) 84043 (22) 88 06 
(71) Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Produkcji 

Leśnej "LAS", Rzeszów 
(72 ) Wróbel Jan 
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(54) Obrabiarka do drewna ze stołem roboczym, 
zwłaszcza do wykonywania ścięć naroży 
w paletach 

(57) Stół roboczy /4/ obrabiarki ma blat po
łączony koncentrycznie z piastę /6/ osadzone 
na osi /7/ wspornika /8/ wspartego na saniach 
/g/ umieszczonych przesuwnie w prowadnicach 
/10/. Sanie unieruchamiane sa śrubami nastaw
nymi /H/# a prowadnice sa ułożone na podsta
wie /2/ korpusu /l/ wykonanego w kształcie 
litery "L". Do ramienia nośnego /3/ korpusu 
przytwierdzony jest silnik elektryczny /12/ 
połęczony z głowica nożowa /14/ o osi obrotu 
równoległej do linii przesuwu sań, a także 
rolka /15/ położona w bezpośredniej bliskości 
głowicy nożowej, zderzak połęczony rozłącznie 
z korpusem i osłona /IS/ głowicy nożowej. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B28B U1(21) 84017 (22) 88 06 13 
(7Î) Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu 

Materiałów Budowlanych "ZREMB", Wrocław 
(72) Jasiński Tadeusz 
(54 ) Pokład uchylny 
(57) Podkład uchylny składa się z płyty formu
jącej /l/, podstawy /4/ i połączonych z nimi 
przegubowo siłowników hydraulicznych /5/, 
przy czym do płyty formujęcej /l/ sa zamoco
wane gniazda /6 i 7/ oraz rdzeń stały /8/. 

Wzór użytkowy umożliwia wytwarzanie na 
jednym podkładzie elementów bloków podokien-
nych i ścian kolankowych w zakładach prefab-
rykacji. /2 zastrzeżenia/ 

Jî_ 6 60. 17 7 
_ + 

è 
J3g 

_8_ 
J_ 
3 

Fig.2 Fig. U 

4(51) B28B Ul(21) 84022 (22) 88 06 14 
(71) Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
(72) Smoliński Czesław, Bogobowicz Grzegorz 
(54) Formą do elementów prefabrykowanych 
(57) Forma charakteryzuje się tym, że płyta 
dolna podstawy składa się z dwóch części dol
nej i górnej /2/ poleczonych rozłęcznie, z 
których dolna część ma większy rozstaw ścia
nek bocznych od górnej części /2/, a ściany 
Z3/ boczne formy sę dłuższe od ścian /4/ bocz
nych formy i sę wyposażone każda w dwie wkład-
1 /9/ technologiczne w kształcie półkoli i 

połączone sę między sobę za pomoce czterech 
srub /5/ uchylnych skręconych nakrętkami /6/. 

Boki formy połączone sę z dnem formy za pomoce 
kołków ustalajęcych poprzez kanały /8/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B28B Ul(21) 84070 (22) 88 06 16 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ceramiki 

Elektrotechnicznej "CEREL", Boguchwała 
k/Rzeszowa 

(72) Strzępek Andrzej 
(54) Obrotnica formy wtryskowej 
(57) Obrotnica formy wtryskowej stanowi wyposa
żenie wtryskarek do odlewania wyrobów ceramicz
nych pod ciśnieniem i jest przymocowana bez
pośrednio do korpusu wtryskarki. Obrotnica ma 
dwie listwy /l/ boczne, między którymi osadzony 
jest ruchomy wózek /4/ z przymocowane od spodu 
formę wtryskowe /5/. Wózek /4/ zawieszony jest 
poprzez dwie pary rolek /6/ na półkach /3/ lis
tew /l/ bocznych. Półki maję na pewnym odcinku 
wycięcia /a/ o szerokości nieco większej od 
średnicy /d/ rolek /6/ wózka /4/. Powyżej znaj
duję się dźwignie /10/ jednoramienne, oparte 
o rolki /6/ w pozycji /x-x/ roboczej formy /5/. 
Dźwignia /10/ sę osadzone obrotowo na osiach 
/9/ usytuowanych w tylnej części listew /l/ 
bocznych i służę do blokowania przedniej pary 
rolek /6/ w trakcie obracania formy /5/ wtrys
kowej. Listwy /l/ boczne maję zaczepy /7/ do 
zawieszania, obróconej wokół przedniej pary 
rolek /6/, formy wtryskowej /5/. 

/4 zastrzeżenia/ 

6 w a 2 1 

4(51) B43K Ul(21) 84045 (22) 88 06 14 
(71) Gdańskie Zakłady Elektroniczne "UNIMOR", 

Gdańsk 
(72) Korn Jacek, Pietruczuk Jarzy 
(54) Uchwyt pisaka do plotters tablicowego 

firmy "ROLANO" 
(57) Uchwyt pisaka do plottere tablicowego 
firmy Roland stanowi cylindryczna przelotowa 
tuleja, zaopatrzona w środkowej Jej partii \ 
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w wykonany na zewnętrz kołnierz oporowy /l/, 
zaokrąglony na największej Jego średnicy pro
mieniem /r/, stanowiącym połowę jego grubości 
całkowitej /g/, którego wewnętrzna powierzch
nia /H/ jest powierzchnia bazowe dla wymiaru 
wysokości /¥/ obsady /O/ pisaka plottera nad 
powierzchnię papieru. Pod kołnierzem /1/ na 
tulei ma ukształtowany cylindryczny uchwyt 
/2/ o średnicy zewnętrznej / ° n o n / będącej 
średnicę nominalne obsady /O/ pisaka plottera, 
Nad kołnierzem ma ukształtowane tuleję reduk-
cyjn? /3/, majęcę w połowie wysokości całkowi
tej /L/ średnicę /Dl/ odpowiadajęcę w przybli
żeniu średnicy /D3/ zewnętrznej zbiornika /Z/ 
tuszu typu Ryster-Profesional, nałożonego na 
wcisk na jej drugę górne część majęcę średnicę 
/D2/ większe od wewnętrznej średnicy /D4/ tego 
zbiornika /Z/. 

Wewnętrzny otwór, wykonany w cylindrycz
nym uchwycie / 2 / , jest gwintowany na całej 
długości i zawiera wkręcone od spodu końcówkę 
wymienne rurkowe /K/ do kreśleń odręcznych 
typu Ryster-Profesional, w taki sposób osadzo
ne, że nienagwintowana zwężona górna część 
Jest wprowadzona w pasowaniu suwliwym do wnę
trza przelotowego otworu wykonanego na całej 
długości tulei redukcyjnej /3/ w najbliższe 
sęsiedztwo jej wewnętrznego czoła, ukształto
wanego przez wydrężenie denka tej tulei otwo
rem o średnicy minimalnej /d/, dla transportu 
tuszu ze zbiornika /Z/ do wnętrza końcówki 
rurkowej /K/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B43L Ul(21) 83916 (22) 88 06 03 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urzędzeń 

Mechanicznych, Gliwice 
(72) Lachowicz Wacław 
(54) Urzędzenie kreślarskie 
(57) Urzędzenie kreślarskie zawierajęce mecha
nizm pantografowy lub prostowodowy jest wypo
sażone w połęczony z tym mechanizmem zespół 
głowicy /l/ z linijkami kreślarskimi /2/ usta
wionymi w stosunku do siebie pod ketem pros
tym i wykonanymi z materiału przeźroczystego. 
W linijkach kreślarskich /2/ sę wykonane wy
cięcia /3/ szablonów znaków graficznych. 

/I zastrzeżenie/ 

WJ,oooO'0 

4(51) B60B 
B62D 

Ul(21) 84683 f22) 88 08 24 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urzędzeń 
Mechanicznych, Gliwice 

(72) Pawłowski Władysław 
(54 ) Koło nośne do pojazdów gąsienicowych 
(57) Koło zestawione Jest z obręczy koła /1/, 
do której zawulkanizowany jest bieżnik /2/ i 
przymocowana jest piasta /3/ za pomoce spoin 
otworowych /4/. Obręcz koła /1/ w przekroju, 
w płaszczyźnie wyznaczonej przez os koła, ma 
kształt ceownika, którego ramię /5/ jest w 
swej środkowej części równoległe do osi koła, 
a następnie po obu stronach tej środkowej częś
ci jest załamane pod ketem około 15° w stronę 
przeciwne do osi koła, a dalej zaopatrzone jest 
w ramiona boczne /6/. Ramiona boczne /6/ sę 
odgięte pod ketem 90° od załamanych części śród. 
koweg'o ramienia /5/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B60P Ul(2l) 83971 (22) 88 06 07 
(71) POLMO-AUTOSAN" Sanocka Fabryka Autobusów, 

Sanok 
(72) Wener Marian, Szelest Kazimierz 
(54 ) Szkielet opończy do pojazdów samochodowych 

skrzyniowych lub przyczep 
(57) Szk islet opończy ma pałęki /l/, /2/, /3/, 
z których każdy ma postać figury utworzonej z 
nałożenia na siebie dwóch boków prostokęta, 
boków trapezu równoramiennego, boków trójkąta 
równoramiennego,a na końcu w części prostej 
powyżej ogranicznika /9/ ma zespół amortyzuję-
cy /a/, składający się z dwóch obejm z elemen
tem sprężystym oraz ze śrub mocujących. Pręty 
poziome /4/, /5/, /6/, /7/, /8/ w miejscu, w 
którym łęczę się z pałękiem /l/, /Z/, /3/ wy
posażone sę w pomocniczy zespół amortyzujęcy 
/b/t składajęcy się z elementu podtrzymującego w kształcie ceownika i elementu amortyzującego. 

/2 zastrzeżenia/ 
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(51) B60R 
(30) 88 05 06 

(71) Zabrzańs 
Węgla Ka 
Knurów 

(72) Pietrzyń 

Ul(21) 84110 (22) 88 06 21 
Wystawa III Dolnośląski Zlot 
Caravaningu Nowatorstwa i 
Racjonalizacji, Wrocław 

kie Gwarectwo Węglowe Kopalnia 
miennego "SZCZYGŁOWICE", 
iski Franciszek, Ksiażczyk Henryk 

(54 ) Urządzenie do przewozu roweru 
(57) Urządzenie ma dwie łukowe rynny /1/ i /2/ 
z zamkami /4/ i /5/, ustawione równolegle z przesunięciem względem siebie i zamocowane do 
wspornika /3/ podstawy. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B610 Ul(21) 83983 (22) 88 06 08 
Spółka z o.o., (71) Przedsiębiorstwo "ALFA" 

Poznań 
(72) Sienicki Adam, Sokołowski Zbigniew, 

Lichota Adam, Grzechowiak Ryszard, 
Pawlak Zdzisław, Rakowski Stanisław, 
Krawczyk Gacek, Bogaczyk Waldemar 

(54 ) Urządzenie obrotowe do zmiany kierunku 
jazay pojazdu szynowego 

(57) Urządzenie zbudowane jest z jednoszynowej 
obrotnicy i dwukołowego wózka nośnego. Obrot
nica napędzana własnym siłownikiem /7/ zbudo
wana jest z odcinka szyny /1/ podpartej na 
centralnie usytuowanym czopie skrętu /3/ 
ułożyskowanym w korpusie /6/ przykręconym do 
fundamentu. Górna powierzchnia szyny /l/ ma 
wyżłobienie /9/ ustalające położenie kół /10/ 
wózka nośnego podczas obrotu. Końce szyny /l/ 
wyposażone sa w ograniczniki obrotu /li/ usta
lające współosiowość szyny /1/ obrotnicy z 
szyną /12/ toru. Wózek nośny wyposażony jest 
w ramę /13/ łączącą koła jezdne /10/ z ramę 
pojazdu poprzez centralnie, w osi między ko

łami /10/ usytuowany za pośrednictwem przegu
bu obrotowego /14/ ułożyskowany w korpusie 
/17/ czop skrętu /18/. 

Urządzenie przeznaczone jest do manewro
wania technologicznymi, wewnątrzzakładowymi 
pojazdami szynowymi. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B62B Ul(21) 83912 (22 ) 88 06 01 
(71 ) Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego 

Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz 
(72) Sadkiewicz Kazimierz 
(54 ) Wielofunkcyjny wózek do przewozu sprzętu 

dla utrzymywania czystości, zwłaszcza 
w przemyśle spożywczym 

(57) Wózek według wzoru użytkowego charaktery
zuje się tym, że wyposażony jest w podstawę 
wózka /l/ ze statywem pierścieniowym /3/ i /4/ 
oraz podporę /5/, zaś w części przedniej w kosz 
/6/ z haczykami /9/, a w tylnej części w statyw 
/li/ z uchwytami /16/, na którym osadzony jest 
pierścień /12/ ze ściskaczem worka /13/ i 
pokrywa /14/ otwierana pedałem nożnym /18/. 

/I zastrzeżenie/ 
<ę ai. M ^ ii « ^ 5 . 
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4(51) B62D 
A01B 

U1(21) 83960 (22) 88 06 08 

(71) Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego 
"URSUS", Warszawa 

(72) Rzeźnik Antoni 
(54) Pokrętło do ręcznej regulaci i układu 

zawieszenia narzędzi ciągnika 
(57) Pokrętło ma rękojeść /l/ zamocowana nie-
obrotowo na sworzniu /2/ umieszczonym obrotowo 
w widełkach górnych /3/. Na sworzniu /2/ wew
nątrz widełek górnych /3/ osadzona jest sprę
żyna /5/ opierająca się o podkładkę /6/ zabez-
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pieczone zawleczkę /7/, przy czym na bocznej 
powierzchni widełek górnych /3/ znajduje się 
wzdłużne wgłębienie /&/. ' /l zastrzeżenie/ 

4(51) B62J U1(21) 83878 (22) 88 05 30 
(75) Kwiecień Wiesław. Mikołajki 
(54) Trójkąt ostrzegawczy do wyposażenia 

"pojazdów drogowych 
i57) Trójkęt ostrzegawczy do wyposażenia po
jazdów drogowych składa się z dwóch ruchomych 
ramion /l/ i /2/ łęczonych w górnym wierzchoł
ku trójkęta za pomoce zapinki zatrzaskowej 
oraz trzeciego nieruchomego ramienia /3/ zamo
cowanego do podstawy trójkęta wraz z ramionami 
ruchomymi /l/ i /2/ za pomoce nitów /5/. Pod
stawa trójkęta wyposażona jest w ostre bolce 
metalowe /17/. /I zastrzeżenie/ 

WW jj J »111 W JŁ/JJJ 

4(51). B63B Ul(21) 83936 (22) 88 06 03 
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72 ) Brzoska Edmund, Grygorowicz Mirosław, 

Krężelewski Mieczysław, Rogalski 
Andrzej 

(54) Wspornik katamarana o małej wodnicy 
pływania 

(57) Wsporniki katamarana charakteryzuję etę 
tym, że powierzchnie boczne /l/ każdego wspor
nika /2/ poniżej konstrukcyjnej wodnicy /5/ 
odchylone sę od osi /6/ wspornika /2/ w kie
runku kadłuba, tworzęc z pionem kęt / oC /. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B650 Ul(21) 82182 (22) 87 12 29 
(71) Chemiczna Spółdzielnia Pracy 

"CHEMIPLASTYKA", Kielce 
(72) Kaleta Tadeusz, Pastuszko Witold, 

Fęfara Czesław, Rzęsista Zdzisław 
(54) Butelka 
(57) Butelka ma kształt dwóch cylindrów /2/ 
i /3/ usytuowanych na sobie. Średnica dolne
go cylindra /2/ jest około 60% większa od 
średnicy cylindra /3/, który przechodzi w 

szyjkę /4/ wylewowa z gwintem /5/ i nakrętkę 
/6/ o średnicy takiej jak cylinder /3/, a na ] 
dnie ma na całym obwodzie wypukłość /8/f /l zastrzeżenie/^ 

4(51) B65D Ul(21) 83422 (22) 88 04 Ofl 
(75) Kołodziejczyk Leon M,, Warszawa 
(54 ) Jednorazowy pojemnik z tworzywa 

sztucznego do inseminacji trzody 
(57) Pojemnik stanowi cienkościenny walcowy,* 
zakończony czaszami zbiornik /l/ z jednej 
strony zakończony rurkę /2/, której koniec / ■ 
jest zaślepiony. /I zastrzeżeniJ 

» -

4(51) B65D Ul(21) 83440 (22) 88 04 29 
(75) Szulc Wojciech, Majdax Oacek, Warszawa 
(54 ) Pojemnik, zwłaszcza na kosmetyki 
(57) Pojemnik składa się z wewnętrznego wkłąBJ 
/l/ majęcego na kołnierzu /2/ gwint, zaś na 1 
powierzchni dna pierścień /3/ z nacięciami 
pionowymi /A/, równomiernie rozmieszczonymi H 
powierzchni zewnętrznej. Wkład /l/ osadzony 1 
jest pomiędzy dwoma płaszczyznami /5/ i /6/ i 
występu znajdującego się na wewnętrznej po- I 
wierzchni dna obudowy /7/. Na płaszczyźnis j 
/5/ znajduję się równomiernie rozmieszczone,! 
pionowe występy /&/, zaś płaszczyzna /6/ mai 
przecięcie /9/. /I zastrzeżenłH 

Fig.1 Fig. 2 

4(51) B650 Ul(21) 83441 (22) 88 04 
(75) Szulc Wojciech, Majdax Dacek, Warszawa 
(54) Pojemnik, zwłaszcza na kosmetyki 
(57) Pojemnik roa wewnętrzny wkład /l/, majęcjj 
na kołnierzu /2/ gwint, zaś na powierzchni 
bocznej symetryczne występy /3/ oraz na po-

y* 
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wierzchni dna pierścień /4/ z pionowo rozmiesz
czonymi nacięciami /5/. Wkład /l/ osadzony 

t yy obudowie /6/ mającej na powierzchni dna występ /7/ majęcy na wewnętrznej powierzchni 
występy /8/. w których znajduję się nacięcia 
/5/ oraz nadlew /9/ o kształcie wycinka pierś
cienia. Z1 zastrzeżenie/ 

Figi 

Fig.2 

4(511 B65D U1(21) 83522 (22) 88 05 05 

(75) Steinhauf Wiesław, Warszawa 

(54 ) Cyl indryczny pojemnik składany do 
przechowywania produktów chemiczňo-
- technicznych i kosmetycznych 

(57) Pojemnik ma dzie lone obudowę zewnętrzne 
składajęca s ię z podstawy / 2 / i pokrywy / l / 
osadzonej na naczyniu wewnętrznym / 3 / zamknię
tym przekładkę / 4 / . / 2 zas t rzeżen ia / 

W V.SS ^ V>, A S S S S 
V^."V.V.'T77 ' ; ) » » ) » ' » . ' » ) T -

Ł3CS3 S3 5 5 S 5 '■ 
ss / / ZZZ2ZZZZZ2 -1 ZZZ 

4(51) 365D Ul(21) 83993 (22) 88 06 10 
(71) Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu 

Domowego "POLAR", Wrocław, Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Zmechanizowanego 
Sprzętu Domowego "POLAR", Wrocław 

(72) Miszczuk Mieczysław, Stachno Grażyna 
(54) Opakowanie ochronne. 

wielowarstwowego skł 
transportu wyrobów 

(57) Opakowanie składa się 
nego /l/, ramki usztywniaj 
dolnej /4/, sztywnych wkła 
ną bocznych ściankach pokr 
golnę elementy opakowania 
ne po opakowaniu wyrobu ta 
przechodzęcymi wzdłuż wkła 
cych /3/. 

zwłaszcza do 
adowania I 

z pokrowca płócien-
ęcej górnej /2/ i 
dek /3/ osadzonych 
owca /l/. Poszcze-
sę ze sobę zespolo-
śmami okalajęcymi 
dek usztywniaję-
/l zastrzeżenie/ 

4(51) B65D Ul(21) 84038 (22) 88 06 14 
(75) Tomala Andrzej, Warszawa 
(54) Korek do butelki 
(57) Korek stanowi korpus /1/ w kształcie walca 
z zawiniętymi do wnętrza pod ketem krewędziami 
/2/ tworzęcymi płaszcz, wewnętrz którego ufor
mowana jest pokrywa /3/, w kształcie ściętego 
stożka podstawę skierowane do wnętrza korpusu 
/l/, opierajęca się dolnymi krawędziami na 
zewnętrznych ściankach płaszcza, stanowiącego 
z pokrywę /2/ i korpusem /l/ monolit. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B65D 
F16F 

Ul(21) 84064 (22) 88 06 15 

(71) Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego, 
Szczecin 

(72) Rybiński Dózef 
(54) Obudowa ochronna kompensatorów 

mieszkowych 
(57) Obudowa składa się z kilku segmentowych 
łupin /1/, uformowanych w kształcie wycinka 
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okręgu, połęczonych ze soba na stykach i z 
określonym naprężeniem wokół zewnętrznej po
wierzchni bocznej kompensatora mieszkowego 
/A/ za pomoce połączeń rozłącznych. 

Każda z łupin zestawiona jest z rozsta
wionych, z określone podziałkę na wycinku 
okręgu, płaskich, profilowanych wsporników 
/2/, ustawionych przy tym prostopadle do 
płaszczyzny tego wycinka i przytwierdzonych 
do wspólnego łęcznika /3/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) B65G 
B05C 

Uli21) 84024 (22) 88 06 14 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu Stolarki Budowlanej, Wołomin 

(72) Kotlarski Stanisław, Piórczyńaki Henryk, 
Pietrzak Andrzej 

(54 ) Urządzenie podawczo-odbiorcze. zwłaszcza 
do polewarek lakieru 

(57) W urzędzaniu trzy segmenty maje taśmy 
transportowe stacjonarne /4, 5, 6/ i poziome 
nastawne /7, 8, 9/, przy których sa umiesz
czone pionowe rolki prowadzące /10/, a każdy 
segment jest wyposażony w mechanizm poziomo 
nastawczy /li, 12, 13/, przy czym segment 
pierwszy jest sprzężony z segmentem drugim po
przez zespół napędowy /14/, a segment drugi 
Jest poleczony z segmentem trzecim ramę /15/ 
zamocowane do podpór korpusu. Segment trzeci 
ma odrębny zespół napędowy /16/, który wraz 
z zespołem napędowym /14/ segmentu drugiego 
jest sprzężony poprzez układ sterowniczy. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B66C U1(21) 83941 (22) 88 06 06 
(71) Z a k ł a d y U r z ą d z e ń Ok r ę t owy ch "SEZAMOR", 

S ł u p s k 

(72) K a r c z e w s k i Z b i g n i e w , S łoma Anna 

(54) Suwn i c a 

(57 ) Suwn i c a mon tażowa , s t o s owana w s i ł o w n i a c h 
s t a t k ó w , c h a r a k t e r y z u j e s i ę t ym, ż e wózek 
/ 1 3 / m a w y s i ę g n i k / 2 9 / z r o l k ę / 3 0 / p r z e w i j a 
j ą c ą l i n ę , z a ś w c i ą g a r k a / 3 7 / m a dwa s i l n i k i 
j e d n o b i e g o w e u s t a w i o n e p o p r z e c i w n y c h s t r o 
na ch k o r pu su w c i ą g a r k i / 3 7 / i p o d w i e s z o n a j e s t 
pod wózk iem / 1 3 / , pom iędzy j e g o k o ł a m i j e z d 
nymi / 2 3 / . / I z a s t r z e ż e n i e / 

Ul(21) 84068 (22) 87 07 2M 

(71) Polskie Koleje Państwowe, Centralne 
Biuro Konstrukcyjne, Poznań 

(72) Rychłowski Jerzy, Mikulewicz Antoni 
(54) Dźwignik samojezdny 
(57) W dźwigniku zespoły jezdne i napędowe zfl 
mocowane sę pomiędzy ramionami kształtowymi | 
/12/, osadzonymi jednymi końcami wahliwie w I 
podstawie /6/, przy czym drugie końce ramiorjB 
/12/ usztywniaję łęczniki /13/, luźno nasadzÄ 
ne na śruby /14/, umocowane wahliwie do wspoH 
ników /16/ połączonych z podstawę /6/. ZespoM 
napędowe składają się z napędowych silników 1 
elektrycznych /9/, które poprzez przekładnie« 
zębate /10/ i ślimakowe /li/ sę poleczone z 1 
kołami napędzanymi /8/. /2 zastrzeżeni« 

4(51) B66F Ul(21) 83947 (22) 88 06 
(71) Warszawskie Zakłady Przemysłu Spirytusom 

i Drożdżowego "POLMOS", Warszawa 
(72) Wojtyń9ki Krzysztof, Piechowicz Andrze; 

Miernik Włodzimierz, Nawrocki Wiesław, 
Switek Wiesław, Zuba Leon 

(54 ) Klapa dociskowa do wózka widłowego 
(57) Klapa składa się z ramy stałej/V mocował 
płyty czołowej wózka /2/ oraz osadzonej wewnH 

4(51) B66D 
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ramy ruchomej /3/ i kraty dociskającej /4/. 
Klapa mocowana jest do ramienia /12/ i pole
czona poprzez gniazdo /13/ ze sworzniem ku

listym /14/ zamocowanym w ramieniu /15/. Klapa 
ponadto zawierzona jest na płycie czołowej po
przez zaczep oraz ma ograniczniki gumowe /16/. 

/I zastrzeżenie/ 

DZIAŁ C 
CHEMIA I METALURGIA 

4(51) C10L Ul(21) 83956 (22) 88 06 06 
(71) Dolnośląskie Zakłady Urządzeń Górniczych 

Przemysłu Węglowego, Wałbrzych 
(72) Glabiszewski Edward, Wójcik Paweł, 

Niemiec Józef, Domański Henryk 
(54 ) Brykieciarka tłokowa w układzie pod-

woinym do brykietowania odpadów 
lignocelulozowych 

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenie 
wydajności brykieciarkt przy jednoczesnym og
raniczeniu powierzchni niezbędnej do zainstalo
wania urządzeń i ograniczenia poboru energii 
w stosunku do urządzeń o identycznej wydajności 
ale z jednym tłokiem. 

Zbiornik odpadów połączony jest z prasa 
/2/ dwoma podajnikami ślimakowymi /3/ do dwóch 
korpusów wprowadzających /4/ i delej za pośred
nictwem dwóch tłoków /5/ do dwóch tulei prasu
jących /6/ i zaciskowych /7/. Napęd realizo
wany jest na wał podwójnie wykorbiony /9/ pod
party w korpusie 'dwoma łożyskami /10/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C25D 
H02G 

Ul(21) 83974 (22; 88 06 07 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Technicznej 
Obsługi Rolnictwa Zdżary k/Łodzi 

(54) Zespół szyn prądowych 
(57) Zespół szyn prądowych zawiera szynę kato
dową /l/ oraz szynę anodową /2/, które połą
czone są ze sobą mechanicznie za pomocą łącz
ników /3/» a odizolowane są od siebie elek
trycznie. Obie szyny /l/ i /2/ wyposażone są w 
gniazda /5/ do mocowania zawieszek. 

/2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

4(5i; D06F 
G05B 

Ul 21) 83944 (22)88 06 06 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "PREDOM"; 
Warszawa 

(72) Maliszewski Józef, Siedlecki Mieczysław, 
Przyborowski Leszek, Gąsiorowski Witold, 
Gajewski Janusz 

' 54 ) Płyta czołowa sterownika pralki 
automatycznej . 

(57) Płyta zawiera pogrupowane w siedem kolumn 
przyciski klawiatury i wskaźniki świetlne. 

Pięć pierwszych kolumn przycisków przez
naczonych jest do nastawiania programów pra
nia. Jedyny przycisk - start /20/ szóstej ko
lumny służy do inicjowania programu prania, 
a trzy wskaźniki świetlne /21, 22, 23/ tej 
kolumny i pięć wskaźników świetlnych siódmej 
kolumny są wskaźnikami informacyjnymi. Obok 
klawiatury przycisków i wskaźników świetlnych 
umieszczony jest włącznik /2/ pralki. 

/2 zastrzeżenia/ 

(&)0*) C?(T) («i«. (■*)(« (<M?)Î5Ï)(3)■».'■'«)(») 9 (?) 
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DZIAŁ. E 
BUOOWNICTWO ; GÓRNICTWO ; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

4(51) EOIC Ul(21) 84073 (22") 88 06 16 
(71) Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich, 

Tarnów 
(72) Kiecka Janusz 
(54) Element krawężnika drogowego 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie re
nowacji dróg metodę nakładania nowej nawierz
chni jezdni na nawierzchnię istniejące. 

Element stanowi podłużna bryła o przek
roju poprzecznym gruboáciennej litery L nakła
dana na zaprawie cementowej /8/ swymi wewnęt
rznymi ścianami /5/ i /6/ na prostokątne 
płaszczyzny górnej części krawężnika, przy 
czym ramię pionowe /3/ elementu /l/ Jest dłuż
sze od połowy wysokości krawężnika, a ramię 
poziome /4/ Jest równe szerokości górnej po
ziomej Jego ścianki, zaś ścianka /7/ kończą
ca to ramię ma nachylenie bocznej ścianki 
górnej części krawężnika od strony jezdni. 

/I zastrzeżenie/ 

7 r1 

4(51) EOIC Ul(21) 84074 (22) 88 06 16 
(71) Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich, 

Ta rn ów 
(72) Wodzisz Edward 
(54) Element krawężnika drogowego 
(57) Element krawężnika stanowi podłużna, 
betonowa bryła o przekroju poprzecznym tra
pezu prostokątnego, nakïadana na zaprawie ce
mentowej na górne poziome ściankę krawężnika, 
zbrojona prętami stalowymi /2/, których dwie 
końcówki /3/ wystające z dolnej ścianki /4/ 
elementu /l/ stanowię trzpienie łęczęce go 
z krawężnikiem, przy czym szerokość jego dol
nej ścianki /4/ Jest równa szerokości górnej 
poziomej ścianki krawężnika, a jego ścianka 
boczna /5/ nieprostopadła do ścianki dolnej 
/4/ ma nachylenie do pionu równe nachyleniu 
bocznej, niepionowej ścianki górnej części 
krawężnika. /I zastrzeżenie/ 

4(51) E01H Ul(21) 84054 (22) 88 06 16 
(71 ). Państwowy Ośrodek Maszynowy, Nidzica 
(72) Potapiuk Alfred, Wódkiewicz Stefan, 

Góralski Norbert 

(54) Wirnikowe urządzenie odśnieżające 
(57) W urządzeniu częścią składową ramy 
/l/ z trzypunktowym zawieszeniem są dwa 
niacze boczne /2/, w części środkowej, 
wzdłuż kierunku ruchu, na wspólnym wale 
osadzone wirnik wyrzutowy i rozdrabniać 
że rozdrabniacz jest osadzony na zasadź 
sprzęgła łubkowego. Nasadę zgarniaczy b 
nych /2/ stanowi obudowa wirnika wyrzut 
/1/ z rurociągiem wyrzutowym /&/ osadzo 
obrotowo w obrotnicy /9/, sam zaś ruroc 
jest zaopatrzony w ruchomą kierownicę / 
możliwością regulacji jej kąta pochyleń 

/5 zast 
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4(51) E02B Ul(21) 84057 (22) 88 05 1̂  
(71) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego -] 

Akademia Rolnicza, Warszawa 
(72) Jędryka Grzegorz, Sokołowski Janusz 
(54) Osprzęt kosza maszyny do zabezpieczani» 

rurociągów drenarskich włókniną 
(57) Osprzęt kosza ma szpulę przednią /8/ zafl 
cowanę na zewnętrz kosza, a szpulę tylną /6Ą 
wystającą ponad konstrukcję kosza. W przedn 
ścianie kosza wykonany Jest otwór /A/. 

/I zastrzeżeni 

4(51) E02D 
E02B 

Ul(21) 84056 (22) 88 OC 

(71) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiegc 
Akademia Rolnicza, Warszawa 

(72) Jędryka Grzegorz, Wanke Andrzej 
(54) Studzienka wypływowa do pionowych dr« 
(57) Studzienka wypływowa /2/ zaopatrzona 
w przewód doprowadzajęcy wodę /5/ zakończor 
u dołu filtrem /l/. Przewód doprowadzający 
wodę /5/ u góry ma otwory wypływowe zakońcJ 
korkami /4/. /I zastrzeżer 
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4(51) E02F Ul(21) .84042 (22) 88 06 15 
(71) Instytut Mechanizacji Budownictwa i 

Górnictwa Skalnego, Warszawa 
(72) Zawadzki Piotr, Zwolak Edward, 

Budny Eugeniusz, Wrześniewski Sławomir, 
Górski Waldemar 

(54 ) Pulpit operatora koparki jednonaczy
niowej 

(57) Pulpit złożony jest z dwóch bloków, 
wskaźnikowego i sterowniczego zamkniętych w 
obudowach w kształcie prostokąta, usytuowanych 
w stosunku do siebie pod katem. Blok wskaźni
kowy /l/ zawiera wskaźniki funkcyjne zgrupo
wane w zespoły: zespół wskaźników alarmują
cych /2/, zespół wskaźników sygnalizujących 
/3/ oraz zespół wskaźników informujących /4/. 
Drugi blok sterowniczy zawiera rozmieszczone 
w osi płyty czołowej kolejno: obrotomierz /6/, 
stacyjki /7/, sygnał dźwiękowy /8/, świecę 
płomienne /9/, spryskiwacz /10/ oraz zespół 
wyłączników eksploatacyjnych /li/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) E03B Ul (21) 84846 (22) 88 09 15 
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(71) Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa 
PKP, Warszawa 

(72) Kamiński Andrzej, Bogdański Mieczysław 
Kucharski Zbigniew, Butkiewicz Andrzej 

(54 ) Osłona urządzenia instalacji wodociągowej 
zewnętrznej, zwłaszcza hydrantu i zasuwy 
oraz zaworu odcinającego sieci gazowej 
zewnętrznej 

(57) Osłona ma kształt ostrosłupa foremnego 
ściętego, otwartego od strony podstawy. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) E03F Ul(21) 83876 (22) 88 05 30 
(71) Instytut Mechanizacji Budownictwa 

i Górnictwa Skalnego, Warszawa 
(72) Hajduk Jerzy 
(54 ) Korek pneumatyczny 
(57) Korek, do korkowania przewodów kanaliza
cyjnych podczas wykonywania ich konserwacji 
albo remontu, stanowi worek /l/ w kształcie 
walca zamkniętego szczelnie z obu końców na 
rurze /2/, przebiegającej wewnątrz i wzdłuż 
worka /l/. Rura /2/ zamykana jest korkiem /3/, 
a worek pneumatyczny zaopatrzony jest w rurkę 
/4/ zakończoną zaworem /1/ do pompowania lub 
spuszczania powietrza. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) E040 Ul(21) 82440 (22j 88 Ol 19 
(75) Waszczuk Mieczysław, Lublin 

* 
(54) Płyta dachowa termoizolacyjna 
(57) Płyta termoizolacyjna ma warstwę falistą 
zewnętrzną /l/, ścianki wewnętrzne /5/ prosto
padłe do warstwy /l/ i warstwę stropową, wew
nętrzną /6/ wykonane z laminatu zbrojonego 
włóknem szklanym. Przestrzenie pomiędzy ścian
kami /5/, warstwą zewnętrzną /l/ i warstwą 
wewnętrzną /&/ wypełnione są masą termoizola
cyjną /2/. Płyta ma wykonane otwory /A/ oraz 
zamki profilowane /3/. /I zastrzeżenie/ 
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DZIAŁ E 
BUDOWNICTWO ; GÓRNICTWO ; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

4(51) EOIC Ul(21) 84073 (221 88 06 16 
(71) Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich, 

Tarnów 
(72) Kiecka Janusz 
(54) Element krawężnika drogowego 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie re
nowacji dróg metodę nakładania nowej nawierz
chni jezdni na nawierzchnię istniejącą. 

Element stanowi podłużna bryła o przek
roju poprzecznym grubościennej litery L nakła
dana na zaprawie cementowej /8/ swymi wewnęt
rznymi ścianami /5/ i /6/ na prostokątne 
płaszczyzny górnej części krawężnika, przy 
czym ramię pionowe /3/ elementu /1/ jest dłuż
sze od połowy wysokości krawężnika, a ramię 
poziome /4/ jest równe szerokości górnej po
ziomej jego ścianki, zaś ścianka /1/ kończą
ca to ramię ma nachylenie bocznej ścianki 
górnej części krawężnika od strony jezdni. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) EOIC Ul(21) 84074 (22) 88 06 16 
(71) Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich, 

Tarnów 
(72) Wodzisz Edward 
(54) Element krawężnika drogowego 
(57) Element krawężnika stanowi podłużna, 
betonowa bryła o przekroju poprzecznym tra
pezu prostokątnego, nakładana na zaprawie ce
mentowej na górne pozioma ściankę krawężnika, 
zbrojona prętami stalowymi /2/, których dwie 
końcówki /3/ wystające z dolnej ścianki /4/ 
elementu /l/ stanowią trzpienie łączące go 
z krawężnikiem, przy czym szerokość jego dol
nej ścianki /4/ jest równa szerokości górnej 
poziomej ścianki krawężnika, a jego ścianka 
boczna /5/ nieprostopadła do ścianki dolnej 
/4/ ma nachylenie do pionu równe nachyleniu 
bocznej, niepionowej ścianki górnej części 
krawężnika. /I zastrzeżenie/ 

4(51) E01H Ul(21) 84054 (22) 88 06 16 
(71 ), Państwowy Ośrodek Maszynowy, Nidzica 
(72) Potapiuk Alfred, Wódkiewicz Stefan, 

Góralski Norbert 

(54) Wirnikowe urządzenie odśnieżające 
(57) W urządzeniu częścią składowe ramy nośnei 
/l/ z trzypunktowym zawieszeniem są dwa zgar
niacze boczne /2/, w części środkowej, których 
wzdłuż kierunku ruchu, na wspólnym wale są 
osadzone wirnik wyrzutowy i rozdrabniacz z tym 
że rozdrabniacz jest osadzony na zasadzie 
sprzęgła łubkowego. Nasadę zgarniaczy bocz
nych /2/ stanowi obudowa wirnika wyrzutowego 
/7/ z rurociągiem wyrzutowym /&/ osadzonym 
obrotowo w obrotnicy /9/, sam zaś rurociąg 
jest zaopatrzony w ruchomą kierownicę /10/ z 
możliwością regulacji jej kąta pochylenia. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) E02B Ul(21) 84057 (22) 88 06 16 
(71) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego -

Akademia Rolnicza, Warszawa 
(72) Jędryka Grzegorz, Sokołowski Janusz 
(54) Osprzęt kosza maszyny do zabezpieczania 

rurociągów drenarskich włókninę 
(57) Osprzęt kosza ma szpulę przednią /8/ zamo
cowaną na zewnątrz kosza, a szpulę tylną /6/ 
wystającą ponad konstrukcję kosza. W przedniej 
ścianie kosza wykonany jest otwór /4/. 

/i zastrzeżenie/ 

4(51) E02D 
E02B 

Ul(21) 84056 (22) 88 06 16 

(71) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego -
Akademia Rolnicza, Warszawa 

(72) Jędryka Grzegorz, Wanke Andrzej 
(54) Studzienka wypływowa do pionowych drenów 
(57) Studzienka wypływowa /2/ zaopatrzona jest 
w przewód doprowadzający wodę /5/ zakończony 
u dołu filtrem /l/. Przewód doprowadzający 
wodę /5/ u góry ma otwory wypływowe zakończonf 
korkami /4/. /I zastrzeżenie/ 
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4(51) E02F Ul(21) -84042 (22) 88 06 15 

4(51) E03B U1(21) 84846 (22) 88 09 15 

(71) Instytut Mechanizacji Budownictwa i 
Górnictwa Skalnego, Warszawa 

(72) Zawadzki Piotr, Zwolak Edward, 
Budny Eugeniusz, Wrześniewski Sławomir, 
Górski Waldemar 

(54) Pulpit operatora koparki jednonaczy-
niowej 

(57) Pulpit złożony jest z dwóch bloków, 
wskaźnikowego i sterowniczego zamkniętych w 
obudowach w kształcie prostokąta, usytuowanych 
w stosunku do siebie pod ketem. Blok wskaźni
kowy /1/ zawiera wskaźniki funkcyjne zgrupo
wane w zespoły: zespół wskaźników alarmują
cych /2/, zespół wskaźników sygnalizujących 
/3/ oraz zespół wskaźników informujących /4/. 
Drugi blok sterowniczy zawiera rozmieszczone 
w osi płyty czołowej kolejno: obrotomierz /6/, 
stacyjki /7/, sygnał dźwiękowy /8/, świecę 
płpmienna /9/, spryskiwacz /10/ oraz zespół 
wyłączników eksploatacyjnych /li/* 

/3 zastrzeżenia/ 
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(71) Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa 
PKP, Warszawa 

(72) Kamiński Andrzej, Bogdański Mieczysław 
Kucharski Zbigniew, Butkiewicz Andrzej 

(54) Osłona urządzenia instalacji wodociągowej 
zewnętrznej, zwłaszcza hydrantu i zasuwy 
oraz zaworu odcinającego sieci gazowej 
zewnętrznej - - — 

(57) Osłona ma kształt ostrosłupa foremnego 
ściętego, otwartego od strony podstawy. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) E03F U1(21) 83876 (22) 88 05 30 
(71.) Instytut Mechanizacji Budownictwa 

i Górnictwa Skalnego, Warszawa 
(72) Hajduk Oerzy 
(54 ) Korek pneumatyczny 
(57) Korek, do korkowania przewodów kanaliza
cyjnych podczas wykonywania ich konserwacji 
albo remontu, stanowi worek /l/ w kształcie 
walca zamkniętego szczelnie z obu końców na 
rurze /2/, przebiegającej wewnątrz i wzdłuż 
worka /l/. Rura /2/ zamykana jest korkiem /3/, 
a worek pneumatyczny zaopatrzony jest w rurkę 
/4/ zakończone zaworem /7/ do pompowania lub 
spuszczania powietrza. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) E04D Ul(21) 82440 (22) 88 01 19 
(75) Waszczuk Mieczysław, Lublin 
(54 ) Płyta dachowa termoizolacyjna 
(57) Płyta termoizolacyjna ma warstwę faliste 
zewnętrzne /l/, ścianki wewnętrzne /5/ prosto
padłe do warstwy /l/ i warstwę stropowe, wew
nętrzne /6/ wykonane z laminatu zbrojonego 
włóknem szklanym. Przestrzenie pomiędzy ścian
kami /5/, warstwę zewnętrzne /l/ i warstwę 
wewnętrzne /6/ wypełnione sę masę termoizola
cyjne /2/. Płyta ma wykonane otwory /A/ oraz 
zamki profilowane /3/. /I zastrzeżenie/ 

H ̂1 
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4(51) E04F Ul(21) 83964 (22; 88 06 08 
(71) Zakłady Tworzyw Sztucznych "ERG", Tychy 
(72) Malcherek Andrzej, Kosmala Andrzej, 

Struk Jan, Janik Oan, Kosiński Witold, 
Byrdy Marian, Mol Alojzy, Sarapata 
Marian, Pakiet Władysław, Woźniak 
Kajetan 

(54) Element łącznikowy obudowy ścian 
(57) Elemen 
do łączenia 
ścian przez 
dowli od wa 

Elemen 
kształt zbl 
łonowa ścia 
nikami /3/ 
zatrzaskami 
/6/. 

t łęcznikowy 
elementów po 
naczonych do 
runków zewnęt 
t łęcznikowy 
iżony do lite 
nka /l/ ze śc 
zakończonymi 
/5/, mająca 

obudowy ścian służy 
dstawowych obudowy 
izolowania ścian bu-
rznych. 
obudowy ścian ma 
ry C, który tworzy os-
ięciami /2/ oraz łacz-
zaczepami /4/ oraz 
dwa wzmacniające żebra 

/l zastrzeżenie/ 

4(51) E05B 
(71 

Ul(21) 84002 (22) 88 06 09 
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego 
"PZL - świdnik", świdnik s 

(72) Muszyński Antoni 
(54) Złącze zamka szybkozłecznego z prze

wodami łączonymi 
(57) Złęcze zestawione z dźwigni krzywkowych 
/5/ osadzonych w korpusie /6/ w kształcie 
tulei, końcówek przewodów leczonych /2/ i /3/ 
przy czym końcówka przewodu /3/ stanowi 
.gniazdo zamka /l/ oraz uszczelki /4/, charak
teryzuje się tym, że korpus /6/ zamka /l/ 
stanowi stopniowana tuleja, osadzona na koń
cówkach przewodów leczonych /2/ i /3/ o róż
nych średnicach zewnętrznych. Końcówka prze
wodu /2/ o mniejszej średnicy jest zaopatrzo
na w kołnierz /1/, na którym jest osadzona 
uszczelka kołowa /4/ o przekroju w kształcie 
litery "C". /I zastrzeżenie/ 

Ł Ł ±11 ± J. 

4(51) 605C Ul(21) 83958 

(75) Warchoł Henryk, Radom 

(54) Klamka do drzwi 

(22) 88v 06 08 

(57) Klamka charakteryzuje się tym, że tar
cza drzwiowa zewnętrzna /2/ ma dwa w kształ
cie walca czopy /3/ o długości większej od 
zewnętrznej grubości /4/ z nagwintowanymi 
otworami /5/ na wkręty /6/ umieszczone w ot
worach tarczy drzwiowej wewnętrznej /7/ z 

walcowymi czopami /8/ o długości zb 
do grubości zewnętrznej tej tarczy, 
drzwiowe maję występ /10/, na który 
się podkładka zaciskowa /li/. /I za 

Ł J T Ł:a 

liżonej 
Obie carcł 
rn opiera 1 
strzeźeniiH 

4(51) E06B U1(21) 82878 (22) 88 03 09 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Przemysłu Stolarki Budowlanej, Wołomin 
(72) Góralski Cezary, Halfar Witold, 

Soboczyński Andrzej, Trochim Antoni 1 
(54 ) Skrzydło drzwiowe płytowe o podwyższonej! 

izolacyjności akustycznej 
(57) Skrzydło drzwiowe na wewnątrz ramy drewiM 
nej /1/ wręby /2/ do płaszczyzn, których na ^ 
łym obwodzie przyklejona jest płyta wiórowa I 
/Z/ oraz dwustronnie płyta pilśniowa porowa^ł 
/5/, zaś całość obłożona jest płyta pilśniowi 
twarde /6/. Wewnętrz pionowego ramiaka ramyjF 
osadzony jest zamek wpuszczany /7/ z otworai 
/B/, w które wkręcane sę wkręty do metalu /a 
za pośrednictwem elementu metalowego /10/ I 
w naprzeciwległym wrębie umieszczone sę zait 
/li/ wzmocnione dodatkowym wkrętem /12/ oré 
ograniczniki wysuwu /13/. /2 zastrzeżeń 

v, 'rei ^-J&i-pr-—-TT^--
fcpijysi i. ilBi . '.'-irr; ', ■! i. , a a » c L : i L r ; . 

Sjil/ jj U ŁJ l/ šJ 'l± W iL' 

4(51) E21C Ul(21) 83536 (22) 88 04 
(71) Katowickie Gwarectwo Węglowe Kopalnia 

Węgla Kamiennego "STASZIC", Katowice 
(72) Sender Zdzisław, Liduchowski Leonard,, 

Mura Alojzy, Zok Paweł, Skolik Wojciei 
Szyngiel Stanisław, Rojek Henryk, GaJ< 
Bogdan, Mayor Mirosław 

(54) Zwrotnia urządzenia do eksploatacji 
ścian węglowych 

(57) W zwrotni parkanowa listwa prowadnic; 
maszyny urabiającej prowadzona jest od sti 
trasy przenośnika /2/, równolegle do niej 
silnik /3/ na wysokość sprzęgła hydrauliczi 
/4/, które łączy silnik /3/ z główne przekj 
nia. /5/. /i zastrzeże» 
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4(51) E21C Ul(2l) 83969 (22) 88 06 07 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 

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

(72) Stolecki Ryszard, Sczyrba Stefan, 
Ogierman Robert, Orlacz Jan, Orchel 
Stanisław, Turejko Wiesław 

(54) Orpan urabiający kombajnu chodnikowego 
(57) Organ urabiający kombajnu chodnikowego 
wyposażony w dwie głowice ukształtowane jako 
obrotowe bryły zwężające się z Jednej strony, 
charakteryzuje się tym, że każda z głowic /l/ 
organu w każdej linii skrawania /5/ maksymal
nie oddalonej od osi obrotu /2/ głowicy /l/ ma 
trzy noże /4/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) E21C Ul(21) 84059 (22) 88 06 15 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 

"POLMAG", Fabryka Sprzętu i Narzędzi 
Górniczych im. gen. K. Świerczewskiego, 
Katowice 

172) Wasyłeczko Zenon, Opałka Gustaw, 
Gubała Leszek 

(54) Uchwyt nożowy 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
uniezależnienia kształtu uchwytów nożowych 

fig 2 
Ftg-3 

od miejsca ich przyspawania na organie robo-
•czym kombajnu górniczego. 

Dolna powierzchnia /5/ uchwytu nożowego 
jest powierzchnią walcową o promieniu wycho
dzącym ze środka szerokości /s/ uchwytu, więk
szym od połowy szerokości /s/, a mniejszym od 
tej szerokości /s/. Stosunek szerokości /%/ do 
długości /l/ uchwytu wynosi 1,5 do 1. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) E21D Ul(21) 84006 (22) 88 06 10 
(71) Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych 

"GLINIK", Gorlice 
(72) Domiczek Oen, Czaja Oerzy, Gościmiński 

Anzelm, Moskal Oerzy, Biernacki Karol, 
Wolski Czesław, Basista Ryszard, Bajorek 
Dózef 

(54) Spągnica dzielona zmechanizowanej obudowy 
górniczej 

(57) Spągnica dzielona zmechanizowanej obudowy 
górniczej ma blachy dolne /3/ z wykonanymi od 
strony zewnętrznej ścięciami kątowymi o dłu
gości większej od długości skoku przesuwnika 
zestawu. Na blasze /3/ jest zamocowany wspornik 
gięty, połączony poprzez blachę górną /9/ ze 
wspornikiem prostym. Blacha /9/ Jest gięta w 
trzech miejscach, a pod nią znajduje się blacha 
przyspągowa /7/ zamocowana do blachy /3/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) E21F 
E21D 

Ul(2l) 82740 (22) 88 02 16 

(71) Katowickie Gwarectwo Węglowe* Kopalnia 
Węgl8 Kamiennego "STASZIC", Katowice 

(72) Sapielak Oerzy, Liduchowski Leonard, 
Orzechowski Stanisław, Zajączkowski 
Krzysztof, Drewniak Adolf, Prokopowicz 
Bronisław, Cieślak Zbigniew 

(54 ) Podpora podsadzkowa w sekcji obudowy 
zmechanizowanëT 

(57) Podpora zawiera dwie stropnice tylne /9/, 
których końce łączą się przez łączniki dwuprże-
gubowe /8/ z zaczepami oporowo-gniazdowymi /7/ 
zamontowanymi w górnej części osłony odzawało-
wej /2/. Każda stropnica tylna /9/ ma przegub 
krzyżowy /10/, z którym łączy się koniec siłow
nika podsadzkowego /li/. Oego drugi koniec osa
dzony jest w gnieździe podpory /12/ na dolnej 
części osłony odzawałowej /2/. 

/I zastrzeżenie/ 
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4(51) E04F Ul(21) 83964 [22) 88 06 08 
(71) Zakłady Tworzyw Sztucznych "ERG", Tychy 
(72) Malcherek Andrzej, Kosmala Andrzej, 

Struk 3an, Danik Jan, Kasiński Witold, 
Byrdy Marian, Mol Alojzy, Sarapata 
Marian, Pakiet Władysław, Woźniak 
Kajetan 

(54) Element łącznikowy obudowy ścian 
(57) Elemen 
do łączenia 
ścian przez 
dowli od wa 

Elemen 
kształt zbl 
łonowa ścia 
nikami /3/ 
zatrzaskami 
/6/. 

t łącznikowy 
elementów po 
naczonych do 
runków zewnęt 
t łącznikowy 
iżony do lite 
nka /l/ ze śc 
zakończonymi 
/5/, mająca 

obudowy ścian służy 
dstawowych obudowy 
izolowania ścian bu-
rznych. 
obudowy ścian ma 
ry C, który tworzy os-
ięciami /2/ oraz łącz-
zaczepami /4/ oraz 
dwa wzmacniające żebra 

/l zastrzeżenie/ 

4(51) E05B Ul i 21) 84002 (22) 88 06 09 
(71) Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego 

"PZL - Świdnik", świdnik N 

(72) Muszyński Antoni 
(54) Złącze zamka ązybkozłacżnego z prze

wodami łączonymi 
(57) Złącze zestawione z dźwigni krzywkowych 
/5/ osadzonych w korpusie /6/ w kształcie 
tulei, końcówek przewodów łączonych /2/ i /3/ 
przy czym końcówka przewodu /3/ stanowi 
gniazdo zamka /l/ oraz uszczelki /4/, charak
teryzuje się tym, że korpus /6/ zamka /1/ 
stanowi stopniowana tuleja, osadzona na koń
cówkach przewodów łączonych /2/ i /3/ o róż
nych średnicach zewnętrznych. Końcówka prze
wodu /2/ o mniejszej średnicy jest zaopatrzo
na w kołnierz /7/, na którym jest osadzona 
uszczelka kołowa /4/ o przekroju w kształcie 
litery "C". /I zastrzeżenie/ 

Ł Ł JLIJL ± J. 

(22j 88 06 08 4(51) E05C Ul(21) 83958 
(75) Warchoł Henryk, Radom 
(54) Klamka do drzwi 
(57) Klamka charakteryzuje się tym, że tar
cza drzwiowa zewnętrzna /2/ ma dwa w kształ
cie walca czopy /3/ o długości większej od 
zewnętrznej grubości /4/ z nagwintowanymi 
otworami /5/ na wkręty /6/ umieszczone w ot
worach tarczy drzwiowej wewnętrznej /1/ z 

walcowymi czopami /&/ o długości zbliżonej 
do grubości zewnętrznej tej târczy. Obie tarć?« 
drzwiowe maję występ /10/, na którym opiera 
się podkładka zaciskowa /li/- /l zastrzeżenie/ 

I E 1 -

fig 1 

4(51) E06B Ul(21) 82878 (22) 88 03 02 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Przemysłu Stolarki Budowlanej, Wołomin 
(72) Góralski Cezary, Halfar Witold, 

Soboczyński Andrzej, Trochim Antoni 
(54 ) Skrzydło drzwiowe płytowe o podwyższonej 

izolacyjności akustycznej-

(57) Skrzydło drzwiowe ma wewnątrz ramy drewnia. 
n ej /l/ wręby /2/ do płaszczyzn, których na ca
łym obwodzie przyklejona jest płyta wiórowa 
/3/ oraz dwustronnie płyta pilśniowa porowata 
/5/, zaś całość obłożona jest płyta pilśniowe 
twarde /6/. Wewnątrz pionowego ramiaka ramy /l/ 
osadzony jest zamek wpuszczany /1/ z otworami | 
/8/, w które wkręcane są wkręty do metalu /9/ 
za pośrednictwem elementu metalowego /10/ zaś 
w naprzeciwległym wrębie umieszczone są zawiasy 
/li/ wzmocnione dodatkowym wkrętem /12/ oraz 
ograniczniki wysuwu /13/. /2 zastrzeżenia/ 

ŁJiRJ 1/ ŁJ' J_ 

4(51) E21C Ul(21) 83536 22) 88 04 29 
(71) Katowickie Gwarectwo Węglowe Kopalnia 

Węgla Kamiennego "STASZIC", Katowice 
(72) Sender Zdzisław, Liduchowski Leonard, 

Mura Alojzy, Zok Paweł, Skolik Wojciech, 
Szyngiel Stanisław, Rojek Henryk, Gajda 
Bogdan, Mayor Mirosław 

(54) Zwrotnia urządzenia do eksploatacji 
ścian węglowycT 

(57) W zwrotni parkanowa listwa prowadnicza /l/ 
maszyny urabiającej prowadzona jest od strony 
trasy przenośnika /2/, równolegle do niej poza 
silnik /3/ na wysokość sprzęgła hydraulicznego 
/4/, które łączy silnik / 3/ z główną przekład
nią /5/. /i zastrzeżenie/ 

* 
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4(51) E21C Ul(21) 83969 (22) 88 06 07 
-(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 

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

(72) Stolecki Ryszard, Sczyrba Stefan, 
Ogierman Robert, Orlacz Dan, Orchel 
Stanisław, Turejko Wiesław 

(54) Organ urabiający kombajnu chodnikowego 
(57} Organ urabiający kombajnu chodnikowego 
wyposażony w dwie głowice ukształtowane jako 
obrotowe bryły zwężające się z jednej strony, 
charakteryzuje się tym, że każda z głowic /l/ 
organu w każdej linii skrawania /5/ maksymal
nie oddalonej od osi obrotu /2/ głowicy /l/ ma 
trzy noże /4/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) E21C Ul 21) 84059 (22) 88 06 15 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 

"POLMAG", Fabryka Sprzętu i Narzędzi 
Górniczych im. gen. K. Świerczewskiego, 
Katowice 

(72) Wasyłeczko Zenon, Opałka Gustaw, 
Gubała Leszek 

(54 ) Uchwyt nożowy 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
uniezależnienia kształtu uchwytów nożowych 

5 

I ? 

Fin 2 
Fig. 3 

od miejsca ich przyspawania na organie robo-
■czym kombajnu górniczego. 

Dolna powierzchnia /5/ uchwytu nożowego 
jest powierzchnię walcowe o promieniu wycho
dzącym ze środka szerokości /s/ uchwytu, więk
szym od połowy szerokości /s/, a mniejszym od 
tej szerokości /s/. Stosunek szerokości /s/ do 
długości /l/ uchwytu wynosi 1,5 do 1. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) E21D 
(71 

Ul(21) 84006 (22) 88 06 10 
Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych 
"GLINIK", Gorlice 

(72) Domiczek Jan, Czaja Oerzy, Gościmiński 
Anzelm, Moskal Oerzy, Biernacki Karol, 
Wolski Czesław, Basista Ryszard, Bajorek 
ZJózef 

(54) Spęgnica dzielona zmechanizowanej obudowy 
górniczej * ~ "" 

(57) Spęgni 
górniczej 
strony zewn 
gości więks 
zestawu. Na 
gięty, połę 
wspornikiem 
trzech miej 
przyspęgowa 

ca dz 
a bla 
ętrzn 
zej o 
blas 
czony 
pros 
scach 
/v 

ielona zmec 
chy dolne / 
ej ścięciam 
d długości 
ze /3/ jest 
poprzez bl 
tym. Blacha 
, a pod nię 
zamocowana 

hanizowanej obudowy 
3/ z wykonanymi od 
i kętowymi o dłu-
skoku przesuwnika 
zamocowany wspornik 

achę górne /9/ ze 
/9/ jest gięta w 
znajduje się blacha 
do blachy /3/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) E21F 
E21D 

Ul(2l) 82740 (22) 88 02 16 

(71) Katowickie Gwarectwo Węglowe7 Kopalnia Węgla Kamiennego "STASZIC", Katowice 
(72) Sapielak Jerzy, Liduchowski Leonard, 

Orzechowski Stanisław, Zajączkowski 
Krzysztof, Drewniak Adolf, Prokopowicz 
Bronisław, Cieślak Zbigniew 

[54 ) Podpora podsadzkowa 
zmechanizowanej 

sekcji obudowy 

(57) Podpora 
których końce 
gubowe /8/ z 
zamontowanymi 
wej /2/. Kaźd 
krzyżowy /10/ 
nika podsadzk 
dzony jest w 
części osłony 

zawiera 
łączę 

zaczepa 
w górn 
a strop 
z któ 

owego / 
gnieźdź 
odzawa 

dwie stro 
się przez 
mi oporowo 
ej części 
nica tylna 
rym łęczy 
11/. Jego 
ie podpory 
łowej /2/. / 

pnice 
łęczni 
-gniaz 
osłony 
/9/ 
się ko 
drugi 
/12/ 

tylne /9/, 
ki dwuprze-
d owym i /7/ 
odzawało-
a przegub 
nieć siłow-
koniec osa-
na dolnej 

1 zastrzeżenie/ 



86 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 6 /398/ 198« 

DZIAŁ F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

4(51) F02M Ui(21) 84060 (22) 88 06 15 (54) Wentylator 
(71) Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego 

"PZL - Świdnik", świdnik 
(72) Patkowski Marian 
(54) Filtr powietrza na wlocie do silnika 

:epływo» 
.głowca" 

przepływowego, zwłaszcza do silnik"a" 
Imigłc 

(57) Filtr składa się z obudowy /l/, dwuścien-
nej konstrukcji grzybka /2/, z przestrzenie 
między ściankami /4/ i /5/ dla przepływu 
czynnika ogrzewającego oraz separatora /3/ z 
nawrotnicę /9/ i pierścieniami /6, 7, 8/, 
ogrzewanymi grzałkami /10.11, 12, 13/. 

/3 zastrzeżenia/ 

sK*^ 

4(51) F048 Ul(21) 84018 (22) 88 06 13 
(71) Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw 

Maszyn i Urządzeń Hutniczych 
"HUTMASZPR03EKT-HAPEK0", Katowice 

(72) Duda Edmund, Kwas Oózef, Kania Antoni 
(54) Agregat hydrauliczny 
(57) Agregat hydrauliczny charakteryzuje się 
tym, że króciec /9/ łęczęcy kołnierz /8/ 
silnika /5/ z kołnierzem /7/ pompy /4/, przy
kręcony jest śrubami /10/ do wibroizolatorów 
/li/ umocowanych na pokrywie /3/ zbiornika 
/l/ oleju, a przewód /13/, poleczony z pompa 
/4/, wyprowadzony jest na zewnętrz zbiornika 
/l/ przez uszczelnienie /14/ i króčiec /9/t 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) F04D Ul(21) 83950 (22) 88 06 07 
(71) Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego 

"URSUS", Warszawa 
(72) Rzymski Ryszard 

(57) W wentylatorze każda łopatka /2/ połaczo, 
na jest ramionami opraw /l/ za pomoce pięciu ] 
nitów /3/, które rozstawione sa w ten sposób,] 
że cztery nity /3/, rozstawione sę parami od \ 
środka opraw /l/, zaś skrajny nit /3/ umiesz-i 
czony j63t w odległości dwie trzecie promie- 1 
nia zaokręglenia ramienia oprawy /l/. 

/I zastrzeźenie/1 

4(51) F15B U1(21) 82321 (22) 88 01 08 
(71) Fabryka Maszyn i Urzędzeń "FAMAK", 

Kluczbork 
(72) Bursy Oerzy, Nowacki Joachim 
(54) Kolektor zbiorczy poboru mieszanki gazów 

technicznych do spawania 
(57) Kolektor utworzony jest z trzech elemen-J 
tów /l/, /2/j /3/ w kształcie prostopadłością^ 
nów, które łącza się ze sobę gwintem śrubo»r i wewnętrz posiadają kanały przelotowe, przy W 
czym elementy /l/ i /2/ zaopatrzone s"ę rozłęc 
nie w zawory odcinajęce /4/ i rotame try /5/, 
element /3/ zaopatrzony jest rozłęcznie w dwaM 
zawory odcinajęce /4/ i dwa rotametry /5/, 
Zawory odcinajęce /4/ i rotametry /5/ w eleme 
tach /l/, /2/, /3/ posadowione sę względem si 
bie pod ketem 90°, a w elemencie /3/, pomieda 
rotametrami /5/, w osi symetrii, wykonano ot» 
gwintowany dla przyłęcza sieci zasilajęcej gi 
techniczny. Rotametry /5/ ustawione sę w jet" 
płaszczyźnie. /I zastrzeżeni 

4(51) F16B Ul(21) 83703 !22) 88 05 
(75) Marecki Henryk, Lublin 
(54) Łącznik 
(57) Łęcznik ma cztery ramiona /3/ przylegaj! 
krzyżowo do podstawy /l/. Pomiędzy ramionami 
/3/ do podstawy /l/ przylegaję kętowo cztery 
wytłoczenia /5/, przy czym pomiędzy ramionami 
/3/ i wytłoczeniami /5/ sę ścianki /6/. * 

/l zastrzeżeniey 
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4 ( 5 1 ) F16B U 1 ( 2 1 ) 8 3 9 1 8 ( 2 2 ) 88 0 6 0 3 

(75) Parol Włodzimierz, Pruszków 
(54) Nakrętka zabezpieczająca przed 

odkręcaniem 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest nakręt
ka zabezpieczająca przed odkręcaniem, stosowa
na w połączeniach elementów drewnianych. 

Nakrętka ma kształt kołpaka z wywiniętym 
kołnierzem /l/. Na obwodzie kołnierza znajdują 
się symetrycznie rozmieszczone wywinięte w 
stronę powierzchni walcowej występy /2/ o 
kształcie trójkątnych zębów. /I zastrzeżenie/ 

A 2 

4(51) F16C Ul(2l) 84023 (22) 88 06 14 
(71) Biuro Projektów Górnictwa Skalnego 

"BIPROKRUSZ", Kraków 
(72) Wawrecki Ryszard 
(54) Przegub kompensacyjny dla dwukorbowodo-

wego zespołu napędowego 
(57J Przegub składa się z belki /5/, w której 
osadzone są czopy /4/ korbowodów oraz mocowa
nego do elementu napędzanego /7/ czopa prze
gubu /6/, o osi prostopadłej do osi czopów /4/, 

/l zastrzeżenie/ 

S=3_ 

IP5" 

(22) 88 03 26 4(51) F16D Ul(21) 83170 
B65G 
B66B 

(71) Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego 
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy 
Górnictwa Odkrywkowego "POLTEGOR", 
Wrocław 

(72) Zatoplański Oanusz, Hat Zdzisław, 
Korotkiewicz Marian, Andrzejewski Oan 

( 54) Zacisk hamulca tarczowego 
(57) Zacisk zaopatrzony Jest w korpus /l/, w 
którym umieszczony jest tłok /2/. Jeden z koń
ców tłoka /2/ jest mocowany do elementu docis
kowego /3/ zaopatrzonego w okładzinę cierne 
/4/. Druga strona tłoka /2/ ma postać tłoczys-
ka /5/ z czopem prowadzącym /6/. Tłoczyako /5/ 
z czopem /6/ umieszczone jest w dławnicy /7/, 
przy czym czop /6/~przechodzi przez komorę /8/ 
wypełnione elastomerem /10/ i wchodzi do tulei 
prowadzącej /9/. Tuleja /9/ umieszczona jest w 
śrubie uszczelniająco-dociskowej /li/, w któ
rej umieszczona jest również śruba dociskowa 
/12/ tulei /9/. /I zastrzeżenie/ 

3 J. 
j I 7 5 13 8 6 4 41 

IZ 

4 ( 5 1 ) F 1 6 0 
B65G 
B66B 

Í7 

U1(21) 83171 (22) 88 03 26 

ólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego 
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy 
Górnictwa Odkrywkowego "POLTEGOR", 
Wrocław 

(72) Zatopiariski Janusz, Hat Zdzisław, 
Korotkiewicz Marian, Andrzejewski Dan 

(54) Zacisk hamulca tarczowego 
(57) Zacisk zaopatrzony jest w korpus /l/, w 
którym umieszczony jest tłok /2/. Jeden z koń
ców tłoka /2/ mocowany jest do elementu docis
kowego /3/ zaopatrzonego w okładzinę cierna 
/4/. Druga strona tłoka /2/ ma postać tłoczys-
ka /5/, umieszczonego w dławnicy /6/ i przecho-
dzęcego przez tę dławnicę do komory /7/. W komo
rze /7/ umieszczony jest elastomer /8/. W korpu
sie /l/ zacisku wykonany jest otwór /12/ docho
dzący do komory /1/, w którym umieszczony jest 
czujnik pomiaru ciśnienia w komorze /7/. 

/I zastrzeżenie/ 

R M- 7 *?m\ V/V* 
1—-ri I.. ■ "'' '. 1\—r—^ 
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DZIAŁ F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

4(51) F02M Ul(21) 84060 (22) 88 06 15 
(71) Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego 

"PZL - Świdnik", świdnik 
(72) Patkowski Marian 
(54) Filtr powietrza na wlocie do silnika 

przepływoy 
śmigłowca" 
przepływowego, zwłaszcza do silnika 

(57) Filtr składa się z obudowy /l/, dwuścien-
nej konstrukcji grzybka /2/, z przestrzenie 
między ściankami /4/ i /5/ dla przepływu 
czynnika ogrzewającego oraz separatora /3/ z 
nawrotnicę /9/ i pierścieniami /6, 7, 8/, 
ogrzewanymi grzałkami /10,11, 12, 13/. 

/3 zastrzeżenia/ 

-H4HC 

4(51) F04B Ul(21) 84018 (22) 88 06 13 
(71) Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw 

Maszyn i Urządzeń Hutniczych 
"HUTMASZPROOEKT-HAPEKO" , Katowice 

(72) Duda Edmund, Kwas Oózef, Kania Antoni 
(54) Agrégat hydrauliczny 
(57) Agregat 
tym, że króc 
silnika /5/ 
kręcony jest 
/li/ umocowa 
/l/ oleju, a 
/4/, wyprowa 
/1/ przez us 

hydrauliczny charak 
iec /9/ łączący kołn 
z kołnierzem /7/ pom 
śrubami /10/ do wib 

nych na pokrywie /3/ 
przewód /13/, połęc 
dzony jest na zewnęt 
zczelnienie /14/ i k 

/ 2 za 

te ryzu je s ię 
i e r z / 8 / 
py / V , przy-
ro i zo la to rów 
zbiornika 

zony z pompę 
rz zbiornika 
róciec /9/, 
strzeżenia/ 

4(51) F04D U1(21) 83950 (22) 88 06 07 
(71) Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego 

"URSUS", Warszawa 
(72) Rzymski Ryszard 

(54 ) Wentylator 
(57) W wentylatorze każda łopatka /?./ połęczo-
na jest ramionami opraw /l/ za pomoce pięciu 
nitów /3/ t które rozstawione sę w ten sposób, że cztery nity /3/, rozstawione sę parami od 
środka opraw /1/, zaś skrajny nit /3/ umiesz
czony jest w odległości dwie trzecie promie
nia zaokrąglenia ramienia oprawy /l/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) F15B 
(71 

Ul(21) 82321 22) 88 01 08 
Fabryka Maszyn i Urządzeń "FAMAK", 
Kluczbork 

(72) Bursy Derzy, Nowacki Joachim 
(54) Kolektor zbiorczy poboru mieszanki gazów 

technicznych do spawania 
(57) Kolektor utworzony jest 
tów /l/, /2/, /3/ w kształci 
nów, które łączą się ze sob 
i wewnątrz posiadają kanały 
czym elementy /l/ i /2/ zaop 
nie w zawory odcinające /4/ 
element /3/ zaopatrzony jest 
zawory odcinające /4/ i dwa 
Zawory odcinające /4/ i rota 
tach /l/, /2/, /3/ posadowio 
bie pod kątem 90°, a w eleme 
rotametrami /5/, w osi symet 
gwintowany dla przyłącza sie 
techniczny. Rotametry /5/ us 
płaszczyźnie. 

z trzech ele 
e prostopadło 
ą gwintem śru 
przelotowe, p 
atrzone są ro 
i rotametry / 
rozłącznie w 

rotametry /5/ 
metry /5/ w e 
ne są względe 
ncie /3/, pom 
rii, wykonano 
ci zasilające 
tawione sę w 

/l zastrze 

men-
ścia-
bowym 
rzy 
złęcz-
5/, a 
dwa 
lemen-
m sie-
iędzy 
otwór 
j gaz 
jednej 
Zenie/ 

n n F 

G 

ín 

"K7 
í A1 A 

R \, 8 
8 ^ 8 

8 

(22) 88 05 10 4(51) F16B Ul(21) 83703 

(75) Marecki Henryk, Lublin 
(54) Łącznik 
(57) Łącznik ma cztery ramiona /3/ przylegające 
krzyżowo do podstawy /l/. Pomiędzy ramionami 
/3/ do podstawy /l/ przylegają kątowo cztery 
wytłoczenia /5/, przy czym pomiędzy ramionami 
/3/ i wytłoczeniami /5/ są ścianki /6/. * 

/l zastrzeżenie/ 
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4(51) F16B U1(21) 83918 (22) 88 06 03 

(75) Parol Włodzimierz, Pruszków 
(54) Nakrętka zabezpieczająca przed 

odkręcaniem 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest nakręt
ka zabezpieczajaca przed odkręcaniem, stosowa
na w połączeniach elementów drewnianych. 

Nakrętka ma kształt kołpaka z wywiniętym 
kołnierzem /l/. Na obwodzie kołnierza znajdują 
się symetrycznie rozmieszczone wywinięte w 
stronę powierzchni walcowej występy /?./ o 
kształcie trójkątnych zębów. /I zastrzeżenie/ 

A 2 

4(51) F16C Ul(2l) 34023 (22) 88 06 14 
(71) Biuro Projektów Górnictwa Skalnego 

"BIPROKRUSZ", Kraków 
(72) Wawrecki Ryszard 
(54) Przegub kompensacyjny dla dwukorbowodo-

wego zespołu napędowego 
(57J Przegub składa się z belki /5/, w której 
osadzone sę czopy /4/ korbowodów oraz mocowa
nego do elementu napędzanego /7/ czopa prze
gubu /6/f o osi prostopadłej do osi czopów /4/, 

/l zastrzeżenie/ 
L 5 

4(51) F16D 
B65G 
B66B 

U .6 
Ul(21) 83170 (22) 88 03 26 

(71) Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego 
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy 
Górnictwa Odkrywkowego "POLTEGOR", 
Wrocław 

(72) Zatopiański Janusz, Hat Zdzisław, 
Korotkiewicz Marian, Andrzejewski Dan 

(54) Zacisk hamulca tarczowego 
(57) Zacisk zaopatrzony jest w korpus /l/, w 
którym umieszczony jest tłok /2/. Oeden z koń
ców tłoka /2/ jest mocowany do elementu docis
kowego /3/ zaopatrzonego w okładzinę cierna 
/4/. Druga strona tłoka /2/ ma postać tłoczys-
ka /5/ z czopem prowadzącym /6/. Tłoczysko /5/ 
z czopem /6/ umieszczone jest w dławnicy /7/, 
przy czym czop /6/ przechodzi przez komorę /8/ 
wypełniona elastomerem /10/ i wchodzi do tulei 
prowadzącej /9/. Tuleja /9/ umieszczona jest w 
śrubie uszczelniajaco-dociskowej /li/, w któ
rej umieszczona jest również śruba dociskowa 
/12/ tulei /9/. /I zastrzeżenie/ 

3 Z 

4(51) F16D 
B65G 
B66B 

U1(21) 83171 (22) 88 03 26 

(TÍ^íiaólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego 
CerTtralny Ośrodek Badawczo-Projektowy 
Górnictwa Odkrywkowego "POLTEGOR", 
Wrocław 

(72) Zatopiański Danusz, Hat Zdzisław, 
Korotkiewicz Marian, Andrzejewski Dan 

(54) Zacisk hamulca tarczowego 
(57) Zacisk zaopatrzony jest w korpus /l/, w 
którym umieszczony jest tłok /2/. Deden z koń
ców tłoka /2/ mocowany jest do elementu docis
kowego /3/ zaopatrzonego w okładzinę cierne 
/4jf. Druga strona tłoka /2/ ma postać tłoczys-
ka /5/, umieszczonego w dławnicy /6/ i przecho
dzącego przez tę dławnicę do komory /7/. W komo
rze /7/ umieszczony jest elastomer /8/. W korpu
sie /1/ zacisku wykonany jest otwór /12/ docho
dzący do komory /7/, w którym umieszczony jest 
czujnik pomiaru ciśnienia w komorze /7/. 

/I zastrzeżenie/ 



Be BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 6 /398/ 191 

4(51) F16F Ul(21) 84047 (22) 88 06 14 
(71) Polakie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, 

Zielonogórski nakład Górnictwa Nafty 
i Gazu, Zielona Góra 

(72) Iwanowski Tadeusz, Piotrowski Andrzej, 
Michalski Tadeusz, Kurgan Grzegorz 

(54) Podeąt przeciwwibracyjny dla stanowisk 
pracy urządzeń wiertniczych""" 

(57) Podest przeciwwibracyjny składa się z 
ramy /l/ oraz niezależnie z nia współpracuję-
cej podstawy /4/. Pomiędzy ramę /l/ a podstawę 
/4/ znajduje się element amortyzujęcy, który 
składa się z trzpienia /5/, na którym zamoco
wań« eę dwie sprężyny /6/, o różny» stopniu 
sprężystości, ograniczone od dołu przesuwne 
tarczę oporowe /1/ względem trzpienia /5/ oraz 
z elastycznych perforowanych pierścieni /8, 9/, 

/l zastrzeżenie/ 

4(51) F16G Ul(21) 84212 (22) 88 06 30 
(71) Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej 

im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia 
(72) Barski Wojciech, Dobrychłop Andrzej 
(54) 'Zacisk do lin stalowych 
(57) Zacisk składa się z korpusu /l/, w któ
rego osi umieszczona jest lina stalowa /2/ 
obciskana na swym obwodzie poprzez umieszczo
ne w stożkowym otworze kliny /4/, które do
ciskane sę do powierzchni stożkowej otworu 
poprzez śrubę /5/ wkręcone w otwór. 

/5 zastrzeżeń/ 

tO 11 13 2 1 4 5.6 7 9 8 'i 

4(51) F16G Ul(21) 84213 (22) 88 06 30 
(71) Wyższa Szkołs Marynarki Wojennej 

im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia 
(72) Darski Wojciech, Dobrychłop Andrzej 
(54 ) Zaczep do lin stalowych i wyrobów 

powróżniczych 
(57) Zaczep ma korpus /l/ z wykonanymi w osi 
przelotowymi otworami /2 i 3/, przy czym w 
otworze /2/ umieszczona Jest tulejka /4/ majęca 
otwór w postaci stożka ściętego /5/, w którym 
umieszczona Jest lina z zaplotem /&/ o kształ
cie stożka. 

Pomiędzy występem /7/ tulejki /4/ i wys
tępem /8/ korpusu /l/ umieszczone Jest łożys
ko kulkowe /9/. Korpus /l/ ma w przedniej 
części ramiona, w których umieszczony Jest hak 
zabezpieczony sworzniem /13/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) F16K Ul(21) 84008 (22) 88 06 id 
(71) Zakład Usług Technicznych Regionalnego 

Zwięzku Spółdzielni Inwalidów, Kielce 
(72) Żaczek Konrad, Mania Marek, Adach 

Mirosław, Krężołek Marian 
(54) Zawór dławięco-odcina.jęcy 
(57) Zawór ma w tulei /3/ umieszczony suwli» 
dławik /15/, który powierzchnię stożkowe /U 
opiera się o siedlisko /5/ stanowięce zakońc 
nie tulei /l/ częściowo umieszczonej w tulel 
/3/. Na dławiku /15/ rozmieszczone sę symeti 
nie żebra /17/, które wraz z powierzchnię 
nętrznę tulei /3/ tworzę kanały. 

/3 zastrzeżeni 

4(51) F16L Ul(21) 83975 (22) 88 06 
(71) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne 

"KODAL" Spółka z o.o., Sopot 
(72) Dałkowski Wiesław, Kołodziejczyk Zdzisi 
(54) Złącze przewodów hydraulicznych wysokc 

cisnieniowycn" 
(57) Wzór użytkowy rozwięzuje problem konstj 
ej i złęcza przewodów hydraulicznych o prost 
budowie z równoczesnym zapewnieniem pewnoi 
połęczenia, niewrażliwego na drgania rurocá 
gów powstajęce podczas pracy instalacji hy« 
raulicznej. 

Złęcze charakteryzuje się tym, że koń< 
leczonych rur /2, 3/ ukształtowane kielich! 
dociskane sę do korpusu /l/ nakrętkami /5/ 
przez tulejki dociskowe /6/. /2 zastrzeżer 

4(51) F21V Ul(21) 84609 (22) 88 08 
(71) Za'kiady Urzędzeń Okrętowych "FAMOR" , 

Bydgoszcz 
(72) Frommholz Zbigniew 



Nr 6 /398/ 1 9 8 9 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 89 

(54) Oprawa oświetleniowa 
(57) Oprawa"wyposażona jest w klosz /l/ z 
Liazdem osadczym /4/, w którym jest umiesz
czony łącznik /3/ mocujący klosz /l/ z obudowa 

/3 zastrzeżenia/ 
40 8 « _£_ l ~). " 7f/7.r 

n y s ag , . / / i 

4 ( 5 1 ) F24F 
B633 

Ul(21) 83942 ( 2 2 ) 88 06 06 

(71) Zakłady Okrętowych Urządzeń Chłodniczych 
i Klimatyzacyjnych "KLIMOR", Gdynia 

(72) Gryboś-Kazimierz, Białek Stanisław, 
Huk Dymitr, Bukowski Roman 

(54 ) Układ sieci rozprowadzającej powietrze 
(57) Układ charakteryzuje się tym, że w połą
czeniu rura /l/ - kształtka /2/, skalibrowana 
końcówka /3/ kształtki /2/ jest osadzona przez 
wsunięcie wewnątrz rury /l/. Położenie końców
ki /3/ względem rury /l/ jest ustalone za po
mocą dwóch zrywanych, rurkowych nitów /5/ usy
tuowanych po przeciwnych stronach średnicy^ 
rury, w połowie długości końcówki kształtki. 
Na obwodzie styku końcówki /3/ kształtki /2/ 
z rurę /l/, po zewnętrznej stronie rury, jest 
nałożona taśma /6/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F24H 

«n| « I 

Ul(21) 82079 (22) 87 12 18 
(71) Zakład Metalowy, Zabrze 
(72) Dziadzio Kazimierz, Gramatyka Henryk, 

Halejek Leopold, Pabian Jan 
(54 ) Zbiornik ciepłej wody 
157) Zbiornik ma- bezpośrednio na zewnętrznej 
powierzchni płaszcza /5/ izolację termiczną 
/9/- /l zastrzeżenie/ 

A-A * 

4(51) F25C 
F25D 

Ul(21) 84063 (22) 88 06 15 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Zmechanizowa
nego Sprzętu Domowego "POLAR", Wrocław 

(72) Bożek Kazimierz, Moskal Teofil, 
Patkowski Ryszard, Różański Jacek, , 
Kędziora Dariusz, Floryn Marek 

(54 ) Urządzenie chłodnicze do wytwarzania lodu 
wodnego w kostkach 

(57) Urządzenie ma zestawy foremek zblokowane w 
pakiety, umieszczone na stojaku /6/, a poszcze
gólne foremki mają na całej powierzchni środ
kowej wytłoczenia w postaci półkul /3/. Stojak 
/6/ składa się z dwóch ramek połączonych ze 
sobą. Pierwsza ramka ma kształt ceownika, do 
którego ramion /9/ przymocowane są prętowe 
wsporniki foremek. Druga ramka ma kształt ką
townika, którego ramię /li/ stanowi opór dla 
foremek, a drugie ramię tworzy prowadnicę dla 
miski /4/ na skropliny i zakończone jest uchwy
tem /13/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) F25D Ul{21) 84033 (22) 88 06 13 
(71) Warmińskie Zakłady Przemysłu Owocowo-

-Warzywnego "ZAMRAZALNIA" w Budowie, 
Kwidzyn 

(72) Hirsch Waldemar, Korczyński Ryszard, 
Smejlis Zbigniew, Zmieńko Wiesław 

(54 ) Izolacyjna płyta grzejna, podłogowa komór 
chłodniczych 

(57) Izolacyjną płytę wykonaną z betonu zbrojo
nego stanowi płyta /l/ zawierająca uformowane 
w masie betonowej poziome, cyrkulacyjne kanały 
/2/ czynnika grzewczego,-Stosunek powierzchni 
przekrojów poziomych, cyrkulacyjnych kanałów 
/2/ do powierzchni przekroju płyty /l/ wynosi 
0,2-0,25. /I zastrzeżenie/ 

WAAZWVAAJ^^" 
u 
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4(51) F16F U1(21) 84047 (22) 88 06 14 

(71) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, 
Zielonogórski nakład Górnictwa Nafty 
i Gazu, Zielona Góra 

(72) Iwanowski Tadeusz, Pietrowski Andrzej, 
Michal.ski Tadeusz, Kurgan Grzegorz 

(54 ) Podest przeciwwibracyjny dla stanowisk 
pracy urządzeń wiertniczycÏÏ 

(57) Podest przeciwwibracyjny składa się z 
ramy /l/ oraz niezależnie z nią współpracują
cej podstawy /4/. Pomiędzy ramą /l/ a podstawą 
/4/ znajduje się element amortyzujący, który 
składa się z trzpienia /5/, na którym zamoco
wane są dwie sprężyny /6/, o różnym stopniu 
sprężystości, ograniczone od dołu przesuwną 
tarczą oporową /1/ względem trzpienia /5/ oraz 
z elastycznych perforowanych pierścieni /8, 9/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) F15G Ul(21) 84212 (22) 88 06 30 
(71) Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej 

im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia 
(72) Darski Wojciech, Dobrychłop Andrzej 
(54) -Zacisk do lin stalowych 
(57) Zacisk składa się z korpusu /l/, w któ
rego osi umieszczona jest lina stalowa /2/ 
obciskana na swym obwodzie poprzez umieszczo
ne w stożkowym otworze kliny /4/, które do
ciskane są do powierzchni stożkowej otworu 
poprzez śrubę /5/ wkręconą w otwór. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) F16G Ul(21) 84213 (22) 88 06 30 
(71) Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej 

im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia 
(72) Darski Wojciech, Dobrychłop Andrzej 
(54 ) Zaczep do lin stalowych i wyrobów 

powróźniczych 
(57) Zaczep ma korpus /l/ z wykonanymi w osi 
przelotowymi otworami /2 i 3/, przy czym w 
otworze /2/ umieszczone jest tulejka /4/ mająca 
otwór w postaci stożka ściętego /5/, w którym 
umieszczona jest lina z zaplotem /6/ o kształ
cie stożka. 

Pomiędzy występem /7/ tulejki /4/ i wys
tępem /8/ korpusu /l/ umieszczone jest łożys
ko kulkowe /9/. Korpus /l/ ma w przedniej 
części ramiona, w których umieszczony jest hak 
zabezpieczony sworzni9m /13/. /2 zastrzeżenia/ 

2 1 U 5.6 

4(51) F16K Ul(21) 84008 (22) 88 06 10 
(71) Zakład Usług Technicznych Regionalnego 

Związku Spółdzielni Inwalidów, Kielce 
(72) Żaczek Konrad, Mania Marek, Adach 

Mirosław, Krężołek Marian 
(54 ) Zawór dławiąco-odcinajacy 
(57) Zawór ma w tulei /3/ umieszczony suwliwie 
dławik /15/, który powierzchnią stożkową /16/ 
opiera się o siedlisko /5/ stanowiące zakończe-| 
nie tulei /l/ częściowo umieszczonej w tulei 
/3/. Na dławiku /15/ rozmieszczone są symetrycz,| 
nie żebra /17/, które wraz z powierzchnią wew
nętrzną tulei /3/ tworzą kanały. 

/3 zastrzeżenia/ 
A !Ua.ëJi&iILZJLJLAj X JE _Z ,L XL ĄJŁE 

4(51} F16L Ulf 21) 33975 (22) 88 06 07 
(71) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne 

"KODAL" Spółka z o.o., Sopot 
(72) Dałkowski Wiesław, Kołodziejczyk Zdzisław 
(54 ) Złącze przewodów hydraulicznych wysoko

ciśnieniowych 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konstruk
cji złącza przewodów hydraulicznych o prostej I 
budowie z równoczesnym zapewnieniem pewności . 
połączenia, niewrażliwego na drgania rurocią- | 
gów powstające podczas pracy instalacji hyd- 1 
raulicznej. 

Złącze charakteryzuje się tym, że końcówki 
łączonych rur /2, 3/ ukształtowane kielichowe 
dociskane są do korpusu /1/ nakrętkami /5/ po-J 
przez tulejki dociskowe /6/. /2 zastrzeżenia/ 

r%^n 

4(51) F21V Ul(21) 8460Í (22) 88 08 12 
(71) Zakłady Urządzeń Okrętowych "FAMOR", 

Bydgoszcz 
(72) Frommholz Zbigniew 
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(54) Oprawa oświetleniowa 
/571 Oprawa wyposażona jest w klosz /l/ z 
aniazdem osadczym /4/, w którym jest umiesz
czony łącznik /3/ mocujący klosz /l/ z obudowę 
,2/, /3 zastrzeżenia/ 

4(5 1) F24F 
B633 

Ul(21) 83942 (22) 88 06 06 

(71) Zakłady Okrętowych Urzędzeń Chłodniczych 
i Klimatyzacyjnych "KLIMOR", Gdynia 

(72) Gryboś Kazimierz, Białek Stanisław, 
Huk Dymitr, Bukowski Roman 

(54 ) Układ sieci rozprowadzajgcej powietrze 
(57) Układ charakteryzuje się tym, że w połą
czeniu rura /l/ - kształtka /2/, skalibrowana 
końcówka /3/ kształtki /2/ jest osadzona przez 
wsunięcie wewnątrz rury /l/. Położenie końców
ki /3/ względem rury /l/ jest ustalone za po
moce dwóch zrywanych, rurkowych nitów /5/ usy
tuowanych po przeciwnych stronach średnicy -
rury, w połowie długości końcówki kształtki. 
Na obwodzie styku końcówki /3/ kształtki /2/ 
z rura /l/, po zewnętrznej stronie rury, jest 
nałożona taśma /6/, /l zastrzeżenie/ 

4(51) F24H Ul i 21) 82079 (22) 87 12 18 
(71) Zakład Metalowy, Zabrze 
(72) Dziadzio Kazimierz, Gramatyka Henryk, 

Halejek Leopold, Pabian Dan 
(54 ) Zbiornik ciepłej wody 
(57) Zbiornik ma bezpośrednio na zewnętrznej 
powierzchni płaszcza /5/ izolację termiczna 
/9/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F25C 
F25D 

Ul(21) 84063 (22) 88 06 15 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Zmechanizowa
nego Sprzętu Domowego "POLAR", Wrocław 

(72) Bożek Kazimierz, Moskal Teofil, 
Patkowski Ryszard, Różański Dacek, . 
Kędziora Dariusz, Floryn Marek 

(54 ) Urzędzenie chłodnicze do wytwarzania lodu 
wodnego w kostkach 

(57) Urządzenie ma zestawy foremek zblokowane w 
pakiety.umieszczone na stojaku /6/, a poszcze
gólne foremki maję na całej powierzchni środ
kowej wytłoczenia w postaci półkul /3/. Stojak 
/6/ składa się z dwóch ramek połączonych ze 
soba. Pierwsza ramka ma kształt ceownika, do 
którego ramion /9/ przymocowane sa prętowe 
wsporniki foremek. Druga ramka ma kształt ką
townika, którego ramię /li/ stanowi opór dla 
foremek, a drugie ramię tworzy prowadnicę dla 
miski /4/ na skropliny i zakończone jest uchwy
tem /13/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) F25D Ul(21) 84033 (22) 88 06 13 
(71) Warmińskie Zakłady Przemysłu Owocowo-

warzywnego "ZAMRAŻALNIA" w Budowie, 
Kwidzyn 

(72) Hirsch Waldemar, Korczyński Ryszard, 
Smejlis Zbigniew, Zmieńko Wiesław 

(54 ) Izolacyjna płyta grzejna, podłogowa komór 
chłodniczych 

(57) Izolacyjne płytę wykonane z betonu zbrojo
nego stanowi płyta /1/ zawierajęca uformowane 
w masie betonowej poziome, cyrkulacyjne kanały 
/2/ czynnika grzewczego. Stosunek powierzchni 
przekrojów poziomych, cyrkulacyjnych kanałów 
/2/ do powierzchni przekroju płyty /l/ wynosi 
0,2-0,25. /I zastrzeżenie/ 

7 r 
^-VAA/V/UVIZU; 
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DZIAŁ G 

F I Z Y K A 

4(51) G01B U1Í21) 84317 (22) 88 07 11 
(71) Krajowe Zrzeszenie Spółdzielni Sprzętu 

Medycznego i Laboratoryjnego, Zakład 
Badawczy Konstrukcyjno-Technologiczny 
Przetwórstwa Szkła, Poznań 

(72) Plewa Andrzej, Szafer Stefan 
(54 ) Przyrząd do pomiaru średnic opakowań 

szklanych" 
(57) Przyrzęd składa się z podstawy /l/, w 
której osadzona jest kolumna /4/. Na kolum
nie umieszczony jest przesuwnie uchwyt /7/, 
na końcu którego znajduje się czujnik zegaro
wy /13/. Do podstawy, za pomoce śrub specjal
nych /14/, zamocowany jest wzorzec /15/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) G01B Ul (21) 84501 (22) 88 08 02 
(71) Zakłady Metalowe "MĘSKO", Skarżysko-

-Kamienna 
(72) Mikowskl Adam, Ciura Stanisław, 

Matyókiewicz Kazimierz 
( 5 4 ) Przystawka mechaniczno-elektryczna do 

aparatury kontrolno-pomiarowej 

( 5 7 ) Przystawka składa się z części mechanicz
nej zawierajęcej belkę montażowe / l / zaopat
rzona w zaczep przedni / 2 / i zaczep tylny / 3 / 
o rozstawieniu równym rozstawieniu uchwytów 
/ 4 / i / 5 / na sprawdzanym wyrobie / 6 / oraz w 
dwa wsporniki / 1 0 / i / l i / o rozstawieniu 
równym rozstawieniu podpór / 1 3 / i / 1 4 / należą
cych do aparatury kontrolno-pomiarowej / 1 5 / 
oraz z części elektrycznej zawierajęcej wtycz
kę / 1 6 / f kabel / 1 9 / i złącze / 2 0 / łęczęcych 
sprawdzany wyrób z aparaturę oraz żarówkę 
sygnalizacyjne / 2 1 / połęczonę kablem z wtycz
k ę / 1 6 / . / I zastrzeżenie/ 

4(51) G01F Ul(21) 84080 (22 ) 88 06 1* 
(71) Dolnoślęskie Gwarectwo Węglowe Kopalnia 

Węgla Kamiennego "NOWA RUDA", Nowa Ruda 
(72) Kozakiewicz 3an, Wołoszyn Tadeusz, 

Kowalczyk Sebastian, Drobiazgiewicz 
Lucjan, Szeliga Bolesław, Świetlik 
Mieczysław 

(54 ) Urządzenie do dozowania cieczy 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że w 
dozowniku / 5 / wmontowana jest membrana / 8 / z 
sprężynę / 6 / , do której przytwierdzona jest 
dźwignia / 1 4 / zamocowana w przegubie / 7 / na J 
korpusie dozownika / 5 / , przy czym dźwignia / ] H 
ppiera się o sprężynę powrotne / 1 2 / zamocowaĵ B 
wraz ze śrubę regulacyjne / 1 3 / na korpusie dojfl 
zownika / 5 / . / I zastrzeżenie/ J 

4(51) G01G Ui(21) 84071 (22) 88 06 
(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji Produkcji^ 

Zwierzęcej "MEPROZET", Lębork 
(72) Kacprzak Kazimierz, Fołtyn Mieczysław, j 

Kamiński Włodzimierz, Lis Marian 
(54) Półautomatyczna głowica włącznikowa 

do wag pomostowych 

(57) Głowica włęcznikowa ma obciężniki /l/ za 
wieszane na szalki /5/ w celu wyrównoważenia] 
dźwigni /6/. Czujnik wychyleń /7/służy do st 
rowania pracę głowicy poprzez ustalanie i 
sygnalizowanie położenia równowagi dźwigni 
Urzędzenie drukujęce /8/ i wyświetlacz cyfrt 
/9/ służę do podawania wyniku w momencie rón 
nowagi. /3 zastrzeżer' 
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4(51) GOIŁ Ul(2l) 84069 (22) 88 06 16 
Í71) Przedsiębiorstwo Aparatury Elektronicznej 

"RADIOTECHNIKA", Wrocław 
(72) Abram Dózef, Oakobicki Mieczysław, 

jawor Mirosław 
154) próbnik ciśnienia i podciśnienie do diagnostyki samochodowej 
(57) Próbnik ma na górnej pokrywie obudowy /l/ 
przymocowane dwa kształtowniki /8/ o przekro
ju w kształcie litery Z, wsunięte w ceowniki 
/g/ przytwierdzone do kieszeni /10/ wózka 
diagnoskopu i zabezpieczone przed przypadko-
»»ym wysunięciem za pomocą wkrętów /li/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) G01N U1(21) 83434 (22) 88 04 19 
(71) Huta Stalowa Wola, Kombinat Przemysłowy, 

Stalowa Wola 
(72) Sternik Oerzy, Latawiec Kazimierz, 

Oarłak Feliks 
(54) Przyrząd do pomiaru twardości 
(57) Przyrząd składa się ze stolika /l/, na 
którym sa zamocowane dwie prowadnice /2/, 
i zamocowanego w osi stolika /l/ suportu /4/, 
składającego się z korpusu /5/, śruby /6/, 
majęcej z jednego końca końcówkę z kulkę a 
z drugiej pokrętło /8/ z podziałka, oraz li
niału /9/ z podziałka, zamocowanego wyjęciem 
/10/ ramienia /li/ w wytoczeniu /12/ śruby 
/6/ i przesuwnie w wyjęciu /13/ korpusu /5/, 
do którego w górnej części jest zamocowany 
stały wskaźnik /14/. /I zastrzeżenie/ 

4 ( 5 1 ) G01N U l ( 2 1 ) 8 3 4 5 5 ( 2 2 ) 88 04 20 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72 ) Chrzanowski Wojciech, Janicki Wacław, 

Staszewski Rafał 
154) Mineralizator 
(57) w mineralizatorze obudowa /l/ wyłożona 
jest od wewnątrz płytkami marynitowymi /2/. 
Pomiędzy płytami znajduje się kształtka izo
lacyjna /3/. W centralnym otworze kształtki 
/3/ umiejscowiona jest rurka ze szkła kwar
cowego /4/. Wlotowa część rurki /4/ ma więk
sze średnicę niż Jej część robocza i wylotowa 

W części wlotowej w rurce /4/ znajduje się 
rurka wewnętrzna /8/ umiejscowiona za pośred
nictwem pierścienia /9/. Pierścień /9/ dzieli 
przestrzeń pomiędzy rurkę /4/ a rurkę /8/ na 
dwie strefy. Połęczenie między tymi strefami 
następuje za pośrednictwem wnętrza rurki /8/. 
Pod częścię wlotowe rurki /4/ znajduje się po
mocniczy element grzejny /10/. Część robocza 
rurki /4/ otoczona jest rurkowym elementem 
grzejnym /li/. Do rurki /A/ przed pierścieniem 
/9/ doprowadzony Jest króciec /12/ gazu obojęt
nego. Z drugiej strony pierścienia /9/ do rur
ki /4/ doprowadzony jest króciec /13/ tlenu. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01N U1(21) 83517 (22) 88 04 29 
(71) SIMP - ZORPOT Ośrodek Doradztwa 

Technicznego, Warszawa 
(72) Andersż Erwin, Duda Mieczysław 
(54) Urządzenie do pomiaru wilgotności 

materiałów sypkich 
(57) Wzór rozwięzuje zagadnienie pomiaru wil
gotności materiału sypkiego, zwłaszcza zbóż i 
nasion. 

Urzędzenie ma cylindryczny pojemnik /A/ 
utworzony z izolowanego elektrycznie dna /l/, 
w którym jest osiowo osadzona pierścieniowa 
pierwsza okładzina kondensatora elektrycznego 
/2/, zaś elektrycznie przewodząca ścianka cy
lindryczna stanowi przedłużenie pokrywy /B/ 
obudowy /C/. przy czym ścianka ta ma na obwo
dzie gwint grubozwojny. Drugę okładzinę konden
satora stanowi osiowo umieszczona w izolowanym 
dnie /l/ prętowa elektroda /2'/. Od góry pojem
nik /A/ jest zamykany cylindrycznym elementem 
dociskowym /5/ osadzonym przesuwnie poprzez 
sworzeń /4/ i sprężynę /3/, w nakrętce /D/ z 
gwintem grubozwojnym i z otworem na przesuwny 
czop /6/~. Na obwodzie zewnętrznym nakrętki 
/D/ sę podłużne wgłębienia. Pokrywa /B/ w dol
nej części ma kanał /7/ i osadzona Jest roz-
łęcznie na półce /8/ korpusu /9/, na której 
jest zamocowana płytka układu elektrycznego /E/. 
Ponadto na korpusie /9/ Jest elektryczny wskaź
nik /F/ a w dolnej części Jest potencjometr z 
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4(51) GOIN Ul (21) 83953 (22) 88 06 06 
(71) Akademia Medyczna, Wrocław 
(72> Kuliczkowski Kazimierz, Darocki Oanuez, 

Dębski Józef 
(54) Pojemnik do wykonywania preparatów,. 

zwłaszcza z koiórek krwi 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op
racowania budowy pojemnika pozwalającego na 
umieszczenie w nim kilku do kilkunastu szkie
łek podstawowych i zamocowanie na ruchomej 
części wirówki, w której następuje wysuszenie 
kropli preparatów oraz przyklejenie Komórek 
podczas wirowania. 

Pojemnik stanowi korpus /l/, zamknięty u 
góry i u dołu, a otwarty z przodu i z tyłu, 
mający wewnątrz prostopadłościennę komorę /2/, 
w której bocznych ścianach wykonanych Jest, 
naprzeciwko siebie, szereg kanałów /3/ równo
ległych do podstawy, w które wsuwa się szkieł
ka podstawowe. W dolnej, szerszej części korpu
su /l/, z przodu i z tyłu, znajduję się prowad
nice, w które są wsunięte pokrywy /5/. W górnej 
części korpusu. /I/ zamocowane sa dwa uchwyty 
/6/ przeznaczone do mocowania pojemnika na ru
chomej części wirówki. /I zastrzeżenie/ 

4(51) GOIN Ul(2l) 84044 (22) 88 06 14 
(71) Akademia Ekonomiczna, Kraków 
(72) Cybula Sławomir, Grzęka Andrzej, Czubaj 

Czesław, Włochowicz Andrzej, Bogacki 
Edward 

(54) Urządzenie do określania przydatności 
Użytkowej płaskich wyrobów włókienni
czych 

(57) Urzędzenie zawiera walec /l/, na osi 
którego zamocowane są dwa ramiona /2/ i /3/. 
Ramię /2/ wyposażone Jest w sześć oddzielnych 
trzpieni /4/ dociskowych stanowiących głowice 
ścieraJęce. Na ramieniu /3/ zamocowany jest 
walec /5/, którego średnica jest o połowę 
mniejsza od średnicy walca /l/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01R Ul(21) 83957 (22) 88 06 06 
(71) Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej 

"MERA-PAFAL", świdnica 
(72) Wicher Zajion, Szefer Krzysztof, 

Cichecki Stefan, Michałowski Bogusław 

(54) Regulacja wyrównawcza trójfazowego 
licznika energii elektrycznej 

(57) Urzędzenie składa się z wkrętu /3/ umiesj 
czonego w przeciwbiegunie /2/ rdzenia napięcd 
wego /l/. Wkręt /3/ ma niedogwintowanie na wyJ 
miarze /a/, ograniczajęce jego przesunięcie tH 
kierunku osłony licznika, i Jest zabezpieczoił 
przed odkręceniem się sprężynę dociskowe /5/ 1 
w postaci spinki o dwóch półkolistych przegijfl 
ciach. /I zastrzeżenie« 

3 

\ 

1 
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4(51) G02B Ul(21) 84010 (22) 66 06 JM 

(71) Wojskowa Akademia Techniczna 
im. 3arosława Dąbrowskiego, Warszawa 

(72) Nowakowski Włodzimierz 
( 54) Urzędzenie do wprowadzania promieniowali 

w światłowód 
157) Urzędzenie zawiera soczewkę /2/ w opn 
/7/ zawieszone na trzech wkrętach /3/ wewn^ 
obudowy /8/. Naprzeciwko soczewki /2/ jest 
mocowane za pomoce gwintu gniazdo /9/ wtyki 
światłowodowego. Między oprawę /1/ soczewkij 
/2/ a gniazdem /9/ znajduje się sprężyna rť 
pierajaca /4/ utrzymująca położenie wtyku 
/5/ ze światłowodem /&/ w stosunku do soczi 
/2/. Położenie soczewki /2/ można zmieniaćj 
za pomocą wkrętów regulacyjnych /l/ i /3/,' 
odległość czoła światłowodu /6/ od soczewki 
/2/ zmienia się wkręcając lub wykręcając 
do / 9 / . / I . zastrzeżei 

10 

4(51) G02B U1(21) 84032 ( 22 )' 88 

(71) Po l i techn ika Wrocławska, Wrocław 
(72) Kądziela Dan, Radojewski Jacek, Słabej 

Micha ł , Olszewska-Mateja Bronis ława, 
L i czne rsk i Benedykt 

(54) Złącze rozłęczalne światłowodów Zžacze rozž 
włóknistych 

(57) Złącze ma obudowę /l/ z usytuowanym 
niej elementem z rowkiem /3/ w kształcie 
ry V. światłowody są dociskane do elementl 
sprężystą płytką /2/ mocowaną wkrętem /5/ 
obudowy /1/. /2 zastrzeże 

-
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4(51) G06F G09F 
Ul(21) 84016 (22) 88 06 13 

(71 ) Instytut Komputerowych Systemów 
Automatyki i Pomiarów, Wrocław 

(72) Stýbel Henryk, Hamberg Derzy, Korczala 
Wiesław, Gawlak Roman, Szkodziński 
Zbigniew 

(54) uchwyt do mocowania wyświetlacza cyfrowego 
157) Uchwyt wykonany jest w postaci prostopad
łościanu, w któreg.o górnej części wykonane 
jest gniazdo /1/, ograniczone od góry wypustem 
/2/. Gniazdo /l/ ma wewnętrzne wsporcza ścian
kę /A/, przechodzęcę w prostopadła do niej 
druga wewnętrzna ściankę /5/, która z kolei 
przechodzi w pionowa ściankę /6/ poleczona 
od dołu z pozioma ściankę /7/. W środkowej 
części uchwytu wykonany jest przelotowy otwór 
/8/, a dolna część uchwytu zakończona jest 
cylindrycznym wypustem /9/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) G06G 
G01D 

U1(21) 83435 (22) 88 04 19 

(71) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i 
Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa 

(72) Kuliniec Karol, Lidzbarski Ryszard, 
Olszewski Tadeusz, Piwko Derzy, 
Tarában 3erzy 

(54) Mechaniczny przelicznik do wyznaczania 
masy suszonych zielonek na paszę 

(57) Przelicznik zbudowany jest z kasety /l/, 
na której od strony wierzchniej zamocowana 
jest tarcza /3/. W tarczy /3/ jest szczelina 
/9/, w której zamocowany jest suwliwie i ob
rotowo czop /10/ z prętowym wskaźnikiem /li/, 
oraz jest szczelina /12/, w której zamocowa
ny jest suwliwie i obrotowo czop /13/ z prę
towym wskaźnikiem /14/. 

Fig. 2. 

W dolnej części czopa /10/ osadzone jest zęba
te koło /15/ zazębione z mniejszym zębatym 
kołem /16/., które jest sprzężone z pokrętłem 
/17/. Osie kół zębatych /15/ i /16/ zamocowane 
sę do suwadła /18/ przesuwającego się po prowa
dnicy /19/ zamocowanej do kasety /l/. Suwadło 
/18/ poleczone jest giętką /linkę z cięgnem /20/ 
opasanym na rolce /21/ i rolce /22/, która po
łączona jest z pokrętłem /23/. Z takich samych 
części analogicznych zbudowany jest drugi me
chanizm zapewniający ruch suwliwy i obrotowy 
czopa /13/ z prętowym wskaźnikiem /14/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) G09B U1(21) 84015 (22) 88 06 13 
(71) Wyższa Szkoła Pedagogiczna 

im. Powstańców Slęskich, Opole 
(72) Tokar Bronisław, Tokar Danuta 
(54) Stroboskop mechaniczny 
(57) Stroboskop mechaniczny do obserwacji zja
wisk szybkozmiennych w doświadczeniach poka
zowych z fizyki, stanowi tarczę /l/ wykonane 
z aluminium lub z nieprzeźroczystego tworzywa, 
z czterema szczelinami /2/, symetrycznie roz
mieszczonymi względem osi obrotu /3/, stano
wiącej bolec ełużęcy do jej zamocowania w 
wiertarce elektrycznej /4/ osadzonej za pomoce 
jarzma w statywie /6/, zaopatrzonym w przegub 
/7/ do regulacji położenia osi obrotu tarczy 
względem pionu. /I zastrzeżenie/ 

Fiq. 1. 



92 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 6 /39S/ 19Qg 

4(51) GOIN Ul(21) 83953 (22) 88 06 06 
( 71 ) Akadem ia M e d y c z n a , W r o c ł a w 
(72> K u l i c z k o w 9 k i K a z i m i e r z , J a r o c k i J a n u s z , 

D ę b s k i J ó z e f 

( 54 ) P o j e m n i k do wykonywan i a p r e p a r a t ó w , 
z w ł a s z c z a z k o a ó r e k k r w i 

(57 ) Wzór u ż y t k owy r o z w i ą z u j e z a g a d n i e n i e o p 
r a c o w a n i a budowy p o j e m n i k a p o z w a l a j ą c e g o na 
u m i e s z c z e n i e w nim k i l k u do k i l k u n a s t u s z k i e 
ł e k pod s t awowych i zamocowan ie na ruchomej 
c z ę ś c i w i r ó w k i , w k t ó r e j n a s t ę p u j e w y s u s z e n i e 
k r o p l i p r e p a r a t ó w o r a z p r z y k l e j e n i e komórek 
p o d c z a s w i r o w a n i a . 

P o j e m n i k s t a n o w i k o r p u s / l / , z a m k n i ę t y u 
g ó r y i u d o ł u , a o t w a r t y z p r z o d u i z t y ł u , 
ma jący wewną t r z p r o s t o p a d ł o ś ć i e n n a komorę / 2 / , 
w k t ó r e j b o c z n y c h ś c i a n a c h wykonanych j e s t , 
n a p r z e c i w k o s i e b i e , s z e r e g k a n a ł ó w / 3 / r ówno
l e g ł y c h d o p o d s t a w y , w k t ó r e wsuwa s i ę s z k i e ł 
k a p od s t awowe . W d o l n e j , s z e r s z e j c z ę ś c i k o r p u 
s u / l / , z p r z o d u i z t y ł u , z n a j d u j ę s i ę p r owad 
n i c e , w k t ó r e s ą w s u n i ę t e pok rywy / 5 / . W g ó r n e j 
c z ę ś c i k o r pu su . / I / zamocowane s ą dwa uchwy ty 
/ 6 / p r z e z n a c z o n e d o mocowan ia p o j e m n i k a n a r u 
chomej c z ę ś c i w i r ó w k i . / I z a s t r z e ż e n i e / 

4(51) GOIN Ul(2l) 84044 f22) 88 06 14 
Í71) Akademia Ekonomiczna, Kraków 
(72) Cybula Sławomir, Grząka Andrzej, Czubaj 

Czesław, Włochowicz Andrzej, Bogacki 
Edward 

( 54) Urządzenie do określania przydatności 
użytkowej płaskich wyrobów włókienni
czych 

(57) Urządzenie zawiera walec /l/, na osi 
którego zamocowane są dwa ramiona /2/ i /3/. 
Ramię /2/ wyposażone jest w sześć oddzielnych 
trzpieni /4/ dociskowych stanowiących głowice 
ścierające. Na ramieniu /3/ zamocowany jest 
walec /5/, którego średnica jest o połowę 
mniejsza od średnicy walca /l/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01R Ul(21) 83957 (22) 88 06 06 
(71) Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej 

"MERA-PAFAL", Świdnica 
(72) Wicher Zenon, Szefer Krzysztof, 

Cichecki Stefan, Michałowski Bogusław 

( 54") Regulacja wyrównawcza trójfazowego 
licznika energii elektrycznej 

(57) Urządzenie składa się z wkrętu /3/ umiesz 
czonego w przeciwbiegunie / 2 / rdzenia napięci0 wego /l/. Wkręt /3/ ma niedogwintowanie na wy, 
miarze /a/, ograniczające jego przesunięcie w 
kierunku osłony licznika, i jest zabezpieczony 
przed odkręceniem się sprężyną dociskową /5/ 
w postaci spinki o dwóch półkolistych przegię« 
ciach. /I zastrzeżenie/ 

4(51) G02B Uli 21) 84010 (22) 88 06 10 
(71) Wojskowa Akademia Techniczna 

im. Osrosława Dąbrowskiego, Warszawa 
(72) Nowakowski Włodzimierz 
(54) Urządzenie do wprowadzania promieniowania 

w świetłow za— 

C 57) Urządzeń 
/7/ zawieszon 
obudowy /8/. 
mocowane za p 
światłowodowe 
,/2/ a gniazde 
pierająca /4/ 
/5/ ze światł 
/2/. Położeni 
za pomocą wkr 
odległość czo 
/2/ zmienia s 
do /9/. 

JL 
_7 
2 -" 

ie zawiera soczewkę /2/ w opr 
ą na trzech wkrętach /3/ wewn 
Naprzeciwko soczewki /Z/ jest 
omocą gwintu gniazdo /9/ wtyk 
go. Między oprawą /7/ soczewk 
m /9/ znajduje się sprężyna r 
utrzymująca położenie wtyku 

owodem /&/ w stosunku do socz 
e soczewki /2/ można zmieniać 
ętów regulacyjnych /l/ i /3/, 
ła światłowodu /6/ od soczewk 
ię wkręcając lub wykręcając g 

/l zastrzeże 
10 

a wie 
ą t r z 

ewki 

' • 

4 ( 5 1 ) G02B U l ( 2 l ) 8 4 0 3 2 ( 2 2 ) "88 0 6 13 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Kądziela Oan, Radojewski Gacek, Słaby 

M icha ł , Olszewska-Mateja Bronis ława, 
L i czne rsk i Benedykt 

(54) .łącze rozłączalne światłowodów 
/łoknlstych 

(57) Złącze ma obudowę /l/ z usytuowanym w 
niej elementem z rowkiem /3/ w kształcie litH 
ry V. światłowody są dociskane do elementu 
sprężystą płytką /2/ mocowaną wkrętem /5/ do j 
obudowy /1/, /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) G06F G09F 
Ul(21) 84016 (22) 88 06 13 

(71) Instytut Komputerowych Systemów 
Automatyki i Pomiarów, Wrocław 

Í72) Stýbel Henryk, Hamberg Jerzy, Korczala 
Wiesław, Gawlak Roman, Szkodziński 
Zbigniew 

ICĄ) Uchwyt do mocowania wyświetlacza cyfrowego^ 
(57) Uchwyt wykonany 
łościanu, w którego 
lest gniazdo /l/, og 
/2/. Gniazdo /1/ ma 
kę /4/, przechodząca 
druga wewnętrzne ści 
przechodzi w pionowe 
od dołu z poziome śc 
części uchwytu wykon 
/8/, a dolna część u 
cylindrycznym wypust 

jest w postaci prostopad-
górnej części wykonane 
raniczone od góry wypustem 
wewnętrzne wsporcza ścian-
w prostopadłe do niej 
ankę /5/, która z kolei 
ściankę /6/ połęczonę 
iankę /7/. W środkowej 
any jest przelotowy otwór 
chwytu zakończona jest 
em /9/. /I zastrzeżenie/ 

H H 
\ 
\ 

(51) G06G 
G01D 

*>j H H 
\ ' ■ / 

R=ź i 
\ \ -• s 

Ą H H 

U1(21) 83^ 13 5 ( 

H 
/ 

3 

22) 

(71) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i 
Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa 

(72) Kuliniec Karol, Lidzbarski Ryszard, 
Olszewski Tadeusz, Piwko Jerzy, 
Tarában Jerzy 

(54) Mechaniczny przelicznik do wyznaczania 
masy suszonych zielonek na paszę 

(57) Przelicznik zbudowany jest z kasety /l/, 
na której od strony wierzchniej zamocowana 
"jest tarcza /Z/. W tarczy /3/ jest szczelina 
/9/, w której zamocowany jest suwliwie i ob
rotowo czop /10/ z prętowym wskaźnikiem /li/ 
oraz jest szczelina /12/„ w której zamocowa
ny jest suwliwie i obrotowo czop /13/ z prę
towym wskaźnikiem /14/. 

"̂̂T 
/ lyWZJž^C/SÇ SS 60 55 

/ V>'2 -W'içotnosi uam i suszu (" 

Fig 2. 

W dolnej części czopa /10/ osadzone jest zęba
te koło /15/ zazębione z mniejszym zębatym 
kołem /16/., które jest sprzężone z pokrętłem 
/17/. Osie kół zębatych /15/ i /16/ zamocowane 
sa do suwadła /18/ przesuwającego się po prowa
dnicy /19/ zamocowanej do kasety /l/. Suwadło 
/18/ poleczone jest giętka /linka z cięgnem /20/ 
opasanym na rolce" /21/ i rolce /22/, która po
łączona jest z pokrętłem /23/. Z takich samych 
części analogicznych zbudowany jest drugi me
chanizm zapewniający ruch suwliwy i obrotowy 
czopa /13/ z prętowym wskaźnikiem /14/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) G09B U1(21) 84015 22) 88 06 13 
(71) Wyższa Szkoła Pedagogiczna 

im. Powstańców ślęskich, Opole 
(72) Tokar Bronisław, Tokar Oanuta 
(54) Stroboskop mechaniczny 
(57) Stroboskop mechaniczny do obserwacji zja
wisk szybkozmiennych w doświadczeniach poka
zowych z fizyki, stanowi tarczę /1/ wykonane 
z aluminium lub z nieprzeźroczystego tworzywa, 
z czterema szczelinami /2/, symetrycznie roz
mieszczonymi względem osi obrotu /3/, stano
wiącej bolec służący do jej zamocowania w 
wiertarce elektrycznej /4/ osadzonej za pomoce 
jarzma w statywie /6/, zaopatrzonym w przegub 
/1/ do regulacji położenia osi obrotu tarczy 
względem pionu. /I zastrzeżenie/ 

ri q 1. Ka.3 
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4(51) G09B Ul(21) 84035 (22) 88 06 13 
(71) Wyższa Szkoła Pedagogiczna 

Im. Powstańców śląskich, Opole 
(72) Tokar Bronisław, Tokar Danuta 
(54) Stroboskop mechaniczny 
(57) Stroboskop mechaniczny do obserwacji 
zjawisk szybkozmiennych w doświadczeniach po
kazowych stanowiący tarczę /l/ aluminiowa lub 
z nieprzezroczystego tworzywa z czterema 
szczelinami /2/ symetrycznie rozmieszczonymi 
względem poziomej osi obrotu /3/ sprzężonej z 
silnikiem komutatorowym elektrycznym /4/ za 
pomoce przekładni pasowej /5/ redukującej 
częstość jej obrotów względem częstości ob
rotów wirnika silnika i zamocowanej wraz z 
silnikiem w statywie /6/, zaopatrzonym w uch
wyt /7/ do przenoszenia przyrzędu. 

/I zastrzeżenie/ 

fe^^^^^r" 
Fi9 1 

4(51) G10K 

Fig.2 

Ul(21) 83862 (22) 88 05 27 
(71) Huta "STALOWA WOLA" Kombinat 

Przemysłowy, Stalowa Wola 
(72) Wożniak Bronisław, Koszyniuk Zbigniew, 

Stankiewicz Marian, Potęga Stefan, 
Wieszczek Kazimierz, Guzy Zdzisław, 
Tkaczyk Andrzej 

(54) Urządzenie odpylające szlifierki do 
blach 

i 57) Urządzenie odpylające składa się z za
mocowanej bezpośrednio do osłony /8/, tarczy 
szlifierskiej /9/, oraz obsady /10/ mającej 
obrzeże /li/ do którego jest zamocowana osło
na /12/ mająca zukosowaną krawędź /13/. W gór
nej części urządzenia jest zamocowany rurowy 
łącznik /6/ ze ścięciem /14/, który połączo
ny jest za pomocą elastycznego przewodu z od-
pylnikiem. /I zastrzeżenie/ 

4(51) G10K Ul(2l) 83988 (22) 88 06 
(75) Grzegorczyk Stefan, Częstochowa 
(54) Kółko perkusyjne 
(57) Kółko-składa się z wykonanej z tworzyw! 
sztucznego, obręczy /l/ mającej kształt niej 
pełnego koła, które w dolnej części przechfflT 
w dwa symetrycznie rozmieszczone wygięcia /j 
o kształcie litery "V", połączone łagodnym 
łukiem /3/ stanowiącym uchwyt. W obręczy /Ű 
wykonane są podłużne wycięcia, w które wmonl 
wane są poprzeczne bolce z luźno osadzonymi' 
nich metalowymi talerzykami /6/. 

/I zastrzeżenJH 

Ł 

4 ( 5 1 ) G12B U l ( 2 1 ) 8 4 0 3 9 ( 2 2 ) 0 8 0 6 , 
H04N 

(75) Kobylański Tadeusz, Kopycki Andrze j , 
Wrocław 

(54) F i l t r ochronny, zwłaszcza do ekranów 
monitorów 

(57) F i l t r charakteryzuje 9 ię tym, że ma p r ^ L 
tokatna ramkę / l / wykonane z dwóch syrne t r yc | ^B 
c z ę ś c i : przednie j / 2 / i t y l n e j / 3 / , między l p i 
rymi Jest zamocowana s ia t ka / 1 6 / , oraz ma d i i f 
w ieszaki / 1 0 / , k tórych korpusy / l i / poprzez 
skosy / 1 4 / zaczepów / 1 3 / współpracują ze sté 
sem krawędzi wewnętrznej / 8 / boku długiego 
ramki / l / i z bokiem / 7 / rowka / 6 / w krawę 
zewnętrznej / 5 / boku długiego / 4 / ramki / l / 
Korpusy / l i / wieszaków / 1 0 / mają wycięcia 

/ 4 zastrzeżeń 
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DZIAŁ H 
ELEKTROTECHNIKA 

4(51) H01C Ul(21) 84019 (22) 88 06 13 
(71) Politechnika Białostocka, Białystok 
(72) Cywiński Kazimierz 
(54) Rezystor regulowany 
(57) Rezystor zawiera wymienny zespół styków 
ślizgowych. Zespół styków ślizgowych zawiera 
mostki ślizgowe /6/ ze sprężynami dociskowymi 
/3/ Ł ramieniem dociskowym /4/, połączone przez 
śrubę pociągowe /7/ ze wspornikami /9/. Zespół 
mocowany jest do osłony /2/ śrubami /8/. Napęd 
śruby pociągowej /1/ dokonuje się silnikiem 
/14/ poprzez przegub kulisty /13/ i przekład
nię redukcyjną /12/. /2 zastrzeżenia/ 

Fiq.1 

4(51) H01C 1)1(21) 84020 
Fig 2 

(22) 66 06 13 
(71) Politechnika Białostocka, Białystok 
(72) Cywiński Kazimierz 
(54) Rezystor regulowany 
(57) Rezystor zawiera wymienny zespół styków 
ślizgowych. 

Zespół styków z mostkiem /10/ i prętem 
ślizgowym /3/ jest przytwierdzony śrubami 
/6/ do obudowy izolacyjnej rezystora. Listwy 
ażurowe /7/ usztywniają układ pręta /3/, 
klocków /2/ i mostka stykowego /10/. 

/I zastrzeżeńVe/ 

Fig. i 

Fig.2 

4(51) HOIF Ul(21) 84845 (22) 88 09 15 
(71) Polskie Koleje Państwowe Centrum 

Naukowo-Techniczne Kolejnictwa, 
Warszawa 

(72) Baier Kazimierz, Bednarkiewicz Roman, 
Kuciak Władysław, Andrulonis Oan 

(54) Elektromagnes do diagnostycznych 
urządzeń samoczynnego hamowania 
pociągowi 

(57) W elektromagnesie do zacisków śrubowych 
/4 i 5/ kondensatora /3/ i zacisku śrubowego 
/7/ izolatora /6/ jest przymocowana płytka 
/8/ obwodu drukowanego, na której pomiędzy za
ciskami śrubowymi /4 i 5/ kondensatora /3/ 
znajduje się rdzeń magnetyczny kubkowy /10/ z 
umieszczoną wewnątrz niego cewką /l/, a rezys
tor /2/ jest przymocowany pomiędzy jednym z 
zacisków śrubowych /4 i 5/ kondensatora /3/ 
i zaciskiem śrubowym /7/ izolatora /6/. 

/I zastrzeżenie/ 
10 1! 5 

4(51) H01H Ul (21) 83959 (22) 88 06 08 
(71) Zakłady Elektronowe "LAMINA", Piaseczno 
(72) Bagrowicz Zbigniew, Gutowski Stanisław, 

Maślankiewicz Wojciech, Miłosz Jacek, 
Kutzner Oanusz 

(54) Komora gaszeniowa łącznika próżniowego 
(57) Komora ma naczynie próżniowe, którego obu
dowa składa się z wyprofilowanej rury /l/ połą
czonej próżnioszczelnle z dwoma rurami /2/, 
zamknięte z obu stron kołpakami metalowymi w 
kształcie denek /3/. Do powierzchni zewnętrznych 
tych denek dolutowane są pierścienie /9/, któ-. 
rych średnice zewnętrzne i wewnętrzne są równe 
obu średnicom zewnętrznej i wewnętrznej obu 
rur /2/ obudowy. /I zastrzeżenie/ 

\ffh!± f-fA 
K 

^ x W 

4(51) H02G Ul (21 ) 84011 (22) 88 06 10 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Sompolski Mieczysław, Narewski Marek, 

Dziadkiewicz Oerzy, Matuszewski Lech, 
Mizgier Grzegorz, Gajda Sławomir, 
Rowiński Lech 

(54) Zacisk kabloliny 
(57) Zacisk kabloliny składa się z cylindrycz
nego, w kształcie przelotowej tulei, korpusu 
/l/, mającego w górnej części przelotowy otwór 
/2/ o średnicy /Dl/ równej lub nieznacznie 
większej od średnicy zewnętrznej kabloliny /3/. 
Pomiędzy rozluźniony oplot zewnętrzny /4/ a 
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rozluźniony oplot wewnętrzny /5/ kabloliny 
jest wprowadzona trójdzielna, specjalna, 
dociskowa łupka /6/ o przekroju poprzecznym 
kołowym, mająca w jej najszerszym miejscu zlo
kalizowanym w płaszczyźnie symetrii prostopad
łej do osi, usytuowany w rowku /7/, pierścień 
sprężysty /&/ i majęca nacięty w jej przeloto
wym otworze gwint o małym skoku, majęcy śred
nicę /02/ odpowiadające średnicy zewnętrznej 
oplotu wewnętrznego /5/ kabloliny /3/. 

W wewnętrzny otwór gwintowany korpusu. 
/I/, majęcy średnicę większe od średnicy /Dl/ 
górnej części przelotowej. Jest wkręcona do
ciskowa, stożkowa tuleja /9/ zaciskajaca zew
nętrzny oplot /4/ kabloliny /3/ pomiędzy Jej 
powierzchnię wewnętrzne, stożkowe, a powierz
chnię zewnętrzne, stożkowe trójdzielnej spec
jalnej łupki dociskowej /6/. Całość tak zes
tawionego zamocowania jest nakręcona w gwin
towym otworze korpusu /l/ na uchwyt widełko
wy /ii/. /I zastrzeżenie/ 

7 / 
Ą 4 4 4 H »i H H «*i -i si M 

4(51) H03K Ul{21) 82770 (22) 88 02 18 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Aparatury Badawczej i Dydaktycznej 
"COBRAB10", Warszawa 

(72) Gołaj Bogdan 

(54) Modułowa linia opóźniająca 
(57) Linia opóźniajęca zawiera dwie kostki 
boczne /4, 15/ oraz dwie kostki czołowe 
/7, 13/, w których znajduję się kanały przez
naczone do umieszczenia w nich przemiennie 
nieparzystej liczby płytek dielektrycznych 
/3/ z naniesionymi meandrami /10/ oraz pa
rzystej liczby ekranów wewnętrznych /5/. 
Większe ekrany zewnętrzne /2, 6/ linii są 
przykręcone do kostek za pomoce wkrętów 
umieszczonych w otworach przelotowych /9/, 
zaé połączenia ścieżek wyjściowych /li/ ko
rektora pasma /12/ ze ścieżkami meandrów /10/ 
oraz połęczenia pomiędzy ścieżkami meandrów 
naniesionymi na poszczególne płytki dielek
tryczne /3/ sę wykonana za pomoce metalowych 
łęczników /17/ w kształcie litery C. 

/I zestrzeżenie/ 

JL. 

vtt i»/i -. n 

44 IS Jt - n S 4 4 

4(51) H05K Ol(21) 83994 f22) 88 06 M 

(71) Zakłady Budowy Urządzeń Techno log i czny^ 
"UNITRA-ELMASZ", Warszawa 

(72) Dębrowski Mariusz, Zalewski Adam 

(54) Próżniowy adapter płytek drukowanych 1 

(57) Próżniowy adapter ma obudowę / 3 / , wemH 
natrz której umieszczona jest płyta ruchom^B 
/ l / podparta elementami sprężystymi / 4 / , przsz 
które przechodzę sonriy kontaktowe / 2 / . SondH^ 
kontaktowe / 2 / sę prowadzone w płycie ruchoç 
/ l / . / I zastrzeżenj. 

3 1 2 



Výkaz numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych w BUF Nr 6/1989 

Nr zgłoszenia 
1 

261929 
26II66 
263198 
263711 
263766 
2643^5 
264348 
264707 
264940 
264934 
265296 
265349 
265577 

mm 
265953 
266059 
266708 
266782 
266803 
266804 
266342 
266853 
267045 
267050 
267075 
267079 
267211 
267254 
267345 
267372 
267378 
267433 
267462 
267496 
267497 
267517 
267588 
267619 
267620 
267623 
'267624 
267625 

\ 267626 
267627 
267629 
267631 

Int. Cl.** 
2 

B23Q 
A01N 
A61B 
CO IF 
C01F 
G03C 
C21C 
C08J 
B08D 
A6IK 
B01D 
EO4G 
A23K 
mm 
CO4B 
C10L 
G01B 
H05B 
F02M 
F02M 
B23K 
C03C 
F02M 
C07F 
F02M 
C08G 
E04H 
B03H 
C07D 
B63B 
F16L 
C08L 
B23Q 
E21D 
E21D 
GO IF 
H03K 
B24B 
GO IN 
GO6F 
F28D 
H01S 
G02B 
C08G 
G08B 
E21F 

Strona 
3 
13 
3 
5 
23 
24 
57 
34 
32 
11 
5 
6 
39 
5 

n 
25 
33 
52 
63 
45 
45 
13 
25 
45 
30 
46 
31 
39 
62 
28 
19 
49 
'32 
13 
41 
4l 
53 
62 
14 
54 
58 
51 
60 
56 
31 
59 
40 

Nr zgłoszenia 
1 

267632 
267634 
267635 
267636 
267637 
267639 
267643 
267644 
267648 
267663 
267665 
267668 
267673 
267674 
267675 
267676 
267677 
267678 
267692 
267694 
267695 
267696 
267697 
267698 
267700 
267701 
267702 
267713 
267714 
267715 
267716 
267718 
267721 
267722 
267723 
267724 
267725 
267727 
267730 
267732 
267733 
26773* 
267735 
267736 
267738 
267739 

u Int.Cl. 
2 

C03B 
DO IG 
C11B 
C07D 
B60L 
B62D 
H02M 
CO4B 
B65D 
B65G 
E21C 
C03B 
C07C 
G05F 
G06F 
GO6F 
GO IM 
G01N 
H01F 
C14C 
B30B 
C12P 
B65G 
GO IG 
G02B 
HO IL 
H 0 4 M 
D01F 
B61L 
BO ID 
CO4B 
B66C 
B6OC 
CO4B 
BO IF 
C21C 
A01D 
C08G 
A6IB 
B05B 
P23D 
F28C 
B66B 
E21F 
CO4B 
C07C 

Strona 
3 
24 
36 
33 
28 
18 
^9 
61 
26 
19 

- 20 
39 
24 
28 
57 
58 
58 
53 
54 
59 
34 
17 
34 
20 
53 
56 
59 
63 
36 
18 
6 
26 
22 
18 
26 
8 
34 
2 
31 
5 
11 
49 
51 
21 
41 
26 
28 
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1 

2 6 7 7 * 0 

2677*» 1 
2 6 7 7 * 2 

2 6 7 7 * 3 
2 6 7 7 * 5 

2 6 7 7 * 6 
2 6 7 7 * 9 
2 6 7 7 5 0 

2 6 7 7 5 1 
2 6 7 7 5 2 

2 6 7 7 5 3 

26775 1* 
2 6 7 7 5 5 
2 6 7 7 5 6 

2 6 7 7 5 7 
2 6 7 7 5 9 
2 6 7 7 6 0 

2 6 7 7 6 7 
2 6 7 7 6 8 

2 6 7 7 7 1 
2 6 7 7 7 2 

2 6 7 7 7 3 

2 6 7 7 7 5 
2 6 7 7 7 7 
2 6 7 7 8 4 
2 6 7 7 8 6 

2 6 7 7 8 7 
2 6 7 7 8 8 

2 6 7 7 9 0 
2 6 7 7 9 2 

2 6 7 7 9 3 
2 6 7 7 9 * 
2 6 7 7 9 6 

2 6 7 7 9 9 
2678OI 
2 6 7 8 0 2 
2678O* 

2678O5 
2 6 7 8 0 6 

2 6 7 8 0 7 
2 6 7 8 0 8 

2 6 7 8 I O 

2 6 7 8 1 1 
2 6 7 8 1 2 

2 6 7 8 I * 
2 6 7 8 1 6 

2 6 7 8 1 7 
2 6 7 8 1 9 
2 6 7 8 2 0 

2 6 7 8 2 1 

2 

C08L 

r 2 3 L 
E21D 
C22B 

B22P 
GO W 
B010 
BO*B 
E 0 4 c 

EO*B 
EO*B 

EO*B 
P0*D 

CO*B 
C O 4 B 

HOIR 
CO*B 
P02P 

P02P 
CO*B 
CO*B 
CO*B 
P 1 6 P 
PI6D 

C07D 
CO IG 
H03K 
B01J 

P28D 
B07C 

B65G 
E21D 
P26D 
C22B 

B03B 
B66C 

B65G 

B23B 

B21B 
E21D 

S21D 
GO IV 

B65H 
G02B 

B25J 
H02G 

B2*B 
H02P 

GO IR 
P23D 

3 

3 2 

*»9 
* 2 

3 * 
12 

5 * 
6 

37 
38 ' 

37 
37 
38 

* 7 
26 

26 
60 

27 
* 6 

*6 

27 
27 

27 
*S 
*8 

29 
2 * 
6 2 

9 
51 
11 

2 0 

* 2 
5 0 

3 5 
10 

2 2 
2 0 

12 
* 2 

4 2 

* 3 
5 6 
21 
5 6 

15 
61 

1* 
61 

55 

*9 

1 

2 6 7 8 2 * 
2 6 7 8 2 5 
2 6 7 8 2 6 

2 6 7 8 2 7 
2 6 7 8 3 0 

2 6 7 8 3 1 
2 6 7 8 3 3 

2 6 7 8 3 5 
2 6 7 8 3 6 

2 6 7 8 3 7 
2 6 7 8 3 8 

2 6 7 8 3 9 
2 6 7 8 * 0 
2 6 7 8 4 2 

2 6 7 8 * 3 

2 6 7 8 * * 
2 6 7 9 6 * 

2 6 7 9 9 2 

2 6 8 2 6 9 
2 6 9 1 8 6 

2 6 9 3 8 9 
2 6 9 3 9 0 

2 6 9 3 9 1 
2 6 9 4 9 1 

2 6 9 5 3 7 
2 6 9 6 7 0 
27016O 

2 7 0 1 6 5 
2 7 1 2 9 7 
2 7 1 3 0 1 
2 7 1 3 1 6 
2 7 1 * 6 8 

2 7 1 5 7 3 
2 7 1 5 8 9 
2 7 1 5 9 6 

2 7 1 6 1 6 

2 7 1 6 2 5 

2 7 1 6 3 5 
27168O 

2 7 1 7 * 7 
2 7 1 7 5 0 

2 7 1 7 5 1 
2 7 1 8 6 1 

2 7 1 8 6 5 
2 7 1 9 2 0 

2 7 1 9 2 1 
2 7 2 0 1 6 
2 7 2 0 5 2 

2 7 2 1 7 6 

2 7 2 1 8 3 

2 

C22B 
P 2 6 B 
H05B 

B29D 
C07C 
G01D 

B65G 
B2*B 

B21J 
EO*C 

DO*H 

P15B 
B65H 
BŐ5H 

A43B 

B01J 
B29C 

C O 4 B 

B 2 4 B 

C07D 
E21D 
E21D 

E21D 
B01D 

P 0 2 P 
B6*D 

H0*M 
E21D 

P27B 

D01P 
A21D 
C10M 
B23B 
B63B 
C22C 

B01D 

GO5P 
CO8G 

CO3B 
B08B 
B29C 
E21D 
B28B 
P2*H 

C07D 
B01F 

P02M 
E21C 

E21P 
G02P 

3 3 
35 
50 

63 1 
17 
28 

5 5 
21 

1* 

12 
38 
36 j 

* 7 
21 
21 

5 

9 
16 

27 
1* 

29 
* 3 

kJ 
* 3 

7 
* 5 
19 

6 3 , 

** \ 
51 
36 

4 

3 3 
13 i 
19 
3 5 

7 
5 8 i 
3 2 | 
2 4 ] 

11 
16 

44 J 
16 
5 0 
30 

8 

4 6 ! 

40 J 
41 'j 

57 I 
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1 
272220 
272306 
2723*1 
272350 
272*22 
272*»56 
272517 . 
2725*1 
2726*6 
272695 
272885 
272891 
27289* 
272895 
272896 
272932 
272936 
272939 
2729*2 
272958 
272965 
272971 
273007 
273OIO 
273017 
273018 
273023 
273031 
273035 
273039 
273043 
273067 
273068 
273069 
273076 
273103 
2731O* 

2. 
C08F 
BO 3D 
C01B 
B01J 
B01D 
B25J 
C07D 
BO ID 
E21D 
G01T 
B66B 
Eo4c 
B29B 
P28D 
C03B 
B21D 
G05O 
C23G 
HOIR 
PI6G 
GO IN 
PI6H 
PI6G 
C02P 
B010 
A23G 
H03F 
BOIS 
C09J 
BO ID 
EO*łC 
B01F 
G01L 
GO IN 
C09K 
B30B 
E02P 

3 
30 
11 
23 
9 
7 
15 
30 
7 

*0 
56 
22 
38 
16 
52 
25 
12 
57 
35 
60 
*8 
5* 
*8 
*8 
2* 
8 
k 
62 
60 
32 
8 
38 
9 
53 
5k 
32 
17 
37 

1 
273110 
273112 
273118 
273119 
273121 
273122 
273159 
273172 
273196 
2733łM 
273392 
273*21 
273536 
273552 
273555 
273557 
273559 
273588 
273590 
273617 
273619 
273620 
273671 
273672 
273693 
273702 
273733 
273737 
273755 
273757 
273781 
273796 
273798 
273855 
27*051 
27*713 

2 
C11D 
H01P 
C12M 
B27K 
BO*H 
A01K 
C08J 
P01K 
PI6B 
B01J 
BO U 
C23P 
B22P 
A01N 
B21C 
A01N 
P23J 
E01B 
C07H 
B02C 
A61K 
A01H 
C10M 
C07C 
GOIR 
B2*B 
B2*D 
GO6P 
A01N 
A22C 
C01B 
C12N 
B2*B 
B*1P 
G01B 
B60R 

3 
33 
59 
33 
15 
39 
2 
32 
** 
*7 
10 
10 
35 
12 
3 

ko 
3 

*9 
37 
30 
10 
5 
2 
33 
28 
55 
1* 
15 
58 
* 
k 
23 
3* 
15 
18 
52 
18 



Nr zgłoszenia 
1 

81722 
82079 
82182 
82321 
8241*0 
82740 
82770 
82878 
82943 
82950 
83170 
83171 
83337 
83422 
83434 
83435 
8 3440 
83441 
83455 
83517 
83530 
83536 
83622 
83628 
83637 
73638 
83703 
8 3713 
83862 
83876 
83878 
83912 
83916 
83917 
83918 
8 3936 
8 3941 
8 3942 
83944 
8 3945 
83946 
83947 
83950 
83953 
83954 
83956 

" TJ " 
Int.Cl. 

2 
A47J 
F24H 
BćjD 
F15B 
E04D 
E21F 
H03K 
E06B 
B2Ó3 
A61M , 
P16D 
F16D 
A01D 
B65D 
G01N 
G06G 
B65D 
B65D 
G01N 
G01N 
B27B 
E21C 
B65D 
A21C 
A47F 
A47F 
P16B 
A01C 
G10K 
E03F 
B62J 
B62B 
B43L 
A24F 
F16B 
B63B 
B66C 
F24F 
D06F 
A01C 
B04B 
B66F 
F04D 
G01N 
A61C 
C10L 

Strona 
3 
69 
89 
78 
86 
83 
85 
96 
8k 

74 
69 
87 
87 
65 
78 
91 
93 
78 
78 
91 
91 
74 
84 
79 
66 
68 
68 
86 
65 
94 
83 
78 
77 
76 
66 

87 
78 
80 
89 
81 
65 
71 
80 
86 
92 
69 
81 

wy oh opublikowanych w BUP Nr 6/1989 

Nr zgłoszenia 
1 

83957 
8 3958 
83959 
83960 
8 3964 
83969 
83970 
83971 
8 3972 
8 3974 
8 3975 
83983 
8 3984 
8 398 7 
83988 
83993 
8399'ł 
8 3995 
83997 
83999 
84000 
84001 
84002 
84004 
84006 
84008 
34010 
84011 
84012 
84oi4 
84015 
84016 
84017 
84018 
84019 
84020 
84021 
84022 
84023 
84024 
84031 
84032 
84033 
84035 
84038 
84039 

Int.Cl. ą 

2 
G01R 
E05C 
H01H 
B62D 
EO4F 
E21C 
B23K 
B60P 
A23L 
C25D 
F16L 
B61J 
B23B 
A01G 
G10K 
B65D 
H05K 
A45C 
B01D 
B23K 
B05B 
B21D 
E05B 
B05C 
E21D 
F16K 
G02B 
H02G 
A61B 
B23D 
G09B 
G06F 
B28B 
FO4B 
H01C 
H01C 
A01B 
B28B 
F16C 
B65G 
B25J 
G02B 
F25D 
G09B 
B65D 
G12B 

Strona 
3 

92 

84 
95 
77 
84 
85 
73 
76 
66 
a, 
38 
77 
72 
66 

94 
79 
96 

67 
70 
73 
71 
72 
84 
72 
85 1 
88 ' 
92 ' 
95 
69 
73 
93 
93 
75.1 
86 
95 
95 
65 
75 
87 
80 
74 
92 
89 
94 
79 
94 



Nr 6 / 3 9 8 / 1989 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 101 

1 2 3 
84070 B28B 75 
84071 G01C 90 
84073 E01C 82 
84074 E01C 82 
84076 BO ID 70 
84079 A63B 70 
84080 G01F 90 
84082 B01F 71 
8408 3 A01K 66 
84110 B60R 77 
84212 F16G 88 
84213 F16G 88 
84317 G01B 90 
84501 G01B 90 
84511 A47F 68 
84514 A47G 68 
84566 A47G 68 
84567 A43B 67 
84609 F21V 88 
84683 B60B 76 
84845 H01F 95 
84846 E03B 82 

1 2 3 
84o4o B23B 73 
84o42 E02F 33 
84o43 B27B 74 
84044 G01N 92 
84Ó45 B43K 75 
84o46 B22D 72 
84o47 F16F 88 
84o48 A43B 67 
84049 A43C 67 
84050 A43B 67 
84051 B01F 70 
8405** E01H 82 
84056 E02D 82 
84057 E02B 82 
84059 E21C 85 
84060 F02M 86 
84062 B25B 74 
84063 F25C 89 
84064 B65D 79 
84065 B01L 71 
84068 B66D 80 
84069 

. 
G01L 91 



S P I S T R E Ś C I 

I . Wynalazki 

Str. 
Dział. A - Podstawowe potrzeby ludzki* 2 

' Dział B - Różne procesy przemysłowe; Transport 6 
Dział C - Chemia 1 metalurgia 23 
Dział D - Vł6kitnnlctwo 1 papiarniotwo 36 
D"ział B - Budowniatwo; Górnictwo; Konstrukcja zespolone 37 

- Dział F - Meohanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Teohnika 
minerska 

Dział G - Fizyka 52 
Dział H - Elaktroteohnika 59 

Wykaz numerowy zgłosz ony oh wynalazków 97 

II. Wzory użytkowe 

Dział A - Podstawowe potrzeby ludzk ie 65 

Dział B -Różne procesy przemysłowa; Transport 70 . 
Dział C - Chemia 1 metalurgia 80 

Dział D - Włókiennictwo 1 papiernictwo 81 
Dział B - Budowniotwo; Górniotwo; Konstrukcje zespolone 82 
Dział F - Meohanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Teohnika 

minerska 86 
D z i a ł G - F izyka 90 

D z i a ł H - B l s k t r o t e o h n i k a 95 

Yykas numerowy zg ło szony oh wzorów użytkowy oh 100 



K O M U N I K A T 

URZĄD PATENTOWY PRL 
przyjmuje 

zamówienia na prenumeratę; 

.Wykazy danych bibliograficznych o dokumentach patentowych opra
cowane w układzie wg nazw zgłaszających — uprawnionych z patentu ". 
Wykazy te sporządzane są w sposób skomputeryzowany z bieżących 
taśm magnetycznych INPADOC (zawierających informację o zgłoszo
nych wynalazkach i udzielonych patentach w 52 krajach i 3 organiza
cjach międzynarodowych) otrzymywanych w ramach Międzynarodo-
wegoystemu Informacji Patentowej (MSIP). Powyższe wykazy dostar
czane są w cyklach kwartalnych. 

Korzystanie z nich zapewnia szybką, bieżącą informację o aktyw
ności wynalazczej wybranych firm. Wykorzystane mogą być także przy 
tworzeniu własnych kartotek zgłoszonych i opatentowanych wynalaz
ków uporządkowanych wg nazw zgłaszających, niezbędnych przy pro
wadzeniu badań podmiotowych. Występujące w wykazach dane o 
patentach-analogach (tj. patentach udzielonych na ten sam wynalazek w 
różnych krajach) ułatwiają wstępną selekcję opisów wynalazków przep
rowadzoną pod kątem ich znaczenia w danej dziedzinie techniki (wyna
lazki uznane przez zgłaszającego za znaczące, zgłaszane są do opatento
wania w większej liczbie krajów). 

Wykazy sporządzane są w układzie wg standaryzowanych nazw 
zgłaszających — uprawnionych z patentu, przyjętych przez IMPADOC. 
W związku z powyższym pożądane jest, aby użytkownicy zainteresowani 
ich otrzymywaniem w zamówieniach podawali standaryzowane nazwy 
firm (słownik nazw standaryzowanych jest udostępniony do wglądu w 
Departamencie Informacji Patentowej UP, Wydział Metodyki). 

Wykazy te dostarczane są na nośniku papierowym (kserokopia 
formatu A-4) w cenie 4 5 zł za stronę. 

Informacji udziela i zamówienia przyjmuje Departamet Informacji 
patentowej Urzędu Patentowego PRL, A1. Niepodległości 188, 00-950 
Warszawa skr. poczt. 203, tel. 25-80-01 w. 114, 256 i 289. 



Z a w i a d o m i e n i e 

Urząd Patentowy PRL wprowadza od dnia 1 kwietnia 1989 roku 
podane poniżej ceny na wydawnictwa Urzędu Patentowego wydawane dru-r 
kiem oraz usługi w zakresie reprodukcji opisów patentowych na zamówienia. 

I. Wydawnictwa wydawane drukiem 

Biuletyn Urzędu Patentowego 
Wiadomości Urzędu Patentowego 
polskie opisy patentowe - opubliko
wane po 1 kwietnia 
1989 roku 
ceny prenumeraty: BUP 

WUP 

od nr 7/89 
od nr 4/89 

półrocznie 
rocznie 
rocznie 

— 1 egz 900 zł. 
— 1 egz 850 zł. 

— 1 egz 400 zł. 
— 11.700 zł. 

-— 23.400 zł, 
— 10.200 zł. 

Uwaga: prenumerata opłacona na rok 1989 nie podlega podwyższeniu. 

II. Usługi w zakresie reprodukcji 

kserokopie — 1 str. formatu A4 opisu patentowego 
— literatury patentowej z materiałów 

wyszukiwanych w Urzędzie Patentowym 80 zł 
— 1 str. formatu A4 z innych materiałów 40 zł 
— 1 str. formatu A4 z innych materiałów 

i na papierze zamawiającego 35 zł 
— 1 str. formatu A4 z mikroform (mikro-

fisza A6, mikrofilm 35 mm) 130 zł 
mikrofisze A6: — 1 egz opisu patentowego (negatyw 

srebrowy) 650 zł 
— 1 egz opisu patentowego (kopia 

negatywowa diazo) 170 zł 



I N F O R M A C J A 
o ootiaoh i waruukaoh pronuiuoraty 

lin 1#B9 r. — Ula czasopisma 

"BIULETYN URZĘDU PATENIOWEGO" 
eona prenumeraty: półr. 6500 zł, rocznie 13000 zł. 

W A R U N K I P R E N U M E R A T Y : 

1. DLA OSÓB PRAWNYCH - INSTYTUCJI I ZAKŁADÓW PRACYi 

- iustytuojo i zukłady procy zlokalizowane W miastuoh wojewódzkich i pozostałych 
miastach, w których znajdują siy siedziby Oddziałów RSU "Praoa-Ksiązka-Ruah" 
zamawiają pronuiuuratę w tych Oddzialnoh. 

- instytuoje i zakłudy praoy zlokalizowano w uiiojsoowoooiaoh, gdzie ule ma Oddzia
łów RSWPrasa - Książka - Rucli" i ua teronaoh wiejskioh opłacają prenumerato w 
urzędach pooztowyuti i u doręczycieli. 

2. DLA OSÓB FIZYCZNYCH - INDYWIDUALNYCH PRENUMERATORÓW: 

- Dsoby fizyczno zamieszkało na wsi i w miejsoowośoiaoh gdzie nie ma Oddziałów 
RSW "Prasa - Książka - Ruoh", płacaJa prenumerato w urzędach pocztowych i u 
doręczycieli, 

- osoby fizyczno zamieszkałe w miastach - siedzibach Oddziałów RSW "Prasa - Książ
ka — Ruch", opłacają prenumoratę wyłącznie w urzędach pocztowyoh nadawczo—od— 
biorozych właściwych dla mlejsoa zamieszkania prenumeratora. 
Wpłaty dokonują używająo "blankietu wpłaty" na raohuuok bankowy miejscowego Od
działu RSW "Prasa-Kaiążka-Ruoh". 

3« Prenumerato za zleceniem wysyłki za Granicy 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 zleceniem wy
syłki za Granicę pocztą zwykłą Jest droższa od prenumeraty krajowej o 50 & dla zle-
oeniodawoów indywidualnyoh i o 100£ dla zleoająayon instytuoji i zakładów praoy. 

TERMINY PRZYJMOWANIA PRENUMERATY-na kraj i zagranice i 

- do duia 10 listopada na I kwartał, I półrocze roku następnego oraz na oały rok 
następny, 

- do pierwszoGo każdego miesiącu poprzedzająoego okras prenumeraty roku bieżąoego 




