
ISSN 0137-8013 

BIULETYN 
URZĘDU 
PATENTOWEGO 

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 9(401) Warszawa 1989 



Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 
1972 r. o wynalazczości (Dz.U. z 198/» r. Nr 3?, poz. 177) - dokonuje ogłoszenia w «Biu¬ 
letynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o 
zgłoszeniach drukowane w "Biuletynie" po-iane są w układzie klasowym według symboli Int.CLÍ4 
1 zgodnie z § 27 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego PRL z dnia 12.XI.1984r. 
w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP Z 1984 r. nr 26, poz. 179) zawierają 
następujące dane: 
- oznaczenie symbolu klasy i podklasy według symboli IV edycji międzynarodowej klasyfi¬ 

kacji patentowej, tj. Int. Cl:ł, 
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub 

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

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

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

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

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

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

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

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

Informuje się, że odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. 1 można za¬ 
mawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy: 
a) podać numer "Biuletynu Urzędu Patentoweg)" , 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 Werszawi» 

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

2. Urząd Patentowy PRL - NBP Oddzlsł Okresowy w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 cz. 5^ dz. 77 rozdz. 7811 

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

3. Urząd Patentowy PRL -NBP Oddziel Okręgowy w Vnrszuwte 
konto: 1052-2583-139-32 - wpłaty za powołanie biegłego. 

Warunki prenumeraty podano na III stronie okładki. 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Al. Niepodległości 188, 
skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 2 maja 1989r Nr 9/401/Rok XVII 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

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

(21) - numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
(22) - data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
(30) - d a n e dotyczęce pierwszeństwa konwencyjnego (data, kod kraju, numer wcześniejszego 

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

cyfra przed kodem (51) oznacza kolejna edycję MKP 
(54) - tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego 
(57) - skrót opisu 
(61) - nr zgłoszenia głównego 
(71) - nazwisko i Imię lub nazwa zgłaszajęcego, który nie jest twórcę wynalazku lub 

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

zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi) 

Przed cyfrowym kodem identyfikujęcym (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 - tymczaeowy dodatkowy 
Ul - o prawo ochronne 
U3-- dodatkowe 



I . W Y N A L A Z K I 

D Z I A Ł A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

k (pi) AO1C A2 é l ) 273911 (22) 88 07 25 

(71) I n s t y t u t Budownictwa, Meohaniaaoj l i 
ektryf ikacj i Rolnictwa, Warszawa 

(72) Eymontt Andrzej, Vierzbioki Krzysztof, 
Marjanaki Marek 

(51») Urządzenie do zraszania 

(57) Urządzenie ma wirującą tarczę / 6 / osadzo¬ 
ną na trzpieniu / I / pomiędzy dolnym talerzem 
/k/ i górnym talerzem / 5 / , przy ozym áredni-
oa otworu tarczy / 6 / j e s t nieco większa niz 
zewnętrzna érednioa trzpienia / I / » Pomiędzy 
powierzchniami ozołowymi wirująoej tarozy /6/ 
a górnym talerzem / 5 / i dolnym talerzem / 4 / 
j e s t zachowany dystans« Na powierzohniaoh ozo-
łowyoh wirującej tarozy /6/ są wykonane rowki 
/!/t któryoh osie nie przeoinają osi pionowej 
tarozy / 6 / . / 3 zastrzeżenia/ 

B 

k (51) AOID A1 (21) 268827 (aa) 87 11 13 

87 10 04 - Międzynarodowe Targi Rolno-
Przemysłowe POLAGRA 87, Poznań 
Politeohnika Poznańska, Poznań 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Suszarni-
otwa Płodów Rolnych "SUPROL", Rogoino 
Wlkp. 
Kosmioki Zdzisław, Grabański Przemysław 
Kierinkiewioz Tadeusz, Klon Jerzy 

(72) 

(jtf) Przystawka napędowa kosiarki 
(57) Przystawka napędowa kosiarki , mająoa 
przystawkę wałka pobrania mooy, na której 
montuje s i ę doza koło pasowe przekładni, 
charakterysuje s i ę tym, se Jest zespołem 
dzielonym, składającym s i ę z ozęsoi górnej 
1 ozęaoi / 1 1 / dolnej , pasowanych względem 
s ieb ie za pomooą stożków oentrująoyoh /ik/ 
1 otworów naprowadzających, znaJdująoyoh s i ę 
w miejscu połączenia ozęaoi dolnej / 1 1 / przy¬ 
stawki z belką zawieszenia / i / zespołu tną-
oego. Częać górna j e s t przymooowana do belki 
zawieszenia / 1 / za pomooą dwóch wysięgników 
uohwytowyoh / 3 / i A/, a ozęśó dolna / 1 1 / 
poprzez połąozenle rozłąosne / 1 3 / * Pomiędzy 
ozęóoią dolną / 1 1 / , a podporą / 1 2 / , pod 
stożkami centrującymi /\h/, «najduje s i ę ano-
rtyzator / I 5 / s elastomeru. /2 zastrzelenia/ 

k (51) AOID Al (21) 268829 Jti) 87 1 j 
ÖO187 10 04 - Międzynarodowe Targi Roln«* 
^ Przemysłowe POŁAGRA 87, Poznań 

fri) Politeohnika Poznańska, Poznań V ' Oirodek Badawozo-Rozwojowy Suszarniol 
Płodów Rolnych »SUPROL«, Rogolno Vlkp. --i 

f72)Koa-loki Zdii . ław, Grabański Przemy.ł—1 L ;Kierinkiewioz Tadeue«, Piatnioa Jan, ■ 
Dymek Zbigniew, Miłostan Romuald, KU» 
Jerzy, Mazurek Krystyna 



O***) Kosiarka ciągnikowa zawieszana 
(■17) Kosiarka ciągnikowa zawieszana na troy» 
punktowym układzie hydraulioznym oiągnika, 
mająoe płaską ranf zawieszenia 1 zespół tną¬ 
cy s rozdzielaczem, oharakteryzuje aie tyat ze rama zawieszenia / I / Jeat połąozona z tu« 
leją, w której osadzona Jeat oá } do której' samooowane są, pozostające « Jednej płasz-
ozyśnle, układ zawieszania tworzący trójkąt 
przegubowy 1 belka zawieszenia o kaztałoie 
trójkąta prostokątnego, na którego Jednym ra¬ 
nieniu przyprostokątnym zawieszony Jest zes¬ 
pół tnąoy /9/> podtrzymywany w posyojaoh ro» 
boozyoh przez zespół wydfwigu i łańouoh wyda» 
wigu /i0/, a Jego drugie ramie przyproatoką» 
tne połąozone Jest, poprzez zespół bezpieoz-
nlka /i 6/, z układem sawiessania» 

/3 zastrzeżenia/ 

ił (si) A01D A2 $i) 273799 (22) 88 07 20 
(71) Zrzeszenie Przemysłu Oiągnikowego . 
~ "ÜRSÜS", Warszawa 
(72) Jamriska Dusan, Panuska Stefan 
fok) urządzenie do blokowania rozruchu sil 

nika, zwłaazoza ciągnika rolnlosegc 
(57) Urządzenia ma krzywkę / 2 / umooowaną na 
stałe na drążku ponooniozym /i/* Krzywka /2/ 
Jeat tak ukształtowana, ze przy ruohu steru¬ 
jącym drążka rozwiera za poaredniotwem wyłą¬ 
cznika / 3 / elektryczny obwód rozrusznika. 

/i zaatrząsanie/ 

k (Si) A01O A2 ^1) 273916 (22) 88 07 25 
y 

(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniozyoh, 
Poznań 

(72) Jarecki Piotr, Turkowaki Stefan 

(pty Przenośnik podbierający 
(57) V przenośniku palec sprężysty /i/ ma 
podwójne uoho /3/ obejmujące pręt /2/, przy 
ozym pręt /2/ ma oporę /k/, Miedzy ramionami 
uona 3 przełożony Jeat łąoznlk /5/. 

/2 zastrzeżenia/ 

k (51) AO1K Al (21) 269577 (22) 87 12 17 

Í75) Prua Waldemar, Łandowska JCryatyna, Kor-
czak Andrzej, Koszalin 

(5k) Błyatka obrotowa 

(57) Błyatka ma na osi stalowej / I / osadzone 
za pomocą etrzemiąozka / 2 / skrzydełko /3 / f 
przy czym strzemiąozko / 2 / prze obrodzi przez 
dwa otwory wykonane w skrzydełku / 3 / t a oś 
/ i / przez Jeden z tych otworów. 

Otwory leżą w osi wzdłużnej skrzydełka 
/ 3 / i aą wykonana w Jego górnej oześoi . 

/2 zastrzeżenia/ 

k (51) A01N Al <?i) 268473 (22) 87 10 26 

f7i) Gdanakie Zakłady Chemiczne "Organika-
Pragata", Odańk 

(72) Babioka Danuta, Ous Anna, Ma rty ni Tomasz 
Pylinska Jolanta 

^*ł] środek gryzonlobójozy 

(57) Wynalazek rozwiązuje problem receptury 
środka gryzoniobójozego typu antykoagulanta 
działająoego bójozo w przeciągu kilku dni po 
Jednorazowym spozyoiu. 

Środek gryzonlobójozy oparty o znane 
składniki pokarmowe, hydrofobowa i przyneoa-
jąoe, obarakteryzuje ale tym, ee zawiera 3 -
/c6-aoetonylobenzylo/-4-hydrokaykumaryne lub 
3/5/4 7 -bromoblfenylo^-ylo/ -3-bydrokay.1-
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-fenylopropyloZ-A-hydroksykumarynę w ilośol 
0,022 - 0t005> Jako substancje biologiozną 
ozynną i 3-2OJŁ rozpuszczalnika synergissują-
oego. /2 zastrzeżenia/ 

4 51 A01N 
C07C 

A1 21 270562 22 88 02 10 

30 87 02 10 - JP - 62-28571 
87 03 27 - JP - 62-75609 
87 08 13 - JP - 62-202353 

71 Sumitomo Chemical Company, Limited, 
Osaka, JP 

72 Tatauyga Mori, Noriyasu Sakamoto, 
Tadashi Ohsumi, Hiroaki Fujimoto 
Izumi Fujimoto 

54 środek owadobójczy i / lub roztoozobójozy 

57 środek owadobójczy i roztoozobójezy za¬ 
wiera jako substancję ozynną 00 najmniej je¬ 
dną poohodną benzoilomooznika o ogólnym 
wzorze 1, w którym R. oznaoza atom fluoru 
lub wodoru, R2 oznacza atom ohloru lub wodo¬ 
ru, R„ oznaoza atom fluoru lub bromu albo 
niższą grupę ohlorowooalkilową, a X i Y są 
jednakowe lub różne i oznaczają atom tlenu 
lub s iarki . /6 zastrzeżeń/ 

k (51) A01N 
C07D 

Ą1 272697 (22) 88 05 26 

(30) 

(71) 

87 05 26 - JP - 130392/1987 
88 02 03 - JP - 024524/I988 
88 03 23 - JP - 070191/1988 
Sumitomo Chemical Company, Limited, Osa¬ 
ka, JP 

Ç72) Tomoyuki Kusaba, Kazue Shinsugi, Tsugu-
hiro Katoh, Nao.to Mekl, Masayo Sugano, 
Tomohiro Teramae, Yukio Oguri, Tamon 
Uematsu 

(*}4) środek grzybobójczy . 
(57) środek grzybobójozy zawierający substan¬ 
cję ozynną i obojętny nośnik rozcieńczalnik, 
jako substancję ozynną zawiera 00 najmniej 

oza grupę fury Iową-2, furylową-3, tienylową-
-2 lub tlenylową-3. /7 zastrzeżeń/ 

A01N Al (21) 274033 (22) 88 08 02 
(30) 87 08 10 - JP - 62 - 199287 

88 06 02 - JP - 63 - 136042 
(71) Ishihara Sangyo Kaisha Ltd., Osaka, JP 
(54) środek ohwastobójozy 
(57) środek zawiera, Jako składnik czynny, 
00 najmniej Jedon związek o wzorze 1, w któ¬ 
ry u OC oznaoza atom wodoru, atom halogenu lub 

grupę metylową ewentualnie podstawioną 1-3 
atomów halogenu, a R oznaoza atom wodoru lub 
grupę metylową, oraz 00 najmniej Jeden inny 
speoyfiozny związek p wŁaśoiwośoiaoh chwaato 
bójozyoh* /3 zastrzeżenia/ 

k (51) Á23K A1 (21) 27^066 (22) 88 08 04 
ho) 87 08 06 - AT - A 1995/87 
(71) Teohnoagrar Consulting Aktiengesell

schaft, Vaduz, LI 
(72) Lorlnser Martin 
(plí) Sposób obróbki i zagospodarowania mieaza-

n łn o i a ł s t a ł y c h i c i e o z y zawierających 
"składniki organiczne 

Ć57) Sposób obróbki i zagospodarowania mie«. 
s z a n i n c ia ł . s t a ł y o h i o i e ozy zawiera Jąoycu 
s k ł a d n i k i o r g a n i c z n e , 11 którym mieszanina 
r o z d z i e l a s i ę na f a z ę o i e k ł ą o zawartośo i 10 
do 305i zawartyoh w m i e s z a n i n i e s u b s t a n c j i 
s t a ł y c h i na o z ę ś o s t a ł ą o z a v a r t o é o i «ody 
od k5 do 705Í, polega na tym, že prowadzi s i ę 
meohaniczny r o z d z i a ł i anaerobova obróbkę 
fazy c i e k ł e j jak również wytwarzanie o z y s t e 
go b i o g a z u , a szlam z anaerobovéJ obróbki 
miesza s i ę z o z ę ś o i ą s t a ł ą i poddaje s i ę 
k r ó t k i e j anaerobowej obróboe przed obróbką 
aerobową, na przykład w wieży s u s z a r n i o z e j . 

/ 6 z a s t r z e ż e ń / 

k Cti A24D A1 (21) 27^373 (22) 88 08 2k 

60) 87 08 25 - ÜS - 089 ,692 -?§ 
(71) R . J . Reynolds Tobaooo Company, Winston 

- Salem, US 

(?'*) Wyrób do pa len ia z ulepszonym us tn ik lem 
"oraz u s t n i k do t e g o wyrobu 

(57) Wyrób do p a l e n i a podobny do papierosa 
zawiera e lement paliwowy / 1 0 / , f i z y c z n i e od
d z i e l o n y środek wytwarzająoy a e r o z o l z a w i e r a 
jący s u b s t a n c j ę /ik/ wytwarzającą a e r o z o l oraz 
element / 2 2 / w p o s t a c i u s t n l k a doprowadzają
cy do użytkownika a e r o z o l wytworzony przez 
środek wytwarzający ten a e r o z o l . 

Us tn ik / 2 2 / zawiera segment / 2 ó / z n i e » 
tkanego m a t e r i a ł u utworzony z t e r m o p l a s t y c z 
ny oh włók ien lub n i t e k wydmuohiwanyoh w s t a 
n i e roztopionym oraz o z ł o n o d d z i e l a j ą o y /2k/, 
znajdująoy s i ę pomiędzy środkiem wytwarzają
cym a e r o z o l a segmentem z n i e t k a n e g o m a t e r i a ł u . 

/ 3 9 z a s t r z e ż e ń / 

l) A4 3D A2 ^i) 274038 (22) 88 08 01 

Południowe Zakłady Przemysłu Skórzane¬ 
go "Chełmek" - Fabryka Obuwia, Będzin 
Kawaler Józef, Matyszkowioz Adam, 
Mąslor Bogusław, Moczyński Zdzisław, 
Caputa Walter 
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(54) Sposób wykonania obuwia 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wy-
kodanl« obuwia przeznaozonego do użytku 
oalodslennego. 

Spoaób według wynalazku polega na polą-
oaenlu ozesol wlarzohnlej /i/ obuwia z ko-, 
rytkowyn spodem /2/ poprzez samozaoiska-
Jąoe ale nlol /3/, w miejsoaoh otworów osa-
doayoh /4/ znajdująoyoh alf w rowku zŁąoz-
nym /5/ usytuowanym na oaŁym obwodzie spodu 
korytkowego /»/, przy ozym otwory osadoze 
/4/ rozmleszozone są najkorzystniej równo¬ 
legle do siebie 00 5 milimetrów. 

/I zastrzelenia/ 

4 (51) A 4 4 B Al (21) 274407 (22) 88 06 26 

(30) 

(75) 

87 09 03 - US - 091492 
88 02 16 - US - 155884 
88 07 08 - US - 216763 
Alublad Donald P., Soottsdale, US 

(s4) Kluoz ze sztuoznego tworzywa o.wzmocnio¬ 
nym trzonku 

(57) Wynalazek dotyozy konstrukcji kluoaa a 
tworzywa sztuoznego, stosowanego do wszelkie¬ 
go rodzaju zamków. 

Kluoz ma uohwyt /11/, trzonek /I2/ Ł 
bródkę /13/, pray ozym trzonek /I2/ Jest 
wzmoonlony, zęby nie uległ złamaniu na sku¬ 
tek momentu skręcaJąoego działająoego na głów-
ke» gdy po włożeniu kluoza do zamka wystąpi 
opór podoaas obracania kluoaa. Wzmocnienie 
/25/ można uzyskać prasa uformowania pogru¬ 
biania na długosoi trzonka /i3/t przeohodzą-oego przynajmniej ozęaoiowo do uohwytu klu¬ 
oza, przez zastosowania przynajmniej ozęaoio¬ 
wo osadzonej wewnątrz kluoaa metalowej wkła¬ 
dki «zmaoniająoej, prasa aastosowanie wkła¬ 
dek wzmaoniająoyoh, przez zastosowanie włók-
nlstyoh materiałów uzmaoniająoyoh. 

zastraszeń/ 

v ' DO3D Al <ài) 268370 (è2) 87 10 21 

(71) Zakład Zaopatrzenia Teohnioznego 
"Textilservloe", Lódá 

(72) Kasza Stanisław, Miller Jacek 

(i>4 1 bposob wy Łwni-aaiila obrotowych aaoautok 
1 urządzanie do wytwarzania 'obrótowTöE 
szozotek 

Ě57) Sposób wytwarzania obrót owy oh szczotek, 
szozególnie szozotek do ooayszozania gońców 
transporterowych do krosien ohwytakowyoh, 
polega na utworzeniu lekko skręconego sznura 
z materiału szozotkarsklego, stabilizowanego 
termioznle, z którego wykonuje się oplot koł¬ 
ków półkorpusów szczotki, połąozonyoh nastę¬ 
pnie wkrętami, który to oplot przędna się 
obrotowym nożem. 

Urządzenie do wytwarzania obrotowyoh 
szczotek ma dwie taroze /I 1 2/ połąozona 
rozłąoznle łącznikami /3/, zaopatrzona w uch¬ 
wyty /5/ dla pólkorpusów /8/ szczotki, oraz 
ma pdmoonioze kołki /10/ 1 dźwigniowa zaciski 
/I2/. Górna tarcza /2/ jest dzielona 1 ma 
środkowy krążek /i 3/ połączony łącznikiem 
/14/ a zewnętrznym pierśoleniem /2/. Krążek 
/i 3/ Jest zastępowany obrotowym nožem. 

/4 zastraszania/ 
15 

(51) A61B 
A61F 

Al (21) 274712 (22) 88 09 16 

87 09 18 - SU - 4303285 
Bukatov Alexandr S.t Koroteeva Irjna V., Jofis Naum A., Kostretsov Anatoly 
S., Moskwa, Přístavko JSvgeny G., Ryga, 
SU 
Implantat tytanowy dla chirurgii aaroo» 
wo-naczyniowej oraz sposób wy 
implantátu tytanowego 

rgi 
ytw arzania 

(£7) Implantat ma odkształcone plastycznie 
powierzohnie, eagaszoaone pod działaniem 
swobodnych olał granulowanyoh /4/. 

Zgodnie ze sposobem odpowiednią struk¬ 
tura powierzchni Implantátu osiąga sie za po-
sredniotwem obróbki półwyrobu implantátu w 
urządzeniu do obróbki odárodkowo-obiegowej, 
gdzie półwyrób umieszcza się w komorze, na¬ 
pełnionej kulkami i wodnym roztworem mydlanym. 
Komorę wypełnioną półwyrobem i kulkami wprowa¬ 
dza się w ruoh obrotowy. /6 zastraeaen/ 
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k £l) A610 A1 (il) 268335 (22) 87 10 22 
(71) Oárodek Badawczo-Rozwojowy Teohnlki M«~ 

dyoznej "ORMED", Warszawa 
7̂2] Lista Andrzej, Pleohota Eugeniusz, 

v Korozyk Julian, Pawlus YŁadyaław, 
Piekarski Jarzy, VÓJoik Tadeusz, Pa» 
wałek Tadeusz, Korejwo Jan 

6*0 Łóżko szpi ta lne 

57 Łóżko ma pantografowy mechanizm / 2 / 
zmiany wysokosoi rany / 3 / leza uruohaaiany 
■a pomocą napędzanego ręozną korbką /k/ siło> 
wnika śrubowego / 6 / zaopatrzonego w osiowo, 
symetrycznie rozmieszczone gniazda do wymie¬ 
nionego mooowania sprężyn gazowyoh jako wspo« 
magaozy ailowyoh. Rama / 3 / leza ma mechanizm 
zmiany kątowego odchylenia ramy / 8 / oparoia 
pleoów zawierający zespół nastawozy / 9 / ze 
sprężyną gazową sterowaną dźwignią usytuo¬ 
waną pod ramą / 3 / leza w miejscu Łatwo dos¬ 
tępnym dla pacjenta. /3 zastrzeżenia/ 

(?'? A6IJ 
A6IK 

A1 (21) 273^52 &i) 88 07 01 

87 07 01 - US - 069,006 
Forest Laboratories,«Ino«, Nowy Jerk. 
us 
Sposób wytwarzania tabletek o przedłu¬ 
żonym działaniu 

^7] Sposób wytwarzania niepraoowanyoh tab¬ 
letek o przedłużonym działaniu, które uno-
azą s i ę na powierzohni płynu żołądkowego, 
polega na tym, że wytwarza ale roztwór áro» 
dka żelująoego w wodzie, wytworzony roztwór 
oziębia s ię do temperatury, w której nie za» 
ohodzi żelowanie, dodaje s i ę podozas miesza¬ 
nia substanoję czynną, po ozym otrzymaną za¬ 
wiesinę, zawierająoą 0 , 5 - ^ wagowyoh środka 
żelującego, 25-40% wagowyoh substancji ozy-
nnej, i wodę w i l o ś c i uzupełniającej, prze¬ 
lewa s i ę do formy do tabletek i pozostawia w 
formie do utworzenia że lu , po ozym suszy s i ę 
uformowane zżelowane tabletki dla zmniejsze¬ 
nia zawartości wody, tak aby auoha nlepraso-
wana tabletka zawierała 2-6,55Ł wagowyoh środ¬ 
ka żelującego, 75-92,5Ji wagowych substancji 
czynnej, i wodę w i l o ś c i uzupełniająoej, 
przy ozym wszystkie i l o ś c i wagowe odniesio¬ 
ne są do całkowitego oiężaru tabletki , oraz 
nie zawierała oleju. /3 zastrzeżenia/ 

k (51) A61K Al (21) 268389 (22) 87 10 23 
(71) Indena S.p.A, Mediolan, JT 
(72) Bombarde lii £zio, Pozzi Roberto, Ber¬ 

ten i Maro o 

fyty Sposób ekstrakcji owoców oleistych 
(57) Sposób ekstrakcji owoców oleistyoh, a 

zwłaszcza owooów Serenoa ripens polega na 
zastosowaniu Jako rozpuszczalnika CO. w sta¬ 
nie nadkrytyoznym, który po ekstrakoji od¬ 
parowuje się uzyskująo ekstrakt, który może 
być bezpośrednio stosowany w przemyśle far-
maoeutyoznym. /6 zastrzeżeń/ 

k ̂ 1) A62B Al (21) 268^22 (Sí) 67 19 23 
(71) Dąbrowskie Owareotwo Węglowe, Vlálo» 

zakładowe Przedsiębiorstwo Państwowe, 
Kopalnia Vegla Kamiennego "ANDALUZJA", 
Piekary śląskie 

62) Siekierka Bolesław, Totb Valdsmar, 
Rataj Zygmunt, Olszówka Waoław 

fe4) Pojemnik do transportu rannyoh na dois 
kopalni 

(57) Przedmiotem wynalazku jest pojemnik do 
transportu rannych pa dola kopalni, przez¬ 
naczony do transportu na krótkich odoinkaoh 
pozlomyoh Jak i do wytransportowywanią po-
szkodovanyob z podziemi kopalń* 

Pojemnik według wynalazku ma metalową 
obudowę, której czołowe ściany /\/ mają 
kształt wyoinka kołowego i są wykonane z 
siatki* Obudowa jest usztywniona w pobliżu 
krawędzi bolców /2/ wzmacniająoyml obejmami 
/3/ zaopatrzonymi na swoich końoaoh w zaoze-
py / V do mooowania nośnych lin. Wewnątrz 
pojemnika, do dna /5/ obudowy są przymoco¬ 
wane jezdne szyny /6/ z ogranicznikami /7/ 
blokująoymi przesuw umieszozonyoh w szynaoh 
/6/ sanitarnyoh noszy. Zewnętrzna ozęśó 
dna /5/ obudowy jest zaopatrzona w płozy /8/ 
do przesuwania pojemnika po podłużu, zaś do 
boków /2/ są przymooowane uohwyty /9/ do 
ręoznego transportu pojemnika. Jedna a oso» 
towyoh ścian /i/ Jest połączona trwale ■ 
obudową pojemnika a druga jest uohylna i 
zabezpieozona przed samoozynnym otwarciem 
ryglująoymi srubaní /1Q/ /» zastrzeżenia/ 
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AŐ2C A1 266449 (22*) 87 10 27 

Politeohnika Warszawska, Warszawa 
Oryazyński Kazimierz, Kotlewskl Witold, 
Pawllkowski Jan, Wleryszko Zbigniew, 
Adamówloz Marek 

(jj4j Liniowy detektor pożaru ostrzegawczej 
Tnstalaojl przeciwpożarowej 

fyi) Liniowy detektor pożaru ma izolator ele¬ 
ktryczny /2/ wykonany ze splotu włókien o du¬ 
żej wytrzymałosoi termicznej, /i zastrzeżenie/ 

A62C A2 £1) 273942 £2) 88 07 26 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
Urbański Henryk, Szaf er Mieozysław, 
Kołodziejozyk Bogdan, Sender Zdzisław, 
Bohoalewioz Marian, Pálion Bronisław 
Sposób zapobiegania-pożarom endogenioz-
nym oraz likwidacji samozagrzań weglą 

(pi) Sposób polega na wytwarzaniu na powie-
rzohni węgla powłoki eliminująoej jego kon» 
takt z powietrzem. W tym oelu do zrobów 
solan zawałowyoh lub wyrw węglowyoh nad wy¬ 
robiskami korytarzowymi w podziemiaoh ko¬ 
palń podaje sie na przemian najpierw drbbno-
rozpylomą ciecz o własnośoiaoh zwilżająoyoh, 
najkorzystniej powierzchniowo ozynnych, a na¬ 
stępnie suohy materiał pylasty o własnoa-
oiaoh wiążąoyoh z rozpyloną oleczą. 

/2 zastrzeżenia/ 

D Z I A L B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

4 (51) BO1D A1 (21) 268312 
' F23J (22) 87 10 05 

^5) Oórawaki Ireneusz, Wrocław 
(j4) Kominowy oozyszozaoz spalin ' , 
(j$7) Kominowy oozyszozaoz spalin ma górną 
ozęsó pojemnika /i/, opasaną bębnem wlotowym 
/2/ t w którego wnętrzu znajduje się szereg otworów z łopatkami wlotowymi /?/• Oozysz¬ 
ozaoz ma także wbudowany regulator przepływu 
■palin oraz odbojnik talerzowy /5/> umiesz« 
ozony na dolnej oześoi rury kominowej /6/. 
Dolną ozęaó pojemnika /7/ stanowi osadnik na 
popiół lotny i sadze, a w jej wnętrzu wbudo¬ 
wany jest separator spalin /8/. 

/I zastrzeżenie/ 

* (51) BŐID A1 (Zł) 268407 (g2) 87 10 23 
(7i) Instytut Ciężkiej Syntezy Organioznej 

"Blaohownia", Kędzierzyn-Koale; Zakłady 
Koksownloze im. Powstańców Śląskich, 

. Zdzieszowioe 
^2^ Bal Stanisław, Dragun Henryk, lwa Henryk, 
' Mielozarek Edward, Morawski Romuald, 

Waneoki Franoiszek, Wróbel Luojan 
YT) Sposób wydzielania rodanków sodu lub po¬ 

tasu z odpadowyoh roztworów do odaiar-1**" 
őizania gazu 

(57) Sposób według wynalazku polega na tym, 
że roztwór odpadowy, zawierający nierozpu¬ 
szczalna w aoetonie sole sodu lub potasu, 
takie jak: węglany, wodorowęglany lub tio-
■iarozany, zatęża się do zawartoáoi tyoh 
soli 00 najmniej 200g/dm3t i ekstrahuje roda¬ nek sodu lub potasu acetonem przy stosunku 
objętosoiowym roztworu do aoetonu wynosząoym 
1:2 do 2:1, w temperaturze 293-323K, a na¬ 
stępnie % fazy lżejszej, stanowiącej wodno-
aoetonowy roztwór rodanku oddestylowuje się 
aoeton. . /i zastrzeżenie/ 

4 fel) B01D Al (21) 268423 (22) 87 10 23 
hi) Zabrzańskie Gwarectwo Węglowe, Kopal-
' nia Węgla Kamiennego »Dębieńsko", 

Leszozyny 
^2/ Jankowski Józef, Masarozyk Joaohim, 

Kalus Jan, Kapłanek Andrzej, Rakowski 
Franciszek, Pelo Zbigniew, Lulewski 
Jan, Sikora Janusa 

(34) Sposób odsalania wód, zwtaszoga kopal¬ 
niany oh 

(57) Sposób polega na tym, że zasoloną wodę, 
po wstępnym oozyszozeniu meohanloznym i ohe-
mioznym, poddaje się prooesowi termicznego 
■atężenia w Jednostopniowej wyparoe, przy 
ozym podozas za tężenia zasoloną wodę poddaje 
•lę reoyrkulaoji instalaoją reoyrkulaoyjne-
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go o b i e g u , a j ednoozeanie powstałą podozaa 
z a t ę z a n i a pary wodną epręza a l f 1 k l a r u j e 
Jako ■•dlua grzewoze z powrotem do Jednoatop-
n lowej wyparki* Solanka s t ę ż o n ą powyżej 
3OOg/dsi rospuazosonyoh Jonów odprowadza a l f 
do k r y a t a l i s a t o r ó w , w któryoh wytrąoa a l e 
aol«. /8 zastrzeżeń/ 

k (51) BO1D Al {ki} 2Ő855O 

(71) 

67 10 30 

Biuro Studiów, Projektów 1 Reallzaojl 
Inwestycji Przemysłu Nieorgan i oznako 
"Biprokvas", Oliwie« 
Tuazyńaki Jan 

Sposób oddzielania oząatek oleozy 1 
olał stałych z gazów oraz urządzenie do 
odďzlelania cząstek cieczy 1 olał sta¬ 
łych z gazów odlotowych . 

6?) Spoaób polega na tya, ze atrumien za-nieozyazozonego gazu rozdziela ale> na oaob-
na atruaienle oozyazozanla wstępnego, a po 
rozdzieleniu przeprowadza ale przez oddziel¬ 
ne ozynne atrafy równolegle w któryob. gaz 
ulega kolejno sprężaniu a naatepnle rozpręża¬ 
niu. 

Urządzenie do oddzielania oząstak oieozy 
1 oial atalyoh z gazów ma wypełnienie w po-
staol noduŁów apiralnyoh, składające aię z 
trzeob ozęsoi zawierająoyoh segmenty, któryob 
wymiary zwiększają się ku dołowi, tj.: modu¬ 
łów rozdzielania i oozyazozania wstępnego 
/8/, modułów sprężania i koagulaoji /9/, oraz 
modułów rozpręzająoo-wykraplająoyoh /10/. 

/6 zastrzeżeń/ 

BO1J Al (ííi) 266341 
~ * y L j l ' . ' ■'■■ :• ■ 

(22) 67 10 21 

(71) Zakłady Uaługowo-Wytwóroze "MECh" Sp. 
z D . O . , Varszawa 

(72) Sikora Bogusław, Jamrógiewioz Krystyna 

fe4)^~StaoJa regeneraoji wymienników Jonlto-
wyoh - ,','„j' 

67) Stacja regeneraoji wymienników Jonito¬ 
wych charakteryzuje s i ę tym, ze ma dwa n le -
salezne kolektory / I / 1 / I I / obiegu hydra-

ulicznego do regeneracji wymienników Joni¬ 
towy oh, z któryoh pierwszy stanowi kolektor 
do regeneraoji wymienników auionitowyoh / ! / , 
a drugi atanowl kolektor do regeneraoji wy¬ 
mienników kationltowyoh / I I / . 

/3 zastrzeżenia/ 

k (?i) BOU Al (21) 26836k (£2) 87 10 26 

Zakłady Azotowe "PUŁAWY", Puławy 
Smaga Mieczysław, Góra Marian, Osoba 
Jerzy 

(?*) Kolumna jonitowa 

(57) Kolumna jonitowa oylindryozna z denni¬ 
cami wypukłymi oharakteryzuje s i ę tym, ze 
wewnątrz na dystrybutor / 3 / górny i dystry¬ 
butor dennloowy / 9 / górny oraz ma dystrybu¬ 
tor /h/ dolny I dystrybutor dannioowy /1O/ 
dolny, przy ozym te dystrybutory utworzone 
są przez rurowe pierdolenie o zróznioowa-
nej árednioy, połąozone kolektorami* 

/k zastrzeżenia/ 

1) BO U A1 (21) 268408 (22)87 10 23 

(71) Uniwersytet Marii Curie-SkłodowskieJ, 
Lublin 

(72) Buszawski Bogusław, Lodkowski Roman, 
Suprynowioz Zdzisław 
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(̂ V) Sposób otrzymywania sorbentów g ohemioz-
nxe związaną fazą » grupa funkcyjną ąmT» 
no oraz sposób napełniania kolumn do wy-
sokosprawne.i chromatografii oieozowaj 

(57) Sposób według wynalazku polega na tym, 
że nieorganlozny nośnik o średnloy ziarna 3-
60 ,UB), powlersohnl właściwej 150 - 500m2/g, 
objętośol porów 0,6 - 2 om /g 1 średnicy po¬ 
rów 6 - 21 no oraz o stężeniu powierzohnio-
wyoh grup hydroksylowyoh oC OH 3,5 - 5,3 
„usjola/a ohemloznle modyfikuje sie alkoksy-
slianami, korzystniej- propyloaminoetoksy-
s1lanem lub anlnopropylometoksysllanem. Pro» 
oes sllanlzaoji prowadzi ale w obeonośoi od» 
wodnionego węglowodoru aromatycznego, w tem¬ 
peraturze 60 - 100°C przez okres 8 » 24 go-
dsln, stosując 2-3 krotny nadmiar modyfika¬ 
tora względem stężenia powierzohnlowyoh grup 
hydroksylowyoh oraa 2-5 krotny nadmiar roz¬ 
puszczalnika względem modyfikatora* 

Uzyskane opisanym sposobem wypełnienia 
nadają sie. do oelów chromatograficznych w 
analltyo« ohemloznej, bloohemlcznej ozy kil» 
nioznej. Można je stosować również jako wy¬ 
pełnienia kolumn na skale preparatywną do 
wyodrębniania oukrów z materiału roślinnego 
osty blologloznego. 

Sposób napełniania kolumn do wysoko» 
- sprawnej ohromatograf11 oieozowej, polega na 
tym, że w dwu» lub wlęoej składnikowej mle» 
szanlnle rozpuszczalników nlepolarnyoh, ko¬ 
rzystnie heksanu, Izo oktanu i ozterobromoeta-
nu, w stosunku wagowym 4:4:2 zawiera się sor¬ 
bent z ohemioznie związaną f a z§ z grupa fun» 
koyjną amino do uzyskania 6-103» wagowyoh za¬ 
wiesiny, po ozym zawiesinę poddaje się naj¬ 
pierw odgazowanlu pod próżnią z Jednoozesnym 
przepuazozanlem ultradźwięków, a potem ujedno-
rodnleniu ultradźwiękami przez okres około 5 
minut, a następnie przy użyoiu elementu nie» 
polarnego, korzystnie heksanu napełnia się 
zawiesiną kolumnę w znany sposób* 

B01J 273213 (22) 88 06 21 
(71) Przedsiębiorstwo Projektowania i Wy posa» 

żanla Obiektów Przemysłowych "PROZEMAK", 
Warszawa 

&2) Brzozowski Antoni J., Laohmirowloz 
MaoieJ, Omyllńakl Jaoek, Romaszewski 
Bogusław, Viech Antoni 

04) Sposób katalitycznego spalania gazów 
zawierających tlenek węgla 

(57) Sposób katalityoznego spalania gazów 
zawierająoyoh tlenek węgla, a szozególnie 
gazów powstająoyoh pray topieniu bazaltu w 
pleoaoh azybowyoh polega na zastosowaniu 
warstwy ruohomej katalizatora* Katalizator 
wprowadza i wyprowadza się w sposób oiągły 
lub okresowy. Katalizator regeneruje się me» 
ohanioznie przez zastosowanie transportu 
pneumatyoznego. /3 zastrzeżenia/ 

B03B 268374 £2) 87 10 21 
(71) Akademia Górnlozo-Hutnicza in. Stanisła¬ 

wa Staezioo, Kraków 
72) Czajkowski Marek, Dudek Roman, Dziadek 
' Józef, Jaśkówleo Zbigniew, Gęga Józef, 

Kowalski Włodzimierz, KraJewski Stanis¬ 
law, Lewiński Józef, Pater Jan, Wróbel 
Jan 

siny w prooesaoh or-Łar̂ bicl ^ppaj,^ 
^7) Sposób według wynalazku polega na tym, 
że zawiesinę wprowadza się w sposób oiągły 
do centralnej ozęśol osadnika kołowego wy¬ 
posażonego w zgarniaoz osadu z peryferyjnym 
napędem 1 prowadzi do oddzielania osadu od 
sklarowanej oieozy, przy ozym wymusza się 
taki przepływ zawiesiny, że wytwarza ona w 
osadniku dwie przestrzenie 1 kołową współosio¬ 
wą z osadnikiem przestrzeń intensywnego za¬ 
gęszczania oraz otaczającą ją okólną przes¬ 
trzeń Intensywnego klarowania, dzleląoe po» 
wierzohnle lustra oieozy w osadniku w sto¬ 
sunku od 9:1 do 6:4, przez które przeprowa¬ 
dza się zawiesinę z prędko solami mającymi 
odpowiednie kierunki wartośoi, wynikające z 
podziału powierzchni lustra oieozy w osadni¬ 
ku. W przestrzeni intensywnego zagęszczania 
najkorzystniejsza prędkość przeprowadzania 
zawiesiny ma kierunek i zwrot zgodny z kie¬ 
runkiem i zwrotem prędkośol opadania oząstek 
fazy stałej, zaś w okólnej przestrzeni in¬ 
tensywnego klarowania zawiesinę rozdziela 
się na wiele skierowanych ukośnie do góry 
strumieni, rozpoczynających się w pobliżu 
górnej granicy strefy kompresji i przebiega-
Jąoyoh przez położoną powyżej strefy opada¬ 
nia, zaś kierunki przepływu zawiesiny w 
strumieniach tworzą rodziny prostych, któ¬ 
ry ah obwiedniami są powlerzohnie boczne wal¬ 
ców kołowych o osiaoh pokrywająoyoh się z 
osią osadnika, przy ozym w kolejnyoh przy¬ 
lega Jąoyoh do siebie pierśoieniaoh strumieni, 
kierunki przepływu zawiesiny są względem 
siebie skośne. Zagęszczony osad odbiera się 
w wylewie, a sklarowaną oieoz w okólnym ko¬ 
rycie przelewowym* /i zastrzeżenie/ 

4 £1) BO5B Al fei) 27393O £2)88 07 27 
87 07 27 - ̂ S - 07/077,836 
Turbo Tek Enterprises, Inc., Los 
Angeles, US 
Prootor Rudy R., Reinstein Fred M. 

feił] Urządzenie do rozpylania z dozownikiem 
płynu dodatkowego 

(57) Urządzenie do rozpylania zawiera rurę 
rozpylająoą w postaci zespołu /12/ telesko¬ 
powej rury rozpylająoej i wstępnie ładowa¬ 
nego dozownika /i4/ płynu dodatkowego albo 
zasobnika, oałkowioie wykonanego z tloozo-
nyoh ozęśoi z tworzywa sztuoznego. Dozownik 
/14/ płynu dodatkowego jest ruchomo zamonto¬ 
wany na końcu wylotowym rury rozpylająoej 
/12/, stanowi jej przedłużenie i ustawiony 
jest współosiowo z rurą rozpylająoą /12/. 

Dozownik płynu dodatkowego ma obudowę 
składająoą się z zewnętrznej, oylindryoznej 
osłony /54/ z tworzywa sztuoznego i kołpaka 
/52/. Kołpak /52/ ma konstrukcję zatrzaskową 
i samouszozelniająoą. Osłona /54/ i kołpak 
/52/ zawierają współpracująoy ze sobą «eoha-
nizn Booująoy i uszczelniający kołpak /52/ w 
osłonie /5V« Pierśoieniowy kołnierz /5o/ 
osłony /54/ jest umieszczony pomiędzy sprę¬ 
żynującą, zewnętrzną obejmą /58/ a wewnętrz¬ 
nym pierśoieniem uazozelniająoym /60/ koł¬ 
paka /52/, przy ozym kołnierz /5oY i pierś¬ 
cień uszczelniający /60/ ściśle do siebie 
przylegają. Skierowane do wewnątrz występy 
zaoiskająoe lub uohwyty /62/ umieszczone na 
zewnętrznej obejmie /58/ kołpaka /52/ sprzę¬ 
gają się z pierśoieniowym kołnierzem /5o/» 
Kołpak. /52/ ma łukowe szozellny przylegająoe 

W 

I 
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do występów / 6 2 / pozostała przy wytłaczaniu 
elementów. 

Uszczelnienie na styku kołpaka / 5 2 / 1 
osłony /5k/ uzyskuje s i ę za pomocą współpra¬ 
cujących powlerzohnl uszozelniająoego piers -
oíenia / 6 0 / kołpaka / 5 2 / 1 kołnierza / j 6 / 
osłony /51*/, W tym oelu powierzchnie są na» 
chylone pod tym samym kątem względem podłuż¬ 
nej osi dozownika /ik/. f\\ zastrzeżeń/ 

h fei) B08B A1 (2i) 2681»36 (£2) 87 10 26 

(71) Zakład Badawozo-Projektowy "JEnergoohem" , 
: ' Gliwioe 
(72) Oruszkowski Henryk, Sław Ińsk i Mao l e j , 

Zaozyńskl Czesław 

y'v Sposób usuwania osadów wapniowych -
kotŁowyoh oraz osadów z obiegów wodnyoh 
oieżko rozpuszczalnyoh w kwasaoh mine¬ 
ralnych 

(57} Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umoż¬ 
l iwienia szybkiego i skuteoznego usuwania 
osadów wapniowyoh - kotłowych trudno rozpu» 
szozaluyoh lub nierozpuszozalnyoh w kwasaoh 
mineralnyoh, na drodze ohemioznej. 

Sposób według wynalazku polega na tym, 
že do usuwania osadów wapniowyoh-kotłowyoh 
stosuje s ię roztwór wodny kwasu mlekowego o 
stężeniu od 5 do 4o£, przy czym do usuwania 
domieszek tlenkówo-zelaziatyoh stosuje s i ę 
roztwór wodny kwasu solnego o stężeniu od 3 
do 18£, a do usuwania domieszek krzemiano¬ 

wych stosuje s i ę gotowanie w i£ roztworze łu¬ 
gu sodowego l / lub i£ roztworze fosforanu 
trójsodowego. /k zastrzeżenia/ 

k Q>1) B21B Al (21) 268385 (22) 87 10 23 

(71) Biuro Projektów Przemysłu Hutniozego 
■BIPROHUT", Oliwioa 

(72) Kuc l e i Wiesław, Wrona Tadeusz 

Ruszt do transportu, szyn 

(J57) Ruszt na łańouohy / I / usytuowane między 
szynami / 2 / , poniżej loh górnej krawędzi, 1 
osadzone na kołaoh / 3 / mających napęd /h/ do¬ 
łączony do rany /11/» Niektóre ogniwa tyoh 
łanouohów mają wahliwe ramiona / 5 / opierają-
oe s i ę o ogranloznlkl / 6 / t do których doois-
kane są sprężynami / 7 / a blokadą / I 2 / . Na 
końoaoh tyoh ramion osadzone są rolki / 8 / 
oplerająoe s i ę o rury /9/ę przy ozym rolki te 
mają obręoze, korzystnie elastyozne. Do ramy 
/ I I / przytwierdzone są krzywki / i 3 / opierają» 
oe s i ę o dźwignie blokady / 1 2 / t a na poprze¬ 
czce t e j ramy umieszczone są rolki podporowe 
/ 1 0 / . /k zastrzeżenia/ 

k (j>i) B21C A1 ^1) 268332 (22) 8? 10 20 

^i) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
"Blachownia", Kędzierzyn-Króle 

(72) Krasnodębski Zbigniew, Rolnik Krystyna, 
Bek1ère Gerard, Dejnega Bronisław, 
Zawadzki Jerzy, Zmljewska Bożena, 
Ryohllúski Mieozysław, Stempińska Teresa 

(̂ 4) środek do plastycznej obróbki miedzi 

(57) Środek do plastyoznej obróbki miedzi 
składa s ię z 9-1^ osęśol wagowyoh oksyetyle-
nowanego Średnio 3 molami tlenku etylenu no« 
nylofenolu, 7-12 ozęaol wagowyoh oksyetyleno-
wanyoh árednio 7 molami tlenku etylenu nasy» 
oonyoh i nienasyoonyoh alkoholi tłuszczowyoh 
o zawartoóol 12-22 atomów węgla w łańouohu 
alkilowym, 8-14 ozęsoi wagowyoh so l i etano-
loaninowyoh fosforanu poO-ioksyetylenowanego 
alkoholu laurylowego, zawieraJąoego średnio 
10 grup oksyetylenowyoh w oząsteozoe, 0,2»3 
oteęśoL wagowyoh oksy etylenów any oh średnio 5 
molami tlenku etylenu amin tłuszozowyoh, za» 
wlerająoyoh 12-22 atomów węgla i 60-75 ozęśoi 
wagowyoh oleju mineralnego, / i zastrzeżenie/ 

k (51) B21C Al fel) 268384 (ZŚ) 87 10 2J 

(71) Biuro Projektów Przemysłu Hutniozego 
' ■BIPROHUT", Gliwioe 

(72) Kuoiel Wiesław, Wrona Tadeusz 
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Stanowisko odbioru, zwłaazoza rur 
Stanov lako przeznaczona Jest do odbioru 
■ maszyny produkoyjnej 1 ułożenia loh w 

koszu zbiorczym bea uderzeń 1 hałasu. 
Stanowisko zawiera przenośnik /I/ potą-

omony wahliwle z tooznlą /2/ 1 usytuowany 
w« wnęoe /"}/ kosza zbiorczego /k/. Rozpora 
/8/ przenośnika /i/ ma krążek, przez który 
przewinięta jest lina zakończona obolążni-
klem /7/. Ta any /IO/ mają przytwierdzone 
wyprofilowane żabieraki /11/ s rolkami /i2/ 
■ająoyml obręoze a materiału elaatyoznego. 

/i zastrzeżenie/ 

r N (72y 

B21C Al (2i) 27^3*7 (22) 88 09 07 
87 09 10 - DE - P 3730367.8 
Kabel - und Metallwerke Gutehoffnung¬ 
shütte Aktiengesellschaft, Osnabrüok, 
DE 
Reiter Ulrioh, Baukloh Aohlm 
Sposób wytwarzania rur miedzianych 

(57) Sposób wytwarzania twardoolągnionyoh, 
odpornych na korozję punktową rur z miedzi 
lub Jej stopów, charakteryzuje ale tym, že 
rurę najpierw się odłuszcza, a następnie jej 
wewnętrzną powierzohnię poddaje się dodatko¬ 
wo obróbce strumieniowaj. /9 zastrzeżeń/ 

k (51) B21D 

(72) 

A1 (21) 268337 /22/ 87 10 21 

\5y 

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Blach 
"BISTYP", Legionowo 
Baraniewioz Remigiusz, Ournik Stefan, 
Jóiwik Vojoieoh, Sierzputowski 
Andrzej, Markut Wojciech, Stasiak 
Arkadiusz 
Sposób i urządzenie do kształtowania 
wyrobów ttoczonyou. zwłaszcza v postaoi 
blach rusztouyoh 

(57) Sposób ma zastosowanie do wyrobów wy» 
magająoyoh dużej dokładności wykonania* 

Według sposobu kolejne wykrawanie otwo¬ 
rów i kształtowanie przelotowych krzywizn 
przeprowadza się w oddzielnych taktaoh posu-
wająo się od jednego końca pasa podającego 
na wykrojnik wielotaktowy. Kolejne wykrawa¬ 
nie otworów 1 kształtowanie przelotowyoh 
krzywizn wykonuje się za pomooą narzędzi 
przesuwanych w jednej płaszczyźnie pionowej 
Bas przesuwanie pasa blachy do następnego 
taktu przeprowadza się w płaazozy£nie po¬ 
ziomej równoległej do płaszczyzny wykrawa¬ 
nia» 

Urządzenie oharakteryzuje aię tym, że 
waloe podajnika dwustronnego połączone są z 
wałem głównym /3/ prasy mimośrodoweJ poprzez 
oięgło /k/t mechanizm zapadkowy, układ kół zębatyoh, przy ozym oięgło /h/ połączone 

Jest z obudową łożyska /?/, wewnątrz którego 
umieszczona jest tuleja /8/ a w niej sworzeń 
/y/t * Którego otworze poprzecznym /10/ znal. 
duje się áruba /li/ osadzona w tarczy /12/ 
przesuwnej, stykająoej się na powierzchni 
czołowej z tarczą stałą /13/ zamooowaną na 
wale /3/ głównym prasy mtmoárodowej. Yaloo 
podajnika dwustronnego znajdują się powyżej 
poziomu matryoy wykrojnika wielotaktowego. 

.." . " » . . ' . ■ * * . ' . .r - ■■* /3 zastrzeżenia/ 

AizA 

B22C A1 ^1) 268477 (22)87 10 28 
Zakłady Metalowe "GAJLMET", Kraków 
Longa Władysław, Adamski Czesław, 
Zadęoki Wiesław, Koza Tadeusz, 
Budzynowski Nikodem, Reiwer Witold, 
Adamska Bożena, Migaoz-Adam, Korzeń 
Adam 

ç4y środek powłokowy na formy i rdzenie 
odlewnicze 

(57/ środek powłokowy na formy i rdzenie 
oalewnioze z osnową zawierająoą w swym 
składzie węgiel, węglik krzemu i krzemionkę 
w zawiesinie wodnej lub organioznoj oraz 
spoiwo w postaoi dekstryny lub żywio orga-
nioznyoh i detergenty, korzystnie niejonowe, 
oharakteryzuje się tym, że osnowa składają¬ 
ca się z poddanej działaniu temperatury /od 
I5OO do 3OOO C/ mieszaniny dwutlenku krzemu, 
korzystnie w postaci piasku kwaroowego i 
rozdrobnionego koksu w. stosunku wagowym 
1:0,5 do 1:1 zawierająoa mieszaniny fazowe 
SiC-Si-C, Si-SiOq-SiC, w obeonośoi węgla w 
postaoi grafitu i koksu oraz katalitycznie 
działająoyoh związków żelaza, glinu, magne¬ 
zu, sodu i potasu, korzystnie w postaoi 
tlenków, zawiera w przeliczeniu na związki 
proste: 7 do 23,5# węglika krzemu, 3,5 do 
10,554 dwutlenku krzemu, 0,5 do 6,57* krzemu 
oraz 35 do 79,5$ węgla w postaci koksu i 
grafitu oraz katalizatory w postaoi związków 
żelaza, wapnia, glinu, magnezu, sodu i pota¬ 
su, korzystnie tlenków, w ilości 7 do 30jl, 
oraz krzemionkę koloidalną stabilizowaną 
związkami żelaza, glinu, potasu, magnezu, 
wapnia w postaoi tlenkowej, gdzie zawartość 
SiOo Jest większa od 78> a suma Fe2O + 
+ A12O~+ KpO + MgO + CaO nie przekracza 18£, 
której ilość w stosunku do masy mieszanin 
fazowych SiC-Si-C i Si-SiC^-SiC Jest większa 
od 5% wagowych, przy czym po rozdrobnieniu 
meohanioznym i separaoji zawartość a»»e>wy w 
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rozpuszczalniku wodny» lub organloznym ni« 
Jest mniejsza ni* 1O> prsy zawartosoi spoiwa 
ni« większej ni* 8,5JÍ. /1 zastrzeżenie/ 

^(51) B23B A1 (21) 268824 (22)87 11 13 
(71) Południowy Okres Etaergetyozny, Zakład 

Ramontowy Energetyki, Katowioa 
(72) Pleoha Wojoieoh, Liszowskl Barnard, 
' Solak Antoni, Mooek Władysław 

V v Sposób i urządzenie do obróbki powlera-
ohni. otworów w tarozaoh wirników turbin 

(57) Wynalazek rozwiązuje problem obróbki po» 
wierzohni otworów w tarozaoh wirników turbinf w trakoie wymiany łopatek, szczególnie w 
przypadku wirników o małej odległości pomię¬ 
dzy tarozami. 

Spoaób według wynalazku polega na tym, 
ze obróbkę powierzohni otworów wykonuje ale 
przez rozwieroanle za pomocą wolnostojącego 
urządzenia wiertniozego, które wprowadza ale 
w przestrzeń pomiędzy tarozami wirnika, prsy 
ozym wymontowany uprzednio z turbiny wirnik, 
osadza się obrotowo na podstawkach, zaopatrzo-
nyoh w łożyska ślizgowe. Rozwieroanie wykonu¬ 
je sie jednym przejściem narzędzia wiertni¬ 
ozego, a kątowe położenie obrabianych otworów 
w stosunku do narzędzia wlertniozego zmienia 
się przez obrót wirnika wokół osi« 

Urządzenie mająoe wiertnloę z wrzeolo-
nem roboczym o ruchu obrotowo-posuwistym, 
oharakteryzuje się tym, ze wiertnica /¥/ aa-
mooowana jeat przesuwnie za pomooą wzajemnie 
prostopadłyoh prowadnic na stojaku / S / . Ro» 
booze wrzeoiono wiertnicy /V/, w postaoi tło¬ 
ka umieszozonego w ulozyskowanym w korpusie 
obrotowym oylindrze, prowadzone jest w pro-
wadnikaoh zamooowanyoh w pokrywaoh oylindra* 
Z tłokiem połączone Jest wymienne narzędzie 
wiertnioze. Na przedłużeniu prowadnioy / 5 / 
zamooowana Jest szozęka / 8 / . Na bocznej pla-
szozyinie stojaka / S / zamocowane aą hydra¬ 
uliczne rozpieraki / 9 / . /* zastrzeżenia/ 

h (51) B23G A1 £1) 267^1^ <̂ 2) 87 08 21 
(71) Przedsiębiorstwo Teohniozn o-Produkcyjne v 1 »UNITRA-UNITECH» Zakład Elementów 

Z łączny oh, Maków Mazowieoki '■ . 
^2.) Za lęskl Józef, Bory sew ioz Hubert, 

'-■-|; Kruazewski Jan, Zalewski Paweł, Marek 
■'■? A»1 T a d e u s z , Dąbrowski Marian 

Automat do rowkowania wkrętów 
fyi) Automat zawiera dwa układy robocze, 
które współpraoują z bębnem zasypowym /la/. 
Kazdy a układów roboozyoh wyposażony Jest w 
kanał ślizgowy /i2/ usytuowany wewnątrz 
bębna, listwę allzgową /j/ usytuowaną mię-
dzy kanałem ślizgowym 1 tarozą podającą 
/5/ osadzoną na wale napędowym /5a/, narzę¬ 
dzie skrawająoe /6/ oraz narzędzie usuwają-
oe zadziory powstałe przy skrawaniu /7/. 

Układy robooae automatu i bęben zasy¬ 
powy zamooowana są rozłącznie do korpuau 
/I/ 1 napędzane są silnikami elektryoznymi 
/Vf /9/ i /10/. /6 zastrzeżeń/ 

ił(5i) B23K Al ̂ i) 268295 (22)87 10 
fri) Przedsiębiorstwo Usług Teohnioznyoh 
"r . Budowy Elektrowni "OBREL", Warszawa 
Ç72) Kowalewski Jerzy, Vindyga Adam 
r w Spoaób spa 

mow o -niklo 
wania stabilizowanych ohro-
owych stali auatenityoznyoET" 

(57) Sposób spawania stabilizowanych chro¬ 
mów o-niklowyoh stali austenityoznyoh za 
pomooą łuku elektrycznego, oharakteryzuje 
•lę tym, že spawanie prowadzi się w osłoni 
gazowej, którą jest mieszanka gazu szla-
ohetnago lub mieszaniny gazów szlaohetnyoh 
o zawarto so i od 5S& do 15Jb dwutlenku węgla. 

/1 zastrzeżenie/ 

B23K Al ^ 268461 (22)87 10 26 
Zakłady Urządzeń Chemioznyoh 
"METALCHEM", Kędzierzyn-Ko»le 
Chudzio Andrzej, Eamiński Andrzej 
Sposób mocowania elementów, którym 
nadaje ale ruch obrotowy 

{) Sposób mooowania elementów, którym na« 
daje się ruoh obrotowy a szczególnie mooo-
wania elementów poddawanyoh spawaniu, pola« 
gająoy na mocowaniu elementu na obrotniku 
z rolkami, oharakteryzuje się tym, ze ele¬ 
ment mocuje aię tak, ia os obrotu elementu 
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pokrywa aie z osią obrotu tarozy zeapotu 
dooiakowego a ruoh obrotowy «lementu reali¬ 
zowany Jaat za pomooą »iły tarcia pomiędzy 
płaszczyzną ozotową elamentu a plaazozyzną 
ozołową zaapolu napędowego nadająoego ruoh 
obrotowy* Zespół napędowy wyposażony Jaat wa 
wkładki zabierakowe. SŁŁa taroia powstaje 
przez dooiśnlęoie elementu tarczą zeapotu 
dooiakowego wyposażoną we wkładkę elaatyozną. 
Przyłąozenie do elementu obracanego bieguna 
prądowego urządzenia epawalniozego odbywa 
aie poprzez dooisk elementu do elaatyoznyoh 
listew prądowyoh zamooowanyoh na tarozy zes» 
potu napędowego. • /3 zaetrzezenla/ 

k (js\) B23K A1 (21) 268551 (22)87 10 30 
\7í) Ośrodek Badawozo»Rozwojowy Urządzeń 

Chemioznyoh 1 Chłodniozyoh "CEBEA*, 
. Kraków 

(72) Raozyński Leon, Jaroaz Wiesław, âliwa 
Wiesław, Trybalaki Kazimierz, 
Więokowaki Jan, Kowalówka Ew«, ' . 
Syrgiewloz Kazimierz, Kannenberg Adam 

(gkj urządzenie do lutowania kondensacyjnego 
(57) Urządzenie do lutowania kondensacyjnego, 
naJąoe postać cylindrycznego, pionowego, ot» 
wartego od góry naozynia, tzw* studzienki 
lutowniczej, zaopatrzonej w grzałkę, elektryoz« 
ną /2/, ohłodnioe wewnętrzne /3 1 6/, płaazoz 

ohłodząoy /8/, a także w przewody doprowa¬ 
dza jąoe -i odprowadzająoe wodę 1 oieoze ro-
booze, ma poniżej płaszcza chłodzącego /8/, 
na wewnętrznej powierzohni, bezodpływową 
obwodową półkę A / » powyżej której umieaa-
ozona jest współosiowo przelotowa, oylln-
dryozna wkładka /5/ zakończona od góry i od 
dołu tworzącymi stożków áoiftyoh, skierowa¬ 
nymi do środka 1 ku górze, przy ozym wiel¬ 
kość szczeliny miedzy wewnętrzną powierz» 
ohnią obudowy /I/ a zewnętrzną powierzchnią 
wkładki /5/t w Jej części cylindrycznej, 
wynosi do 0,2% promienia obudowy /1/. 

, /1 zaatrzezenie/ 

Pasza zawiera ze smażoną krew zwierzę» 
z której usunięto płyn wydzielony pod» 

ozaa smalenia, wysuszoną i przemieloną na 
proszek. / i zaatrzezenie/ 

4 £l) B23P A1 £l) 268426 (22) 87 10 23 

(71) Biuro Projektów i Kompletaoji Dostaw 
Maszyn i Urządzeń Hutniozyoh, Katowice 

(72) Suchoń Mieozysłan, Różański Jerzy, 
Krawozyszyn Adam, Jakubek Czesław 

Urządzanie i sposób demontażu i mon f a n 
śrub bezpieoznłkDwyoh sprzęgła na w"aT 
Taoh napędowych 

(57) Urządzenie składa ale • dwudzielnej 
obejmy / I / połączonej przegubowo z siłowni
kiem / 2 / f którego tłoozysko ma nagwintowaną 
końcówkę. Uchwyt / 3 / osadzony jest na gwin» 
towanej końcówce tłoczyska siłownika / 2 / . 

Przedmiotem wynalazku jest również 
sposób demontażu i montażu śrub bezpieczni
kowych sprzęgła za pomooą ww urządzenia. 

/3 zastrzeżenia/ 

B23Q Al £1) 268357 02)87 10 22 

bi) Centrum Badawozo-Konatrukoyjne 
' Obrabiarek, Pruszków 

(72) Łokieć Wiesław, Kuakowaki Zbigniew, 
' Rylak Jan 

fei») Podzielnica starowana numerycznie 
(57) Podzielnioa wypoaazona Jeat w dwie pa¬ 
ry preoyzyjnyoh kół zębatyoh /3, V i /o,7/ 
z kasowanym luzem międzyzębnym oraz aprę» 
zyatą tarozę zaoiakową /9/ osadzoną w gór» 
nej ozęśoi wrzeoiona /i/ dooiekaną oaadzo-
nym w pierścieniowym cylindrze /11/ tłokiem 
hydraulicznym /10/ do korpusu /2/ podaiel-
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nioy talc, ze skok tłoka /20/ siłownika hy¬ 
draulicznego Jest równy maksymaInemu skokowi 
cięgna /21/ uchwytu samooentrująoego /12/ 
plus luz /s/ istniejący pomiędzy końcówką 
mooująoą /15/ a trapieniem /19/* 

/k zastrzelenia/ 

(Si) B23Q Al <£i) 268427 (£2) 87 10 23 
^i) Biiiro Projektów i Kotnpletaoji Dostaw 

Maszyn i Urządzeń Hutniozyoh 
. •HUTMASZPROJEKT-HAPEKO", Katowioe 
qz) Suohoń Mieczysław, Kocyan Ludwik, 

Latasiewioz Stanisław 

Urządzenie do odh-i-Oru ODoInarkaëh oieťvoh jair na 

(57J Urządzenie przeznaozone jest do trans¬ 
portu i podtrzymywania rur w trakole oięoia, 
oraz do transportu oboletyoh odoInków rur« 

Urządzenie zawiera dolną rame /I/ i 
górną ramę /2/. Dolna rama /1/ z kołami 
jezdnymi /"}/ usytuowana jest na torze /*»/• 
Górna rama /2/ połąozona jest z dolną ramą 
/i/ poprzez podnośnik dźwigniowy /5/ s reoz-
nym regulatorem położenia /6/. Do górnej ra¬ 
my /2/ zamocowane są ułożyskowane rolki /7/ 
odbierająoo » podtrzymując»« wraz z meohaniz-
mem /8/ obraoania rolek /7/ napędzanym si¬ 
łownikiem /9/ i zamocowany jest wy rzutnik 
/1O/ rur napędzany siłownikiem /11/. Poniżej 
toru /*♦/ jazdy zainstalowany jest siłownik 
/12/ jazdy połąozony z dolną ramą /I/. 

/2 zastrzeżenia/ 
7 10 2 1 5 9 

B24B 
B28D 

A1 fel) 2684^7 (22)87 10 27 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwój owy Techniki 
' Geologloznaj Centralnego Urzędu 

Geologii, Warszawa 
fyZj Bakoń Andrzej 
(5*) Sposób wygładzania i polerowania dia¬ 

mentów teohnioznyoh 
(57) Sposób wygładzania i polerowania dia¬ 
mentów technicznych polega na tym, że doda¬ 
je się do nieutleniająoego topnika, w tempe¬ 
raturze 20-II5OOC, ziarna diamentowe w pro¬ 
porcji objętośoiowej diamentu do oieozy od 
10:1 do 1:25 oraz dozuje mieszając w ozasie 
od 1 do 60 minut, utleniaaz w ilośoi I.10"* 
- 2 moli w stosunku do 1 mola węgla w po¬ 
staci diamentu, następnie oałość znanymi me¬ 
todami studzi, się, rozpuszoza i usuwa skład» 
nlki niediamentowe, zaś diament myje się i 
suszy. Cieczą jest stopiony tlenek boru lub 
nieorganiozna sól borowa lub mieszanina kil¬ 
ku soli nieorganioznyoh z solą kwasu bornego 
lub kwasem borowym. Utleniaozami są sole so¬ 
dowe i/lub potasowe nieorganioznyoh kwasów 
tlenowych. /4 zastrzeżenia/ 

B27K A1 £i) 2683I8 (22)87 10 19 

Instytut Teohnologii Drewna, Poznań 
Zabielska-Matejuk Jadwiga, MateJuk 
Krzysztof, Lawandowski Oleoh, Makoś 
Wojcieoh, Pojutowski Andrzej, 
Piechowiak Włodzimierz 

(gk) środek grzybobójozy do oohrony drewna. 
materiałów drewnopochodnych i lignooeiu-
lozowyoh 

($i) Środek według wynalazku zawierający nia-
organiozne związki oynku i boru, tworzące 
kompleksowe związki w wodnym roztworze amo¬ 
niaku i środkaoh pomocniczych mająoyoh postać 
soli amoniowyoh, oharakteryzuje się tym, ze 
Jako związek oynku zawiera tlenek oynku, a 
jako związek boru zawiera kwas ortoborowy, 
przy ozym stosunek wagowy tlenku oynku do 
kwasu ortoborowego wynosi od 1:1 do 1:2, saś 
stosunek wagowy łąoznej ilośoi obydwu tych 
składników do wodnego roztworu amoniaku wy¬ 
nosi od 1:3 âo 1:2, natomiast do soli amono¬ 
wych wynosi od 1:0,5 do 1:2. /i. zastrzeleni«/] 

ho) 87 
(71) Ed 

C 

B27N A1 £1) 2751*7 (22)88 10 07 
10 09 - ÛE - P 373*180.4 

Eduard Küsters Maschinenfabrik GmbH und 
Co. KG, Krefeld, DE 

L(72̂ > Ahrweiler Karl-Heinz, Heimes Bernd 
(54) Sposób wytwarzania, zwłaszcza płyt 

wiórowych i prasa dwutaśmowa do wytwa¬ 
rzania płyt wiórowych 

(57) Sposób wytwarzania, zwłaszcza płyt 
wiórowych lub innyoh wyrobów płytowyoh z 
oząstkami drewna połąozonymi za pomocą ma¬ 
teriału wiążącego, polega na tym, ze w oaa-
sie styku maty z 00 najmniej jedną nagrzaną 
powierzchnią taśm formująoyoh prasuje się 
matę do grubości końoowej w czasie, w który« 
zewnętrzne warstwy maty pod wpływem wysoki«» 
go ciśnienia są Juz uplaatyoznione i związa¬ 
ne, a ciepło nie przeniknęło do strefy wew¬ 
nętrznej maty, przy ozym po prasowaniu urny»-
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kuj« «if grubość' końoową maty 1 grubość tą 
utrzymuje. 

Wynalazek dotyczy równia* praay dwutaś¬ 
mowa j do wytwarzania płyt wiórowych, która 
charakteryzuje ale tym, z« aa oo najmniej 
Jedną s taśm formujących /1, 2/ nagrzewaną 
przed azozellną wlotową /I3/ odoInka praso» 
wanlą / V prsy pomooy urządzenia do ogrzewa» 

?/• nla /19/ /25 zastrzeżeń/ 

* (91) B28B A3 (Zł) 267776 87 09 16 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów 
"Prefabet»Lublin", Lublin 
Bąk Jan : 

do wytwarzania płyt stropo» 

(57) Urządzenie ma w podkładzie»nakrywie /I/ 
z belkami /2/ kształtująoymi zakusowane boki 
wzdłużne płyty stropowej kanałowej wykonane 
otwory przelotowe /4 i 5/ usytuowane w obre» 
bie podstawy belek /2/ oraz w bokaoh plono» 
wyoh belek /2/ od strony wzdłużnej krawędzi 
podkłado-nakrywy /1/. 

Otwory /k i 5/ służą do przepływu pary 
tsobnologioznej doprowadzonej do stosu na» 
parzalniozego od kolektora pary pod podkład» 
»nakrywę /i/ znajdujący się na spodzie stosu. 

/Z zastrzeżenia/ 

4 (̂ i) B28B Al £i) 268496 $2) 87 10 27 
^5) Czerniawaki Ryszard, Szozeoln > 
(54) Sposób 1 urządzenie do produkojl nad» 

prozy 
67) urządzenie składa ale z podstawy /1/ za-
końosonej solanką oporową, przegród formują» 
oyoh /Z/t przegrody doolskowej /4/ napędzanej 

neohanlzmm docisk owym /s/ oraz speojalnyoh 
wkładek dyetanaowyoh słuząoyoh do produkojl 
odpowiednich długości nadprozy. 

Sposób produkojl nadprožy polega na ty«, 
ze do nasmarowanyoh środkiem adhezyjnyo prze¬ 
gród wkłada się siatki zbrojeniowe odpowied¬ 
niej długości 1 po przygotowaniu całego pa¬ 
kietu przegród, po dooisnienlu meohanlzmem 
dooiskowym, zasypuje się go betonem, poddaje 
wibrowaniu i po okresie dojrzewania betonu 
rozformowuje. /z zastrzeżenia/ 

* ̂ i) B29C Al (21) 268315 ^2) 87 10 19 
(71) Zakłady Radiowe "UNITRA-DIORA», Ośrodek 

Projektowania i Vdrožeú Radiofonii 
Odbiorczej, Dzierżoniów 

(?2y Mitraszewski Mieczysław 
v*V Forma wtryskowa 
(J57) Forma wtryskowa stosowana do wykonywania 
drobnyoh. detali z tworzywa sztucznego z płyt» 
kimi podoięoiami na średnicy zewnętrznej, na» 
Jąoa w ruchomej ozęśoi układ elementów formu» 
jąoo wypyohającyoh charakteryzuje się tym, ze 
układ ten złożony jest ze stempla /i2/ i suw-
liwie osadzonego na nim wyrzutnika tuleJowego 
/ii/t na którym suwliwie osadzona jest tuleja 
formująoo wypyohająca /6/ podparta od dołu 
wspomagaJąoą jej przesuw sprężyną /1O/. 

/I zastrzeżenie/ 
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B29D A1 273900 88 07 19 
r?i) 
(72) 

Základy Remontowo-Montazowe Przemysłu 
Płyt, Sklejek 1 Zapałek, Koniecpol 
Jeziorowski Marek, Wydryoh Eugeniusz, 
Labuć Jarosław 
Spoaób wytwarzania wiórów g surowca 
"jlgnooalulozowego, zwłaszcza do pro» 

ojl płyt wiórowych -
(57) Zgodnie ze sposobem przed skrawaniem 
•urowieo lignocelulozowy poddaje aię obróbce 
hydrotermiczneJ przy jednoczesnym wyelimino¬ 
waniu nadmiaru wody, natomiast po skrawaniu 
oraz domielaniu oddziela się parę wodną od 
wiórów. Cały prooes prowadzi się w izolacji 
termicznej. /1 zastrzeżenie/ 

4 fel) Blł1M Al (Zł) 26832I 
C23C 

(22^ 87 10 19 

(71) Politechnika śląska im. V. Pstrowskiego, 
Gliwioe 

(72) Majewski Jaoek, Szlufoik Józef, 
Kieraznioki Tadeusz, Kończak Sławomir 

go 
Kompozycja do nanoszenia ąntyodblaako-
wyoh powłok dwutlenku tytanu, zwłaszcza 

krzemowych ogniw słonecznych 
(57) Kompozyoja stanowi roztwór dialkokay-bis 

/2 ,4 -pentanodlono / ytanu o wzorze 
Ti/OR/2 /C5H_O2 /2 , gdzie R etanowi rodnik alki« 
lovy zawierająoy 1-10 atomów węgla, o s tęże¬ 
niu 0,5-20/i wagowyoh, w bazowej paście zawie¬ 
ra Jąoej 1-25?» e t y l o o e l u l o z y , 1-10JÍ alkoholu 
butylowego i O,5-1O5l o-hydroksybenzoesanu me¬ 
ty lu w roztworze t erp ineo lu , alkoholu 2 - e t y -
loheksylowego lub alkoholu oktylowego. 

, *~'i_ - - _J„. ---,- ■ /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) B60Q AI fel) 268478 (£2) 87 10 28 
(75) Ostrzyżek Jaoek, Sala« Andrzej 
è 7 ElBfctgonlozny sygnalizator dźwiękowy 

pojazdów meohánioznyoh 
(57) Elektroniczny-sygnalizator ma transfor¬ 
mator /Tr/ generatora samodławnego wzbudzający 
membranę /M/. Rezystor /R2/ włączony szerego¬ 
wo w uzwojenie pierwotne /Z1/ transformatora 
/Tr/ połączony Jest poprzez kondensator /Cl/ 
z kondensatorem /C2/ włączonym pomiędzy uzwo¬ 
jenie wtórne /Z2/ transformatora /Tr/, a ko¬ 
lektor tranzystora /T1/. /2 zastrzeżenia/ 

i» (51) B60Q Al (21) Ä75337 (22) 86" 07 
B6OR 

(75) Dl szewski Zbigniew, Gliwioe 

Spoiler tylny na płyole bagażnika. 
zwŁaszoza dla samochodu FSO ťolona 

(57) Spoiler stanowi jednostronnie wyoblona 
płyta /1/y mająca boczne áoiankl /2/ dosto¬ p y 
sowane do linii pojazdu oraz mająoa w środ¬ 
kowej ozçéoi zebro /3/. /I zastrzeżenie/ 

B60T A1 £i) 274408 (22) 88 08 27 
87 08 27 - OB - 8720203 
Lu o as Industries plo., Birmingham, GB 
Hunt Timothy J., Craske Hadyn L. 
Urgądzenie mechaniczne uruohamiająoe 
hamuloo 

($7) Meohaniozne urządzenie uruohamiająoe dla 
bębnowego hamulca szczękowego zawiera pierw¬ 
szą ozęaó /6/ przyłąozalną do kabla /8/t do¬ starcza jąoą siłę 1 współpracującą z pierwszą 
szczęką hamulcową /2/, 1 drugą częać /10/ 
dołąozoną przegubowo do pierwszej ozęaoi po¬ 
przez BvoTzeû /9/ i tworzącą rozpórkę pomię¬ 
dzy pierwszą ozęsoią i drugą szozęką hamulco¬ 
wą /i/. Sworzeń /9/ unosi parę wałków, które 
współpracują z powierzohniami /4A/ na nieru¬ 
chomym członie w«porożym /4/ zamooowanym do 
płyty tylnej /3/. /9 zastrzess«ű/ 

4 (51) B62B Al (2i) 268128 $2) 87 10 07 

Spółdzielnia Pracy Metalowców, Żywleo 
Vojoiuoh Tadeusz 

(j$4) Skib ob 

(57) Skibob charakteryzuj« się tym, że ma ra--| 
mę /i/ o regulowanej długośoi oraz kierowniof 
/9/ i siedzenie /3/ o regulowanej wysolćośoi. 
Rama /1/ zbudowana jest w csęśol środkowej % 
dwóoh odcinków rury wohodząoyoh pasownie Je¬ 
den do wnętrza drugiego, »aopatrzonyoh w ki: 
równo odległych od siebie otworów, dla śrub 
łąoeąoyoh obie ozęśoi ramy /i/ po dobraniu 
przez użytkownika odpowiadającej mu dlugośoi« 
Do jednego koúoa środkowej oaęśoi ramy /i/ 
przymooowana Jest kolumna /2/, w której uło« 
żyskowana jest kierownica /9/ skiboba, a do 
drugiego konoa tej ozeaoi ramy /I/ przymooo¬ 
wana jest prowadnica /11/, w której umoooiiar 
na jest, na wybranej wysokości, rura /12/ pi 
łąozona zawiasowo z przednią ozęśoią sie¬ 
dzenia /3/. Środkowa część ramy /1/ zakonozo-. 
na jest łącznikami /I3/» na końcu którego 
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uaooowany Jest aaozap /16/ do nocowania śliz¬ 
ga tylnego /17/ oraz wspornik / 1 V 2 kilkoma, 
umieszczonymi na różnej wysokości parami ot» 
worów f» do mooowania zespołu resorującego /15/ 
poląozonego przegubowo z tylną ozęśolą sie¬ 
dzenia /3/* Skibob oa tez na dolnym końcu 
zespołu kierownicy /9/ zespól resorujący /21/ 
dla ślizgu przedniego /I8/. /8 zastrzeżeń/ 

12 

(31) B63B 
FI60 A1 (2i) 2735OI (22) 88 07 02 

Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 
Oarski Wojciech, Dobryohlop Andrzej 
Strop z amortyzatorem i zaczepem linowym 
dD stabilizacji holowanego oa morzu 
wzburzonym zestawu trątuT zwŁaszczą 
kontaktowego 

(̂ 7) Wynalazek rozwiązuje problem stabilisa» 
oji holowanego na morzu wzburzonym zestawu 
trału, zwŁaszoza kontaktowego poprzez zasto¬ 
sowanie w zestawie trału stropów, z amortyza» 
rem i naczepom linowym, które zmniejszają 
wpływ wymuszająoych sił dynamioznyoh wywoła¬ 
nych falowaniem morza na praoę i opory trału» 

Strop charakteryzuje się tym, že końoe 
liny /12/ mają zaploty /3i/ umieszczone w 
otworach tulejek /29/, a któryoh jedna znaj¬ 
duje sie w otworze korpusu zaozepu, a d ^ 
znajduje sie w otworze /30/ kołpaka. Koł 
połąozony jest rozłąoznie z tuleją /19/, a 
ta z kolei z korpusem /13/ amortyzatora /10/* 
Korpus /13/ ma tłoozysko / i V » oa które na¬ 
łożona jest sprężyna / 1 5 A Sprężyna swoimi 
końcami opiera się o występ w korpusie /13/ 
1 podkładkę /17/, opartą o kołnierz nakrętki 
/lő/ połączonej rozłąoznie z tłoozyskiem 
/lk/t które z jednej strony połączone jest 
rozłąoznie z kretlikiem /20/ f a ten z kolei 
z zaozepem hakowym /22/, przy czym kretlik 
/20/ i nakrętka /16/ zabezpieozone są za po¬ 
mocą nakrętek /2k i 25/. 

Wynalazek ma zastosowanie do trałów 
hydrograficznych, rybaokioh i geologioznyoh* 

/8 zastrzeżeń/ 

*ł(5t) B63C A2(2i) 272811 (22)8805 31 
(?i) Centralny Oárodek Badawozo-Rozwójowy Technicznych Wyrobów Włókienniozyoh. L6d£ y » 
ą2) Kuba la Grażyna, Witozak Elżbieta, 

Łuczynski Witold, Tarkowska Sylwia 
ty*) Pas ratunkowy-kamizelka 
(g7) Pas ratunkowy - kamizelka charakteryzu¬ 
je się tym, že cześć przednia / 5 / wraz z 
ozęsoią kołnierza /6/ ma wszyte boki, które 
w ozęaoi piersiowej są kształtem zbliżone do 
prostokąta, a powyżej usytuowania lampki 
/II/ na zewnętrznej ozęaoi jednolitej powło¬ 
ki ma zbieżność, a następnie tworzy zwężenie 
przeohodząoe w mniejszy prostokąt w ozęśoi 
kołnierza /6/. śoiągająoa taśma / 3 / jest 
usytuowana pod przednimi patkami /i 3 i 14/ 
oraz patką na pleoaoh. Plecy połączone są z 
ozęśoią kołnierza / 6 / wszyoiani, a z przodem 
/ 5 / elaatyoznymi taámami /12/. Ka przodzie 
znajdują się kieszenie /8 i 7/. Nad kiesze¬ 
niami /7 i 8/ są odblaskowe taśmy /9 i 10/, 
a powyżej taśmy / 9 / jest umiejscowiona lam¬ 
pka /11/. Kołnierz / 6 / od spodniej atrony 
ma naszytą taśmę nośną /18/. /i zastrzeżenie/ 

4 (31) B6^D X À1 |i) 2685*ł7 ^2) 87 10 30 
(71) Ośrodek Badawozo-Rozwój owy Sprzętu 

Komunikacyjnego, Mieleo 
(72) Błędowski Tomasz, Janaszek Edward 
^lf) Sposób regulacji wysynu ohamikaliów 

z samolotu rolniozego i meohanlozny 
regulator wysypu chemikaliów z Anie samolotu ro] Lozego 

(̂ 7) Sposób regulaoji polega na operowaniu 
przez pilota w ozasie lotu korbką mechanics-
nego regulatora znajdująoą się w kabinie «a» 
molotu. Meohaniozny regulator ma korbkę /1/ 
do wprowadzania w ruch śruby /Z/ ze •wskaź¬ 
nikiem /3/, połąozonej poprzez wałek giętki 
/6/ i zastrzał teleskopowy /?/ z diwignią 
/12/ klapki dozująoej /13/. Na dźwigni /12/ 
osadzony jest także siłownik hydrauliozny 
/k/ /2 zastrzeżenia/ 
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B65H A1 268322 87 10 20 
(71) Dębickie Zakłady Opon Samochodowych v ' »Stomil", Dębica 
72) Pawlak Vlády«U«» állna Zdziała«» 

Volák Januse 

(jSk) Vatak nawojowy 

(57) Wałak ma kształt cylindryczny z oaiowya 
otvor«» / 2 / o przekroją kwadratowym i Jest 
wykonany z gumy a tym, 4« na oałaj oylin-
dryoznej powierzohnl wałka a% wykonana obwo¬ 
dów o rzędami podłwkn« zagłębiania / 3 / i /k/ 
o jednakowej lub różnej glębokoAoi. Odstępy 
pomiędzy poszczególnymi rzędami podłużnyoh 
zagłębień / 3 / i A / stanowi« odcinki oylin-
dryoznej ozesol wałka. ¥«wnątrz wałka, wo» 
kół osiowego otworu / 2 / oraz w pobliżu Jego 
powierzohnl, znajdują ale warstwy / 6 / tkani¬ 
ny lub aiatkl metalowej. Guma» z której wy¬ 
konany wałek ma korzystnie twardość 75 -95 
w akali Shore»a. . -. /2 zastraszenia/ 

AzŁ 

4(51) B65G A1 fei) 268314 ĄŚ) 87.10 19 

£i) Instytut Mineralnyoh Materiałów 
Budów lany oh , Opole 

^2) Duda Jerzy 
(ŚH') Podawacz oelkowy do wilgotnych 

' materiałów, zwlaazoza wodorotlenku 
glinowego 

67) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usuwa* 
nxa sproszkowanego materiału wilgotnego z 
oelek podawaoza osikowego. 

Podawaoz oelkowy do materiałów wilgot¬ 
nych, zwłaezoza wodorotlenku glinowego, 
który stanowi taroza oelkowa z zamooowanymi 
z jednej strony osikami, a druga atrona 

tarozy zaopatrzona Jeat w piastff osadzoną 
osiowo w lozyskaoh, napędzana s i ln ikiem e le» 
ktryoznym, oharakteryzuje a ie tym, ze każda 
oelka / 2 / ma w dnie 00 najmniej jeden otwór 
/ 3 / do przepływu sprężonego powietrza z wy¬ 
drążonego wału aająoego otwór, połączonego 
z przewodem pneumatyoznym, a dno oe lk i wyło¬ 
żone j a s t materiałem f i l t raoyjnya . 

/Z zas trzeżen ia / 

B65O A1 (21) 268428 (22)87 10 a 
Biuro Projektów 1 Kompletaojl Doataw 
Maszyn i Urządzeń Hutnlozyoh "Hutmasz-
projekt-Hapeko", Katowioa 
Poller Józef, ZgÓrski Wojciech . , 
Zespół transportowy -.., 
Zespół oharakteryzuje sie tym, ze ma 

'dolny wózek /i/ na którego ramie /2/ aą zamo» 
oowane jedna za drugą dwie pochylnie /3 i 4/ 
0 równoległym naohyleniu, Kazda pochylnia /j 
1 4/ w górnej ozeéoi jeat zakończona półko« 
listym wgłębieniem /5/, za» obis poohylnie' 
ałuzą do przejazdu kół /6/ górnego wózka /7/, ą p j / / g ó g a 
do którego ramy / 8 / , aą przytwierdzone do 
góry wsporniki /9/$ a j y 
poziomy ruszt /IO/. V ramie /&/ górnego wózka 
/ / / / 

ą py 
na niob. j e s t zamocowany 

/&/ ó ó py / / // gg 
/ 7 / jest przymooowana odbojnica / l i / , która 
współpraouje ze zderzakiem /12 / przytwierdzo¬ 
nym do dolnego wózka / i / » Ponadto do jazdy 
kół / i 3/ dolnego wózka / 1 / służy tor / i 4 / t a 
na Jego końoaoh aą zamooowane dwa pionowe 
d&wigary / i 5 / t «ta do każdego dfwigara /15 / 
od strony obu wózków / i 1 7/ jest przymocowa¬ 
ny w dolnej ozeáoi zderzak /16/, który współ» 
pracuje z odbojnioą / i 7/ przytwierdzoną do 
dolnego wózka / i / . / I zastrzeżenie/ 

4 £1) B650 A.1 ^1) 268487 £2)871027! 
(71) Dąbrowskie Gwareotwo Węglowe, Kopalnia 

' Węgla Kamiennego "1NDALÜZJA", Piekary 
Śląskie 
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fowS Sposób sterowania o lagami przenuónlków 
uJstowoayoh 1 układ do sterowania 
ciągami przenośników odatawozyoh 

(HÍ) Sposób polega na tym, ze w obwili za¬ 
trzymania organu urabiająoego kombajnu od» 
mieroa ale uprzedolo zadany ozas zwłokif po ozym generuje się impuls sterujący i przea-y-
Ła się go do zespoŁu wyłąozająoego przenoś» 
uik lub oiąg przenośników odstawczyoh. Po 
potulnym uruchomieniu organu urabiająoego, 
zwolnieniu blokady i uzyskaniu zezwolenia, 
kolejno uruohamia s if napad poszozególnyoh 
przenośników oiągu odstawozego« 

Układ ma opó&niająoy blok /2/ zasilany 
poprzez mostkowy prostownik /i/ z iskrobez» 
pieoznego obwodu kombajnowego wyłącznika /V1/. 
Dodatni zaoisk wyj»ola prostownika /1/ jest 
połączony równolegle z emiterem kluozująoe-
go tranzystora /T1/ i poprzez szeregowo po¬ 
łączone kondensator /Cl/ i rezystanoyjny 
dzielnik /R1, P1» R2/ z bazą tranzystora /Ti/. 
Ujemny zaoisk wyjścia prostownika /i/ jest 
połąozony poprzez napięciową oewke stało-
prądowego przekaźnika /2PDT-1/ z kolektorem 
tranzystora /T1/» Obwód bazy tranzystora /Tl/ 
jest sterowany pomooniozym zestykiem /PP1/ 
zmiennoprądowego przekaźnika /3PDT-1/ połą¬ 
czonego ze styoznikiem /SI/ wyłąozająoym na¬ 
pęd organu urabiająoego, zaś zestyki przekaź¬ 
nika /2PDT-1/ są połączone z obwodem sterowa¬ 
nia wyłącznika /STW1/ taśmy przenośnika* 

/3 zastrzeżeńla/ 

ił (51) BÓ5G 87 10 29 
Úl) Železárny Veselí n.M., Veselí nad 

Moravou, CS '*■' • • 
(pity Sposób wytwarzania dokładnie dzielonych 

materiałów prętowych oraz urządzenie do 
wytwarzania dokładnie dzielonych ma¬ 
teriałów pretowyoh 

(37) Urządzenie charakteryzuje s i ę tym. że na 
powierzohni każdego pomostu ruohomego / 3 / za» 
mooowane j e s t urządzenie dzieląoe /**/, a po 
jednej stronie urządzenia /k/ zamocowany j e s t 
manipulator przeładunkowy / 5 / , natomiast po 
drugiej stronie manipulator rozładunkowy / 6 / , 
przy ozym manipulatory /5» 6/ są ze sobą po-
łąozone przesuwnie przez układy napędowe 
umieazozone wzdłuż toru szynowego / 8 / , a po¬ 

99 

nadto wzdłuż toru /8/ z jednej strony umiesz» 
ozony jest przenośnik /2/, natomiast z dru¬ 
giej strony umieszozone są przestawnie na 
dźwigaraoh wsporożyoh /21/ stojaki magazyno¬ 
we /9/. /I7 zastrzeżeń/ 

B65G A1 268501 "£2)87 
Instytut Gospodarki Magazynowej, Poznań 
Rozmuaki Ryszard 
Urządzenie oporówo-rozdzieloze przenoś 
nika fcrawltaoyjnego 

Q ) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uprosz-
ozenia konstrukoji urządzenia oporowo»roe-
dzielozego stosowanego w przenośniku grawita-
oyjnym w oelu zatrzymywania kolejnyoh trans¬ 
portowanych elementów do momentu zdjęcia z 
przenośnika pierwszego elementu. 

Urządzenie charakteryzuje sie tym, ze 
wahaoz /i/ ma na jednym kónou ślizg /*»/. Na 
przeciwległym końcu wahacza /i/ osadzony jest 
na osi /6/ odohylnie zaozep /5/ mająoy ramie 
/7/1 do którego zamooowana jaat płytka kaztał« 
tow a /B/m Ramię /7/ połąoson« jest z wahaczem 
/1/ sprężyną /9/. /\ zastrzelenie/ 

li (51) B65G Al <?1) 268539 ^2)87 10 30 

fci) Politechnika Gdańska, Gdańsk - ' - ? * 
Ç2J Król Marian, Pasiński Jerzy, Politowioz 

Tadeusz 

(gk) Sposób i układ bieżni do orientowania 
sprężyn masujących gniazd elektrycznych 

SÍ) W sposobie wykorzystuje s i ę końcowy od¬ 
cinek wznosząoejtsię b ieżni , która w obrębie 
progu Jest poohylona ku środkowi podajnika 
powodując spadanie sprężyn niezorientowanych 
zaozeparni ku bieżni i obsuwanie s i ę sprężyn 
zorientowanych zaczepami ku bieżni na l i s twę 
kątową za progiem, przy czym te sprężyny, 
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któryoh styki zorientowane są ku ścianie bęb¬ 
na, zrzucane sa z listwy przy pomocy klina 
przymocowanego do bębna» zaś prawidłowo zo¬ 
rientowano sprężyny przesuwają się do wystę¬ 
pującego poza obręb bębna końoa listwy. 

Układ oharakteryzuje się tym, ze końoowy 
odcinek bieżni /1/ Jest poohylony ku środkowi 
podajnika pod wzrastająoym względem poziomu 
katem i zaopatrzony Jest w próg /2/, poniżej 
którego znajduje się współbieżna listwa ką¬ 
towa /$/ o zmieniająoym się kąoie poohylenia, 
pr^ymooowana do bębna podajnika. Układ ma po» 
nadto klin /6/ z poozątkiem poniżej i końoem 
powyżej górnej krawędzi listwy /5/. 

/2 zastrzeżenia/ 

** (51) B65Q Al £i) 2685^5 £2) 87 10 30 
Elektrownia "Laziska", Laziska Górne 
Greohuta Gustaw 

($}*J Kolano przewodu rurowego mieszanki 
pyłów o-gazowej 

(ST) Kolano ma dolotowy króoieo /1/ i wylo¬ 
towy krooieo /10/ nachylone i wzajemnie po¬ 
łączone komorą /I1/. Na zewnętrznej ścianie 
/3/ komory /11/leżąoeJ naprzeciw dolotowego 
króćca /i/ umieszczone są iebra /k, 5, 6/, 
usytuowane poprzecznie do ściany /3/ i roz¬ 
stawione w równych odstępach* Zebra /ht 5, 6/ meją wysokość mniejszą od połowy promienia 
zmysu przekroju wylotowego króćca /1O/, 
przy czym zebra pierwszej grupy /k/ mają 
równą wysokość, środkowej grupy /5/ mają 
wysokość malejąoą liniowo ku wylotowemu 
króćouwi /1O/, a żebra trzeoiej grupy /6/ ma¬ 
ją wyaokośoi równe. Górne krawędzie żeber 
środkowej i trzeoiej grupy mają zarys kołowy. 

Strumień pyłu napływająoy z dolotowego 
króćca /i/ wypełnia przestrzenie między że¬ 
brami /k, 5, 6/, 00 stanowi oohronę zewnęt¬ 
rznej ściany /3/ przed niszczącym działaniem 
pyłu. /h zastrzeżenia/ 

charakteryzuje się tym, żo iua przynajmniej 
Jeden wał segmentowy / 3 / przyporządkowany 
do szyny / 9 / , którego zewnętrzna powierzch¬ 
nia ma kształt ślimaka A / stykająoego s ię 
z obrzeżami przemieszczanyoh kół. 

/1 zastrzeżenie/ 

k Çî) BÓ5G A2 (jí) 273893 (22) 88 07 20 

^1) Dąbrowskie Gwarectwo Węglowo, Kopalnia 
. \ Węgla Kamiennego "Sosnowiec", Sosnowien 
Ç2) Szymanski Zbigniew, Krzywda Stefan, 

Sprząozkowski Jerzy, Buga.) Andrzej, 
Warzeo Stefan, Podstawska üarbara 

Urządzanie 
przenośników taśmowych 

(̂ 7) Urządzenie usytuowane pod wysięgnicą 
taśmociągu ma przekładnię zębatą / 1 , 2 / , 
której koło zębate / I / o zazębieniu wewnęt¬ 
rznym, usytuowane współosiowo z bębnem wy¬ 
sięgnicy, przymocowane jest po wewnętrznej 
stronie jego płaszcza /3/> a elementy ozysz-
oząoe / 8 / na powierzohJni rolki ozyszozącej 
/ 7 / mają kształt litery V o zbieżności w 
kierunku osi tasmooiągu i rozwarciu w kie¬ 
runku bębna wysięgnioy. /1 zastrzeżenie/ 

B65G A2 2739IO 88 07 

(71) 

(72) 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i 
Ëlektryfikaoji Rolnlotwa, Warszawa 
Tomozyk Stefan, Sokółowski Alfred, 
Konarski Jan 

Urządzenie do przemieszczania 1 *■ o za¬ 
garniania ziarna zbóż oraz materiałów 
sypkich w budynkach magazynowych 

Urządzenie zbudowane jest z ramy wózka 
/ft/, do którego zamooowane są oztery koła 
/ 5 / oraz elektromechaniczny zespół / 6 / z 
wałem / 7 / napędzającym jedną parę kół / V -
Do ramy wózka / * * / zamooowane są dwa diwit;u~ 
ry / 8 / 1 / 9 / , pomiędzy którymi zamocowany 
Jest obrotowo ślimak /10 / z napędowym TMO-
połam / 1 1 / . Do spodnioh części dzwigurów 
/ii/ i / 9 / przymocowane są listwowe zc'ar-
iiiavzu. /7 zastrzeżeń/ 
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h (51) B65O Al (iii) 274432 (2ą) 88 08 26 
(36) 87 08 28 - DE - P 3728728.1 v 88 01 26 - DE - P 38O2195.I 
(71) Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia 

GmbH, Lünsn, DE 
(|)4) Pasmo tąńouotią przegubowego do prze» 

nośnika zgrzebłowego łańcuchowego» 
zwłaazoza przenośnika krzywollniowego 

(p7) Pasmo tańcuoha przegubowego charaktery> 
/.uje elf tym 1 ze ogniwa /3» 4/ łąoząoe, w 
miejscach połączenia zgrzebła /5/ mają 
przedłużenia, słuząoe do połąozenla ogniw 
?3, 4/ ze zgrzebłem /5/ za pomocą trzpienia 
/9/. Na obu ogniwaon /3, 4/ są zderzaki 
/24, 27/ współpracujące z powierzchniami 
/25, 28/ zderzakowymi, w oelu ograniczenia 
kąta wychylenia zgrzebła /5/* 

/I9 zastrzeżeń/ 

4 <£i) B66B Al (21) 268464 (22) 87 10 86 

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górniotva 
"Polmas", Centrum MeohanlzaojŁ 
Oórnlotwa "Kotna^", C,\ iwioe 

(72) Tluáolk Tadeusz, Kaly ta Jan 
(J4) Układ kontroli aterownoaol napędu 

maszyny wyciągowej 
(j>7) Układ oharakteryzuje ale trzema ozło» 
nami sterowania 1 kontroli} opuazozania /CO/, 

ciągnienia /CC/ oraz hamowania dynamiosnaßo 
/CHD/ silnika napędowego /M/t z któryoh sy¬ gnały wyjściowe wraz z sygnałem wyjściowym 
z* ozłonu kontroli położenia zerowego /CIPO/ 
dźwigni zadajnlka prędkości /ZP/ sterują 
ozłonem kontroli sterowności /CKS/, sprzężo¬ 
nym z układem sterowania hamulca bezpleozen»-
etwa /USHB/. Układ według wynalazku umożli¬ 
wia załączenie tylko jednego toru sterowania 
napędu. /I zastrzeżenie/ 

B66B A2 (̂1) 274035 ^2) 88 08 01 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
Szołtysik Piotr , Hankus Jan, Minoh 
Karol, Pajonk Brunon 

Zawiasie dla l i n wyrównawczych 

{57) Zawiesie dla lin wyrownawozyoh płaakioh 
ma postać dwudzielnego zacisku składającego 
sie z oporowego ozłonu /i/ ze zbieżnym gniaz¬ 
dem /2/ 1 umieszosonogo w tym gnieździe /2/ 
klinowego zakleszczającego elementu /3/< Vei-
sza ozfsć klinowego zakleszozająoego elementu. 
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/'S/ Jaat «prowadzona bezpośrednio pomiędzy 
■plotki / 5 / liny /k/t które z drugiej atrony 
tego elementu / 3 / są zamooowane uchwytem / 6 / 
upierającym ale na Jego azerazej ozęśoi. 

Zawlesie dla l in wyrównawozyoh okrągłyoh 
ma postać dwudzielnego zaolaku składająoego 
aie z oporowego ozŁonu /1O1/ za zbieżnym 
gniazdem /102/ 1 umieszozonego w tym gnie£-
dzie /102/ stożkowego zakleszczającego ele¬ 
mentu /103/ z oentrelcym otworem /\0k/, Vez-
aza częśó stożkowego zakleazozająoego ele¬ 
mentu /103/ jeat wprowadzona bezpośrednio 
pomiędzy rozpleoiona eplotki zewnętrznej 
warstwy /IO6/ liny i splotki Jej wewnętrznej 
warstwy / I05 / , które są umieazozone w oen-
tralnyiu otworze /104/ tego elementu /IO3/ i 
zablokowane w Jego azerazej ozeáoi, na któ¬ 
rej opiera ale uobcwyt /108/ mooująoy aplotki 
zewnętrznej waratwy /IO6/ liny. 

/2 zastrzeżenia/ 

4 (51) B66C 

(71) 

26833O (Ž2) 87 10 20 

Centrum TeoUuiki Urządzeń Transportu 
Dliakiego «CRANEX" Sp. z 0 .0 . , Gdańsk 

(72) Kośoielny Ryszard, Leozkowaki Eugeniusz, 
Sterpejkowioz-Veraooki Jerzy, Szymanski 
Jan 

(•$*») Podnośnik pływający 

Podnośnik ma us trój nośny / i / złożony z 
pl/'ty nDŚuej i bas^t, korzystnie kratownioowy, 
wyposażony w przynajmniej cztery niezależna, 

1> Z 1 A L C 
CHKH.IA X KiSTALUKGIA 

(51) coin 2ótf'»6l (22) 67 10 26 

wyauwne podpory / 3 / oraz pływak /k/, przy 
ozym zespół napędowy kaldej podpory /j/ 
zawiera dwie pary siłowników /7 , 8 / , ko-
rzyatnie hydraulioznyoh, zaś każda para 
Jeat rozł^oznie sprzęgnięta z podpora, / 3 / 
podnośnika za pośrednictwem jarzma z urzą¬ 
dzeniem blokującym / 5 , 6/ . Jednooześnie 
pływak /k/ jest połączony rozłącznie pod 
płytą nośną. /I zastrzeżenie/ 

(31) B66C AI 268383 87 10 23 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego 
"BIPROHUT", Gllwioe 
Góral Stanisław, Białaa Henryk 

Mechanizm podnoszenia suwnioy trawer¬ 
sowej z przestrzennym« usztywnionym 

>qani 1J ukŁac Linowym trawersy 
) Mechanizm charakteryzuje ai© tym« za 

koúoe lin zamooowane aą do ramy poprzez 
hydrauliczne siłowniki /5/ z przegubami* 
Pompa /9/ układu hydraulicznego połąozona 
jast króćoem asawnym poprzez przewód ssący 
/8/t z zaworem Jednokierunkowym /10/, ze 
zbiornikiem /7/, zaś króćcem tłocznym po¬ 
przez drugi zawór jednokierunkowy /10/ i 
zawór odoinająoy /1i/ z przewodem rozpro-
wadzająoym /12/. Kazdy hydraulložný siłow¬ 
nik /5/ połąozony jest z przewodem rozpro¬ 
wadzającym /12/ poprzez przewód doprowadzaj 
Jąoy /13/ z zaworem jednokierunkowym /\h/ 
oraz przewód spustowy /15/ z zaworem odoi-
nającym /i6/. Przewód rozprowadzający /12/ 
połąozony Jeat także z przewodem powrotnym 
/17/# z zaworem odoinająoym /18/ usytuowa¬ 
nym przed zbiornikiem /7/. Na przewodzie 
rozprowadzającym /I2/ znajdują się manometl 
/I9/ oraz sygnalizator /20/ maksymalnego 
dopuszozalnego olśnienia. /2 zaatrzezenia/] 

w poatdol pęcherzyków o Jednorodnej śre 
nicy wyuosząoej 0,2 do 0 ,3 aa* 

/2 zastrzeganie 

k (51) C01B A1 (z\) 268362 (22) 26 10 

frl) Zakłady Azotowe "Puławy", Puławy 
(72) Pochwalak 1 Marek, Góra Marian, 

Papoiak llyaznró., Geda Ual. loaar, 
Smętek Tttdeusz 
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n'y Sposób otrzymywania tlenku azotu o 
wysokim stężeniu 

(57) Sposób otrzymywania tlenku azotu o wy¬ 
sokim stężeniu w prooeeie katalltyoxnego 
utleniania amoniaku tlenem w obeonosol pary 
wodnej Jako gazu oohronnego, oharakteryzuje 
się tym, ze daoydująoyml parametrami proce¬ 
su utleniania są stosunek amoniak - para 
wodna,który wynosi 00 najwyżej Ot23 1 sto¬ 
sunek tlen-parâ wodna, przy czym wielkoéó 
stosunku tlen-para wodna dobiera s ię tak,Q 
aby temperatura kontaktu wynosiła 850-910 C. 

/2 zastrzeżenia/ 

H (51) C01C Al £i) 268363 ($2) 87 10 26 
Zakłady Azotowe "Puławy", Puławy 
Ootkowski Andrzej, Osoba Jerzy, 
Pochwalski Marek, Vystup Eugeniusz, 
Orzegorzewioz Józef, Darozuk Tadeusz 
josób otrzymywania krystalicznego 
Larozanu amonu 

fai) Sposób otrzymywania krystalicznego siar» 
ozanu amonu w kryetalizatoraoh ze złożem 
fluidalnym ■ roztworów siarczanu amonu za» 
nleozyszczonyoh. substanojaml organicznymi 
utrzymywanego w oiąglej oyrkulaojl oharakte-
ryzuje się tym, že dopływ roztworu siarozanu 
amonu do układu krystalizatora realizuje się 
trójstrumteniowo, przy ozym Jeden strumień 
roztworu wprowadza się do rurooiągu ssąoego 
pompy oyrkulaoyjnej, drugi strumień roztworu 
korzystnie o najwyższym stężeniu siarozanu 
amonu, wprowadza się do złoża fluidalnego w 
strefę przydennioową, za*" trze o i strumień 
roztworu siarozanu amonu wprowadza się do 
klasyfikatora bydraulloznego kryształu usy¬ 
tuowanego pod dennicą dolną krystalizatora 1 
połączonego ze strefą przydennioową warstwy 
fluidalnej kryatalizatora. /k zastrzeżenia/ 

4 falj C02F Ul (2i) 266795 87 07 13 
(71) Przedsiębiorstwo Projektowe 1 Inno-
- waoyjno-Vdroženlowe "Biotechnika", 
. Koszalin 

Ç2] Gromadzki Jan, Law acz Yłodzimierz 
/jl») Urządzenie do uzdatniania wody i 

' rekultywacji płytkich zbiorników wody 

5̂7) Urządzenie składa się z rury przepływo¬ 
wej / 2 / , zespołu pływaka / 8 / o regulowanym 
położeniu oraz z zespołu wlotowego zamooowa-
nego do rury /Z/ za pomocą elementów dyatan« 
sowych / 9 / . Pomiędzy powlerzohnią boozuą 
pływaka / 8 / i krawędzią górnego końca rury 
/2/ jest utworzona szczelina wypływowa / i / 
o regulowanej wielkości. Do zespołu wloto¬ 
wego zamocowane Jest cięgno / 7 / utrzymujące 
pływak / £ / . Zespół wlotowy składa się ze 
stożka "Vônturi" / 3 / dyszy /6/ i balastu 
/k/m • /3 zastrzeżenia/ 

k Ci) C02P AI (Stí) 2683^2 ^2)87 10 21 

^ i ) ' Zakłady Usługowo-Wytwóroze "MECh" Sp. 
z o.o,, Warszawa 

(72) Sikora Bogusław, Jamrógiewioz 
' Krystyna 

fe^ Staoja deminerallzaoji wody 
^7) Staoja demineralizaoji wody charakte¬ 
ryzuje się tym, že dno sitowe /i/ w kształ-
oie okrągłej płyty osadzone Jest szozalnie 
we wnętrzu wymiennika /M\, V2, ¥3, lik/ i ma 
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oo najmuleJ jedną przegrodę filtraoyjną /6, 
6'/. Dno /7/ Jest połączone trwale przez 
rurę wyozystkową /8/ zamkniętą śrubą /9/ z 
dnen /k/ wymiennika /W1 , W2, W3, W4/, które 
wyposażona jest w przewody doprowadzająoy i 
odprowadzająoy /A, B/. System zraszająoy /7*/ 
w kształcie okrągłej płaskiej płyty, osadzo¬ 
ny jest szozelnie we wnętrzu wymiennika /V1, 
V2, ¥3, Vk/ i wyposażony jest w 00 najmniej 
jedną przegrodę filtraoyjną /6? 6"'/. 

Ponadto system zraszająoy /7'/ jest po-
łąozooy trwale z rurą zasypową /8'/ zamknię¬ 
tą śrubą /9/ połączoną z pokrywą /5/. 

/3 zastrzeżenia/ 

U (51) CO2F A1 (iîi) 2683*0 (22) 87 10 21 
(71) Zakłady Usługowo-Wytwórcze "Meoh" Sp. 

z 0.0., Warszawa 
(72*) Sikora Bogusław, Jamróglewioz 

Krystyna 
Stacja demlneralizac.ii wody 

(57) Celem wynalazku jest uzyskanie wody zde-
mineralizowanej bez kationów i anionów, po¬ 
zbawionej zanieozyszozeń mechanioznyoh i 
substanoji organloznyoh. 

Stacja ma wspólny kolektor zbiorozy /11/ 
z przegrodami /12/ umieszozonymi pomiędzy 
dopływem i wypływem. Kolektor /11/ jest po-
łąozony z wymiennikami jonitowymi /Ví/ i 
/V2/ w postaci kolumn /I/ 1 /II/ poprzez 
zakońozenie v postaoi kołnierza /13/t który 
przylega do kołnierza /13'/ kolektora /11/« 
System zraszania /th/ jest umieszozony powy¬ 
żej kołnierza /13'A v dolnej ozęaoi wymien¬ 
nika /¥1/ i /¥2/ znajduje się dno sitowe /i5/ 
oraz przewód wypływowy wody z wymiennika /V1/ 
i /W2/, który połączony jest uohwytami azyb-
kozłąoznymi /17/ i przewodem /i8/ a kolek¬ 
torem /11/. Wymienniki /¥1/ i /W2/ połąoaone 
są z kolektorem /11/ za pomooą uohwytów 
szybkozłąoznyoh /19/« Wnętrze wymienników 
wypełnione jeat zywioą jonowymienną /10/. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) C02F AI (ŽSi) 268353 (22) 87 10 22 
^1) Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i 

ściekowej "Biprowod", Warszawa 
(72) Ziemieo Sławomir, Koaińaki Władysław, 

Róg Stanisław, Orkwlszewski Franciszek 
3., Jagielski ïomaaa, Mirgos Konrad 

Urządzenie do biologicznego on̂ ry-o.̂ ^ 
nia ścieków 

fe?/ Urządzenie złożone jest z komory /1/ 
osadu ozynnego 1 osadnika /2/ wtórnego, ko¬ 
rzystnie w formie zblokowanej i w kształcie 
koła* Komora /i/ Jest przystosowana do pra-
oy przy zmiennym poziomie soleków, korzyst¬ 
nie przez umieszozenie instalaoji /5/ do 
napowietrzania na pływakaoh, oraz zmiennego 
efektu natleniania éoleków poprzez przemien¬ 
ne włąozanie elementów napowietrzająoyoh 
zależnie od czasokresu ion pracy i wskazań 
sondy tlenowej» Komora /1/ jest połąozona 
z osadnikiem /2/ wtórnym przy pomooy 00 
najmniej jednego przewodu /3/ zaopatrzonego 
w regulator /k/ przepływu. Osadnik /2/ ko¬ 
rzystnie wieloolejowy wyposażony jest we 
wkłady /7/ wielostrumieniows oraz zgarniacz 
/8/ zawiesiny flotująoej. /3 zastrzeżenia/ 

15 

C02F Al 268351* 22)87 10 22 
Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i 
ściekowej "Biprowod", Warazawa 
Ziemieo Sławomir, Kosińaki Władysław, 
Róg Stanisław, Orkwiszewski Franciszek 
S«, Jaglelaki Tomasz, Mirgos Konrad 

wW Urządzenie do biologicznego oczyszcza¬ 
nia soieków - * 

K7l Urządzenie złożone jest z komory /i/ 
osadu ozynnego i osadnika /o/ wtórnego. Ko¬ 
mora /1/ ma strefę /2/ wytłumienia hydrau-
lloznego złożoną z przegrody /3A wytłumia¬ 
jącej ruch burzliwy i wkładów /k/ wie 1 »stru¬ 
mieniowych oraz ma przelewy /5/ łąoząoe z 
osadnikiem /6/ wtórnym, wyposażonym we wkła 
dy /7/ wielostrumieniowe, korzystnie o róż¬ 
nym oporze hydraulicznym, oraz w zgarniać« 
/8/ zawiesiny flotująoej. Osadnik /ó/ wtór-, 
ny ma koryto /9/ zbiorcze osadu i koryto 
/li/ zbiorcze ścieków, podwieszone do kon« 
st ruko ji pomostu / i V służąoego również Ja¬ 
ko podtorze zgarniacza /8/ zawiesiny flotu¬ 
jąoej. /3 zastrzeżenia/ 

i 
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'*(5i) G02F Al 268*4 3 87 10 22 
m l Rybnioko - J a s t r z ę b s k i * Gwarectwo 

Yfg lowe , Kopalnia tygla Kamiennego 
•Anna", Wodzisław S i . 

L/72) Kramarozuk Z d z i s ł a w , Kanony Leonard, 
t v ' Kotula Rudolf , Jgdroaka A n d r z e j , 

Pyazny J ó z e f , P lu ta Leonard, Janozarek 
Marian 

fettj Sposób oozyazoaania powierzohnl wód a 
produktów naftowyoh 

^7) Spoaób p o l e c * na tym, ae nad aanleozyaa* 
ozoną powierzchni* wody us tawia a l e zanurzo*-
oy n i e o o obrotowy bęben / ^ / f k tóry n a s t ę p n i e 
wprawia a i e w ruoh . Wywołuje a i e przez to 
przepływ warstw przypowierzohniowyoh. oraz 
napływ i n a l e p i a n i e a i e na powierzohnie 
bębna /h/ produktów naftowyoh, k t ó r e wynos i 
a l e nad poziom wody, a potem z b i e r a przy 
pomooy zgarnlaków / 5 / i urządzeniami p o ś r e d 
n i a ! odprowadza do pojemników. 

/I zastrzeżenie/ 

<?*) 

C02F Al (2\) 268445 (?2) 87 10 27 
Instytut Ciężkiej Syntezy Organioznej 
"Blachownia"( Kędziarzyn-Ko&le Zawadzki Mieozysław, Maksymieo Daniel, 
Bereá Janusz, Jerzykiewioz Bożena, 
Kudła Stanisław, Supeł Roman, 
Zawieruszy ńaki Kazimierz, Ratajozak 
Luojan 
Sposób otrzymywania árodka do oczysz¬ 
czania śoleków 

^ ^ Sposób polega na tym, ze do roztworu 
«odnego poliakryloamidu o masie oząsteoz» 
kowej 400000-1000000 modyfikowanego poligll» 
kolem etylenowym o masie oząsteozkowej 200-
1000 l/lub kopolimerów akryloamidu z kwasem 
akrylowym zawiera jąoyob, 1-10^ w ag owy oh akty» 
ilrnego składnika w przeliozenlu na auohą mase, 
przy oiągłym mieszaniu, w temperaturze 50-
60°C, dodaje sie 0,01 - 50£ wagowyoh, w sto¬ 
sunku do suohej masy polimerów, aminy o dłu-
goćoi łańcucha węglowodorowego Cg-Cgo ^ śred¬ 
niej masie oząsteozkowej 260-285, oksyetyle-
cowane pięoioma molami tlenku etylenu 1 
kwaternizowane ohlorkiem metylu« 

Środek przeznaczony jest zwłaszoza do 
oozyazozania soleków zawierająoyoh muły. 

/1 zastrzeżenie/ 

(51) C02P Al 268509 8 7 1 0 

^5) Heldrioh Zbigniew, Vltkowski Andrzej, 
v ' Warszawa 
fc4) Meohaniozno-biologiczna oczyszczalnia 

śoleków 
67) Oozyszozalnia przeznaczona Jest dla ma 

lyoh miast 1 osiedli oraz dla Obiektów 
turystyoznyoh. 

Oozyszozalnia charakteryzuje sie tym, 
ze komora / 1 / napowietrzania ma aeratory 
statyozne /k/ połąozone z kolektorem / 6 / 
dmuohawy / 7 / przewodami elastyoznyml / 5 / , 
przy czym aeratory statyozne /k/ nie są 
połąozone na stałe z komorą / I / napowie¬ 
trzania, /i zastrzeżenie/ 

4(5i) C02F A2 (21) 273885 (22)88 07 21 
(75) Sznajder Stanisław, Wałbrzych; Szatę la 

' Ryszard, Wrooław 
(54y Sposób odwadniania osadów śolekowyoh z 

wykorzystaniem wirówek sedymentacyjnych 
07) Sposób polega na odwadnianiu osadu na 
wirówkach sedymentacyjnych z reoyrkulaoją 
zawiesin zawartyoh w odoieku przez skierowa¬ 
nie odoieku do urządzeń oiągu przeróbki 
osadów /np. komór bioohemioznej stabiliza¬ 
cji, zagęszozaozy, lagun osadowyoh/ z pomi¬ 
nięciem oiągu oozyszozania ścieków. 

1 . , . ' /1 zastrzeżenie/ 

C03B A1 BI) 26Bkkk ai) 87 10 2k 

Huta Szkła "Wałbrzych", Wałbrzyoh 
Węgrzynów aki Edward, Nowak Andrzej 

oprzecznego oleoia Sposób 
jące 
ne.1 i urządzenie, do stosowania tego 
sposobu 

p 
si przesuwa¬ 

e ruchem oiągłym taśmy szkfä-

Os7) Zgodnie ze sposobem steruje się pręd¬ 
kością przesuwu głowioy tnącej współzależni« 
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do przesuwu taśmy szklanej, przy ozym tor 
cięcia w stosunku do prostopadłej do kierun¬ 
ku ruobu taśmy szklanej ustawia się pod ok¬ 
reślonym stałym kątem /bi/ zależnym od pręd¬ 
kości taámy szklanej / v</ *• prędkoaoi prze¬ 
suwu głowicy tnąoej /V«/« 

Urządzenie stanowi rama noána /1/ za¬ 
wieszona nad transporteremodprężarki /2/ poda 
jąoym taimę szklaną /Ś/. Na Jednej z krawę¬ 
dzi booznej transportera odprężarki /2/ rama 
aośna /1/ oparta jest obrotowo na słupku pod 
porowym /4/, a na prze o iw ległej krawędzi 
druga ozęść ramy nośnej /I/ oparta na słupku 
/5/ ma szczelinę /6/. Ponadto rama noána /I/ 
zaopatrzona jest v prowadnicę /7/» na której 
usytuowana jest przesuwna głowioa tnąoa /8/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4 Q>i) CO3C (Ąi) 21 268526 (22} 87 10 29 

(71) Politechnika Śląska im. V. Pstrowskiego, 
' Oliwioe 

^2j Majewski Jaoek, Szlufoik Józef 

0 organiczna do nanoszenia powłok 07 po 
dwutlenku tytanu zwłaszcza dla krzemo¬ 
wych oąnjw słoneoznyoh 

(57) Fas ta organ iozna do nanoszenia powłok 
dwutlenku tytanu, korzystnie na krzemowe og¬ 
niwa sŁoneozne, przygotowana jest z ałkano-
diolo»-bis/2,4-pentanodiono/ tytanu o wzorze 
/ORU/X Ti /CH3COCHCOCH3/2, gdzie R jest rod¬ 
nikiem alkecylDwym, zawierająoym 1-12 atomów 
węgla, X = 1,2 lub dialkoksy-bis/o-hydroksy» 
benzaldehydo/ tytanu o wzorze /OR.,/ /^Rg/ Ti 
/o-OHC^CHO/g, gdzie R.,, R., są rodnikami 
alkilowymi zawierającymi 1-12 atomów węgla 
lub dialkoksy-bis/acetylooctanoalkilo/ tyta¬ 
nu o wzorze /OR.,/ /0R2 /2 Ti /CH ĈOCHCOORy',,, 
gdzie R1, R„, R_ są rodnikami alkilowymi za¬ 
wierającymi 1-13 atomów węgla, rozpuszozo-
nego w stężeniu 0,1-20# w terpineolu, zawiera* 
jącym 1-25$ etylooelułozy, 1-10$ alkoholu bu¬ 
ty lowego i O,5-1O> o-hydroksybenzoesanu me¬ 
tylu. 

Pasta według wynalazku może być stoso¬ 
wana do nanoszenia powłok dwutlenku tytanu 
metodą sitodruku na różnego typu podłoża* 

/3 zastrzeżenia/ 

4 (51) CO4B A1 (21) 267869 (̂ 2) 87 09 21 

(71) Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gli¬ 
wice 

(72] Vołek Vanda, Drozda Mieozysław, Zbyrad 
Zbigniew, Kapoia Augustyn, Baroik Sta¬ 
nisław, Matejozyk Hilary, Kurek Alina, 
Ryba Roman 

(5 4) Ogniotrwała masa fflinokrzemianową 

'57) Ogniotrwała masa glinokrzeraianowa skła¬ 
du s ię z raikronizowanej krzemionki, korzyst¬ 
nie w formie bezpostaciowej, to jest w pos¬ 
taci pyłu powstającego przy produkcji żelazo¬ 
stopów, w i loáci 2-10/á wagowyoh, gliny ognio-
trwaŁ.ij v. i l o śc i 5-15/« wagowych, pyłu korun¬ 
du spjekaieg' lub technicznego tlenku glinu 
ł, J!O.'i: o-1(\, Ulicowych, kruszywa ogniotrwa-
}..<;.■ . ,-;r.iiuiíiüji 0-6 n;m v i l o śc i 75-905*» 
Í;.,;;,.,^.!:, sfwj.hu chou.iooüiego w postaci nasyco-
tn',-,1.' 1 i.iliiiivu aiar>v/.:.uu çliQU w i l o ś c i 6-12> 
«„„i.wyull, u i1; iii, liOlitu.srniMtm SOdU W i l o ś c i 
()■■ i,. Wiic.'i.yoii, 

Masa według wynalazku może być stosowa¬ 
na do wyłożenia obmurzy pieców o temperatu¬ 
rze praoy 1000-1óOO°C. /i zastrzeżenie/ 

C04B Al 
m) 
1 

268291 (Ž2) 87 10 I9 
Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów 
"Prefabet-Lublin" Zakład Produkcyjny 

. Nr 5 w Puławach, Puławy 
WZ) Staniak Henryk J., Młodzlkowska Bogu-

miła 
(5̂ ) Autoklawizowany beton komórkowy 
67) Autoklaw izowany be tton komórkowy ohara-
kteryzuje się tym, że mieszanka spoiwowa słu-
żąoa do wytwarzania betonu zawiera kk-k6% 
całkowitej masy tlenków wapnia i magnezu w 
stosunku do masy mieszanki spoiwowej , przy 
ozym udział aktywnych tlenków wapnia i magne¬ 
zu wynosi 35-37& masy mieszanki spoiwowej. 

/I zastrzeżenie/ 

4 fel) C04B Al 

E04C 

268375 (̂ 2) 87 10 21 

^5) Torna la Miohał, Katowice 
(̂ 4) Masa izolacyjna 

f i) Masa izolacyjna składająca się z mikru-
er i spoiwa, charakteryzuje się tym, że do 

4-Ő częaci wagowyoh mikrosfer dodaje się spo¬ 
iwo krzemianowe w ilości 2-5 części wagowyuh, 
0-5 ozęśoi wagowyoh krzemionki pylistej, 0,1 
-0,5 części wagowych środka powierzchniowo-
-czynnego i 3-10 ozęśoi wagowyoh wapna magne¬ 
zowego, a na końcu dodaje się wodę aż do 
otrzymania oiastowatej masy. 

Masa jest przeznaczona do wykonywania 
elementów izolacyjnych na przewody oiepłow-
nioze, wodne, śoiany zewnętrzne, stropy itp. 

/3 zastrzeżenia/ 

4 (51) G04B A1 (21) 268402 (22) 87 10 22 
^1) Politeohnika śląska im. V. Pstrowskiego» 

Gliwice 
^2) Biłyk Bogusław, Chůdek Mirosław, Glonfk 

Stanisław, Janiozek Stanisław, Kosono-
wski Jan, Klimas Vojaieoh, Madej Marian, 
Majohrzak Ryszard, Napieraoz Tadeusz 

^4) Sposób wytwarzania zaprawy anhydrytuwe.j 
(57) Sposób wytwarzania zaprawy anhydryt twej 
przez wymieszanie anhydrytu, wody i przys¬ 
pieszacza wiązania, przy ozym stosunek mato¬ 
wy wody do anhydrytu wynosi od 0,08:1 do 
0,5:1, charakteryzuje się tym, że jako przy¬ 
spieszacz wiązania stosuje się mieszaninę 
siarczanu metylu w ilości do 2> wagowych u 
stosunku do oiężaru anhydrytu i ałunu w ilo-
śoi do 2$a wagowyoh w stosunku du oiężaru an¬ 
hydrytu. /3 zastrzeżiuiia/ 

4 (51) CO4B AI (21) 274049 (22) že ca 03 

no) 87 08 10 - US - 084550 
ni) Lanxide Technology Company, Ll\ Newark, 

7 US 



1989 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 27 

; .'4y Sposób wytwarzania wyrobów z ceramioz-
nego kompozytu i samonośny korpus z 
ceramicznego kompozytu 

37; Sposób wytwarzania samonośnego korpusu 
i oeramioznego kompozytu polega na tym, że 
wykonuje się w pierwszym etapie korpus z 
modelu z rodzimego metalu posiadającego oo 
najmniej jedno otwarte wgłębienie dla stwo¬ 
rzenia ścianki oograniczonym przekroju i. o 
przeoiwległyoh powierzoneiaoh áoLankif po 
czym w drugim etapie bezpośrednio nakłada się 
na powierzchnie ścianki wypełniaoz, któremu 
można nadawać kształt. Następnie w trze o im 
«tapie nagrzewa się osadzony w wypeŁniaozu 
ukształtowany rodzimy metal do temperatury 
wyższej od jego punktu topliwości leoz niż¬ 
szej od temperatury punktu topliwośoi produ-
Utu reakcji utleniania, dla stworzenia korpu-
iu ze stopionego przy tej temperaturze rodzi¬ 
mego metalu przez działanie na stopiony ro¬ 
dzimy metal utleniaozem dla stworzenia produ¬ 
ktu reakcji utleniania, oraz zaohowanie przy» 
nejmniej części tego produktu reakcji utle¬ 
niania w stycznoáoi z i pomiędzy masą rozto¬ 
pionego rodzimego metalu i utleniaozem dla 
oiągle postępująoego wyciągania roztopionego 
metalu przez wytwarzanie produktu reakcji ut¬ 
leniania i wprowadzenie go do złoża wypełnia¬ 
cza dla równoczesnego kształtowania tych kil¬ 
ku osiowo umieszezonyoh, odsuniętych od sie¬ 
bie, ścianek w złożu wypełniaoza, gdy produkt 
utleniania w dalszym ciągu nabiera kształtu 
w przestrzeni pomiędzy utleniaozem i wcześ¬ 
niej utworzonym produktem reakoji utleniania, 
i kontynuowanie tej reakoji przez ozas wys¬ 
tarczający dla przynajmniej częściowego po¬ 
łączenia wypełniaoza z produktem reakoji ut¬ 
leniania przez rozrost tego ostatniego dla 
utworzenia ceramicznego aamonośnego korpusu 
z kompozytu posiadającego kilka osiowo umie¬ 
szczonych, odsunietyoh od siebie, ścianek z 
ograniozonym przekrojem poprzecznym, który 
aasadniozo inwersyjnie reprodukuje geometry¬ 
czno kształty modelu i przez to tworzy przy¬ 
najmniej dwa osiowo ukierunkowane korytarze 
dla płynów. V końcu, w ozwartym etapie, od¬ 
dziela się uzyskany samonośny korpus z kompo¬ 
zytu od nadmiaru wypełniaoza, jeżeli taki 
występuje. 

Samonośny ceramiczny korpus jest złożo-
uy z osiowo utuieszozonyoh, odsunie tyoh od 
siebie, oylindryoznych śoianek /28, 30/, o 
C'cruniczonyiii przekroju poprzecznym, tworzą¬ 
cych arodkowy otwór /2$/ i przynajmniej je¬ 
den wzdłużny kanał /31/ pomiędzy śoiankami, 
: r.v.s olementy łącząoe /32/ dla podtrzymywa¬ 
li;- cylindrycznych ścianek /28, 30/ odsunie -
i,y.:u ud siebie. /27 zastrzeżeń/ 

C05G A2 fel) 269955 (22) 87 12 3I 

(72) 
Pol i teohnika Łódzka, Lodź, I n s t y t u t 
Warzywniotwa, Skierniewice 
Bereśniewioz Andrzej , Struszozyk Henryk 
Rybioki Zbigniew, Dziennik Wojoieoh, 
Bartozak Anna, Koch Stanis ław, Dębski 
Bogusław, Baran Witold, Skowronek S te fan , 
Pawelski Jerzy, NaJder Krystyna 

(gh) Nawóz wieloskładnikowy 

(57) Nawóz wieloskładnikowy zawierająoy skła¬ 
dnik organiczny, ewentualnie nawóz miedziowy, 
oraz nawóz mineralny, charakteryzuje s i ę tym, 
że zawiera dodatkowo nawóz wapniowo-magnezowy 
w pos tac i dolomitu surowego wolno dz ia ła ją¬ 
cego , o w i e l k o ś o i oząstek do 3 mm oraz ewentu¬ 
a l n i e szybkodziałającego dolomitu prażonego 
w i l o ś c i zapewniająoej utrzymanie odczynu na¬ 
wozu wieloskładnikowego w zakres ie 5^pH^T9. 

/2 zastrzeżenia/ 

li (51) C05G A2 (21) 269958 (22) 87 12 31 

(71) Politechnika Łódzka, Lód£, Instytut 
Warzywniotwa, Skierniewice 

(72) Nowosielski Olgierd, Boreśniewicz; An¬ 
drzej , Struszczyk Henryk, Rybicki 
Zbigniew, Kooh Stanisław, Stępowska 
Hanna, Wlazło Helena, Baran Witold, 
Pawelski Jerzy, Ski^ronek Stefan, Najder 
Krystyna . 

(pą) Nawóz wieloskładnikowy 

(57/ Nawóz wieloskładnikowy, zawierający 
składnik organiozny, składnik wapniowy, ewen¬ 
tualnie nawóz miedziowy oraz nawóz mineralny, 
oharakteryzuje s i ę tym, że zawiera dodatkowo 
nawóz wapniowo-magnezowy w postaci szybko 
działającego dolomitu prażonego, w i l o ś c i za¬ 
pewniającej utrzymanie w nawozie wieloskład¬ 
nikowym odczynu pil ^12 oraz ewentualnie dolo¬ 
mitu surowego wolno działającego,, odsianego ■ 
wielkośoi ziaren do 3 <nm. /2 zastrzeżenia 

C07C A3 268308 ^2) 87 10 2 

p a t e n t 142711 
C1) I n s t y t u t Przemys łu F a r m a c e u t y c z n e g o , 

Warszawa 
(72) C h r z ą s z c z J e r z y , Cybulsk i A n d r z e j , 

J a r c z y k Zygmunt, K a j l Marian> Kaniewska 
Ewa, Kowałozyk A n d r z e j , Modzelewski 
R y s z a r d , S z e l e j e w s k i Wiesław 

(^4) Sposób w y t w a r z a n i a 1 - / 2 , 6 - d i i n e t y l o f e n o -
k s y / - 2 - a n i i n o propanu . 

(^7) Sposobem wy twarzan i a 1 ~/2i6-Axvv.i tyli» -
f e n o k s y / ~ 2 - a m i n o p r o p a n u p r z e z r e a k e j y .imiuo--
wania 1 - /2 ,6-di iue ty loJL , enoksy/-prupano. l ' . i ' -2 , 
któx"ą przeprowadza s i e d z i a ł a n i e m aiwuniaka 
w o b e c n o ś c i wodoru 1 k a t a l i z a t o r a z a w i a r a j u -
oego raiedś. l u b mied£ z dodatk iem 00 n a j m n i e j 
j ednego z nas tepuj f jcyoh m e t a l i : k o b a l t u , n i 
k l u , chromu, cynku , o h a r a k t e r y z u j e s:Lv tvm, 
że s t o s u j e s i ę j a k o n o ś n i k ka ta l iza t . ( .u ■. 
J -Al^O^, k o r z y s t n i e aktywowany, K» ławzeza 
o u z . i a i n i o n i u 0 , 5 - 1 5 mm i p o w i e r z c h n i \:lu<S>-
ci■■.*«.■,1 5-500 Ui2/G. / I H i i s t r / u z e n i o / 
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h (51) C07C Al (21) 26836O (22) 87 10 26 
Zakłady Azotowe "Puławy", Puławy 
Uszyński Aleksander, Poohwalski Marek, 
Osoba Jerzy, Baloerzak Kazimierz, 
Woloszyn Edward, Marohwlany Henryk 

&*♦) Sposób selektywnego utleniania związków 
'organioznyoh gazami zawierającymi tlen 

(57) Sposób polega na tym, że gazy udlutowe 
z poszczególnych sekoji wielosekoyjnego, ba-
rbotażowego, poziomego reaktora wprowadza się 
do zbiorozego kolektora usytuowanego na zew¬ 
nątrz lub wewnątrz reaktora, równolegle do 
Jego osi, zachowująo kierunek przepływu gazów 
odlotowyoh od sekoji o najniższym stężeniu 
do sekoji o najwyższym stężeniu produktów ut¬ 
leniania, po ozym gazy odlotowe wyprowadza 
się BE kolektora poprzez separator do dalszego 
przerobu. /2 zastrzeżenia/ 

fel) C07C 
C10C 

Al (21) 268460 (22) 87 10 26 

Politechnika Wrocławska, Wrooław 
Skoozylaa Adam, Majewaki Wojciech, Dziak 
Janusz, Cieśla Tadeusz, Just Daniel 

Sp nŁ anów ze smół odpadowych 
^7) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie odzyski¬ 
wania organioznyoh izooyjanianów z pozosta-
łośoi powstałyoh przy produkcji izocyjania-
nów używanyoh jako jeden ze składników pianek 
poliuretanowych. 

Sposób według wynalazku polegający na de-
stylaoji z czynnikiem lnertnyn przy udziale 
wysokowrząoyoh olejów, charakteryzuje się tym, 
ze smoły odpadowe, będąoe pozostałością w 
prooesie produkoji izooyjanianówt miesza się z wysokowrząoym olejem w stosunku od 1:1 do 
1:5 I mieszaninę podgrzewa się do temperatury 
od U53 K do 473 K i poddaje się destylacji z 
ozynnikiem inertnym, zaś destylację prowadzi 
się pod olśnieniem od 6 hPa do 20 hPa, a jako 
ozynnika inertnego używa się par o-dwuohloro-
benzenu, przy ozym otrzymane opary wykřapla 
się całkowicie otrzymując destylat w poataoi 
roztworu organioznego izooyjanianu w o-dwu» 
ohlorobenzenie, natomiast oieoz wyozerpaną 
w postaoi mieszaniny smół z olejem o zawarto-
śoi poniżej 1,7/ó wagowyoh organioznego izo¬ 
oyjanianu odwirowuje się, a uzyskany olej 
zawraca do obiegu. /2 zastrzelenia/ 

k (51) C07C Al £i) 268J*71 <?2) 8? 10 26 
Ç71) Ośrodek Badawoz o-Rozwój owy Przemysłu 

Rafineryjnego, Płook 
(72) Wawak Janirra, Fraczek Kazimierz, Manka 

Stanisław, Konopka Mirosław, Waligórski 
Zdzisław, Grzeczkowski Stanisław 
Sposób wytwarzania rozpuszczalnika do 
lakierów 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wyt-
wurzuuiu rozpuszczalnika do lakierów, ohara-
kteryzującego się mieszaluoaoią z wodą. 

Rozpuszczalnik wytwarza się w prooeaie 
eteryfikacji izobutylenu glikolem etyleno¬ 
wym. W pierwszym stopniu prooesu mieszaninę 
surowców kontaktuje się w temperaturze od 
32Ö do 35a K i pod olśnieniem od 0,7 do 1,5 
MPa z kwaśną, żywicą jonowymienną, a produkty 
pierwszego stopnia prooesu, po oddzieleniu 
nieprzorflagowanych węglowodorów CL, kontaktu« 

je się, w drugim stopniu procesu, z taką sa¬ 
mą kwaśną żywicą" jonowymienną. Temperatura 
i olśnienie drugiego stopnia prooesu wynoszą 
odpowiednio od 3^3 do 373 K 1 od 0,9 do 1,5 
MPa. Produkt jest mieszaniną eteru monotertbu 
tylogllkolowego i eteru dwutertbutyloglikolo-
wego. /1 zastrzeżenie/ 

» (5Ï) C07C AI (al) 268552 £2) 87 10 30 
(H) Ośrodek Ba dav oz o »Rozvoj owy Przemysłu 
- N Rafineryjnego, Płook 
Q>2) Wawak Janina, Frąozek Kazimierz, Mańka 

Stanisław, Konopka Mirosław, Waligórski 
Zdzisław 
Sposób otrzymywania rozpuszczalnika do 
lakierów 

(57) Sposób polega na eteryfikaoji izobutyle¬ 
nu glikolem etylenowym w obecności kataliza» 
tora, którym jest kwaśna zywioa Jonowymienna, 
przy ozym z katalizatorem kontaktuje się mie¬ 
szaninę frakcji węglowodorów C^ zawierająoej 
izobutylen, glikolu etylenowego i eteru mono¬ 
tertbu tyloglikolowego. Eter wprowadza się do 
mieszaniny w takiej ilośoi, aby utworzyła się 
jednofazowa, homogeniczna mieszanina wielo¬ 
składnikowa. Temperatura i olśnienie reakoji 
wynoszą odpowiednio od 333 do 373 K i od 0,7 
do 1,5 MPa« Z produktu reakoji oddziela się 
niaprzereagowane reagenty. /3 zastrzeżenia/ 

k (51) C07C A2 (21) 272125 ^2) 88 0*Ł 28 
60 Uniwersytet Śląski, Katowice 
(72j Ratajozak Aleksander, Polanski Jarosław 

Sposób otrzym 
nyloąlkanowyo 

ania kwasów oc-ąrylosulf o-

^7) Sposób polega na alkilowaniu «C-arylosul-
fonyloootanu etylu halogenkami alkilowymi, 
przy ozym syntezę prowadzi się w układzie dwu¬ 
fazowym oieoz-olało stałe: toluen lub benzen 
-ILgCU-, a jako katalizatora używa się czwarto¬ 
rzędowych soli amoniowyoh, zaś hydrolizę estru 
prowadzi się bezpośrednio w roztworze poreak¬ 
cyjnym po oddzieleniu K^CO. i dodaniu roztwo¬ 
ru KOH w etanolu, bądź po wyodrębnieniu estru. 

/3 zastrzeżeńla/ 

A2 (Si) 273927 £2) 68 07 27 k (jji) CO7C 
C07D 

(?i) Polska Akademia Nauk Instytut Chemii 
, . Organicznej, Warszawa 
0*2) Mąkosza Mieozysław, Sienkiewioz 

Krzysztof 

7) Sposób polega na hydroksylowaniu związ-
iW aromatycznyoh lub aromatyoznych związków 

heterocyklicznych o wzorze H-Ar-/Y/Z, w któ¬ 
rym Ar oznacza aryl, lub heteroaryi» Y ozna¬ 
cza atom wodoru lub grupę nitrową, zaś Z oz¬ 
nacza atom wodoru, ohlorowieo, resztę oyjano* 
wą, estrową, alkoksylową, aryloksylową, alki* 
lo- lub arylotiolową, alkilową, za pomocą 
wodoronadtlenku organioznego o wzorze ROOH, 
w którym R oznaoza rosrftę alkilową, aryloal-
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kilową lub aoylówą, zwłaszoza t-butyIową, ku¬ 
ny Iową lub benzoilową, wobec czynnika zasado¬ 
wego w aprotonowym rozpuszczalniku. 

/3 zastrzelenia/ 

(51) CO7C Al (21) 27JłO9'ł (?ą) 88 08 05 
8? 08 07 - US - 082,55^ 
SANOFI, Paryż, Franoja 

fal*) Sposób wytwarzania powyoh poohodnyofa ami-
noalkoksyfenylu"*" 

57 Sposób wytwarzania poohodnyoh aninoalko-
kayfenylu o wzorze ogólnym 1, w którym B 
oznaoza grupę - S - , -SO- lub -SO.,-, R1 t R_ 
mogą być takie same lub różne 1 każdy oznaoza 
atom wodoru, grupę metylową lub etylową lub 
atom ohlorowoa, A oznaoza prostoLanouohowa lub 
rozgałęzioną grupę alkilenową zawierającą 2 do 
5 atomów węgla lub grupę 2-hydroksypropylenową, 
w której grupa hydroksylowa jes t ewentualnie 
podstawiona niższą grupą alkilową, FU oznacza 
grupę.alkilową lub grupę o wzorze -Alk-Ar-, w 
którym Alk oznaoza wiązanie pojedyncze lub 
liniową lub rozgałęzioną grupę alkilenową 
zawierającą 1 do 5 atomów węgla i Ar oznacza 
grupę pirydylową, fenylową, 2,3-metylenodio-
ksyfenylową lub 3i*»-metylenodiok.gyfenylową 
lub grupę fenylową podstawioną jednym lub 
większą l iozbę podstawników, które mogą być 
takie same lub różne 1 są wybrane spośród 
atomów ohlorowoa, niższyoh grup alkilowych 
lub niższyoh grup alkoksylowyoh, R. oznaoza 
atom wodoru lub grupę alkilową lub R„ I R. 
razem oznaozają grupę alkilenową lub alkeny-
lową zawierającą 3 do 6 atomów węgla i 
ewentualnie podstawioną grupą fenylową lub 
ewentualnie przerwaną przez - 0 - , -N= lub 
-N-R , gdzie R oznaoza atom wodoru lub 
niższą grupę alkilową, feny Iową, difeny i. «mety¬ 
lową, benzylową lub ohlorowoobenaylową, 
Cy oznaoza grupę o wzora« D lub £ lub F lub G 
lub U, R oznaoza atom wodoru, grupę alkilową, 
grupę oykloalkilową, grupę benzylową lub gru¬ 
pę fenylową ewentualnie podstawioną jednym 
lub większą i l o ś c i ą podstawników, które mogą 
być takie same lub różne i są wybrane spośród 
atomów ohlorowoa 1 spośród niższyoh grup alki¬ 
lowych, niższyoh grup alkokaylowyoh i grup n l -
trowyoh, R_ i Rg razem z atomem węgla,do które¬ 
go są przytąozonne tworzą: - ewentualnie aro« 
matyozną grupę karbooykllozną mono- lub d i -
oykliozną zawierającą 5 do 10 atomów węgla i 
ewentualnie podstawioną w postaoi oC *zgledem 
grupy metinowej, - ewentualnie a^omatyozną 5-
ozlonową grupę heterooykliozną, w której he-
teroatomy lub heterogrupy są wybrane spośród 
grup 0, S, N, -N-R n ; 0 i N; 0 i -N-Rj 1 ; S i 
N} S i -N-R 

i N; 
-N-R 

j 1 

grupa he¬ n ; H K| N i -N-R^, 
terooykliozną może być ewentualnie podstawio¬ 
na grupą R w pozyoji o</ względem grupy metino-
wej i ewentualnie podstawiona jedną lub dwie¬ 
ma grupami wybranymi z niższyoh grup a l k i l o -
wyoh i grup fenylowyoh, - ewentualnie aroma¬ 
tyczną 6- do 10-ozłonową grupą heterooyklioz¬ 
ną mono- lub dioykliozną, w której hetaroato-
my lub heterogrupy są wybrane z grup 0, S, N, 
-R-R n i 0 i Nj O i -K-R t l} S i N; S i -N-R^ł 
K i N{ N i -N-R^ a grupa heterooykliozną mo¬ 
że byó ewentualnie podstawiona grupą R w pozy¬ 
c j i oC względem grupy ma tin owej, R? i RQ mogą 
byó takie same lub różne i każdy oznaoza atom 
wodoru, niższą grupę alkilową lub grupę feny-
lową lub R? i Rg razem z atomami węgla, do 

których są przyłączone tworzą ewentualnie aro¬ 
matyczny 6-ozłonowy pierścień karbooykliozny, 
Rg oznaoza atom tlenu lub atom siarki, R 1 O oz¬ 
nacza atom tlenu, atom siarki lub grupę -N-R..., 
R 1 2 1R,» mogą byó takie same lub różne i każ¬ 
dy oznaoza atom wodoru, niższą grupę alkilową 
lub grupę benzoilową, z tym ogranlozenlem, że 
gdy Cy oznaoza grupę benzo/b/furylową lub ben-
eo/b/tlenyIową i B oznaoza grupę -SO.- wówozas 
R_ oznaoza grupę -Alk-Ar i z tym ograniczeniem 
że Cy nie oznaoza grupy 1-indolizynylową, po¬ 
lega ny tym, że a/ gdy A oznaoza grupę alkile¬ 
nową i B oznaoza grupę -S- lub <-S0„- 06 po» 
ohódńą 4<-alkoksyfenylu o wzorze ogólnym 2, w 
którym B* oznaoza grupę -S- lub -SO»-, Cy, B*t 
R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie, A oznacza grupę alkilenową zdefiniowaną powyżej i X oz¬ 
naoza atom ohlorowoa, grupę alkilosulfonylok-
sylową zawierająoą 1 do k atomów węgla lub 
grupę aryloaulfonyloksylową zawierająoą 6 do 
10 atomów węgla, kondensuje się w obeonośoi 
akceptora kwasu i w polarnym lub niepolarnym 
rozpuszczalniku, z aminą o wzorze ogólnym 3, 
w którym R_ i R^ mają wyżej podane znaozenie, 
do żądanej pochodnej aminoalkoksyfenylu w po¬ 
staci wolnej zasady, którą można v razie po-
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trzebý poddać reakoji z odpowiednim organioz-
nym lub nieorganioznym kwasem do postaqi Jej 
farmaoeutyoznie dopuszczalnej soli, lubfi / po¬ 
chodny 4-hydroksyfenylu o wzorze ogólnym 4, w 
którym B ' oznacza grupę -S- lub »SOg- a Cy, 
R. i R2 mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakoji w obecności środka zasadowego, ze 
związkiem o wzorze ogólnym 52, w którym X oz¬ 
nacza atom chlorowca, grupę alkilosulfonylo-
ksylową zawierająoą 1 do 4 atomów węgla lub 
grupę arylosulfonyloksylową zawierająoą 6 do 
10 atomów węgla, A oznacza grupę alkilenową 
zdefiniowaną powyżej iR„ i R^ mają wyżej po-
datie znaczenie, a reakcja przebiega w tempera¬ 
turze od temperatury pokojowej do temperatury 
wrzenia pod chlodnioą zwrotną mieszaniny reak¬ 
cyjnej i w polarnym rozpuszczalniku, otrzymu-
jąo zadaną poohodną aminoalkoksyfenylu w pos¬ 
taci wolnej zasady, którą w razie potrzeby no¬ 
żna poddać reakoji z odpowiednim kwasem orga¬ 
nicznym lub nieorganioznym do postaci jej far¬ 
maceuty oznie dopuszozalnej soli, b/ gdy B oz¬ 
nacza grupę -S- lub -S02- i A oznaoza ewentua¬ lnie podstawioną grupę 2-hydroksypropylenową, 
poohodną oksiranylometoksyIową o wzorze ogól¬ 
nym 57, w którym Cy, R1 i R2 mają wyżej podane 
znaczenie i B* oznaoza grupę -S- lub -SO,, pod¬ 
daje się reakoji pod chłodnicą zwrotną z aminą 
o wzorze ogólnym 3t w którym R_ i R^ mają wy¬ 
żej podane znaczenie, w polarnym rozpuszczal¬ 
niku luh w nadmiarze tej aminy: - otrzymująo 
żądaną pochodną amir.aalkoksyfenylu w postaoi 
wolnej zasady, w której A oznaoza grupę 2-hyd¬ 
roksypropylenową, - otrzymująo poohodną amino¬ 
alkoksyf enylu, którą można poddać reakoji z 
halogenkiem alkilu zawierającym 1 do ł atomów 
węgla w obeonoóoi mocnej zasady z wytworzeniem 
żądanej pochodnej aminoalkoksyfenylu w postaoi 
wolnej hasady, w której A oznaoza grupę 2-hyd¬ 
roksypropylenową, w której grupa hydroksylowa 
jest podstawiona grupą alkilową zawierająoą 1 
do 4 atomów węgla, tak otrzymaną pochodną ami¬ 
noalkoksyf enylu można w razie potrzeby poddać 
reakoji z odpowiednim kwasem organicznym lub 
nieorganioznym do postaoi jej farmaoeutyoznie 
dopuazozalnej soli, o/ gdy B oznaoza grupę -SO-, 
siarczek o wzorze ogólnym 97» w którym Cy, R^, 
R2, R-, R^ i A mają wyżej podane znaczenie, 
traktuje się ozynnikiem utleniająoyo, przy ozym 
siarczek Jest w postaci wolnGj zasady lub jej 
soli, otrzymująo/żądaną poohodną amlnoalkoksy-
fenylu w postaoi wolnej zasady, którą można w 
razie potrzeby poddać reakoji z odpowiednim 
kwasem organicznym lub nieorganioznym do pos¬ 
taoi jej farmaoeutyoznie dopuszozalnaj soli. 
Wytworzone związki mają zastosowanie w lecze¬ 
niu ohorób seroDwo-naozyniowyoh. 

/10 zastrzeżeń/ 

l) C07D AI (21) 27^216 (22) 86 08 12 

87 08 1B - GB - 87/19368 
The Velloome Foundation Limited, Londyn, 
GB 

6**) Sposób wytwarzania poohodnyoh imidazopl-
rydyzyny 

(57) Sposób wytwarzania poohodnyoh imidazopl» 
rydazyny o wzorze ogólnym 1» w którym R ozna¬ 
oza ewentualnie podstawioną karbooykllozną gru¬ 
pę arylową mająoą 6 lub 10 ozŁonów pierśoienio-
wyoh i zawierającą 00 najmniej jaden pierśoień 
aromatyozny, ewentualnie podstawioną heterooy-
kliozną grupę arylową maJąoą 5 do 10 członów 
pierścieniowych lub ewentualnie podstawioną 
grupę C^^alkilową, C2_10alkenylową lub C 3 - 1 o 
oykloalkenylową, R oznaoza ewentualnie podsta¬ 
wioną grupę C1>-10alkilową, C2-10alkenylową, 
C„ .-alkinylową. C o 1Aoykloalkilową lub C .„ 2-lu j-iu j-iw 
oykloalkenylową, ewentualnie podstawioną grupę 
arylową karbooykliozną mająoą 6 lub 10 ozłonów 
pierścieniowych i zawierająoą 00 najmniej je¬ 
den pierśoień aromatyozny, ewentualnie podsta¬ 
wioną grupę heterooykliozną mająoą 5 do 10 
ozłonów pierśoieniowyoh lub- ewentualnie podsta¬ 
wioną grupę arylo/C1 ̂ /alkilową, w której ozęść 
arylową stanowi karbooykliczna lub heterooyk¬ 
liozną grupa arylową określona powyżej, R-» 
oznacza atom wodoru lub grupę C^ ̂ alkilową i 
albo X oznaoza atom tlenu lub siarki, grupę 
-Cti*- lub Ei*upę o wzorze NR , w którym R 
oza otom wodoru lub grupę C^^alkilową, a Y oz 
naoza grupę -CHg- lub -CHgCHg-, albo X-Y razem 
oznaczają grupę -CHsCH», oraz ioh soli i fiz¬ 
jologicznie funkcjonalnych poohodnyoh, polega 
na tym, że /A/ poddaje się reakoji poohodną 
pirydazyny o wzorze ogólnym 2, w którym R , X 
i Y są określone powyżej, ze związkiem o wzo¬ 
rze 3, w którym R2 i R3 są określone powyżej, 
a Z oznaoza atom ohlorowoaj /B/ poddaje się re« 

u0 iia" 

ozęść 
yk» ^m 

ii 
Y o z ^ ' 
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•koji poohodną pirydazyny o «son« ogólnym 4, 
« którym R i RJ są określona powyżej , a Z 
ossoaoza grupy opuszozająoą se związkiem o «co¬ 
me 5, w który« R aa znaozanie określona po-
wyzej, a X osoaoza atov tlenu .lub siarki lub 
grup» o wzorze KR okrei loną powyżej; / C / pod¬ 
daje aie reakoJŁ zwląsek o «zorze 6 z odpo¬ 
wiednim alkohole» R2OH, gdzie R1, X, Y i R2 

■ą określone powyżej; /D/ poddaje aie reakoji 
związek o wzorze 7 ze środkiem »luząoym do 

2 1 2 
wprowadzania grupy -COgR , gdzie R , X, Y, R 
aą określone powyżej; / F / przeprowadza aie 
konwersje Jednego związku o wzorze 1 w inny 
związek o wzorze 1, po czym ewentualnie wytwa¬ 
rza s ie odpowiedni« só l . Otrzymane związki wy¬ 
kazują aktywność oytotoksyozną i nadają aie 
do stosowania zwłaazoza jako środki przeoiwno-
wotworowe. 

/7 zastrzeżeń/ 

k (51) CO7D A1 (21) 27U47I- (22) 88 08 31 
Ďo) 87 08 31 - US - 07/090,996 
HT) Amerioan Cyanamid Company, Wayne, US 
(? v Sposób wytwarzania now y ob, podstawionych 

kwasów 2-fenylog^-ohlnolinokarboksylo-
wyoh 

(57) Sposób wytwarzania nowyoh podstawionych 
kwasów 2-fenylo-U-cbinolinokarboksylowyoh, 
užyteoznyoh w leozeniu zapalenia stawów i ha¬ 
mowaniu postępująoego pogarszania s ię stanu 
stawów u ssaków o ogólnym wzorze 1, w którym 
Rj oznaoza wodór, halogen lub grupę C.. « -alki¬ 
lową, R_ oznaoza wodór, halogen, grupę t r i f l u -
orometylową lub C. -alkilową, R oznaoza grupę 
hydroksylową lub C^^-alkanoiloksylową, R̂  oz¬ 
naoza halogen, grupę hydroksylową, C. ^-alki¬ 
lową, trifluorometyłową, C g-oykloalkllową, 
fenyIową, benzylową, fenoksylową, fenylotio, 
2,4-diohlorofenoksylową lub jedno i dwupodsta-
wloną grupę fenylową, a R. oznaoza wodór lub 
halogen, polega na tym, že alkaliozny wodny 
roztwór 2,3-indolinodionu o ogólnym wzorze 2, 
w którym R. i R» mają wyżej podane znaozenle 
poddaje s ię reaEoji z niższym alkanolowym roz¬ 
tworami aoetofenonu o ogólnym wzorze 3» v któ¬ 
rym R̂  i R. mają wyżej podane znaczenie, a Rg 

CO-ZC^-C-/ alki¬ 
/ i zastrzeżenie/ 

lub -

(51) C07D Al (ii) Q$ 

87 09 04 - ÜS - PCT/US87/02196 
Pfizer I n o . , Nowy Jork, US 

88 09 02 

Sposób wytwarzania nowyofa poohodnyoh 
spiroheteroazolonu 

(57) Sposób wytwarzania nowyoh poohodnyoh sp i -
ro-neteroazolonu o wzorze 1 lub i ob. zasado» 
wyoh so l i z dopuszozalnymi farmakologioznie 
kationami, w którym X oznaoza atom wodoru, 
fluoru, chloru lub bromu, grupę nitrową, t ró j -
fluorometyłową, C^-C.alkilową, C.-C.ulkoksy-
lową albo C.-Cr alkilotiolową, Z oznaoza grup« 
metylenową, atom tlenu lub siarki albo grupę 
iminową, Y oznaoza atom tlenu lub siarki» a 
R oznaoza atom wodoru albo grupę C.-C. alkilo¬ 
wą, natomiast ugrupowanie -A=B-D=E« oznaoza 
-NsCU-CHsCH-f -CH=N-CU=CH-f -CH=CH-N=CH- albo 
-CHsCH-CHsN albo ioh N-tlenkowych poohodnyoh, 
polega na tym, že / a / odpowiednio podstawiony 
związek karbonyIowy o wzorze 2, w którym X, Y 
i R oraz -A=B-D=E- mają wyżej podań« znaoae-
nie , kondensuje s ię z oyJankiem metalu alka» 
lioznego i węglanem amonowym, przy ozym otrzy¬ 
muje s ię spiro-imidazolidynodion o wzorze 1, 
w którym Z oznaoza grupę iminową, albo / b / od¬ 
powiednio podstawiony pierścieniowy związek 
karbonylowy o określonym powyżej wzorze 2 kon¬ 
densuje s ię z niższym astrem alkilowym kwasu 

oc-oyjanoootowego, przy ozym otrzymuje s ię 
odpowiedni octan oyjano-ylidenu, na który 
działa s ię oyJankiem potasowym, przy ozym ot¬ 
rzymuje się odpowiedni dwucyjano-związek, któ¬ 
ry poddaje s ię kwaśnej hydrolizie z utworze* 
niem odpowiedniego kwasu dwukarboksylowsgo, 
po ozym ogrzewa się ten związek z amoniakiem 
w temperaturze około 200-300°C, przy ozym ot¬ 
rzymuje s ię spiro-imid o wzorze 1, w którym Z 
oznaoza griapę metylenową, albo / o / odpowied¬ 
nio podstawiony pierścieniowy związek karbony¬ 
lowy o określonym powyżaj wzorze 2 poddaje s i ę 
reakoji z oyjankiemtrójalkilosililowym. za¬ 
wierającym w kazde^grupie alkilowej 1-4 ato¬ 
mów węgla, w obeonoáoi kwasu LewIsa, przy ozym 
otrzymuje s ię pochodną oyjanotróJalkilosiloksy-
lową, którą poddaje s ię następnie reakoji z 
kwasem, przy ozym przeprowadza się tę poohod¬ 
ną w poohodną alkilohydroksykarboksyimidową i 
w końcowym etapie przeprowadza s ię tę poobod-
ną alkilohydroksykarboksyimidową w spiro- t ia-
zolidynodion o wzorze 1, w którym Z oznaoza 
atom siarki , / d / ewentualnie przeprowadza s ię 
podstawiony ohlorowoem związek o wzorze 1 w 
odpowiedni niepodstawiony w pierśoieniu de-
ohlorowoo-związek o wzorze 1, « którym X ozna¬ 
oza atom wodoru, oraz / e / ewentualnie utlenia 
s ię związek o określonym wyżej wzorze 1 do od¬ 
powiedniej poohodniej N-tlenkowej i nastę¬ 
pnie ewentualnie przeprowadza się spiro-azolo-
nowy związek o określonym powyżej wzorze 1 ^ . 
« Jego zasadową sól z dopuszczalnym farmako-
logioznie kationem^ 

Otrzymane związki są uzyteozne w leozniot-
wie Jako inhibitory aldozo-reduktazy, stosowa¬ 
ne do zwalozania pewnych powikłań występują-
oyoh w oukrzyoy. /10 zastrzeżeń/ 
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CO7D Al ^i) 27^989 (22) 88 09/30 
87 09 02 - HU -^4436/87 
Eg is Gyógyszergyári,^Budapeszt, HU 
Mesamer András, ̂ Ha jo« GySrgy,, Juhász ' 
Zsuzsa» Bankó Pal, Pallos Laszlo, 
Pet ócz Lujza,^Szirt Enikó, Gigler, 
Gabor, Gyertyán István, Hegedűs Ijária 

(■W Sposób wytwarzania nowy oh skondensowa¬ 
nych poohodnyoh ohinolinowyoh i izoohi-
ňolinowyoh 

(*>7̂  Sposób wytwarzania nowych skondensowa» 
nyoh poohodnyoh ohinolinowyoh i izoohinoli» 
nowyoh 1 loh Izomerów o ogólnym wzorze 1, w 
którym Rj oznacza atom wodoru, Cjn alkil 
lub aralkil a R- oznacza grupę hydroksylową 
albo R1 i R2 razem tworzy wiązanie walenoyj-
ne, R oznaoza atom wodoru, C._. alkil, C. t 
alkoksyl, fenyl, grupę aminową, alkilotio 
lub grupę o wzorze -HR~Rg, w którym R_ i Rg 
mogą być Jednakowe lub różne i każdy oznaoza 
atom wodoru, C^^ alkil, f enylo-Cj ̂ -alkll, 
hydroksy-Cj -if alkil lub dl/C, ̂  alkilo/-ajul-
no-C. . alkil, albo razem z atomem azotu, z 
którym są poŁąozone tworzą ó-ozłonowy pier» 
śoień heterooykliozny, który może ewentualnie 
zawierać dalszy atom azotu, tlenu lub siarki, 
albo Rg i R_ razem tworzą grupę keto /=0/ lub 
tioketo /=S/, R^ oznaoza atom wodoru, C. . 
alkil lub fenyl, ewentualnie podstawiony jed» 
nym lub dwoma podstawnikami ohlorowoowymi lub 
nitrowymi, Z oznacza grupę o wzorze 8a lub 8b, 
a A' oznaoza anion, polega na tym, ze a/ w 
oelu wytwarzania heteroaromatyoznyoh związków 
o ogólnym wzorze 1a, w którym R«, Rr, Z i A" 
mają wyżej podane znaozenie, związek o ogól» 
nym wzorze 4, w którym R, oznaoza grupę hydro» 
ksylową, a R-, % 1 Z mają wyżej podane zna» 
czenie poddaje się reakcji z kwasem o ogólnym 
wzorze H-A, w którym A* ma wyżej podane zna» 
ozenie, i jeśli zachodzi potrzeba że środkiem 
odwadniającym, albo b/ w oelu wytwarzania he¬ 
teroaromatyoznyoh związków o wzorze 1b, w któ¬ 
rym R^, R~, Rg, Z i A mają wyżej podane zna» 
ozenie, związek o wzorze 12, w którym Alk oz¬ 
nacza C^^Ą alkil, Y oznaoza atom tlenu lub 
siarki, a Rj, 1 A~ mają wyżej podane znaoze¬ 
nie, poddaje się reakoji z aminą o wzorze 9* 
w którym R~ i Rg mają wyżej podane znaozenie, 
albo 0/ w oelu wytworzenia niearomatycznych 
związków o wzorze 1o, w którym R^, Rj,, A , i 
Z mają wyżej podane znaozenie, związek o wzo¬ 
rze 5, w którym R^, A*" i Z mają wyżej podane 
znaozenie, poddaje się reakcji ze środkiem 
alkilująoym, i jeśli zaohodzi potrzeba w wy¬ 
tworzonym związku o wzorze 1 zastępuje się 
anion A innym anionem A~, i/albo wytworzony 
związek o wzorze 1 rozdziela się na jego Izo¬ 
mery» 

Związki wytworzone sposobem według wyna¬ 
lazku wykazują właściwości miejsoowo znieozu-
lające, przeoiwztnęozeniowe, trankwilizująoo» 
-uspokajające, rozluźniania mięśni gładkich, 
którym towarzyszy lekkie działanie przeciw¬ 
bólowe, /6 zastrzeżeń/ 

(51) CO7D Al (21) 275093 ^2) 88 10 05 
87 10 06 » US » 07/109,766 
Bil Lilly and Company, Indianapolis, ÜS 
Sposób wytwarzania nowego, krystallozne< 
go jednowodzlanu 1-ka.rbaoefaloaporyny 

Y7J Sposób wytwarzania nowego krystalicznego 
jednowodzlanu 1-karbaaefalosporyny,tj. kwasu 
7J3»/2»/R/»2»fenylo-2»aninoao«tainldo/»3-ohlo» 
ro-1-karba-1-destia-3-oefemokarboksylowego-4, 
będącego antybiotykiem, polega na tym, że kry 
stalizaoje wywołuje się doprowadzająo odczyn 
roztworu wodnego zawierającego wyżej wymienio« 
ny kwas do wartoáoi pH około 2-6t po ozym od¬ dziela aię kryształy» /2 zastrzeżenia/ 

k (51) C07D A.1 ^i) 275353 ^2) 88 10 18 
87 10 19 - ÜS • PCT/ÜS87/O2734 
Pfizer Ino., Nowy Jork, TTS 

wytwarzania poohodnyoh te trą lin» 
omanów 1 związków pokrewnyoh 

(57) Sposób wytwarzania poohodnyoh tetralint| ohromanów 1 związków pokrewnyoh w postaci 
raoemioznyoh lub optyoznie ozynnyoh związków 
o ogólnym wzorze 1 » w którym n oznaoza zero 
lub 1, X oznaoza grupę CHg, atom tlena lub 
siarki, grupę SO, S02, NH lub N/C^O^/ alki. 
Iową, X oznaoza grup« CH2, atom tlenu lub 
siarki, grupę SO lub S02> Y i Yi oznaozają 
razem atoa tlenu, a pojedynczo Y oznaoza atom 
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wodoru, a Y oznaoza grupę hydroksylową lub 
aoyloksylową, która w warunkaoh f i z j o l o g i o z -
nyoh ulega hydrolizie do grupy hydroksylowej, 
Z oznacza grupę CH2, CUCH., Cî CHg lub 
CHgCHg, Z oznaoza grup* CH lub atom azotu, 
R oznaoza grupę 2- , 3- lub 4-pirydylową, 
2- , 3- lub 4-ohlnolilow? 1-, 3- lub 4-izo-
ohinolilową, 3- lub *-Jirydazynylową, 3- lub 
4-oynolilową, 1-ftalazynylową, 2- lub 4-pi-
rymidynylową, 2- lub 4-ohinazollnylową, 2-
pirazynylową, 2-ohinoksalinylową, 1-, 2- lub 
3- Łndolizynylową, 2- , 4- lub 5-okaazolilową, 
2-benzoksazolilową, 3-, 4-'lub 5-izoksazoli-
lową, 5-benzo / o / izoksazolllową, 3-benzo 
/d / izoksazolilową, 2-, 4- lub 5-tiazolilową, 
2-benzotiazolilową, 3-, 4- lub 5-izotiazoli-
lową, I-Z/C^C^/ alkilo/-2- , 4- lub 5-imida-
zolilową, 1 -/" /C1 -C^/alkilo/^-benzimidazo-
lilową, \-£c. -C. /alkiloy-3-, 4- lub 5-pira-
zolilową, 2- / /C 1-( 
Iową lub 1-̂  
l l lową, albo Jedną ze wspomnianyoh grup 
jedno lub dwupodstav ionyoh przy atomie węgla 
takimi samymi lub różnymi podstawnikami, któ¬ 
rymi są a ton bromu, chloru lub fluoru, grupa 
/Q -c . /»alki lowa, trifluorometylowa, hydro-

, hydroksymetylowa lub /C^-C^/ alko-
ksylowa, albo podstawiouą przy sąsiednioh 
atomaoh węgla grupą trimetylenową, tetrarae-
tylenową, grupą -CHo-O-CHg- lub -O-C^-O-, 
a R oznaoza grupę /C.-Cg/-alkiIową, /C -Cg/ 
oykloalkilową, / c

7 - c
1 0 / bioykloalkilową, 

/C^-C 1 0 / oykloalkiloalkilową, / C 8 - C n / b i -
oykloalkiloalkilową, albo jedną z wymianio-
nyoh grup jedno- lub dwupodstawioną takimi 
samymi lub różnymi podstawnikami, którymi są 
atom fluoru, grupa / ^ - C ^ / alkilowa, A^-C^/ 
alkoksylowa, karboksylowa, £ /C}-Cr 
karbonyIowa lub /C2-C / alkanciiowa, i ich 

dopuszozalnyoh farmakologioznie s o l i polega 
na tym, za / a / związek o wzorze 16 poddaje 
s i ę reakoji ze związkiem o wzorze R-CIL-ť, 
w ktoryoh to wzorach n t X, X1, Y, Y1 , Z, Z1 , 
R, R mają wyżej podane znaozenie, a X2 oz¬ 
nacza grupę usuwaaLną nukleof ilowo, w obecno¬ 
śc i zasady /b/t Jeżel i oddzielnie Y ma ozna¬ 
czać atom wodoru, a Y ma oznaozać grupę hy¬ 
droksylową, to następnie otrzymany związek 
0 wzorze 1, w którym Y i Y oznaczają atom« 
tlenu, poddaje s i ę redukcji, / o / Jeże l i Y 
1 Y mają tworzyć razem atom tlenu a X ma 
oznaczać atom tlenu lub s iarki / i / związek 
o wzorze 17 poddaje s i ę reakoji ze związkiem 
0 wzorze R /CH / SH lub ze związkiem o wzo-

^ Ä m 
rze RVCH„/mOH, w których to wzoraoh n, Z, 
Z , R i R mają wyżej podane znaozenie, w 
obeonoáoi dimeru ootanu rodu / I I / albo / l i / 
związek o wzorze 18 poddaje s i ę reakoji ze 
związkiem o wzorze R / C H

2 / SH lub ze zwią¬ 
zkiem o wzorze R /CH2/ OH, w których to wzo¬ 
raoh n, Z, Z , R i R mają wyżej podane zna¬ 
czenie , w obeonośoi zasady /d / j e ż e l i Y i 
Y mają tworzyć razem atom tlenu, a X ma 
oznaczać grupę CHp, związek o wzorze 19, w 

1 1 
którym X, Z, Z , R i R mają wyżej podane 
znaczenie, poddaje s i ę uwodornieniu, albo 
/ e / j e ż e l i X ma oznaozać grupę SO lub SCU, 
otrzymany związek o wzorze 1, w którym n, X, 
Y, Y , Z, Z , R i R1 mają wyżej podane zna¬ 
czenie , a X oznaoza atom s i a r k i , poddaje 
s i ę ut lenieniu, /£/ j e ż e l i Y ma oznaczać 
atoiu wodoru, a Y ma oznaozać grupę aoyloksy-
lową, otrzymany związek o wzorze 1, w którym 
n, X, X , Z, Z , R i R maję wyżej podane 
znaczenie, Y oznaoza atom wodoru, a Y ozna¬ 
oza grupę hydroksylowi}, poddaje s i ę aoylowa-
niu i ewentualnie / g / otrzymany związek o 
wzorze 1 przekształca s i ę w dopuszczalną fa¬ 
rmakologioznie kwasową só l addyoyjną, albo 
j e ż e l i otrzymany związek o wzorze 1 zawiera 
grupę karboksylowa, to związek ten przekszta¬ 
łca s i ę w dopuszczalną farmakologioznie s ó l 
kationową. 

Otrzymane związki dzięki inhibitowaniu 
enzymu 5-lipoksygenazy l / lub receptorów blo¬ 
kujących leukotien są użyteczne w profilak¬ 
tyce i leczeniu astmy, zapaleniu stawów, Łu¬ 
szczycy, wrzodów, zawału mięśnia seroowego 
1 podobnych stanów chorobowych u ssaków. 

/ 9 zastrzeżeń/ 

4 (51) CO7D Al (21) 275555 £2) 88 10 28 

(30) 87 10 29 - DE - P 3736664.5 
(71) Boehr inger Ingeibe lm EB, Ingelheim am 

Rhein, DE 

(54) Spoaób wytwarzania tetrahydro^fnro- 1 
tieno / 2 , 3-o/pirydyn 

(57) Spoaób wytwarzania tetrahydro-furo- i 
-t ieno/2,3~c/pirydyn o wzorze ogólnym 1, w 
którym R1 oznaoza atom wodoru albo rozgałę¬ 
zioną lub nieruzgałęzioną grupę alkilową o 
1-8 atoraaoh węgla, w której ewentualnie Je¬ 
dno CH2 j es t zastąpione przez C=0, rozgałę¬ 
zioną albo nierozgałęzioną grupą hydroksyal-
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kilową o 1-4 atomaoh węgla, rozdał«zioną albo 
nlerozgałęzioną grupę aIkokayIową o 1-4 ato-
■aoh veg la. atom ohlorowoa, grupę oy Janova, 
grupę COOR*, w której R'oznaoza rozgałęzioną 
lub nierozgalęzioną grupę alkilową o 1»4 ato¬ 
maoh węgla; R~ oznaoza atom wodoru, atom ohlo-
rowca albo rozgałęzioną lub nierozgałęzioną 
grupę alkilową o 1-4 atomaoh węgla; R_ ozna-
oza atom wodoru albo rozgałęzioną lub nieroz¬ 
gałęzioną grupę alkilową o 1-4 atomaoh węgla} 
R. oznacza atom wodoru albo rozgałęzioną lub 
nierozgałęzioną grupę alkilową o 1-4 atomach 
węgla; R* oznaoza atom wodoru albo rozgałę¬ 
zioną lub niarozgałęzioną grupę alkilową o 
1-4 atomaoh węgla; R/ oznacza atom wodoru lub 
grupę metylową, a X oznaoza atom tlena lub 
■iarki, polega na tym, ze związek o wzorze 
ogólnym 2, w którym X oraz R1-R^ mają wyżej 
podane znaczenie, przy ozym ewentualnie gru¬ 
py karbonylowe i hydroksylowe aą zabezpieozo-
ne grupami zabezpieczającymi, poddaje się re¬ 
dukcji i ewentualnie odazozepia grupy zabez-
pieozająoe lub związek o wzorze ogólnym 6, w 
którym R1, Rg, R_, R, i Rg oraz X mają wyżej 
podane znaozenie, poddaje aię reakcji z odczy¬ 
nnikiem alkllująoym o wzorze ogólnym R^-Y, w 
którym Rr oznaoza rozgałęzioną lub nie rozga¬ 
łęzioną grupę alkilową a Y oznaoza grupę wyj» 
soiową, a następnie otrzymany związek N-al-
kilowy poddaje aię redukcji. 

Wytwarzane związki o wzorze ogólnym 1 wy* 
kazują muskarynowe właśoiwoeoi agoniatyozne 
i dlatego aą odpowiednie do łączenia chorób 
związanych z niedoozynnoaoią układu oholiner-
głodnego. /5 eastrzezeo/ 

R2 B5 

WZdR 2 W20R 6 

4 fsi) C07D At (?i) 265717 
V A01N ' 

87 05 15 

86 05 16 - FR - 86. O726O 
Rhône - Pouleno Agroohimie, Lyon, FR 

(54) Środek grzybobójczy 
(57) Środek grzybobóJozy, zawiera Jako substa* 
noję czynną 00 najmniej jeden związek o ogól¬ 
nym wzorze 1, w którym Y oznaoza atom wodoru 
lub atom ohlorowoa albo grupę alkilową lub 
alkoksylową o 1-4 atomaoh węgla, n oznaoza 
liozbę całkowitą 1-3» przy ozym, gdy n ozna¬ 
oza liozbę większą niz 1, wówozas podstawniki 
Y mogą być jednakowe lub róžne, saó Z we wzo¬ 
rze 1 oznaoza grupę o wzorze OR, w którym R 
oznaoza atom wodoru, nieorganlozny, metalioz-
ny lub amonowy lub orgwniezny kation M, albo 
R oznaoza prostołańcuchowy lub rozgałęziony 
rudnik alkilowy o 1-18 atomaoh węgla, rodnik 
alkenylowy o 2-18 atomaoh węgla lub rodnik 
alkłnylowy o 2-5 atomaoh węgla, przy ozym 

každý z tyoh rodników BOB« ewentualnie mieć 
00 najmniej Jeden podstawnik, albo R oznacza 
rodnik fenylowy, ewentualnie podstawiony, 
grupę plrydyloalkilową o 1-5 atomaoh węgla w 
rodniku alkilowym, ewentualnie podstawioną, 
lub tez R oznaoza grupę alkilo-lub fenylo-
lub feoyloalkilokarbonyloalkllową, w której 
każdy z rodników alkilowyoh ma I-3 atomów 
węgla i rodnik fenylowy, stanowiący ozęsó tej 
grupy, ma ewentualnie 1-5 podstawników, albo 
tez R oznaoza grupę trójalkiloaililoalkilową, 
w której každý z rodników alkilowyoh ma 1-4 
atomów węgla 1 w której ozęsó alkilowa może 
być ewentualnie podstawiona. /3 zastrzeżeni«/ 

4 (51) C07F Al fei) 274139 (&2) 86 11 07 
(71) Pollteohntka Warszawska, Warszawa, Zakła¬ 

dy Tworzyw Sztuoznyoh nBoryszew-£rg", 
Soohaozew 

(̂2) Synoradzki Ludwik, Laeota Jacek, Kasprzak 
Andrzej, Zielinski Bogusław, Siwanowioz 
Bogdan, Umiński Maolej, Dobosz Irena, 
Brzozówska-Janlak Teresa, Dusinski 
Ireneusz, Sarbiński Lechosław, Szawłowski 
Zdzisław, Sieozkouski Łukasz 

(̂ 4̂  Sposób wytwarzania związków mono- 1 die* 
strooynowyoh. 

(57) Sposób wytwarzania związków mono- i die» 
strowyoh o wzorze ogólnym 1 i/lub 2 i/lub 3, 
w któryohR oznaoza atom wodoru lub grupę alki¬ 
lową o 1-18 atomaoh węgla, R oznaoza grupę 
alkilową o 1-4 atomaoh węgla, R oznaoza gru¬ 
pę alkilową o 2-18 atomaoh węgla a n ma warto¬ 
ść 0,1 lub 2, przy ozym R2 jest zawsze większe 
niz R.J, polega na tym, ze ester alkilowy ot— 
-nienasyoonego kwasu karboksylowego o wzorze 
ogólnym R1OC/O/CRsCHg, w który« R i R1 mają 
wyżej podane znaozenie, poddaje się jednoczę» 
ćnie reakoji z metallózna cyną, alkoholem o 

2 2 
wzorze ogólnym R OU, w którym R ma wyżej po» 
dane znaozenie i chlorowodorem, w obecności 
chlorku oyny /II/, ewentualnie z niewielkim 
dodatkiem związków oynoorganioznyoh o.wzorze 'i 
ogólnym 1 i/lub 2 l/lub 3, w których R1 i BT V 
mają wyżej podane znaozenie. Wytworzone zwi 
zki służą do otrzymywania stabilizatorów ter» 
mioznyoh polimerów» /i zastrzeżenia/ 



Nr 9 1989 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 33 

I» fei) CO7H Ál (ZÎ/ 268381 
fy i) 

87 10 22 
i) Tarohomińskie Zakłady Farmaceutyczne 

"Polfa", Warszawa 
Biadrzycki Marek» Wawrzynie«ioz Mieozy-
sław, Dahlig Halina, Szymańskl Jerzy, 
Szmiglelski Witold, Miłkowski Panel 
Sposób otrzymywania cyklicznego 11-12 
-węglanu erytromycyny A 

fei) Sposób otrzymywania oykliozcego 11,12-
•-węglanu erytromyoyny A polega na zaatoaowa-
niu glikolu alkilenowego w iloaoi 1,5 mola 
na 1 mol substrátu erytromyoyny zaraz na po¬ 
czątku reakcji tranaeatyfikaoji węglanu alkl-
lenu erytromycyną i na prowadzeniu prooesu w 
zakresie temperatur 10-50 C, korzystni« 
25-28 C. /4 zastrzeżenia/ 

4 fei) C08B A2 (ki) 273969 (22) 88 07 29 

(71) Zakłady Włókien Chemioznyoh "Chemitez-
¥istom", Tomaszów Mazowieoki 

(72) Szklarewioz Jerzy, Lambert Jarzy, 
Smoleo Ryszard, Piotrowski Zbigniew, 
Luozak Andrzej, Bernas Jerzy 

(jjk) Sposób otrzymywania karbokaymetylooelu-
lozy z oe lulozy zwłaszoza rege ne row ana .1 

(57) Sposób polega na tym, že ce lu lozę regene¬ 
rowaną poddaje s i ę prooesowi wstępnego spuloh« 
niania przy jednoozesnym traktowaniu wodnym 
roztworem wodorotlenku sodowego o s t ę ż e n i u 
2OO-25O g/domJ, w temperaturze 393-313°K, 1» 
ozas ie 6O-8O min. , a następnie reagenty dopro-
wzadza s i ę przy intensywnym mieszaniu do tem¬ 
peratury 292-298°K, po ozym przeprowadza s i ę 
w tym samym aparaoie e s t ry f ikao ję otrzymanej 
a l k a l i o e l u l o z y , dozując przygotowaną oddziel¬ 
n ie s ó l sodową kwasu monoohloroootowego w 
ozaaie 80-100 min», os iągając temperaturę 
końcową 31O-32O°K, zas otrzymany produkt pod¬ 
daje s i ę homogenizacji i dojrzewaniu w tem¬ 
peraturze 3^3-353°Cf pray Intensywnym miesza¬ 
n i u , po ozym dozuje s i ę środek konserwująoy 
z grupy związków tlenowych boru w i l o ś o i 
0,2-2,0^. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) C08P AI è1) 368391 §2) 87 10 24 
(71) Institut Chimii Akademii Nauk Uzbekskoj 
, SSR, Taszkient, SU 
Ç2) Artykov Faryohdzon Alimovio, Zajnutdinov 

Sadriddin, Aohoedov Karim Sadykovio 
(54) Sposób wytwarzania rozpuszczalnego w 

wodzie pąlielektrolitu 
(57) Sposób wytwarzania rozpuszczalnego w wo¬ 

dzie polielektrolltu polega na tym, ze pro¬ 
wadzi się reakoję kwasu akrylowego i/lub me-
takrylowego z węglanem amonowym prsy tempera¬ 
turze 15-20°C i przy stosunku molowym kwasów 
akrylowych do węglanu amonowego /1-4/:1 odpo¬ 
wiednio, do otrzymanej mieszaniny reakcyjnej 
dodaje się nadtlenek wodoru w iloéoi 0,1-1,Ojí 
masy kwasów akryIowyoh oraz 5-i4-prooentowy 
wodny roztwór kleju stolarskiego na podstawie 
białka poohodzenia zwierzęcego w iloáoi 0.7-
-2,0̂ > masy kwasów akrylowyoh w przeliczeniu 
na suchą masę, i. polimeryzuje się mieszaninę 
raakoyjną najpierw przy températures 15-23 C 
w oiągu 3O-6O minut, a następnie prey samoczy¬ 

nnym wzroście temperatury do 1io-130°C. 
Otrzymany pollelektrolit znajduje za-

stoaowanle jako flokulant. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) C08F AI (fci) 268398 £2) 87 10 21 
(71) Ośrodek Badawoao-Rozwojowy Kauczuków 

i Tworzyw Winy Iowy ob, Oświęoim 
(72} Durak Maksymilian, Krótki Erwin, Knypl 

Eugeniusz, Kosówska Stanisława, Ren 
Ireneusz, Wróbel Zdzisław 

i*) Sposób wytwarzania kopolimeru styrenu g akrylonitrylem 
(57) Sposób wytwarzania kopolimeru z akrylo-
n I try le m zdolnego do ekspandowania w tworzywo 
o budowie komórkowej, polega na tym, ze mie¬ 
szaninę monomerów i odpowiednich dodatków pod¬ 
daje się wstępnej prepolimeryzacji a następ¬ 
nie polimeryzacji suspensyjnej az do uzyska¬ 
nia stopnia przereagowanla w granicach 75-95?». 
Do tak otrzymanej gruboziarnistej dyspersji 
kopolimeru wprowadza się 6-1 Ô i wagowyoh pen-
tanu jako árodka spieniającego i prooes nasy-
oania prowadzi się pod olśnieniem 0,7-1,0 MPa 
w temperaturze ĆO-8O°C. 

Po zakończeniu procesu nasyoania, masę 
polimeryzaoyjną schładza się i przerabia na 
tworzywo piankowe. /4 zastrzeżenia/ 

4 (51) C08G A1 (21) 264509 fei) 87 03 06 
hi) Politechnika Szozeoiúska, Szczeoin 
Q2j Słonecki Jerzy, Ukielski Ryszard 
(§4) Sposób wytwarzania modyfikowanych wielo-

Blokowyon tern opinât óv; kopolieatroqterowych 
i/lub kopoliestroeteroamidowyoh 

(57) Sposób według wynalazku polega na prze¬ 
prowadzeniu syntezy na drodze estryfikaoji 
i/lub transestryfikaoji kwasów dikarboksylo-
wyoh i/lub dwuestrów kwasów dikarboksylowyoh 
z oligoalkilenaoksydiolami o masie oząsteoz-
kowej od 350 do 10000 i dlolami małooząsteoz-
kowymi o liozbie atomów węgla od 2 do I5 i 
triolami o masie cząsteczkowej od 92 do 10000 
i/lub tetrolami o masie oząateozkoweJ od 122 
do 10000 w obecności katalizatorów i dalej 
poliestryfikaoji stopowej, przy ozym do estry¬ 
fikaoji i/lub transestryfIkaoji oraz poliest¬ 
ryf ikaoji opróoz ollgoalkilenooksydioli sto¬ 
suje się oligomery estrowe i/lub amidowe, 
i/lub estrowoamidowe, i/lub epoksydowe, i/lub 
węglanowe zakończone grupami funkcyjnymi Jak 
grupy -COOH, l/lub -0H, i/lub -Nh*2 o masie 
oząataozkowej od 300 do 12000 w iloáoi od 0,5 
do 90£ wagowyoh. w stosunku do oligoalkileno-
oksydlolu. /6 zastrzeżeń/ 

A1 (|i) 268372 £2) 87 10 21 
Politeohnika Szczecińska, Szozeoin 
Rosłanieo Zbigniew, Uojoikiewioz Henryk, 
Kutek Piotr, Kapelański Antoni, Oil 
Bogdan 

M) Sposób wytwarzania elastomerów kopolie-
stroeterpwyoh zwłaszoza do produkcji 
węży pozarnlozyoh 

fei) Sposób polega na tym, że elastomer UJ-
poliestroeterowy otrzymuje się na drodze syn¬ 
tezy poprzez wymianę estrową a następnie pi>-
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likondensąoję. Do syntezy «prowadza się aroma• 
tyczne kwasy dwukarboksylowe lub ich dwuestry 
z uiskocząsteczkowymi diolami, oligoeterodio-
lami, środkami rozgałęziającymi, stabilizato¬ 
rami i katalizatorami oraz oligoestrodioleni o 
masie cząsteczkowej od 5OO do 50OO w iloáoi 
du 50 procent w przeliczeniu na polimer Uli-
goestrodiol wprowadza się w mieszaninie z oli> 
yi)€terudiulem o masie cząsteczkowej od ĆOO do 
ŐOOÜ i 1 ,'ł-butanodiolem i triolem o liozbie 
atomów w$gla od 3 do 20 i/lub tetroleto o li¬ 
ozbie atomów węgla od k do 20. 

/2 zastrzeżenia/ 

C08G Al £ i ) 268387 (22) 87 10 23 

fri) Centrum Badań Molekulnrnyoh 1 Mattr omele-
kulamy oh PAN, Lód* 

(72) Penczok Stanisław, Kubisa Przemysław, 
Biedroù Tadeusz 

Ç>4y Sposób usuwania cyklicznych oligomerów 
z liniowych polieterodioll 

(57I Sposób według wynalazku polega na tym, 
że przez polieterodiol utrzymywany w tempera¬ 
turze powyżej 100°C przepuszcza się przegrza¬ 
ną parę wodną o temperaturze powyżej 100 C. 

/1 zastrzeżenie/ 

C08G 
1101B 

A1 (21) 2685'łO (g2) 87 10 30 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk; Zakłady 
Tworzyw Sztuoznyoh "Erg", Gliwioe 

(72") . Masiulanis Bogumiła 
(p^y Sposób wytwarzania poliuretanoŁuiidowyctt 

folii, powłok i kompozytowych materiałów 
zwłaszcza elektroizolacyjnych 

(57j Sposób wytwarzania poliuretanoimidowyoh ro¬ 
ili, powłok i kompozytowych materiałów zwła¬ 
szcza' elektroizolacyjnyoh, polega na tym, że 
uzyskuje się je z prepolimeru poliuretanowego 
otrzymanego przy stosunku grup NCO:OH 1,5*13 
vi reakcji z dibezwodnikiem kwasu tetrakarbo-
kaylowego, na przykład piromellitowego, za¬ 
wierającego do kilku procent kwasu, użytym w 
ilości takiej aby ogólny stosunek molowy dii-
zucyjaniauu do sumy moli pozostałyoh reagentów 
wynosił ud U,9 do 1,1. Proces addycji prowadzi 
się w laieszaninie rozpuszczalnika typu amido¬ 
wego i aootonu, w stosunku wagowym od 1x10 do 
1:1 i w takiej ilości aby stężenia reagentów 
wyniosła 10ř90>, W temperaturze ^0^65°, ko-
rzyatnia 55ŤÓ~OUC, w czasie 1fZk godzin. Ma¬ 
teriały pokryte lub nasycone poliuretanoimidem 
wygrzewa się w temperaturze 5O?19O C, po ozym 
zesunuje w temperaturze 19O?25O C W czasie 
1-2*4 godzin. V wypadku materiałów powlekanýoh 
lub nasyconych poliuretanoimidem składających 
sio z kilku warstw stosuje się przed procesem 
sezunuwania drugi etap wygrzewaniawtempsra-
turze 170 r Z%O°C pod ciśnieniem 1 Ť 10 MPa. 

/1 zastrzeżenie/ 

ił (51) 00b(i A2 (21) 273630 (22) 88 07 07 
(75) Żntuiewicz Zdzisław, Szozeoin 
(5k) äput>6b otrzymywaniu upłynnlao^u miesza¬ 

k i d l i dŁży \ b d o i c t i nki do "oraz uplýiuiionu 
nia podŁoży \t budownictwie 
nu mieszanka do wylewania 

G> ?) 
podłoży w budownictwie 
Spusób otrzymywaniu upŁyimiaoza polega 

na ty«, że siaroeyn sodowy w i loáoi 220 do 
3OO g rozpuszcza s i ę w 8OO do 95O ml wody 
po oayni dodaje s i ę 700 do 900 ml 30^ for- ' 
»aldehydu i 25O do *Ł00 g melaminy i mi«aza-
Jąo ogrzewa s i ę do wrzenia, które utrzymuje 
s i ę 1,5 do 2,5 godziny, a następnie ochładza 
s i ę substancję dó temperatury 65 do 75°u 1 
dodaje 6OO do 800 ni 1,5> wodnego roztworu 
kwasu siarkowego, po ozym ponownie subatan«. 
oję doprowadza s i ę do wrzenia i utrzymuje 
ten stan przez 3,5 do 4,6 godziny, po czyn 
oohŁadza s i ę do temperatury ^5 do 55°C i od¬ 
parowuje pod zmniejszonym olśnieniem, zaś 
tak otrzymaną substancję o konsystencji syro¬ 
pu wylewa s i ę do płaskiego naozynia i po za¬ 
krzepnięciu rozdrabnia i miele. 

Upłynniona mieszanina do wylewania pod¬ 
łoży zawierająca oement i wodę, charaktery¬ 
zuje s i e tym, że zawiera również 75 do 88% 
wagowych anhydrytu, 3 do 8£ wagowych wpana, 
3 do S£ wagowych piasku szklarskiego oraz 
0,1 do 0,8i<» wagowych upłynniacza, otrzymane¬ 
go wyżej opisanym sposobem. /2 zastrzeżenia/ 

k fel") C08J 
' C10L 

A1 fel) 267387 (22) 87 08 20 

(71} Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimiero« 
Pułaskiego, Radom 

(72) Czerwiec Wojciech, Kwiatek Aldona, Słu-
pczyński Michał, Abrysowska-'^ymióska 
Jola K,, StokŁosa Tadeusz, Kozłonski 
Jerzy, Dąbrowski Jacek, Prot Tomasz 

V v Sposób wytwarzania depresatora 

{̂ 7) Uepresator otrzymuje s i ę w ten sposób, 
że odpadowy pol ietylen i / lub polipropylen 
poddaje s i ę prooesowi degradacji ut leniają- -
oej prowadatonej w podwyższonej temperaturze ■ 
do uzyskania pożądanego stopnia utlenienia 
i degradaoji. Czynnikiem utleniająoo-degra-
dująoym jes t ozon przepuszczany przez złoże 
odpadowego polietylenu i / lub polipropylenu, 
podgrzane do temperatury 3O-35O°C. 

. .„.- . "̂fS- /2 zastrzeżenia/ 

fel") C08J 
^ y C10L 

Al Eil) 267388 fož) 87 08 20 

\2y Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimie-
. rza Pułaskiego, Radom 

(72J Czerwiec Wojoieoh, Kwiatek Aldona, 
Słupozyński Michał, Abrysowska-Tymińska 
Jola £ . , StokŁosa Tadeusz, Kozłowski 
Jerzy, Dąbrowski Jaoek, Prot Tomasz 

(pk) Sposób wytwarzania de prasą torów 

^7] Depresatory otrzymuje s i ę prowadzą o w 
podwyższonej temperaturze proces degradacji 
ut leniającej odpadowego polietylenu. Proces 
powyższy prowadzi s i ę do ozasu pojawienia 
s i ę w produkcie grup karbonylowych i / lub 
izoparafin i uzyskania żądanego stopnia zde¬ 
gradowania. ' /3 zastrzeżenia/ 

(51) C08J 
C10i, 

A1 (21) 2Ó7389 ^2) 87 08 20 

Kazimie¬ (?i) Wyższa Szkoła Inżynierska im. 
rza Pułaskiego, Haduu 

(72) Kwiatek Aldona, Prot Tomasz, Słupozyń¬ 
ski Michał, Czerwiec Wojoieoh 

<5'ł) Spoaób wytwarzania dapresatorów 
6?") Ueprosatory otrzymuje s ię prowadząc w 
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podwyższonej temperaturze prooes degradacji 
utleniaJąoeJ odpadowego polipropylenu. Prooes 
powyższy prowadzi się do ozasu pojawienia si« 
w produkoie grup karbonylowyoh i/lub izopara-fin i uzyskania żądanego stopnia zdegradowa-
oia. Jako ozynoik utlenlająoo-degradująoy sto* 
#uje sie tlen powietrza lub nadtlenek albo «o« dorotlenek organiczny. /3 zastrzeżenia/ 

(51) CO8J A1 (2i) 267965 (22) 87 09 24 
fol) Zakłady Przemysłu Chemicznego' "Gumtex", 

Międzyrzecz 
(72) Dąbrowski Jerzy, Zając Grzegorz, Kaozma-7 rek Andrzej 
(54) Sposób rozdzielania i oozyazozan la mie¬ 

szaniny odpadów pouzytkowyoh z tworzyw 
sztucznych, zwłaszcza termoplastycznych 

fol) Sposób według wynalazku polega na prze» 
nleszozaniu mieszaniny odpadów w zbiornikaoh 
z oleozą myjąoą o różnej gęstośoi, ułożonyoh 
kaskadowo, przy czym gęstość oieozy myjącej w 
poszozególnyoh zbiornikaoh kaskady, Jest tak 
dobrana, że z każdego z nioh odzyskuje się Je» 
den z rodzajów odpadów, zaś w oelu przyspie¬ 
szenia prooesu stosuje sie środek powierzoh-
niowo ozynny o stężeniu nie większym od 2$b, a 
temperatura oieozy myjącej w każdym ze zbior¬ 
ników nie może być wyższa od temperatury wrze¬ 
nia tej oieozy. /5 zastrzeżeń/ 

ii) CO8L _ AI (Sil) 27ÍH56 (22) 88 08 10 
60) 87 08 18 - GB - 87/19^85 
Q{j Warner-Lambert Company, Morris Plains, US 
nk) Sposób wytwarzania ukształtowanych przed¬ 

miotów ze skrobi 
(j>7) Przedmiotem wynalazku Jest sposób wytwa¬ 
rzania ukształtowanych przedmiotów ze skrobi, 
takich Jak: butle, arkusze, błony, materiał 
opakowaniowy itp. 

Sposób według wynalazku polega na tym, ze 
kompozycję zawierającą wstępnie przetworzoną 
skrobię o zasadniczo zmienionej strukturze 
oraz wodę w iloáoi 10-201« wagowyoh w stosunku 
do oałkowitej ilosoi kompozycji, ogrzewa się 
do temperatury dostateoznie wysokiej dla spo¬ 
wodowania zasadniczej zmiany struktury skrobi 
i wytworzenia stopu, po ozym stop ten przetran> 
sportowuje się dD formy i chłodzi w niej do 
temperatury niższej od temperatury jego zeszk¬ 
lenia, wytwarząjąo stały, ukształtowany przed¬ 
miot. /2I zastrzeżeń/ 

k (51) C08L A1 275215 88 1O12 
87 10 13 - us - 107210 
Monsanto Company, St. Louis, US 

04) Ukształtowany wyrób z mieszanki kauczuku 
"I tworzywa sztucznego oraz sposób Jego 
wytwarzania 

67) Celem wynalazku jest uzyskanie wyrobów na¬ 
dających się do eksploatacji w temperaturze 
wyższej od temperatury topnienia samego tworzy¬ 
wa sztucznego. 

Zgodnie z wynalazkiem ukształtowane wyro¬ 
by wytwarza się z mieszanek kauozuku i tworzy¬ 
wa sztuoznego, w któryoh kauozuk ma postać od-
dzlelnyoh zwulkanizowanych cząstek rozproszo-
nyoh w tworzywie sztucznym. Po ukształtowaniu #> 

wyroby poddaje si« sieoiowanlu wolnorodniko-
wemu, przekształoająo mieszankę ze stanu ter-
moplastyoznego w stan termoutwardzony. 

/17 zastrzeżeń/ 

) CO9B A1 £i) 268529 £2) 87 10 29 
Politechnika Gdańska, Gdańsk 
Miszozyk Andrzej, Szauer Tadeusz 

lent prze o Łw rdzewny do farb o wtaa-
nośolaoh protektorowych 

$ Pigment składa się z 5*6o£ wagowyoh pyłu 
cynkowego i 95ř^0£ wagowyoh ferrytu manganowo• 
-oynkowego zawierającego 9,^^18,9 g manganu, 
^•5ř13f8 g cynku 1 2*7,I*ř52,9 g żelaza w 100 g 
ferrytu. /I zastrzeżenie/ 

C09B 
CO7C 

A2 £i) 273895 §2) 88 07 20 

1) Uniwersytet Łódzki, Lodž 
2) Ignaozak Maksymilian, Dziegieć Józef, 

Prawieki Krzysztof, Andrijewski Grzegorz 
Sposób utleniania 2.6-dimetyloaniliny 

(̂ 7) Sposób polega na utlenieniu 2,6-dimetylo-
aniliny w wodnym roztworze kwasu nadchlorowe¬ 
go o stężeniu korzystnie 4,0 mol.dm"3 przy u-
żyoiu nadchloranu cerowego w iloáoi mniejszej 
od steohniometryczneJ w stosunku korzystnie 
11:6 do 2,6-dimetyloanlliny. Produktem utle¬ 
niania Jest nadohloran 3,3 ,5,5*-tetrametylo-
-4,4'-diiminodifenoohinonu. 

/1 zastrzeżenie/ 

C09D A2 273955 88 07 28 
\[\) Południowe Zakłady Przemysłu Skórzanego 

"CHEŁMEK" Zakład Obuwia w Będzinie, 
Będzin 

(?2J Jaw or ski Maroeli, Moozyński Zdzisław, 
Dyrda Eleonora, Wawrzyński Kazimierz 

fe4) Emulsja obuwnicza i sposób jej wytwarza¬ 
nia 

(57) Emulsja obuwnicza zawiera w 67 do 92 czę-
áoiaoh wagowyoh wody o maksymalnej temperatu¬ 
rze 95°C 5 następująoe składniki: do 12 ozęa-
oi wagowyoh wosku syntetycznego, 1,5 do 6,0 
ozęeoi wagowyoh emulgatora, 1,5 do 6,0 ozęśoi 
wagowyoh plastyfikatora typu tłuszozowego, 
1,0 do 6,0 ozęeoi wagowyoh emulsji silikonowej, 
do 3,0 ozęeoi wagowyoh pigmentu i 1,5 ozęeoi 
wagowyoh wazeliny balsamicznej. 

Sposób wytwarzania emulsji obuwniozej po¬ 
lega na tym, że do podgrzewanego pojemnika z 
mieszadłem wlewa się 67 do 92 ozęaoi wagowych 
wody i podgrzewa ją do temperatury 95°C i do 
niej dodaje składniki emulsji obudowniozeJ. W 
poozątkowej fazie dodawania składników stosu¬ 
je się prędkość 50 do 60 obrotów na minutę 
mieszadła, a po uzyskaniu jednorodnej konsys¬ 
tencji emulsji zwiększa się prędkość mieszad¬ 
ła do 220 obrotów na minutę. W końoowej fazie 
prooesu, przez okres 15 minut, stosuje się 
prędkość mieszadła 1000 obrotów na minutę. 
Przez oały ozas prooesu utrzymuje się w pojem¬ 
niku temperaturę 95°C. W kolejności schładza 
się emulsję do temperatury 40 C i zmniejsza 
obroty mieszadła do 100 ubrotów ua minutę, 
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po ozym zleva się emulsję poprze» sito do 
pojemników'konfekcyjnych. 

/2 zastrzeżenia/ 

k (51) C09J AI (fci) 268538 (£2) 87 10 29 
hi) Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa 
Ç72) Kassube Włodzimierz, Vojoieohowski Sta-
' nisław, WÓJoik Alicja 

(">4) Klej do szkła optycznego -' • 
(pf\ Klej a tan ovi mieszaninę epldianu 5 w« fta* 
lanie dwubutylowym « iloáoi 100 ozęśoi wago¬ 
wych, trójetylenoozteroaaiay w iloáoi 10 ozça-
oi wagowych oraz eteru nonylofenylo glioydylo-
wego w ilości 15 ozęśoi wagowych. 

Klej według wynalazku przeznaozony Jeat 
do klejenia duzyoh powierzchni elementów op-
tyoznyoh na zimno. /I zastrzeżenie/ 

h (51) C09J Al %î) 2?43t5 (22) 88 08 19 
60) 87 08 20 - DE - P 3727847.9 
(711 H.B. Ful ler GmbH, Monachium, DE 
(72) Schweigert Ludwig, Reischle Ferdinand, 

Edelberg Rainer 

dk) Kle 
kTë 

j topliwy oraz sposób stosowania 
ju topliwego 

k 
ró 
ki) Klej topliwy z termoplastycznych polime¬ 
ó lub prepolimerów lub z żywic sztuoznyoh 

lub ich mieszaniny, oharakteryzuje s ie tym, że 
składa się z 00 najmniej dwóch składników /A, 
B, C, . . . / , z których 00 najmniej dwa są reak¬ 
tywne i reagują ze sobą bez przypadkowego do¬ 
stępu wilgooi. 

Sposób stosowania kleju polega na tym, śe 
klej przygotowuje sie oddzielnie, w postaci 00 
najmniej dwóch składników /A, B, C, . . . / , przy 
ozym składniki te dopiero tuz przed naniesie¬ 
niem ioh na powierzohnlę podłożową sklejanych 
ozeáoi nagrzewa sie i miesza. 

' :•" /23 zastrzeżenia/ 

** (?l) C09J Al (fel) 27*^86 £2) 88 09 01 
60) 87 09 01 - DE - 37 29 I65.3 : / 87 12 23 - DE - 37 43 9^5.6 
m l Lohmann GmbH und Co. KG, Neuwied, D£ 
(72) Jaegar Ha lvor , Hoffmann Hana-Rainer, Meoo> 

n i Re inho ld , K l e i n R o b e r t - P e t e r 

feU) środek do uwalniania i / l" b wprowadzania 
subatanoji z to pl lvi y eh klejów kontaktowych 
i sposób wytwarzania tego środka 

(pi) środek db uwalniania i/lub wprowadzania 
substanoji z topliwyoh klejów kontaktowyoh przy 
Jednolitym lub nieregularnym rozłożeniu substa¬ 
ncji, oharakteryzuje się tym, ze temperatura 
przetwarzania topliwego kleju kontaktowego znaj¬ 
duje się w zakresie 4O-8O°C, przy ozym topliwy 
klej kontaktowy składa się z polimeru w i lości 
10-100> wagowych plaatyfikatora w iloáoi 10-80% 
wagowych, lepiszcza w iloáoi 10-80?» wagowych, 
ewentualnie środka przeoiwstarzeniowego w iloá¬ 
oi 0,1-5> w aß owy oh i ewentualnie 0-70Jb wagowych 
wypelniaozy. 

Sposób wytwarzania árodka do uwalniania 
i/lub .wprowadzania substanoji z topliwyoh klejów 
polega na tym, že wprowadza się w sposób oiągły 
lub niaoiągly topliwy klej kontaktowy w postaci 
stopionej zawierający subatanoję, która ma być 
uwalniana, w temperaturze topliwego kleju kon¬ 

taktowego w zakresie 4o-80°C, do nośnika i 
ewentualnie stosuje się materiał stanowiąoy , 
warstwę oohronną, albo wprowadza się do mate¬ 
riału stanowiącego warstwę oohronną i ewentu» 
alnie stosuje aię nośnik* 

/10 zastrzeżeń/ 

4 (śi) C09J 
A61M 

Al §j) 27^^88 (22) 86 09 01 

Q0) 87 09 01 - DE - P 37 29 165.3 DE 
87 12 23 - DE - P 37 43 946.4 DE 

m ) Lohmann GmbH und Co. KG, Neuwied, DE 
*2) Jaeger Halvor, Hoffmann Hans-Rainer, 

Meooni Reinhold, Klein Robert-Peter 

\Py środek do kontrolowanego wprowadzania 
ň*i troglioeryny do skory ludzkiej i zwie. 
rzeoo l , zwłaszcza w postaoi plastra i 
ś"pos6b wytwarzania tego środka 

(JÍ7/ środek ma warstwę wierzchnią nieprzenJ 
Iną dla nitrogl ioeryny,•pojedynczy lub wie] 
częściowy zbiorniczek k le ju kontaktowego zawj 
rająoego n i trog l ioeryoę przy j e j Jednol i ty« 
lub nieregularnym roz łożeniu , oraz, ewentual»j 
n i e , usuwalną powłokę oohronną nieprzenikaIną 
dla n i t rog l ioeryny . Zbiorniczek j e s t wytwarza» 
ny przy zastosowaniu topliwyoh klejów kontak- -
towyoh o temperaturze przetwarzania 40-80 C. 

Sposób wytwarzania środka polega na tym, 
ze do nośnika lub do materiału stanowiącego 
warstwę oohronną wprowadza s i ę w sposób oiągły 
lub n ieo iąg ły topliwy k l e j kontaktowy w posta» 
oi s topionej zawierający n i t rog l ioerynę , w te» 
mperaturze topliwego k le ju kontaktowego w za» 
kresie 10-80 C. /ó zastrzeżeń/ 

(51) C09K 
C21D 

A1 | i ) 259 812 (22) 86 05 

wij Gwarę ot w o Meohanizaoj i Górniotwa "POLMAOj 
w Katówioaoh, Fabryka Zmechanizowanyoh 
Obudów Soianowyoh "FAZOS", Tarnowskie Q6fl 

(?2) Swoboda Joachim, Ziob S t a n i s ł a w , Spałek 
Kazimierz 

fe4) Cieoz chłodząca, zwŁaazoza do hartowani 
(57) 

ozy 
Cieoz ohłodząoa j e s t roztworem wodnym oi 

ozy' ohłodząco-smarująoej, która składa s i ę z 
o le ju o temperaturze zapłonu nie n i ż s z e j nia 
180°, emulgatora, dyspergatora oraz dodatków 
przeoiwkorozyjnyoh, z dodatkiem sody kaustyc 
nej . /3 zastrzeżeni 

k &i) C09K AI fei) 273535 (22) 88 07 aa 
CO4B 

(jo) 87 07 06 - US - 069,732 
frl) Lanxide Technology Company, LP, Newarfcj 
^ ' US 
(kk) Sposób wytwarzania produktu promadząoeg^ 

ciepło i produkt gromadząoy ciepło 
67) Spospb wytwarzania produktu gromadzącego] 
ciepło, zawierającego korpus metalu maoier*y»i 
tego i samoistnie spójną warstwę ceramiczną, 
utworzoną jako całość z metalowym korpusem i 
osłaniającą ten korpus, charakteryzuje się tyWi 
ze polega na ogrzewaniu korpusu metalu aaoie>-
rzystego w obecności utleniaoza, do temperati 
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ry powyżej temperatury topnienia tego metalu 
isaoi«ny«ttgo, leoz poni±«j temperatury top¬ 
nienia jego produktu reakoji utleniania w tej 
temperaturze, reakoji stopionego metalu ma¬ 
cierzystego z utlenlaözem i utworzeniu stano¬ 
wiącej całość z korpusem metalu macierzystego 
warstwy produktu reakoji ntleniania, przeno¬ 
szeniu atopionego metalu macierzystego przez -
produkt reakoji utleniania do kontaktu z.utle¬ 
niaczem, tak ze produkt reakoji tworzy w spo¬ 
sób o lągł. y ooras grubszą warstwę i jednooze-
śnie odciąga stopiony metal z tego korpusu. 
Reakoję prowadzi sie przez okres wystaroza-
jąoy do rozbudowania warstwy produktu utle¬ 
niania i umożliwiający oslonięoie nieprzerea-
gowanego metalu maoierzyatego i utworzenie 
wnęki na skutek odoiągnięoia metalu maoierzy¬ 
atego. Przedmiotem zgłoszenia jest także pro¬ 
dukt gromadzący oiepŁo wytworzony tym sposo¬ 
bem. /27 zastrzeżeń/ 

C1OC Al (21 268535 Î2) 87 10 29 
qy Podkarpackie Zakłady Rafineryjne im. 

Ignaoego Łukasiewicza, Jasło 
ft SŠ) Kosblał Fryderyk 
(j4) Sposób granulowania parafiny 1 asfaltów 
67) Sposób charakteryzuje się tym, że parafi¬ 
nę 1 kandellnę po odolejeniu i/lub rafinacji, 
a asfalty 1 lepki po oksydaoji i/lub flukso-
waniu, rozdeszoza się u szozytu pionowych wież 
oylindryoznyoh z równoczesnym rozpylaniem wo¬ 
dy oraz przeciw prądowym nadmuohiwaniem powie¬ 
trza od dołu oylindryoznyoh wież, przy ozym 
dla asfaltów i lepików bezpośrednio poniżej 
nadmuchu powietrza rozpyla się talk, krzemio¬ 
nkę koloidalną, mielony węglan wapnia lub od¬ 
padowe popioły. /I zastrzeżenie/ 

4(i>i) ClOO Al £i) 268472 (22) 8? 10 26 
(71) Ośrodek Badawozo-Rozwojowy Przemysłu 

Rafineryjnego, Płook 
(72) Sosnowska-Maoiukiewicz Lilia, Zagrodnik 

Helena, Popkowska Mirosława, Chrapek 
Tadeusz, Frąozek Kazimierz 

/54) Sposób rozdzielania mieszaniny poreak-
oyjnej z procesu hydroodsiarozania olejów 
napędowych 

(57J Sposób rozdzielania mieszaniny poreakcyj¬ 
n e j z prooesu hydroodsiarozania olejów napę-
dowyoh polega na tym, że fazę parową uzyskaną 
po rozdzieleniu mieszaniny w separatorze pra-
oująoym w temperaturze 453-523K podaje się do 
separatora pracującego w temperaturze 393-433K 
w którym następuje oddzielenie dużej ilośoi 
oleju napędowego zawartego w fazie parowej, a 
fazą parową z tego separatora kieruje się do 
separatora praoująoego w temperaturze 293-323K. 
Fazę gazową z ostatniego separatora kieruje 
się do układu usuwania siarkowodoru, zaś fazy 
oiekłe z trzeoh separatorów łąozy się w jeden 
strumień 1 podaje do kolumny stabilizacyjnej 
oleju napędowego. Opary z kolumny stabiliza-
oyjnej, przed wprowadzeniem ich do zbiornika 
orosienia kolumny przechodzą przez wymiennik 
Oiepła, w którym ogrzewają absorbent w dole 
kolumny desorpcji siarkowodoru z aminy, dos¬ 
tarczając oiepło do prooesu desorpoji. 

/I zastrzeżenie/ 

C10L Al (21) 274489 Q>£) 88 09 01 
87 09 02 - OB - 8720606 
Ex* on Chemical Patents Ino., Florham. 
US 
Środek polepszający płynność 1 obniża¬ 
jący temperaturę mętnienia olejów 

(57) 5 środek zawiera polimer mający okreálone 
grupy alkilowe o 00 najmniej 8 atomach węgla 
w łańcuchu, poohodząoy /a/ z mieszaniny mono¬ 
merów, mająoyoh tylko 2 grupy alkilowe, z któ¬ 
ry oh jedna jest o 00 najmniej 3 atomy węgla 
dłuższa od drugiej, albo /b/ z mieszaniny mo¬ 
nomerów majacyob tylko 3 grupy alkilowe, róż¬ 
niące się 00 najmniej trzema atomami węgla, 
przy ozym środkowa grupa alkilowa ma długość 
równą połowie sumy długośoi grup pozostałyoh. 

środek może też zawierać polimer pooho¬ 
dząoy z monomeru mającego dwie grupy alkilowe 
określone wyżej pod /a/ lub trzy grupy alkilo¬ 
we określone wyżej pod /b/. 

Przedmiotem wynalazku są też kompozyoja 
i konoentrat zawierające opisany wyżej środek« 

/17 zastrzeżeń/ 

4 £1) C11D AI (Si) 268431 ^2) 87 10 23 
(J71) Ośrodek Produkcyjno-Wdrożeni owy Rozwiązań 

Innowaoyjnyoh "Pronoteoh", Spółka z 0.0. 
Stowarzyszeń i Przedsiębiorstw Państwo¬ 
wych, Szczecin 
Nagay Zbigniew, Os lew ioz Bolesław, Tala¬ 
rek Grzegorz, Szczęsny Włodzimierz, 
Buohholz Andrzej, Stańozyk Henryk 

(72) 

(j$4) środek do mycia elementów maszyn 
T urządzeń elektrycznych i sposób Jego 
wytwarzania 

(57) środek według wynalazku składa się z 
1-10% wagowych czterochlorku węgla, 30-80% 
wagowych ozterochloroetylenu, 1-155» wagowych 
1,2,3-triohloropropanu i 20-óOSb wagowych wę¬ 
glowodorów alifatyoznyoh c

7*"c
2o* 

Sposób wytworzenia środka polega na tym, 
że związki ohloroorganiozne poddaje się dzia¬ 
łaniu bezwodnym węglanem i/lub wodorowęgla¬ 
nem sodowym w i lośc i do 5% wagowych, w tempe¬ 
raturze pokojowej, po czym dokonuje się od¬ 
dzielenia zawiesiny, 

środek nadaje s ię do zmywania zanieozy-
szozeń, takich jak: pochodne paliw i smarów 
oraz osady węglowe i organlozne z powierzchni 
elementów maszyn i urządzeń elektrycznych. 

/3 zastrzeżenia/ 

C12N A1 fci) 274213 £2) 88 08 12 
87 08 14 - us- 86307 
BioSpeoifio Technologies, Inc., Dallas, 
US 
Sposób wytwarzania bioapeoyfloznego 
polimeru 

(57) Sposób wytwarzania biospeoyrioznego po¬ 
limeru polega na wytworzeniu biokompatybil-
nego nośnika złożonego z eteru metylowego 
akryloamidogllkolanu metylu, metakrylanu hy-
drokayetylu i matakrylanu metylu 1 związaniu 
z nim materiału biologioznego i ewentualnie 
odstępnika, który dzięki temu wykazuje zdol-
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nośó wiązania patologicznych efektörów speoy-
floznyoh albo specyficznych składników płynów 
ustrojowyoh. . . . . /9 zastrzeżeń/ 

I» (51) C12N Al £i) 275509 £2) 88 10 26 
87 10 26 - US - 113»563 
Pfizer Inc., Nowy Jork, US . . '. 

fe4) Mikrobiologiczny sposób wytwarzania 
antybiotyku UK-61.689 i mlkoorganizmów 
wytwarzających ten antybiotyk 

($7) Mikrobiologiczny sposób wytwarzania an¬ 
tybiotyku UK-61,689 o wzorze 1, polega na 
tym, że fermentuje się Aotinomadura roseoru¬ 
fa, mający własności identyfikacyjne ATCC 
53,665, ATCC 53,674 lub ATCC 53.664 w wodnej 
pożywce odżywozej zawierającej iródła przy¬ 
swajalnego węgla, azotu i soli nieorganioz-' 
nyoh w warunkaoh podpowierzohnioweJ fermen-
taoji tlenowej aż do akumulacji znaoznej 
ilośoi wspomnianego związku w pełnej brzeoz-
oe. Sposób wytwarzania nowyoh szozepów należą-
oyoh do rodzaju Aotinomadura polega na muta-
oji Aotinomadura roseorufa, mająoyoh własno¬ 
ści identyfikacyjne ATCC 53,666, 53,665, 
53,664 i 53,67^. /8 zastrzeżeń/ 

4 (ji) C12P 

ty 

Al 2747IO 88 09 16 
87 09 18 - JP - 23^597/1987 
88 03 26 - JP - 72766/1988 
Hideaki Yamada , Kioto, JP; Nitto 
Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokio, 

(72) Hideaki Yamada, Toru Naga saw a 
(j$4) Sposób wytwarzania amidów 
(57) Sposób wytwarzania amidów na drodze bio¬ 
logicznej przez hydrataoję nitrylu do odpowie» 
dniego amidu w wyniku działania hydratazy ni¬ 
try lowej wytwarzanej przez drobnoustrój po¬ 
lega na stosowaniu hydratazy nitrylowej wy¬ 
twarzanej przez drobnoustroje z gatunku Rho-
dooocous rhodoohrou8 w obecności jonów koba¬ 
ltu. /I2 zastrzeżeń/ 

k (p() CI3D At (jíl) 268459 (22) 87 10 26 
Í7Í) Politechnika Wrocławska, Wrocław 

Saspaczytislti Janusz, Ha ba Jerzy, Nowak 
Franciszek, Szydło Lucjan, Składzień 
Jerzy, Weryńska Ewa 

(j>4) lnatalaoja do oozyazozania soku cukro¬ 
wniczego po saturacji pierwszej 

(57) Instalacja jest wyposażona w 00 najmniej 
jedu« sedymentaoyjną wirówkę /13/ usytuowaną 
na wylocie xeayulu oiągłych filtrów /9/ lub 
ii.i wylucio urządzenia zagęszczającego. 

/3 zastrzeżenia/ 

C21D A1 (̂ i) 27547I ^2) 88 10 25 
87 10 28 - DE - 37365OI. 0-24 
Degussa Aktiengesellschaft, Prankfurt 
nad Menem, DE 
Sposób obróbki cieplnej przedmiotów 
metalowych 

(57) Sposób obróbki oie plné J przedmiotów me¬ 
talowych w piecu próżniowym, przez nagrzanie 
przedmiotów a następnie sohłodzenie w gazie 
chłodzącym w atmosferze podwyższonego ciśnie¬ 
nia i pod działaniem przepływu gazu chłodzą-
oego, charakteryzuje się tym, że Jako gaz 
ohłodząoy stosuje się hel, wodór, mieszaniny 
helu i wodoru lub mieszaniny te z zawarto¬ 
ścią gazu obojętnego do 30£ objętosoiowyoh, 
a ciśnienie gazu ohłodząoego p w pieou nas¬ 
tawia się przy aohładzaniu na wartości między 
1-4 MPa, przy czym prędkość gazu chłodząoego 
V jest tak dobrana, że wielkość p.v znajduje 
się w grań i oa ob. 10 do 250 m . MPa • sek "** • 

/k zastrzeżenia/ 

C22B Al (2i) 268420 (22) 87 10 23 
Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice 
Myozkowski Zbigniew, Komorowski Jerzy, 
Diałas Jan, Nowara Jacek 
Sposób odzysku metalu ze złomu kabli 
1 przewodów elektrycznych 

(57) Sposób według wynalazku polega na tym, 
że złom poddaje się rozdrobnieniu, a rozdro¬ 
bniony złom poddaje się separaoji, przy ozym 
w procesie rozdrabniania całkowicie uwalnia 
się od izolacji 30-80^ wagowych metalu znaj-
dująoego się w złomie surowym, a bezpośred¬ 
nio po rozdrobnieniu w procesie separaoji 
wydziela się odpad końcowy, natomiast pozo¬ 
stałość po wydzieleniu odpadu końcowego prze« 
siewa się i po oddzieleniu koncentratu meta¬ 
lu produkt nadsitowy zawraoa się do rozdra¬ 
bniania złomu surowego. /I zastrzeżenie/ 

A1 &i) 268531 (22) 87 10 29 
Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwioe 
Potoniec Andrzej, Czarnooki Józef, 
Zaozkowski Stanisław, Wojoieohowski 
Roman, Laganowski Maoiej, Szynieo 
Zbigniew, Knop Marian, Bratek Stanisław, 
Henolik Włodzimierz 
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(54) Sposób otrzymywania ołowiu w piecach 
obrotowo-wąhadłowych» 

(J57) Przedmiotem wynalazku Jast sposób otrzy« 
mywania ołowiu w piecach obrótowo-wahadło¬ 
wych a materiałów ołowionośnyoh poohodząoyoh 
z hutniotwa miedzi« 

Sppsób według wynalazku oharakteryzuje 
się tym, ża do pieoa obrotów o*4< aha dl owego, 
oprócz materiałów ołowionośnyoh w postaoi 
siarozkowyoh szlamów ołowionośnyoh poohodzą¬ 
oyoh z układu mokrego odpylania gazów odlo¬ 
towych z pieoów szybowyoh do przerobu koncen¬ 
tratów miedzi i siarozanowyoh pyłów z suohe-
go odpylania gazów z konwertorowania kamie¬ 
nia miedziowego, wprowadza sie dodatkowo żu¬ 
żel konwertorowy w ilości do 50% wagowyoh w 
stosunku do llośoi suohej mieszanki szlamów 
1 pyłów, przy czym żużel ten uprzednio roz¬ 
drabnia się do seiarnistośoi poniżej 80 mm. 

/1 zastrzeżenie/ 

4 (51) C22B Al (21) 27396O £2) 88 07 28 
87 07 28 - BG -
Institut po InJenerna Chlmia, Sofia, BG 
Kyuohoukov Georgi Dimitrov, Fleteroh 
ArohibaldV., Mihaylov Indje Ognyanov, 
Elenkov Dimiter Georgiev, Boyadjev 
Lyubomir Antonov 
>osób odzyskiwania metali z roztworów 
ilorków 

(£7/ Sposób odzyskiwania metali z roztworów 
ohlorków przez ekstrakcję metali substancją 
ckatrahująoą, przemycie fazy organicznej, 
wydzielenie i regenerację substanoji ekatra-
hującej, charakteryzuje się tym, ze metale 
ekstrahuje się Jako kompleksy ohlorków meta¬ 
li mieszaniną akladająoą się z a/ anionowy-
tulennej i ohalatyzująoej substanoji ekstrahu» 
JąceJ, lub b/ aolwatująoej i kationowyraie-
nnej substanoji ekatrahująoej lub 0/ aniono-
1 katlonowymlennej substanoji ekatrahująoej, 
rafinat oddziela «lę od fazy organioznej, a 
z tej ostatniej wymywa się aniony ohlorkowe 
a/ wodą, lub b/ wodnym roztworem NH«, lub 0/ 
wodnym roztworem NH-^/NH^/gSO^, następnie 
metale wydziela się z fazy organioznej wod¬ 
nym roztworem H^SO^, wytworzony roztwór slar-
ozanu metali przerabia się dalaj w znany 
sposób, a fazę organiczną zawraca się do 
etapu ekstrakcji po regeneraoji wodnym roz¬ 
tworem, zawieraJąoym Jony chlorkowe« 

Sposób według wynalazku można stosować 
do hydrometalurglosnego odzyskiwania metali« 
regeneraoji kwaśnyoh chlorkowych roztworów 
trewiąoyoh, obróbki śoieków itp. 

^ i-*lrî;O.'';/ "i . .i f'r 

k d$i) C22C Al ^1) 268019 &2) 87 09 30 
hi) Huta Baildon, Katowice 
(JZ) Lubozyúaka Wiesława, Kaliszewski Edmund, 

Christoph Henryk, Mláta Stanisław 
(ji1*) Stal austenityczna o wy s ok loh wtasnoá-

olaoh wytrzymałościowych 
ÜT) Przedmiotem wynalazku Jest stal austeni¬ 
ty ozna o wysokioh właanośoiaoh wytrzymałośoio-
wyoh, odporna na korozję. 

Stal według wynalazku, przy zawartosoi 
w iloáoiaoh wagowyoh: C-0,02-0,io£,*Mn-1,5-
-4,Cf3i, Si-max 1,0JŁ, Cr-15,0-25,0%, Kl-5,0-
-12,0$, Mo- do 3,0$ oraz dodatków niezbędnych 
do uzyskania wymaganych właanosoi, oharakte-
ryzuje alę tym, ze ponadto zawiera w llośoiaoh 
wagowyoh: V-O,2-O,59» i Nb-O-Ot5^. 

/i zastrzeżenie/ 

4 (51) C22C Al £i) 268499 (22) 87 10 26 
h\) Politeohnlka Wrooławska Wrooław 
(72) Orzechów ski Wiesław, Vitozak Stefan, 

Gumienny Hilary, Chórzepa Stanisław, 
Przystupińaki Henryk 

(̂ 4y średni os topowe żeliwo chromów o-mollbda-
nowe 

(*>7) Srednlostopowe żeliwo ohromowo-molibde¬ 
nowe zawieraJąoe 1,8-2,3% wagowych węgla, 
0,8-1,5% wagowyoh krzemu, 0,3-0,6% wagowyoh 
manganu, 12-15% wagowyoh ohromu, 1,8-2,5% 
wagowyoh molibdenu oraz domieszki fosforu w 
i l o ś c i do 0,1% wagowych i s iarki do 0,1% wa¬ 
gowyoh, reszta że lazo , oharakteryzuje s i ę 
tym, że zawiera ponadto 0,01-1,0% wagowych 
aluminium, 0,1-0,5% wagowych tytanu, 0,1-0,3% 
wagowyoh wapnia 1 0,01-0,2% wagowyoh azotu. 

Żeliwo według wynalazku przeznaczone 
Jast zwłaszoza do wytwarzania gniazd zaworo-
wyoh w ailnikaoh spalinowyob/1 zastrzeżenie / 

-***' 
k hi) 023Q 

C22B 
Al fel) 268451 87 iO 27 

^i) Ośrodek Ba daw oz o-Rozwój owy Przerobu Me¬ 
tali Szlachetnych, Uarazawa 

frą)Kiolak Kazimierz, Cieoierski Gerard, 
Karpluk-Kokos Ińska Maria 

^4) Sposób rozpuszczania metali szlachetnych 
(57) Sposób rozpusBozania metali szlaohetnyoh 
i/lub ich stopów w roztworze kwasu solnego i 
utleniaoza polega na tym, że na metal i/lub 
Jego stop działa się kwasem solnym zawierają¬ 
oym katalizator i wodę utlenioną. 

./,;_.;» /3 zastrzeżenia/ 

h (51) D01H Al (21) 268425 

(72) 

D Z I A Ł D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

6 2 ) 87 10 23 

Łódzka Fabryka Maszyn Jedwabniozyoh 
"Polmatex-Majed", Lód» 
Duxka Wojoieoh, Taubwuroel Tadeusz, 
Zivtek Wiktor, Perka Czesław 

(54) Urządzenie k o n t r o l u j ą c e zryw n i t k i w 
^ maazynaoh w ł ó k i e n n i c z y c h 

(57) Urządzenie oharakteryauje s i ę tym, ze 
zaopatrzone J e s t w suwak / 1 0 / b lokujący 
pręt / 5 / z zamocowanym na nim magnesem 
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/k/ ruohomym, a magnesy / 2 / i / 3 / nieruohbme 
nsadzoD« są v przyległyohf tworzący oh kąt 
prosty, śoiankaoh /1b/ Ł / 1o / obudowy / I / . 

. /2 zastrzeżenia/ 

DO6P A1 £ í ) 268470 (22) 87 10 2t> 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwój owy 
Przemysłu D z i ew i a rs k i eg o "Trioomed", 

Brojewaka Barbara, Zołotar«v Viktor 

Sposób barwienia wyrobów włókienniczych 
ytwarzanych z w Lobten lateksowych w 
i 
poób barwienia 

wytwarzanych z w 
mieszanoe z włóknami poliestrowymi 

(57) Sposób polega na tym, že «yroby z włó¬ 
kien poddaje s i f obróboe w kąpieli zawiera-
Jąoej 0,5-1 grama na l i t r niejonowego środka 
powierzohnl owo ozynnego, najkorzystniej ok-
syetylowanego nonylofenolu^ w temperaturze 
5O-6O C w ozasia 20 minut, a następnie barwi 
w tej samej kąpieli wyselekcjonowanymi bar¬ 
wnikami zawieś in owymi v w temperaturze 125-
130°C w ozasie 60 minut w środowisku kwaśnym 
przy pH 5f po czym płucze sie wyroby, zmiek-
oza, odwadnia od nadmiaru kąpieli , suszy w 
temperaturze 100-110°C i stabilizuje w tem¬ 
peraturze 18O-185°C. Można również zmienić 
kolejność prooesów prowadząc najpierw stabi¬ 
lizację wstępną z na parowaniem a potem ob¬ 
róbkę przed barwieniem, barwienie i pozostałe 
operaoje wykończalnioze to jest: płukanie, 
zmiękczanie, odwadnianie z nadmiaru wilgoci 
1 suszenie. , /2 zastrzeżenia/ 

D Z I A Ł E 
BUDOWNICTWO; GÓRKICTVO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

k (jii) E01C Al ^i) 26835I 1̂ 2) 87 10 22 

(71) Huta Stalowa Wola Kombinat Przemysłowy, 
Stalowa Wola 

SJZ) Orłówioz Emil, Jez Tadeusz, Standzoń 
Marian 

(?**) Zbrojona Jezdnia 
(̂ 7) Zbrojona jezdnia oharakteryzuje się tym, 
ze elementy zbrojenia jezdni stanowią posado¬ 
wione w odatępaoh /Z/ belki /I/ o profilu C, 
ułożone równolegle do siebie 1 pod kątem os¬ 
trym do osi jezdni, przy czym belki /i/ są 
wyposażone w zaczepy/3/ kotwiące, a na stro¬ 
nie zewnętrznej mają szereg przelotowyoh wyjęć 
/5/. Belki /I/ są posadowione na betonowej 
podlewoe /6/, która wypełnia ozęśoiowo odstę¬ 
py /Z/ między belkami /1/, a pozostała wie¬ 
rzchnia ozęśó odstępów /Z/ jest wypełniona 
warstwą /7/ utwardzonej masy asfaltowej. 

/2 zas trzaskania/ 

k (51) E01C A1 (gî) 2685I8 87 10 30 

i) Politeohnika Warszawska, Warszawa 
Franoke Barbara, Kalabińska Maria 
Sposób remontowania bitumicznych na 
wierzohni drogowych 
Sposób remontowania bitumioznyob nawie¬ 

rzohni drogowych polega na tym, że remontowa¬ 
ną warstwę nawierzohni bitumioznyob. podgrzewa 
się wstępnie w celu ułatwienia odspojenia od 
warstwy niżej leżąoej, następnie rozdrabnia 
• l ę ją i odspają, po ozym uzupełnia się bra-
kująoe lepiszcze i frakoje kruszywa mineral¬ 
nego i po ogrzaniu mieszanki do temperatury 
130-180°C z jednoczesnym mieszaniem i uzyska¬ 
niu jednolitej konsystenoji materiału, układa 
się mieszankę mineralno-asfaltową w warstwie 
nawierzohni ewentualnie po dokonaniu zabiegów 
pielęgnacyjnych warstwy niżej leżącej. 

/1 zastrzeżenie/ 
ił fel) EOÍfB A3 fel) 268399 (22) 87 10 22 

' B08B ' 
fel) patent 138876 
Üt) Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, 

Gliwioe; 
Rybnioko-Jastrzębskie Gwareotwo Węglowe 
Kopalnia Węgla Kamiennego "Manifest Li-
poowy)' Jastrzębie Zdrój 

(72) Grzywa Karol, Góral Henryk, Motyozka 
Antoni . . 

(«iii) Urządzenie do czyszczenia lub wyoinauia 
szczelin dylataoy.lnyoh 

(57) W urządzeniu prowadnica szynowa / 2 / *4 
umieszczone po Jednej stronie szczeliny dy-
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lataoyjnej, a napęd /9/ koła gwiezdnego /8/ 
Jest umieszozony na przedłużonym wala /7/ po« 
sa prowadnloe szynowe /2/. /1 zastrzeżenie/ 

EX)kB A2 272888 88 06 00 
(75) Szatkowski Jan, Kośoielisko-Krżeptówki 

Turliński Kazimierz, Lód£ 
wyk« 
LP6w" wania izolao.1l termicznej stro 

żebrowanych 

^7) Sposób polega na tym, za do uprzednio 
wykonanej warstwy paroizolaojl /Z/ termicz¬ 
nej przytwierdza ale najpierw izolacyjne 
żyletki /3/ oraz Jednocześnie wypełnia ale 
międzyżebrowe przestrzenia /5/ budowlanym 
elementem /6/, a następnie po podtrzymaniu 
tyoh elementów /6/f szozellną /7/ utworzona, przez żebrowany strop /I/ i element /6/ wy¬ 
pełnia się oiekŁą pianką poliuretanową /8/ 
o gęatoioi około kO kg/m-' wtłoozoną pod olś¬ 
nieniem za pomocą dyszy agregatu pianotwór-
ozego. Pianka poliuretanowa /8/ po zżelowa-
niu w temperaturze powyżej 10°C wypełnia 
dokładnie szczelinę /7/ i przykleja budowla¬ 
ny element /6/ do paroizolacji /2/. po ozym 
do izolaoyjnyoh żyletek /3/ przytwierdza się 
warstwę materiału osłonowego /h/ w postaci 
trapezowej blaohy lub poliuretanowej płyty 
na blasze trapezowej, a następnie przestrzeń 
/9/ między materiałem osłonowym /k/ i wyrów¬ 
naną powierzchnią /1O/ stropową wypełnia się 
płynną dwuskładnikową pianką poliuretanową 
wtłoczoną pod ciśnieniem. 

Element budowlany ma kształt odpowiada-
jąoy przestrzeni /5/ międzyżebrowej i wyko¬ 
nany jest z lekkiego materiału. 

/2 zastrzeżenia/ 

h (51) ü»í«í Al ^i) 26847^ ^2) 87 10 20 

Ç71) Zabrzańskie Gwarectwo Vęglowet Zabrza¬ 
ński Zakład Remontowo-Budowlany Prze-
mysłu Węglowego, Zabrze 

(72) Krowiak Andrzej, Białozyk Wiesław, 
Masarozyk Joachim 

Ê )̂ Klara montażowa aoiąp zewnętrznych / 

(57) Klamra przeznaczona jest do montażu 
eoian zewnętrznych w budownłotwie mieszkanio¬ 
wym z prefabrykatów wióro-trpcino-betonowy^h. 

Klamra składa się z ramienia pełnego 
/ 7 / i ramienia dwuozęéoiowego /1,k/ t które 
są zakończone prostopadłymi zaostrzonymi 
końcówkami /10 / i połąozone w środkowej czę-
soi poprzez przeguby /11jJI2,13/ a jarzmem 
/ 5 / i dźwignią / 6 / . Na ramieniu dwuozęśoio-
wym /1 ,k/ jest umieszczona sprężyna / 3 / za¬ 
mocowana poprzez śrubę / 9 / do jednej ozęśoi 
/V tego ramienia a s drugiej atrony do uoh-
wytu / 8 / na, drugiej częóoi / i / tego ramienia. 
Sprężyna / 3 / jest osłonięta osłoną / 2 / . 

/1 zastrzeżenie/ 

6i) E05B 7 B61C 
Al (̂i) 26833^ (̂ 2) 87 10 20 

fyy Ośrodek Badawozo-RozwoJowy Pojazdów : 
Szynowych, Poznań 

^2) Pohl Kazimierz, Guzikowski Damazy - ,. 
fety Altiad zamykania przedziału wysokiego 

napleoia w lokomotywach elektryoznyoh 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapew¬ 
nienia dowolnego i bezpieoznego dostępu do 
Urządzeń wysokiego napięcia lokomotyw elektry¬ 
oznyoh od zewnętrznej strony pojazdu. 

Układ według wynalazku zawiera obrotowa 
osłony / I / przymocowane do ściany, a po stro¬ 
nie przeciwnej do osi obrotu wyposażone w pręt 
okrągły z elementami płaskimi / 5 / na końoaoh 
oraz na elementy metalowe / ó / z okrągłym prze¬ 
lotowym otworem, w którym umieszozony Jest wai 
l eo / 8 / z wykrojem. Tworząca walca /8/odpowia¬ 
da podwójnej długośoi elementu płaskiego /5/> 
Zabezpieozenie układu stanowi dźwignia bloku¬ 
jąca przesuwna w pionie, połączona z układem 
powietrznym pompy pantografu. 

/1 zastrzeżenie/ 

h 6i) E05D Al £ i ) 268530 $2) 87 10 29 

(71) Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni 
i Przemysłu »ENERGOPRZEM» f Kraków 

^2) Pawłów ski Zdzisław 
^4} Zawias ozopowy. dwuskrzydętkowy 
fe"?) Zawias charakteryzuje s i ę tym, że ozopo* 

wa część /h/ zawiasu tworzy tuleję zaopatrzo¬ 
ną w wewnętrzny gwint / 6 / , wewnątrz której 
umieszozony j e s t ruchomy ozop /5 /» przy czym 
ozop ten- ma gwint / 7 / i zakończony Jest łbem 
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/ 8 / , zaá dru«i Jago konlao, pracujący « ło¬ 
żyskowe j ozęśoi / 3 / , zakończony Jest stopką 
TYŽ/, korzystnie wklęsłą. Ka atopoe /12/ unie* 
szczona Jest kulka /9/t na której wspiera się 
Łożyskowa część zawiasu. /2 zastrzeżenia/ 

(51) E05G A1 2685^9 87 10 30 
fy i) Speojalistyozna Spółdzielnia Praoy 

"Skarbleo", Warszawa 
hi) Lewandowski Henryk, Winiarek Zdzisław, 
' Wróblewski Piotr 

(JA) Szafa do przechowywania przedmiotów 
wartościowych 
Szafa oharakteryzuje się tym, że do 11-

*y /I5/ « przymooowanymi ryglami /19/, ut¬ 
rzymywanej na obu końcach w prowadnloaoh /16/, 
są przymooowane dwa bagnety /17,18/, z których 

pierwszy bagnat / i 7 / współdziała s rygle» /8a/ 
pierwszego zamka zapadkowego / 8 / wprawiąJąoe-
go Jednocześnie za pomooą dźwigni / I9 ,20 / w 
ruoh obrotowy tarczę blokującą / 2 1 / z podłuż¬ 
nym gniazdem /21a/ , współdziałającym a drugim 

bagnetem /18/ i z przesuniętym w osi wycie» 
olem /21b/ , współdziałającym z ryglem /9« / 
drugiego zamka zapadkowego / 9 / . 

/ I zastrzeżenie/ 

4 (51) E21B Al (21) 268532 (Ž2) 87 10 29 

(51*) 

Polskie Górnictwo Naftowe 1 Oazowniotwo 
Zakład-Geoflzyka Kraków, Kraków 
Ołowski Józef, Kozak Harlan, Rozenbajgl9 r 

Edward, Słowik Roman 

Sposób przywracania zdolnoaoi pr&dukoyi-
ńyoh selektywnych odwiertów gazowych 
zalanych «oda ^ 

(57) Sposób polega na tym, ze do kolumny rur 
wydobywozyoh zalanyoh wodą tłoczy się od 300 
do 600 mb piany dwufazowej w prze1iozeniu na 
warunki ciśnienia hydrostatycznego w odwieroie 
którą wytwarza s i ę z 0,5 do 1,0^ roztworu wod-' 
nego pianotwórczego środka powierzchniowo 
ozynnego, stosując stopień aeryzaoji najkorzy¬ 
stniej od 100 do 200 no-' powietrza na 1 m3 
roztworu. Następnie tłoozy s ię nadal za porno» 
oą powietrza z kompresora tą pianę dwufazową 
do strefy przyodwiertowej przez okres od 5 do 
10 minut, po ozym płynnio odpuszcza się powie¬ 
trze z kolumny rur wydobywozyoh i pozostawia 
się odwiert z otwartym wylotem rur wydobyw¬ 
ozyoh, až do momentu samoczynnego wywołania. 

/ I zastrzeżenie/ 

k § l ) E21B Al £ l ) 268533 (22) 87 10 29 

(71) Po lak ie Górniotwo Naftowe i Gazownlotwo 
Sanoeki Zakład Górnictwa Nafty t Gazu, 
Sanok 

C2j OŁowaki J ó z e f , Kozak Marian, Rozenbaj -
g i e r Edward, Słowik Roman 

^4) Spoaób przywracania z d o l n o ś c i produkoy,^! 
-"^! pych se l ek tywnych odwiertów gazowych 1 
r?-- ' za lany oh wodą 1 

{57) Spoaób po lega na tym, ze do kolumny **u>l 
vydobywozyoh z a l a n y c h wodą wprowadza a i ę wodfl 

rozirwórpianotwórozego środowiska p o w l e r z o h n i o f 
wo ozynnego, który równomiernie w n i e j s i ę F 
rozprowadza, w i l o ś c i zapewnia jąoe j koaoent t f l 
o j e t ego środowiska w wodzie w g r a n i c a c h od 
0 , 5 do 1 , 0 $ obję tośo iowyoh , a n a s t ę p n i e roz-'"™ 
twór ten w t l a o z a a i ę za pomocą piany dwufazo
wej sporządzonej z wody 1 środka pianotwórozj 
go o k o n o e n t r a o j i od 0 , 5 do 1,054 do s t r e f y 
przyodwiertowe j . Nas tępn ie t ł o c z y s i ę nadal 
przy u z y o i u powietrza z kompresora tą plan* 
dwufazową do s t r e f y przy odwiert owej przez J»J 
okres od 5 d° 10 minut , po czym płynnie odpofl 
azoza a i ę powietrza z kolumny rur wydobywozyjB 
i pozostawia s i ę odwiert z otwartym wylotem M 
rur wydobywozyob. aż do samoooynnego wywolanifl 

/I zastrzeżenia/ J 

k (5t) E21C A1 (2l) 268151 (2ą> 87 10 o j 

£i) Katowickie Gwarectwo Węglowe Kopalnia 
Węgla Kamiennego "STASZIC", Katowice 

(72) Orzeohowski Stanisław, Wziątek Andrzej 1 
Sapielak Jerzy, Kadela Marian 

(jjJł) Organ urabiający kombajnu 
(57) Organ ma płaty urabia jąoe /3/ rozmieś^ 
ozone «ymetryoznie na soianaoh bocznych oy-
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j i n d r y j glowloy organu urabiająoego / I / 
í ustavione skośnie do tarozy ociosowei/**/ 
prostopadłej do osi obrotu organu urabiają¬ 
cego. Krawędzie robocze przeoiwleglyoh pła-
tQw urabiających / 3 / nie wypełniają oałego 
garysu »brotu organu urabiająoego dzięki za¬ 
opatrzeniu ich>w wydęcia profilujące / 5 / . 
Kot* skrawająoe / 7 / zamontowali« są « uchwy¬ 
tach noży / 6 / rozmieszczonych symetrycznie 
D a obwodzie tarozy ociosowej /k/ i na końoo» 
vyoh krawędzlaoh pŁatów urabiająoyoh / 3 / . 

/2 zastrzeżenia/ 

h.21C A l (g i ) 2 6 8 4 0 0 (22) 8 7 I O 2 2 

Dąbrowskie Gwarectwo Węglowe, Wieloza¬ 
kładowe Przedsiębiorstwo Państwowe, 
Kopalnia Węgla Kamiennego "GRODZIEC", 
Będzin 
Kędziora Andrzej, Noszozyk Jan, Ko Łącz 
Zenon, Flak Marian, Czapla Krzysztof, 
Syta Szymon, Rudnioki Winoenty, CyruŁo 
Jacek, Szozurek Andrzej, Miohalak 
Zenon, Płonka Rudolf 
ścianowy kombajn górniozy. zwŁaazoza do 
niskioh pofałdowanych pokładów 

\Í) Konstrukoja kombajnu umożliwia elimino» 
mi« wpływu niskiego i pofałdowanego pokła» 

du na ograniczenie prędkoaoi posuwu. Kombajn 
ma zabudowane do płyty jego sau /6/ od stro¬ 
ny zawału wyrobiska, wsporniki z zamooowany-
■i do nich płytami zaczepowymi /'\5/ z prowa¬ 
dniki«» /16/ oraz z zaczepem /1?/ łańouoha 
/8/ posuwu. Prowadnik /16/ ma, do osadzenia 
no rurze przenośnika /7/>otw6r o przekroju 
« płaszczyźnie pionowej dwóch rozsuniętych 

siebie kół. /I zastrzeżenie/ 

(ii) fc21C Al (21) (22) 87 10 28 

Dąbi-uwskie Gwaruotrwo Węglowe Kopalnia 
Węgla Kamiennego "Gau. Zawadzki", 

j , N Dąbrowa Górnicza 
fV?2) Korda a Janusz, Królioa Zdzisław, Sikora 

W Musiał Zbigniew 

(5*9 Ołowloa urabiająca górniczego kombajnu 
chodnikowego 

(57) Głowioa na urabiające noże /3a,3b/ usy¬ 
tuowane w kadłubie / i / organu wzdłuż spiral-' 
nyoh l i n i i /k/ i styoznie do tych l in i i /k/. 
Przy 00 drugim nożu /3a/ głowioa ma drugi 
nóż /3b/ naohylony do pierwszego noża /3a / 
pod kątem /<J*/» 
Kąt /JÍV Jest tik dobrany, aby odległości między 
wierzohołkami noży /5a,3*/ i /3a,3b/ były 
równa. / i zastrzeżenie/ 

(51) E21D A1 (fel) 266292 £2) 88 10 19 

^i) Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe, By-
tomsko-Rudzkie Zakłady Naprawoze Prze-
mysłu Węglowego, Bytom 

72) Gładysz Lech, Klima Adam, Rabsztyn 
Janusz, Orohel Stanisław, Pioseozny 
Norbert 

Zmechanizowana« lemniskatową obudowa 
górnioza 

(57) Obudowa ma hydrauliozny siłownik / I / sa-
mooowany jednym końoem do spągnloy /IO/, a 
drugim koncern, w szozególnosoi tłoozystkiem 
/ 2 / , zamocowany do ramienia / 3 , 6 / mechanizmu 
lemniskatowego. Rozdzielaoz hydrauliozny łą-
ozy podtłokową przestrzeń siłowników /'Xf ze 
zbiornikiem, w środkowym położeniu rozdsie-
laoza. W jednym, skrajnym położeniu rozdzie-
laoza łąozy on podtłokową przestrzeń sto-
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Jaków / 9 / z pompą, « podtłokowa przestrzeli 
siłowników / I / ze zbiornikiem. V drugim, skra* 
Jnym położeniu rozdzielacza slŁownik / i / jest 
poląozony z pompą, a stojaki / 9 / ze zbiorni¬ 
kiem, 00 odpowiada rabowaniu obudowy. 

/2 zastrzeżenia/ 

4 (51) E21D AI (fcî) 268411 (2Í) 87 10 23 

Ç1̂  Dąbrowskie Gwareotwo Veglowe Kopalnia 
Vfgla Kamiennego "Niwka-ModrzeJów", 
Sosnowieo 

(72) Litwa Leopold, KyzioŁ Jan, Urbánek 
Andrzej, FlaJ< Marejc^Pretor Wincenty, 
Cle ólak Zbigniew, Drewniak Adolf 

(54) Obudowa zmechanizowana 

(57) V obudowie siłownik / 7 / , podpierająoy 
tylną stropnioę wysięgnikową / 5 / , zamooowany 
jest uohylnle na ozopaob / 1 1 / obejmy /1O/ osa* 
dzonyoh w 00 najmniej jednym gnieździe / 1 3 / 
każdego z uchwytów / i 2 / f które zamocowana eą 
na stałe na osłonie / 3 / . Siłownik / 7 / ma na 
cylindrze / 8 / , korzystnie w połowie jego dłu» 
goáoi, zamocowany na stałe pierścień oporowy 
/ 9 / . Ma osłonie / 3 / pomiędzy uchwytami / 1 2 / 
wykonany jest eliptyczny otwór /14 / umożliwia» 
jąoy swobodne przemieszczanie się końca si ło¬ 
wnika / 7 / . /4 zastrzeżenia/ 

ił (21) E21D Al (gi) 268429 £2) 87 10 23 

(71) Gwarectwo Meohanizaoji Górniotwa 
"Polmag", Fabryka Zmeobanizowanyoh 
Obudów Śoianowyoh "FAZOS", Tarnowskie 
Góry 

,q2) Mowaozyk Stefan, Zyoh Henryk, Farkietny 
Kazimierz, Korzeniowski Szozepan 

(54) Górnicza obudowa zmechanizowana 

(̂ 7) Obudowa wyposażona jest w 00 najmniej 
jeden siłownik / I / przymocowany przegubowo 
do spągnioy / 2 / i do podpory / 3 / . Siłownik 
/ i / wywiera dodatkową s i ł ę zwiększającą pod¬ 
porność obudowy. Jeden z przegubów / ? / lub 

/ 4 , 5 / łąoaąoyoh siłownik / 1 / se spągnioą / 2 / 
i podporą / 3 / może być przesuwny . 

/ 6 zastrzeżeń/ 

4 < î) K21D Al ^ i ) 275488 (22) 88 10 24 

(jiy Gwareotwo Meohanizaoji Górniotwa "Polsuig" 
Fabryka Zmeohanizowanyoh Obudów Soiano» 
wyoh "Pazos", Tarnowskie Góry 

bzj Pałka Hubert, Trembaozewski Henryk, 
Pretor Vinoenty, Flak Marek, Wojanowaki 
Bogusław 

(j4j Zmechanizowana obudową podsadzkowa 

(57) Zmeohanizowana obudowa ma na tylnej po« 
wlerzohni odzawałowej osłony / 5 / przestawną 
drabinkę / 6 / ze szczeblami / l i / i stopień / ? / 
oraz uohwyty / 1 0 / . Jednoozesnie na łąoznikaoh 
/ I 2 / układu leamiskatowego, obudowa ma stopień 
/ 9 / i na dolnej ozęeoi klapy / 2 / stopień / 8 / . 
Rozwiązanie według wynalazku może znaleźć za¬ 
stosowanie w konstrukcji obudów osłonowyoh, 
przystosowanych do eksploataoji w systemie 
podsadzkowym, /3 zastrzeżenia/ 

4 (jíl) ÍS21F A1 fel) 268350 (22) 87 10 22 

(71) Gwareotwo Budownictwa Górniczego Zakład 
Badawozo-Rozwojowy Budownictwa Górnicze¬ 
go "BUDOKOP", Mysłowice 

(72) Rański Ignacy, Stąpor Wiesław, Kopka 
Adam, Blooh Mirosław, Pałasz Zygmunt 

(s4) Sposób wykonywania prac spawalniczych 
w wyrobiskach górniczych o zagrożeniu 
metanowym i urządzenie do Jego rea l i zac j i 

(57) Sposób polega na tym, że przestrzeń, w 
której będą prowadzone praoe spawalnioze od¬ 
dz ie la s i ę od atmosfery kopalnianej i do prze¬ 
s t r z e n i doprowadza s i ę świeże powietrze. 
Wydzieloną przestrzeń przedmuchuje s i ę prądea 
świeżego powietrza; utrzymuje w n i e j korzyst¬ 
ne nadciśnienie , po ozym przystępuje s i ę do 
robót spawalniozyob. Powstające gazy spawał» 
nioze wyprowadza s i ę na zewnątrz przestrzeni 
wydzie lonej . 
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Urządzenie stanowi namiot /I/ wykonany 
• tworzywa sztuoznego o wlaanoáoiaob antyele¬ 
ktrostatycznych i trudaopalnych. Namiot sta¬ 
nowi konstrukoja stalowa /%/ l/lub samonośna 
/ V . V dolnej ozęści namiot aa oboiązniki 
/H/ dociskająca go do podłoża i otwory /S/ 
o regulowanym prześwicie, natomiast wewnątrz 
wyposażony Jest w odoiąg /6/ spalin połączo¬ 
ny z filtrem /7/ mokrym i przenośne przegrody 
/8/ zabezpieczaJaoe. /3 zastrzelenia/ 

ił (51) E21F Al (21) 27^501 12 16 

87 01 17 - DE - P 3701228.2 
Karl Brieden Bau - u. Beteillgungs - KG, 
Boohum 

2) Kfihme Ernst 
(5*0 Sposób wdmuchiwania popiołu lotne« 

podsadzki w praoaoh podziemnyoh I So 
o dla 
urzą» 

enle do stosowania tego sposobu 

(̂ 7) Sposób polega na tym, ze suchy popiół 
lotny- przenosi s i ę pneumatyoznie w rzadkim 
strumieniu i do niego dodaje s i ę pneumatyoz¬ 
nie gruboziarnisty materiał w gęstym stru¬ 
mieniu o podwyższonym oiánleniu w stosunku 
do rzadkiego strumienia, przy czym do suche¬ 
go strumienia nośnego mieszaniny popiołu lo¬ 
tnego i gruboziarnistego materiału przed 
Jego wylotem dodaje s i ę wodę. 

Urządzenie zawiera maszynę wydmuchową 
/ I 9 / z przewodem wydmuchowym / 2 4 / , który po¬ 
przez zwrotnioę rurową / 2 3 / Jest połąozony 
a przewodem transportowym / 9 » 1 0 t 1 1 , 1 2 , 1 3 / . 

; .. . /5 zastrzeżeń/ 

E21F A1 Cl) 27/5OI (22) 88 09'02 

O) 87 09 02 - DE - P 3729293.5 /, 
Karl Brieden Bau - und Beteil igungs -
KG, Boohum, D£ 

(5
1

*/ Dauoharka komórkowa i sposób smarowania 
•dmucharkl komórkowej 

(̂ 7) V dmuoharoe komórkowej, stosowanej zwła-
azoza do podsadzki w praoaoh kopalnianyoh, 
koaArki między pobraniem materiału podsadzko¬ 
wego i Jego oddaniem do pnaumatyoznego prze¬ 
wodu zasi lająoego obracają s i ę wraz z bębnem 
/ 3 / , którego krawędzie, korzystnie oohraniane 
pieráoieniami trącymi / 1 6 , 1 7 / , poruszają s i ę 
po uszczelnieniach pierścieniowych, których 
powierzohnie toozne zasi lane są środkiem sma¬ 
rowym, doprowadzanym przy pomocy otwartego 
doprowadzenia i dociskanym do krawędzi bębna 
/ 3 / , przy ozym na obwodzie obudowy dmuoharkl 
znajdują aię otwory zas i lające środka smarowe¬ 
go, Y charakterze środka smarowego stosuje s i ę 
emulsję typu olej»«-wodzie, która z doprowa¬ 
dzenia środka smarowego Jest wtłaczana do ot¬ 
worów zasilająoyoh / 2 3 / , a powierzohnie uaz-
ozelniająoe formowane są przejściowo na po-
wierzohniaoh tooznyoh / 2 5 , 2 6 / krawędzi bębna 
/ 3 / , przy ozym otwory / 2 3 / biegną osiowo i 
kończą s i ę na powierzohniaoh tooznyoh / 2 5 , 2 6 / 
obok uszozelnień /Zk/, /6 zastrzeżeń/ 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; 
D Z I A Ł F 

OGRZEWANIE; UZBROJENIE TECHNIKA MINERSKA 

<j>i) FO1M A2 ^1)273828 (Í2) 88 07 13 

^5) Ryszard Czarne o k i , Częstochowa - ;, 

(jíl) F i l t r olejowy - . r .--••-' \f ' 
^7) W filtrze _podstawa / 9 / J««t wkręoonii w 
nakrętkę / V osadzoną na osłonie /I/» a sia¬ 
dły podstawą /9 / i brzegiem osłony / 1 / znaj¬ 
duje się uszozelka / 6 / . 

. . . /I zastrzeżenie/ 
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263915 87 02 02 Ił (51) F02F A3 
2586I6 
Bald Czesław, Piotrków Trybunalski . 

fe1*) Silnik z tłokiem tooząoym sie po oylln-
d r z B 

(•57) V silniku tłok /I/ mający w przekroju 
poprzecznym kształt pięciokąta równobocznego 
z zaokrąglonymi wierzohołkami, jest umieszozo 
ny w komorze roboczej /2/ zbliżonej do asteroidy 
której wierzohołki są zaokrąglone. V trzech 
"..icrzchołkach komory /2/ usytuowanych 
symetrycznie na obwodzie znajdują się świece 
zapłonowe /3/» Komora robocza /z/ jest z jednej . 
«trony zamknięta pokrywą, przez którą przechodzi 
itat silnika /5/» a z drugiej strony głowioą 1 
•w której znajdują się otwory dolotowe /7/ oraz 
główne /8/ 1 pomocnioze /9/ otwory -wylotowe. 

Tłok /i/ ma od strony ozołowej, znajdują¬ 
cej się przy głowioy wgłębienia /1O/ usytuo¬ 
wane na srodkaoh boków. V ozołowej powierz¬ 
chni tłoka /I/ znajdują się otwory /1i/, któ¬ 
re ląozą się za pomocą promieniowyoh kanałów 
/12/ z wgłębieniami /1O/ tłoka /1/. 

Wał /5/ silnika jest zakończony kołem zę¬ 
batym /I3/, zazębiająoym się z wewnętrznym 
wieńcem zębatym /i4/ tłoka /1/. 

/4 zastrzeżenia/ 

(51) F02M A1 ^1) 

(75) Kowal Zdzisław, Tyoh 

06 12 

rzewóťL zasilający silników spalinowych 
i transformator do jej z 

z lampą kwarcową 
Nasilania 

(57) Przewód zasilający oharakteryzuje się 
tym, ze ma lampę kwarcową, umieszczoną w 
filtrze powietrza,która przez jonizaoję tle¬ 
nu w powietrzu, powoduje alotropową przemia¬ 
nę w ozon. 

Do zasilania tej lampy zastosowano trój¬ 
fazowy transformator o wyjściu jednofazowym, 
zasilany z alternatora trójfazowego prądu 
przemiennego. Transformator ten, pomiędzy 
kolumnami rdzenia ma boczniki magnetyczne 
/•}/. /3 zastrzeżenia/ 

k (51) F02M Al (21) 268467 (?2) 87 10 26 

Cl) Politechnika Szczecińska, Szozeoin 
^2) Dziewanowski Henryk 
(•>*») Rozpylaoz mieszanki paliwowej w sil»-

nikaoh z zapłonem iskrowym 
(£7) Rozpylaoz ma kształt lejka /1/, w ścia¬ 
nce którego wykonane są otwory /2/ o śred¬ 
nicy od 1 do 5 milimetrów i osi naohylonej 
pod ostrym kątem MJ w stosunku do tworząoej 
solankę lejka /i/. /I zastrzeżenie/ 

W 

F02M Al ^1) 269333 £2) 87 12 10 
87 10 29 - DE - P 37367OO5 
Inier System Vertrieb Gesellschaft far 
Teohnisohe Systeme mbH, Manchen, DE 
Kohler Reinhard 
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Wtryikimoí paliw do silnika spalinowego 

(^7J Wtryskiwaoz oharakterysuje s i e tym, ft 
z a « l a r a element przytrzymujący / 1 2 / , prowa 
dzący i g l i o ę zaworową / 2 / i utrzymujący Ją 
z odstępem od wewnętrznej ś c i a n k i obudowy 
wtryakiwaoza . /7 zastrzeżeń/ 

4 (-}i) F02M A2 (ál) 273243 ^2) 88 06 22 
(71) Politeohnika Krakowska !■• Tadeusza 

Kościuszki, Kraków 
^2j Stępień Zbigniew 
fe4) Gaznik o stałym podciśnieniu 
(57) V gazniku przesłona powietrza /2/ w po» 
staol obrotowej przepustnioy łożyskowana 
jest wyohylnie na oylinderku /7/ dozownika 
paliwa oraz ma szczelinę /3/ obustronnie obej< 
mująoą oylinderek /7/ na długości wzdłużnej 
dyszy paliwa /&*/• /1 zastrzeżenie/ 

k (51) FO4B AI (£1) 2Ó8373 87 10 21 

(54) 

Politechnika Szczecińska, Szozeoin 
Kuozyński Marian, Piotrowski Wiesław, 
Sauter Janusz, Bednarski Leszek, 
Piotrowski Krzysztof 

Podwodny elektrohydrauliczny agregat 
napędowy 

(57) Agregat zawiera zespół współosiowo us¬ 
taw i ony o h siluika /11/ i poapy /12 / , przedzie< 
lunyoh hermetyczną przegrody płytową /13/« 

Zespół ten umleszozony Jest we wnętrzu szozel« 
nyoh oyllndryoznyoh zbiorników /30/ i /4o/ f 
przylegająoyoh z obu «tron do przegrody pły¬ 
towej / i 3 / , przy ozym zbiorniki te wyposażone 
są w kompensatory olśnienia i objętości: tło¬ 
kowy /36/ i membranowy. 

Pompa /12 / poprzez przewód ttoozny /14 / 
i dzielnik strumienia / 5 I / połąozona jest • 
rozdzielaczami hydraulicznymi / 5 3 / . 

. . : /7 zastrzeżeń/ 

FI5B A1 ^1) 266847 (22) 87 07 14 H i) Ośrodek Ba daw oz o-Rozwój owy Dźwignio i Urządzeń Transportowych, Bytom 
Walożyszyn Stanisław, Dybek Zbigniew, 
Niewiarowaki Jędrzej, Głowaoz Wiesław 

x&) Hydrauliczny układ napędu i sterowania 
wygarniaczą kołowego , 

(57) Układ oharakteryzuje się ty«, że ma regu¬ 
lowaną za pomocą hydraulicznie sterowanego 
serwomechanizmu /i 3/ pompę /12/ o regulowanej 
wydajnośoi, zasilająoą silnik hyďrauliozny 
/II/ o stałej chłonności, napędzająoy mecha¬ 
nizm Jaady wygarniaoza, przy ozym wejście ser-
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w orneohanizrnu /I 3/ połączone Jest z gałęzią 
tłoozną kola wygarniającego, przekazująoą 
sygnał ciśnieniowy. Układ oharakteryzuje się 
również tym, ze w układzie hydraulioznym DM> 
onanizmu wysuwu koła wygarniająoego ma hydrau¬ 
licznie sterowany rozdzielaoz /2i/, połączony 
poprzez zawór zwrotny /22/ z zaworem dołącza¬ 
jącym /23/, przy czym zawór dołączający /2j/ 
połączony Jest z głęzią tłoczną układu hydra-
ulioznegu napędu koła wygarniająoego, skąd 
pobierany jest sygnał oiénieniowy do stero¬ 
wania rozdzielaczem /21/. /3 zastrzeżenia/ 

ił (51) FI5B Al (fei) 275399 £2) 88 10 20 

87 10 20 - CH - 04101/87-3 
Nova-Werke AG, Effretikon, CH 

(̂tó Napęd liniowy ze wspomaganiem hydraulicz¬ 
nym 

(57) Napęd liniowy składa się z jednostki hy¬ 
draulicznej /\/1* zaworu sterującego /5/ i na¬ 
pędu naetawozego /9/ z nastawnikiem /?/» po» 
łączonyoh ze sobą poprzez dva sprzęgania sprę¬ 
żynowe /k,8/. 

Sterowanie ruchu tłoczyska /15/ Jedno¬ 
stki hydraulicznej /I/ następuje w napędzi« 
nastawczym /9/ poprzez elementy ozynne /10f 
35» 56/ poruszane translaoyjnie w kierunku 
osi wzdłużnej napędu liniowego. Elementy ozy¬ 
nne /10, 35/ i nastawnik / 7 / są bez luzu po¬ 
łączone w kierunku osi, mogą jednak w stosun¬ 
ku du siebie obracać się poprzez łożysko /38/< 
Przy nastawniku /l/ umieszczona jest dźwignia 
J\3/ obracana za pomooą nastawnika /7/ wokół 
osi /60/. Dźwignia /13/ współdziała z elemen¬ 
tem oporowym /I.*/ przestawianym zębatką /50/ 
i ograniczaJąoytn ruchy obrotowe dźwigni /13/« 

... /11 zastrzeżeń/ 

4 (*>i) F16C A1 (jíl) 268527* C22) 87 10 29 
h\) ťoliteohnika ś ląska, Gliwice 
(?2j Kowal Aleksander, S pałek Jacek 

(•jU) Łożysko toczne 

(j>7) Łożysko składa s i ę z t u l e i zewnętrznej 

/ 1 / z rowkami wzdłużnymi / 3 / , tule i wew¬ 
nętrznej / 2 / z rowkami wzdłużnymi /h/ ora« 
elementów tocznych / 5 / umieszozonyoh w row¬ 
kach wzdłużnych / 3 , ^ / . 

Łożysko ma zastosowanie do przenoszenia 
obolązeń promieniowych 1 obwodowych oraz rg> 
ohów osoylaoyjnyoh wzdłużnych. 

/ 3 zastrzeżenia/ 3 

4 

<ł (51) FI6C Al (21) 26853A (22)87 10 29 

ty\) 0 áro dek Badaw ozo -Rozwój owy Pojazdów 
Szynowych, Poznań 

(72I Mielnik Mirosław, Lang Ryszard, Goazoi 
oski Zygmunt, Dolański Jerzy 

fe4) Vał przegubowy 1 zwłaszcza do napędu 
prądnic w wagonach osobowych 

(57) Vał składa s i ę z wału / 1 / trwale p ł ( 
ozonego z końcówkami / 2 / mającymi cylindry« 
ozne gniazda. Na zewnętrznej powierzchni 
końcówki / 2 / j e s t osadzony przegub elastycs« 
ny / 3 / z metalową obudową /h/ wyposażoną w 
wysięgnik / 5 / z kulistym zakończeniem / 6 / . 
Kuliste zakończenie / 6 / jes t wprowadzone do. 
oylindryoznego gniazda końcówki / 2 / w taki ; 

sposób, že jego środek pokrywa s i ę ze árod-' 
kiem przegubu elastycznego / 3 / . ' 

/1 

k (51) r i6F 
* ' F I 6 J 

A1 27^502 ö8 09 

6o) 87 09 02 - HU - HU~I>A 3930/1 yb? 
(7l) Taurus GumiŁpari V a l l a l a t , l iudapeszt, 
I N /WJ/. 
C?2/ Pejerdy Lstvan, Farkas o t f t . , l iavasi 

Gabor 
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Element sprężysty, pn 
»zeza do zastosowania 

neumatyozny, zwłą-
* skrajnyoh 

warunkach 
(57) Element sprężysty pneumatyczny, z aea-
braną zamooowaną do elementu zamykającego 
przez mocowanie nakładkowe, charakteryzuje się 
tym, że na końoaoh membrany /20/ ma element 
zamykający, stanowiący cylindryczną, symetry¬ 
czną tarozę kołnierzową /I9/ vykonána z oien-
kiej blaohy poddanej obrÓboe, korzystnie teoh-
niką odkształcania, która Jest podzielona na 
ozfśoi umożliwiająos montaż z początkowo cią¬ 
gle wzraatająoą i następnie zmniejszoną śred-
aioę miejsoową, a ponadto Jest ma zastosowana 
powierzchnię udarową /21/ dla zapewnienia 
właśoiwego ustawienia i hermetyoznośoi mem¬ 
brany, przy ozym zamknięta ozęść /22/ prze¬ 
strzeni utworzonej między membraną /20/ i 
tarczą /i9/ Jest wypełniona kauczukiem lub 
sprężystym klejem. /k zastrzeżenia/ 

P16H A1 ^i) 268309 £2) 87 10 20 
^1) Ośrodek Badawozo-Rozwojowy Koparek 

i H y d r a u l i k i , Warszawa 
(72) Taras ik Jan, Lakomski B o l e s ł a w , Szozepko-

wski Viktor 
(54) Przekładnia trzystopniowa, planetarna 

z ruchomy obudową 
(57) Przekładnia ma jednolite Jarzmo /I/, » 
którym umieszczone są trzy sworznie /12/ z 
osadzonymi na nioh kołami zębatymi /13/, Do 
jarzma /1 / przykręcone jest łożysko /i*»/ oraz 
obudowa /16/. W jarzmie osadzony jest tłok /Z/ 
dwie uszozelki /3/, uszozelka /6/, pierśoień 
oporowy /7/ i uszozelka /8/. 

Obudowa /16/ ma dwa uzębienia wewnętrz¬ 
ne /I9/ i /20/ o tej samej średnicy i Jedno 
uzębienie wewnętrzne /2^/ o większej średni-

Kołnierz /9/ przylega bezpośrednio do 
jarzma /I/ i ma płaazozyzny oporowe dla sprę¬ 
żyn /33/ oraz gniazdo cylindryczne do osadze¬ 
nia silnika /10/. 

Przekładnia według wynalazku może mieć 
zastosowanie w maszynach budowlanyoh do napę¬ 
du gąsienio, kół Jezdnyoh oraz w górnictwie 
do napędu taśmociągów. /2 zastrzeżenia/ 

b fel) F16H Al ̂ i) 268310 (22) 87 10 20 
fyí) Ośrodek Badawczo-Rozwój owy Koparek 

i Hydrauliki, Warszawa 
(72j Tarasik Jan, Lakomski Bolesław 
fety Przekładnia trzystopniowa planetarna z % 

ruchomą obudową 
(57) Przekładnia ma ruchomą obudowę, którą 
tworzą dwa elementy /zk/ i /26/," przy ozyyi ~̂ — 
obudowa /2ó/ ma dwa uzębienia wewnętrzne /33/ 
i /30/ o średnioy mniejszej niż średnica zew¬ 
nętrzna Łożysk /22/ i /23/, a płaszozyzna sy¬ 
metrii koła /27/, prostopadła do oai przekła¬ 
dni, przesunięta jest poza środek łożyska /23/ 
w stronę uzębienia /36/. 

Przekładnia może mieć zastosowanie w oię-
żkioh maszynach budowlanyoh do napędu gąsie¬ 
nio kół jezdnych oraz w urządzeńiaoh górni-
ozyoh, gdzie wymagany jest duży moment na¬ 
pędowy. /I zastrzeżenie/ 
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k (£i) F16J A2 £i) 27^005 62) 88 0? 30 

H
Zjednoczone Zespół.y Gospodarcze, Zespól 
Produkoji Uszozelnleń Technicznych, 
Wroclaw 
Wołodzko Józef, Maoiejowski. Witold, 
Kozak Wojoieoh 

($1*) UazozBlniaJąoy zestaw dławnioowy 
67) V uszozelnlająoym zestawie dławnioowyn, 
pierścień /h/ podporowy i pierścienie /5/ 
uszczelniaJąoe są z kompozytu o małym współ» 
ozynniku tarcia, a pierśoień /ó/ uszczelnia¬ 
jący i piersoień /8/ kompenaaoyjny, są z 
elastomeru. /2 zastrzeżenia/ 

U (51) F16K Al 6l ) 268319 £a)87 10 19 

6i) Fabryka Osprzętu Samoohodowego "POLMO", 
, ; Lódf 
(72) Falba Michał., Wieczorek Zenon 
fok) Listwowy układ zaworowy, zwłaszcza do 

sprężarek tłokowych 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opra¬ 

cowania prostej konstrukoji układu zaworowe¬ 
go o dużej trwałości do sprężarek tłokowych. 

Łiatwuwy ukŁad zaworowy charakteryzuje 
się tym, ze pod dolną powierzchnią zamooowa» 
nego końoa listwy / 3 / zaworu ssąoego, znaj¬ 
duje się dooiskaoz /k/ osadzony na dwóch 
kołkuoh / 2 / i pomiędzy górną powierzohnią 
listwy / ? / , a dolną powierzolmia głowioy 
/12/ znajduje s ię dooiskaoz / 8 / osadzony na 
dwóoh kolkaoh / 6 / . /j zastrzeżenia/ 

SLJL 

^(51) F16K A1 ^1) 268320 (22) 87 10 I9 
^1/ Fabryka Osprzętu Samoohodowego "Polao". 

Lodi * 
(72/ Falba Michał, Laoh Stanisław /" 
Qy Llstwoxy znwór tłoozny, zwłaszcza do 

sprężarek tłokuwyoh 
I57) W listwowym zaworze tłooznym jeden, pła¬ 

ski koniec wyprofilowanego ogranioznika /&/, 
który ogranicza skok swobodnego końoa J.łatwy 
zaworowej, oraz jeden konieo listwy / 3 / zawo¬ 
rowej osadzone są na kołkach / 2 / , «oiśniętyoh 
w płytę / I / zaworową, i dooiśnięte są do płyty 
/ I / zaworowej śrubą / 5 / . Pomiędzy śrubą / 3 / i 
płaskim końcem ogranioznika A / znajdują si« 
okrągła podkładka / 6 / oraz nakładka / 7 / t sta¬ 
nowiąca jednostronną dźwignie w kształcie pod» 
kówki. Na górnej powieraohni ramion nakładki 
/ ? / znajduje aie okrągłe gniazdo, w którym 
osadzona jest podkładka / 6 / . Gwintowany otwór 
w który wkręoona jest śruba / 5 / lezy poza za¬ 
rysami listwy / 3 / zaworowej i ogranicznika /k/ 
oraz oałym swym obwodem styka się z górną po¬ 
wierzchnią uszczelki / 8 / , zaciśniętej pomię¬ 
dzy płytą / ! / a cylindrem / 9 / . 

/1 zastrzeżenie/ 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwój owy Pojazdów 
Szynowyoh, Poznań 

(72) Kaluba Marian, Kardaoz Antoni 
(*>4) Uszozelka odpowietrzalka, zwtaszoza w 

kurku o trzpieniu zamykająoym z ozaszą 
kulistą 

(37) Uszozelka / 1 / ma wydłużoną wargę uszczel¬ 
niającą, zapewniającą kontakt wargi uszczelnia« 
jącej z ozaszą kulistą trzpienia zamykającego 

/2 zastrzeżenia/ 

h fel) F16K A1 &l) 268404 §2) 87 10 22 
' P16J 
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4 (ji) F16K A1 ^1) 268492 (§2) 87 10 29 

hí) Ośrodek Badawozo-Rozwojowy Koparek i 
, . Hydrauliki, Warszawa 
(72J Miohalak Krzyoztof, Szozepkowakl Viktor 

Zawór zamykający wypływ oleju ge zbior¬ 
nika hydraulicznego 

{57) 
/ I / 

7) Zawór w poz iomej o a i przewodu s s ą c e g o 
/ I / ma rygiel / 3 / zabudowany z Jednej strony 
w tulejoe / 4 / mającej rowek /18 / , w którym 
umieszozoay Jest kolek /5/» natomiast z dru¬ 
giej strony rygiel / 3 / potąozony Jest z Jarz¬ 
mem / 8 / za t̂omooą kołków /9/» przy ozym Ja¬ 
rzmo / 8 / poŁąozone Jest ze stalową tarozą 
/1O/, do której przyspawana Jest tuleja /20/ 
obejmuj40a tuleje / 2 1 / umooowaną w pŁyole 
oporowej /13/ zamooowanej na prętach /14 / . 

/3 zastrzeżenia/ 

4 fel) F16Ł Al (217 268505 (22) 87 10 28 

(71) Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Okręgowy Zakład Nr 1, Bytom 

(72) JBłaszozyk Jerzy > 
... .* 

(5̂ ) Sposób antykorozyjnego ząbazplaogenia 
zewnętrznego rur 

kij Sposób polega na pokryciu oozyszozonej 
z rdzy i suohej powierzohni rury zaprawą 
oohrtmną utworzoną przez dokładne wymiesza¬ 
nie szkła wodnego i drobnego suohego piasku, 
korzystnie u stosunku objętościowym 1:1. 
Kolejne warstwy zaprawy oohronnej, korzyst¬ 
nie dwie, nakładane są na siebie po wyschnie» 
oiu warstwy poprzedniej. /I zastrzeżenie/ 

F16N 268500 87 10 28 
Politechnika Szozeoiúska, Szozeoin 
Telatyóski Roman 

Spo-aób j uraqdzenle do obieguwogi 
smarowania silników i maszyn roboczych 
Zgodnie ze sposobem po zatrzymaniu ruchu 

czc'áo oleju krążącego w obiegu wydziela się 

i utrzymuje w temperaturze wyższej od tempera¬ 
tury utoozenia» a następnie, podczas rozruchu 
dostarcza się do meohanizmów. 

Urządzenie ma zbiornik kompensacyjny /I/ 
izolowany łącznie z elementem tlooząoym, me» 
onanizmem blokującym oraz elementem grzejnym 
/11/« /2 zastrzeżenia/ 

F23L Al 268503 87 10 28 
Biuro Studiów i Projektów Przemysłu 
Drzewnego "BIPRUDRZBW", Warszawa 

2) Kalinowaki Cezariusz, Romański Tadeusz 6») 
Kooioł węglowy przeznaczony do spalania 
odpadów palnych 

57/ V kotle do meohanioznego rusztu /I/ do¬ 
prowadzona Jest wdmuohowa dysza /2/ przecho¬ 
dząca przez zapłonowa sklepienie /3/> Dysza 
/Z/ usytuowana Jest kątowo nad pokładem /k/ 
rusztu /I/. /I aastrzezenie/ 
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k (ji) F23N Al (21) 2685^ (22) 87 10 30 

hi) 

Elektrownia "Laziska", Łeziaka Górne, 
Przedsiębiorątwo Real lzaoji Budownictwa 
Energetycznego i Eksportu " ENiSRGOBUD", 
Zaklad Rozruchu Urządzeń Eoergetyoznyoh 
«UNUKGORCZRUCH", Gliwice 
uohot Diter, śo lersk i Klemen«, Tym owa ki 
Henryk, Kwieoieú Czesław. Kopiec 
Romuald, Tohórz Janusz, Cwioro Andrzej, 
Gruoza Ginter, Hanuś Rudolfy Grcobxita 
Gustaw 

Sposób 
ą cTieplnyoh 

i układ automatycznej optymali-
»biektaoh prooesów spalania w 

do 
(57) Sposób polega na tym, že podstawową 
ilość dodatkowego powietrza dostarozanego 
komory spalania obiektu oieplnego ustala 
sie na poziomie wynikającym z zawartości 
tlenu w spalinaoh wyznaozonej z pomiaru po 
jednej stronie komory spalania. Jednoozesnie 
mierzy się asymetrię wskazań zawartoéoi tlenu 
w apalinaob między dwoma punktami komory spa¬ 
lania. Na podstawie tej asymetrii dostaroza 
się do komory spalania dodatkowe powietrze 
z dwóoh źródeł o wydatkach ustalonyoh asyme¬ 
trycznie. Asymetria źródeł powietrza jest 
odwrotna do asymetrii ilośoi tlenu w spali¬ 
nach. 

Układ ma dwa urządzenia /7f8/ mierząoe zawartość tlenu w spalinach. Są one usytuo¬ 
wane w ozęśoi wylotowej komory spalania /i/. 
Urządzenia /7f8/ mierzące zawartość tlenu w spalinach są połąozone z regulatorem do¬ 
datkowego powietrza /10/ za pośrednictwem 
przełącznika /9/ wyboru pomiaru z urządzeń 
/7,8/. Ponadto urządzenia /7»8/ są połąozone 
z wejśoinmi regulatora /li/ symetrii spala¬ 
nia. Wyjśoie regulatora /11/ symetrii spala¬ 
nia jest połąozone z lewym wentylatorén /h/ 
i prawym wentylatorem /5/ powietrza dodatko¬ 
wego. Palnikowa skrzynia /2/ ma uohylną kla¬ 
pę /6/ dzieląoą skrzynię /2/ na dwie ozęśoi. 
Klapa /6/ umożliwia w razie potrzeby zasila¬ 
nie tylko przez jeden wentylator /k/ lub /5/« 

/3 zastrzeżenia/ 

k (ji) F24D 
' F28D 

A1 ^1) 2682ÍH ^2) 87 10 15 

(71) Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu 
Naukowego, Warszawa 

(72) Matikowski Stanisław, Woiślik Edmund, 
Dzierzgowski Mieczysław 

(5^) Grzejnik inatalaoji ęrzewozyoh 
(57) Grzejnik aia żebra /"}/ w kształoie li¬ 
tery "L", w przekroju poprzecznym, osadzone 
na ruraoh / 2 / , Jedno za drugim. Żebra / 3 / 

mają profilowań« kołnierze /k/ « kształoie 
stożka« Pomiędzy zebrani / 3 / osadzone są 
trwał« na ruraoh / 2 / wkładki turbulizująoe 
/ 6 / . Zewnętrzna, przednia powlerzohnia grzej« 
nika ma postać płaskiej płyty; tylną powie-
rzohnię stanowi «kran refleksyjny /?/. 

/H zastrzeżenia/ 

4(51) F2<fD 
F280 

▲1 fel) 268242 ^2) 87 10 15-; 

Ç>i) Warszawskie Centrum Studenokiego Ruchu 
Naukowego, Warszawa 

^2) Mańkowski Stanisław, Wolśllk Edmund, 
Dzierzgowski Mieozysław 

îł) Grzejnik inatalaoji grzewczych 
(57) Grzejnik ma podłużne żebra /3/ z profi¬ 
lowanymi, stożkowymi kołnierzami /Vt trwale 
osadzone na poziomych ruraoh /2/. Żebra /3/ 
mają w przekroju poprzeoznym kształt litery 
nL" i są osadzone naprzemiennie. Boczne po-
wisrzohnie grzejnika stanowią obudowy /1,5/i 
powierzohnie górną i dolną stanowią osłony 
/8/ /5 ssastrzeżeń/ 

87 10 a l k (51) F2*łD Al (2l) 2683^0 

£1) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
' Teohniki I n s t a l a c y j n e j "INSTAL", 

. Warszawa 
(72) Szewozyk Bogusław 

kii) Ina ta la o.i a c e n t r a l n e g o ogrzewania 
c 1 oiepŁe.1 wody użytkowej 

(jJ7) I n s t a l a c j a według wynalazku umożliwia 
atoaowanie jednostopniowego zeatawu wymian* 
ników do oentra lnego ogrzewania i najprost« 
azego układu automatyki . 

I n s t a l a c j a zawiera k i l k a układów 
/ I , I I , I I I / szeregowo ze aobe, poł^ozonyoh, 
z któryoh każdy praouje w innym p r z e d z i e l a 
temperatur w z a k r e a i e od 98°C do 30°C d la 
wody i n s t a l a o y j n e j . Z a s i l a n i e tyoh układów " 
naatępuje poprzez Jednostopniowy układ wymW 
nnikowy /k/. I n a t a l a o j a wyposażona j e s t w 
pompę / 1 9 / t ł o o z ą o ą woda i n a t a l a o y j n ą po -
p r z e z w a z y s t k i e układy / I , I I , I I I / oraz do 
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wymiennika /9/ pierwszego stopnia ciepłej wo¬ 
dy użytkowej i do wymiennika /8/ drugiego sto¬ 
pnia wody użytkowej, zasilanego poprzez za¬ 
wór trójdrogowy /ó/ sterowany czujką termosta¬ 
tyczną /óa/ oraz poprzez zawór termostatyczny 
/ód/ sterowany ozujką /6e/. Na obejściu zawo¬ 
ru trójdrogowego /6/ zamontowany Jest zawór 
termostatyozny /6b/, który sterowany Jest po¬ 
przez czujkę /óc/ zabezpieozająo przed obni¬ 
żeniem temperatury w pomieszczeniach ogrzewa -
nyoh poniżej temperatury wymaganej. 

/3 zastrzeżenia/ 

i» (5i) F24D Al £fi 268^98 (22) 87 10 28 
fyi) Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej, Szozeoin 
(72) Gawrotiskt Wiesław, Szwajlik Dymitr 
(541 Dwustopniowy węzeł oiepŁej wody użytko¬ 

wej 
(57) Węzeł charakteryzuje się tym, ze wymie¬ 
nnik ciepła pierwszego stopnia /1/ i wymie¬ 
nnik ciekła drugiego stopnia /Z/ są zawieszo¬ 
ne na przewodzie rurowym /3/t przez który 
przepływa ozynnik grzejny z drugiego na pierw. 
szy stopień. . /1 zastrzeżenie/ 

*<?1) F2*łF 
E06D 
EOkB 

Al (21) 268300 (Z2) 87 10 19 

(75) Czerwiakowski Andrzej J., Piskorowskl 
Andrzej P., Jarooki Andrzej, Miśoiuk 
Andrzej, Warszawa 

okj Urządzenie do regulowanej zmiany kuba¬ 
tury ogrzewane.1 przestrzeni w iattiie-
jąoyoh obiektach przemysłowych* 

Í57) W urządzeniu na zespole bloczków /2,3/, 
zamooowanyoh do przeciwległych ścian /i/ obie¬ 
ktu, są osadzone linki nośne /k/t których ko-ńoe /4a,4b/ są zainooowane w łąozaoh /6/, sprzę* 
żonyoh za pośredniotwem śoiągaozy /7/ z lin¬ 
kami napędowymi /8,8a/, nawijanymi na bęben 
/9/ silnika elektrycznego /10/t a na linkach nośnyon /h/ Jest podwieszona na rolkach /ik/ 
pozioma zasłona /13/, przy czym do zacisków 
/11/, mooująoyoh nieruohomo jej początek do 
linek /^/, podwieszona jest również pionowa 
kurtyna /12/, która wraz z zasłoną /13/ jest 
wykonana z materiału plastycznego o oelowo 
dobranych wlaáoiwoáoiaoh temperaturowych i 
optyoznyoh. /2 zastrzeżenia/ 

*ł (51) F25D Al ^ i ) 268371 (22) 87 10 21 
(71) Politeoluiika Szozeoinska, Szozeoin 
(72) Haberek Janusz, Zakrzew ski Bogusław, 

Kąkol Mleozysław 
(jji») Sposób Iniojaoji odazranlania obiektu 

onłodnlozego oraz urządzenie do inicja¬ 
cji odszraniania obiektu chłodniczego 

(57) Sposób polega na tym, że mierzy się 
różnicę temperatur / A t / w komorze towarowej 
i na wężownioy porowacza, a w momencie osiąg¬ 
nięcia przez tę różnicę temperatur /At/ war¬ 
tości zadanej /Ati/ i po upływie zadanego 
czasu /to/, gdy dalej występuje ta różnioa 
temperatur /Ąt/ wyzwala się sygnał iniojaoji 
odszraniania. 

Urządzenie ma pierwszy czujnik tempera¬ 
tury /Zł/ umieszczony w komorze towarowej 
i połączony z komparatorem termostatu /A/. 
Drugi czujnik temperatury /Z2/ umieszczony 
jest na ruroe na wylocie z parowaoza i połą¬ 
czony jest z modułem iniojaoji i kończenia 
odszraniania /B/, do którego dołąozony jest 
moduł przekainikowy /C/. Ponadto wyjśoie /I/ 
z komparatora termostatu /A/, na którym po¬ 
jawia się sygnał wyzwolenia układu czasowego 
połączone jest z odpowiednim wejśoiam /I / 
modułu inicjaoji i kończenia odszraniania 

/2 zastrzeżenia/ 
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«♦ (51) P27B Al (21) 268462 (22) 87 10 26 

Çfù Sobozyk Jan, Kieloe 

(34) Plec do hartowania i odpuszczania, 
zwłaszcza pierścieni Łożyskowych 

(̂ 7) Pioo ma zsuwnię rynnową /j/ złożony z 
kilku bieżni, i komorę grzewczą /12/, wza¬ 
jemnie równoległe 1 nachylone pod kątem do 
poziomu oraz ma zapadki /5/ przytrzymująoe 
przetaczający sio oyklioznio wsad. 

/2 zastrzeżenia/ 

*» (Si) F27B Al (21)275^?O (22) 88 10 25 

(io| 87 10 28 - Dii - P 3736302.9-24 
1/1) Do&ussu Aktiengesellschaft, Frankfurt 

rtad Menum, DE 

(;j'l) Hoc próżniowy do ubról)k,i cieplnej 
"przedmiotów ma talowych 

(í)7)Pi«o tnu rui-uwe przuwudy grzejna / 6 / aa-
i.patraunu v otwory / 7 / w kierunku komory wew¬ 
nętrznej pieca i połąoKKne popx<zez elektx-ycz-
ue oloinenty izolacyjne / 6 / z urządzeniem roz¬ 
dzielającym gaz ołil odzĄciy / 9 / . 

/4 zastrzeżeńŁU/ 

4(51) F27D A1 (21) 2679OI (22) 87 09 23 

(71) Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina, 
, ; Kraków 
(72) Wydziałkiewioz Tadeusz, Prażuch Bole¬ 

sław, Kubrak Marian 

fet*) Układ napędu posuwu wiertarki 

fe7) Układ ma siłownik / 8 / połąozony tłoozy-
skiera / 9 / z wiertarką / 3 / poprzez urządzenie 
bezpieoznikowe / l i / i l inę / 1 0 / przewleczoną 
przez wymienną rolkę / 1 2 / i rolkę kierunkową 
/ 2 6 / . Urządzenie bezpieoznikowe / 1 1 / jest 
przytwierdzone do obudowy wiertarki / 3 / , a 
wymienna rolka / 1 2 / do panoerza wielkiego 
pieoa / 2 / . / 3 zastrzeżenia/ 

F27D 
F27D 

A2(2ł) 273212 (22) 88 OŮ k 

(71̂  Przedsiębiorstwo Projektowania i Wi uo*' 
' sazania Obiektów Przemysłowych 

"PROZEMAK", Warszawa 
(72) BrzostoMski Antoni, Laohmirowics: Maciej, 

Furga Tadeusz, Rumaszottski Bogusław 

{pl*\ Układ otłiofiu powietrza pieca du topieniu 
surowca ä l ä ' 

(57) Układ charakteryzuje s ię tym, że do uk-
ŁadU stosowanego dotyohczas dołączony jest 
dodatkowy przewód / 1 2 / , który w okresach 
uruchomienia i zatrzymywania pieoa podaje 
ozęść powietrza do rurociągu spalin / l 3 / « ■ 

^̂ r- / I zastrzeżeń**? 
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(51) F28B Al (Sí) 275^7^ É22) 68 10 2? 
* ' F23J ' 

P28C 
0) 87 11 04 - DB - P 3737359.5 
j Krupp Koppéra Gmbh, Essen, DE 

(5'ł) Kooioł na oiepło odpadowe do chłodzenia 
gazu eurwepo oa^śolowo utlenionego 

(37) KooiuŁ zawiera zespół, rur, ukształtowany 
w poataoi kosza /2/ i umieszczony w zbiorniku 
ciśnieniowym /i/. Wewnątrz kosza /2/ znajdują 
sie: wymiennik /6/ ciepła gazów surowego i czy» 
atego oraz powierzohnie grzejne /10t11/. 
i'onadto kooioŁ może zawierać mechaniczne urzą¬ 
dzenia oozyszozająoe /19,20,2i/ oraz zdnuiohi-
waoze sadzy /2j/ integralne ze solanką. 

-. . \ '-s--' /5 zastrzeżeń/ 

VŇ..-' - D Z I A Ł 
FIZYKA 

ł»(|>i) G01B Al (21) 268511_ (22) 87 10 30 

P o l i t e c h n i k a Warszawska, Warszawa 
2) Czerwiec Wiesław, Deozkowski Bartosz 

feił) Przetwornik do pomiaru przemieszczeń 

(57) Przetwornik wyposażony J e s t w tarczę ko¬ 
dową z naniesionymi p i e r ś c i e n i o w o znacznikami, 
które mają pos tać okresowyoh odkszta toeń po» 
wierzohui, których kształt, a zwłaszoza dłu-
gośoi i wzajemna odległość jest nośnikiem za¬ 
kodowanej binarnie informacji o przemieszoza-
nlu i kierunku ruchu. 

Znaczniki /Z/ rozmieszczone są na dwóch 
konoentryoznyoh okręgach /Ol, 02/ , przy czym 
znaoznlki / : / na każdym okręgu /01,02/ mają 
jednakową długość /d / i rozmieszozone są w 
jednakowej odległośoi / l / od siebie równej vtej długośai / d / . Czoła znaozników obu okrę¬ 
gów /Ol,02/ przesunięte są względem siebie na 
odległość równą połowie długośoi /d / . 

/7 zastrzeżeń/ 

G01C Al ^i) 268k6$ (22) 87 10 26 

Akademia Oórniozo-Hutnioza, Kraków 
Jús:>ik Mieczysław .' • . 

Laserowy pionownlk górniczy 

($7) laserowy pionownik górniczy oharakte-
ryzuje s i ę tym, że zespół lasera / 1 / z lune-
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tą teleskopową /Z/ jest zawieszony w zewnę¬ 
trznej obudowie ognioszozelneJ /7/ na olęgnie 
/&/, zamocowanym do prowadnika /9/» osadzone¬ 
go przesuw nie na prowadnioy /1O/. Na zewnę¬ 
trznej obudowie ognioszozelneJ /7/ Jest umie-
szozony zasilaoz wysokiego napięola /11/ po-
łąozony elektryoznie z laserem /I/, przy czym 
obudowa ognioszozelna /7/ z zasilaczem wyso¬ 
kiego napięoia /11/ Jest osadzona obrotowo 
na ozęeoi /12/ z przezroozystą podstawą /13/ 
w obszarze wyjśoia z zespołu skollmowanej 
wiązki laserowej. Zespół lasera /i/ z lunetą 
teleskopową /Z/ jest usytuowany między ele¬ 
mentami oporowymi /i1*/ i połąozonym gwintowo 
z ozęaoią /i2/ piersoieniem oporowym /15/» 
stanowiącymi układ aretażu zespołu lasera /i/ 
s lunetą teleskopową /2/» /1 zastrzeżenie/ 

U [51) 001D A1 fel) 268289 (zz) 87 10 19 
(71) Zakłady Meohanizmów Preoyzyjnyoh "MERA-

. POLTIK». Lódi 
fi>2) Lusaozynski Jeray, Vo jda Jan 
*̂ł) Pakiet taroz rejeotraoyjnyoh 
^7) Pakiet taroz rejestraoyjnyoh do przy¬ 
rządów rejestraoyjnyoh, zwłaszoza do taoho» 
grafów samoohodowyoh do wielodobowego zapi¬ 
su, mająoy szereg ułożonyoh jedna na drugiej 
rejestraoyjnyoh taroz z promieniowymi wyoię-
oiami i jedną umieszozoną na ich spodzie 
tarczą bez wydęcia, charakteryzuje się tym, 
że od strony powierzchni przylegającej do 
tarczy zabierakowej /2/, posiada szereg otwo¬ 
rów równomiernie rozłożonyoh na obwodzie kota 
i zorientowanych kątowo względem wyoięó na 
obwodzie koła. Tarcza /Z/ ma występ /5/. 
Płaska sprężyna /!/ dociskająca jest połą-
ozona z tuleją /8/ osadzoną rozłąoznie na 
wałku /6/. /I zastrzeżenie/ 

*&1) G01D G01B 
G01L 

Al fci) 268409 &2J) 87 10 23 

!
7i) Instytut Lotniotwa, Warszawa 
72) Forman lak Józef, Szozepaniak Tadeusz 

Czujnik transformatorowy dużych 
'przemieszozeń 

(57) Czujnik zawiera dwa symetrycznie nawi¬ 
nięte, schodkowe uzwojenia wtórne / 8 , 9 / oraz 
oewki /10 ,1 i / połączone z uzwojeniami wtór¬ 
nymi / 8 , 9 / 1 usytuowane w przestrzeni między 
nimi. /2 zastrzeżenia/ 

OO1D 

n"2) 

Al £ l ) 268553 (̂ 2) 87 10 30 

Centralna Staoja Ratowniotwa Qórnioz«g»f| 
Bytom 
Ćwiek Bogdan, Li pozy k Andrzej, Matusza<»j 
itaki Jarzy, Golisz Tadeusz, Trutwln 
Wacław, Dziurzyriaki Vaot.au, Kra oh 
Andrzej, Cieroiak Władysław, Tracz 
Janusz, Gorgon Jarzy, Kruczkowski 
Janusz, Baoia Tadeusz, Grochowski Jan, 
Kowalik Leszek, Kociołek Czesław, Nowak 
Stefan, Piwko Piotr 

Dołowa centralka pomiarówo-rejestrującą 

kij Centralka ma kilka loka lny oh s t a o j i po
miarowych / 1 / połąozonyoh wspólną dwuprzewo
dową l i n i ą /Z/ z przenośną centralką pomia
rową / 3 / . Każda staoja lokalna / t / j es t wy
posażona w kilka rózoyoh czujników, a staoja 
pomiarowa / 3 / w oentralną stację / 8 / połączo
ną poprzez interfaoe / 9 / z mikroprocesorowym 
sterownikiem / 1 0 / . / i zastrzeżenie / 

http://Vaot.au


Nr 9 A01/ 1989 BIULETYN URZĘDU PATBíTOVEQO 59 

li Ci} 001P Al (21) 268335 (22) 87 10 20 
(71) Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni 

"Sanoponoo Chłopska", Kleloe 
^2] Ludwiokl Janusz 

Urządzenie do objętościowego dozowania 
materiałów sypkich 

kij Urządzenie ma trzpień>na którym osadzo¬ na Jest nieruchoma płytka /1/ z końcówkami 
oylindryoznymi /26/ oraz obrotową płytka /2/ 
z tulejami oylindryosnými /27/ połąozonymi 
teleskopowo z tulejami oylindryoznymi, pływa-
Jąoytni /15/, tworzącymi oyllndry dozująoe /31/ 
o regulowanej objętości. Tuleja oylindryozne, 
pływające /15/ spoozywają na płyoie ustawozej 
/3/ osadzonej przesuwnie na trzpieniu i pod¬ 
trzymywanej nakrętką* /5 zastrzeżeń/ 

G01K Al £i) 268^53 (22) 87 10 27 
2 5 1 0 0 7 •■ :- " ' V - ■■;'■•■ , 
Polska Akademia Nauk, 
Przepływoyoh, Gdańsk 
Smigielski Józef 

Instytut Maszyn 

Licznik energii cieplnej 
(57) Licznik energii oieplnej zawierająoy 
ozujnlk temperaturowy przetwavzająby różnice 
temperatur na sygnał elektryozny, stanówląoy 
tertnoelement umieszczony na odbiorniku ener¬ 
gii oieplnej z punktem odniesienia w tempe¬ 
raturze otoozenia, połąozony poprzez potenojo« 

.-metr regulaoyjny z integratorem elektrolity« 

oznym, ozarakteryzuje sie tym, że gorąoe złą-
oze termos lamentu / 2 / stanowi termistor / i / 
o ujemnym współczynniku temperaturowym. 

Lioznik energii oieplnej przeznaozony v 
jest do rozliczania kosztów ogrzewania po-
mieszozeń. /i zastrzeżenie/ 

4 (51) O01L A1 (fci) 268439 (2Z) 87 10 26 

(71) Ośrodek Ba&awozo-Rozwójowy Urządzeń 
Meohanloznyoh, Gliwloe 

$2) Sterczewski Marek r'TV" - : 
(54) Czujnik do pomiaru sił '"^ ..* V . . ^ , ^ , 

Czujnik zawiera przetwornik s i ł na odk-
ształoenia w postaci wydłużonego pierśoienia 
/ 1 / oraz ozujnik odkształceń / 2 / . Czujnik / 2 / 
jest usytuowany między wydłużonymi ozęsolami 
/ 3 / pl«rśoienia / i / , najkorzystniej w osi 
symetrii poprzeoznej tego pierśoienia. 

zastrzeżenia/ 

0O1L A1 Cl) 268kkO 87 10 26 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwój owy Urządzeń 
Meehantosnyoh, Gliwioe 
Sterozewski Marek 
Czu.jnik do pomiaru sił 

(J57) Czujnik zawiera przetwornik /1/ sił na 
odkształcenia, który ma postać łuku o syme¬ 
trycznej krzyw lanie 1 a jego końcówki są połą-
osone elementem bazowym /"}/. Element bazowy 
/3/ przymooowany jest do jednej końcówki za 
poaooą przegubu / V , a do drugiej za pomocą 
prowadnicy /5/. 

V obszarze ograniczonym łukiem przetwor¬ 
nika /i/ sił na odkształoenla i elementem 
bazowym /3/ usytuowany jest ozujnik odkształ« 
oeń/6/. /h zastrzeżenia/ ' 
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G01L Al $1) 268^52 (22) 87 10 27 
Don Handlowy Nauki Sp* z 0 . 0 . , Warszawa 
Bukowski Luojan, Kudelski Ryszard, Sitko 
Eugeniusz 

Sposób eliminowania błędów układu przet-
warza: ąoego silę qą sygnał, elektryczny nikaoh tansometryoznyon 

fei) Sposób eliminowania błędów polega na tym, 
28 tensom«try naklejone na elemencie spręzy-
atym grupuje aie w zespoły, z któryoh 00 n a j ¬ 
mniej Jeden jest zespołem pomiarowym i 00 
najmniej Jeden zespołem kompensacyjnym« 
Tenaornetry z zespoŁu pomiarowego nakleja sie 
w miejsoaoh elementu sprężystego podlegają-
oyoh największej deformacji pod wpływem mie¬ 
rzonej siły oraz łąozy się je w układ elek» 
tryozny sumujący sygnały wywołane tymi defor¬ 
macjami. Tensometry z każdego zespołu kompan* 
aaoyjnego nakleja sie w miejsoaoh elementu 
sprężystego podlegająoyoh największym defor¬ 
macjom pod wpływem zmiany współrzędnej okre-
ślająoej położenie wektora, siły mierzonej i 
łąozy się je w układ elektryozny sumująoy 
sygnały wywołane tymi deformacjami. Następ¬ 
nie sumuje się sygnały wyjśoiowe wszystkich 
układów elektryoznyoh 1 reguluje wielkoéoi 
sygnałów z układów kompensacyjnych, aź do 
wyeliminowania sygnałów wywołanyoh zmianami 
współrzędnyoh określająoyoh położenie wekto¬ 
ra siły mierzonej. /I zastrzeżenie/ 

Ił ßi) G01L Al (2i) 268510 (22)87 10 30 
(71) Ośrodek Badawozo-Rozwojowy Samochodów 

Osobowych, Varszava 
(72) Lasków ski Włodzimierz, Zaręba Czesław 
fe4) Zespolony czujnik pienienia 
J7) V ozęśoi oylindryoznej obudowy ozujnika 
/I/ umieszczony jest suwak /2/. Przepona 
metalowa /3/ zaprasowana jest szczelnie w 
obrzeżu suwaka /2/, który w płaszozy£nie 
poziomej ma otwór /h/ oraz na obwodzie kanał 
/5/ z gumowym uszozelniaozem pierścieniowym 
/6/. Górna ozęać /7/ obudowy ozujnika /I/ 
pierścieniowym obrzeżem /8/ ogranicza skok 
suwaka /2/. Popyohaoz /9/ opierający się o 
metalową przeponę poprzez otwór /h/ w suwaku 
/2/ i otwór /10/ w obudowie /7/» przekazuje 
ruoh robobzy suwaka /2/ i przepony /3/ na 
układ dźwigni związany z przetwornikiem ele-
ktryoznyro i łąoznikiem obwodu sygnalizacji, 
znajdującymi się w obwodzie ozujnika /12/. 

/2 zastrzeżenia/ 

G01L 
G01B A1 (2Î) 268512 (22) 87 10 30 

Pollteohnika Warszawska, Warszawa 
Czerwieo Wiesław, Deozkowskl Bartosz 
Układ do 
wirnika 1 

pomiaru wartości kąta skoku 
Linlka skokowego 

(57) V układzie badany silnik /BS/ zamooowany 
jest w obrotowym uohwyoie /USK/. Wirnik /W/ 
tego silnika /BS/ sprzężony jest z identyfiku¬ 
jącym jego wyróżnione położenie bezdotykowym 
ozujnikiem położenia /CP/, którego Jedno wyj-
śoie połączone jest poprzez sterownik /ST/ 
z badanym silnikiem /BS/ lniojująo skoki wir¬ 
nika /W/ w kierunku przeciwnym do kierunku 
ruohu uohwytu /USK/, a drugie wyjsoie ozujni¬ 
ka /CP/ połąozone jest z wejsoiem ozasomlerza 
/CZ/, którego drugie wejeoia połąozone jest 
z wyjśoiem generatora ozęatotllwoaoi wzoroo« 
wej /GW/, zaś drugie'wyjsoie generatora ozęsto> 
tliwośoi wzoroowej /GW/ poprzez dzielnik ozę. 
stotliwośoi /DZ/ i wzmaoniaoz mooy /WM/ po¬ 
łąozone jest z wejsoiem zespołu napędu syn-
ohronioznego /ZN/ napędzająoego ze stałą prę-
dkośoią uohwyt silnika /USK/, natomiast wyj¬ 
ście czasomierza /CZ/ poprzez układ przeli-
ozania kąta /UPK/ i układ przeliczania wyni¬ 
ków pomiarów /UPW/ jest połąozone z zespołem 
rejestraoji wyników /ZRW/. /2 zastrzeżeni*/ 

k hi) GOIŁ 
G01B 

A1 {fel) 268513 (22) 87 10 30J* 

hy P o l i t e c h n i k a Warszawska, Warszawa 
C72) Czerwia o Wiesław, Deozkowski Bartosz 

fe*ł) Sposób 1 układ do pomiaru w a r t o ś c i kąta 
skoku s i l n i k a skokowego 

Sposób polega na tym, że silnik skokowy 
/ / mocuje się w uohwyoie /OUS/, który wpra¬ 
wia się w ciągły ruoh obrotowy i w ozasie tego 
ruohu generuje się oiąg impulsów o liozbie 
proporcjonalnej do przebytej drogi kątowej 
stoJana, po czym w wyróżnionym położeniu wir¬ 
nika /W/ inicjuje się jego skok w kierunku 
przeoiwnym do kierunku ruohu stojana i jedno¬ 
cześnie zaozyna się zliczać generowane impul¬ 
sy, aż do momentu gdy na skutek ^iągłeco ruohu 
udhwylu /OUS/ wirnik /W/ powróoi w swoje poło¬ 
żenie wyjściowe i uówozas zliczaną liozbą im¬ 
pulsów automatycznie przetwarza s-ię na odpcuia* 
dająoą jej wartość kąta skoku, przy ozym chwi¬ 
la zainicjowania powrotu wirnika /W/ w swoje 
położenie wyjśolowe jest Jednoczęánie sygnałem 
rozpoozęoia następnego pomiaru. 

W układzie napędzany przez zespół napę¬ 
dowy /ZN/ obrotowy uohwyt /GUS/ sprzężony 
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Jest s przetwornikiem jego położenia kątowego 
/JPK/, którego wyjśoie dołączone jest do wej-
śoia okŁatfn braodcująoego /UB/, a wirnik /W/ 
silnika /BSK/ sprzężony Jest z identyfikuj»-
oym jego wyróżnione położenie ozujnikiem po¬ 
łożenia /CP/, którego Jedno wyjáoie poprzez 
sterownik /ST/ dołąozoce Jest do badanego 
silnika /BSK/, a którego drugie wyjśoie po-
Łąozone Jest z drugim wejáoiem układu bramku¬ 
jącego /UB/, zaś wyjéoie układu bramkuJąoego 
/ÜB/ dołączone jest do wejśoia licznika im¬ 
pulsów /LI/ połączonego szeregowo z układem 
przeliozania kąta ./UPK/, układem obróbki wy¬ 
ników pomiarów /UOV/ oraz z układem rejes¬ 
tracji wyników /URW/« Z.iaoznlk wyróżnionego 
położenia wirnika /W/ dla czujnika położenia 
/CP/ naniesiony jest bezpośrednio na powie -
rzohni wałka silnika» korzystnie wzdłuż two¬ 
rzącej waloa. /3 zastrzeżenia/ 

GO IL 
GO1B 

A1 Qîi) 268515 (?2) 87 10 30 

Politechnika Warszawska, Warszawa 
Czerwieo Wiesław, Deozkowski Bartosz 

feíň Sposób i układ do pomiaru charaktery¬ 
styki kątowej statycznego momentu 
silnika skokowego 

(57) Sposób polega na tym, że badany silnik 
mocuje się w uchwycie, który wprawia się w 
ruoh obrotowy mierząo jego drogę kątową i 
iniojująo powstanie momentu synobronIzująoe¬ 
go, powodująoego zabieranie wirnika wraz z 
obraoająoym się stojanem, przy czym ruoh wir¬ 
nika przenosi się na nieruchomy momentomierz 
mierząo wartość momentu statycznego odpowiada* 
jąoego pomierzonemu położeniu kątowemu sto-
Jana silnika« 

W urządzeniu badany silnik /BSS/ zamoco¬ 
wany Jest w wyposażonym we własny napęd /NU/ 
obrotowym uohwyoie /UC/, s którym związany 
Jest impulsowy przetwornik położenia kątowego 

/IPK/ o wyjściu dołączonym do wejścia inter¬ 
fejsu /IC/ komputera /PC/, zaś wirnik /WS/, 
tego silnika poprzez sprzęgło elektromagne¬ 
tyczne /SE/, którego wejście dołąozone jest 
do wyjścia interfejsu /IC/ komputera /PC/ 
sprzężony jest z momentomlerzem /ME/, które¬ 
go wyjśoie poprzez przetwornik analogowo-oy-. 
frowy /AC/ połączone Jest z drugim wejściem 
interfejsu /IC/ komputera /PC/. 

- &r , r •• '..■•.'•"■. ■.*. / 2 zastrzeżenia/ 

4 (51) G01L Al £l) 268516 ^2) 87 10 30 
y O .Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Czerwie o Wiesław, Deozkcrwski Bartosa 
(54) Sposób i układ do wyznaozania charakte

rystyki statycznego momentu silnika 
skokowego 

fc}7) Sposób polega na tym, że badany silnik 
moouje się w uohwyoie, który wprawia się w 
ruoh obrotowy mierząo za pośredniotwem momen-
tomierza drogą kątową uchwytu, zaś wirnik sil
nika unieruohamia się na ozas pomiaru w poło
żeniu równowagi iniojująo powstanie momentu 
reakoji stoJana, który poprzez uchwyt przeno
si się na momentomierz mierząo wartość momen
tu statyoznego dla odpowiadającego mu pomie
rzonego położenia kątowego stoJana. 

Układ wyróżnia się tym, że badany silnik 
/SS/ zamooowany Jest w obrotowym uohwyoie /UG/ 
meohanioznie sprzężonym z impulsowym przet
wornikiem kąta /IPK/, a uohwyt obrotowy /UO/ 
poprzez momentomierz /ME/ sprzężony jest z 
zespołem napędu elektromechanicznego /ZNU/, 
natomiast wałek wirnika /VS/ badanego silnika 
sprzężony jest z elektromechanicznym ustala-
ozem /VE/, którego wejście jak również wejście 
zespołu napędu /ZNU/ dołąozone są bezpośrednio 
do dwóch wyjść układu sterująoego /US/, zaś 
trzecie wyjśoie układu sterująoego /US/ połą
czone Jest porzez komutator /KSS/ z wejśoieo 
silnika /SS/, gdzie do jednego wejścia układu 
sterująoego /US/ dołąozone jest wyjśoie impuls, 
sowego przetwornika kąta /IPK/, a do drugiego ; wejścia układu sterująoego /US/ poprzez przet
wornik analogowo-cyfrowy /AC/ dołączone jest -
wyjśoie napięoiowe momentomierza /ME/ podozas 
gdy dwa wejśoia-wyjśoia układu sterująoego 
/US/ są połączone z wejśoiami-wyjsolami pa
mięci masowej /MM/ i wejśoiami-wyjśoiami 
układu przetwarzania danych /UPD/, zaś po
zostałe wyjśoie układu sterująoego /US/ Do
łąozone Jest z wejściem rejestratora wyników 
/SU/, /Z zastrzeżenia/ 
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G01L A1 275057 88 10 Ok 
Instytut Elektrotechniki, Warszawa 
Kowalski Kazimierz, Za drożny Jaroslav 
Układ do pomiaru obrotowego momentu 
oporowego 

(p7j Układ zawiera oboowzbudny silnik prądu 
stlaago fil/1 którego jeden zaoisk połączony 
Jest z jednym biegunem źródła zasilania na» 
pięoia stałego /Mrz./, którego drugi biegun po¬ 
łączony jest poprzez pomiarowy booznlk rezys» 
torowy /R/ z drugim zaoiskiem zasilającym sil 
nika napędowego prądu stałego /M/. VyJsoie 
napięciowe booznika rezystorowego /R/ połąozo 
ne jest z wejśoiem wzmaoniaoza napięcia /V/, 
którego wyjecie połączone jest z jednym z nęj 
ssinotora naplęoia /S/, którego drugie wej¬ 
ście połączone Jest ze £ródłem wzoroowego na» 
pięoia stałego /Uk/. /1 zastrzeżenie/ 

k (51) G01N Al (2i) 268333 ^2) 87 10 20 
(}{) Zakłady Pomiarów o-Badawcze Energetyki 

"Energopomiar", Gliwice 
{72) Gruoa Marian, Drop Marian, Włoozylc,, . , 

Eugeniusz 
V**) Miernik głębokości peknie.0 powierzchni 

metalowych ■■Ł~<; ■. ■ ; . / ■ ; . >- y - W j . - ■ ■ . - ■,: 

l^l) W mierniku árödtem prądu pomiarowego 
jest generator / i / napięoia prostokątnego 
połąozony z ostrzami prądowymi /a , d/ sondy» 
Ostrza pomiarowe /b ,o / sondy są połączone ■>;... 
amplifiltrem / 2 / górno-przepustowym. Ampli-
f i l t r / 2 / jest połąozony ze wzmaoniaozem /3/> 
przełąoznikiem /k/ zmiany zakresu pomiarowe¬ 
go i układem / 5 / kompensacji. Wzmacniacz / 3 / 
i układ /**/ są połączone z detektorem / 6 / , 
który jest połąozony z sumatorem /7/< Sumator 
/ 7 / jest połąozony ze wskaźnikiem / 8 / . Ostrza 
a(b,C(d/sondy mają obudowę z materiału ferro¬ 
magnetycznego« • , ■■ - .;> /J zastrzeżenie/ 

k (5l) OOIW A1 £l) 268458 (22) 87 10 26 
71] Politechnika Yrootawska, Yrooław 
^2] Dąbrowski Henryk, Wlozkowaki Eduard 
Yj 1̂ h^ządaeale do pomiaru energii udaru 
(p7) Urządzenie ma w podstawie /1/ osadzony 
dolny oylinderyosoy korpua /2/, wewnątrz 
którego msiaszozony Jest stos talerzowych 
sprężyn /3/» przy ozym na stosie talerzowyoh 
sprężyn /3/ usytuowana Jest amortyzująoa tu
łają /*♦/» a « otworze amortyzującej tulai /k/ 
umieszozony jest trzon /5/ zakończony dooiako-
wym talerzem, który oparty Jest na atoaie ta
lerzowy oh tulei /d/t Na trzonie /5/ osadzona 
Jeat magnetyczna tuleja /6/t natomiast do gór
nego kołnierza dolnego oylindryoznego korpusu 
/Z/ zamocowany Jest współosiowo górny oylin-
dryozny korpus /7/» który ma na wewnętrznej 
powierzchni zamooowany zespół, pomiarowyoh 
oawek /8/ nawinietyoh na rdzeniu /9/» Między 
magnetyozną tuleją /ó/ i pomiarowymi cewkami 
/8/ utworzona jest szczelina powietrzna. 

/2 zastrzeżenia/ 

G01K Al 268541 §2) 8? 10 3ffl 

Politeohnika Gdańska, Gdańsk 
Staszewski Rafał, Kizyóski Henryk, 
Przyjazny Andrzej 
Amperornetryozny detektor do wyaokoapra¬ 
wnej chromatografii oieozowej 
Detektor zawiera trójelektrodową cewkę 

z elektrodą roboozą /W/, elektrodą odnie> 
sienią /R/ i elektrodą pomocniczą /Á/. Ele¬ 
ktroda odniesienia /R/ połączona jest z 
układem buforowym /Z/ poprzez układ poten-
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cjostatu /3/1 zasilacz stabilizowany /4/, za¬ 
silacz wyaokostabilny /5f i układ regulaoji 
napiçoia i prądu /ó/. Elektroda robooza /W/ 
połąozona jeat z układem zmiany polaryzacji 
sygnału wyjsoiowego /7/ poprzez wtórnik prą¬ 
dowy /9/f układ redukoji szumów /1O/ i wzma-
oniaoz o regulowanym wzmaonieniu /11/. Wtór¬ 
nik prądowy /<?/ połąozony jest również z 
układem zmiany stałej czasowej /12/. Elektro¬ 
da pomoonioza /A/ połączona jest z drugim . 
wyjście« układu potenojostatu /3/. 

' - . . . - - /2 zastrzeżenia/ 

1» (51) O01N A2 (21) 273858 ($22) 88 07 21 
(71) Instytut Górnictwa Naftowego 1 Gazów-

niotwa, Kraków 
(72) Gawlik Jan, Kegel Marian, Piwowarozyk 

Jaoek 
(51») Automatyczny wykrywacz zanieczyszczeń 

produktami ropo lweglopochodnymi 
(57) Automatyozny wykrywaoz zanieozyszozeti 
charakteryzuje sie tym, že współdziałająca 
z powierzchnią obiektu badanego /1/, taśma 
transmisyjna /z/ połąozona jest z detekto¬ 
rem fluorescencyjnym /3/. Detektor fluore-
soenoyjny /j/ połąozony Jest z zasilaczem 
/7/ oraz sygnalizatorem /8/ poprzez wzma-
oniaoz /?/. /1 zastrzeżenie/ 

U (51) O01N Al (21) 27509I (22) 88 10 05 
00^87 10 05 - HU - 4464/87 
(71] Magyar Tudományos Akademia Kutatás - Is 

SzervezetelemzS Intézete, Budapeszt, 
HU 

72) Nagy Géza, Taroali József, Pungor Ernő, 
1 Tóth Klara, Kárpáti Veronika, Fehér 

Zoófia, Horval György, sárkány Péter, 
Bokor István 

£}4) UkŁad elektrodowy z elektrodą z ciekłego 
metalu o regulowanej powierzchni 

(57) Układ zawiera pojemnik /2 3/ oiekłegu me¬ 
talu, kopilarę dołączoną do niego przez ste¬ 
rowany zawór i element stykowy połączony 
elektryoznie z ciekłym metalem w kápilarze. 
Co najmniej jeden odoinek /18/ kapiláry 
Jest utworzony wewnątrz metalowego korpusu 
/ I 9 / nie reagującego ohemioznie z oiekłym 
metalem, przy ozym metalowy korpus /19/ sta¬ 
nowi element stykowy. Metalowy korpus /19/ 
Jest utworzony tak, že elastyczny element 

zamykający /25/ zaworu pasuje d u p r 
ohni /26 / metalowego korpusu /19/ otaczają¬ 
cej utworzony w nim otwór odcinka /13 / ka¬ 
piláry, / i 3 zastrzeżen/ 

4(5i) G01P Al £1) 2Ő8441 ^2) 87 10 ZÚ 

(71) Polskie Koleje Państwowe Zakłady tfy-
twóroze Urządzeń Sygnalizacyjnych, 
Katowioe 

(72) Zębik Zbigniew, Volnioa Jan, Sienkie-
' wioz Hieronim, Baran Jan 

p4) Czujnik torowy z układem określenia 
kierunku Jazdy kierunku Jazdy 

7J Czujnik wyposażony jest w nadajniki 
/S1 i N 2 / , które przyłąozone są do toru ko¬ 
lejowego w sposób niezależny i zasilają wej> 
óoia odbiorników /Oli 1 0 2 1 / i wejáoia od¬ 
biorników /012 i 0 2 2 / . Nadajniki z odbiorni-

/S 
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karni po łączona są podobnymi odoinkami toru 
k o l e j o w e g o . Kazdy odbiorn ik ma na w e j ś o i u 
r i l t r pásmový, /FV11 , F¥21 , FV12 i F ¥ 2 2 / , 
k tóry s t a r u j e okładem oałkująoym /OC11, UC21, 
UC12 i UC22/ . UkŁad oa lkująoy ata ruj« prse» 
raut n i k / P P 1 1 , PP21, PP12 i Ł-P22/ formujący 
impulsy , k tóra wzmoonione wzmaoniaozem / K i l , 
¥21 , ¥12, ¥22 / starują układ separacyjny 
/ÜS11, US21, US12 i US22/. Układy séparaoyJ-
na połąozone aą z dwoma niezależnymi układa» 
mi określenia kierunku Jazdy /K1 i K2/, na 
wejściu któryoh znajdują s i ę układy formują» 
oe /UF11, UP12.UF21 i UF22/, które z ko le i 
połąoeone są z wejściami bramek /NORIA, 
NOR3A, NOR4Á/, /NOR2A, NOR3A, NOR&A/» /NOR1B, 
N0R3B, NOR4B/, /N0R2B, NORßB, NORUB/. 
¥yj*oia bramek /N0R3A, NORÜA, NOR3B i NOR^B/ 
dołąozone są odpowiednio do wejść przerzutu!» 
ków pamięćiowyoh /P1 i P2/ . Vyjáoia /Q/ prze» 
rzutników /P1 i P2/ są dołąozone do wejść 
sumatora / S i / i wejść komparatora /&/• 

/ I zastrzeżeńla/ 

G01R Ai (2Î ) 267920 (22) 87 09 24 

dla przypadku stosowania trzystanowej metody 
pomiarowej. Uzyskana w ten sposób wartość 
względnego przyrostu szumu ¥PS dodatkowego 
generatora szumu / 2 / zapewnia apełnienle zale> 
snośol F s F , będąoej warunkiem kal ibraoj i , 
gdzie F to wskazania automatycznego mierni¬ 
ka współczynnika szumu, a F to wartość pra» ' 
wdziwa współozynnika szumu dwuwrotnika bada» ; 
nego / 3 / . /2 zastrzeżenia/ ='■ 

k ^1) G01M Al (21) 268378 ($2} 87 10 21 

61) 
bij 

¥ytw6rnla Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-
Świdnik", Świdnik 
Karasluk Yojoiaoh, Saweozko Leszek 

wy 
"mt 

Sposób regulaoji parametrów rezonanao» 
roh prób zmęczeniowych elementów kon» 
rukôyjnyoh maszyn, zwłaszcza statków 

powietrznych 1 urządzenie do regulaoji 
parametrów rezonansowych, prób zmęoze» 
niowyoh elementów konstrukoyjnyon ma¬ 
szyn, zwłaszoza statków powietrznych 

(37) Sposób, zgodnie z którym sygnał z ozuj¬ 
nika siły naoiągu oraz z ozujnika amplitudy 
drgań przekazuje się w dwóch oddzielnych to¬ 
rach do regulatora aiły naoiągu i regulatora 
amplitudy drgań polega na tym, że sygnał z 
ozujnika siły naoiągu wzmacnia i filtruje 
aię w układzie wzmacniaJąoo-filtrująoym sy¬ 
gnału naoiągu, skąd przesyła się go do regu¬ 
latora siły naoiągu z którego sygnałem doda¬ 
tniego sprzężenia zwrotnego poprzez korektor 
zmienia się sygnał wyjśoiowy regulatora am¬ 
plitudy drgań. 
¥ urządzeniu tor wymuszenia amplitudy drgań 
/B/ zawiera wzbudnik bezwładnośolowy /5/ na¬ 
pędzany silnikiem prądu stałego /6/, a tor 
wymuszenia siły naoiągu /A/ zawiera siłownik 
hydrauliozny /2/ sterowany z boku elektroza-
worów /k/t przy ozym oba tory /A/ i /B/ pra» 
oują w oddzielnyoh pęt la ob, sprzężenia zwro¬ 
tnego. /2 zastrzeżenia/ 

("ii) GO1R Al (21) 268466 87 10 26 
Politechnika Szczeolńska, Szozeoin 
Groohowalski Jacek 
Sposób obciążania maszyny momentem 
obrotowym oraz układ obciążania maszyny 
momentem obrotowym 

QÍ) Sposób polega na tym, że dla napięola 
prądnicy prądu stałego /3/ mniejszego od na¬ 
pięcia stabilizowanego, wytwarza się prąd 
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drugiego uzwojenia wzbudnika /I 3/ pomocni-
ozej maszyny prądu s talago /8/ o takiej «ar-
toAoi i kierunku, aby napięoie tej aaszyny 
/8/ było zgodna s napięoiem prądnloy prądu 
stałego /3/ i dodająo się tworzywło wartość 
odpowiadająoą napięoiu stabilizowanemu, zaó 
dla napięoia pradnioy prądu stałego /j/ wię¬ 
kszego od napięoia stabilizowanego, wytwarza 
się prąd drugiego uzwojenia «zbudzenia /13/ 
pomooniozej maszyny /8/ o takiej wartoáoi i 
kierunku, aby napięoie tej maszyny /8/ było 
przeoiwne do napięoia prądnicy prądu stałego 
/3/# tworaąo wartość odpowiadająoą napięoiu 
stabilizowanemu* 

UkŁad zawiera szeregowo połączone prąd» 
nice prądu stałego /3/ i pomooniczą maszynę 
prądu stałego /8/ do zacisków których dołą¬ 
czony Jest silnik prądu stałego /5/ sprzęg» 
nifty meohanioznie z pomocniczą maszyną /8/ 
oraz prądnicą «synchroniozną /ó/. Równolegle 
do szeregowo p^ląozonyoh maszyn prądu stałego 
/3 i 8/ włąozony jeet dzielnik napięcia /4/i 
z którego sygnał podawany jest do regulatora 
/I5/ zasilającego pierwszy Ł drugi zasilacz 
regulowany /9 i iV< Do zasilaczy /9, 14/ 
dołąozone jest równolegle drugie uzwojenie 
wzbudzania /13/ pomooniozej maszyny prądu 
stałego /8/. Sygnały z poszozególnyoh elemen¬ 
tów układu podawane są do układu przeliczają» 
oego /i8/. Maszyna badana /2/ zasilana z 
układu napędowego /I/ połąozona Jsst meona» 
nioznie z prądnioą prądu stałego /3/> 

/2 zastrzeżenia/ 

1» ̂ i) OO1R Al fel) 268489 (22) 87 10 27 
Stocznia pdańska im. Lenina, Gdansk 
Balk Andrzej, Bojańozyk Jan 

($k) Sposób i czujnik kontroli nlasymetrii 
prądów, zwłaszoza w przewodach obwodu 
spawalnlogego 

O57) Zgodnie ze sposobem na przewodaoh kon¬ 
trolowanego obwodu lub na innyelamant Icontrolówa« 
ny nakłada się czujnik tak, aby rdzeń magne¬ 
tyczny i zamykająoa go zwora stanowiły zam¬ 
knięty piersoień obejmujący przewody lub 
inny element kontrolowany* Do styków konta» 
ktronu przyłąoza się za posredniotwam wty» 
ozki zewnętrzny obwód sygnalizaoyjny lub 
inny obwód wykonawczy tak, aby zmiana poło» 
zenia styków kontaktronu pod wpływem pola 
magnatyoznego poonodząoego Dd prądu płyną» 
oego w kontrolowanyob przewodaoh lub innych 
elementaoh kontrolowanyoh spowodowała za» 
łąozenie obwodu zewnętrznego sygnalizującego 
pojawienia się niesymetrii prądów lub odlą-
ozenie sródło zasilająoego kontrolowany 
obwód spawalniozy. 

Czujnik via w zworze /2/ osadzony kùuta-
ktron /3/, a Je«o »tyki /k/ połąozone są 
alektryoznie z odpowiednimi zaciskami 

gniazda wtykowego, do którego za poárednl-
otwem wtyczki przyłąozone są przewody zew» 
n^trziiego obwodu sygnalizacyjnego lub odłącza-
jąoego. Rdzeń /1f magnetyczny i zwora /2/ 
oaadzone są w skręcanej obudowie /ó/ zaspa-
lająoej rdzeń /1/ magnetyczny i zworę /2/ w 
jedną konstrukoyjną oałoóć. 

/Z zastrzeżenia/ 

k (pi) GO1R 

W 
(72) 

A1 (2\) 2685^8 (22) 87 10 30 

Instytut Komputerowych Systemów Auto» 
matyki i Pomiarów, Vrooław 
Adamska»Tohoń Jadwiga, Buozyłko Adam. 
Llgaszewski Jan, Kawrooki Viesław 

Sposób cyfrowego pomiaru napigoia sta¬ 
łego i układ do cyfrowego pomiaru 

b oyi 
î~ûkï 

napieoia stałego 

£ ) Sposób pomiaru napięoia podawanego na 
wejście układu wzmaoniaozy / I / polega na tym, 
ze zakres pomiarowy układu dzieli się na rów» 
ne przedziały w iloáoi k, odpowiadająoe za» 
kresom pomiarowym ustalonym poprzez określe¬ 
nie wskazań przetwornika / 2 / analogówo»oyfro-
wago dla k skalująoyoh napięć wzoroowyoh, 
przy ozym podział na przedziały dokonuje s ię ' 
przy podstawowej wartoáoi wzmocnienia układu 
wzmaoniaozy / 1 / . Pomiar napięcia odbywa się 
w jednaj, dodatniej albo ujemnej, ozęóoi cha» 
rakterystykl przetwornika / 2 / analogowo-oyf» 
rowego. Fazę mierzonego napięoia dostosowuje 
się do wybranej ozęóoi charakterystyki prze¬ 
twornika /Z/ analogówo-oyfrowego. Następnie 
przy tej samej wartoéoi wzmoonienia mierzy 
się wstępnie napieoie oelem określenia właś-
oiwego zakresu pomiarowego, po czym włącza 
się ten zakres poprzez k-krotne zwiększenie 
wzmoonienia w stosunku do podstawowej warto» 
áoi wzmoonienia i jednoozesne podanie na 
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dodatkowe wejście o wzmocnieniu k-krotni« 
większym w stosunku do pudatawowego wzmocnie¬ 
nia układu wzmaoniaozy / I / poraocniozego na¬ 
pięcia o wartości zbliżonej do dolnego gra¬ 
nicznego napięoia określonego zakresu po-
miarowogo. Pomocnicze napięoie zmniejsza bez¬ 
względną wartość k-krotnie wzmaonianyoh ay-
Ganłów odpowiadaJąoych granicznym napięciom 
wzorcowym określonego zakresu pomiarowego 
przy skalowaniu tego zakresu i napięciu mie¬ 
rzonemu przy pomiarze. /2 zastrzeżenia/ 

ił [51) OO1R A2(2i) 273^53 £2) 88 06 23 

(71) Gwarę o two Automatyzao ji Gôrniotwa 
"EMAß" Zaklad Kompletaoji i Montażu 
Systemów Automatyki "CARBOAUTOMATYKA", 

H Tychy 
Łatko Andrzej, Rozmus Jan 

felt) Układ do testowania urządzeń e lektro-
nloznyoh o budowie modułoweJ 

(57) Układ zawiera elementy manipulaoyjne 
fZf inicjujące odpowiednie funkoje ozynnoáol 
układu, oraz elementy indykaoyjne / 3 / infor¬ 
mujące o stanie logicznym badanego modułu, 
zabudowane w obudowie / I / . Elementy manipu¬ 
lacyjne / 2 / i elementy Indykaoyjne / 3 / są 
połączone kablową l i n i ą /*♦/ z wielowtykiem, 
który zawiera w jednej obudowie / 5 / wielokro¬ 
tne gniazdo / 6 / f oraz wielokrotny wtyk / 7 / . 

/I zastrzelenie/-

k ($\) G01R A2 (2l) 273810 (22) 88 07 18 
pi) Politechnika Białostocka, Białystok 
(72) Kierus Kazimierz, Dmoohowski Zbigniew 
(5**y Układ diagnostyczny wielko prądowy 
(57) Układ złożony Jest z dwóoh przetwor
ników liniowych /I/ typu Rogowskiego sztyw
nych, trzech przetworników liniowyoh /2/ 
typu Rogowskiego giętkich oraz trzech prze
tworników liniowych /3/ typu Rogowskiego 
giętkich lub sztywnych oraz układu elektro
nicznego /14/ złożonego z trzech wzmaoniaozy 
/V» trzech integratorów /5/, trzeoh ukła
dów prostująoo-uśredniająoych /6/ i cyfrowe
go woltomierza ilorazowego /7/ oraz trzeoh 
woltomierzy oyfrowyoh /8/. 

/i zastrzeżenie/ 

k (51) OO1R A2 (gi) 273901 (22) 88 07 20 
(71) Akademia Marynarki Wojennej In. Bohaté-
, rów Westerplatte, Gdynia 
(72) Łowieo Eugeniusz, Kruozkowski Józef 
(gk) Układ do zabezpieczenia ciągłości 

wskazań miliamperomlerza rezerwowego 
w* przypadku awarii zasadniczego systemu 
pomiarowego 

fe?) Układ zawiera przetwornik pomiarowy / i / 
połączony szeregowo z miliamperomlerzem / 2 / 
i diodą Zenera / 3 / . Równolegle do diody Zene* 
ra / 3 / dołączony jest przetwornik analogowo-
-oyfrowy /k/ o wejśoiu prądowym, będący ozę-
śoią składową cyfrowego systemu pomiarowego. 

/1 zastrzeżenie/ 
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ił (51) O02B Al (fel) 267908 (22) 87 09 25 
(71] Centrala* Laboratori.ua Optyki, Warszawa 
(72) Sojaoki Antoni, Yilbik Ryszard 
(fk) Okular mikrometryozny 

(37) Okular alkroffletryozny charakteryzuje ale 
tym, ta płytka /3/ przesuwna ■ krzyżem jest 
sprzęgnięta a przesuwnym ozujnikiem /2/ po-
jennoćoiowyn. /1 zastrzeżenie/ 

OO2B AI (2Î) 268514 (22)87 10 30 
Politeohnika Warszawska, Warszawa 
Brudzewski Kazimierz 
Dzielnik światła spolaryzowanego : 

J7)~ Dzielnik światła spolaryzowanego według 
wynalazku, służy do rozdzielania przestrze¬ 
nnego wiązki światła na dwie wiązki z jedno¬ 
czesną transformaoją stanów polaryzaoji i na¬ 
leży do grupy rozwiązań, w któryoh element 
światłodzieląoy stanowi pojedyncza płytka z 
odpowiednimi pokryoiami cienkowarstwowymi. 

Płytka światłodzleląoa /I/ dzielnika wy« 
konaná jest ze szkła optycznego oiężkiego 
flintu. Jedna z powierzchni płytki światło» 
dzielącej w jej ozęśoi płaskorównoległej po» 
kryta jest oienką warstwą /3/ metalicznego 
chromu a obie powierzchnie ozçéoi /3/ klino¬ 
wej są wyozernione. 

Dzielnik ma zastosowanie w układaoh op» 
tyoznyoh do pomiaru parametrów Stokesa. 

/I zastrzeżenie/ 

k £i) O03B A2 (2Î) 272836 (22) 88 06 03 

^5) Pleániarski Kazimierz, Kamiński Wiesław, 
Warszawa 

feli) Aparat do sterowania pra o a powiększał-
ników f o t o g r a f i c z n y c h ' 

(57) Aparat zawiera układ optyozno-elektro-
niozny /p ,q/ oraz maskownicę / o / sprzężone 
meohanioznie z obiektywem powiększalnika fo¬ 
tograf ioznego w taki sposób, ze ioh osie op» 
tyozne pokrywają się wzajemnie. Układ opty-
ozno-elektroniozny /P«q/ »raz maskownica / o / 
są sprzężone kablem elelctryoznym z elektroni-
oznym programatorem /K/, do którego podłąozo-
ny jest światłomierz / S / . Programator /K/ 
sprzężony Jest z układem zasilania powiększal¬ 
nika /A/» / * zastrzeżenie/ 

4 (51) G03D Al (21) 268288 ^2) 87 10 19 

(71) Instytut Teohniozny Voják Lotnlozyoh, 
, Warszawa 
(72/ Ligaj Kazimierz, Nowak Tadeusz 
(54) Polowe laboratorium fotograficzna 
(̂ 7) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skon¬ 
struowania laboratorium, które można transpor¬ 
tować statkiem powietrznym. 

Laboratorium według wynalazku oharakte-
vryzuje się tym, že ma budowę modułową, a oie-mnie fotografiozne /3/ Ł pomieszczenie pomoo-
nicze /k/ są utworzone z utwierdzonyoh do współ 
nego stelaża namiotów wewnętrznego /i/ i zew¬ 
nętrznego /2/, przy ozym namiot zewnętrzny /2/ 
jest zaopatrzony w rękaw /18/ do połąozenia go 
Z zespołem grzewczo-wentylaoyjnym /20/ oraz w 
przepust /I5/ przewodu elektrycznego /16/ od 
zespołu prądotwórozego /17/, a namiot wewnę¬ 
trzny /I/ jest zaopatrzony w światłoszozelny 
przedsionek/6/, światłoszozelne otwory wenty- y 
laoyjne /&/ oraz wentylator wyciągowy /1O/ ze 
swiatłoszozelnym rękawem /11/. 

/2 zastrzeżenia/ 

http://Laboratori.ua
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4 fel) O05D A1 (21) 268542 (22) 87 10 30 
O Politechnika Gdańska, Gdańsk •? 
2) Dziewulskl Wacław *-•• '■ 

(5^ Układ stabilizacji temperatury oleju 
w stanowisku do badania urządzęu 
hydraulicznych średniej 1 dużej mocy 

(5?) Układ charakteryzuje się tym, že na 
przewodzie doprowadzającym wodę ze zbiornika 
wody /8/ do pompy /9/ chłodnicy wodnej oleju 
/5/ znajduje się trÓjdrożny zawór rozdziel» 
czy /10/. W zbiorniku wody /8/ uaieszozony 
jest czujnik pierwszego przetwornika tempera¬ 
tury /12/, połąozonego poprzez elektryozny 
układ sterowania /i4/ z silnikiem pompy wod¬ 
nej /15/ wentylatorowej obłodnioy wyparnej 
/11/, oraz ozujnik drugiego przetwornika tem¬ 
peratury /13/, połączonego poprzez elektry¬ 
ozny układ sterowania /Iv z silnikiem wen¬ 
tylatora /16/ wentylatorowej chłodnicy wy¬ 
parnej /11/. Trzeci przetwornik temperatury 
/20/ z ozujnikiem umieszczonym w gałęzi ro-
boozej układu badanego i ozwarty przetwornik 
temperatury /21/ z ozujnikiem umieszozonym 
w zbiorniku oleju /2/ połąozone są poprzez 
przełąoznik /19/ z trójatawnym regulatorem 
temperatury /18/, który z kolei połączony 
Jest z elektrycznym impulsâtorem skokowym 
/i7/> Wyjsola elektryoznego impulsatora sko¬ 
kowego /17/ dołączone są do nagrzewnicy ele¬ 
ktrycznej /ó/ oraz do trójdroznego zaworu 
rozdzielozego /1O/. /1 zastrzeżenie/ 

G05F 
G01R 

A1 (21) 2Ó84O3 <|2) 87 10.22 

Politeohnika Gdańaka, Gdańsk " 
Kuchta Jerzyh Pietkiewioz Andrzej 

fety Układ źródła prądowego 

{57) W układzie źródła prądowego programowa¬ 
ny rezystor odniesienia /RO/ włąozony jest 
pomiędzy wyjście wzmaoniaoza operaoyjnego 
/W/, a jego wejście odwraaające. Do wejóoia 

udviracajaoegD dołączone jest źródło prądu 
wpływająoego /Z1/ lub zrodło prądu wypływa¬ 
jącego /Z2/ . Programowany rezystor wzorcowy 
/RW/ włąozony jest pomiędzy wyjśoie wzmaonia¬ 
oza operacyjnego /W/ i jego vtejéoie nleodwra-
oająoe JFET, do którego dołączone jest także 
obciążenie /R/ połączone drugą końcówką z 
masą układu. /2 zastrzeżenia/ 

A3«n) 268438 
"patent 142650" 
Przedsiębiorstwo Aparatury Elektroni-
oznej "Radiotechnika", Wrocław 

^2j Dras Marek 
^4) Układ wysokonapięciowego stabilizatora ' 

napięcia 
5̂7) W układzie wyjście wzmaoniaoza /20/ błę¬ 

du połąozone Jest poprzez rezystor /19/ z ba¬ 
zą tranzystora /18/ kompensującego, którego 
emiter połączony jest z masą, a kolektor z 
kolei połąozony jest poprzez rezystor /17/ 
dopasowująoy z bazą tranzystora /1i/ szerego¬ 
wego, regulującego. Do bazy tej dołąozony 
jest również kolektor tranzystora /12/ układu 
/10/ zabezpieczającego, którego baza z kolei po-
ląozona jest z emiterem tranzystora /11/ sze¬ 
regowego, regulującego. Ponadto do tej bazy 
tranzystora /12/ układu /10/ zabezpieczają¬ 
cego dołąozone są jednym końcem rezystory 
/i 3/ 1 /14/ polaryzujące, połąozone ż kolei 
swymi drugimi końcami z zaoiskami napięć wyj-
śoiowyoh /U2 i Uj/. /1 zastrzeżenie/ 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa 
Dudziński Jacek, Kowalski Kazimierz, 
Kuraszkiewioz Janusz, Zadrożny Jarosław 

^4) Układ regulacji przemiennego napięcia ! 
zasilania urządzeń elektrycznych h 

3 i * 4jtt. 
(57) Układ zawiera autotransformator regulo¬ 
wany /1/, którego suwak połąozony jest z sil* 
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n ik lem »kolcowy» / 3 / poprzez p r z e k ł a d n i ę redu¬ 
kcyjną / 2 / , przy czym silnik skokowy / 3 / połą-
ozony Jest 2 układem zadawania liozby skoków 
/*»/• * /I zaatrzeźenie/ 

(31) G06K A1 (ąt) 262719 £2) 86 12 01 
[Vi) Instytut Maszyn Matematyoznyoh, Warszaw a 
Q2) Majerski Stanisław 
nk) Sposób i układ oyfrowy mnożenia binar-

(57) Sposób polega na wygenerowaniu n+2 bi¬ 
towy ob iloczynów ozęaoiowyoh przyporządko¬ 
wanych parom pozyoji binarnyoh mnożnikaf gdzie n jest liczbą bitów mnożnej, na utworzeniu 
redundancyJnyoh liozb dwuskładnikowych z par 
tyoh iloozynów ozęśoiowyoh, oraz na równo¬ 
czesnym "Sumowaniu tyoh liozb dwuskładniko¬ 
wych w oddzielnyoh kllkuliozbowyoh grupach. 
Dwuskładnikowe wyniki tyoh sumowań sumuje się 
ponownie w grupaoh, kontynuująo takie postę¬ 
powanie aż do otrzymania Jednej liozby dwu« 
składnikowej. 

Układ zawiera zespół generująoy 11+2 bi¬ 
towe il ozyny ozęściowe, oraz sieć komórek 
sumujących /KS/ uporządkowanych macierzowo 
w szeregi i kolumny. Pojedyncza komórka sumu¬ 
jąca /KS/ zawiera kilka, a w szczególności 
dwa, sumatory jednobitowe /SJ/. Jeden szereg 
komórek sumujacyoh /KS/ sumuje kilka, u szcze¬ 
gólnie dwie, redundancyJne liozby dwuskład¬ 
nikowe. Komórki siunująoe /KS/ połączone są ze 
•obą w szeregaoh komórek /KS/ sieoi komórko¬ 
wej z sąsiednimi komórkami, a w kolumnaoh 
komórek sieoi komórkowej w warstwy tworząoe 
kaskadf. _, ..._ /k zastrzeżenia/ 

u (5A GOOF AI (zi) 268347 (22) 87 10 22 

£5) Wejs Kazimierz, Sopot, Pedryoz Wiesław, 
' Gdauak 

fok) Uklod aynchronizująoy operacja dostępu 
du painî ci ekranu kontroléra CRT i pro-
003urn oraa odczytu i zapisu danych 
w pamiyoi ekranu 

67) Układ zawiera bramki KAKD /D/, /D/ i 
bramki AND /C/, /ü/, do których doprowadzo¬ 
ne są sygnały zapisu /VR/ i odozytu /RO/ z 
pamięci ekranu /UAM/ oraz sygnał /CS/ żąda¬ 
nia, poprzez prooesor /P/ dostępu do pamięci 
ekranu /HAM/. Układ generuje sygnały steru¬ 
jąc« pamięoią /RAM/ i buforem dwukierunko¬ 
wym /A/. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) GO6F 
(75) Vejs Kazimierz, Sopot, Pedryoz Wiesław, 

' Odausk 
kty Sposób synchronizacji operacji dostępu 

do pamięci ekranu kontrolera CRT 1 pro-
~" oesora oraz układ realizujący synchro¬ 

nní« nizacje operacji dostei 
ekranu kontrolera CRT i 

1 do pamieoi 
procesora 

foi) Sposób polega na tym, że prooesorowi /P/ 
umożliwia się dostęp do pamięci /RAM/ tylko 
w określonych momentaob ozasu, w każdym aeg-
tnenoie wyświetlanego znaku. 

Układ zawiera bramki typu NOR /A/, /B/ 
i bramkę typu ÛR /C/, do któryoh doprowadza¬ 
ne są sygnały z generatorów impulsów /Z1/, 
/Z3/. Sygnały wychodzące z tyoh bramek steru¬ 
ją blokiem nultiplekserów/MX/i procesorem /P/< 

. . . /3 zastrzeżenia/ 

k (51) GOÓF Al £t> 268382 (22) 87 10 22 
(71) Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaro-

sława Dąbrowskiego, Warszawa 
72) Sitarski Andrze j , Szymańaki Sławomir ̂  . 
^4] Sposób sprzężenia klawiatury sekwencyj¬ 

nej münostabllnej z klawiaturą aekwencyj-
ną blatabilną i urządzenie do stosowa¬ 
nia tego sposobu 

(57) Sposób polega na umieszczeniu bitu stro-
bu w wielopozycyjnej szeregowej sekwencji 
samosynchrotiizująoej się na pozyoji najmniej¬ 
szej lub na pozyoji największej spośród 
wszystkioh wartoáoi pozyoji, jaką mogą prsy-
Jąó bity wielobitowej klawiatury sekwencyj¬ 
nej monostabilnej. , 

Układ zawiera przetwornik /3/ równole-
gło-śzeregowy, do którego wejścia podłączona 
Jest klawiatura /1/ sekwencyjna bistabilna 
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i poprzez układ /k/ bramek sprzęgajacyoh 
klaviatura /2/ monostabilna. Przetwornik /3/ 
równoległo-szeregowy połąozony Jest swoim 
wejściem adresowym z wyjśoiem generatora /5/ 
adresów, sas jego wyjśoie dołączone jest do 
jednego z -wejść modulatora /8/ szerokoáoi 
impulsów, do którego drugiego vej sola dołą¬ 
czone jest wyjśoie generatora /l/ impulsu 
identyfikaoji, sterowanego z generatora /5/ 
adresów* 

Vejsoie układu /6/ sterowania połąozone 
jest z wyjśoiem /tf/ wybrania klawiatury /2/ 
monostabilneJ, zaś jedno z jego wyjść potą-
ozone jest z wejściem /T/ taktująoym układu 
/k/ bramek sprzęgającyoh, a drugie wyjście 
z wejśoiem /P/ podtrzymująoym kod na wyjéoiu 
/M/ klawiatury /2/ monostabilneJ. 

/3 zastrzeżenia/ 

k fci) GOÓF ' A2 (2i) 273859 (22)88 07 19 
(71) Zakłady Urządzeń Komputerowych "MERA-
' ELZAB«, Zabrze 

(72] Valo Stefan,Irzyk Janusz, Szmal Danuta 
felA Układ programowanego adaptera komunika¬ 

cji modemowej 
(57) Układ zawiera selektor interfejsu /1O/ 
i selektor zegara /8/ połączone z układem /2/ 
SIO Z 80 i z interfejsem modemowym /11/ po¬ 
przez układ nadajników/odbiorników interfejsu 
/9/. Układ selekcji zegara /8/ i selekcji 
interfejsu /1O/ przełączany jest przez rejestr 
komend /7/ sygnałami selekcji zegara /16/ i 
selekcji interfejsu /i 7/« /1 zastrzeżenie/ 

1» £i) GOÓK A1 (?1) 268476 £2) 87 10 27 
hi) Zakłady Meohaniozno-Preoyzyjne "MERA-
, BLOKIE, Błonie 
Ç2*) Szumski Stanisław, Nowosad Wiesław, 

' Woliński Kazimierz 
(j)i») ťodtrzymka papieru 
(57) Podtrzymka przoznaozona jest do papieru 

w druksrkaoh komputerowyoh w przypadku stoso¬ 
wania papieru ubrzeżnie perforowanego i oiąg« 
łego z rolki, przy zastosowaniu napędu bier¬ 
nego papieru w drukaroe. Podtrzymka mająca 

ramę wyprofilowaną z okrągłego pręta, zaoze-
pjřj pręt kształtowy z trzpieniami, chara¬ 
kteryzuje się tym, že rama / i / w pobliżu 
zaczepów / 9 / ma przymocowane na stałe osie 
/I3/» na których obrotowo zamooowany jest 
wahaoz /k/, którego dociskaoze /12/ spoczy¬ 
wają na waleowyoh ozęśoiaoh kół /3/ jeżo¬ 
wych zamooowanyoh przesuwnie na kształtowym 
wałku i zespolonych z trzpieniami zwróoonymi 
ku sobie. Pomiędzy trzpieniami uloźyskowane 
jest koło podtrzymujące. Rama /i/ na zagięciu 
w pobliżu osi /13/ ma przymooowany pręt z 
dwiema przesuwnymi rolkami. 

/2 zastrzelenia/ 

h fel) G11B 
G01S 

* ' £ < : 268528 

(711 Politechnika Gdańska, Gdańsk 
72) Marszal Jacek, Kilián Lech, Zachariasz 

Krzysztof, Pankiewioz Leszek 

67) 
wto-o; 

Układ pamieoi buforowej zwłaszoza sonaru 
ž wyjśoiem cyfrowym 
Układ składa się z przetwornika analogo-

wb-oyfrowego /i/, układu sterującego /2/, 
przełącznika elektronioznego /3/ wielostyko-
wego, bloku pamięci /k/ zaopatrzonego w in¬ 
tegralny lioznik adresów /5/, bloku pamięci 
/6/, zaopatrzonego w integralny lioznik adre¬ 
sów /?/ oraz z generatora taktu odozytu /8/. 

/1 zastrzeżenie/ 

£2) 87 10 29 

w 
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D Z I A Ł U 

ELUCTOOTISCHNIKA 

%£l) HD1C A2 fei) 273765 (*S2) 88 07 18 
Cl) Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaro

sława Dąbrowskiego, Jarszawa 
§2) MacieJowicz Zdzisław, Rutkowski Stani

sław 
' Aj1*) Urządzenie du regulacji azeriliośoi ną. 
r oinaiiych aoiażek zwłaszcza do korekcji 
^ rezystorów 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, ze 
aawooowana w korpusie /i/ soczewka skupiają
ca /9/ jest przemieszczana za pomocą uchwytu 
ruchomego /5/ oraz śi-uby /j/ wyposażonej w 
pokrętło ze skalą kątową /**/. 

/k zastrzeż*uia/ 

k (51) H01Q A1 (21) 208119 (22) 87 10 06 
^i) Zakłady Podzespołów Radiowyoh "Mif lex" , 
, Kutno 

(72) Przybył ska Stanisława, Przybył Euge¬ 
niusz, Klimecki Włodzimierz, Augustyn 
Zbigniew 

p'») impregnowany awijkowy kondensator ele¬ 
kt ryozny pi-ądu przemiennego 

^ 7 / Knudensator oharakteryzu je się tym, że 
zwijka kondensatora złożona jest z dwóoh róż-
nyoh 4ielektrycznie taśm inetalizowanyoh /1 , 2 / 
tełożonych z sobą powierzohniami nioraetalizo-
wanymi, i przesuniętych względem siebie o « a -
rtość "1" oraz z Jednej dielektryoznej taśmy 
tworzywoweJ /3/, której szerokość jest mniej-
«za w przybliżeniu o wielkość przesunięoia "I" 
które stanowi nie mniej niż 15 /° wartośoi 

su /k/. ■ /k zastrzeżenia/ 

k (51) H01H 
H02B 

Al 2Ó7809 87 09 16 

Rybnioko-Jastrzębskie Gwarectwo Veglowe, 
Kopalnia Węgla Kamiennego "Jastrzębie", 
Jastrzębie Zdrój 
Gąsior Jerzy, Wolny Justyn, Uioyk Va-
oław, Krzempek Zygmunt 

(?4) Łipoaub i układ połączeń przekaźnika do 
eiiminowanjLą wudliwyoh wyłączeń wyjąoz-
nlków wysokiego napieoia — 

«(57) V układzie podnapięoiowy człon "N" zło» 
żony Jest z wykonawczego przekaźnika podna-
pięoiowego 1 nastawozego rezystora /23/> 
przyłąozonego poprzez układ pomocniczych ze» 
styków /24,25/ przekaźnika ozasowego ozłonu 
"X" i przekaźnika podnapięoiowego ozłonu "N" 
do oewki /22/ podnapięciowego przekaźnika, 
zaś ozasowy ozłon "T" złożony Jest z wykona¬ 
wczego przekaźnika przyłąozonego oewką /12/ 
do zestyku /17/ przekaźnika podnapięoiowegu 
ozłonu "N" oraz rezystora /in/ i diody pro-
•towniozej /I 3/. 

Przedaiotem wynalazku jest również 
sposób działania przedstawionego wyżej 
układu. Z1* zastrzeżenia/ 

k (51) H011Í Al (21) 268304 ^2) 87 10 20 
(71) Zakłady Wytwóroze Aparatury Wysokiego 

Napięcia im. Dymitrowa "ZWAR", Warszawa 
(72) Sypniewaki Arkadiusz, Pastuszko Jaoek, 

Wilozek Jerzy, Kubiak Jadwiga 
($ty Mechanizm do sprzęgania łącznika pomotS-

niczego niskonapięciowego a wałem na-
"pedu do łąoznika wysokiego napieoia 

(57) Meohanizm zaw-iera dwa niezależne popy-
oháoze /^t5/t uoooowane rozłąoznie do czoła 
wału napędu / 1 / , oraz listwę / 8 / a wycie-
olami /6,7/, o które zazębiają się popyoha-
ozs /4,5/ podozas obrotu wału napędu / i / f przesuwająo ją. Listwa / 8 / jest osadzona na 
sworzniach /1i/ związanych z korpusem / 2 / 
i umieszozonyoh w owalnych otworach /12/ 
wyciętych w listwie / 8 / . Listwa / 8 / Jest 
połąozona przegubowo z dźwignią sprzęgają-
oą /9/ łąoznika pomocniczego /iO/. Meoha¬ 
nizm wyposażony Jest w sprężynę dooiskową 
/13/, która Jest umocowana do korpusu / 2 / 
i zazębia sie s w-yoięoiem blokującym /14/ w 
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listwie /8/. Sprężyna dociskowa /13/ utrzy¬ 
muje listwę /8/ w spoozynku w pozycji po¬ 
średni« j między przesunięolem listwy /8/ 
przez pierwszy popyohaoz /4/ a przesunię¬ 
ciem listwy /8/ przez drugi popyohaoz. 

/1 zastrzeżenie/ 

4 (51) HO U Al (21) 268507 (22) 87 10 30 

H 
H 

Zakłady Wytwórcze Lamp Elektryoznyoh 
"Połam" Im. R. Luksemburg, Warszawa 
Kapka Bogdan, Dziatkiewioz Mirosław, 
Baoiński Waldemnr, Witeoki Andrzej, 
Grzesfeozuk Stanisław 
Sposób wykonywania pasty emisyjnej do 
pokrywania katod oiakppreżnyoh laaip 
wyładowozyc.ł 

(57) Celem wynalazku jest wytworzenie pasty 
emisyjnej o zwiększoi.*j przyczepnośoi do 
podłoża katody niskoprężnyoh lamp wyładow¬ 
czych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, 
że do lepiku nitrocelulozowego dodaje się 
1,38-1,66 kg osuszonej masy węglanów z ziem 
alkalioznyoh z dodatkiem związku oyrkonu na 
1 dm3 lepiku. /i zastrzeżenie/ 

ił $1) H01K Al (fei) 275401 (22) 88 10 20 
87 10 22 -#HU ; 4733/87, 
Tungsram Részvénytársaság, Budapeszt, 
HU 

(54) Sposób i urządzanie do ciągłej obróbki 
oleplnej wolframowych włókien żarówek 
na rdzeniach molibdenowych 

(57/ Sposób ciągłej obróbki oieplnej wolfra¬ 
mowych włókien żarówek, znajdujących się na 
rdzeniaon molibdenowych, podozas którego 
włókna prowadzi się najpierw przez mokrą 
atmosferę wodoru o temperaturze 1300°C, a 

1 9 

następnie przez suchą atmosferę wodoru o 
temperaturze 1700-185O°C, oharakteryzuje się' 
tym, że wolframowe włókna żarówek przepro¬ 
wadza s ię przez strefy ciepła przez okres 
czasu 3 do 7 sek, korzystni» 5 sekund, przy 
tym przez odoinki o wysokiej temperatura« o 
wartośoi 17OO-185O°C przeoląga się je pod¬ 
ozas najwyżej 7 sekund. 

Urządzenie zawiera rurki żarowe / i 2 / o 
niskiej bezwładnośol oieplnej, służąoe do 
prowadzenia nawiniętego na rdzenie molibde¬ 
nowe drutu / i / z włókien wolf ramowyoh. Do 
ogrzewania rurek służy zespół mocy. Kjłpak 
/ 9 / służy do wyżarzania. Pod kołpakiem / 9 / 
znajduje się pierwsza komora /10/ wyżarzania. 

/9 zastrzeżeń/ 

4 (51) H01L A1 £i) 268448 (22) 87 10 27 
(71) Instytut Teohnologii Elektronowej, 

Warszawa 
(72) Węgrzeoki Mao lej, Nossarzewska-Orłowslca 

Elżbieta 
Dioda krzemowa 

(57) Dioda krzemowa oharakteryzuje się tym, 
że 'ma obszar ni skorezystywny o tym samym 
typie przewodniotwa, 00 obszar wysokorezy-
stywny. Obszar niskorezystywny diody stanowi 
warstwa o większej niż 103/om* gęstości defe¬ 
któw krystalograficznych. W szczególnym przy¬ 
padku warstwę taką stanowi warstwa polikrze-
mowa. . . /2 zastrzeżenia/ 

k Ç1j H01M A2 (fel) 273739 (22) 88 07 13 
(71) Zakłady Przemysłu Wełnianego "Rytex", 

1 Bielsko-Biała; Bielskie Zakłady Wyrobów 
Filoowych, Bielsko-Biała 

U2) Elke Alfons, Paluch Józef, uIma Tadeusz, 
v ' Więoek Karol, Cirzniewski Edward 
kty Sposób wytwarzania tkaniny rurkowej do 

pŁyt elektrodowych 
(57) Sposób wytwarzania tkaniny rurkowej do 
płyt elektrodowych polega na utkaniu tkaniny 
dwuwarstwowej z okresowym przeplataniem warstw 
w liniaoh poprzeoznych lub podłużnyoh o zaplata> 
nyoh brzegaoh i bez zaplatanego odstępu oddzie¬ 
lającego szerokość osłon, a włókna poliestro¬ 
wego, przy ozym przed prooeaem tkania osnowę 
napawa się lateksem poliohlorowinylowym albo 
żywioą akrylową, a utkaną tkaninę utrwala się 
znanymi metodami. /2 zastrzeżenia/ 

k f5fl H01S Al (21) 2715I»9 88 03 31 
87 o4 03 - DD - WP HOIS/3014691 
Akademie der Wissenschaften der DDR, 
Berl in, DD 

'2) Bergmann Joachim, Katsohanow Alexander, 
Kempe Noemi, Pesohel Claus 

Element strojący długość fali dla 
lasera 

ki) Klement składająoy się z trzech płytek 
płąskorównoległyoh, wyoiętyoh z jednoosio¬ 
wego kryształtu dwójłomnegD i złożonych razem 
równolegle w postaci bloku pod kątem Brewąte-
ra na oSi rezonatora, przy ozym ten blok da¬ 
je się obracać wokół normalnej do powierzotuti 
płytki i osie optyczne pojedynczych płytek 
są skierowane do siebie wzajemnie równolegle, 
oharakteryzuje się tym, że stosunek grubości 
płytek hi : h2ih3 wynosi pT: /p+1/Tj, /p+2+k/Tr 
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gdzie p Jest liczbą Oalkowitą wiykszą niż 1, 
k Jest liczb« oalkowitą większą lub równą 
zero, T * sin/i/: df /ne-n / sin /8/ , 
«dale /i/ jest kątem Urewstera, df Jest wy¬ 
maganym wolny zakresem spektralnya, ne - no 
jet różnicą współczynnika załamania dla pro¬ 
mienia cwyozajnego i nadzwyczajnego w kry*-
sztale« . /2 zastrzeżenia/ 

HOIS A2 273786 88 07 1« 
fol) Wojskowo Akademia Teohniozna in« Jaro-

sława Dąbrowskiego, Warszawa 
h2J Maoiejewioz Zdzisław, Jurewioz Marek 
hk\ urządzenie elektromeohaniozne 
$7) W korpusie /i/ urządzenia umieszozona 
jest szpula /2/, na której nawinięty Jest 
rdzeń /3/, pray czym szpula /2/ połąozona 
Jest z korpusem /i/ poprzez podkładki /4/ 
za pomooą stopki /5/» « której «amooowany 
Jest wkręt /6/. Korpus /I/ połączony jest z 
podstawą /7/, w której umieszczona jest pod¬ 
kładka /8/. W szpuli /2/ umieszczony jest 
jeden koniec rdzenia/9/» a do drugiego końoa 
rdzenia /9/ za pomooą wkrętu /11/ dołączone 
Jest ramię /i2/. Z wkrętem /11/ połąozona 
jest sprężyna /13/» zaozepiona w trzpieniu 

/14/, który p&łąozony Jest ae wspornikiem -
/16/, osadzonym na korpusie /I/, bo wspor¬ 
nika /16/ przy pumouy śruby /19/ zamooownne 
Jest dźwigała /2O/, do której xu pomooą wkrę¬ 
tu /21/ dołąozona jest oprawa /22/ z płytką 
/23/. Urządzenie znajduje zastosowunie do 
kluczowania wiązki promieniowania laserowego. 

... /6 zastrzeżeń/ 

4(51) H02B Al £i) 208446 (22) 87 10 27 
r?i) Zakład £tiergetyozny "Gdańsk" , Gdańsk 
(/>2) Baba Adam, Duda Adam, Skarbek Zbigniew 
p4) Sposób 'i układ sterowania elementów 

świetlnych tablicy dyspozytorskiej ' 
(57) Zgodnie ze sposobem elementy świetlne 
tablicy dyspozytorskiej zasila się impulsowo 
przy ozym gaszenie lub zaćwleoenle elementu 
świetlnego uzyskuje się poprzez zbliżenie do 
niego wskaźnika optycznego, w układzie kluoze 
tranzystorowe wierzy /6/ i klucze tranzystoro¬ 
we /7/ połąozone są z układem sterowania klu¬ 
czy /5/» który poprzez wap61nij magistralę po¬ 
łączony jest z mikroprocesorem /i/, pamięcią 
programu /2/, pamięcią danych /3/1 układem 
transmisji, a ponadto zuajdująoy »iy w ukła¬ 
dzie wakainik optyczny /&/ jest połąozony z 
układem sterowania kluozy tranzystorowych /5/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4 (5l) H02G Al £i) 268482 (22) 87 10 27 
hi) Politechnika Szozeoinska, Szozeoin 
£?2) Bobrówioz Andrzej, Kraaioki Stanisław 
fj}4) Złącze ■wpustowe kabli, zwłaazoza w urzą

dzeniach apawaIniczych praoująoych pod 
wodą 

ki) W złączu spustowym kabli między warstwy 
izóiaoyjne /2/ i /3/ kabla elektrycznego wsu
nięta jest tuleja A/ stanowiąoa przedłużenie 
dławika z kołnierzem /5/ mooowanego szczelnie 
dc obudowy urządzenia /&/• /I zastrzeżenie/ 
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4 feO HO2H A1 (21) 267661* (22) 87 09 08 

(71) Pomorskie Zakłady Aparatury Elektryoz-
nej "APATüR", Toruń 

hi) Bartoszyński Jan, Lemański Tadeusz, 
' Lipiński Tomasa 

{54) Układ ochronny zabezpieczający przed 
^ skutkami sezepienia styków štyoznikSw 

e*łónnyoht zwłaszcza dla kopalnianych aparatowych 

(l>7/ Układ składa s i ę z konfiguracji styków 
pomocniczych /1Q2':1Q2"/ odłącznika głównego,, 
styków pomocniossyoh /1Q2ł;1Q2, 2Q2*/ odłąoznika 
pomooniozego oraz styków pomocniczych /iKAnK'/ 
styczników głównych i styków pomocniczych prze¬ 
kaźnika /Kp/, którego cewka współpracuje z 
diodą /V/ i elementem zwłooznym /RC/. Układ 
ochronny oddziaływujo na oewkę zanikową /U</ 
lub oewkę wybijakową / U > / wyłącznika 9ano-
ozytinego /Q/ umieszozonego w/lub poza urzą¬ 
dzeniem, /k zastrzeżenia/ 

Figi 

H02H Al 2738*M ^ (22) 88 07 21 
(71) Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Remontowe 

"Remstal", Rzeszów 
(7$) Poltman Jan, Romankiewioz Ryszard 
(51*) Układ zabezpieoza.jąoy odbiorniki trój¬ 

fazowe przed prąoą niepetnofazową 
(57) Układ zawiera wamaoniaoz operacyjny A/» 
którego wyjsoie połączone jest z przekaźnikiem 
wykonawczym /P/, wejáoie odwracające z diodą 
Zenera /DZ/ i rezystorem /RI/, a wejście nie-
odwraoająoe z kolektorem tranzystora /T/ i su¬ 
wakiem potencjometru /Pl/. 

Układ zawiera również diody /D1,D2,D3/, 
kondensator filtrujący /Cl/, oraz dzielniki 
rezystorowe /R3, RÍ/, /R5-R6/, /R7-R8/ umie¬ 
szczone w przewodaoh fazowych /R, S, T/. Do 
wspólnego punktu rezystorów /R^, Ró, R8/ po-
łąozonyoh ze sobą w gwiazdę oraz do zera sieci 
zasilającej dołączony jest rezystor /Rx/. 

Układ zasilany jest transformatorem saaai-
lająoym Tr. /2 zastrzeżenia/ 

k (pi) H02J Al (2l) 268U35 ^2) 8? 10 Zk 

Cl) Zakłady Telekomunikacyjnych Urządzeń 
Zasilających "TELŁUM-TELZAS"f Szczecinek 

(72) Grunt Marek, Grunt Jaoek, Kozłowski 
Janusz, Syohla Dariusz 
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Układ rozrnohowy ze »po Łu prostownikowego 

• 1 9 i 
(57/ Úklad na dzielnik napięcia, składający 

f • rezystorów /R1rR2/t połączony rovnoLa» 
:gí* » baterią akumulatorów /k/. Między rezy-
■torami /R1, R2/ znajduj« się rozgałęzieni« , 
let or« poprzez przekaźnik / 5 / Jest połączona s 
regulatorem napięcia / 2 / . Przekaźnik / 5 / J««t 
el«ktryoznie sprzężony z zespołem prostowni¬ 
kowym / 1 / . / I zastrzeżenie/ 

k (j>i) H02J A1 £1) 272865 (22) 88 06 03 
Kombinat Góriiiozo-Hutniczy Miedzi 
Zakłady Badawoze i Projektowe Miedzi 
"Cuprum"t Wrooław 
Solarewioz Michał., Przybyła Andrzej, 
Maoiejewski Kazimierz, Aleksiejozyk 
Ryszard, Szali Włodzimierz, Lapiński 
Janus z 

nądąznej kompensao.ii mooy biernej 
ki) V układzie kompenaaoji mooy biernej w 
•leoi /i/ dokonuje się za pomocą baterii kon« 
densatorów /2/ i dławika indukcyjnego /9/ 
galwanicznie izolowanych od układu komutaoyj* 
nego /k/ lub /5/, tyrystorowego lub styczni-
kdwego, praoująoego w obwodzie niższego na¬ 
pięcia transformatora pośrednioząoego /3/ 
którego uzwojenie wyższego napięoia jest po¬ 
łąozon« z sieoią /I/ poprzez szeregowo włą¬ 
czony element wykonawczy. /3 zastrzeżenia/ 

(5t) H02M Al ̂ ii) 268^06 (2Ä) 87 10 22 
(71) Politeohnika Poznańska, Poznań 
Ç2) Gw6zdz Miobał, Portalaki Marek 

Falownik tranzystorowy 

falowniku do zacisków wejśoiowyoh, są 
imi przyłączone wejsoia zasilająoe peł¬ 

nego mostka tranzystorowego /PMT/, generato¬ 
ra przebiegu /GPVM/ o sinusoidalnie modulo¬ 
wanej szerokosoi impulsów oraz regulatora 
napięoia /RN/. 

¥ mostku tranzystorowym /PMT/, pomiędzy 
emiter, a kolektor każdego z tranzystorów 
/T1 do T 4 / jest włąozone dioda zwrotna /D1 
do Dl*/, ¥yjsoia zasilająoe mostka /PMT są 
połączone poprzez filtr do Inoprzepustowy 
/FDP/ z uzwojeniem pierwotny» transformatora 
wyprowadzającego /T¥/# /3 zastrzeżenia/ 

^2) 67 05 06* 

Gwara o two Mechanizaoji Górniotwa "Polmag" 
Centrum Mechanizacji Górniotwa "Komag", 
Gliwioe 

^2) Kalyta Jan, Tłueoik Tadeusz 

fe7J Układ sterowania hamowania dynamicznego 
silnika asynohronioznego 

ki) Układ charakteryzuje się tym, že ma w 
ODwodzie sterowania stycznika /13 / z zesty¬ 
kami / 5 / w obwodzie zasilania prądem stałym 
■tojana silnika asynohronicznego / I / , rozwie-
rny zestyk /18/ przekaźnika /10/ układu kon¬ 
troli obeoności napięoia / 9 / na zaoiskaoh sto-
jana tego silnika / I / , bocznikowany zestykiem 
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/19/ tego s ty o zn lica /I 3/» którego drugi zes¬ 
tyk /12/ znajduje się w obwodzie sterowania 
stycznika /8/ z zestykiem /7/ bocznikującym 
rezystor /6/ w obwodzie zasilania prądem 
stałym stoJana silnika /1/. /1 zastrzeżenie/ 

II02P Al (žO 268380 (22) 87 10 21 

W Zakłady Budowy Urządzeń Teohnologioz-
nyoh "UNITRA-ELMASZ», Zakład Budowy 
Urządzeń Teohnologioznyoh, Białystok 
Yęsław Adam • ".-"'•' 

__^ 3zny służący c 
^jŁ prędkości obrotowej silnika prądu" 
stałego 

Í57) Układ zawiera integrator / I 1 / , komparato. 
Jy /K1,Ł2/ f tyrystory /TY1/ i /TY2/f prosto¬ 
wnik dwupołówkowy /Dl/ ř / D 4 / , dzielnik /R1/, 
/R2/, tranzystor kluczujący /T1/, tranzystor 
ładujący /T2/ f orais tranzystor /T3/ aródłą 
prądowego /J / . , /I zastrzeżenie/ 

(5 
ry 

» (5i) H02P A1 (21) 268468 (22) 87 10 26 
(71) Politechnika śląska im. Wincentego '[,_ 

Pstrowskiego, Gliwice . 
\}2) Kempski Waldemar, Gelner Marek, Krasuoki 

Florian 
(54) Sposób synchronizacji przekształtnika 

wielofazowego współpracującego ze 
Łródłetn lub odbiornikiem o zmiennej 
ozeatotliwośoi 

(57) Sposób polega na tym, ze poddaje się 
oałkowaniu odkształoone napięola fazowe lub 
przewodowe £ródła lub odbiornika, a sygnały 
będące rezultatem oałkowania sumuje się z 
określonymi współozynnikami -wagowymi, zaá 
sygnał będący rezultatem sumowania porównuje 
się ze stałym, zerowym lub niezerowym sygna¬ 
łem odniesienia, przy czym prawa współrzędna 
kąta starowania przekształtnika jest determi¬ 
nowana punktem zrównania sygnału będącego 
rezultatem sumowania i stałego sygnału odnie¬ 
sienia, a nastawianie kąta sterowania jest 
realizowane poprzez nastawianie współczynni¬ 
ków wagowyoh sygnałów poddawanych sumowaniu* 

/I zastrzeżenie/ 

k (51) H02P Al 268^69 87 10 26 
Politechnika Śląska im. Vinoentego 
Pstrowskiego, Gliwice i Gwareotwo Auto-
matyzaoji Górnictwa Ośrudek Badawczy 
Elektrotechniki i Automatyki Górniczej 
"lSMAG", Katowioe 
Keoipski Waldemar, Krasuoki Florian, 
Gelner Marek 

Ç'O Układ synohronizaoji fazowej silnika 
przekształtnikowego 

(57) Układ oharakte ryzuje s iv tym, ze w od¬ 
niesieniu do każdej fazy maszyny synohronioz-
nej wyjsoia separatora napięciowego jest po-
łąozone z jednym z wejść integratora /A3/, 
wyjsoie separatora prądowego jest połączone a wejśoiem nastawnika /AI/ i wejściem nastawni. 
Ita /A2/, jednooześnie wyjśoie nastawnika /Al/ 
jest połąozone z drugim integratorem /A3/, a 
wyjśoie nastawnika /A2/ jest połąozone z wej¬ 
śoiem inwert ora / A V » przy czym wyj soie inte¬ 
gratora /A3/ Jest połąozone z jednym, a wyj¬ 
śoie inwertora /Ak/ drugim wejśoieu sumatora 
A5/f którego wyjśoie jest połąozone a jed¬ 
nym a w«Jśó sumatora /A7/» podczas gdy dru¬ 
gie wejśoie sumatora /Vf/ Jest połączone 8 
wyjśoiem sterowanego nastawnika /A6/ t którego wejśoie jest połąozone z wyjśoiem sumatora 
/A5/ należąoego do sąsiedniej fazy. 

/1 zastrzeżeni*/ 

k ^1) H03K Al (21) 268405 (22) 8? 10 22 
b\) Politeohnika Poznańska, Poznań 
(72) Gwózdz Miohał, Portalski Marek 
\?y Generator aekweno.ii impulsów prostokąt¬ nych • . 
(57) Generator zawiera generator impulsów 
prostokątnych /G/ f zwierciadło prądowe /ZP/, 
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przerzutnik monostabilny /PH/» lioznik impul-
■6« A/» blok sterowanych inwerterów /Y/, 
dekoder /D/, oraz sleó rezystorów wagowyoh 
/Ro do R. «/• /^ zastrzeżeń*^v 

4(51) HO3K A1 £i) 273842 £2) 88 07 21 
(71) Spółdzisloz« Przedftobiorstwo Remonto-

7 we "Remstal", Uzos»)* 
(72) Poltman Jan, Románk lewioz Ryszard 

fe4) Elektroniczny wyłącznik ozasowy 

(57) Wyłąoznik zawiera układ scalony /US/ , 
transformator easi lająoy / T r / , diode / D / , 
kondensatory f i l t rująoe / C l / , C2,C3/, razy-
story /fol , R2,R3/ oraz przekaźnik wykonaw¬ 
czy / ? / • / * zastraszenie/ 

IiO4N 
110 3K 

A1 ( 2 I ) 268^32 87 10 23 

h\) Przedsiębiorstwo Handlu Artykułami 
' Wyposażenia Mieszkań "DOMAR", Vrooław 

hź) Pituoha Leszek, Kleń Witold, Chrząatel 
' Henryk, Tomaszewski Tomasz 

64) Sposób wytwarzania dwupoziomowych 
' impulaów sterujących typu sandoaatle 

(57) Sposób polega na tym, ze dolną część 
impulsu formuje sie z impulsu powrotu lini; 
który przekazuje sie z transformatora lini 
/TL/ do układu formowania /UF/ dwupoziomo
wy oh impulsów sterująoyoh. Górną ozęść impi 
leu formuje sie z impulsów synchronizacji, 
które przesyła siy bezpośrednio z wyjśoia 
impulsów synchronizujących selektora /S/ d 
układu formowania /UF/ dwupoziomowych impu 
lsów sterująoyoh. _ /1 zastrzeżenie/ 

(75/ Lisuwski Adam, Warszawa 
6tí 07 13 

Uktad konwertera fonii wialodtundurdo-
woj w urządzeniu oil elektronicznych 

Ifklad kunwei-tera r.lmdowuny Jest z f i l tru 
/i/" wydsielająuegu sy^tiuł częstotliwości po-
średuiej fonii o oz^stotliwośoi równej t>d 
ozęstotliwudoi standardowaJ urządzenia, 
loieszaozu / ~ / , c^norutur« lokalnemu / 3 / o 

ozęstotliwoaoi zapewniającej uzyskanie na 
wyjáoiu mieszaoza / 2 / sygnału ozęstotliwo-
áoi pośredniej fonii równej ozęstotliwoaoi 
standardowej urządzenia oraz obwodu rezonan¬ 
sowego /k/ wykonanego w postaci transforma¬ 
tora, którego Jedno uzwojenie Jest dołąozo-
ne do wyjścia mieszaoza / 2 / , zaś drugie uz¬ 
wojenie Jest włączone szeregowo w tor fonii 
urządzenia. /1 zastrzeżenie/ 

H05B A2 (21) 270508 88 02 05 
(71") 

Q2J 

Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu 
NÛuk ow o-Te ohni oz neg o H PLAZHATR0N1KA", 
Sp. z o.o., Wrocław 
Reszke Edward, Párosa Ryszard, Rzepka 
Janusz 
Układ sterownika mocy mikrofalowej 
Układ jest wyposażony w transformator 
i prostownik / 2 / wysokiego napięcia, z 

którym jest połąozony magnetron /3/ fali 
oiągłej. W obwodzie prądu anodowego magnetro-
nu /3/ jest włączony triodowy regulator /5/ 
prądu, z którym jest połączony układ / 7 / ste« 
rowonia regulatora prądu. Z wejśoiem układu 
/7/ starowania regulatora prądu są połąozone 
rÓżnoimienne bieguny dwóoh zasilaczy prądu 
stałego /8/ i /9/ oraz układ /10/ nastawy 
prądu. /2 zastrzeżenia/ 

*ł ̂ l) H05Ł Al (2l) 268366 £2) 67 łO 20 
fot/ Fabryka Pomocy Naukowych, Nysa 
(72) Sniatowski Krzysztof, Dudek Antonina, 

Pułkowski Zbigniew, Bednarek Andrzej 
Wielozakresowy zasilacz bateryjny 

(57), Wielozakresowy zasNtacz bateryjny ma po
stać dwucz?soiowej kasety o kształoie prosto
padłościanu, składającej sie z podstawy /l/ 
i pokrywy /£/. Podstawa /I/ ma szereg komór 
/3/ przedzielonych przegrodami /V» do umie
szczania elementów bateryjnych, i na zewnątrz 
jednego z boków ma zainstalowany zatrzask /5/, 
a na zewnątrz drugiego boku ma podłużne wy-
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oięole /o/. Pokrywa /2/ kasaty, w któraj są 
zamooowane znane wyjsolowa zaciski /?/, na 
na zewnątrz Jednego z boków zainstalowany 
zatrzask /5/ wprowadzony w podłużne wyoięoie 
/ć/ w podstawia /1/ kasety, a na zewnątrz 
drugiego boku na podłużne wyoięoie /6/, do 
którego jest wprowadzony zatrzask /5/ pod¬ 
stawy /I/ kaaaty. /I zastrzelenie/ 

5 
T 

k (5l) H05K Al <2l) 268519 (22) 87 10 30 

b\) Polaka Akademia Nauk, Centrum Badań 
; Koamioznyoh, Warazawa 
(72) Oryńaki Andrzej 

k>i) Mechanizm do mooowanla p ł y t y P ł o t o w e j 
obudowy t z w ł . a B z o z a obudowy urządzenia 
e"lektronioznego 

67) Meołianizm zawiera wkręt /1/ z łbem /2/, 
na który to wkręt /1/ Jest położona luino pier« 
wszą tulejka /3/, tak, ze może obraoać się 
względem osi wkręta /I/ 1 przesuwać prostopadle 
do osi wkręta /1/. Na wkręt /I/ jeat nakręco¬ 
na drußa tulejka A/« Tulejka pierwsza /3/ i 
druga A/ stykają się płaszczyznami prosto¬ 
padłymi do osi obu teljek /3/ i A/» Pier¬ 

wsza tulejka /3/ jeat dociśnięta do drugiej 
tulejki A/ »a pomooą łba /2/ wkręta /I/. 
Druga tulejka A/ Jest na stałe związana z 
wkrętem /I/ i ma na awym końou przeoiwnym do 
płaszczyzny atyku z pierwszą tulejką /j/ 
współosiowy z osią wkręta /I/ wy tęp /6/. 
Pierwsza tulejka /3/ ma na swym końou prze¬ 
oiwnym do płaszozyzny styku z drugą tulejką 
A/ powierzohnlę zewnętrzną lub wewnętrzną 
tak ukształtowaną, že łąozy się w sposób roz¬ 
łączny z łąoznikiem /7/ wspornika /8/. Druga 
tulejka A/ Jest tak nakręoona na wkręt /I/, 
ze ozęsć nagwintowana wkręta /I/ wystaje poza 
konieo tej drugiej tulejki A/» przeciwny do 
płaszozyzny styku z pierwszą tule Jką /3/. Po 
wsunięciu występu /ć/ drugiej tulejki /W/ w 
odpowiedni otwór w płycie ozołowej /9/wystaJą> 
oa ozęść nagwintowana wkręta /I/ Jest wkręco¬ 
na w nagwintowany otwór w uohwyoie /10/ do-
oiśniętym do płyty ozołowej /7/. 

A zastrzeżenia/ 
i.* y -
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D Z I A Ł A 

PODSTAVOVE POTRZEBY LUDZKIE 

t» (51) A01B Ul (21̂ ) 84174 ^2) 88 06 28 
bij Okręgowy Zarząd LASÓW Państwowyobr, 
^2) Skowrońskl Stanisław . . ' : ' 
(jj"O Pługosiewnlk r -: 
(̂ 7) Pługosiewnik stanowi pług wlelosklbowy, 
na Którego ramie /i/ zamontowany jest slew-
nlk wlelosekoyJny/2/, koło napedzająoe /3/ 
oraz zbiornik /4/. Na osi koła napedzająoe-
go /3/ osadzone jest koło zębate /5/ połą-
ozone łańouohem rolkowym /6/ z wałkiem 
slewnika /i/. Koło napędzające /3/ ma wy¬ 
stępy /!/ a w tylnej ozęśol ramy pługa /i/ 
znajduje się zaozep /8/. /2 zastrzeżenia/ 

AO1C Ul 84399 £2) 88 07 19 
(Vi) Przemysłowy I n s t y t u t Maszyn Rolnlozyoh» 

Poznań 
(72) S kr u lora Zbigniew, Veymann Sy lwes t e r , 

Zalewskl Tadeusz 
(5V) Rozslewaoz nawozów mineraŁnyob 
kl) Rozsiewaoz przeznaozony jest do prao 
na terenaoh ffórskioh. 

Rozslewaoz wyposażony w skrzynie navo« 
zową, na której dnie znajduje sie przenoś¬ 
nik taśmowy, który podaje wysiewaną mase 
przez szozolino o nastawianej wielkosol na 
dwie tarcze rozsiewające, a napęd przenoś¬ 
nika 1 taroz rozsiewających zapewnia wal 
odbioru mooy, oharakteryzuje się tym, ze 
skrzynia nawozowa /i/ podzielona Jest na 
dwie komory /2 i 3/ przegrodą /k/t a pod komorami /Z i 3/ umieszczone są przenośniki 
taśmowe /5/ poląozone ze skrzynią nawozową 
/i/ szynami /6/, w które wchodzą płozy 
/7/. Przenośnik taśmowy /5/ ma ramę, której 
przednia część zamocowana jest uohylnie na 
•worznlu i blokowana śrubą, a na końou ramy 
samooDwane są rolki, na ktoryoh napięta 

Jest taśma. Meohanlzm napędu taroz rozsiewa¬ 
jących składa się- z wału odbioru mooy, wału 
przegubowego i skrzyni rozdzielczej, s któ¬ 
rej za pomooą przekładni pasowych napędzane 
są taroze rozslewająoe. /3 zastrzeżenia/ 

k ̂ i) A01P U1 (21) 83514 (22) 88 Ok 29 
Q*i) Biuro Projektcnro-Teonnologiozne 
' "Teohmaprojekt - Gdańsk", Zakład 

Innowaojl i Vdrozen "Teohma-Inn", •••: 
Warszawa 

\7ZJ Książek Tadeusz, Szymajda Benon, 
Fablslewioz Tomasz, Karabon Vojoieoh, 

>, Mikos Vojoleoh •li,;„ ,, ) 
Ç4) Vlalnla wstępnego oozyszozania 
fe?) Wialnia składa się z napędowego zespo¬ 
łu, wyciągowej komory zasilająoego zespołu, 
zbiornika ziarna i zbiornika zanleozyszozeń. 
Napędowy zespół zaopatrzony jest w elektry-
ozny silnik /7/ z zespołem /§/ pasowyoh 
przekładni, ląoząoyoh go z wentylatorem /9/ 
oraz przez układ /1O/ z korbowym targańoem 
/li/« /i zastrzeżenie/ 
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88 05 05 4 fei) A01K U3 é l ) 83658 
fcv 76831 
Ç5) Sołtys Henryk, Bielsko-Biała _ 
(•$4) Przelotka szczytowa do kija wędkarskie-

(̂ 7) Prze lotkę stanowią tulejka mooująoa / i / 
oraz obudowa / 2 / pierścienia porcelitowego, 
połączone ze sobą za pomocą łącznika /3/» 
którego przekrój poprzeozny ma kształt dwóch 
trójkątów równoramiennych zestawionych pod¬ 
stawami« / i zastrzeżenie/ 

Fia2 

A23D Ul 84371 (22) 88 0? 18 
Ośrodek Badawozo-Rozwojowy Maszyn dla 
Przemyślu Mięsnego, Wroolaw 

2) Malin owaki Ryszard, Pryo Zbigniew 

Rura wytopowa tłuszozu W 
(57) Rura wy top owa tłuszozu ma płaszcz /i/ 
w kształoie waloa a w nim osadzony wał /2/ 
z wydrążonym współśrodkowym otworem /3/> Na 
obwodzie wału /2/ parami są zamooowane pal-
oe / 4 / z otworami / 5 / « /2 zastrzeżenia/ 

^(51) AU3B Ul (21) 84368 ^2) 88 07 18 

(75) Iwanski Jerzy, Rutnia 

feli) Fleozok oboasa obuwia damskiego, zwłaaz-
oza "szpilki1 

I57) Fleozek w postaci kubeozka, ma dno /i/ 
pogrubione w stosunku do solanek /Ź/t a jego 

wewnętrzna powterzohnia /h/ jest chropowata 
V solankach /2A na poziomie około 2/3 wyso
kości od dna /%/ jest obwodowy', wewnętrzny 
rowek /3/. /i zastrzeżenie/ 

U1 |ï»î) 81251 
Pniewskl Bartłomiej 
P i i B ł i 

87 09 30 

Pniewski Bartłomiej, Bartoszewskl 
Dariusz 

Oprawka zwłaszcza szminki 
(57) Oprawka ma element cylindryczny /i/ i 
element w postaoi tulei /Z/ zakońozonej z 
jednej strony dwoma przebiegającymi syme¬ 
trycznie wy oInkami tulei /3/, mającymi wspól¬ 
ną krawędź /4/ prostopadłą do osi symetrii 
tulei /Z/ oraz wspólne krawędzie z końoówką 
tulei /£/. Oba elementy mają jednakowe śred-
nioe, a element cylindryczny /i/ potąozony 
jest z tuleją łąoząoą /6/, na ozęśoi Jej 
długości, spoiną klejową /l/• Pozostała 
część tulei łąoząoej /6/ umożliwia połącze¬ 
nie suwliwe z drugim elementem* 

/i zastrzeżenie/ 

ki', XkóB U1 fel) 84089 (22) 88 06 20 i 

(75) F ru tows ki Bolesław, Jarosław 

(S**) Szozqtka 

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest 
szozotka przeznaczona do ozyszozenia przed¬ 
miotów będących w wyposażeniu gospodarstwa 
domowego. 

Szczotka ma rękojeść / 1 / , która składa 
się z dwóob. ozęśoi połączonych z jednej 
strony ze sobą w sposób trwały i zakonozone 
uohvytem / 2 / , a z drugiej strony znajdują 
się osadzone szeregowo elementy robocze /jJ 
połączone w sposób trwały z rękojeśoią / i / * 
Elementy robocze / 3 / stanowią okręgi, które 
z jednej strony mają materiał a z drugiej 
strony powierzohnię gąbozastą, oraz prosto¬ 
kąty z zaokrąglonymi bokami wykonane z ma¬ 
teriału szorstkiego* /2 zastrzeżenia/ 

88 05 30 

Fabryka Urząd2eú Odpylających i Wenty-
laoyjnyoh "Kon wont", Końskie 
Kij Kazimierz ' 
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Szafa do przechowywania rysunków w po-
zyoJi wlsząoe.1 
Szafa według wzoru ma otwieraną ściany 

przednią /i/ połączoną układem zawiasowy« 
/Z/ 1 układem blokująoym /3/ ze ścianą tyl¬ 
ną /*»/, z którą jest połączona układem za¬ 
wiasowy« odchylana Solana górna podnoszona 
za pomooą uohwytu, zaś w ścianie przedniej 
/l/i śolanie tylnej /k/ są osadzone co -
najmniej po dwa drążki wieszakowe /8/ i /9/ 
o długośoiaoh wystająoyoh poza głfbokość 
każdej ze śoian. Powyższa szafa znajduje 
zastosowanie w biuraoh projektowyoh, kon-
strukoyjnyoh i technologloznyoh. 

/Z zastrzeżenia/ 

i feî) A4?B U1 ^1) 84154 (22) 88 06 28 
h i) Demski Eugeniusz, Warszawa 
^2J Jahołkowski Augustyn Z. ' , . .' 
P 7 ErgonomŁozny stelaż pod komputer model 

5/5 pieoiopozlomowy 
($7) Stelaż ma dwa wsporniki /i/, w któryoh 
osadzone są kółka jezdne /io/. Do wsporników 
/i/ przykręcona jest ruohoma półka /U/ pod 
komputer. Nad półką /k/ znajduje sie ruohoma 
półka /Z/ na monitor. V przedniej ozeáoi 
stelaża znajduje s if ruohoma półka /3/ na 
klawiaturę. Nad półką /2/ przykreoona jest 
półka /5/, na której umieszozona jest dru¬ 
karka. Z tyłu do półki /5/ przymooowana jest 
półka /6/ na papier wykonana z drutu. 

V dolnej ozesoi stelaża znajdują sie dwie 
półki pomocnicze /7/ i /8/. Do półki /3/ 
zaczepiona jest półka boozna /9/. 

/3 zastrzeżenia/ 

U1 (fci) 84155 ^2) 88 O6 28 
Demski Eugeniusz, Warszawa 
Jahołkowski Augustyn Z. 

;onomiozny stelaż pod komputer model 
> sześoiopozlomowy 

($7) Stelaż ma dwa s p o m i k l / i / , w któryoh 
osadzone są kółka jezdne / i 2 / . Do wsporni¬ 
ków J\/ przykręcona jest ruchoma półka /k/ 
pod komputer. Nad półką / 4 / znajduje sie 
ruohoma półka / 2 / na monitor. V przedniej 
ozesci stelaża znajduje się ruohoma półka 
/ 3 / na klawiaturę. Nad półką / 2 / znajduje 
ale półka /5/, na której umieszczone są 
urządzenia przetwarzające dane, a bezpośred¬ 
nio nad półką / 5 / znajduje sie półka / 6 / na 
drukarkę. Z tyłu do półki / 6 / przymocowana 
jest półka / ? / na papier. V dolnej ozfáoi 
stelaża znajdują ale dwie półki pomoonicze 
/ 8 / i / 9 / . Do jednego ze wsporników / 1 / 
przymooowany jest wysifgnik /11/, na który« 
zamocowana jest kamera. Do półki / 3 / zaoze-
piona jest półka boczna /IO/. 

/3 zastrzeżenia/ 

U1 84372 88 07 1S 
(71) Centrum Wdrożeń Mysli Teohnioznej 

"Test" - Spółka z o.o.f Gdańsk 
(72) Gajda Barbara, Kukuła Piotr, 

Cleohanowioz HąnryU 
(pti) Mały stół okolioznoAoiowy 
(57) Wzór uzytkovfy rozwiązuje zagadnienie 
opracowania konstrukcji małego stołu oko-
lioznoóoiowego o łatwym demontażu części, 
estetyoznisa wyglądzie 1 podwyższonej trwa¬ 
łości połączenia nóg. 

Mały stół okoltO'<snoáoi.owy uharakteryzu-
je sie tym, że ma okrągłą płytę /i/ przymo¬ 
cowaną w sposób rozłączny do cokołu /2/ 
wkrętami /3/ poprzez krążük łączący /k/ przy¬ 
mocowany w sposób trwały do ookołu /2/, przy 
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czym ookół /2/ ma pifć elementów zdobnL-
ozyoh, zaŚ do czfśol dolnej cokołu /2/ przy-
ni o o ovane są za pomocą drewnianych kołków 
/$/ trzy nogi /o/, które dodatkowo połączo¬ 
ne są z ozfśoią dolną ookołu /2/ za pomooą 
trójkątnej płytki wzmacniająceJ /?/. 

/I zastrzeżenie/ 

'♦(Si) U1 £1) 8U383 88 07 1-' 

Fabryki Akoesoriów Heblowych, Chełmno 
Plglas Jadwiga, Dobrowolaki Zdzisław 

Szuflada do szafy, zwłaaaoza do 
kuchennej 

B7) Szuflada oharakteryzuje ale. tym, *e 
kuweta szuflady stanowi zestaw booznyoh 
•oian /3/, tylnej śoiany /U/ i dna szuflady 
/5/» przy czyn solany te posiadają usztyw
niające rowki /8/ w postaci trapezów, a 
oprooz tego boozne śoiany posiadają usztyw
niające listwy /10, 11/. Boozne śoiany /3/ 
i tylna solana /4/ poląozone są zatrzaskami 
/6/ a dno szuflady /5/ osadzone jest w 
ukształtowanyoh rowkaoh /7/« Tak zestawiona 
kuweta połączona jest płytą /i/ stanowiąoą 
ozoŁo szuflady. /2 zastrzeżenia/ 

J» fci) A 4 7 P U1 (21) 83552 (22) 88 OJł 29 
Q'i) Przedsiębiorstwo Produkoji Mebli Skle¬ 

powy on "Gozamet-Wuteh", Gorzów Vlkp. 
Ç2) Oodawski Julian, Godawski Marek, 

Nizyński Józef, Wiśniewski Antoni, 
Milowaka Teresa 

($$} Element balustrady półki regału 
(57) Blem<nt, zawierająoy pionowe słupki 
połączone poziomymi prętami, oharakteryzuje 
sie tym, ze słupki /i/ mają kształt odwróoo-
nej litery U, a ich pionowe pręty /U/ połą¬ 

ozone są trwale z poziomymi prętami /5, 6/ 
płaskiej, prostokątnej ramy /2/ oraz z po-
*ziomym prętem /3/, usytuowanym wewnątrz 
ramy /2/. . /i zastrzeżenie/ 

4 (51) JA7F U1 fei) 8i»506 (2Ź) 88 08 01 
^5) Berlinski Zbigniew, Szozeoinf 

' Pisarczyk Bogdan, Gryfino 
(£*») Stojak pod telewizor •* 
fof) St o jak ̂ zbudowany jest z podstawy /i/, 
do 'której przytwierdzony jest dolny wspornik 
/2/ przeohodząoy pod kątem w kolumnę /3/ 
zakonozoną górnym wspornikiem /**/, na którym 
umieszozona jest obrotowo górna półka /6/. 
v kolumnie /3/ wykonane są w rzędach trój¬ 
kątne otwory, w które wohodzą kątowniki /8/, 
do których przymooowana jest dolna półka 
/5/, /1 zastrzeżenie/ 

U1 ^î) 83877 fca) 88 05 30 
(75) Jerzy Tyszka, Kalisz 
fak) Ja .i kowar elektryczno-powietrzny 
(57) Jajkowar stanowi dwuśolenno naozynle 
wewnftrzne /i/ otoozone warstwą terraolzola-
oyjną /3/, w której znajdują sie kanały 
oyrkulaoyjne /Z/. Całośo osadzona Jest w 
naozynlu zewnętrznym A / a pokrywą /i/. Po«. 
wietrze s naozynia /i/ przechodzi przez 
otwór oyrkulaoyjny /6/ i jest podgrzewane 
przez elektryczny element grzejny /7/, a . 
Jego temperatura regulowana jest olśnieni«« 
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powietrza zawartego miedzy áoianagiL naozynia 
/ 1 / , które, sa poérednlotwem rurki / 8 / f od-
dzlaływuje aa mieszek / 9 / wyłąozająoy 1 
włąozająoy dopływ prądu. /1 zastrzeżenie/ 

4(J5i) A4?J Ul ^ i ) 84487 (22) 88 08 01 

(71) tílelskle Zakłady Vyrobów Elektro-
Á ' Metalowych "Elektronet», Blelako-Blała 
Ç2J Buoh),lńskl Stanisław, Bożek Bronisław 

ç4) Trzonek akrobaozkl warzyw 
£7) Trzonek skrobaczki warzyw w kształole 
wydłużonego prostopadłościanu o zaokrąglo¬ 
nych krawędziach, oharakteryzuje slf tyn, 
se na ruwnolegŁyoh do siebie powlerzohnlaoh 
wykonane są ellptyozne wybrania /6/, nato-
■last( po drugiej stronie Jest pół.okrągłe uoho '/8/ zaopatrzone w otwór /9A 

/4 zastrzeżenia/ 

U fal) A61B Ul (2l) 8^373 88 07 18 
(71) Wojskowa Akademia Te ohni ozna im* 
. . Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa 
UZ) Jakub lak Stefan, Bylina Waoław 
fe4) Przyr; 

słupa 
yrząd do zakładania za >gl kr»go-

rozworkl ohlrurgloznej 
(57) Przyrząd na w górnej ozesol szozekl 
stałej /3/ osadzoną srub* nastawną /1/, zas 
w dolnej ozesol tej azozfkl w wyprofilowa¬ 
nym wgłębieniu zamooowany kołek ustalaJąoy 
/?/ oraz sprężyny /9/ przymooowaną wkrętami ( /8/. Szczęka stała /3/ jest połąozona na 
sztywno z rękojeścią /5/, na kodou której 
znajduje slf gwintowany korek /6/. Do szozf-
kl stałej /3/ zaaooována jest przegubowo na 
osi /iO/ szozeka doolskowa /2/. Gwintowe 
połączenie szozekl stałej /3( z rffkojesolą 
/5/ jest blokowane wkrętem A / * 

. /1 zastrzeżenie/ 

4 £1) *61C U1 (21) 83037 88 03 
U i) Fabryka Narzędzi Chlrurgloznyoh 1 
, ' Dentystyoznyoh "MÏFÀM", Milanówek 
^2\ Gnap Władysław, Beta Jan, Pakuła 

Ryszard 

6») Rgkaw protetyczny 
p) Rękaw protetyozny oharakteryzuje ale 
tym, že zespół wrzeolona /2/ ustalony jest 
wzdłużnie w korpusie /i/ za pomooą tulel 
rozprężnej /<?/, osadzonej w kanálku łożyska 
tocznego /7/ osadzonego na wrzecionie /5/> 



BIULETYN URZÇDU PATENTOWEGO Nr 9 /4O1/ 1989 

tulel dociskowej /24/ połąozonej s korpusem 
/1/ za pomocą gwintu, przy czym wrzeolono 
/5/1 w miejsou osadzenia ło±ysk tocznych /6 
Ł 7/ ma zróenioowane średnica powierzchni 
waloowyoh, wlfkszą w miejsou osadzenia łożys¬ 
ka tooznego /6/, mniejszą łożyska tooznego 
/7/, najmniejszą połąozenla gwintowego. 

/3 zastrzeżenia/ 

Ul 84394 88 07 21 
śląska Akademia Hadyozna, Zabrza 
Moll Jaoek 

4(51) ».6 IF 

(£4) Sztuczna zastawka serca . . 
kij Zastawka seroa składa sie z pierśoienla 
/i/ z pleciona małymi, integralnymi wyste-
pami /3, 4, 5/ o speojainym opływowym 
kształcie i dysku /2/. 

Występy /3, 4, 5/ są rozmieszczone 
wewnątrz pierśoienla /i/ tak, ze mocują i 
podtrzymują dysk /Z/, 

U1 fel) 84308 88 07 08 

(71) Fabryka Narządzi Chlrurgioznyoh, Nowy 
^ ; Tornyai 
Q>2) Fabian Zenon, Hodrzyk Szozepan, 

Kard as z Jan 

Toporek strażaoki 
)7) Toporek stralaokl składa alf z głowioy 
^która wraz z łącznikiem / 2 / stanowi mo¬ 

nolit oraz z toporzyska / 3 / . Toporzysko / 3 / 
jest poląozone z głowioą / i / przy pomooy 
trzpienia /$/, którego końoe / 6 , 7/ są na¬ 
gwintowane, przy ozym konieo / 6 / jest wkrę¬ 
cony w nagwintowany otwór łącznika /Z/ a na 
konluo / 7 / jest wkręcona nakrętka / 9 / docis¬ 
ka ją cu toporzysko / 3 / do giowioy / i / . 

/ i zastrzeżenie/ 

A62D Ul 84425 88 07 25 

W Centrum Naukowo-Dadawoza Ochrony PrzaoŁi 
pożarowej, Józefów k/OtwDoka 
Staohowski Bogdan, Oolaohowski Wojoleoh. 

Władysław 

Generator piany lekkie 
TTtryoznym. zwłaszcza d 

l h i t i 
h z napędem e l e -

atalych 
h c 

nlozyoh instalacji gaaniozyoh 
W generatorze komora robooza / i / wypoi 
jest w sito spienlająoe / 3 / , które po¬ 

krywane Jest roztworem pianotwórczym wypły-
vajaoym z dysz / 7 / połąozonyoh z kolektorem >, 
/ 6 / . Równomierny rozkład przetłaozanego przasi 
konorf roboczą / i / powietrza zapewnia siatka 
/ 4 / uformowana w kształcie stożka, zamoooi 
w kanale wentylatora osiowego /Z/» 

1 3 7 6 4 2 

D Z I A Ł 

4(5Í) 
(71) 

B01D Ul 84075 
ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE, TRANSPORT 

(22) 88 06 17 
Zakład Usług Teohnlcznyoh Wojewódzkie¬ 
go Klubu Techniki i Raojonalizaoji , 
Olsztyn 
Koiniiilski llemyk, Milewloz Harlan, 
Zalowati Zenon 

Zestaw do zasilania wodą aparatów des ty-, 
laoy.jnyoh 1 wodnych obiegów kotłowsroh 

) Zestaw oharakteryzuje sie tym, že wymien¬ 
nik /i/ jonitowy włączony jest oo okładu za¬ 
silania parownika /3/ a układ chłodzenia chłod¬ 
nicy /5/ i zbiornika /6/ wody destylowanej 
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Jest oddzielony -od układu zas Lian la parów* 
nllca /3/m /1 zastrzeżenie/ 

4(>>i) BO1D Ul £ i ) 84455 (22) 88 07 28 

(?i) Dyrekoja Budowy Vodooiagu Północnego 
i Oozyszozalni sol.ek.6vr, Varszava 

fy2) KaozDiarozyk Roman, Grzymkowski Jan, 
Bartozak Jerzy, Gdański Kazimierz 

>̂4) Filtr dyszowy do usuwania drobnyoh 
zanieozyszozeń z oieozy 

(57) Filtr stanowi kanaŁ /1/, w solankach 
którego wykonane są otwory /2/, w któryoh 
zanooowane są filtraoyjne dysze /3/. 

/i zastrzelenie/ 
A-A 

4(51) B01D Ul ^i) 84456 (22) 88 07 28 
frf) Dyrekoja Budowy Wodociągu Północnego 

Ł Oozyszozalni śoieków, Warszawa 
CfZ\ Kaozmarozyk Roman, GrzymkowakŁ Jan, 

Bartozak Jerzy, Gdański Kazimierz 
É4) Filtr dyszowy do usuwania drobnyoh 

źanLeczyazozen z oieozy 
(57) Filtr stanowi rura /i/ zakońozona z 
Jednej strony kieliohem /2/, a z drugiej 
strony zaślepiona. V aoiankaoh rury /i/ wy¬ 

konane są otwory, w któryoh szozelnie zamo-
oovane są filtraoyjne dysze /4/. 

-/1 zastrzeżenie/ 

k bf) B01D Ul (fci) 84457 (22) 88 07 28 
î") Dyrekoja Budowy Wodociągu Północnego i 

Oozyszczalni ścieków, Warszawa 
^2^ Kaozmarozyk Roman, Bartozak Jerzy, 

Grzymkowski Jan, Golański Kazimierz 
(i? v Filtr dyszowy do usuwania drobnyoh za¬ 

nieczyszczeń g cieozy 
(57) Filtr stanowi rura /i/, zakończona z 
obydwu stron kołnierzami /2 i 3/* V áolanoe 
rury /i/ wykonane są otwory, w któryoh szoze-
linie zamooowone są filtracyjne dysze /5/. 

/i zastrzeżenia/ 

B01F Ul (ŽÍ) 83937 88 06 03 

b\) Zakłady Azotowe "Yłooławek". Vłooławek 
Ç2) swieoikowskl Andrzej, Krepeo Bartłomiej 
A4) Segmentowy mleszaoz liniowy 
(57) Segmentowy mieszaoz liniowy słuząoy do 
mieszania oieozy i zawiesin, zwłaszoza cieozy 
źle mieszających się o dużej gestoáoi, składa 
sif z odoinka rury, wewnątrz której znajdujo 
sif taśma przymooowana krawędzią do wewnetirz-
nego odoInka powierzchni rury wzdłuż linii 
śrubowej prawo lub lewoskrętnej. 
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- Segmenty Bieawoza /km. 1 kb/ umlaszozone 
są swobodnie w rurze przewodowej /"}/ przemien¬ 
nie, pojedynczo, zabezpieozone przed prze¬ 
mieszczaniem sie plerśolenlem /Ś/. 

/2 zastrzeżenia^ 

BO2C U1 84366 88 07 16 
(71) Kombinat Metalurglozny Huta im. Lenina, 

' Krakow 
(72j Tarka Ryszard, Zygmunt Stanisław 
(j1*) Rusztowlna Łamaoza spieku 
(57) Ruszt owiną ma kształt nachylonej pod 
kątem ostrym listwy, która na powierzohniaoh 
oześol zaozepowyoh ma wykonane przemiennie 
prostokątne występy /3 i k/, Górna /i/ i 
dolna /Z/ powierzchnia rusztoviny m«ją pray-
twierdzone nakładki /5 i 6/, któryoh po-
wlerzohnle pracujące pokryte są napoinami 
utwardzająoymi. /i zastrzeżenie/ 

BO5B ) 
bi) 

Ul ̂ 1) 81*390 (22)88 07 21 
Instytut Innowaoyjno-Wdrożeniowy 
»HÍC0M" Sp. z 0.0., Łódi 

(72) Dut le owaki Jerzy ' . 
>̂*ł) Rozpylaoz przenośny 
(57) Rozpylaoz przenośny charakteryzuje sie 
tym, že w korpusie /Z/ ma króoieo /1/ z 

typowym gwintem, umożliwiającym przyŁąoze-
nle ręcznej lub nożnej pompki samoohodowej 
i wkręt regulacyjny /k/ z przeoiwnakrftką 
/5/. Obrotowa turbinka rozpyl«jąoa /1O/ 
osadzona jest ślizgowo na wystającym króóou 
korpusu mieszalnika /9/ i połączona jest 
dwoma elastyoznymi przewodami /7/ i /8/ z 
korpusem /2/ nakręoonym na zbiornik płynu 
/3/. . /1 zastrzeżenie/ 

ił(̂ i) B05B Ul £1) 8t»i*97 (22) 88 08 02 
^1) Instytut Mechaniki Preoyzyjnej, 

Warszawa 
(72) Bokszozanln Vitold, Jelonek Andrzej, 

Stokłosa Andrzej, Szybisz Janusz 
^ 0 j ylająca do pneumatycznych 

"rządzeń natryskowych 
(̂ 7) Olowioa rozpyla ją oa oharakteryzuje sie 
tym,ze rozdzlelaoz /3/ osadzony jest i 
ustalony w korpusie /6/ przylegając do tego 
korpusu /6/ współśrodkowo swoją zewnętrzną 
oylindryozną powierzohnią /i3/ oraz uszczel¬ 
i ą / 

niony jest połączeniem stożkowym /14/. Po¬ 
między wewnętrzną powierzohnią /i5/ otworu 
rozdzielacza /3/ a zewnętrzną powierzchnią 
/16/ tulei /7/ znajduje sie pierśoieniowy 
kanał przepływu powietrza. Na zewnętrznym 
obwodzie rozdzielacza /3/ znajduje sie 
pierśoieniowy rowek /i7/> który jest połą-
ozony poprzez otwory /i2/ z przednią ozęścią 
głowicy. Powietrze jest doprowadzano do 
rowka /i 7/ przez otwór /I1/t zamykany stoż-kowo zakodozonym prętem /10/. 

/2 zastrzeżenia/ 

3 (̂ 1) BO8B U1 £1) 84565 £2) 88 08 05 
y y Naczelna Organizacja Teoliniozna, Rada 

Wojewódzka, Zespół Usług Teohnioznyoh, 
Gdańsk 

(72) Kaozmarelc Wojciech, Kry02;k.owaki Piotr 
Michał, Kryozkowski Janusz 

(5̂ / Przyrząd do oczyszczali ta glazury 
(57) Przyrząd oharakteryzuje się tym, że pu¬ 
dełko /i/ ma vydłuzoną dolną ozoać /3/, o 
wystających obrzożaoh i krótszą środkową 
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ozesó / V z pokrywa /$/ mooowaną odejnowal¬ 
ni« z* pomooą wkrętów /6/. 

Wewnątrz Jest usytuowany ukŁad grzejny, 
utworzony a piasltloh elementów, ter&obl-
■etalioznego oeranloznlka 1 listwy, do któ¬ 
rej dołąozony Jest przyłączeniowy przewód 
/7/t wyprowadzony poprzez tulejkę /8/ I od-
glftkf /9/> Czfeć /3/ z obrzeżem służy do 
■ooowanla szmatki /1O/. /1 zastrzeżenie/ . 

k C1) B21C U1 Cl) 8kklk 88 07 21 

W 

Biuro Projektów 1 Kompletaojl Dostaw 
Maszyn i Urządzeń Hutnlozyoh 
"HUTMASZPROJEKT-HAPEKO", Katowice 
Wyleioł Andrzej, Zborowski Andrzej, 
Snarski Piotr, Pliszko Karol, Kriger 
Lesław 
Reoyplent do pras hydraulicznych 

) Reoyplent ma zabudowany w korpusie /i/ 
paazoz /Z/ wyposażony w dwie, współarodkowe 
warstwy prętów grzewozyoh. Wszystkie pręty 
grzewoze z obydwu warstw połączone są po¬ 
między sobą szeregowo mostkami /9/ i tworzą 
Jeden układ grzewozy z dwoma zaoiskami 
zasilającymi /1O/. Liozba prftów grzewozyoh 
warstwy zewnętrznej jest liozbą parzystą Ł 
o jeden większa nlz liozba prętów grzewozyoh 
w warstwie wewnętrznej. /Z zastrzeżenia/ 

l»£l) B21D Ul £l) 8k867 (22) 88 09 16 
frO Instytut Meohaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(?Źł Sikora Jerzy, Poroek Zygmunt, Oleksy 

Stanisław, Effler Konrad, Buohaoz 
Mariusz 

(54) Podajnik wykrojek 
($7) Podajnik ma stół obrotowy /2/, którego 
napęd stanowią dwa siłowniki pneumatyczne do 

któryoh zamocowana jest zębatka /?/ współ-
praoująoa z kołem zębatym /8/ osadzonym na 
wałku /9/ stołu /Z/, Siłownik podnoszenia 
stosu wykrojek /io/ jest siłownikiem pneucio-
hydraulicznym /li/, którego ruoh roboczy 
realizowany jest za pomocą oleju, a ruoh 
powrotny za pomooą sprężonego powietrza. 

/1 zastrzeżenie/ 

k ^i) B23K Ul fel) 8U058 (22) 88 06 15 
fri) Zakład Usług Teohnicznyoh Wojewódzkiego 

Klubu Techniki i Racjonalizacji, Olsztyn 
(721 Przybylski Leonard 

^'0 Elektroda zgrzewarki ( ?,: \ ' ^ A 
(57) Elektroda zgrzewarki w kształoie wydrą¬ 

żonego waloa, charakteryzuje sie tym, ze ma 
powierzchnie / 3 / ozołową na końcu soietego 
stożka, mająoego nagwintowany otwór /Z/ na . 
wymienną końoówkę / 6 / zakończoną stożkiem -, 
/ 8 / soletym. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B23K U1 ^1) 8 5 ^ 8 (22) 88 11 15 
(71) Zakład Urządzeń do Montażu Podzespołów 

Elektronioznyoh "Unitra-Cemi" f Szczytno ,' 
(72) Zalewski Jacek, Wysocka Urszula 
(jiU) Waiuia lutownicza urządzenia do lutowania 

na Tali 
(57) Wzór użytkowy przedstawia wannę urządze¬ 
nia służącego do lutowania na fali płynnego 
lutowia obwodów elektronicznych z połączeniami 
drukowanymi» Wanna lutownicza według wynalazku 
charakteryzuje się tym, ze wyposażona jest w 
czujnik /i*ł/ poziomu lutowia oraz w zawór 
/16/ spustu oleju, zaá w dyszy /h/ wypływu 
lutowia zastosowano tłumik przepływu lutowia 
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oraz zatrzask /11/ nocujący siatką dławLącą 
/1O/, /1 zastrzeżenie/ 

2 3 14 11 W 

4 (5i) B23K Ul £i) 85449 £2) 88 11 15 
(71) Zakład Urządzeń do Montażu Podzespołów 

Elektronioznyoh "Unltra-Cemi", Szczytno 
foŹ\ Zalewski Jaoek, Wysooka Urszula 
^4) Urządzenie do lutowania na Tali 
(57} Wzór użytkowy przedstawia urządzenie do 
lutowania obwodów elektronioznyoh z połąoze-
niami drukowanymi na fali płynnego lutowia« 
Urządzenie ma konatrukoje modułową, zawiera» 
jąoą ramę /i/ nośną stanowiąca, konstrukojff 
wsporozą wanny lut own lozej /2/ oraz elemen¬ 
tów szkieletu nośnego, na którym wspierają 
się pozostałe zespoły: topnlarka /3/, na¬ 
grzewacz /4/ płytek drukowanych wyposażony w 
dwa odbłyśniki promieniowania /i7/ 1 /18/ 
oraa transporter /5/ płytek drukowanych z 
ozterema wkładami śrubowymi /22/. 

/1 zastrzeżenie/ 

B25B 
B23P 

Ul (gi) 84417 £2) 88 07 20 

(JM) Ośrodek Badawozo-Rozwojowy Gospodarki 
Remontowej Energetyki, Wrooiaw 

(?2) Pi lak Staulslaw ^ ^ ,v- r ^.;* u^ 
- -i-.-, r.if^ '■ * * ■• i -i « y .•- * ■• 'O 

^' ł) Urząd-.ienio do przepinania nakrętek 

(V/7 Urządzenie składa się z przecinaka / i / 
L pompy hydrau]icznej / 2 / połąozonyoh prze-
wodB-ti elastyoznym / 3 / . 

Pr/.ocinak / i / ma korpus /**/, w którym od 
strony nakrętki kołnierzowej / 6 / iimieazozony 
Jost inultiplLkator olśnienia hydraulioznego 
skludaj^cy s>Le z komory niskiego olśnienia 
/ £ / i tłoku / 9 / oraz z komory wysokiego oiś-
niMiilH / 1 1 / L Uoozka / tO/ , przy ozyni tŁok 

/ 9 / i tłoczek /1O/ sq ze sobą połączone, a 
od strony jarzma / 5 / umieszczony jast w nim 
suwllwle element roboczy / i 3 / . 

/3 zastrzoaenLa/ 

* fel) B25B Ul 61) 84418 (22) A45D V 88 O? 20 

(75) Sludeja Ylodzlmlera 
OboążkŁ. zwŁaazoza do paznokci. 

&7) Oboąiki. składają s i« z dwóoh diiwLgiii, 
których ozećć / 3 / tnąoa ma prostoLątne wy 
pusty / 4 / , sluząoe do połączenia je j ramlo-
natnL / 5 / uohwytu. /1 zastrzeżeni.©/ 

B25B U1 £i) 84465 (22) 88 07 2? 
Ośrodek Badawozo-Rozwojowy Gospodarki 
Remontowej Energetyki, Wrooław 
Tynków Piotr, Czyryoa Eugeniusz, 
Markowakl Jan, Wrzesień Andrzej, 
Gogolewski Kazimierz 
Klucz hydrauliczny do napinania śrub I 
dokręcania nakrętek 

.., Kluoz hydrauliczny składa się z naplna-
joej śruby /1/ zakońozonej u dołu gwintem 

wewnętrznym i hydraulioznego siłownika /7/, 
wkręoonego na górną ozęśó tej śruby /i/, orau 
z ręoznego kluoza / 4 / umieszczonego wewnątrz 
oporowej tulei /6/. Naplnająoa śruba /i/ ma 
centralnie wykonany pomiarowy kanał /8/> * 
którym uni i os z oz ona jest dźwignia /9/ ze sprę¬ 
żyną /iO/, przylegająoą u góry do mlkrome-
tryoznego czujnika /13/* Wokół górnej nakrętki 
/i6/ hydraulioznego siłownika /7/ znajduje 
się górny kołnierz /i4/, w którym wokół do-
olskowyoh śrub /20/ osadzone są talerzowe 
sprężyny /2i/. Z jednej strony siłownika /7/ 
usytuowany jest pionowy kanał /22/, zakończo¬ 
ny przyłączem /23/, z którego wyohodzą pro¬ 
mieniowo rozprowadzające kanały /24/ w lLoz-
ble równej liozble sekcji siłownika /7/< 

■-*«;■.',a;\J' /2 zastrzeiouLa/ 
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k (51) B25B ül (gi) 84494 ^2) 88 08 01 
hi) Usługowo-Wytwóroza Spółdzielnia Prftoy, 

' Koéolan 
{[Z) Na* 1er?t Ryszard, Grupinskl Czesław, 

Kosoiaaski Krzysztof . 
Moopwadto meohaniozne 

(57) Hooowadło zaopatrzone jest w stope do¬ 
ciskową / 7 / i zaolsk mimosrodowo-dźwigniowy 
/ 8 / przy ozytn dźwignia / 9 / Jest usytuowana 
prostopadle do krążka mimosrodowego / 8 / a 
punkt styku /1O/ krążka / 8 / ze stopą / 7 / usy¬ 
tuowany jest powyżej punktu styku stopy / 7 / 
z elementem /3/< 

Mooowadło meohaniozne przeznaozone jest 
do mocowania elementów stalowyoh profilowyoh, 
zwłaazoza przeoinanyoh poprzeoznie na prze— 
oinarkaoh tarozowych éoiernyoh. 

/1 zastrzeżenie/ 

k fei) B25H Ul £1) 84123 £2) 88 06 23 
^5) Sklepowioz Roman, Poznan) Krawozonek 

Tadeusz, Warszawa 

^7) Przedmiotom wzoru użytkowego jest rysik 
przeznaczony do nanoszenia trwałyoh znaków 
identyfikacyjnych na dowolnych powierzchniach, 
zwłaszcza na szybaoh samooliodowych w oelu 
utrudnienia zbyoLa przywłaszozonyoh samocho¬ 
dów. 

Rysik zawierający metalowy trzpień 7, diamen¬ 
towym grotem oprawiony w rekojeśoi, oharalc-
teryzuje sie tym, že metalowy treploń / i / 
na wolnym konou ma wgłębienie / 4 / , w któryu 
záozepowo jest osadzony diamentowy jrot / 5 / , 
a końoe rekojeáoi / 2 / mają średnice mniejszą 
od średnicy jej środkowej ozesci, natomiast 
koniec rekojeáoi / 2 / w pobliżu metalowego 
trzpienia / i / ma moletowe naolacLa / j / . 

/i i / 

461) B26B U1 fel) 84485 
' B65D 

88 08 O1 

Bielskie Zakłady Wyrobów Elektro-
Metalowych "Elektromet", Bielsko-Biała 
Božek Bronisław 
Futerał na nożyoe kuchenne 

67) Futerał składa sie z podstawy /i/ i na¬ 
kładki /Z/ z mooiijąoymi zaozepami /o/. Górna 
ozeać podstawy /i/ ma wyjęcie utworzone 
przez boczne ścianki /3/ i dolną ściankę /'*/, 
które wraz z nakładką /Z/ tworzą komorę dla 
ostrzy nožyo. Dolne ścianki / 4 / wyjęcia są 
usytuowane pod kątem OC równym 15°. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(jsi) B26B Ul 11) 84486 (2.2) 88 08 01 
hi) Bielskie Zakłady Wyrobów Elektro-
;" ' Metalowyoh "Elektromet", Blelsko-Biała 
\?2) Božek Bronisław 
>̂4j Nożyoe kuchenne '-" 
\$Í) Nożyce mają ostrza /Z/ oraz rękojeści 

/1/ połąozone nitem /4/, wokół którego w obu 
ozęaoiaoh nožyo są kołowe przetłoozenia /6/, 
a częaó nožyo pomiędzy oześcią chwytną i 
ozeáotfj tnącą, przy zwaroiu, ma kształt pół-
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elipsy. Oble ozeáol noży o mają. Jednakowy 
kształt. /1 zastrzeżenie/ 

h (pi) B27C U1 (fel) 84374 £2) 88 07 18 
(71) Jednostka Innowaoyjno-Vdrozeniowa 

' "Akustyka", Bydgoszoz 
t£2j Waliszko Eugeniusz, Sala Henryk 

fe4y Obudowa dźwiękochłonna, zwłaszoza 
frezarki czterostronnej kaztattowe.1 
do obróbki drewna 

(57) Obudowa dźwięk o ohłonna ma ekran poziomy 
przykrywający zespoły obróboze, zamooowany 
poprzez wsporniki do korpusu frezarki oraz 
ma dwa ekrany pionowe zamocowane poprzez 
wsporniki do boków frezarki* Ekrany od strony 
źródła hałasu mają siatkę / 4 / , do której 
przylega tkanina szklana / 5 / a z drugiej 
strony jest pokrywa / 6 / , między którymi 
przestrzeń wypełniona jest materiałem dźwię¬ 
kochłonnym /7 /* / i zastrzeżenie/ 

B27C Ul (21) 8^384 ^2) 88 07 20 
Gliwa Stanislaw, Szczeoin 
Urządzenie do wyoinanŁa skomplikowanych 

tałtów w drewnie 
^7) Urządzenie oharakteryzuje si§ tym« ze 
rama /i/ o kształcie zbliżonym do prostokąta 

ma ramiona zbieżne w kierunku brzeszozota 
/5/ i połąozona jest przegubowo ze słupkiem 
/*♦/ oraz z układem napędu zawierającym wy¬ 
korbiony wałek. /Z zastrzeżenia/ 

B28D U1 84219 88 07 01 
(71) Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Badawozo-
. Usługowe, Czeohowioe-Dzledzioe 
(?2j Kotzian Andrzej 
Ç>k) Nóż łuparkl 
57) Nóż ma kształt półkrążka /i/ z ostrzem 

, 2/ o kształcie klina i prostolinijną tnącą 
krawędzią /3/< 

Po jednej stronie półkrążka /\/ wykona¬ 
ny jest rowek /k/ o zakoúozenlaoh a Legajacyoh 
do połowy ostrza /2/. /2 zastrzeżenia/ 

łłfel) B28D Ul ̂ i) 84220 ; (22) 88 07 01 
Ç"5) Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Badawozo-

Usługowe, Czeohowioe-Dziedzioe 
(72) Kotzian Andrzej 
v^j Podnośnik łuparki , 
(j)7) Podnośnik złożony jest z prowadnicy /i/ 
i siłownika /2/ powodująoego ruch łapy /3/, 
przy ozym tłoozysko siłownika /2/ działa na 
dźwignię /9/ połąozona z doclakiem /6/. Lana 
/3/ zaopatrzona jest w stopę /5/, natomiast 
dooisk /6/ zaopatrzony jest we wkładkę /?/•■ 

/3 zastrzeżenia/ 
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B29C U1 8^385 88 07 19 
foj) Zajady Tworzyw Sztucznyoh "NITRON-ERG". 
' Krupafct Młyn 

bz) Gruszka Szczepan, Khopik Manfred, ' ■ , 
' Niedźwiedź Andrzej 

ê v UrządzeńŁe do rur z tworzyw 
wytwarzania kalibrowanych 
sztuoznyoh 

(57) Urządzenie zawiera Jąoe kalibrat or oha-
rakteryzuje sie tym, że kalibrator składa 
alf z rury zewnętrznej /11/ i rury wewnętrz¬ 
nej /12/ umieszczonej konoentryoznie w rurze 
zewnętrznej, zaopatrzonej w otwory /13/ oraz 
a uszozelek /ik, 15/ i końcówki /17/ do po-
łąozenia z pompą próżniową. /1 zastrzeżenie/ 

kfyi) Bk2F Ü1 (2i) 85386 £2) 88 11 10 
(71) Fabryka Samoohodów Osobowych. Warszawa 
(72) Maro In lak Jan, Dzie jarski Zbigniew 
(*>4} Urządzenie do aeleko.1l perforowanyoh 

kart informacyjnych 
67) Urządzenie zawiera stolik / 3 / ze wspor¬ 
nikiem /*/, na którym jest zamocowany obro¬ 
towo pojemnik / 1 / w potttaol prostopadloéoianu 
z wybierakami /k/, Pojemnik / 1 / ma tarcze / 5 / 
osadzoną na sworzniu /ć/ wkreoonym w tuleje 

-Z?/» Jttóra iest umie«zozona suwliwle w kołnie¬ 
rzowej tulei / 9 / zamocowanej obrotowo w obwodzi 
/10/, przy ozym w kołnierzowej tulei / 9 / jest 
umieszozona sprężyna /11/ współpraoująoa z 
tuloją // /2 zastrzeżenia/ 

B60B ui et i) 8bk7k 88 07 29 
^1) Wojewódzki JKlub Techniki i Raojonallzaoji 

Zakład UsŁug Teohnloznyoh, Kieloe 
^2^ Zaozek Konrad, Ciopluoh Zbigniew 

($!*) K o Ł o -Jezdne skrętne 
67) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie ko¬ 
nstrukcji koła jezdnego skrętnego do wózków 
przenoszących duze obolązenia. 

Koło jezdne oharakteryzuje sly tym, że 
iolana zamykająca /5/ uohwytu /i/ połączona 
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Jest z podstawą wózka /6/ poprzez obrotową 
os /7/. Pomiędzy powierzchnią solony zamy¬ 
kającej /$/ a podstawą wózka /6/ usytuowana 
jest oporowa wkładka ślizgowa /8/. 

/i zastrzeżenie/ 

B6OD U1 (2i) (22) 88 07 27 
Państwowy Ośrodek Maszynowy, Gostynin 
Lisleokl Ryszard, Jankowski Tadeusz 

(§4J Dyszel przyogepy .lednooslowoj o prze-
znaozenŁu gospodarozy 

Ű>7} Dyszel przyozepy jednoosiowej, który 
stanowią dwa ramiona splete łąoznikiem 1 
zakońozone uohem, oharakteryzuje sif tym, że 
ramiona /Z/ połąozone są trójkątną kształtką 
/3/ do której zamooowane jest koło podporowe 
z meohanizmem zatrzaskowym. Końoówke stanowi 
uoho /4/ wykonane z płaskownika o szerokośoi 
większej niż układ równoległy ramion /2/, 
wspawane wpustowo w środnlk oeowników ramion 
/2/ i zabezpieczone płytkami /14/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B6OP U1 £1) 84412 £2) 88 07 25 
(71/ Przedsiębiorstwo Meohanlzaojl Produkojl 

Zwierzeoej "MBPROZET", Koéolan 
^2) Przyweoki Władysław, Jankowski Henryk 
ÍJ4) Cysterna asenlzaoy.ina 
(57) Samonośna oy s terna /i/ ma właz /2/ 
szczelnie zamknięty pokrywą /3/ oraz króoieo 
/4/ z kołnierzem, do którego przytwierdzony 
jest kątowy króoieo /$/ z pływakowym zaworem. 
Profilowany dyszel /7/ wyposażony jest w 
oztery wsporniki /8/f na któryoh osadzony jest wirowy kompresor rotaoyjny /9/ połąozo-
ny z odolejaozem i rozdzielającym zaworem 
/12/. Króoieo tylny /15/ zaworu /12/ poprzez 
vąz /6/ łąozy zbiornik /i/ z zaworem /12/. 

/i zastrzeżenie/ 

4(5i) B6OS Ul (|l) 82611 (22) 88 02 08 
^5) Krygier Agenor, Krygler Alloja, Warszawa 
^4) Wyoieraozka do szyb samoohodowyoh 
Q7/ Wyoieraozka samoohodowa ma w ozeáol 
środkowej, wewnątrz uohwytu /\/ osadzony 
wählLwie jednoozféolowy, spreżynująoy za¬ 
trzask /2/, pomiędzy którego ramionami /3 
1 4/ jest szczelina /5/ przeznaozona do 
osadzania ramienia wyoleraozki. 

/1 zastrzeżenie/ 

B6iB 
B6IH U1 84216 £2) 88 07 01 

Ç1J Gwarectwo Meohanizaoji Górniotwa 
"Polmag", Fabryka Maszyn Górniozyoh 
im. T.Żarskiego "Pioma", Piotrków 
Trybunalski 

^2j Badowskl Kazimierz ."..' --
$ty- KoŁo olerne wózka hamulcowego 
(57) Koło o lerne ma piastę /i/ połąozoną 
trwale ze stałą połówką /*/ wieńca, do któ¬ 
rej jest przymooowana rozŁąoznle druga po¬ 
łówka /4/ wieńca. Pomiędzy połówkami /2, 4/ 
wieńca jest osadzony elastyozny pierśoień 
/5/ « dużym współczynniku tarda. Wypusty 
/8/ połówek /Z, 4/ wieńoa są osadzone w ka-
nałkaoh /7/ wykonanych w powlerzohniaoh 
ozołowyoh /6/ pieréoienia /5/. 

. »-iv ••.•-.•-..-■■ /2 zastrzeżenia/ 
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B61D 
B21F 

Ul (fel) 83661 (22) 88 OS 26 

W 
Zespól Szkół Zawodowych Kr 1 Wspólnoty 
Węgla Kanlennego, Zabrze 
Szega Marian, Front Jan, Dzlents 
Valdetnar, Zastawny Bdnund 

Platforma transportowa 

£7) Platforma transportowa do transportu 
długloh elementów ma podwozie wozu kopal¬ 
nianego / 1 / połączone obrotowo z elementem 
zownftrznym zwory- teleskopowej / 2 / , we wnf-
trzu której j e s t element środkowy zwory 
toleskopowej / 3 / 7. wewnętrznym elementem 
ostatnim zwory teleskopowej / 4 / , połąozo-
nym obrotowo z podwoziem wozu kopalnianego 
/ / . / i zastrzeżeni*/ 

) 88 07 19 
Katowiokle Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 

, i Węgla Kamiennego "Staszlo", Katowioe 
72} Tukaj Zdzisław, Wójolk Bogusław, 

Oorzkowskl Adam T*1' 
é1*) Wkładka wyciszająca , 
67) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zna¬ 
cznego wyoiszenia hałasu spowodowanego przez 
koła wozu kopalnianego w ozasie przejazdu* 
Z obu stron koła w jego wnekaoh umleszozona 
jest wkładka wyoiszająoa /5/ % materiału 
tłumląoego dzulęk, przytrzymywana przy kole 
za poroooą wkładek perforowanyoh /12/, tarozy 
perforowanej /13/ oraz tarozy perforowanej 
/tO/ z gniazdem nakrętki /9/. Elementy przy¬ 
trzymujące wUładke wyoiszająoa /$/ raooowane 
są ze sobą za pomocą áruby /6/, która przeło¬ 
żona jest przez otwór w kole /i/, áruba sUre-
oona jest nakrętką /8/ z podkładką sprezynuja-

/ / oą /7/. 
Nakrętka znajduje sie w gnieździe /9/ i nie 
wystaje poza obrys koła. /i zastrzeżenie/ 

BŐIK Ul (21) 84407 (22) 88 07 19 
Katowiokie Gwarectwo Węglowo. Kopalnia 
Węgla Kamionnego "Staszic", Katowioe 
Tukaj Zdzisław, Wójoik Bogusław, 
Gorzkowskl Adam 

amortyzująca 
67j Amortyzator sprężynowy, zamooowany mie¬ 
dzy konstrukoją noli)4 /i/kablny, a osią 
sestawu jezdnego /2/, zawiera oprócz sprężyny 
amortyzująoej /i 1/ dodatkową wkładkę amorty¬ 
zującą /1O/ o kształcie oyllndryoznym. Wkład¬ 
ka amortyzująoa /1O/ wypełnia oałą przestrzeń 
niedzy oyllndrem wownftrznym /4/, cylindrem 
zewnętrznym /5/, a tłokiem rozdzielającym /6/, 

/i zastrzozenle/ 

4 £1) BŐIG U1 Cl) 84387 ^2) 88 07 19 
\£y Katowiokie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 
, - Węgla Kamiennego PStaszic", Katowioo 
Ç2) Tukaj Zdzisław, tfójcik Bogusław, 

Gorzkowskl Adam 
(g*») Zderzak z wkład kg amortyzująca 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
dodatkowej amortyzaoji zderzaka sprężynowego, 
stosowanego w wozaoh kopalnianych, zwłaszcza 
osobowyob, powodująo płynniejszą I olohszą 
jego prace. W oyllndrze pierścieniowym /8/ 
zderzaka umleszozona jest wkładka z elasto¬ 
meru /9/ o dużej gestoiol w kształcie oylin-
dra fizozelnie wypełniającego dolną ozeać 
pierścienia cylindra. Druga taka sama wkładka 
2 elastomeru /13/ o raałej gęstości umleszozo¬ 
na jest bliżej wlotu pieráoienia /8/ i oddzie¬ 
lona jest od wkładki /9/ tłokiem rozdzielają-
oym /10/. /i zastrzeżenie/ 
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Ul 8̂ 323 88 07 13 
(7i) Zakłady Produkoyjno-Usługowe "UNIMET" 

Spółka z o . o . - J . g . u . w Gdańsku 
Oddział Bielsko-Biała, Bielsko-Biała 

^2^ Wojoiuoh Tadeusz, Gębka Zbigniew 
k$l Skibob '"■'• ''";^- -

^ ] Skib ob składa sie z ramy /i/, którą 
stanowi zagięta spłaszczona rura. Jeden ko-
nieo ramy /i/ zakońozony jest zaozepem /2/ 
ślizgu tylnego /3/, a do drugiego końoa za¬ 
mocowany jest płaskownik /k/ mający zagięte 
końoe, w którym są otwory* Do drugiego koń» 
oa płaskownika /k/ zamooowana jest rura 
wzmaoniająoa /6/, która połąozona jest z 
ramą /i/. V miejsou zagięoia ramy /i/ zamo-
00wane jest przegubowo siedzenie /7/* Do 
siedzenia zamooowany jest zespół amortyzują¬ 
cy /i2/, którego dolna ozęśó połąozona jest 
z ramą /i/. Do rury kolumny /8/ kierownioy 
zamooowuiy jest płaskownik /1O/ o zagiętyoh 
końoaoh przy ozym dolny konieo zaopatrzony 
jest w boleo, a górny w śrubę z nakrętką. 
Kolumna /8/ kierownioy ma kierownioe /9/, a 
jej dolna ozęśo zakońozona Jest zaozepem /2/ 
ślizgu przedniego /3/> /i zastrzeżenie/ 

8 

B62B U1 8432*» 88 07 13 
fyy Zakłady Produkoyjno-Usługowe "Unimet", 
' Spółka z o.o—j.g.u.Gdańsk, Oddział 

Bielsko-Biała, Bielsko-Biała 
^2) Wojoiuoh Tadeusz, Gębka Zbigniew 
(54) Skibob Vy 

^7) Skibob stanowi rama /i/ o kształoie 
czworoboku, którego trzy boki wykonane są 
ze spłaszczonej rury stalowej, a ozwarty bok 
/Z/ przedni z płaskownika, którego końoe są 
zagięte i zaopatrzone w otwory /3/. Do rury 
kolumny kierownioy /9/ zamooowany Jest płas¬ 
kownik /i2/, którego końoe są zagięte, przy 
czym dolny posiada boleo, a górny śrubę z 
nakrętką. Dolna rama /^/ posiada dwa waha o z «a 
/S/, które zamocowane są do stopki /6/ śliz¬ 
gu tylnogo /7/. /2 zastrzeżenia/ 

18 

8/ł/»71 88 07 28 
fri) Spółdzielnia Inwalidów "Wiosna Ludów" 
' Września ' 

Q2j Zbierskl Zygmunt, Mlohalak Zbigniew, 
Szulo Stanisław, Koozorovskl Andrzej 

(?*•) Pedał do rowerów • -:■•> 
fei) Przedmiotem wzoru użytkowego jest tnono-
iltyozny pedał do rowerów z dwoma elementami 
odblaskowymi umieszczonymi na wzdłużnych bo« 
oznyoh płaszozyznach. 

Korpus /i/ pedału wykonany metodą wtrys¬ 
ku z tworzywa sztucznego ma na płaszczyźnie 
podstopia /3/ przelotowe otwory /2/ zmniejsza, 
jąoe wage korpusu /1/. Wzdłuż krawędzi booz-
nyoh są rozmieszczone klockowe występy /12/ 
o soie tych narożnika ob. /13/ zewnętrznych. 
Równolegle do nioh, naprzeolwko przerw /\k/ 
miedzy występami /12/ klookowyml, znajdują 
się niższe występy /15/ kołkowe, a na resz-
oie płaszczyzny podstopia /3/, nad otworem 
/5/ na oś /h/ pedału, są rozmieszozone wy¬ 
stępy /i6/ poprzeozne. 

Elementy odblaskowe /7/ aą umieszozone 
we wnękaoh /6/ oofnlętyoh w głąb korpusu /1/. 

Zewnętraaae występy /i2/ klockowe oraz 
występy /16/ poprzeozne są wyższe od takich 
samyoh występów /12, 16/ wewnętrznyoh. 

/h zastrzeżenia/ 

I B62M Ul £1) 8^79 £2) 88 07 30 
Zakłady Rowerowe "RGMET", Bydgoszoz 
Jasiński Ireneusz, Duszyński Edgar, 
Jaruzel Zbigniew 

64) Osłona tarozowa łańouoha. zwtaszoza do 
pojazdów roweroifyoh 

(57) Osłona ma na obrysie krawędzi wewnętrz¬ 
nej osłony tarczy /1/ pięó symetryoznie roz¬ 
stawionych występów zatrząśkowyoh, z któryoh 
każdy ma jedną krawędź naohyloną do płasz-
ozyzny tarczy /i/ pod kątem 50° i drugr, 
krawędź pod kątem ^5°. Każdy z występów ma 
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wyoleole /3/ © nachyleniu jednej krawędzi 
pod kątea 15 , a drugiej pod kątem 35°. 

/ ,V /i zastrzeżenie/ 

*M B63B 
EO3D 

Ul 8i»228 88 07 02 

Ui) Fabryka Armatur "JAFAR", Jasio 
QSj KopoldskŁ Andrzej, Dudek Emil, Gelner 

Andrzej, Oierut Edward, Przybylowloz 
Edward . 

p'ł) Bateria oazozednoaolowa 
(57) V korpusie /^/ baterii z glowloami re-
gulaoyjnymi /3 1 h/t ulokowana jest głowica dozująoa /6/ i zawory zwrotne /9 i 10/. 

r.;. . ' *T /i zastrzeżenie/ 

<f (51) B65D Ul 
AA5D 

6t) 812^9 £2) 87 09 30 

Pnlewski Bartłomiej, Warszawa 
Pnlewski Bartłomiej, Bartoszewski 
Dariusz 
Pudełko, zwłaszoza na puder 

^7) Vz6r użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
obniżenia olezaru i polepszenia funkcjonał» 
nosci pudełka. 

Pudełko ma zarys prostokąta z zaokrąg¬ 
lonymi narożami. Pudełko ma wieko /Z/ połą¬ 
czone z nim zawiasą /3/. PudeŁUo składa sie 
z litego dna /k/ i aklejonej z nim ozęsoi 
we-jnetrznej /6/. Dno /k/ ma poatao płyty po-
ląozonej z płytkami i/l/ mająoymi zagłębienia 

/8/ będąoe gniazdami zawiasy /3/. Cześć 
wewnętrzna /6/ pudełka ma pionową solankę 
/1O/ z poohyleniem /11/ w mlejaou zaokrąg¬ 
leń zarysu. Pionowa solanka /1O/ Łączy aię 
ze solanką poziomą /13/ mająoą zagłębienie 
/ť*/ bedąoe gniazdem na puder. Wieko /Z/ 
składa sie z czećoi zewnetrsnej /i8/ 1 
ozeáoi wewnętrznej /19/ mającej postać płyty 
/20/ połąozoneJ z płaskownikami /21/ od¬ 
giętymi do tyłu, których końoe mają występy 
/22/ bedąoe czopami zawiasy /3/. Pozioma 
płyta /20/ ma otwór /2S/ 1 pionowe iolank1 
/26 i 28/. Lusterko /27/ dociskane Jest 
pianką poliuretanową /29/. Zewnętrzna ozesć 
/16/ wieka /Z/ ma postać płyty z łukowo za¬ 
giętym pasem /30/ przylegającym* do obrzeza. 

/h zastrzeżenia/ 

k (51) B65D ui (21) 81250 £2) 87 09 30 

t i) Pnlewski Bartłomiej, Warszawa "*■ Pniewski Bartłomiej, Bartoszewski 
Dariusz . ... . -... . • 
Pojemnik, zwłaszoza na krem 

fei) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
wyeliminowania widooznyoh połączeń klejowyoh 
pojemnika i odizolowania miseczki z kremem 
przestrzeniami z powietrzem, celem zmniejsze¬ 
nia wymiany oiepła z otoozeniem. 

Pojemnik oharakteryzuje sie tym, ze tu¬ 
leja /5/ wraz z kołnierzem /6/ i miseczką 
/Z/ stanowią jednolity korpus, natomiast dno 
/3/ połąozone jest z dolną wewnętrzną po¬ 
wie rzohnią tulel /5/ połąozeniem /4/ klejowym« 

/3 zastrzeżenia/ 

U1 83810 88 05 
Vi) Ośrodek Doradztwa Teohnioznego "ZQRPOT", 

Warszawa 
(72) Maksymiuk Leszek, Zegar Wojciech, 

Dmooh Ireneusz 
(gli) Składany kontener na kółkaoh 
67) Kontener na ramę /1/ z kątowników, za¬ 
opatrzoną w podłogę /2/, prowadnloe /3/ 
przesuwnych drzwi /h/ i osadzone w narozaoh 
jarzma /5/ kółek /6/. Do ramy /i/ wypustami 
/7/ są zamooowane osadoze kątowniki /8/ dla 
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booznyoh Jolan /9, 10, 11/ w kształole 
prostokątnyoh ram z kątowników, zaopatrzo¬ 
nych w kratownicy /12/. Drzwi /4/ opierają 
się u góry na obranioznlkaoh /13/, przy-
twlerdzonyoh do áolan /9,11/ rozpleranyoh 
oporowym kątownikiem /i4/, /i zastrzeżenie/ 

4(51) B65D U1 £1) 84298 £2) 88 07 07 
(75) Hordájuk Marian M., Chełm 
(Í54) Zakrętka. zwŁaazoza do stoików 
£7) Zakrętka oharakteryzuje sie tym, ze jej 
solanka boozna ma kształt dwunastokąta fo¬ 
remnego, a na wewnętrznej, waloowej powlerz-
ohnl áclany bocznej znajdują ale oztery pod¬ 
łużne zgrubienia /3/j rozmieszczone syme¬ 
trycznie, w odclnkaoh obejmująoyoh kąty po 
70°, które tworzą gwint* Stosunek głfbokosol 
wgłębienia /Z/ denka /i/ do wysokoiol za¬ 
krętki wynosi 1 : 5 * /i zastrzeżenie/ 

4(j$i) B65D U1 (21) 84422 88 07 25 
Zakłady Kineskopowe "Unltra-Polkolor" 
Zakład Kineskopów Kolorowyoh, Plasoozno 
C zaps UI Andrzej 
Opakowanie dzlesleclopozyoy.ine dla 
kineskopów 
Opakowanie składa się z: pokryw dolnej 
L górnej /2/, dwóoh obwolut /3/, oámlu 

płyt usztywniająoyoh /4/, w któryoh są pro¬ 
stokątne otwory /5/ 1 cztereoh płyt nosnyoh 
/6/ I /7/. Płyty nośne /6/ I /7/ mają wypro¬ 
filowane gniazda /8/ - po pięć w każdej pły¬ 
cie* * /1 zastrzeżenie/ 

4(^i) B65D U1 ^1) 84423 (22) 87 07 25 
£1) Zakłady Kineskopowe "Unltra-Polkolor" 
. Zakład Kineskopów Kolorowych, Piaseczno 
(?2j Czapskl Andrzej 
^4^ Opakowanie Jodnopozyoy.ine kineskopu 
^7) Opakowanie stanowi pudło tekturowe /i/ 
o podstawie kwadratu, wyposażone w dwie 
wkładki styropianowe /2/, które mają wykonane 
po stronie stykającej sie z kineskopem /3/ od¬ 
powiednio ukształtowane gniazda /4/ 1 wybrania 
trapezowe /$/. /t zastrzeżenie/ 

4 (51) B65D Ul £i) 84426 £2) 88 O? 25 
fri) Spółdzielnia Inwalidów «Telmet", "'-
, ' Nasielsk ^ 
fe2) Kał uzna Bogumiła, Warszawa .'■;-"■■' 
67) Taoa ekspozycyjna . '-A-'j0&" 
ki) Taoa ekspozyoyjna ma pojemnik /1/ o 
oztereoh sohodtcowyoh powlerzohnlaoh ekspo-
zycyjnyoh /4/. Na pierwszym, drugim 1 ozwar-
tym sohodku /4/ są wytłoczone okrągłe stu¬ 
dzienki /5/ natomiast na trzeolm sohodku 
/4/ wytłoozona jest podłużna rynna /6/. Z 
tylną solanką pojemnika /i/ połączona jest 
tabliozka /Z/t której obrzeże /9/ jest wy¬ /2 i profilowane 

że /9/ jest wy /2 zastrzeżenia/ 
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B65D Ul £i) 84427 £2) 88 07 25 
fci) Spółdzielnia Inwalidów "Telmet", 

Nasielsk 
^2j Kaluzna Bogumiła, Warszawa 
£4) Taoa ekapozyoyjna 
^7) Taoa ekspozyoyjna ma pojemnik /1/ o 
oztereoh sohodkowyoh powierzohniaoh ekspo-
zyoyjnyoh /4/. Na każdej powierzohni /4/ 
jest osiem okrągłyoh studzienek /5/> Stu¬ 
dzienki /5/ na pierwszym sohodku mają wy-
tłoozone korytarze /8/ łąoząoe studzienki 
/5/ z przednią solanką pojemnika /i/. Z 
tylną solanką pojemnika /i/ połąozona jest 
tabllozka /2/, której obrzeże /7/ Jest wypro¬ 
filowane. /2 zastrzeżenia/ 

k 6 l ) B65D Ul 61) 8Vł28 £2) 88 07 25 

(?l) Spółdzielnia Inwalidów "Telraet", 
Nasielsk 

b£l Kałużna Docuiulła, Warszawa 

Vy Taca ekspozyoyjna 
$57) Taoa ekspozyoyjna ma pojemnik /1/ o 
oztereoh sohodkowyoh powierzchniach ekspozy-
oyjnyoh /4/. Na pierwszym sohodku /4/ jest 
osiem okrągłyoh studzienek /5/ natomiast na 
drugim, trzecim 1 ozwartym sohodku /4/ wytło¬ 
czone są podłużne rynny /6/. Z tylną ścianką 
pojemnika /■y/ połączona jest tabliczka /2/t której obrzeże /9/ jest wyprofilowane. 

/2 zastrzeżenia/ 

B65O U1 84381 . £2) 88 07 18 ) 
Katowickie Gwarectwo Węglowo Kopalnia 
Węgla Kamiennego "STASZIC", Katowice 
Przyłudzki Bolesław, Żądło Stanisław, 
Maoha Jerzy 
Rozpora napędu przenośnika 

(57) Podstawa rozpory /1/ ma na jednym końou 
gniazdo stojaka /2/, a na drugim wyoieoie 
mooująoe /3/. Sworzeń łąoząoy /5/ założony 
jest w dwa gniazda sworznia /4/ połąozone z 
podstawą rozpory /i/ z obu stron wyoięoia 
mocującego /3/« /i zastrzeżenie/ 

84441 ^2) 88 07 25 k&) D65G U l ? i) 
bi) Gwareotwo Mechanizacji Gómiotwa 

"POLMAG", Centrum Meohanizaoji Górnictwa 
"KOMAG", Gliwice 

C2) Kotlarski Stanisław, Pikuła Konrad, 
Sieńko Wojoieoh 
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C'y OaŁona zwrotni przenośnika zcrzebłowepo 
fei) Wzór użytkowy rozwiązuj« zagadnieńLe 
konatrukoji osłony zwrotni, prostej w obsłu¬ 
dze Ł umożliwiającej szybki dostęp do zwrotni 
bez konieczności demontażu osłony. 

Osłona ma kształt tunelu, który składa 
slf z osłonowej blaohy /i/ 1 podpór /2/. 
Osłona zamocowana jest obrotowo za pomooą 
sworzni /3/ do swobodnyoh kodoów zwrotni 
/5/. Osłonowa blacha /1/ na aoięoia, do któ¬ 
rych przystają boczne blaohy mające kształt 
równolegloboków« /4 zastrzeżenia/ 

k Ig i) B65H U1 (fci) 84379 (?2/ 88 07 18 
\tVj Katowiokle Gwareotwo Węglowe, Kopalnia 
, » v f S l a Kamiennego "Staszio", Katowice 
(72) Sapie lak Jerzy, Pasek Czesław, Urbaá 

1 Marek, Habryka Henryk, Żądło Stanisław 
X. 7 Międzytorowy beben prowadzący line 
67) Miedzytorowy beben prowadząoy line za¬ 

wiera bęben główny / 1 / osadzony obrotowo na 
pionowej osi bębna / 3 / zamooowanej na pod¬ 
stawie /k/, Do podstawy /k/ dolą ozony jest 
poziomy łącznik podstawy /5/> na którego kod-
ou, wysuniętym poza zasięg kołnierzy ograni¬ 
cza Jąoyoh / 2 / bębna głównego / 1 / , znajduje 
się wspornik / 6 / . Do wspornika / o / dołączona 
jest oá teleskopowa / 7 / z rolką pomooniozą 
/ 8 / , której wysunięte krawędzie doohodzą 
bardzo blisko do kołnierzy ograniczających 
/2/ bębna głównego /i/. /i zastrzeżenie/ 

»*(5I)B65II 
B6ID 

U1 (21) 8ÍL38O (22) 88 07 18 

(71) Katowiokie Gwarectwo Węglowe Kopalnia 
wtcla Kamiennego "STASZIC", Katowioe 

6*2) Klima Władysław, Sypień Józef, Syp led 
Cezary 

V v ^óa do transportu lin 
Ctçika platforma wozu /i/ ma dwie pa-

nv kół platformy /Z/ 1 dwa zaozepy /6/. W 
Joj części srodkcwoj znajduje się pionowa 
oá bębna nawojmłoco /3/» z którą łąozy się 
obrotowo kolumna bębna /k/ w kształcie pto-
notta^n walca. Kolumna bębna /k/ zaopatrzona 
joat u dolu w poziomy kołnierz dolny bębna 
/'S/. /2 zastrzeżenia/ 

k fyi) B65H Ul <^i) 8Mł67 ^2) 88 07 30 
Pij Ośrodek Badawozo-Rozwojowy Przemysłu 

' Kablowego "Energokabel", Ożarów 
Mazowiecki 

(72) Gałka Piotr 
feli) Urządzenie zdawcze 
(57) Urządzenie zdawoze ma dwa odohylne 
ramiona /18, 19/, któryoh końce mająoe 
tuleje /kZt 43/ osadzone są obrotowo, 
przesuwnie na rurach nośnyoh /7/, a końoo 
e osadzonymi w nich klatni obrotoî rymi /20, 
31/ podparte są cylindrami hydraulioznymi 
jednostronnego działania związanymi Łącz¬ 
nikami /kO, h\/ z tulejami /*ł2, kl/ ra¬ 
mion /18, 19/. /2 zastrzeżenia/ 

k (51) B66C U1 ^i) 84369 ^2) 88 07 18 
^i) Centrum Wdrożeń i Myśli Teohnioznej 

•TEST", Spółka z 0.0., Gdańsk 
Ç>2j Gajda Sławomir, Cieohanowioz Henryk 
fck) Uohwyt samowyozepŁa.jgoy 
^7) Uchwyt składa się z obrotowo osadzo¬ 
nego krążka /1/, do którego w górnej 
ozęaol przyspawane jest ucho /Z/ za które 
mocowana jest lina robocza dźwigu. Przez 
otwór krążka /i/ przełożone jest obrotowo 
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olegno /3/ mająee w górnej oześol podtooze-
nle w ksztaŁole śolftego stożka o mniejszej 
średnloy skierowanej, w dół o legną /3/. Na 
olfgnie /3/ nałożony jest suwak /*»/ mający 
'cztery uoha pojedynoze /5/ rozstawione oo 
90 po obwodzie i dwa uoha podwójne /6/ ie-
ząoo w jednej osi pod parą uszu pojedynczych 
/Š/. Oo uszu /5/ nooowane są oztery liny noś¬ 
ne /7/t drugimi kodoami przystosowane do 
podozeplanla oieżarów« Przez uoho podwójne 
/6/ przełożone są os Le zapadki z występem 
/8/,na które założone są zapadki z występem 
/9/ mające elementy sprezynujaoe /12/ odpy-
ohająoe zapadki z występem /9/ od olegną 
/3/> Na olęgnio /3/ założony jest luźny 
plersoled zabezpieozająoy /1O/ o średnicy 
wewnętrznej równej średnicy okręgu opisane¬ 
go na zewnętrznych krawedziaoh zamooowanyoh 
zapadek z występem /<?/ z ohwilą gdy są 
umiejsoowione w podtoozeniu olegną /3/. 
Pierśoien zabezpieozająoy /1O/ podtrzymywa¬ 
ny Jest w żądanym położeniu zawleczką /11/. 

.- .;...-.■ /i zastrzeżenie/ 

B67B V1 fel) 83939 88 06 Ok 

Pv 

Kombinat Przemysłowo-Rolny "Fruotopol" 
Zakład Meohaniozny, Cleoierayn 
Demozuk Bolesław, Mirosław Jan, 
Gaj own Ik Waldemar, linieć Jan 
Zespół dogowania cieczy goatyoh. 
zwłaszcza wyrobów owooowo-warzywnyoh 

($Í) Zespół ma dawkownlk /1/ połąozony z 
nalewakiem /%/ dwoma dopływającymi kanałami 
/3/t przy ozym wysokość zamykająoego ele¬ 
mentu /8/ nalewaka /2/ Jest od 2,5 do 3*5 
krotnle większa od wielkości średnloy ka¬ 
nałów /3/» /1 zastrzeżenie/ 

D Z I A Ł C 
CHEMIA X METALURGIA 

k fel) C02F 
' E01D ui (21; skkzk C2)88 07 25 

y5) Murawskl Janusz, Nowa Sól ."'..* :. . 
fc*ł) Urządzenie odpowietrzające Filtry olś-

nieniowe 
6)7) Urządzenie stanowi walcowa obudowa /i/, 
w której umieszczony jest pływak /5/ połą-
ozony dźwignią /k/ z grzybkiem /7/. 

/Z zastrzeżenia/ 

4 fel) C23C Ul pO 84li»2 &•) 88 06 23 

^o) 88 06 12 - Międzynarodowe Targi _.„<V» 
Poznańskie 

Vi) Centrum Innowaoyjno-VdroZenlowe 
"CINPO" Sp. z O.P., Poznań 

^2) Pusoh Jerzy • % v 
(jĵ ) Cynowarka wal o owa . * 
(57) Cynowarka ma dwa metalowe waloe /3,5/ 
o jednakowych średnioaoh, napędzane indy-
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wldualnLe silnikami elektryoznymi /h/ sprzę¬ 
żonymi tak, ze powstaje współbieżny obrót 
waloów o tyoh samych prfdkoâoiaah obwódowyoh 
i sterowanyoh bezstopniowo* Valoe /3,5/ osa¬ 

czone są w kolumnach /7/ mających konstruk¬ 
cję dzieloną. Cynowarka ma króoieo wentyla¬ 
cyjny/9/ usytuowany na wysokoaoi osi waloa 
/3/ dolnego. /i zastrzeżenie/ 

D Z I A Ł D 
VLÔKESNNICTtfO i PAPIERNICTWO 

'»(ji) D01D Ul £i) 8í»3?9 (22) 88 07 19 
(71J Zakłady Remontowo-Montażowe Przemysłu 
" ' Płyt, Sklejek i Zapałek, Koniecpol 
[7Ž) Jeziorowski Marek, Warzecha Aleksander 
(j)4y Uszczelnienie wału tennorozwłókniarki 
p7/ Uszozelnionie składa sie z oylindryoz- • 
nego korpusu /i/ z pokrywą /2/f w którym na obu końoaoh znajdują sie dławnioe /3 i 4/ 
z uszczelnieniami czołowymi. Skuteoznoáó 
uszczelnienia reguluje sie za pomooą zespołu 
mechanizmów /8/ sprężyn owy ob., osadzonych na 
obwodzie pokrywy /2/. W korpusie /i/ znaj¬ 
duje sif kanał /9/ do wprowadzenia wody za¬ 
por owo-ohłodząoej. /1 zastrzeżenie/ 

D Z I A Ł B - -
BUDOWNICTWOj GÓRNICTWO( KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

«ł (51) E02D 
^ EO ł̂B 

Ul £ l ) 8kk6Q (22) 88 07 27 

^i) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
Przemysłu Węglowego, Ka.towi.oe 

t/2) Brud Antoni, Kaouga Józef, Edut Leonard, 
Siuda Stanisław 

($k) Mnioh 
^7) Wzór użytkowy dotyczy mnicha służącego 
do odprowadzania wody z osadników. 

Mnloh ma ściany utworzone z prefabryko 
wanyoh segmentów /8/ o kształcie 00owym. 
Sąsiadujące segmenty /8/ są połączone ze 
sobą aa pomooą stalowych łączników /11/ i 
skręcone śrubami /12/.Brzegi segmentów /8/ 
mają wypusty tworzące zamek, 

/3 zastrzeżenia/ 

ił fe 1) E02F Ul Cl) 84M»5 az) 88 07 27 
Ç'i) Kombinat Górniozo-Hutniozy Miedzi 

Zakłady Górnioze "LUBIN", Lubin 
Q2) Matla Adam, Maroinkowski Zbigniew, 

' Jankowski Antoni, Fraczkiewica 
Stanisław, Debowaki Jerzy, Łebski 
M a r i a n • - ' • ■ . ■- • ' ■--•-.■- ■ "*-- - , ■ < * * . ' ^ - ■ . - , 

v . ' : ' , .•■•"""■ :■ ' * ' ' ' • ■ "■■ ' ■ 

(|>iłj Spycharka oponowa 

^7) Spyoharka ma lemiesz / 3 / , który wraz z 
meohanlozno-hydraulioznym układem roboczym 
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zamontowany jest na członie /2/ roboozym, 
połączonym przegubowo ze znanym członem 
/1/ napędowym« Na oełanle /2/ roboozym usy¬ 
tuowane Jest również stanowisko /13/ opera¬ 
tora. /2 zastrzeżenia/ 

88 07 20 4 (51) E O 4 B U1 (2i) 

h£) Baranowskl Jan, Kutno ' 
feft Material włóknisty izolacyjny 
(gi) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
opraoowania materiału w poataol zwijalnej 
taśmy, nadającej sif jako Łzolaoja z włókien 
szklanyoh w oiepłowniotwie, ohłodniotwie, 
budownlotwle, do oelów akustyoznyoh 1 innych. 

Materiał w poetaoi taśmy z włókien 
szklanyob ma w widoku z góry zmierzwione 
oifte włókna /1/ nieregularnie płasko roz¬ 
łożone, a w widoku taámy z boku włókna te 
są rozłożone poziomo, przy czym taśma na 
oałym obszarze jest poprzetykana gesto 

ó /2/ j p p y 
krótkimi pionowymi włóknami / 2 / . 

/I 
/ . 
zastrzeżenie/ 

4 £i) E04B U1 ̂ 1) 84488 £2) 88 08 01 
(71) Miejski Zarząd Budynków Mleszkalnyoh, 
V f Blelsko-Biała 
bz) Kotwioki Władysław, Kłakowioz 

Bronisław, Niemozyk Władysława 
(g4) Solana osłonowa 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest so la¬ 
na osłonowa zape^miajaoa mały współozynnlk 
przenikania oiepŁa. 

dolana pomiędzy warstwą zewnętrzną 
/1/ i vcwietrzna /Z/ posiada perforowane 
osłony wontylaoyjne /3/ oraz izolaoje za¬ 
sypowe /4/ i /5/. Solana posiada kanały 
wontylaoyjne /8/ i /9/, z któryoh kanały 
/8/ połączone są z perforowaną osłoną wen-
tylaoyjną /3/. Osłony /3/ złożone są z 
dwóoh perforowanyoh folii, między którymi 
ioiajdują się listwy i przogrody. 

11 /1 zastrzeżenie/ 

4 £i) BO4C U1^1) 85505 £2) 88 11 21 
^5) Lewandowski Jerzy V., Warszawa 
^4^ Element budowlany 
^7) Element budowlany ma dwie płyty ozo-
łową /i/ i tylną /Z/ połąozone prostopad¬ 
łymi żebrami /3/ i /4/. Powierzohnie wew¬ 
nętrzne płyt: oz.ołowej /I/, tylnej /Z/ 
oraz żebra /3/ w obszarze pomiędzy żebrami 
/3/ 1 /4/ są zbieżne zas powierzobnla 
wewnętrzna żebra /4/ jest równoległa do 
boków elementu. Element ma na bocznych 
solanaoh wydęcia /5/ i /6/ o szerokosoi 
około połowy odległosoi między żebrami 
/3/ Ł M • Płaszozyzny boczne żeber /3/ 1 
/4/ mają symetryczne wyoięola. 

/i zastrzeżenie/ 



102 BIULETYN URZÇDU PATENTOWEGO Nr 9AO1/1989 

«ł (ji) E04ř U1 ^i) 81*401 (22) 88 07 19 
Cl) Przedsiębiorstwo Bud ovni o twa Odnowy 

Zabytków 1 Produkcji Przemysłowej 
"Budostal", Kraków 

(72) Czajkowskl Andrzej 
($ podłogowa lub ścienna 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest płyt¬ 
ka podłogowa lub éolenna, przydatna do sto¬ 
sowania w budownlotwle zwłaszoza mieszka¬ 
niowym i użyteoznośoi publicznej« 

Płytka wykonana z dwóch warstw, których 
drewniane deseozki dolnej warstwy ułożone 
są prostopadle do deseczek warstwy górnej, 
zaopatrzona we wpusty /wręby/ i własne pió¬ 
ra, oharakteryzuje sie tym« ze dolną warst¬ 
wę płytki tworzą deseozki /2/ i /3/ przy¬ 
klejone do górnej warstwy w odstepaoh, to 
jest ażurowo i zaopatrzona jest w pióra 
własne /5/, wyprofilowane w dwóoh przeolw-
ległyoh podłużnyoh płaszozyznaoh skrajnyoh 
deseczek /3/, zas pozostałe dwa przeciw¬ 
ległe boki płytki mają wpusty /4/ wyżłobione 
w skrajnyoh, szczytowych płaszozyznaoh de-
seozek /2/ i /3/« . /3 zastrzeżenia/ 

4 (j>i) E04F U1 (21) 84461 , £2) 88 07 27 
(75) Gostyński Adam, Lód* ~ ■. 
(j>4) Panel boazery.jny i 
£7) Panel boazeryjny tworzą listwy /1/ tą-
czone na oboe pióro / 2 / oraz elementy na¬ 

rożnikowe /3/ przy czym listwy /1/ stanowi» 
boki prostokąta zas oboe pióro /2/ jest po¬ 
wierzchnią pełną tego prostokąta. 

. ' : ■ . /i zastrzeżenie/ 

EO5B Ul (̂ 1) 84437 ^2) 88 07 26 
Kleoh Zygmunt, Warszawa >; -^A 

Zasuwa drzwiowa IK 
($7) V zasuwie taroza obrotowa meohanizDU 
zabezpieozająoego /3/ ma postać tulel /k/ z 
kołnierzem /5/ na końcu, wewnątrz której są 
umieszczone wystająoe, dwustopniowe kołki 
oporowe /i2/, rozmieszczone dookoła trzpie
nia prowadzącego /9/ kluoza /i5/, z którymi 
współpraouje powierzohnia ozołowa pierdole
nia oporowego /16/, osadzonego na stałe na 
końou kluoza, ozęsolowo obejmująoego jego 
brodę, a nieruchomy krążek stanowi gniazdo 
/ 7 / wykonane w obudowie /l/» Pomiędzy gniaz
dem / 7 / a kołnierzem /5/ jest umieszozona 
wkładka élizgowa /6/. /6 zastrzeżeń/ 

*(51) E06B Ul £1) 8k036 £2) 88 06 13 ■ 

^5) Kupka Eugeniusz, Tarnowskie Góry . « 

^4) Segment bromy galuz.iowo.1 9 

^7) Segment bramy stanowi obudowa / i / z -S 
.umieszozoną wewnątrz izolacją termiozną /3 / j 
przy ozym obudowa / i / wykonana Jest z dwóołfl 
identyoznyoh elementów usztywnionyoh koryt* 
kami / 3 / oraz wkładkami /k/, wygiętymi w 
kszta ł t l i t e r y "U", poitąozonymi wkrętami 
/ 5 / z obudową / 1 / . / i zastrzeżenie/^ 
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E21B U1 64469 88 07 27 

(72] 

(•$4) 

Akademia Gómtozo-Hutnioza ira. 
StaniaLava Staszioa, Kraków 
Staszewskl Roman 

GŁowŁoa odwiertu z równoległym układem 
rur wydobywozyoh > 

) Głowica, zawlerająoa korpus w kształ-
olo ozw&rnika rurowego, kołnierzowego, 
zamkniętego od strony górnej pokrywą, z 
usytuowanymi w niej dwoma równoległymi otwo¬ 
rami, charakteryzuje sie tym, že otwór do 
osadzania rur wydobywozych /3/ jest gwinto¬ 
wany,, zaś otwór do osadzania rur wydobywozo-
syfonowyoh /4/ ma kształt oylIndry ozno-stoż-
kowy zwężający sie ku dołowi i osadzony jest 
w nim wieszak klinowy /1O/. Między zewnętrz¬ 
na soLane wieszaka /1O/, a wewnętrzną eoianę 
otworu cy1indryozno-stożkowego osadzone są 
pieráoienio uszczelniające /15/ i uszozolki 
/11/, rozdzielono pioráoieniat i dociskowymi 
/12/ 1 zabezpieczone od góry dławikiem /13/» 

/1 zastrzeżenie/ 

U1 <gl) *fel)E21D 
E21F 

84408 (22) 88 07 19 

frl) Katowickie G\/areotwo VeGlowe Kopalnia 
W|»cla lóimiunneco "STASZIC", Katowloe 

^2) OrzocUowski Stanisław, Gorzkowski Adam, 
Podsiadło f łon ryk 

ft4) Lgognik siłownika przokładki 

(57) Łącznik na. prost opadl oác i onny korpus 
r.aloiony na koiicówlcę siłoA.-nika przekładki 
/ 2 / i iiołi^czony z nią sworsnioui aooujrjoya 

/ 4 / . Korpus łąozy s ię ze wspornikiem usta¬ 
lającym / 6 / , którego wycięta w kształcie 
łuku powierzchnia czołowa wspiera s ię na 
stojaku obudowy / 7 / . / i zastrzeżenie/ 

*0 -■- . • ■ 

4 (51) E21D U1 (èî) 84480 ^2) 88 07 30 
£1) Fabryka łfciszyn Wiertniczych i 

Górniczyoh "Glinik", Gorlice 
bzj Szozurowski Marek, Malinowski Jerzy, 

Budziński Jan 
^4y Przedłużacz mechaniczny podpory 
(57) Przedłużaoz ma rurę /i/ połączoną 
drutem /7/ umieszozonym w rowku /8/ obwodo¬ 
wym z drągiem /4/. Drąg /4/ ma kołnierz /5/ 
oparty na czole /6/ rury /1/ i przewężenie 
/1O/ stożkowo-waloowe oraz osioiiry otwór /li/ 
nieprzelotowy. Otwór /3/ wewnętrzny rury /i/ 
jest trzystopniowy i ma wytoczenie /13/ ze 
soięoiami /12/ kątowymi. /i zastrzeżenie/ 

E21F Ul ^i) 84470 £2) 88 07 28 
(71) Rybnlcko-Jastrzębskie Gwarectwo Vęglo-

we Kopalnia Węgla Kamiennego 
"Moszczenioa", Jastrzębie Zdrój 

(?£) Zlętek Tadeusz, árodon Marian, Gatnar 
Kazimierz, Kaoy Jon 

(̂ 4) Urządzenie strumienioowe do przewiet¬ 
rzania podziegnyoli wyrobisk górniozyoh 

(57) Strumienioa do przewietrzania podziem¬ 
ny on wyrobisk"górniozyoh charakteryzuje się 
tym, že kopDra miessonia /i/ w kształcie 
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odo Inka rury o długośol 2,5 razy większej 
od Jej średnioy ma przyłąozony trwale do 
swego wylotu dyfuzor /2/ o kształole śolęte-
go stoska, którego średnloa wylotu jest 1,5 
razy większa od średnicy wylotu komory miesza¬ 
nia /i/. Wewnątrz wlotu komory mieszania /i/ 
Íest przymocowana oentryoznle na prętaoh /ka., 
b/ dysza /3/ z otworem wylotowym /3a/, 
której wylot jest wprowadzony na odległość 
5 średnio jej otworu wylotowego /3a/ w głąb 
wlotu komory mieszania /i/i zawieszonej oen¬ 
tryoznle na wspornikaoh /6a, 6b/ rozłąoznie 
śrubami w odoInku lutni wentylacyjnej /8/e . 
średnicy 2 razy większej oraz o długości 
10 ř 12 razy większej od średnicy wylotu 
dyfuzora /2/. Komora mieszania /i/ jest wsu¬ 
nięta swym wlotem w głąb od o Inka lutni wen¬ 
tylacyjnej /8/ na odległość 3,8 razy większą 

od Jej średnioy 1 zamocowana oentryoznle 
wewnątrz odcinka lutni wentylacyjnej /8/. 

/I zastrzeżenie/ 

D Z I JL Ł F 
MECHANIKA.( OŚWIETLENIE} OGRZEWANIE j UZBROJENIE} TECHNIKA. MINERSKA. 

F02M U1 (21) 82797 88 02 22 
^5) Konrad Adolff Rzymkowioe k.Przoohodu 
(?**) Samoczynny wyłącznik ssania dla silni¬ 

ków spalinowyoh 
(57) Wyłąoznlfc współpracuje z linką ssania 
silnika i jest utworzony z trzpienia /1/ ze 
sprężyną /o/ i pojemnika /2/ przedzielonego 
szczelnie kraikiem /3/, mającego otwór regu¬ 
lacji przepływu /7/. W komorze pod krążkiem 
/3/ znajduje się szczelna, elastyczna prze¬ 
pona/5/« „••■ / J/ 

i» fel) F02M Ul C21)'84416 ÉÎ2) 88 07 20 
G01M 

61) Ośrodek Technologiczny Służby 
~" PKP, Katowloe 
Q|2) H un la Krzysztof, Janikowskl Henryk, 

Loboda Leszek, Nowak Jaoek, Smętek 
Viktor 

ftl») Stanowisko do badania 1 rogulaoJŁ 
Jednosekcyjnyoh pomp wtryskowych 

(57) Stanowisko stanowi szafka /1/, wewnątrz 
której umloazozony jest silnik /2/ napędowy 

połączony z mechanizmem krzywkowym // i 
pompą zasilająoą /6/ przy pomocy przekładni 
pasowej /3/> Wewnątrz szafki /1/ umieszozony 
jest ponadto zbiornik /7/ na olej napędowy, 
połączony przez pompę zasilająoą /6/, a nas¬ 
tępnie przez filtr i tłumik pulsaoji /9/ z 
badaną pompą wtryskową /5/> Pompa /5/ połą-
ozona jest przewodem wysokiego olśnienia 
/12/ przez wtryskiwaoz /13/ i tłumik wtrys¬ 
ku /1V z rozdzielaozem /i5/t z którego w ozaaie pomiaru olej spływa do menzurki /i7/. 
Z menzurki /17/ olej Jest wlewany do wymien¬ 
nika oiepła połąozonego przez odstojnik /1O/ 
ze zbiornikiem /7/. Na zbiorniku /7/ zamooo-
wany jest wentylator /20/ wymiąszająoy prze¬ 
pływ powietrza przez ohłodnloę /i9/ połą¬ 
czoną przewodami wodnymi z wymiennikiem 
oiepła /25/. /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) FO4D ui £1} 85502 £2) sa 11 21 

Zespół Elektrociepłowni Że rań, Varszava 
NŁżyński Janusz 
Ursadzenle do odprowadzania oiepła 
ułożyakowanla wentylatorów powietrza 

67) Vz6r rozwiązuje zagadnienie skutecznego 
chłodzenia łożysk wentylatorów powietrza. 

Urządzenie stanowi usytuowany w osi 
wirnika /4/ kontuzor /2/ z rurą ssąoą /3/ 
zakończoną okapem /6/ nad oprawami łożysk 
/7/» przy jednoczesnym zastosowaniu odpo¬ 
wiednio dobranych szozelin pomiędzy okapem 
/6/ a oprawami /7/. /i zastrzeżenie/ 

Ul (2i) 84421 £2) 88 07 20 
(71) Gwarectwo Meohanizaoji Górniotwa 

"POLMŁG" Rybnioka Fabryka Maszyn 
"RYFAMA.", Rybnik 

Ç2/ Szyngiel Stanisław, Tatara Staniała« 
(í$4) Uchwyt áruby • " 
(j>7) Uchwyt ma kształt śoiętego ostrosłupa o 
prostokątnej podstawie 1 zaopatrzony jest w 
gniazdo /i/ dla osadzenia w nim łba áruby. 
Podstawa ostrosłupa stanowi czołową solankę 
uchwytu, a zarys wlotu /3/ gniazda /1/ odpo¬ 
wiada zarysem kształtowi łba áruby. Przeoiw-
legła do ozołowej áolanki powlerzohnla denna 
uchwytu ma rowek /4/, wzdłużny o zarysie 
prostokąta oraz poprzeczny rowek /5/ odpo-
wiad&jąoy soozewkowemu kształtowi łby áruby 
1 zaopatrzony jest w wybrania o naohylonej 
ukośnie do wnętrza gniazda /i/ powierzohni, 
zakońozone uniesionymi ku górze narożami, 
ukształtowanymi w formie blokująoyoh wystę¬ 
pów /7,8,9,1O/. Pary blokujących występów 
/7,8,9f1O/ przeoiwległe 1 symetryozne wzglę¬ 
dem wzdłużnej osi /O./ są rozmieszozone asy¬ 
metrycznie względem poprzeoznej osi /0 2/ sy-
metrłi. 

1 1_ 

1 

Odległość /1 1/ pomiędzy blokująoym dokię-
oanie występem /7 i 9/ a poprzeczną osią 
/°2^ Je8t mniejsza od odległośoi /h2/ do 
tej osi /0 2/ od występu /8, 10/ blokującego' 
odkręcanie. /^ zastrzeżenie/ 

4(51) FI6C 
B60S 

Ul ̂ 1) 84375 ^2) 88 07 19 

\7y Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego 
"Ursus11, Warszawa 

$2) Mitoraj Jan, Okrasa Marian, Zimny 
Mikołaj 

ç4) Układ do ustalania napięcia wstępnego 
łożysk stożkowych wałUow układów 
napęd owych 

67) Układ charakteryzuje się tym, że w 
części gwintowanej wałka / 1 / jest wykonany 
prostokątny kanálek, w który wolśnięta 
jest igiełka / 7 / o srednioy nleoo mniejszej 
od wysokośoi kanałka, przy ozym kanałek ma 
długość pozwalająoą na przesunięoie Igiełki 
/ 7 / poza działanie gwintu nakoętkl / 5 / . 

/2 zastrzeżenia/ 

4 (51) F16C U1 ^i) 84415 (22) 88 07 25 
(71) Górniozo-Hutniozy Kombinat Metali v 

Nieżelaznyoh Huta Cynku "Miasteozko 
aląskie", Tarnowskie Góry 

(72) Ganszynieo Joachim, Fidyk Ryszard 
^54) Vał przegubowy v 

^7) ¥ wale przegubowym na czopie /4., 1/ 
każdego łąoznlka / 4 / jest sztywno, korzyst¬ 
nie rozłąoznie, osadzony wewnętrzny element 
/ 3 . I / kulistego przegubu, którego zewnętrz¬ 
ny element /3.2/ joat osadzony w tulei / i / . 
Kulisty przegub i gumowe tarcze /7 i 8/ ma¬ 
ją tę samą płaszczyznę / 1 5 / symetrii. Ponad¬ 
to tuleja / 1 / wału przegubowego ma długość 
/L / większą od odległości /t/ między płasz¬ 
czyznami / I S / symetrii gumowyoh tarcz /7 i 
8/ mooowanyoh po obu stronach wału. 

/5 zastrzeżeń/ 
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4 £>i) F16D Ul £ i ) 83516 ^2) 88 04 29 

(̂ 1) Oórodelc Doradztwa Teohnioznego "Zorpot", 
Warszawa 

bz) Caban Andrzej, Szozeoiński Stanisław, 
' Okuláski Maolej 

(j>4) Mechanizm hamujący, tarczowy ; 

67) Mechanizm do zestawów pojazd oiągnąoy -
przyozepa, ma prowadzenie zaoisku na dwóch 
sworzniach /1/ zamooowanyoh do wspornika 
oiernych wkładek /3/, dociskanych do tarczy 
/4/ na skutek działania linką hamuloa na 
uruchamiającą dźwignię /s/, która poprzez 
regulacyjną śrubę /6/ dooiska tłok /7/ z 
występami do analogioznych występów łukowe¬ 
go prowadnika, przyraooowanego do wewnętrznej 
wkładki /3/. Po zakończeniu hamowania tłok 
/7/ wyoorywany jest na skutek naoisku tale¬ 
rzowych sprężyn /11/. /1 zastrzeżenie/ 

4(5i) P16D Ul gj) 84473 (£2) 88 07 29 
£i) Wojewódzki Klub Techniki i Racjonaliza-

cji, Zakład Usług Teohnloznyoh, Kieloe 
fyŹ} Żaczek Konrad, Clepluoh,Zbigniew 
fë 7 Sprzęgło olorne. stożkowe 
(*>7) Sprzęgło ma tuleję wal o ową /i/ osadzoną 
na wałku /2/. Tuleja waloowa /1/ na ozęaol 
powierzchni zewnętrznej wykonana jest w 
kształcie stożka. Na tulei waloowej /1/ osa¬ 
dzona jest tuleja zewnętrzna /3/ z otworem 
wewnętrznym dopasowanym do powierzohni zew¬ 
nętrznej tulei waloowej /i/. Obwód tulei 
zewnętrznej /3/ stanoví koło zębate /4/ oraa 
kanały wzdłużne /5/, w któryoh osadzona jest 
suwliwie obręcz /6/ z wypustami wewnętrznymi 
/7/ odpowiadającymi kanałom wzdłużnym /5/. 
Obręcz /6/ zakońozona jest sztywnym wykorbie-
niem /8/. Y otworze /9/ tulei zewnętrznej 
/3/ osadzony jest pieréoled /1O/ połąozony 
sztywno z otworem gwintowanym /1'/ wałka /2/ 

La/ y 
erubą /12/. 

y 
/3 .rzežen i 

FI6D U1 85491 88 18 
(71) Ośrodek Rzeozoznawstwa 1 Doradztwa 

Rolniozego SITR, Białystok 
(72) Naohimowioz Jerzy, Sajewioz Eugeniusz, 

Nowinakl Zbigniew 
(54) Tarcza kłowego sprzęgła bezpieczeństwa 
(57) Taroza charakteryzuje się tym, że po¬ 
wierzchnia boozna / 3 / kłów / i / jest usytuo¬ 
wana w taki sposób, że teoretyozna płasz-
ozyzna /B/ dzielaoa tę powierzohnię na dwie 
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równe ozęioi przeohodzl przez oé tnrozy, 
przy ozyn wysokość 1 kąt poohylenia kłów 
/i/ są wartościami stałymi* /1 zastrzelenie/ 

U (51) FI6D üt él) 65492 (22) 88 11 18 
fri) Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa 

1 Rolniozego SITR, Białystok 
(7À Naohiraowioz Jerzy, Sajewioz Eugeniusz 
íĵ ) Taroza kulkowego sprzęgła bezpŁeozeń-
' etwa 

(57) Taroza kulkowogo sprzęgła bezpieczeń¬ 
stwa na wykonane na powierzohni roboozej 
/!/ trzy gniazda /2/ niaprzelotowe o śred-
nioy równej średnicy kulki stosowanej w 
sprzęgle* Głębokość gniazda /Z/ jest równa 
promieniowi kulki* Każde gniazdo jest 
umlejsoowiont» w różnej od legł. o áo I okre álo-
ne J promieniem /R1, R", R3/. Odległość ką¬ 
towa miedzy gniazdami jest jednakowa. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(?i) P16H Ul (fet) 83940 ^2) 88 06 0<» 
(71) Kombinat Przemysłowo-Rolny "Pruotopol" 

Zakład Meohanlozny, Dys k/Lublina 
^2) Demozuk Bolesław, Mirosław Jan, 

Gajownlk Waldemar, Kmieć Jan 
Przekładnia stożkowa zwłaszcza do na¬ 
pędu dozownicy oieozy geatyoh 

67) >7/ Przekładnia oharakteryzuje sie tym, 
te napędzający pionowy wał /3/ z osadzonym 

kołem zębatym walcowym /V zakoúozony jest 
sprzęgłem kłowym /5/ a na napędowym pozio¬ 
mym wale /ć/ osadzone Jest koło łanouchowe 
/7/. 1 sprężyna /8/, wsparta jednym konoom 
na kole łańouohowym /7/, a drugim końcem 
na tarczy sprzęgła /9/, które jednocześnie 
zamocowane jest na napędowym poziomym dru¬ 
gim wale /1O/. /1 zastrzeżenie/ 

FI6H 
(71J 

U1 (Sil) 88 07 20 
Gwarectwo Meohanizaoji Górnictwa 
"polmag" Centrum Meohanizaoji Górniotwa 
M Komag", Gllwio o 

Ç'z) Szpilka Zdzisław, Vrzeszoz Marian, 
Ilandelskl Zbigniew 

(|>4) Reduktor 
(57) Reduktor charakteryzuje się tym, że ma 
zatrzask /li/, którego jedna ozęeć jest 
związana ze sterującym wałem /9Ż osadzonym * 
suwllwle I obrotowo w korpusie /i/, a druga 
jest zamocowana do tego korpusu /1/. Ponadto 
ma dwuramLenną dźwignię /i7/ zamocowaną do 
korpusu /i/, której jeden koniec współpra¬ 
cuje z rowkiem /i6/ wykonanym na obwodzie 
pokrętła /15/» a jej drugi koniec znajduje 
się w obszarze końca dźwigni wyłącznika /i8/. 

Reduktor możo znaleźć zastosowańLa, 
zwłaszcza w zespole napędowym kołowrotu 
górnlozego. . . /3 zastrzeżenia/ 

8 

83874 88 05 30 

Í8 

4(51) F16J U1 
(Zł) Zakłady Badawozo-Udrozeniowe "Elaato-

' mer", Waťszawa 
Ç2) Galas Bogusław, Madejowskl Jereml, 

Masłowski Zbigniew, Maroszok Janusz 
(54̂ ) Tłok siłownika z absorberem energii 
(57) Tłok ma kształt walca z przelotowym, 
współosiowym otworem /8/. Pomiędzy podsta¬ 
wami waloa, jego tworząoą a współosiowym 
otworem, znajduje się komora sprężania /9/, 
w kształoie pierścienia, wypełniona polasto-
sllem ABM. 
' Jedna podstawa tłoka ma współosiowy, 
wkręoany pleráoleú /1/, zamykająoy komorę 
sprężania /9/, druga zaś ma wkręcono trzy 
tuleje /4/ z nurnikami /3/ oraz ma g\iintowa-
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ny otwór ze áruba regulacyjną /6/, służąoą 
do wstfpnego sprężeńLa polastosilu ABM* 
■•' . . . ._ .. , . /i zastrzeżenie/ 

4 fel) FIÓK 
*- F01D 

U1 (|i) 84367 £2) 88 07 18 

$í) Instytut Wdrożeń Teohnioznyoh "INTECII", 
' Gdańsk 

(j2) Bański J»->ek, Kotowski Stefan, MeLsner 
Witold« Semla Władysław 

^>4) Zawór odoŁna.iący. zwłaszoza turbiny 
par owe .1 

fe7) Zawór ma korpus /i/ f który od strony 
wlotu pary tna dyfuzor / 2 / zakońozony prosto¬ 
padłą ścianka / 3 / z otworem / 4 / , w którym 
zamooowany jest szczelnie piersoień / 7 / o 
wewnętrznej powierzchni w postaoi dyfuzora 
/ 8 / z gniazdem /9/ grzyba / I 3 A Zawór ma 
ponadto rozszerzenie przekroju łączące sie 
z wylotem pary, o kierunku prostopadłym do 
osi zaworu, a ze strony przeciwległoj do 
wlotu pary pofcąozony jest szczelnie z dław-

20 19 32 11 10 

nioą /10/. Dławnica /1O/ ma otwór walcowy 
z osadzonym przesuwnie trzonkiem /11/ i 
tuleję /12/ będąoą prowadnicą grzyba /13/. 
Trzonek /11/ ma na końcu grzybek /14/ i 
prowadnik /15/. Wewnątrz grzyb /13/ ma ka¬ 
nały przelotowe /24/ i /26/. 

/2 zastrzeżenia/ 

* OM) P16K 
F01D 

Ul fei) 84382 88 07 18 

6i) Instytut Wdrożeń Technicznych "INTECII", 
' Gdańsk 

(72) Bański Jacek, Kotowski Stefan, Mol sne r 
Witold, Semla Władysław 

Zawór odcinający, zwłaszcza turbiny 
par owe .1 

Qi7/ Zawór ma korpus /1/ w postaoi tulei 
z wlotem pary /2/ prostopadłym do osi, po-
łąozonej z jednego końoa szczelnie z dła-
wnioą /3/> a z drugiego końoa połąozonej 
szczelnie z tuleją /5/ o powierzchni wew¬ 
nętrznej w postaoi dyfuzora mająoego u 
wlotu siedzisko /6/, W dŁawnicy /3/ osadzo¬ 
ny jest przesuwnie trzonek /8/ z osadzonym 
na końcu grzybem /9/• Trzonek /8/ zakoń-
ozony jest grzybkiem /13/ w ksstałole wal-
oa, współpracującym z gniazdem /i4/ wewną¬ 
trz grzyba /9/ osadzonego przesuwnie na 
trzonku /8/ ozęćoią w postaoi tulei /1O/. 
Grzyb /9/ ma otwór waloewy /i5/ mieszozący 
grzybek /I3/ oraz kanały przelotowe pary 
/i6/ przebiegająoe skoánie w stosunku do 
osi grzyba /9/, usytuowane od strony wlotu 
pary do otworu waloowogo /15/ i kanał /17/ 
przebiegający od strony wylotu pary do 
otx/oru /i5/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) F16K ' BOOT 
U1 ̂ 1) 84419 £2) 88 07 22 

^l) Przemysłowy Instytut Motoryzaoji, 
Warszawa 

C2) PaohnLewŁoz Leoh 
($U) Zawór przekaźnikowy do lnstalao.it 

sprężonego powietrza, zwłaszcza do 
powie t rznyoh układ 6w uruohamlanla 
haguloów pojazdów meohanioznyoh 

(57; Zawór przekaźnikowy charakteryzuje 
się tym, ze w swojej obudowie ma gniazdo 
/6/, na którym osadzony jest element zapo
rowy /&*/, który współpraouje z uszczelnio
nym w obudowie zespołom tłoków /12 1 13/. 
Tłoki rozdziolone są przegrodą obudowy /17/ 
z prowadnicą /18/ tłoka /13/. Zawór ma dwa 
niezalożne przyłącza sterujące /15 i 10/ l 

http://lnstalao.it
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renguje na wzrosty oiánLed w tyoh przyłąozach oraz ma przyłącze zasilające /22/ do ląoze-
nia ze zbiornikiem powiotrza i przyŁąoze wyj-
Aolowe /23/ do Irjozenia z siłownikami hamulco¬ 
wymi. / 2 zastrzeżenia/ 

fc(5l) P23J Ul (2i) 85503 ^2) 68 11 21 
61) Zespół Elektrooiepłowni Żerań, Warszawa 
nZj Kłudozyński Tadeusz, D lab In Krzysztof 
p M Przeciążeniowe zabezpieczenie Łańouoho-

yego wygamiaoza żużla 
^7) Zabezpieczenie stanowi nastawny boleo 
wyłąozająoy /4/, zamontowany do ślizgowej 
płyty /1/ 1 współpraoująoy z elektrycznym 
wyłącznikiem krauoowyra /5/ zamooowanym do 
ruohowej blaohy /2/ napinająoej sprężyny /6/. 
Sprężyny /6/ muszą być tak dobrane, aby po
siadały możliwie duże ugleoie* 

/i zastrzeżenie/ 

4 fel) P23L U1 (21) 84462 (£2) 88 07 27 
' F24II 

(Vi) Przedsiębiorstwo Innowacyjne "WKTiR-
TECli" , Sp. z D.O., Lublin 

(72) Prokopovric?. Dominik, Błaohnio Zbigniew, 
' Suski 

(S'M Koloktor wtórnógo powietrza, iewłaszoza 
w" kotłaoh centralnego ogrzewania 

oi) KoloUtor oharaktoryzuje się tym, że sta¬ 
nowi go cylinder /1/ wyposażony u szereg dysz 
/h/ o UaztaŁoio vyci-ťtej rury, zatnocowonyoh 
na stało w áoiuuto cylindra /i/ wzdłuż jego 

osi. Cylinder /1/ połączony jest z króóoem 
/2/ zaopatrzonym w przesłonę /3/» Kolektor 
umieszcza sie w komorze wlotu spalin kotła, 
mooująo go do obudowy /6/./2 zastrzeżenia/ 

88 11 10 
Zakłady Okrętowych Urządzeń Chłodni-
ozyoh i Klimatyzacyjnych "Klimor", 
Gdynia 

QZ) Dorn owi oz Andrzej, Białek Stanisław 
^4) Kratka wentylacyjna 
(57v Kratka wentylaoyjna oharakteryzuje się 
tym, że ma kiero-wnioe /2/ osadzone w ramoe 
/1/ za pomooą nitów galanteryJnyoh zamoco¬ 
wany oh.trwale w otworaoh ramki /i/, przy 
czym otwory ramki mają zęby. 

/1 zastrzeżenie/ 

4^i) P24J U1 £i) 84725 (?2) 88 09 01 
(75) Makarewioz Mirosław, Jan owiec 
(54) Słoneczny podgrzewacz wody użytkowej 
($7) Podgrzewaoz składa się ad absorbera 
energii słonecznej połączonego ze zblorni-

wody". 
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Absorber zbudowany jes t z obudowy / 6 , 8 , 
13/ tworząooj prostokątną ramę skręconą śru¬ 
bami / i ^ / f w której zań00owane są: grzejnik 
panelowy / 2 / z wyprowadzeniami / 9 , 1 i / i szyba 
/ 5 / oraz płyty izolacyjne /1O,12 / . V ozeáoi 
/ 8 / obudowy wykonane są otwory wentylacyjne 
/6/ . /1 zastrzeżenie/ 

4 (-51) F25D U1 (§i) 84460 (|2) 88 07 27 
Pi) Akademia Medyczna, tfroolaw 
(£2) Hador Joachim, Pega Erhard, Medraś Marek, 

Blok Krystian 
fe^łl Pojemnik do kontrolowanego zamrażania 

materiaŁu biologicznego 
(57) Pojemnik zawiera naczynie Dewara /"l/, 
umieszczone wewnątrz metalowej obudowy /2/, 
zamkniętej pokrywą /3/. Wewnątrz naczynia 
/i/ ulokowana jest siatka /8/, a pod nią 
elektryczny grzejnik ./7/, którego przewody 
/6/ przechodzą przez przyłącze /5/ osadzone 
szozelnie w pokrywie /3/« W pokrywie /3/ jest 
ponadto osadzona, szozelnie i zarazem suwli-
wie, prowadnioa /h/ par azotu w postaoi rury, 
obustronnie lejowato zakońozonej, wewnątrz 
której ulokowane są uohwyty /11/ na próbki 
materiaŁu biologicznego oraz ozujnik tempera
tury /12/, przymooowane do prowadnicy /17/t 
przesuwnie zamocowanej na statywie /18/, usy
tuowanym na pokrywie /3/. /1 zastrzeżenie/ 

F27B U1 (21) 88 07 26 
(71) Huta im. Marcelego Nowotki, Ostrowiec 

świętokrzyski 
(72) Ostrowski Stanisław, Krekora Henryk, 

Gałązka Stanisław, Gałęzią Ryszard, 
Miękina Józef, Modras Alfred, Chamera 
Kazimierz, Paohniak Tadeusz, śniadowski 
Adam, Białecki Wiesław, Strzeleoki 
Marian 

A>it) Sklepienie pieca łukowego z wodnym 
"kładem chłodzącym 

(57) Sklepienie pieca łukowego z wodnym ukła¬ 
dem chłodzącym składająoe się z konstrukcji 
noánoj, szerogu segmentów ohłodzącyoh oraz z 
pieráoionla zamykającego sklepienie, charak¬ 
teryzuje się tym, że konstrukoję nośną / 1 / 
sklepiania stanowi pierśoień dolny, podzie¬ 
lony wewnątrz na dwie częaoi, zewnętrzną, 
stanowiącą komoro zasilającą /3/ i wewnętrz¬ 
ną stanowiącą komorę odprowadzająoą / 4 / , 

która jest połączona z pierioieniet» górnym 
/6/ rurami promieniowymi /5/. Na piereoienŁn 
górnym /6/ spoczywa piereoleń /7/ zamykający 
sklepienie. Na każdej rurze promieniowej /$/ 
znajdują się trzy zaczepy /8/ do zawieszania 
segmentów chłodzących i segmentu /2 /. Seg¬ 
menty ohłodzące i segment /2*/ stanowią kon. 
strukoję z rur odkształćonyoh promieniowo, 
połączonych ze sobą przekładkami z otworami. 
Pleréoied /7/ jest przedzielony wewnątrz 
przegrodą /17/ oraz przekładkami dolnymi 
/18/ i górnymi /19/. Wewnętrzna powierzohni» 
sklepienia pokryta jest uohwytami /20/ sta¬ 
nowiącymi punkty przyozepu wykładziny ognio¬ 
trwałej. ... . /8 zastrzeżeń/ 

F27D Ul (22) 88 07 30 

(?'*/ Motana odatojn ika topu 

Kombinat Górniozo-Hutniozy Miedzi Huta 
Miedzi "Głogów", Żukowice 
Warmuz Marian, Mlrynowski Leoh, 
Urbańczyk Jan, Ciosek Tadeusz, Smerę¬ 
cz ańsk i Witold, Loziaski Bolesław, 
Figiel Jerzy, Czerwiński Piotr 

ściana odstojnika topu w wymurówoe /i/ 
strony zewnętrznej w obrębie otworu spus¬ 

towego /2/ ma wybranie, na którego powierzchni 
ozołowej umieszozone są elementy ohłodząoe 
/k, 9/ zespolone poprzez łącznik uszozelnia-
jąoo-kompensacyjny /6/ z pancerzem /5/, two-
rząo w stosunku do jego płaszozyzny ozołowej 
wnękę, wyposażoną w dolnej części w próg 
/I5/ rynny spustowej topu, przy ozym łąoznik 
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uszczelniaj.ico-kotapensaoyjny / 6 / stanowi 
prostokątny ko łn ierz , na którego elementach 
górnym 1 booznyohzamocowany j e s t kształtow¬ 
nik /l/ obejoująoy obrzeża ohłodńloy płyto¬ 
wej / 4 / . /k zastrzeżenia/ 

** 6 0 F28D 
V ' F2«łD 

Ul (gi) 8UO66 (£2) 86 06 17 

fo) Tymklewioz Boedar, Gliwice * 
Brzytwa Bernard, Dobrodzień . 

^ 7 Grzo'1n*-fc oentralnego ogrzewania 
>̂7J Grzejnik oentralnego ogrzewania, zło¬ 

żony z rur i blaoh stalowyoh, mający dwa 
poziome kolektory 1 pionowe rury łąoząoe, 
oharakteryzuje się tym, že poziome kolekto¬ 
ry /i/ wykonane są z rur spłaszczonych na 
kształt litery D. /i zastrzeżenie/ 

k A> i) F28D 
■ ' F2* łD 

Ul 84093 88 °6 
(̂ 1̂  Centralny Oárodek Badawozo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej "Instal% 
Warszawa 

ąZ) Chmiolowski Andrzej, Maciążek Wiesław, 
Orzaohowska Joanna, Fatyga Jerzy, 
Zgadzaj Aleksander, Chmlelewski 
Czesław, Uójcik Andrzej 

^4J Grzejnik konwekcyjny dwustrumieniowy 
^7) Grzejnik charakteryzuje si© tytu, ie w 
przestrzeni pomiędzy poziomym^ rurami oze-
browanyml /i/ umieszczona jest skośnie 
prostokątna przesłona /3/ poprowadzona od 
tylnyoh górnyoh krawędzi żeber rury /l/ 
dolnej do przednich dolnych krawędzi żeber 
rury /1/ górnej. /I zastrzeżenie/ 

(51) F41H Ul 8fc251 88 07 08 
V1) Wojskowy Instytut Teohnlki Pancernej i 
. . Samoohodowej, Sulejówek 
Ç?2) Turozyúski Leon, Maruszewski Artur, 

Wasilewski Andrzej, Bohuszewloz 
Władysław, Fret Józef 

Q>4j Ko Łowy, pŁywa.ltyoy t r a n s p o r t e r opanoo-
rzony wojsk rozpoznawczy oh 

(S?) Transporter składa sie z podwozia i 
opanoerzonogo nadwozia« Oo tylnej áolany pan¬ 
cerza przytwierdzone są za pomooą kołnierzy 
/6/ ramiona nośne /1/ stelaża i wsporniki 
/2/ o końcówkach widełkowyoh/18/, do których 
umocowana jest rozłąoznie za pomooą sworzni 
górnyoh /k/ I sworzni dolnych /5/ ruohoma 
ozęaó /3/ stelaża zakońozona łącznikami środ¬ 
kowymi /19/, na której przymooowane są gniaz¬ 
da /8/ mocowania koła zapasowego« Ruchoma 
ozcáó /3/ stelaża zakońozona jest podporą /lj 
Pionowa oá symetrii stelaża leży na wzdłużnej 
pionowej płaszczyźnie symetrii transportera« 
Pozioma oá symetrii gniazd /8/ przeoina się 
z osią obrotu pokrywy pednika. 
,-»:':J.V- /^ ssastrzeżenią/ 
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D Z I A Ł . 

FIZYKA. 

*ł(§l) G01B U1 (gf) 8A-370 (22)83 07 18 
(ly Ośrodek Badawozo-Rozwojowy Meblarstwa, 

Poznań 
(?Sj Chajda Jan, Miński Kazimierz, KŁen 

Wojciech, Gazdeoki Andrzej 
ł 7 Przyrząd do pomiaru odchyłek od 

kośoi 
(%7] Przyrząd ma czujnik pomiarowy /I5/ 
osadzony trwale w kostce /11/ przesuwnej na 
dwóch prowadnioaoh rurowyoh /1/ o osiach 
wzdłużnyoh wzajemnie równoległych. Końce 
prowadnic /1/ zamocowane są trwale w Łącz¬ 
nikach /3/ i /h/ zaopatrzonych w stopki 
wsporoze /j/ o regulowanej wysokoáoi. 

/2 zastrzeżenia/ 

G01F U1 (2i) 83913 88 06 01 
(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i Po¬ 

miarów "Mera-Piap", Warszawa 
(72I Chróstny Józef, Goska Jan, Maoiąg 

Marek, Kołodziejski Stanislav/, 
Winiarski Wojciech, Wanowski Marek, 
Gortat Wiesław 

(5U) Czujnik przepływomierza turbinowego 
(57/ Według wzoru użytkowego piasta / 2 / 
kiorownicy, w których ułożyskowany jest 
wirnik / 7 / ma osiowe przecięcie / 5 / sta¬ 
nowiące gniazdo dla łopatki połączonej z 
piastą / 2 / , a łopatka ma na swych zakońozo-
nlach obustronnie rozgięte piórka do Łąoze-
nia z korpusem / i / . /1 zastrzeżenie/ 

'i (j>i) G01P Ul (gl) 8^378 (22) 88 07 18 
Bó-SD 

(71) Ivat owi oki o Gwarectwo Vçglowe Kopalnia 
Wogla ICamiennego "STASZIC", Katowioe 

Ç*2j Domagała Piotr, Pasok Czesław, Tengler 
Marian, Midok Anna, Jedruszowioz 
Ryszard, Wójoit; Bogusław 

W v Dozownik proparatu do ochrony skóry 
(f>7) Dozownik ma proatopadłośoionną obudowę 
w któroj zabudowany jost mechanizm smarowni¬ 

cy /3/ i zasobnik smarownicy /Z/, połączo¬ 
ny rurką doprowadzająoą z kranom dozująoytn 
/5/» Mechanizm smarownicy /3/ napędzany 
jest dźwignią smarownicy /7/. Obudowa do-
zo\iinika zamocowana jest pionowo na stojaku 
podstawy /8/. Poniżej kranu dozująoego /5/ 
zamocowana jest na podporach rynny /9/ 
ryiuia zbiorcza /to/, /2 zastrzeżenia/ 

ił (51) G01N U1 (21) 8^210 (22) 88 06 30 
V ' E21C ' 
(71) Kopalnia Węgla Kamionnego "Krupiński" , 

Suszeo 
Ç2j Zbylut Eugeniusz, Cieálik Piotr, 

Iii chał Łk Henryk 
($k) Osłona do zabezpieczenia Łnsta-laoji 

metanoaierza kombajnu chodnikowego 
(̂ 7) Osłona charakteryzuje się tym, że na 
cylindrycznym korpusie silnika osadzony 
jest wzdłużnie, na dwóch dwuczęściowych 
obejmach, kształtownik / i / o profilu 00-
ówkowým, zamlmiętym na jednym końcu płytką 
/ 5 / , do którogo od strony czoła przytwier¬ 
dzona jest czołowo oylindryczna osłona 
czujnika / 6 / , a na całej długośoi kilka 
pionowych ograniczników / 7 / f przytrzymują¬ 
cych umieszczony w rozwartoáci kształtow¬ 
nika / 1 / łączący kabel. /1 zastrzeżenie/ 
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ił(5i) G01N Ul (21} 8kk63 (£2) 88 07 27 
\£y Zabrzańskie Gwarectwo Węglowe Kopalnia 

Węgla Kamiennego "Zabrze-Bielszowloo", 
Zabrze 

(72) Szlązak Jan, Kloska Andrzej 
V ) Analizator zawartości tlenku węgla M 

powietrzu 
(Ś?) Analizator zawiera dodatkowy filtr /1/ 
mający komorę /6/ wypełnioną substanoją 
poohłaniającą wodę z powietrza i dolną ko¬ 
morę /l/ • W dnie komory /7/ znajduje się 
kurek /9/ a w ścianie bocznej, w pobliżu 
przegrody /19/ jest umieszczony wlotowy 
króoiec /8/. /1 zastrzeżenie/ 

4(^1) G05G 
G05B 

U1 (21) 8^507 £2) 88 08 01 

^i) Przedsiębiorstwo Automatyki i Aparatury 
Pomiarowej, Szczecin 

6*2) ślęga Bronisław, Kowalewski Andrzej, 
Kopozyński Stanisław 

Clł) Sterownik programowo-tormiozny 
\5l) Sterownik charakteryzuje się tym, że 
ma wspornik /1/ o kształcie litery "L" w 
przekroju poprzeoznym, przytwierdzony do 
uchwytu i zawierający w górnej awej częaoi 
obsadę /2/, w któroj osadzone są lampki 
tląoe /3/. Lampki to usytuowane są pod otwo¬ 
rami wykonanymi w obudowie /5/t a w otworach 
osadzone są barwne á /4 

ŁA. 

Wypusty ślimaków© /8/, uformowane w 
górnej oześoi pobooznioy walca krzywki / 7 / 
oddalone są od siebie po Łuku w plaszozyz~ 
nie obrotu walca krzywki o kilkukrotną war
tość szerokości suwaka /9/. 

Na dolnej oześci pobocznicy krzywki wyko
nany j e s t wrąb / 1 0 / współpracujący z popy-
ohaczera / 1 1 / . / 3 z a s t r z e ż e n i a / 

b (?l) G06K U1 (21) 8^409 (22") 88 07 21 
BkU ' 
A47B 

(7̂ ) Torozyńskl Andrzej, Łódź 
(5̂ ) Podstawka pod drukarkę komputerową 
Oyn Podstawka ma prostokątną, poziomą płytę 
/i/ wspartą na końoach dwóoh różnej długości 
prętów /2 t 3/, wyglętyoh w kształcie prosto
kątów bez jednego boku, któryoh ramiona są 
umieszozone w przelotowych otworach w narożaoh 
płyty /1/, zaś poziome ich części są r6wno-
ległe do dwóoh naprzeciwległych boków płyty 
/1/. Z jednym z boków płyty /1/ jest połąozo-
na płaskimi przegubami ażurowa, prostolcątna 
paleta /k/, stanowiąoa magazyn zadrukowanego 
papieru /$/, złączona dodatkowo prętowymi 
wspornikami /6/ z poziomą częśoią dłuższego 
pręta /2/, z którą złączony jest także jeden 
konieo krzywoliniowej, ażurowej bieżni /7/ 
papieru /5/ o drugim końcu wspartym o drukarkę 
/&/, w pobliżu ot%łOru wylotowego papieru /5/» 

Zapas ozystogo papieru /5/ jest umiesz
czany na stole /9/ pod podstawką. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) G10K U1 (ki) 8 4 ^ 3 (22) 88 07 25 
b$\ Valiszko Eugeniusz, Sala Henryk, 

Bydgoszcz 
fík) Obudowa dźwiękochłonna, zwłaszcza piły 

wiolotarczowej, rozdzielczej do obróbki 
drewna 

É7) Obudowa ma kształt prostopadłościanu, órego pokrywa i boki wyposażone są w ustro¬ 
je dźwiękochłonne przyległe do korpusu piły 
za pośredniotwom uszozelki gumowej /9/, skła¬ 
dające się od zewnątrz z płyty /3/, a od 
źródła hałasu z blachy perforowanej /k/, do 
której przylega wolon szklany /5/. Przestrzeń 
pomiędzy płytą /3/ i blachą /V wypełniona» 
jest materiałem dźwiękochłonnym /6/. Obudowa 
zawieszona jest do korpusu piły na zawiasach, 
a pokrywa zamykana jest śrubą. 

/1 zastrzeżonio/ 
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k &l) G12B 
' G01B 

Ul (21) 84138 £2) 86 06 16 

bu I n s t y t u t MeohanlkŁ P r e c y z y j n e j , Warszawa 
(72) Adamozewski Marek, G i z i ń s k i Tadeusz 

fei ł ) Vsporńik ozu.jnttca f o t o e l e k t r y o z n e g o 

^7) Wspornik ma kątownik /2/, którego ramię 
poziomo jest osadzone nastawnie na podsta¬ 
wie /i/ za pomooą érub mocujących /6/, prze¬ 

gubu kulowego z kulką /k/ i dwóch mitnošro-
dowyoh krążków podłużnego /23/ i poprzecznego 
/2k/t uruchamianych śrubami nastawczytni /i9/ i /20/ zamocowanymi we wsporniku pomocniczym 
/8/. /1 zastrzeżenie/ 

D Z I A L H 
ELEKTROTECHNIKa 

h fel) H01M ui £1) 84085 88 06 20 
^1) Zakład Remontu i Dozoru Akumulatorów 
' "EMA-ZRiDA", Warszawa 

^2) Kobyliński Jerzy, Ulatowski Andrzej, 
Maro Łukowski Ryszard 

(SW Ogniwo stao.jonarne.1 baterii kwas owe.1. 
zasilającej zwłaszcza odpowiedzialne 
olektroenergetyozne urządzenia zabez¬ 
pieczające 

(57) Ogniwo charakteryzuje sie tym, że jego 
wieozko składa sie z trzech oddzielnyoh 
ozęśoi /7/, /8/ i /9/1 przy ozym linie po¬ 
działu wieczka przechodzą przez jego otwory 
/6/ na sworznie /$/, a boczne powierzohnie 
wieczka mają kształt wzajemnie zaohodząoyoh 
na siebie schodków. Ponadto, wieozko ma obwo 
dowy, uszczelniający występ zestawiony z wys 
tępów /1O/ i /11/ w poszozególnyoh częaoiaoh 
wieczka, który to występ jest odsunięty od 
krawędzi wieozka o odległość równą gruboáoi 
ścianek naozynia /\/ ogniwa. 

/i zastrzeżenie/ 
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H01M U1 |î) 8^552 88 07 20 
61) Zakłady Akumulatorowe "ZAP", P i a s t ó w 
ÇJ2J Vozniak Jan , U la towsk i A n d r z e j , Ilołody 

Z d z i s ł a w , Dereoki Zbigniew 

Çjfc) Dlok akumulatora kwasowego. s z o z e g ó l n i « 
do pojazdów oieżkich 

(ky) Blok akumulatorowy ma po dwie pary 
otworów /6 i 7/ utworzonyoh na wyprofilowa-
nyoh półkaoh / 5 / t umiejsoowionyoh wzdłuż 
krótszych boków /k/ bloku. Para otworów/6/ 
umożliwia mooowanie uohwytów nośnyoh, a pa¬ 
ra otworów / 7 / służy do mooowania końoówek 
biegunowyoh wyprowadźonyoh poza wymiary 
zewnętrzne bloku. Jedna z półek / 5 / ma otwór 
/ 8 / o przekroju prostokątnym, umożliwiający 
zamontowanie nakrętki mooująoej czołową 
osłonę końoówek,biegunowyoh w akumulatorze. 

V dolnej, zewnętrznej powierzchni blok 
ma wgłębienia /10 / służące do pozycjonowania 
wzajemnego akumulatorów ustawionyoh wars¬ 
twami jeden na drugim. /2 zastrzeżenia/ 

k($l) H02B U1 fel) 8Mł72 &2 88 07 28 
(71) Ośrodek Badawozo-Rozwojowy Urządzeń 

Sterowania Napędów, Toruń 
fí2J Kowalski Henryk, zieliński Jerzy, 

Jagodziński Norbert, Cerefioki Ryszard, 
Czajka Jerzy 

(j>̂ )r Podstaoja transformatorowa w obudowie 
metalowej z przyłączem napowietrznym 

($7) Podstaoja zbudowana jest z ozęśoi par-
torowoj /^/ zawierającej komorę niskiego 
napięcia i komorę wysokiego napięcia oraz 
ustawionej nad komorą wysokiego napięoia 

części wieżowej /2/. Część wieżowa /Z/ wyko¬ 
nana jest jako samonośna konstrukoja blasza¬ 
na wzmocniona od wewnątrz konstrukcją ramową 
i połąozona jest obrotowo wzdłuż swej tylnej 
ioiany z dachem /1O/ ozęeoi parterowej /1/t przy ozym połączenie to jest usztywnione 
dwoma wspornikami prętowymi, któryoh miejsoa 
zamooowania do ozęsoi wieżowej /i/ i ozęaoi 
parterowej /\/ są usytuowane w takiej samej 
odległości od osi obrotu tego połączenia. 
Nad dachem /1O/ usytuowane są wsporniki /15/ 
izolatorów /16/ niskiego napięoia. 

Komora wysokiego napięoia ma trzyskrzy¬ 
dłowe drzwi /7/. Za dwoma skrzydłami drzwi 
/7/ znajdują się jednoskrzydłowe drzwi /8/ 
siatkowe. ' /7 zastrzeżeń/ 

*ł^l) H02B U1 £l) 85297 88 10 28 
(71) 
(72) 

Biuro Studiów i Projektów Energetyoz-
nyoh "Bnergoprojekt", Poznań 
awigoń Teresa, Vyrzykowski ¥ojoieoh, 
Marszałek Marian, Stolpe Zbigniew, 
Włodarozyk Wiesław, Olejniozak Zygmunt, 
Gębski Ireneusz, Pietrzyk Marian 

fev Stacja transformatorowa 
(̂ 7) Staoja w kształcie prostopadłościanu 
wyposażona jest w rozdzielnicę wysokiego na¬ 
pięoia /i/, rozdzielnioę niskiego napięoia 
/6/ i transformator /7/« Rozdzielnica wyso¬ 
kiego napięoia /i/, zamontowana przy krót¬ 
szej ścianie kontenera ma dwa skrajne pola 
odpływowe /2/ wyposażone w rozłąozniki i 
jedno środkowe pole transformatorowe /3/ wy¬ 
posażone w rozłąoznik z bezpieozniksai 

/3 zastrzeżenia/ 

k($i) H02G 
' HO IR 

Ul ̂ 1] 84458 (22) 88 07 28 

faj) Centralny Ośrodek Badawozo-Rozvojowy 
Instalacji i Urządzeń Elektryoznyoh w 
Budownictwie, Warszai/a 

(72) SiemeU. Stefan, RakOozy łlartan, Sturski 
Cezary 

Ĉ ł) Szynowy, segmentowy przewód ślizgowy 
^7) Segmentowy przewód ślizgowy charaktery« 
zuje się tym, że przewód /2/ ma poprzeczny 
przekrój w kształcie litery /U/, zaś każda 
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nakładka /4/ składa alf z dwóoh jódnakowych 
cześoi, ląozonyoh ze sobą od góry połączeniem 
śrubowym /5» 6/ 1 obejmującyoh zewnętrzną 
oraz oześó wownetrznej powierzchni przewodu 
/2/. /1 zastrzeżenie/ 

fcfei) H02G &*) 88 08 01 Ul (21) 84509 
fytj Polskie Koleje Państwowe, Zakłady 

Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych, 
. Katowice 

(72) Hauzer Arkadiusz, Bledroń Tadeusz 
Ç 7 Głowica kablowa zewnętrzna 
(jm Głowloa kablowa ma korpus /i/, w którym 
osadzone są w oztereoh kolumnach kołki sty¬ 
kowo /2/. Korpus ma dwustopniowy otwór wlo¬ 
towy /7/f dwa symetrycznie rozmieszczone 
okna wlotowe oraz szereg szczelin /1O/* Od 
strony przedniej korpus /i/ zamknięty jest 
nasuwanym wieozkiem 12, a od strony tylnej 
zamknięty jest pokrywą /i4/. 

. /i zastrzeżenie/ 

ł £ l ) .HÔ tH Ul £i) 8^510 (22) 88 08 01 
(71) Zakłady Elektroniozno "ELTON" Spółdziel-

nia Inwalidów, Bydgoszcz 
(72) TruszkowakŁ Jarzy, Olkowski Edmund, 

Chwojnlokl Ryszard 
V**) zewnętrzna oontrala telefonlozna 

Ai) Centrala ma obudowę złożoną z korpusu 
f 1 rozłącznej podstawy /Z/ spoczywająoej 

na nóżkach /5/. Korpus /i/ stanowi trwałe 
połąozenio elementów od minimalnej do maksy
malnej wysokości, których poohy lenie daje 
złudzenie małej grubosoi. Ściana tylna obu
dowy ma rozłączną zasłono zacisków /9/» 
otwór wkładki toleronioznoJ /6/, otwór po-
tonojometru siły głosu wkładki / 7 / oraz wy
dęcie na przewód zasilający / 8 / . 

/1 zastrzeżenie/ 

4 (̂ 1) H 0 4 R Ul (§1) 82421 £2) 88 01 14 

(71) Zakłady Wytwóroze Głoóników "Tonsil", 
Września 

(?2) MrowińskŁ Marek, Grzeékowiak Waldemar, 
Sroka Halina 

(54) Słuchawki 

ki) Słuchawki oharakteryzują sie tym, że 
, obudowa /i/, w której utnleszozony jest prze¬ 
twornik elektroakustyczny / 2 / ma na obwodzie 
koloe /3/* /1 zastrzeżenie/ 

*ł(jl) H05K U1 (|l) BkkkZ (g2) 88 07 25 
H01H 

q5) Sooha Adam, HawrylUlewloz Andrzej 

(płtj' Obudowa na zespoŁy e l e k t r o n t o z n o , 
' zwlaazoza przekaźników f o t o e l o k t r y o z -

nyoh 

(37) Obudowa ma kształt prostopadłościanu 
tworzącego skrzynkę /i/ o prostokątnym obry¬ 
sie podstawy. Ceołowa áoLanka o zwiększonej 
gruboáoi zawLera otwory /3/ na soczewki lub 
światłowody oraz wystająoy bok /2/. Zam-
knieoio skrzypKi stanowi pokrywa /4/, a po-
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moontezy uchwyt kątowy /5/ służy do mocowania 
przekaźnika w dowolnej pozyoji. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(si) HO5K U1 (21) 84444 (22) 88 07 25 
^1) Instytut Komputerowyoh Systemów Auto-
. matyki i Pomiarów, Wrooław 

(72/ Stępień Ryszard, Szymborski Aleksander, 
.Stýbel Ilon ryk, Zak Regina 

Í51*) Kaseta dla pionowych bloków i pakietów 
elektronioznyoh 

(57) Kaseta ma postać prost opadł, ościennego 
szkieletu utworzonego z dolnyoh i górnych 
belek, połączonyoh z dwiema áoiankami /3/ 
boozmyini. V dolnej i górnej ozeáoi kasety 
zamooowane są prowadnioe /4/. Tył. kasety 
zamknięty jest tylną éoLanką /5/ z gniazdami 
/6/ przyłączeniowymi i przykryty tylną pły¬ 
tą /7/. Przód kasety zamknięty jest płytą 
czołową. Każde ze áoianek /3/ bocznych ma 
postać płyty z trzema krawędziami zagiętymi 
pod kątem prostym, w któryoh wykonane są 
montażowe otwory /13/. /1 zastrzeżenie/ 

H05K 
G05D 

Ul CM) 8449 (22) 88 07 26 

\?{) Instytut Komputerowych Systemów 
Automatyki i Pomiarów, Wrooław 

(72J Vasllewski Jerzy, Osiński Czesław 

(̂>4y Obudowa, zwłaszcza dla przetworników 

fe7) Obudowa ma korpus / 1 / i pokryi/e /Z/. 
Wewnątrz korpusu / i / znajdują się dwa trz¬ 
pienie /1O/ gifintowane na obu końoaoh oraz 
dwie tulejki /11/ z gwintem wewnętrznym. Kor¬ 
pus / i / ma postać okrągłej rury zamkniętej 
od dołu dnem / 3 / , w którym od zewnątrz wyko¬ 
nane "są dwie pary gwintowanych otworów / 4 / 
nieprzelotowych, a od wewnątrz trzecia para 
gwintowanyoh otworów / 5 / nieprzolotowyoh. W 
bocznej áoianio korpusu / 1 / wykonane są dwa 
duze gwintowane otwory / 6 / z dławnicami / 7 / . 
Na obwodzie górnej ozęsoi korpusu / 1 / wyko¬ 
nane jest podtoozenie, w które wohodzl po- ^ 
krywa / 2 / w postaoi krążka z podtoczeniem 
na obwodzie. Od dołu w pokrywie / 2 / wykonane 
jest wybranie / 8 / . Na wspólnej średnicy 
pokrywy /Z/ wykonane są dwa dwustopniowe 
otwory / 9 / przelotowe. /1 zastrzeżenie/ 

S p r o s t o w a n i 



Výkaz numerowy zgłoszonyoh wynalazków opublikowanyob w DUP Nr 9/1989 

Nr zgłoszenia 
1 

259312 
262719 
263915 
261*509 
265568 
265717 
266397 
266795 
266347 
267387 
267388 
267389 
2674i4 
267664 

. 267776 
2678 09 
267869 
267901 

.2679O8 
267920 
2679.65 
268019 
268119 
268128 
268151 
268241 
268 242 
268288 
268289 
268291 
268 292 
268295 
2683OO 
268 304 
268308 
268309 
2683IO 
268312 
26831^ 
268315 
268318 
268319 
26832O 

Int .Cl .** 
2 

C09K 
G06P 
F02F 
C08G 
H02P 
C07D 
P02M 
C02F 
F15Ł 
C08J 

C08J 

CO8J 

B23G 
H02H 

B23B 
H01H 

C 0 4 B 

F27D 
602B 
G01R 
C08J 
C22C 
H01G 
B62B 
E21C 
F24D 
F24D 
G03D 

GO ID 

C04B 

£ 2 ID 

B23K 
F24F 
H01H 

CO7C 

FI6H 
FI6H 
BO1D 

B65G 
B29C 

B27K 
FIÓK. 

FIÓK 

Strona 

3 

38 
69 
48 

35 
75 
3** 
48 

23 
49 
36 
36 
36 
12 

7^ 
15 
71 
26 

56 
67 
64 
37 
4 i 
71 
16 
44 
54 
5* 
67 
58 
26 
45 
12 

55 
71 
27 
51 
51 

7 
18 
15 
14 
52 
52 

Nr głoszenia 
1 

268321 
268322 
268330 
268332 
268333 
26833** 
268335 
268 337 
268340 
268 3*M 
2683^2 
268343 
2683U7 
2683^8 
268350 
268351 
268353 
268354 
268355 
268357 
£68360 
268361 
268362 
268363 
268364 
268366 
268370 
268371 
268372 
268373 
268374 
268375 
268378 
268380 
268381 
268332 
268383 
268384 
268385 
268387 
268389 
268391 
268398 

Int .Cl .* 
2 

B4IM 

B65H 
B66Ć 

B21C 

GO1N 

EO5B 

GOtF 

B21D 

F24D 
BO U 

C02F 

C02F 

GO6F 

GO6F 

F21F 
EO1C 

C02F 

C02F 

A61G 

B23Q 
CO7C 

CO1B 

C01B 
CO1C 

BO U 

HO5K 

A46D 

F25D 

C03G 

F04B 

BO3B 

C 0 4 B 

GO1M 

H02P 

C07H 

G06F 
B66C 

B21C 

B21B 
C08G 
A61K 

C08F 

CO8F 

Strona 
3 

16 
13 

2 2 

10 

62 
43 
59 
11 
54 

3 

23 
24 
69 
69 
46 
42 
24 
24 

6 
13 
28 

2 2 

2 2 

23 
8 

77 
5 

55 
35 
49 

9 
26 
64 
76 
35 
69 
2 2 
10 

10 

36 
6 

35 
35 
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1 2 3 

268399 KO4B 4 2 
268400 B21C *»5 
268402 CO4B 26 

268403 G05P 68 
2CS404 P16K 5 2 

268405 H03K 76 
268406 H02M 75 
268407 B01D 7 
268408 BOU 8 
268409 O01D 58 
268411 E21D **6 
268420 C22B ' 40 
268422 A62B 6 
268423 B01D 7 
268425 D01H 4i 
268426 B23P 13" 
268427 B23Q Ifc 
268428 B65G 18 

268429 1 2 ID 

268431 C11D 39 
268432 H04N 77 
268435 B02J 7* 
268436 B08B . 10 

268438 005F 68 
268439 OOlL 59 
268440 GO1L 59 
268441 GO1P 63 
268443 C02P 25 
268444 Ç03B 25 
268445 C02P 2 5 
268446 H02B 73 
268447 B24B 14 
268448 HOlL 72 
268449 A62C 7 
268451 C23G 4 i 

268452 001L 60 

268453 GOlK 59 
268458 G01N 62 

268459 C13D 40 

268460 C07C 28 

268461 B23K 12 

268462 P27B 56 
268464 B66B 21 

268465 G01C 57 
268466 G01R 64 
268467 F02M 48 
268468 H02P 76 
278369 H02P 76 
268470 D06P 42 
268471 C07C 28 

1 2 3 

268472 CIOG 39 
268473 AOIM 3 
268474 E04G ^ 3 
268476 G04K 70 

268477 D22C 11 
268478 B60Q 16 
268482 H02G 73 
268487 B66C 18 

268489 G01R 65 
268492 FIÓK 53 
268495 BĆ5G 19 
268496 B28B 15 
268498 P24D 55 
268499 C22C «n 
2685OO PION 53 

-.-j . 268501 B65G 19 
«'• 268502 S21C ^ 5 

268503 P23L 53 
268505 PI6L 53 
268507 HO U 72 

268509 C02P v 25 
268510 GOIŁ. 60 

268511 G01B 57 
268512 GOIŁ 60 

268513 G01L 60 

26851*» G02B 67 
268515 G01Ł 61 
268516 GOIŁ 61 

268518 B01C 42 

: 268519 HO5K 78 

• '• '• ' 2 6 8 5 2 6 C03C 26 

268527 PI6C 50 
268528 GUB 70 

268529 C09B 37 
268530 B05D 43 
268531 C22B 4 0 

268532 S21B 44 
268533 B21B 44 
268534 PI6C 50 

268535 C10C 39 
268538 C09J 38 

268539 B65G 19 
268540 C08G 36 
268541 00IV 62 

268542 OO5D . 68 

268 5*ł4 P23N 51* 

268545 BĆ5G 20 

268546 B65O 20 

268547 B64D 17 
268548 G01R 65 
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1 

2685*9 
268550 
268551 
268552 
268553 
268824 
263827 
268829 
269333 
2695OI 
269577 
269955 
269958 
270508 
270562 
2715*9 
271969 
272125 
272697 
272811 
272836 
272865 
272888 
273212 
273213 
2732*3 
273*152 
273*53 
273501 
273535 
273636 
273698 
273739 
273785 
273736 
273799 
2738IO 
273828 
2738*11 
273842 
273858 
273859 
273885 
273893 

273395 
273900 
273901 
273910 
273911 
273916 

2 

EO5G 
BO1D 
B23K 
C07C 
QOiD 
B23B 
AO1D 
AO1D 

PO2M 
B21P 
AO1K 
CO5O 
CO5O 
HO5B 
AO1N , 
H01S 
A23K 
C07C 
AO1W 
B63C 

TÍ03B 
HO2J 
EO*B 
F27D 
BOU 
FO2M 
A6IJ 
GÛ1R 
B63B 
C09K 
C08G 
HD*N 
HÓIM 
H01C 
H01S 
AO1D 
GO 1R 
POIM 
H02H 
HO3K 
GO IN 
G06P 
C02P 
D65G 
C09B 
B29D 
GO 1R 
B65G 
A01C 
A01D 

1 

4* 
8 

13 
28 
58 
12 

2 
2 

48 
*7 

3 
27 
27 
77 

* 
72 
13 
28 
* 

17 J 

67 
75 
*3 
56 

9 
*9 

6 
66 
17 
38 
36 
77 
72 
71 
73 

3 
66 
«*7 
7k 
77 
63 
70 
25 
20 
37 
16 

^66 
2 0 

2 

3 

1 

273927 
273930 
273942 
273955 
273960 
273969 
27*005 
27*033 
27*035 
27*038 
27*0*9 
27*066 
27*09* 
27*139 
27*156 
27*213 
27*216 
27*315 
27*373 
274407 
274408 
27**32 
27**71 
27**86 
27**88 % 

27**89 
27*501 
27*502 
27*504 
274547 
27*710 
27*712 
27*989 
275057 
275058 
275091 
275093 
2751*7 
275215 
275337 
275353 
275399 
275*01 
275470 
275*71 
275*7* 
275488 
275509 
275555 

2 

C07C 
B05B 
A62C 
C09D 
C22B 
C08B 
F16J 
A01V 
B66B 
A4 3D 
C0*B 
A23K 
C07C 
C07F 
C08L 
C12N 
C07D 
C09J 
A2*D 
A44B 
BOOT 
BÖ5G 
C07D 
C09J 
C09J 
C10L 
E21F 
F16F 
C07D 
B21C 
C12P 
A6iB 
C07D 
G01L 
G05F 
GO IN 
C07D 
B27N 
C08Ł 
B60Q 
C07D 
F15B 
HOlK 
F27B 
C21D 
F28B 
» I D 
C12N 
C07D 

3 

28 

9 
7 

37 
*1 
35 
52 

4 -
21 
4 

26 
4 

29 
34 
37 
39 
30 
38 . 
4 
5 

16 
21 
31 
38 
38 
39 
*7 
50 
31 
11 
40 

5 
32 
62 
68 
63 
32 
14 
37 
16 
32 
50 
72 
56 
40 
57 
46 
40 
33 



Nr z^ioazcoia 
1 

81249 
81250 
81251 
82421 
8261I 
82797 
83037 
6351«» 
83516 
83552 
83658 
8381O 
83861 
83874 
83877 
83882 
83913 
83937 
83939 
839*10 
84036 
84058 
84066 
84075 
84085 
84089 
84093 
84123 
84138 
84142 
84154 
84155 
84174 
84210 
84216 
84219 
84220 
84228 
84251 -
84298 
84308 

v 84323 

2 

D65D 
B65D 
A45D 
H04R 
E60S 
P02M 
A61C 
A01F 
FI6D 
A47P 
AOiK 
B65D 
B61D 
FI6J 
A47J 
A47B 
GOlF 
B01F 
B67B 
F16H 
E06B 
B23K 
F28D 
B01D 
H01M 
A46B 
F28D 
B25H > 
G12B 
C23C 
A47B 
A47B 

! A01B 
GO IN 
B61B 
B28D 
B28D 
DÓ3B 

F 4 1 H 
D65D 
A63C / 
B62B 

Strona 
-i 

95 
95 
8 0 

114 
92 

104 
. 83 

79 
106 
82 
80 
95 
93 

107 
82 
8 0 

112 
85 
99 

107 
102 
87 

111 
84 

114 * 
80 

111 
89 

114 
99 
81 

81 
79 

' 112 
92 
90 
90 
95 

111 
96 
84 
94 

Nr zełoszania 
1 

84324 
84366 
84367 
84368 
84369 
84370 
84371 
84372 
84373 
84374 
84375 
84378 
84379 
84380 
84381 
84382 
84383 
84384 
84385 
84387 
84389 
34390 
84394 
84399 
84401 
84405 
84407 
84408 
84409 
84411 
84412 
84414 
84415 
84416 
84417 
84418 
84419 
84420 
84421 
84422 
84423 
84424 

Int.CI.1* 
2 

B62B 
B02C 
FI6K 
A43B . 
B66C 
G01B 
A23D 
A47B 
A61B 
B27C 
FI6C 
G01F 
B65H 
B65H 
B65G 
FI6K 
A47B 
B27C 
B29C 
D61O 
D01D 
B05B 
A6IF 
A01C 
S04F 
B61F 
B6IF 
B21D 
G06K P • 
FI6E 
B60P 
B21C . 
F16C 
F02M 
B25B 
B25B 
F16K 
E04D 
FI6B 
B65D 
B65D 
C02F 

S trôna 
•1 

94 
86 

108 
80 
98 

112 
80 
81 
83 
90 

105 
112 
98 
98 
97 

108 
82 
í>0 
91 
93 

1 0 0 

86 
84 
79 

102 
93 
93 

103 
113 
107 
92 
87 

105 
104 
88 
88 

108 
101 
105 
96 
96 
99 
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1 

84425 
84426 
84427 
84428 
84437 
84441 
84442 
84443 
84444 
84445 
84447 
84449 
84455 
84456 
84457 
84458 
84460 
84461 
8 ił 4 62 
84463 
84464 
84465 
84467 
84463 
84469 
84470 
84471 
84472 

2 

A62O 
B65D 
B65D 
B65D 
E05B 
B656 
H05K 
G10K 
H05K 
E02F 
F27B 
H02K 
B01D 
B01D 
BO ID 
H02G 
P25D 
E04F 
P23L 
GOiN 
B60D 
D25B 
B65H 
EO2B 
E21B 
E21F 
B62M 
H02D 

3 

84 
96 
97 
97 
102 
97 
114 
113 
115 
100 
110 
115 
85 
85 
85 
115 
110 
102 
109 
113 
92 
83 
?* 

i 00 
103 
103 
9h 
115 

84473 
84474 
84479 
84480 
84482 
84485 
84486 
84487 
84488 
84494 
84497 
84506 
84507 
84509 
84510 
84552 

. 84565 
84725 
84867 
84297 
85386 
85411 
85448 
85449 
85491 
85^92 
85502 
85503 
8 5505 

2 
F16D 
B60B 
B62M 
E21D 
F27D 
B26B 
B26B 
Łk7J 
£04B 
B25B 
B05B ' 
A47F 
G05G 
H020 
H04H 
HO IM 
B08B 
F24J 
B21D 
H02B 
B42F 
F24F 
B23K ' 
B23K 
F16D 
F16D 
F04D 
F23J 
E04C 

106 
91 
9«* 
1O3 
110 
89 
89 
83 
101 
89, 
86 
82 
113 
114 
114 
115 
86 
109 
87 
115 
91 
109 
»7 
88 
106 
107 
105 
109 
101 



Str. 
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INDEKS 35326 


