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Urząd Patentowy PRL — na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. 
U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177) — dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu PatentoweG0" o zgłoszonych wynalazkach i 
wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" podane są w układzie klasowym według 
symboli Int. Cl. 4 i z0dnie z § 27 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu PatentoweG0 PRL z dnia 12.XI.1984 r. 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 Klasyfikacji Patentowej, tj. 

Int. Cl. 4, 
— numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkoweG0, 
— datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkoweG0, 
— datę i kraj uprzednieG0 pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonaneG0 za granicą lub oznaczenie wystawy — 

jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo, 
— imię i nazwisko lub nazwę zgłaszająceG0, 
— miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszająceG0, , 
— tytuł wynalazku lub wzoru użytkoweG0, . * 
— skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkoweG0 wraz z figurą rysunku najlepiej obrazującą wynalazek lub wzór 

użytkowy, 
— liczbę zastrzeżeń, 

Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl. 4 podaje się wykaz zgłoszeń opublikowanych w 
danym numerze w układzie numerowym. . 

* * * 

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone kodem rodzaju doku¬ 
mentu A2. Jeżeli po dniu takieG0 ogłoszenia zostanie złożony wniosek o udzielenie patentu (art. 26 ust. 3 u.o.w.) Urząd 
Patentowy ogłasza o wniosku w „Wiadomościach Urzędu PatentoweG0. 

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkoweG0, osoby trzecie mogą: 
1) zapoznać się ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru użytkoweG0, zastrzeżeniami patentowymi lub ochronnymi i 

rysunkami oraz sporządzić z nich odpisy; 
2) w terminie sześciu miesięcy — nadsyłać do Urzędu PatentoweG0 swoje uwagi co do istnienia przeszkód uniemożli¬ 

wiających udzielenie patentu (prawa ochronneG0). 
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. Niepodleg¬ 
łości 188. 

Informuje się, że odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. 1 można zamawiać w Urzędzie 
Patentowym, przy czym w zamówieniu należy: 
a) podać numer „Biuletynu Urzędu PatentoweG0", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer strony, 
b) wskazać numer zgłoszenia, symbol klasyfikacji patentowej i tytuł wynalazku lub wzoru użytkoweG0. 

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP 

1. Urząd Patentowy PRL — NBP Oddział OkręG0wy w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 — opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków, wzorów 

użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych; 
opłaty za zażalenia i odwołania 

2. Urząd Patentowy PRL — NBP Oddział OkręG0wy w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 77 rodź. 7811 

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

3. Urząd Patentowy PRL — NBP Oddział OkręG0wy w Warszawie 
konto: 1052-2583-139-32 — wpłaty za powołanie biegłeG0. . 
Warunki prenumeraty podano na III stronie okładki. 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL — Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 
00.950 Warszawa 

URZĄD PATENTOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 
Numer oddano do sjcładu w październiku 1989 r. Ark. wyd. 14,58 ark. druk. 13,5. Pap. druk. sat. kl. IV 60 g, 61-86 
Nakład 2870 egz. - 16 egz. obowiązkowych. 
Cena 1800 zł INDEKS 35326 

Druk wykonała Drukarnia Narodowa Zakład Nr 8 Kraków, Osiedle Hutnicze 7. Zam. ^ 4 3 4 / a o 



BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEG0 
Warszawa, dnia 19 luteG0 1990 r. Nr 4/422/Rok XVIII 

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, mają następujące znaczenie 

(21) — numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkoweG0 
(22) — data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkoweG0 
(30) dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjneG0 (data, kod kraju, numer wcześniejszeG0 

/głoszenia). Przy pierwszeństwie z wystawy podaje się datę i oznaczenie wystawy 
(51)— symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej: 

cyfra przed kodem (51) oznacza kolejną edycję MKP 
(54) — tytuł wynalazku lub wzoru użytkoweG0 
(57) — skrót opisu 
(61)- - nr zgłoszenia główneG0 
(71) — nazwisko i imię lub nazwa zgłaszająceG0, który nie jest twórcą wynalazku lub wzoru 

użytkoweG0 
(72) - nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazkuHub wzoru użytkoweG0 
(75) nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkoweG0, który jest (którzy są) 

zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi) 

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), : umieszczone są 
literowo-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg ndrmy WIPO 
ST16) zG0dnie z przyjętymi symbolami: 

Al — ogłoszenie zgłoszenia o patent 
A2—ogłoszenie zgłoszenia o patent tymczasowy 
A3 — ogłoszenie zgłoszenia o patent dodatkowy 
A4 ogłoszenie zgłoszenia o patent tymczasowy dodatkowy 
111 — ogłoszenie zgłoszenia o prawo ochronne 
113 — ogłoszenie zgłoszeniu o prawo ochronne dodatkowe 



I. WYNALAZKI 
D Z I A Ł A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

4(51) A01B A1(21) 274092 (22) 88 08 05 
(71) Nauchno - Iaaladovatelaky Institut 

OvoachnoG0 Khozyaiatva Nauchno -
ProizvodstvennoG0 Obiedlnenla Po 
Ovoachevodfitvu "ROSSIA", Mytiachl, SU 

(72) Mikaellen Georgy A. # Nuraetov RafIk D., 
Chernov Sergej A. 

(54) Układ kombinowany dla prac rolniczych 
(57) Układ na kratownicę /I/ do mocowania na 
niej elementów roboczych /3/ ustawiona, na pro¬ 
wadnicach /8/ za pomocą kół oporowych /5/. Na 
kołach oporowych /5/ 89 zamocowane koła do¬ 
datkowe /9/ o wlękezym promieniu, przy czym 
różnica promieni kół dodatkoweG0 /9/ 1 opo¬ 
roweG0 /5/ Jeet mniejsza od wysokości prowad¬ 
nic /8/. Na końcach prowadnic /8/ sa wykonane 
pochylnie /li/ w kierunku korytarzy techno¬ 
logicznych /10/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) A01B A2(21) 279462 (22) 89 05 15 
(71) Akademia Rolnicza, Szczecin 
(72) Worona Mikołaj, Worona Beata, Palurski 

Dan, Senczyszyn Stanisław, Bator Józef 
(54) Wał strunowy do redlln 
(57) Wał Jeet wyposażony w tarcze stożkowe 
/3/ osadzone obwodowo na powierzchni struno¬ 
wej wału /I/ oraz w tarcze płaskie zamocowana 
pod powierzchnia strunowe, wewnątrz pierścle-
ni tarcz stożkowych. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) A01C Al(21) 28O793 (22) 89 07 26 
(71) Centralny Ośrodek Badania Odmian 

Roślin Uprawnych, Słupia Wielka 
(72) Majener Aleksander, Małkowskl Wiesław, 

Bak Franciszek 
(54) Sadzarka do wikliny 
(57) Sadzarka charakteryzuje się tym, ze me 
na ramie podest /3/ z siedziskami /4/ dla 
osób z obsługi. Do ramy przytwierdzone as wah-
liwie wahacze /8/ z zespołami kół ugniatają¬ 
cych glebę /?/ oraz przewody rurowe /6/ dla 
wprowadzenia aadzonek,a na wspornikach waha<:zy 
umieszczone »ą zasobniki /S/ sadzonek. 

/I zastrzeżeniu/ 

4(51) A010 A2(21) 279422 (22) 89 05 12 
(71) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 

Skierniewice 
(72) Salamon Zdzisław, Clanclara Zdzisław, 

Wawrzyńczak Paweł, Placek Stanisław 
(54) Dolny grzebień otrząsający 
(57) Grzebień połączony jeat z kolumn« otrza-
aacza /I/ za pomocą przegubu kuloweG0 oeadzo-
naG0 bezpośrednio ne kolumnie /I/. Przegub wy> 
poaażony jest w tuleję /2/ ustalane za pomoce 
zacisku śruboweG0 /3/. Tuleja /2/ ma powierz¬ 
chnię zewnętrzna w kształcie kuli, na której 
umieszczone ea dwa pierścienie /4/ 1 /5/ o 
kulistej powierzchni wewnętrznej. Tuleja /2/ 
i Dierścienle /4/ i /5/ wyposażone aę w ka¬ 
na łkl, w których osadzone sę trzy kule /6/. 
W otworach pierścieni /4/ i /5/ zamocowane ea 
palce otrząsające zaciskane śrubami. Na piaré-
cieniu /4/ osadzona jest ponedto tercza /7/ 
poleczona prowadnikiem /12/ zamocowanym na 
waporniku /li/ umieszczonym na belce rozdzie¬ 
lacza wewnętrzneG0 /10/. /2 zastrzeżenia/ 



Nr 4 /422/ 1990 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEG0 

4(51) A01F 
A010 

A1(21) 280205 (22) 89 06 23 

(30) 88 06 24 - SU - 4437881 
88 06 24 - SU - 4437901 

(71) Proizvodetvennoe Obiedlnente 
"Taganrogeky KoubaInovy Závod", Taganrog» 
SU ( Nauchno-proizvodstvennoe Obiedinanla 
Po Selekokhozyalatvennomu Mashlnoatro-
aniju NPO VISKHOM, Moskwa, SU 

(72) Sinirnov Vladinir I., Gerasiaenko 
Alexandr I., Pyatakov Gennady E.« 
Lonakln Sargai G., Berdyahev Viktor E.» 
Zhuravleva Galina M. 

(54) Urządzenie włócaco-oddzialajace kombajnu 
zbozowego 

(57) Urządzanie charakteryzują tle ty«, że 
elementy wirnika /!/ i oełony /6/ ea osadzone 
względem elebie z możliwością zmiany intensyw¬ 
ności ich oddziaływania na obrabiana masę w 
części przestrzeni pomiędzy osłona /6/ a wir¬ 
nik iea /!/. * /8 zastrzeżeń/ 

4(51) A01J 
B01F 

Al(21) 274326 (22) 68 08 18 

(71) Inetytut Mleczarstwa w Warszawie» 
Oddział w Olsztynie» Oleztyn 

(72) Dajnowlec Zbigniew» Płodzleri Dózef T.» 
Mekarewlcz Darzy, Oberbek Marek» Hołdyńakl 
Michał» KadaJ Leszek 

(54) Mieszadło do obróbki akoagulowanych 
białek mleka 

(57) Mieszadło charakteryzuje się ty«, żs w 
każdej ramie /2/, /3/ 1 /4/ obrotowo zamoco¬ 
wane sa łopatki /6/ o regulowanym kacie na¬ 
chylenia / «6 / powierzchni łopatek /6/ w sto¬ 
sunku do rsmy /2/, /3/ 1 /4/, przy czy« łscz-
na szerokość łopatek /6/ w poezczególnych ra-
•ech /2/, / V i /A/ jest większa od połowy 
promienie Mieszadła. /I zastrzeżenie/ 

4(51) A01K Al(21) 274325 (22) 88 08 18 
(71) Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich 

1 Ueług Rybackich "DALMOR", Gdynia 
(72) G0źdzlkowskl 3sn, Lewandowskl Andrzej« 

Korpy8 Ryszard» Dudka Edward, 
Nowakowskl Piotr» Sendlak Henryk 

(54) Włok 
(57) Włok charakteryzuje ai« ty«, że jeG0 
gardziel składa alę z dwóch zeetawów płatów 
/3 i 4/, w każdym zestawie po pięć płatów» 
różniących się wielkości« oczek /5 1 8/« przy 
czym oba te zestawy SQ ze soba połączone po¬ 
przez skrajne płaty, tak że liczne oczka /8/ 
akrajneG0 płata dolneG0 zestawu całymi dłu¬ 
G0ściami jedneG0 ze swych boków /7/ przylega¬ 
ją do jedneG0 boku oczka /5/ górneG0 zestawu, 
a dłuG0ść poezczególnych boków oczka teG0 
zestawu stanowi wielokrotność dłuG0ści posz¬ 
czególnych boków /7/ oczek /8/ dolneG0 zee-
tawu, natomiast oczka gardzieli dolneG0 zee-
tawu sa Jednakowe pod względem wielkości na 
całej powierzchni płatów /4/» zaś oczka pła¬ 
tów /3/ górneG0 zestawu w przedniej części 
gardzieli sa większe od oczek w lej dalazych 
częściach, z tym że wielkość tych oczek stop¬ 
niowo maleją, oelegajac w końcowej części 
gardzieli wielkość oczek równe wielkości 
oczek płatów /4/ dolneG0 zestawu« ponadto uk¬ 
ład rozwierający włoka składa się z rozpornl-
cy pelagicznej, obclażnika 1 toozysk. 

/I zastrzeżenie/ 
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4(51) A22C Al(21) 279804 (22) 89 06 06 
(71) Znatytut- Przemysłu MlęeneG0 1 TłuezczoweG0, 

Warszawa 
(72) Dakubowakl Augustyn, Kopać Dózef, Wolny 

Andrzej 
(54) Sposób 1 urządzenie do suszenia białko¬ 

wych osłonek wędliniarskich 
(57) Sposób polega na ty«, ze oblag powietrza 
użyteG0 do tranaportu oałonkl Jest odseparowa¬ 
ny od obiegu powietrza aueząceG0, a strumienie 
nadmuchu powietrza suaząceG0 twórz« kąt roz¬ 
warty. 

Urządzenie składa się z kanału rozdziel¬ 
czeG0 /I/ powietrza susząceG0 i kanału roz¬ 
dzielczeG0 /2/ powietrza napędzająceG0 rolki 
/3/. Rolki /3/ 89 umieszczone na odgałęzie¬ 
niach kanału rozdzielczeG0 /2/, w którym zamon¬ 
towane sa dysze zbieżne /5/ kierujące strumień 
powietrza na łopatki turbinek /6/. Pomiędzy 
kanałem rozdzielczym /2/ i odgałęzieniami 
umieszczone eę przesłony regulacyjne /7/. Gór¬ 
na część kanału rozdzielczeG0 /I/ ma kształt 
dwóch ustawionych pod ketem rozwartym płaez-
czyzn, w których rozmieszczone aa. dyaze zbież¬ 
ne kierujące strumień powietrza susząceG0 na 
powierzchnię osłonki /9/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) A233 Al(21) 274047 (22) 88 08 O* 
(71) Przedsiębiorstwo Zagraniczna Atlae. 

Warszawa 
(72) Pawlik Stefan, Ziemiański Swiatoeław, 

Szachewicz Irena 
(54) Sposób wytwarzania wysokobiałkowej 

cufëywki 
(57) Przedmiotem wynalazku jaat apoaób wytwa¬ 
rzania wyaokobiałkowaj dietetycznej odżywki 
mlecznej w poatacl rozpuszczalneG0 w wódzia 
proazku. 

Wynalazek polega na tym, że do 100 części 
waG0wych granulowaneG0 odtłuszczoneG0 mleka 
dodaje się co najmniej 12,8 częeoi waG0wych 
premikau zawierająceG0 2,3% atuprocantoweG0 
preparatu witaminy B 6 > 5*74% witaminy C oraz 
88-92% zaaadowaG0 węglanu magnezu 1 komponenty 
ta alaaza się przez 30-40 minut, po czym 1,8 
części waG0wych tej jednorodnej mieazaniny do¬ 
daje alę do 100 części waG0wych mieszaniny od¬ 
tłuszczoneG0 mleka w proazku 1 białczanu aodu, 
całość miesza się ponownie przez 30-40 minut 
1 tak uzyskane odżywkę pakuje ale. 

/I zaatrzałania/ 

4(51) A23K Al(21) 281056 (22) 89 08 16 " 
(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu ZiemniaczaneG0 

Toruń i Centrum Badawczo-Wdrożeniowe 
Konatrukcjl 1 Technologii Maazyn 
-INNOTECH", Sp. z o.o.. Poznań 

(72) Rualeckl Dózef, Stachowiak Piotr, 
Sobieazak Wojciech, Piaseeki Michał, 
Farater Karol, Grajek Kazimierz, Sroka 
GrzaG0rz, Tömlek Dan, Dankoweki Darzy, 
Raapondak Wiktor 

(54) Sposób i układ do utylizacji wywaru 
ziemniaczaneG0 

(57) Spoaób utylizacji wywaru ziemniaczaneG0, 
polegający na rozdzielaniu teG0 wywaru na 
frakcję stała o wysokim stopniu odwodnienia 1 
frakcję ciekła o nieznacznej zawartości ezre¬ 
tek stałych, charakteryzuje się tym, że uzys¬ 
kana z uprzednio schłodzoneG0 do temperatury 
około 30-40°C wywaru ziemniaczaneG0 frakcję 
stałą wzbogaca eię poprzez wymieszania ze 
związkami nieorganicznymi, korzyatnie azotowy¬ 
mi, a następnie,znanym epoeobem, euazy się do 
wilG0tności nie przekraczającej 10%, zaś po¬ 
zostałą z teG0 wywaru frakcję ciekłą intensyw¬ 
nie natlenia się. 

W układzie według wynalazku dwa skrajna 
wajścla segmentoweG0, ruroweG0 i przeciwpra¬ 
doweG0 wymiennika ciepła /2/ są przyłączona 
odpowiednio do wyjścia kadzi fermentacyjnej 
/8/ oraz do wyjścia kolumny odpędowej /!/, zaś 
odpowiadająca tym wejściom dwa skrajne wyjścia 
teG0 wymiennika są przyłączone odpowiednio do 
wajścla zbiornika wywaru ziemniaczaneG0 z 
mleazadłem /7/ oraz do wejścia kolumny odpę¬ 
dowej /I/, przy czym wyjście zbiornika wywaru 
ziemniaczaneG0 z mieazadłem /7/ jeet połączo¬ 
na pośrednio« poprzez wirówkę /3/ i mieszal¬ 
nik /4/, z auazarką /5/, przy czyn dodatkowa 
wyprowadzające frakcję ciekłą wyjścia wirów¬ 
ki /3/ jaat połączona z urządzaniem do natle¬ 
niania /6/. /4 zaatrzężenia/ 

4(51) A44B A1(21) 274170 (22) 88 08 09 
(71) Dolnośląska Fabryka Maszyn Włókienniczych 

"P0LMATEX-DOFAMA-, Kaaienna Góra 
(72) Czapla Marian, Werezko Zygmunt, Gdela 

Sylwaatar, Piętka 3ózef, Brzeziński 
Stefan, Foczpańekl Oerzy, Stawiazyńaki 
Roaan, Oanek Kazimierz 

(B4) Urządzenie do termohydroatabilizacjl 
taéâ aawoaczepnych 

(57) Urządzenie według wynalazku przeznaczona 
jeat do taraohydroatabllizacjl taéa sanosczap-
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nych wykonanych s żyłki pollkaproaaldowej polla* 
•idu 6* 

Ciśnieniowy próżniowy zbiornik /I/ wypo¬ 
sażony w poapę próżniowa /2/ aa dwla inetalec-
je parowa połączona równolagla do centralneG0 
przawodu doprowadzająceG0 para do urzędzenla. 
Jedna instalacja wypoaażona w zawór zamykający 
starowany 1 raduktor ciśnienia łfczy przewód 
z grzejnikiem /6/ pary bezpośredniej zabudowa-
nya w dnia zbiornika /!/ pod podwójna przegro¬ 
da /5/ altowa* Druga instalacja parowa wypoaa¬ 
żona w zawór zamykej«cy aterowany i reduktor 
clénlenla pary łączy przewód z drugia grzejnl-
klaa /10/ pary bezpośredniej zbudowany« w pos¬ 
taci dwóch identycznych aagaantów zabudowanych 
za oałonanl /17/ przeciwakropllnowyal. Wewnątrz 
koaory zbiornika /I/ w jeG0 oal pionowej od 
góry zabudowany last odśrodkowy wentylator 
/14/, któreG0 krociec ae«cy wraz z przewodea 
/18/ osłony /17/ przećlwekropllnowej, tworzy 
uszczelnienie obrotowe dla pary 1 wilG0ci, 
przepływajęcej przez wentylator /14/. 

/2 zaetrzeżenla/ 

4(51) A47L Al(21) 274199 (22) 88 08 10 
(71) Zakłady ZmechanizowaneG0 Sprzętu 

DomoweG0 "PREDOM-ZELMER", Rzeazów 
(72) Blenlaez MałG0rzata, Chmiel Zdzisław, 

KabaJ Bogumił, Kruczek Andrzej, 
Marchllk Zygmunt. Mycek Andrzej, 
Plejko Stanlaław, Wlazło Andrzej, Woda 
Danuaz 

(54) Odkurzacz 
(57) Odkurzacz charakteryzuje się tym, że 
korpus /I/ odkurzacza ma, oddzielona od sie¬ 
bie ściankami, komor« zbiornika kurzu, komorę 
agregatu aeęceG0, a nad nit zaapół filtracji 

powietrza wylotoweG0, oraz komorę zwijacza 
przawodu przyłączenioweG0, przy czym od atrony 
zewnętrznej przedniej ścianki koaory zbior¬ 
nika kurzu uaytuowany Jaet zaapół uezczelnie-
jtcy /V wlotu powietrza, a od etrony wewnęt¬ 
rznej przedniej ścianki komory zbiornika ku* 
rzu znajduje alę zaapół /A/ mocujęco-blokuja-
ey, a ponadto komora zbiornika kurzu ma pokrywę 
przedni« /6/ odkurzacza, z ukształtowanymi 
wgłębieniami na wyposażanie odkurzacza osło¬ 
nięte przykrywk« /«/. /9 zastrzeżeń/ 

4(51) A61B A3(21) 266430 (22) 67 06 25 
(61) 261893 
(71) Spółdzielnia Pracy Automatyków "PROSTER". 

Gliwice 
(72) Kowalaki Włodzimierz, Napierała Wojciech, 

Zając Oan 
(54) Układ do aprzężenla wzmacniacza biolo¬ 

giczneG0 z ąyatemem komputerowym 
(57) Układ zawiera mikroprocesorowy programo¬ 
walny człon eterujQCo-czaaowy /I/, obaługuja-
cy dołączone do nieG0t multiplekser /2/, 
przetwornik A/C /3/, pamięć /A/ danych wejś¬ 
ciowych oraz dopasowujący układ /5/. 

Układ dołączony jest z jednej atrony do 
biologiczneG0 wzmacniacza /6/, a z drugiej 
atrony do komputera /7/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) A61B A3(21) 266431 (22) 87 06 25 

(61) 261893 
(71> Spółdzielnia Praoy Automatyków "P08TE0R1 

Gliwice 
(72) Gatye Barbara, kucharz Elżbieta, 

Kowalaki Włodzimierz, Zajęć 3an 

(54) >oaób do obrazowania elektrycznej 
ttywnoścl mózgu 

(57) Spoaób polega na tym, że na ekranie mo¬ 
nitora przedstawia eię obraz w postaci co 
nejmnlej jedneG0 przebiegu uśrednioneG0 poten¬ 
cjału wywołaneG0 w układzie X, Y wraz z co 
najmniej dwoma wskaźnikami czaeu. 

/I zaatrzeżenle/ 
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4(51) A61B Al(21) 274090 (22) 88 08 05 
(71) Polaka Akademie Nauk, Zakład 

Doświadczalny "TECHPAN" Instytut 
Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa 

(72) Szerszeń Darzy, Ilka Marcin 
(54) Mechaniczna głowica ultradźwiękowa 

ultrasonografu czasu rzeczywisteG0 
(57) Głowica ultradźwiękowa według wynalazku 
składa ale z przetwornikoweG0 zespołu ruchome-
G0 /4/ napędzaneG0 silniklen /I/ oraz układu 
określająceG0 położenie przetwornikoweG0 zes¬ 
połu ruchomeG0. Układ określający położenie 
zawiera element nadawczy /6/ w postaci wäretwy 
magnetycznej poeladającej obezary o rótnym sta¬ 
nie namagnesowania, stanowiące informacje o po¬ 
łożeniu przetwornikoweG0 zespołu ruchomeG0 /4/, 
a ponadto zawiera element odczytujący /7/ etan 
namagneeowania poszczególnych obszarów. 

Oeden z elementów nadawczy lub odczytują-
cy Jest sztywno mechanicznie związany z przet¬ 
wornikowym zespołem ruchomym /4/. Pozoatały z 
tych elementów - z nieruchoma częścią głowicy 
ultradźwiękowej.. /I zastrzeżenia/ 

4(5i) A61B Al(21) 274120 (22) 88 08 05 
(71) Znatytut Niskich Temperatur i Badań 

Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, 
Wrocław Kombinat Górniczo-Hutnlczy 
Miedzi, Lubin 

(72) Raczkoweki Zbigniew, Schmidt Erneet 
(54) Urządzenie do wykonywania zabiegów 

Tcflo terapeutycznych 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konetruk* 
cjl urządzenia do wykonywania zabiegów kriote-
rapeutycznych za pomocą powietrza o tempera¬ 
turze kriogenicznej. 

Urządzenie oharaktoryzuja alę tym, te ma 
wstępny wymiennik ciepła /5/, końcowy wymien¬ 
nik ciepła /li/ i element natryskowy /8/, 
przy czym umieszczony w komorze /I/ dla pac¬ 
jentów wstępny wymiennik clspła /5/ połączony 
Jest przewodami ze zbiornikiem /2/ ciekłeG0 
gazu, wymiennikiem ciepła /10/ 1 elementem 
natryskowym /8/, również osadzonym w komorze 
/I/, natomiast końcowy wymiennik ciepła /li/ 
połączony jest przewodami z wymiennikiem 
ciepła /10/ 1 otoczeniem, a takża ze sprężar¬ 
ka /IZ/ powietrza 1 z oauazaczem /14/. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) A61B Al(21) 274144 (22) 88 08 09 
(71) Instytut Lotnictwa, Warszawa 
(72) Kotwicki Edmund, Paraflnluk Dan 
(54) Nosze reanimacyjne 
(57) Noaze sa wyposażona w zastrzał /a/ połą¬ 
czony wahliwie /7/ zarówno z rama /I/ jak i 
z podgłówkiem /5/, w zapadkę /b/ sprężynowa 
związaną z podgłówkiem /5/ i współpracujące 
z elementem ustalającym /9/ związanym z ramę 
oraz w dźwignie /10/ sterującą umocowane prze« 
gubowo do podgłówka /5/ i zabezpieczona og¬ 
ranicznikiem. Zaetrzał /a/ jest ponadto po¬ 
wiązany z podgłówkiem /5/ układem dźwigni 
kątowych, mających jedne ramiona połączone za 
sobą, przy czym jedna z dźwigni związana jest 
obrotowo z zastrzałem /a/, a druga dźwignia 
związana jest obrotowo z podgłówkiem /5/. 
Pozostała ramiona dźwigni związanej z zaatrza-
łam połączone są cięgnami z tuleją sterującą 
zastrzału, a pozostałe ramię dźwigni związa¬ 
nej z podgłówkiem jest połączone innym łącz¬ 
nikiem /25/ z dźwignią /10/ sterującą. Dźwig¬ 
nia /10/ lest połączona cięgnem /26/ sterują¬ 
cym z ryglem zapadki /b/ sprężynowej. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) A61B Al(21) 274218 
(75) Podlaaek Oerzy, Rzeszów 

(22) 88 08 11 

(54) Urządzenie do papllo-sflnkteroplastyki 
w chirurgii dróg żółciowych 

(57) Urządzenia dp papilo-afinkteroplaatyki 
składa się z penetratora /I/ zakończoneG0 
kulką /Z/ połączoneG0 przewodami /7/ elas-
tycznymi-cewnika z króćcami /6/, uatawlaklem 
posiadającym na zewnętrznym obwodzie rowek 
do prowadzenia noża chirurgiczneG0, a ponadto 
połączony jest z uchami do napinania urządze¬ 
nia stabilizacji położenia uetewiaka w prze¬ 
wodzie żółciowym. 

Urządzenie do papilo-eflnteroplastykl 
według wynalazku umożliwia dokładne ustawie¬ 
nie 1 stabilizację przestrzenną miejsca wy-
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konywsnla papilo-aflnkteroplastykl eras z*nl«j-
szsnla szkód okołoopsracyjnyeh. 

/3 zaatrzeżenla/ 

4(51) A610 A2(21) 279455 (22) 89 05 12 
(71) Instytut Budownictwa, Mechanizacji 1 

elektryfikacji Rolnictwa. Warezawa 
(721 Wąalkowskl Krzysztof. Mslinowsks Taraaa 
(54) Wanna do kąpieli racic u owiec 
(57) Wynalazek rozwiązują zagadnienia opraco¬ 
wania wanny zapewniającej skuteczne dezynfek¬ 
cje ezpary mlędzyracicznej u owiać* 

Wanna według wynalazku, umieszczona na dnia 
wąskieG0 korytarza przepędoweG0, wypełniona 
érodkiea dezynfekcyjny«, charakteryzują się 
ty«, że przynajmniej na części dłuG0ści wanny 
dno na przebieg falisty. /3 zaetrzeżenla/ 

4(51) A61G A1(21) 200334 (22) 89 06 30 
(30) 68 06 30 - HU - 3378/88 

89 05 15 - HU - 3378/88 
(71) "GENERAL* Ipari Szolgáltató" SzBvstkezet, 

Bakâecaaba, HU 
(72) Aradezky letvín, Karsai Caaba 
(54) Krzeało na kołach do podnoszenia 1 

transportu nieporuazających się chorych 
(57) Krzesło ma konstrukcje nośna /B/ zamon¬ 
towane na przedniej części korpuau /I/ na 
podnoszonej podporze /15/ przeauwalnej na to¬ 
rze prowadnlczy« utworzonym z szyn prowadni-
czych /7/. Podnoszona podpora /15/ Jest oparta 
na rolkach zderzakowych /14/ mechanlzau przegu-
bowo-diwignioweG0 poruszająceG0 cylindrem ro¬ 
boczym /li/, zaś jako źródło energii «a wbu¬ 
dowany co najmniej Jedna wysokociśnieniowe 
butlę gazowe, od której uruchamiany Jest ha¬ 
mulcowy cylinder roboczy /30/ hamulca bezpie¬ 
czeństwa ustalająceG0 położenie. 

Hamulcowy cylinder roboczy /30/ jest wbu¬ 
dowany między dwoma ramionami hamulcowymi /40/, 

która są dociskane przez sprężyny naciągów« 
do,z obu «tron równolegle przeblegajfcych« 
prętów hamulcowych przymocowanych do głowloy 
tłoczyeka cylindra roboczeG0 /li/ uruchamla-
JącsG0 podnoszone podporę /15/, z którym ra¬ 
zem się poruezeję. /4 zsstrzsżsnla/ 

4(51) A61K Al(21) 279736 (22) 89 05 31 
(71) Akademia Medyczna im. Mikołaj« Kopernika, 

Kraków 
(72) Starek Andrzej, Pandyra Barbara, 

Kraaowaka Halina, Krówczynaki Leszek 
(84) Kram chroniący skóre przed wodnymi 

roztworami elektrolitów 
(57) Krem ochronny hamujęoy wchłanianie elek¬ 
trolitów z roztworów wodnych przez akórę za¬ 
wiera 6-14 części waG0wych olbrotu, 7-13 ' 
części waG0wych oleju parafinoweG0, 3-7 części 
waG0wych oleju silikonoweG0 1 30-50 części 
waG0wych euceryny jako podłoże oraz 25-45 
części waG0wych wody i 0,3-0,7 części waG0wych 
aiarczanu magnezu. /3 zaatrzalanl«/ 

4(51) A61K Al(21) 279737 (22) 89 05 U 
(71) Akademia Medyczna im. M. Kopernika, 

Kraków 
(72) Starek Andrzej, Pandyra Barbara, 

Kraaoweke Halina, Krówczyńekl L«azek 
(54) Kram ochronny do skóry 
(57) Kram zawiera 10-18 części waG0wych olaju 
parafinoweG0, 6-12 części waG0wych kwasu 
atearynoweG0 1 30-50 części waG0wych «uo«ryny 
jako podłoża oraz 25-45 części waG0wych wody, 
• ponadto środki konssrwuja.ee. 

/3 zaatrzeżenia/ 

4(51) A61N 
G12B 

Al(21) 274236 (22) 88 08 12 

(71) Politechnika ślęeka la. W. PstrowskieG0, 
Gliwics 

(72) Cieślak Łucja, Marcinlak 3»n, Grudnieweki 
Michał, Nowoaiolakl Ryszsrd, Grlnsr 
Stafan, Waazczuk Andrzaj, Kowalówka 
Roman 
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Ekran p 
ł elekt roaagnetycznych 

(57) Ekran •tanowi tkanina« dzianina, włóknina 
lub alatka wykonana z drutu, taśay lub włókna 
x «atalu aaorflczneG0 lub mikrokrystaliczneG0. 

Ekran korzyatnia zawiara co nejmniej dwia 
waratwy tkaniny, dzianiny, włókniny lub alatkl 
o różnych właanościach tłumlennych awantualnla 
« połączeniu z pollaaraa. /8 zaetrzężeń/ 

4(51) A62B Al(21) 274073 (22) 88 08 OS 
(71) Zakład Wytwórczy Maszyn i Urządzeń 

Przaayału SpożywczeG0, Olaztyn 
(72) Lobart Andrzej 8., Ogrodowczyk Marak 
(54) Elektroniczny ąyatem ochrony przeciw¬ 

pożarowej linii tachnologicznych 
(57) Elaktroniczny ayata« ochrony przeciwpoża¬ 
rowej linii tachnologicznych charaktaryżula 
alf tya, ta czujniki /I/ połączone są z blo-
klem teraoaatrów / 2 / # któraG0 wyjścia połf¬ 
czona Jeet z aultiplakaaraa /3/. Oadno wyjóola 
aultlplekaara /V połfCzona jeet bezpośrednio 
z bloklen wykonawczyń /6/, a drugla wyjścia 

•ultiplakaara /3/ połączona jaat z bloki«, 
wykonawczy« /6/ poprzaz przetwornik analoG0wo« 
-cyfrowy /A/ oraz analizator przyrostu teape-
ratury /S/.Blok wykonawczy /6/ połfczony jaat 
z urządzenlaai gaéniczyal /7/. Całya ayataaea 
eteruje blok zagarowy /8/, któraG0 wyjścia 
połączone af z bloklea teraomatrów /2/, aultl« 
plakaaraa /3/, analizatora« przyrostu tempera* 
tury /5/ i blokiea wykonawczy« /6/. Układ 
kontroli /9/ jaat połączony z bloklea terao¬ 
aatrów /2/, aultlpleksere« /3/, blokiea wyko¬ 
nawczy« /6/ i x linif wykonawczą. 

/I zaetrzezenle/ 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

4(51) B010 Al(21) 274116 (22) 88 08 05 
(71) Gwaractwo Budownictwa GórniczeG0 - Zakład 

Robót Górniczych, Katowice 
(72) Szyndlar 3an, Kosta Eugeniusz, G0łaazawaki 

Antoni, Waliezko Anatol, Buchwald 
Zdzisław, Galon Krzysztof« Poturalaki 
Waldeaar, Machul Oanuaz 

(54) Spoeób i urządzanie do oczyszczania 
giaczy w rurociągach ciśnianlowych 

(57) Sposób oczyazczanla z drobnych zania-
czyezczen aachanlezných olaczy polega na tya. 
ża ciecz pod clénienlea co najaniaj 0.4 MN/a* 
MPa przepuszcza alf przez urządzenie filtru-
jfca o powierzchni awobodnaG0 przepływu rów¬ 
naj co nejaniej połowie przekroju poprzeczne¬ 
G0 rurociągu, który* ciecz ta płynie. 

Urzfdzanie według wynalazku zawiera koaz 
filtrujący /3/« któreG0 dno stanowi tarcza 
perforowana /4/, o którą oparta są wkłady 
filtrująca /5/ doclśnifte przesuwną tarczą 
perforowaną /6/ za ponocą śruby spinającej /!/, 
przy czya w korpuaie /I/ urządzenie aą osa¬ 
dzona króćca /8/ dla przyrządu poaiaroweG0« 

/4 zaatrzężenia/ 

4(51) 8010 Al(21) 274244 (22) 88 08 15 
(71) Inatytut Chenil Przaayałowaj, Warszawa 
(72) Mllewakl Mirosław, Saenda Oerzy, 

Sokołowaki Sławoalr 
(54) Układ połączeń urządzenia do rozdzlela-

przy użyciu 
azotu 

nla składników powietrza na azot i tleń* 
edhokoluainoweG0 adsorber a 

(57) Układ charakteryzuje elę tya, że wyjście 
zaworu wlotoweG0 /I/ suroweG0 powietrza po¬ 
łączono Jest równoległymi gsłęziaai z weJe¬ 
cie« koapresors /6/ 1 wejéciea adaorbera /&/ 
za pośre4nlctwea zaworu /2/i wyjście koapre-
aora /6/ połączona jaat równoległymi gałęzieal 
z wlotem chłodnicy /7/ i odbiornikiem ezotu 
za pośrednictwem zaworu /4/, wyjście chłodnicy 
/7/ połączona jeat z wlotea adsorbers /a/ za 
ponocą zaworu /3/, zaś na wyjściu adaorbera 
/8/ znajduje eie zbiornik buforowy tlenu /9/, ' 
który jest z nia połączony za pomocą dwóch 
uaytuowanyoh równolegle zaworów /5/ i /10/. 

/I zaatrzażanla/ 



Mr 4 /422/ 1990 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEG0 

4(51) B010 Al(21) 274253 (22) 88 08 17 
(71) Przenysłowy Instytut Auto»styki 1 

Po«larów "MERA-PIAP", Warszawa 
(72) Krschowlackl Wojciech, Stawiarski 

Dariusz, Żurek Tadeusz, Kobyłsckl 
GrzsG0rz 

{54) Osuszacz sprężoneG0 powietrza 
(57) Przedmiotem wynalazku Jest osuszacz eprs-
źoneG0 powietrza, zwłaszcza do układów staro¬ 
wania 1 napędu pneumatyczneG0. 

Według wynalazku wewnątrz clénlsnlowsG0 
zbiornika /3/ ss umieszczons przewody prze¬ 
pływowe czynnika chłodząceG0 w kształcie wle-
lozwojowsj i wielowarstwowej spirali /li/» 
której wlot /I/ Jest usytuowany w górnej części 
zbiornika / 3 / ( a jej oó jest równoległa do 
osi zbiornika /3/. Wewnątrz spirali /li/ Jest 
umieszczona rura wylotowa /10/, której górny 
koniec z otworem wylotowym /7/ Jest zanocowany 
w pokrywie /9/ zbiornika /3/, a Jej oé pokry¬ 
wa si? z oeię zbiornika /3/. Poaiędzy dolny« 
końce« rury wylotowej /10/ i dna« zbiornika 
/3/ Jest umieszczona przegroda /12/ z wycię¬ 
ciami /13/ t nad którymi znajduj« się przesło¬ 
ny /*/• w d n l e zbiornika /3/ Jest zamocowany 
przewód odpływowy /16/ wody z zabudowanym 
czujnikiem /5/ poziomu wody oraz elektrozawo-
rem /6/. Element wlotowy /2/ klarujący stru¬ 
mień sprężoneG0 powietrza stycznie do wewnęt-

rznsj éclankl zbiornika /3/ Jest umieszczony 
w górnsj czeécl zbiornika /3/. Wylot /7/ reku-
paratora Jest połączony z elementem wlotowym 
/ 2 / chłodnicy, której wylot /7/ Jest połączo¬ 
ny z wlotsa /I/ spirali /li/ rekuperatora. Oo 
spirali /li/ chłodnicy Jest dołączony agregat 
chłodniczy. Wyjecie czujnika /5/ Jest połsezo-
ne z elektrozaworea /6/. /2 zestrzeżenla/ 

4(51) B01F Al(21) 274329 (22) 88 08 18 
(71) Przedsiębiorstwo Wdroiań Technologii 

Chemicznych "PROFARS" Spółka z o.o.. 
Gliwice 

(72) Adámek Marian, Błaszczuk Aleksander» 
Oanek Krzysztof, 3aroaińskl Leszek 

(54) Urządzenie dyspergujsco-mleszające 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, is 
wewnątrz obudowy, korzyetnie hermetycznie 
zamkniętej, ma trzy mieszadła. Mieszadło dye-
pergujęce /I/ zabudowane Jeat ekscentrycznie 
1 ma Jedna lub więcej tarcz dyspergujących 
/2/. Mieszadło intensywneG0 misszania /3/ za¬ 
budowane Jest również ekscentrycznie i ma do¬ 
wolne konstrukcję, dostosowane do rodzaju 
mieszanej subatancji. Mieszadło kotwicowe /5/ 
zabudowane Jeat centrycznio i zaopatrzone 
jest w elementy nieazajaco-zgarniajsce /6/, 
korzyetnie wymienne, o kierunku obrotu prze¬ 
ciwnym do kierunku obrotu mieszadła dyspergu¬ 
jąceG0 /!/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B01F 
A23G 

Al(21) 276158 (22) 88 12 02 

(30) 87 12 02 - US - 127710 
(71) The NutraSweet Company, Deerfield, US 
(54) Urządzenie do obróbki płynów 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, żs 
zawiera element /36/ do wytwarzania toroidal-
neG0 przepływu płynu poddawaneG0 obróbce, 
oraz pojemnik /42/ otaczający element /36/ 
dla pomieazczenia płynu poddawaneG0 przepły¬ 
wowi toroidalnemu. /19 zaetrzeźeń/ 
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4(51) B010 
A23N 

A2(21) 2794S4 (22) 89 03 12 

(71) Znetytut Budownictwa, Mechanlzaoji 1 
(72) Ekle rai 

Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa 
raki Stanleław 

(54) Urządzenie do formowania materiałów 
sypkich, zwłaszcza granulowania pasz 
wieloskładnikowych 

(57) Urzędzenie charakteryzuje się tym, że ma 
komorę /7/ do kondycjonowania, stanowiące ca¬ 
łość z zespołem formujęcym, zawierajęcym pra-
eujęce rolki /9/ i matrycę /1O/. W górnej 
części urządzenia jest zbiornik /4/ wodny z 
odpływowym przewodem zakończonym wtryekiwaczea 
/6/, zamocowanym w obudowie ślimakoweG0 dozow¬ 
nika /3/, któreG0 wylot połączony lest z komo¬ 
rę /7/ majęcę obrotowo zamocowany łopatkowy 
mieszalnik /8/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B02C Al(21) 280117 (22) 89 06 20 
(30) 88 06 22 - SU - 4447159 

88 06 21 - SU - 4445404 
175) G0rdon Anatolv M., Fedorov Eduard L.. 

Grachev Anatoly F., Voronezh, SU 
(54) Głowica nożowa kutra 

(57) Głowica nożowa kutra ma wał /I/ i szere¬ 
G0wo umieszczone na walet tuleję oporowa /4/, 
grupę zasadniczych tulel /6, 7, 8/ 1 element 
ustalający /27/. Z każda z zasadniczych tulel 
/6, 7, 8/ mechanicznie związany Jaet odpowied¬ 
ni nóż /9, 10, 11/ i nm każdej z nich umiesz¬ 
czona sa cztery taroze wyważając» /12. 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/, z których 
każda jest wykonana w poetacl mimoérodu. 

/7 zastrzeżeń/ 

4(51) B03C A2(21) 279405 (22) 89 05 10 
(71) Instytut Górnictwa NaftoweG0 1 

Gazownictwa, Kraków 
(72) Falkowicz Sławomir, Fijak Władysław, 

Leneki Witold, Makary Bogdan, Plleh 
Władysław, Półchłopek Tadeusz, Żołna 
Andrzej 

nlczej obciężonej materiałem magnetycznym 
(57) Układ ma alto wibracyjne /I/ połączone 
poprzez separator /4/, zespół oczyszczania 
płuczki wiertniczej /5/ ze zbiornikiem /3/ i 
zbiornikiem roboczym /7/. Separator /4/ etanowi 
oddzielacz frakcji magnetycznej i przewodem 
odprowadzającym /6/ połączony jest ze zbior¬ 
nikiem roboczym /7/. /I zastrzeżenie/ 
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4(51) B05B Al(21) 273748 (22) 88 07 15 
(71) Inżynierska Spółdzielnia Precy "INPRO", 

Warszawa 
(72) Szewczak 3an, Sawiekl Andrzej« Spytkowakl 

Wojciech 
(54) Oyeza z regulowana szczelina 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie dokład¬ 
nej, bezetopniowej nastawy żądaneG0 przekroju-
etrumienią sedlům w dyazy z regulowane szcze¬ 
lin«. 

Oyeza aa korpue /I/, kanał /2/ z przes¬ 
trzeni« /3/ rozszerzając« sie sferoidalnie w 
kierunku przepływu 1 doprowadzaj«c« struaisń 
aediua na formuj«c« G0 powłoko /4/ kierownicy 
/5/ przesuwanej za pośrednictwa« elementu /5/ 
wzdłuż powierzchni /7/ współpracy korpusu /!/ 
i kierownicy /5/, która to powierzchnia /7/ 
nachylona Jest pod k«tea / •£ / względem oei 
szczeliny /8/ odprowadzaj«csj etruaień mediu* 
z dyszy. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B05C Al(21) 274091 (22) 88 08 05 
(71) Institut Próbie* Nadezhnosti 1 

DolG0vechnosti Mashin Akademii Nauk 
Belorusakol SRR, Minsk. SU 

(72) Kashitein Leonid Pavlovich 
Oorozhkin Nil Nikolaevich 
Scherbekov Eppollt Antonovich 
Seménko Evgeny Alexandrovich 

(54) Urządzenie do nakładania powłok z me-
"tarlału sproszkowaneG0 sposobem od¬ 
środkowy na powierzchnie wewnętrzne 
wyrobów w kształcie ciał obrotowych. 

(57) Urz«dzenle charakteryzuje się ty«, że 
zespół /6/ do obrecanla stołu wielopozycyjneG0 
•a poetać mechanizmu maltańekleG0, któreG0 
jarzmo jeet połączone kinematycznie z zeepo-
łea napędowy*, e krzyżak Jest eztywno poł«-
czony ze stołem wlelopozycyjnym /A/, Każdy 
uchwyt /5/ zawiera wydr«żony wałek z oprawk« 
do nocowania na niej wyrobu. Wewn«trz uchwytu 
usytuowany jeet osadzony poprzez sprężynę 
trzpień z kołnierzea ne dolnym końcu, oraz 
para dźwigni dwuraaiennych, tuleja i pokrywa 
ustawiona w oprawce. Zespół /7/ do przenleaz-
czanla wyrobów względem etołu wielopozycyjneG0 
/4/ ne poetać tnechanizau dźwlgniowo-krzywko-
weG0, któreG0 krzywka je9t sztywno połączona 
z Jarzmem i stanowi zespół napędowy wprawia-
1«cy dźwignię w ruch wahadłowy, którei jeden 
koniec jeet zamocowany przegubowo na łożu /I/, 
à drugi współpracuje z popychaozea /64/ usta¬ 
wionym na łożu /I/ współosiowo za stołem wle-
lopozycyjnya /A/. /13 zastrzeżeń/ 

4(51) B08B Al (21) 274048 (22) 88 08 03 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Szulc Anna, Minorska Aleksandra, 

Kłopotek Alojzy, Włesiuk Danuta. 
Kłopotek Beata Barbara, Sadowaki Tadeusz 

(54) środek myjęco-czyszczący 
(57) Wynalazek dotyczy noweG0 środka myjacoi 
-czyszcząceG0 w postaci dyspersji, pasty lub 
proszku, przeznaczoneG0 do mycia, czyezczenia, 
polerowanie i odkażania zastaw stołowych, na¬ 
czyń stołowych i kuchsnnych, urz«dzsń sanitar¬ 
nych, przedmiotów ze srebra, posrebrzonych, 
chromowanych, niklowanych 1 platerów, do mycia 
ailnie zabrudzonych rąk ltp., w którym zaeto-
eowano Jako czynnik czyszczaco-polsrujęcy 
szlamy solankowe, zawierająca 31-58% waG0wych 
drobnoziarnistej frekcji stałej o granulacji 
nie przekraczającej 35 mikrometrów. 

Środek według wynalazku zawiera: od 10 do 
90% waG0wych szlamów solankowych, od 1 do 10% 
waG0wych zwi«zków powierzchniowo czynnych, od 
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0*9 do 5% waG0wych inhibitorów korozji, od 
0,6 do 6% waG0wych emulgatorów 1 dyspergatorów, 
od 1 do 85% waG0wych aktywnych wypełniaczy« od 
O do 60% waG0wych wody poza woda. w szlaneeh 
solankowych oraz ewentualnie kompozycję zapa¬ 
chowa^ barwnik 1 regulator odczynu do pH • 7 -
11. /I zaetrzeżenie/ 

4(51) B09B Al(21) 274158 (22) B8 06 09 
(71) Przedsiąbioretwo Produkcyjno-Wdrożeniowe 

"PROMOCJA- Sp. z o.o.» Gdansk 
(72) Waląg Ryszard, Piotrowakl Jan, Wienlewaki 

Włedyałew 
(54) Utyllzator fakalll 
(57) Utyllzator na állnak /I/ napędzany ellnl-
klea /14/ poprzez przekładni« /15/. Ślimak /I/ ma 
zwoje o zmieniającej ale głębokości, ułożyeko-
wane w obwodowym filtrze /2/, poprzez który 
cleoz wysysana jeet do komory /6/ połączonej 
z otworem wylotowym. Oeady traneportowane sa. 
ozféola górną /8/ ólimaka /!/ i prażone przez 
spirale grzejne /10/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B21C Al(21) 2742B8 (22) 88 08 17 
(71) Biuro Projektowo-Konetrukcyjne Przemysłu 

Materiałów Budowlanych "ZREMB", Wrocław 
(72) Woyczyńaki Andrzej« Żuchowskl Ryszard 
(54) Układ do dyatrybucil. zwłaszcza szkła 

wodneG0 na wlewek 
(57) Wynalazek rozwlfzuje zagadnienie zmecha¬ 
nizowania prac związanych z pokryciem wlewka 
azkłea wodnym w proceele wyciekania wlewka w 
tulal praay. 

Układ jaet wyposezony m zbiornik /I/, 
pod którym a« zainstalowane rolki /2/, oraz w 
cylinder przeeuwu /3/ i cylinder uchylania 
/4/, których tłoczyeka odpowiednio /5 i 6/ s« 
połączone z uchwytem /7/. W pobliżu otworu 
epustowsG0 zbiornika /!/ jest zamontowany po¬ 
dajnik /10/, natoalaat w pobliżu rolek /2/ 

jeat zainstalowana prowadnica /li/. Ponadto 
tłoczy oko /5/ zawiera przegub /8/. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) B21D 
B65G 

Al(21) 274349 (22) 88 08 10 

(71) Huta Łabędy, Gliwice 
(72) Sitek Jerzy, Nowak Jan, Mikrut Alekaander, 

Ulfik Alfred 
(54) Stanowląko odbioru, zwłaszcza łuków 

Kopalnianych po gięciu 
(57) Wynalazek rozwiązuje problem aamoczynneG0 
gromadzenia łuków kopalnianych po ich gięciu 
w procoeie wytwarzania łuków kopalnianych. 

Stanowisko odbioru» zwłaszcza łuków ko¬ 
palnianych po gięciu aa atół /I/, w którym osa¬ 
dzone są rolki transportowe poprzeczne /2/ 
pomiędzy którymi znajdują alą zablereki wzd¬ 
łużne /3/. Z boku stołu /I/ znajduje eię zde¬ 
rzak boczny /4/, a na końcu zderzak czołowy 
/5/> W obrębie zdarzeka boczneG0 /4/, nad sto-
łsm /I/ znajduje się zwieracz obwodu /&/, usy¬ 
tuowany w przybliżeniu równolegle do zderzaka 
boczneG0 /4/. Uchylny ekran /9/ teG0 zwieracza 
/8/ zamocowany Jest,poprzez elementy izolujące 
/10/f do konstrukcji stołu /I/ a do uchylneG0 
ekrenu /9/ podłączony Jest zeepół zasilający 
/li/ obwód prądowy o napięciu do 24 V, tak 
aby wygięty łuk /?/ leżący na rolkach trans¬ 
portowych poprzecznych /2/ stołu /!/, po zet-
nląciu się jeG0 początku z uchylnym ekranem 
/9/ zamknął obwód prądowy, stsrujący mechaniz¬ 
mem napędowy« zablereków wzdłużnych /3/> 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B210 
823Q 

A3(21) 280990 (22) 89 08 0% 

(61) patent 139049 
(71) Biuro Projektów 1 Kompletacji Oostaw 

Maszyn i Urządzeń Hutniczych 
"HUTMASZPR036KT-HAPEK0-, Katowice 

(72) Wąeowakl Czesław. Gwóżdz Ryszard 
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(54) Bvnna podająca praty lub rury do prosta-
Tak W 

('57} Rynna charakteryzuje alf tv«, te do prza-
euwneG0 w pionia zaaykajęceG0 aleaentu /2/ ze-
•ocowane a« dwa wyrzutniki /5/. 

Rynna nm ewej dłuG0ści podzielona jaat nm 
elasenty aejęce wykładzinę /10/ oraz alasenty 
•tanowlęce oałonę wirująceG0 pręta /6/. 

/2 zeetrzetanla/ 

4(51) B21L A2(21) 278426 (22) 89 03 21 
(71) Przedsiębiorstwo Wielobranżowa "AGRIPOL" 

Sp. z o.o.« Poznan 
(72) Clnoezke Wojciech, Kobyllnaki Henryk, 

Llaak Danuez, Sawickl Stanieław, Troc 
Bazyli 

(54) Spoaób 1 urządzanie do produkcji ogniwek 
z drutu metaloweG0 

(57) Spoaób polega na ty«, ta for«owenie epl-
ralki /a/ z drutu /c/ odbywa alf na trzpieniu 
/2/ w tulejce /!/, przy czy« trzpień /2/ obra¬ 
cając tlę powoduje wauwanla ale drutu /c/ w 
rowek aplrall /6/ i kaztałtowanla drutu /o/ 
w eplralkę /a/. Z ufornowanej aplralkl /a/' 
odcinane a« kolejno ogniwka /b/, a ciecia 
następuje aiedzy noże« pozloay« /3/ a nozea 
pionowy« / 4 / # po czy« doglnak /5/ doglna ogniw¬ 
ka /b/ pozoatawiajtc azezallny około 1,3 gru¬ 
bości drutu /o/. 

Urządzenie aa w otworze tulejki /I/ 
ualeezczonę aplrelkę /6/, wewnętrz której 
poruaza ale rucha« obrotowy« i poeuwleto-
«zwrotny« trzpień /2/, przy czy« trzpień /2/ 
w przekroju poprzeczny« «a keztałt kwadratu 
lub azaśclokfta foreanaG0. /2 zaatrzazenla/ 

4(51) B22C Al(21) 274074 (22) 88 08 03 
(71) Dolnośląskie Zakłady Magnezytowe, 

âtvidnica 
(72) Elanar Michał, Ząbek Ewa 
(54) Oanowa ziarnowa aąą foralaraklch 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy 
jakości «aa foralaraklcn przy jednoczeany« 
uzyskiwaniu czystych powierzchni odlewów. 

Spoeób polega na wetepny» zmieleniu aag-
nazytu 1 rudy chromitowej, a następnie przyG0¬ 
towaniu «ieszaniny zawierającej 30 do 95% 
aagnezytu prażoneG0 1 5 do 70% rudy chroaito-
wej nleprażonej lub 63 do 200% «agnezytu suro¬ 
weG0 i 5 do 70$; rudy chromtowej nieprazonej. 
Po dodaniu środków wiatacycn «aaę brykietuja 
alf i następnie wypala w teajperaturza od 
1473O do 2273OK. Po wypaleniu kruszy się l/lub 
•lale otrzy«any półprodukt, po czy« poddaje sie 
G0 separacji do aoaentu uzyakania uziarnienla 
od 0,15 do 0,40 nlllnetra. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) 8220 Al(21) 274235 (22) 88 08 12 
(71) Politechnika 3l«eka i«. W. PetrowakieG0, 

Gliwice 
(72) Ciaślak Łucja, Orirwr Stefan, Nowoaialakl 

Ryszard, Waazczuk Andrzej 
(54) Spoaób wytwarzania metalowych drutów 

kaztattowyoh «ikrokryatallcznych i 
iibrflezných 

(57) Spoaób polega na ty«, że ciekły metal 
odlawa ale na walać z naciętym obwodowo row¬ 
ki a« i o średnicy zależnej od powierzchni 
przekroju poprzeczneG0 drutu,przy ozym £ 0,01 
a d oznacza średnicę zastępcza, dowolneG0 
kaztałtu przekroju drutu o powierzchni a 1 O 
-średnicę walca chłodząceG0 lub też ciekły 
aatal odlewa się między dwa walca, z których 
jeden ma nacięty rowek obwodowy/e drugi «a 
wyatęp obwodowy, przy czym' walce zazębiaj« eię 
tak, że «iędzy niai występuje obwodowa wolna 
przeatrzeń o wymagany« kształcie 1 wymiarach 
przekroju poprzeczneG0 drutu, przy czyn przy¬ 
najmniej jeden walec «a średnicę zależne od 
powierzchni przekroju poprzeczneG0 drutu oraz 
d ^ 0,01. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B238 Al(21) 281232 (22) 89 08 29 
(71) Kombinat Oórnlczo-Hutniczy Miedzi 

Zakład Doświadczalny, Lublin 
(72) Andrzejek Krzysztof, Kozlckl Zdzisław. 

Kublcki Zbigniew, Lltwinienko Michał, 
Makuchowekl Ryszard, Mlłuoh Jan, Nlewójt 
Oanuez, Oatropoleki Ludwik, Pakuła 
Edaund, Rewak Andrzej, Zajęć Stanisław 

(54) Wiertarka udarową 

(57) Wiertarka akłada elę z obrotnika /3/ i 
udarnika zawierajęceG0 korpus /I/, bijak /6/, 
tuleję duże /2/ oraz tuleję «ałę /4/. Udarnlk 
zamknięty jeet kolektore« /5/, który wyposa¬ 
żony jest w wymienny kołpek /7/. Obrotnik /3/ 
wyposażony jeet w silnik hydrauliczny /10/ 
połęczony z obrotnikiem przez pływajęco osa¬ 
dzony watek napędzający /9/. /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) B23O Al(21) 274223 (22) 88 08 11 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy G0epoderkl 

Remontowej Energetyki, Wrocław 
(72) Pazurek Kazimierz 
(54) Ukoaowarka uniwersalna 
(57) Ukosowarka uniwersalna zawiera centrujący 
uchwyt /!/; który stanowiš obejmujące rurę 
1 poleczone przesuwnie prowadnicami /2/ mocu¬ 
jące szczęki /3/ mające od strony czołowej 
kołki /4/, na które nasadzona jest centrująca 
dźwignia oraz mające śruby /6/ # nocujące noś¬ 
na płytę /7/ z przytwierdzonymi do niej dwiema 
stałymi rolkanl /8/ i jedne przesuwne rolka 
osadzona w auporcie, 1 ze zderzakiem posuwu 
/li/, mająca wbudowana zębata przekładnię /12/ 
połączone z napędem /13/, której zakończony 
uzębieniem napędowy wałek, zazębia się z osa-
dzonyn obrotowo w rolkach /8/ zębatym wieńcem 
/15/ z przytwierdzonymi narzędziowymi suportaml 
/16/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) B23K Al(21) 274275 (22) 88 08 16 
(71) Instytut Spawalnictwa, Gliwice 
(72) Kot Stanisław, Kuczora Michał, Kamlńskl 

Zbigniew 
(54 ) Hakowe zgrzewadło punktowe 
(57) Hakowa zgrzewadło ma korpus /I/ tylny 
z transformatorem /3/ zgrzewalniczym. Prze- 4 

suwnie względem korpusu /I/ zamocowany jest 
korpus /6/ przedni połączony z siłownikami 
pneumatycznymit których przednie końce tło-
czysk połączone sa zworą /15/, w której osa¬ 
dzona jest wymienna elektroda /16/ mająca 
rurkę /18/ wodna 1 połączona przewodem /20/ 
elektrycznym z transformatorem /3/. Druga 
elektroda /25/ osadzona jest poprzez izola¬ 
cyjna tuleję /23/ w uchwycie /22/. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) B23K A1(21) 274290 (22) 88 08 V 
(71) Zakłady Aparatury Chemicznej "METALCHEM", 

Opole 
(72) Urbowicz Ryszard, Tomászewski Antoni, 

Grabiński Jerzy« Krawczyk Stanisław, 
Niedźwiecki Kazimierz, Semków Andrzej 

(54) Sposób łączenia rurek miedzianych do 
Tcian sitowych ze stali niękowęglowejt 

zwłaszcza w wymiennikach ciepła 
(57) Sposób łączenia rurek miedzianych do 
ścian sitowych ze stali niskowęglowej, zwłasz¬ 
cza w wymiennikach ciepła za pomoce spawania w 
osłonie arG0nu, polega na tym, że powierzchnie 
rurek miedzianych do łączenia oczyszcza się du 
metaliczneG0 połysku, przemywa rozpuszczalni¬ 
kiem, osadza w otworach ściany sitowej ze sta¬ 
li niskowęolowei i podgrzewa do temperatury 
250 do 300°C,a łączy się elektroda o składzie 
C-0,03%, Sl«0,3%, Hn- 3.0%, Cr«20%, Ni powyżej 
67%, stosunek Nb/Ta - 2,5%, Fe-1,5%, CO po¬ 
niżej 0,08% przy natężeniu prądu 90 do 150 
amper, /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B23K Al(21) 281002 (22) 89 08 10 
(30) 88 08 12 - DE - 3827417.5 
(71) Messer Griesheim GmbH, Frankfort, DE 
(54) Sposób cięcia palnikiem przy użyciu 

ciekfoflo tlenu i urządzenie do cięcia 
z wykorzystaniem ciekłeG0 tlenu 

(57) Sposób cięcia palnikiem, w flctórym tlen w 
ciekłej postaci zostaje sprężony pod wysokim 
ciśnieniem i poprzez dyszę tnącą doprowadzony 
zostaje do miejsca cięcia, charakteryzuje się 
tym, że wychodzący z dyszy /10/, znajdujący 
się w niskiej temperaturze, strumień ciekłeG0 
tlenu ma temperaturę niższą od temperatury 
wrzenia tlenu w ciśnieniu otoczenia. 

Urządzenie według wynalazku zawierające 
urządzenie zasilające dla płynneG0 tlenu, za 
którym włączona Jest pompa wysokociśnieniowa, 
która od atrony wyjściowej połączona jest z 
dyszą tnącą, charakteryzują się tym, ża po¬ 
między urządzeniem zasilającym /13/ i pompą 
wysokociśnieniowe /15/ umieszczone Jest chłod¬ 
nica /14/, która połączono jest z zasobnikiem 
/20/ na środek chłodzący korzystnie na płynny 
8zot. /9 t e ź ń / 
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4(51) B23P A1(21) 280159 (22) 69 06 22 
(30) 88 06 22 - HU - 3169/88 
(75) Vízi György, Vlzl Andris. Széle» Pêl 

Szentner Ferenc, Budapeszt« HU 
(54) Element naroża pojemników 
(57) Element naroża złożony Jest z wygiętych 
składowych elementów /A, B/ połączonych sps-
wanien. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) B23Q Al(21) 274140 (22) 88 08 09 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Szafarczyk Maciej, Winiarski Andrzej 
Í54) Urządzenie do pomiaru zużycia narzędzia 

w obrabiarce 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie prawid¬ 
łoweG0 ustawienia ostrza przy równoczesny* 
posiarze otępienia ostrza. 

Urządzenie charakteryzuje ale tym, te 
płaskš stopka /3/ oraz ostry trzpień /6/ aa 
osadzona przssuwnls w obudowie urządzenia /2/, 
umieszczoneG0 w obszarzs ruchu narzędzia /4/ 
obrsblsrkl stsrowanaj numerycznie. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B23Q Al(21) 274207 (22) 88 08 12 
(71) Centrum Badawczo-Konatrukcyjne Obrabiarek, 

Pruszków 
(72) Plotrowek1 Ireneusz, Olszewskl Jerzy 
(54) Autonomiczna stacja obróbkowa 
(57) Autonomiczna stacja obróbkowa ma kształt 
litery "T". Dłuższe ramie stacji stanowi ob¬ 
rabiarka /I/, manipulator przedmiotów /2/, 
magazyn oprawek narzędziowych, manipulator 
oprawek narzędziowych,ramię poprzeczna - auto¬ 
matyczny magazyn przedmiotów na paletach /5/. 
Magazyn oprawek narzędziowych i magazyn palet 
za szczękami /7/ znajdują się między obrabiar¬ 
ką /V a magazynem przedmiotów /5/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) 6248 Al(21) 274128 (22) 88 08 05 
(71) Fabryka Maszyn Odlewniczych, Kraków 
(72) Danek Dan, Uchacz Stanisław, Kłusak 

Kazimierz, Werhun Andrzej 
(54 ) Urządzanie do ciągłeG0 szlifowania 

przedmiotów o ścianach równoległych 
(57) Urządzanie charakteryzuje się tym, że ma 
przejezdny wózek /li/ osadzony przesuwnie na 
pośrednim wózku /25/, który od dołu jest usy¬ 
tuowany przeauwnis w korpusie /38/. Wózek prze¬ 
jezdny /li/ zawiera płytę umieszczone wahliwiS 
na ramie wózka /li/ za pomocą czopa oraz usta¬ 
lających śrub. Do płyty Jest przytwierdzony 
wrzsciennik /5/ ze ściernica. /2/. Wózek przejez¬ 
dny /li/ ma z jednej strony koła z wgłęblenia-
mi na obwodzie dis toczenie eię ich po pryz¬ 
matycznym torze, który jest przytwierdzony od 
góry do pośrednieG0 wózka /25/, a z drugiej stro¬ 
ny wózek /li/ ms koła o kształcie beczkowym, 
które stykają się z płaskim torem przytwier¬ 
dzonym od góry do pośrednieG0 wózka /25/. 

Urządzenie ms zastosowanie w przemyśle 
odlewniczym do szlifowania grzejników, skrzy¬ 
nek elektrotechnicznych itp. przedmiotów. 

/6 zaetrzsżeń/ 
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4(51) 6256 Al(21) 274071 (22) 88 08 03 
(71) Instytut Transportu SamochodoweG0, 

Warszawa 
(72) Borkowaki Edward, Czajka Ryszard, 

Oaklerko Andrzsj, G0łeszewski Marek 
(54) Sposób demontażu połąoząń aworinipwyoh 

elementów zawieszenia samochodów cięża¬ 
rowych i autobusów oraz urządzanie 
stosowania teąo sposobu 

(57) Przedmiotem wynalazku Jest sposób demort-
tatu połączeń sworzniowych elementów zawiesze¬ 
nia samochodów i autobusów oraz urządzenie do 
stosowania teG0 sposobu« wyciskające eworznie, 
działając na zasadzie rozpierania. Urządzenie 
składa sie ze specjalneG0 hydrauliczneG0 si¬ 
łownika JednostronneG0 dziacania /I/* na który 
od czoła Jsst nakręcona wymienna prowednica 
/2/, a od tyłu 89 nasadzone regulacyjne pod¬ 
kładki typu "U" /3/ oraz przeeuwna tuleja /4/, 
na które Jest wsunięty wymienny trzpień /5/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B2SB Al (21) 274072 (22) 88 08 03 
(71) Instytut Transportu SamochodoweG0« 

Warszawa 
(72) Borkowskl Edward, Czajka Ryszard, 

Osklerko Andrzej, G0łaszswskl Marek 
(54 ) Sposób demontażu połączeń sworzniowych 

elementów zawieszenia samochodów cleża-
Töwrych 1 autobusów oraz urządzenie do 
stosowania teG0 sposobu 

(57) Sposób demonteżu połączeń eworznlowych 
elementów zawleczenia aaaochodów ciężarowych 

i autobusów orzy pomocy urządzenia, okładają¬ 
ceG0 elę-z młotka pneumatyczneG0 /I/ wyposa¬ 
żoneG0 w wybijak /2/ wsuwaneG0 i prowedzoneG0 
w tulejowej prowadnicy /3/ wkręconej w korpue 
odpowiednio ukształtowanych, wymiennych pod trzy-
mek /A/ polega na tym, ze podtrzymkę /4/ zak¬ 
łada eię na wystający koniec wybijaneG0 sworz¬ 
nie, zaciska się podtrzymkę /4/ ns wsporniku 
zawieszenie tulejow« prowadnicę /3/, wsuwa 
alę wybijak /2/ w otwór prowednicy /3/ 1 wybi¬ 
ja się sworzsń ze wspornika młotkiem pneuRa-
tycznym /!/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B25B Al(21) 274119 (22) 88 08 05 

(71) Kopalnia Węgla KamienneG0 "ANDALUZOA", 
Piekary eląakie . 

(72) Posmyk Józef, Fraczek Bronisław, Nitka 
Henryk 

(54) Przyrząd do mocowania i unieruchamiania 
elementów cylindrycznych w trakcie ob- ' 
nSbkl 

(57) Przyrząd zawiera półcyllndryczne azczękl 
/2/ zamocowane na końcach ramion /I/ połączo¬ 
nych nożycowo za pomoce sruby /5/. Na prze¬ 
ciwległych końcach ramion /I/ aę zamocowana 
nakładki /3/ w kaztałcla rynien, przystosowa¬ 
ne kształtem do azczęk Imadła. 

Pomiędzy nakładkami /3/ Jest umlsszczony 
elastyczny amortyzator /A/ osadzony na prowad¬ 
nikach /6/ zamocowanych do wewnętrznych po¬ 
wierzchni nakładek /3/. Przyrząd mocuje się 
w imadle, a na szczęki /2/ nasadza się obra¬ 
biany detal /tuleję, cylinder/. Ookręcanie 
inadta powoduje rozparcie azczęk /2/ wewnątrz 
tulei, uniemożliwiając Jej obrót. 

/2 zastrzsżsnia/ 

4(51) B25H Al(21) 274168 (22) 88 08 09 
(75) Zając 3ózef, Kraków 
(54) Regulowane i obrotową stanowisko do obróbki 

"ręcznej 
(57) Stanowisko do obróbki ręcznej charaktery¬ 
zuje się tym, że na pionowej prowadnicy /2/, 
zamocowanej do podłoża za pomocą podstawy /I/« 
zamocowane jest ramię /3/ przssuwnis w płasz¬ 
czyźnie plonowsj oraz obrotowo wokół osi tsj 
prowadnicy, o kacie obrotu wynikłym z potrzeb 
przy wykorzystaniu stsnowlsks w praktyce. 
Ramię /3/ drugim końcem, w sposób zezwalający 
na wymianę, połączone Jeet z prowadnicę /5/, 
na końcu której zamocowany jest trwale stolik 
do mocowania obrabiansG0 przedmiotu, lub po-



lir 4 /42V 1990 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEG0 17 

łęczone Jest z prowadnic« /7/ z przsgubs« 
przestrzennym /B/, nm końcu której zamocowany 
jaat obrotowo w pleeZczyźnie platu «tolik /9/ 
do socowanla obrabianeG0 przedmiotu. Połęcze-
nla ranienia /3/ z każdą z prowadnic /S/ lub /7/ 
dokonana Jaat za pomoce przegubu przeatrzannaG0 
/4/, w który« każda z prowadnic /5/ lub /7/ 
zaaocowana jaat obrotowo l przeauwnie. 

/I zaatrzezania/ 

4(51) B25H Alf21) 274289 (22) 88 08 17 
(71) Zakłady Aparatury Chemicznej "METALCHEM", 

Opole 
(72) Grablnekl Derzy, Ciasny 3ózef 
(54) Cyrkiel do trasowania H"li przenikania 

łączonych rur o różnych średnicach, 
usytuowanych pod dowolny« kątem 

(57) Cyrkiel do traeowania linii przenikania 
łączonych rur o różnych średnicach, ueytuowa-
nych pod dowolny« katen, utworzony z dwóch 
ramion, z jedny« ruchomy» raaienie« i zaopat¬ 
rzony w głowicę do osadzenia rysika, charak¬ 
teryzuje się ty«, że «a ramię atałe /I/ zaopat¬ 
rzone w ruchoay suwak /2/ o posuwie wzdłuż¬ 
ny« i obrotowy«, a do suwaka /2/ na przegubowo 
przymocowane ra«lę wódz a. ca /3/, które «ocowana 
jest do wspornika osi rsgulacji średnicy rury 
przyłączonej. Rani« /I/ w górnej części «a 
przymocowany łęcznlk z kętomierzs« /5/, przy 
czyn ramię /I/ oaadzona jest czope« centruję-
cym /6/ w nawierceniu /7/ rury, a drugi ko¬ 
niec ma nocowany przegubowo do podpory /8/ 
zaopatrzonej w otwory /12/ nocowania ramienia 
/I/, przy czy« podpora /8/ oaadzona Jeat auw-
llwie w pryzmie /9/ zaopatrzonej w śrubę mo¬ 
cowania /10/ i ustawiona jast pod ketem 90° 
do płaszcza rury łęczonej /li/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B25H 
H02K 

A2(21) 279359 (22) 89 05 08 

(71) Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla 
-WSCHÔO", Zakłady Naprawcze PW "WSCHÔO*. 
Katowice 

(72) Szwed Zygmunt, Walter Leazek, Kleezko 
Bolesław, Cichoń Tadeuaz 

(54) Stanowisko napraw allnlków elektrycznych 
(57) Stanowisko «a zastosowanie przy naprawach 
średnich allnlków elektrycznych górniczych 
konbajnów chodnikowych. 

Stanowisko charakteryzuje się ty«, że na 
podatawia /!/ zamocowana jeat wychylna rama 
/2/ mająca oś obrotu /O*/, połączona z prze¬ 
kładnię /6/ zębate. Do blokowania ramy w 
akrajnych położeniach służy sworzen /7/. W osi 
pionowej do podstawy zamocowany jast obrotowo 
wysięgnik, który na ranieniu na zamocowane 
tuleję z osadzony« obrotowo w osi /O«/ przy-
rzęden /16/ montażowym. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B250 
B65Û 

274348 (22) 88 08 10 

(71) Hut« Łabędy, Gliwice 
(72) Sitek Oerzy, Nowak Dan, Mikrut 

Alekeander, Ulfik Alfred 
(54) Głowica robocza manipulatora transporto¬ 

wa o. o 

(57) Wynalazek rozwlęzuje zagadnienie budowy 
głowicy roboczei manipulátora transportoweG0, 
do składowania ładunku na różnych wysokościach. 

Głowica robocza manipulatora transporto¬ 
weG0 na na konstrukcji noénej / I / zawieazony 
elastycznie elektromagnes / 2 / . Elektromagnes 
/ 2 / zawieazony jest na konstrukcji / I / na og¬ 
niwach / 3 / o takiej dłuG0ści, aby luz / 6 / po¬ 
między konatrukcję / I / a gabaryten elektroaag-
neau / 2 / był wlękazy od odcinka / 7 / drogi 
pionowej przemieszczenia końcówki ramienia wy-
lęcznlka niestabilneG0 / 4 / do «oaentu jeG0 
zadziałania. Wyłęcznlk / 4 / ossdzony jest na 
konstrukcji /!/ 1 włęczony jest w obwód ste¬ 
rowania mechanizmu opuszczania głowicy. 

/I zastrzeżenie/ 
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4(51) B278 Al(21) 274182 (22) 88 08 10 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

MaszynoweG0 Leśnictwa« Wrocław 
(72) Kubny Teodor. 8orkowakl Witold, 

Moryń Józef 
(54) Złącze szybkomoculaca wrzeciona wiertarki 

?o drewna 
(57) Złęcz* charakteryzuje sie tym, że na koń¬ 
cówce /I/ wrzeciona wykonane jest ścięcie 
płaskie /2/, m na obwodzie wrzeciona, na koń¬ 
cu teG0 ścięcia, wykonany Jest poprzecznie 
mlmośrodowo rowek /3/, zaś w oprawce /4/ wy¬ 
konane jest wgłębienie lub otwór przelotowy 
prostopadły do jel osi wzdłużnej, do któreG0 
wtłoczony jest kołek walcowy. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) S288 A1Í21) 274079 (22) 88 08 03 
(71) Polttachnika Śląska i*. W. PstrowskieG0, 

Gliwice 
(72) Mikoś Dan 
(54) Sposób wytwarzania prefabrykatów betono¬ 

wych przy uryfciiPinachanlczneG0 prasowani! 
G0rscych mieszanek betonowych z jedno¬ 
czesnym próżnowanie» 

(57) Według wynalazku najpierw przyG0towuje 
się zaczyn cementowy na G0ręcej wodzie o tem¬ 

peraturze 60-90 C z dodatkiem popiołu hutni¬ 
czeG0 w ilości 5-30% zawartości cementu 1 mie-
sza G0 w aieezsrkach szybkoobrotowych od 
2500-6000 obrotów na «lnutę w czasie 1-4 «lnut. 
Tak przyG0towany zaczyn pozostawia się na 10-
-30 Minut, Miesza się z kruszywem podgrzanym 
do temperatury 60-90°C w czasie 1 do 3 Minut 
i poddaje się tę G0ręcę mieszankę prasowaniu 
pod naclakie* 4-40 MPa z jednoczesnym próż-
niowanlea w podciśnieniu od 600-200 hPa. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B28B Al(21) 274184 (22) 88 08 10 
(71) Biuro Projektów Przemysłu CementoweG0, 

WapienniczeG0 i GipsoweG0 "BIPROCEMWAP", 
Kraków 

(72) Pleetrak Oózef, Zachuta Leszek 
(54) Stanowisko do zagęszczania betonu 

w formach podkładów strunobetonowych 
(57) Stanowisko do zagęszczania betonu ma pod-
noóny pomost /4/, w poetaci wycinka toru /I/, 
otrzymujący napęd od siłownika pneumatyczneG0 
/7/. Zespoły wibrujęce /16/ z pneumatycznymi 
uchwytami /17/ zawieszone sę na zawieaiach 
/15/ nad pomostem /4/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) B28C Al(21) 274246 (22) 88 08 15 
(71) Opolskie Przedsiębiorstwo Ceramiki 

Budowlanej, Opole 
(72) Szała Władysław, Kałwa Franciszek 
(54) Uclnarką wielostrunowa do wyrobów 

ceramicznych 
(57) Uclnarką wielostrunowa charakteryzuje się 
ty«, że uclnarką bloków /I/ wyposażona jest 
w przsnośnik /9/ napędzany poprzez Jednokierun¬ 
kowe sprzęgło /10/, któreG0 zapadka jest pod¬ 
parta dwustronnie, przy czym mechanizm cięcia 
/12/ ucinarki bloków /I/ ma koła pasowe skła¬ 
dające się z segmentów blaszanych połęczortych 
z piasta za pomoce kołnierza, pierścienia dys¬ 
tansoweG0 i złącza. Podajnik /2/ ma ramę przemie¬ 
szczające się w płaszczyźnie pionowej 1 wypo¬ 
sażone we wsporniki z belkami wzdłużnymi, na 
których z jednej strony zamocowane sa obudowy 
łożyskowe kół /23/ napędzajęcych pasy /24/ z 
druglsj natomiast zamocowana jest oć kół zwrot¬ 
nych /26/, przy czym wsporniki z belksml wzd¬ 
łużnymi osi kół zwrotnych /26/ osadzone sa 
wewnętrz płaszczyzny pionowej ograniczonej pa¬ 
sami /24/. Podajnik poprzeczny /i/ ma dwa dol¬ 
ne wały napędzaJęce pasy /28/ oraz dwa górne 
wały /29/ zwrotna wyposażone w łożyska samo-
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nastawne ekłedajece ala z łożyska ślizG0weG0, 
wspornika 1 przegubu kulisteG0, przy czy« kaź-

. de koło paaowa osadzone Jeet na wale /29/ po¬ 
przez łożysko ślizG0wa« natomiast paay /28/ 
są prowadzona za pomocą bocznych skośnych pro¬ 
wadnic. Mechanize ciecia /5/ na dolny uchwyt 
•ocujacy at runy. /I zaatrzeżenle/ 

4(51) B29B Al(21) 274059 (22) 88 08 04 
(71) Biuro Projektów 1 Ooataw Inwestycyjnych 

"METALCHEM", ßllwlce 
(72) Procyk Mirosław, Grochowski Stanisław 

1 (54) Urządzanie do granulowania tył 1 taén 
z termoplastycznych tworzyw sztucznych 

(57) Urządzenia do granulowania żył 1 taśm, 
zwłaszcza z tworzyw termoplastycznych, skła¬ 
dające się z noża atałeG0 1 walca tnąceG0 ło¬ 
żyskowaneG0 w tulejach, charakteryzuje się 
tym, że specjalnej konatrukcjl tuleja /5/ po¬ 
siadają uzębienia éliaacznic współpracują¬ 
cych ze ślimakami, która stanowię układ regu¬ 
lacji azczeliny ciecia. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B32B A2(21) 279327 (22) 89 05 05 
(71) Zakłady Tworzyw Sztucznych "ERG", 

Gliwice 
(72) Kurda Henryk, Nowakowaka Maria, Szlachter 

Rouan, Wyderka Zbigniew, Chrapka Hanna, 
Malarski Kazimierz, Bljak Mariusz, 
Danowakl Zbigniew 

(54) Sposób wytwarzania lawInatow fenolowych 
(57) Sposób wytwarzania laminatów fenolowych 
polegający na impregnacji nośnika apoiwen fe¬ 
no Iowy a, następnie na wysuszeniu impregnowaneG0 
materiału przy Jednoczesnej kondeneacji żywi¬ 
cy 1 następujęcym po tyn utwardzeniu, charak¬ 
teryzuje się zastosowaniom mieszaneG0 układu 
nośnika z tkaniny bawełnianej 1 tkaniny szkla¬ 
nej, przy czym rdzeń płyty stanowią przemien¬ 
nie ułożone warstwy tkaniny szklanej i tka¬ 
niny bawełnianej, nasycone żywic« fenolowe,a 
warstwy zewnętrzne etanowi tkanina bawełniana. 

/I zeetrzeźenle/ 

4(51) B413 Al(21) 274256 (22) 88 08 17 
(75) Sadoweki Robert, Warszawa; Waż Mirosław, 

Warszawa 
(54) Sposób wielokrotnej regeneracji kaset 

z tekstylne taćma bar*I;»ca w obiegu 
zamkniętym, zwłaszcza do drukarek mozai¬ 
kowych współpracujących z komputerami ""* 
osobistymi 

(57) Sposób regeneraci i kaset polega na roz¬ 
cięciu zamkniętej pętli taśmy, a naatępnie ko¬ 
la Jnym lub Jednoczesnym ueunięclu taśmy zuży¬ 
tej i wprowadzeniu do kasety nowej taśmy. Po 
wymianie ładunku kasety konce nowej taśmy łą¬ 
czy się w calu odtworzenia obiegu zamknięteG0. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) 8603 Al(21) 274064 (22) 86 08 04 
(75) Nowak Paweł, Pawłowice Slęokle 

Nowak Stanisław, Frankfurt, RFN 
Chronik Stefan, Ustroń 

(54) Dach odsuwalny 
(57) Istotę wynalazku Jeet przesuwne umlesz-
ozenle szyby /2/ w ramie /!/ umocowanej do 
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dachu pojazdu 1 uszczelnianej za pomaca uezczel-
kl pneumatycznej /3/ zaallanaj z układu podciś¬ 
nienioweG0 pojazdu. 

Krańcowa położenia szyby /2/ uatalają 
alaatycżna zderzaki. Mt rozwiązaniu zastosowano 
zapadkowy układ zamykający, przy czyn dźwignia 
zaaka spełnia także rola przełącznika eterują-
ceG0 układea podciśnieniowym. Wynalazek aa 
zastosowanie, zwłaszcza w pojazdach samochodo¬ 
wych do inteneywnej wentylacji kabiny. 

/9 zastrzeżeń/ 

4(51) B60T Al(21) 280391 (22) 89 07 03 
(30) 88 07 07 - CH - 02598/88-2 
(71) Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon -

Buhrle AG, Zurych« CH 
(54) Instalacja hamulca bezpieczeństwa dla 

pośrednio działająceG0 hamulca pneuma¬ 
tyczneG0 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienia urządze¬ 
nia ostrzegawczeG0, przy gwałtownych zmianach 
ciśnienia w główny« przewodzie powietrzny» po-
érednio działejęoeG0 hamulca pneumatyczneG0• 

Inatalacja charakteryzuje się tym, źe 
ciśnieniowy wyłącznik różnicowy /41/, stanowię-
cy urządzenie do pomiaru przepływu, włączony 
jest równolegle do aerwozaworu elektryczneG0 
/22/ i do dławika /40/, w celu wskazania od¬ 
powietrzania lub napełniania główneG0 przewo¬ 
du powietrzneG0 / U / tylko wtedy, gdy aerwo-
zawór elektryczny /22/ Jeat zamknięty. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B616 Al(21) 278657 (22) 89 Ü4 05 
(30) 88 05 24 - 00 - WPS 61G/315981-8 
(71) Ministerium för Verkehrswesen, Berlin 00 
(72) Bewernlck Gunter, Müller Lothar 
(54) Urządzenie do wyłączania główneG0 mecha¬ 

nizmu sprężyny naciskowej automatyczneG0 
sprzęgu rozciggajaco-éciakajaceG0 dla 
pojazdćw szynowych 

(57) Urządzenie ma na tulai /I/ zderzaka bocz¬ 
neG0 /2/ pojazdu ezynoweG0 zamocowany element 
uatalający /4/ obejmujący element przenoszący 
/3/. Element przenoszący /3/ Jeat na swym koń¬ 
cu« od strony zderzaka, wyposażony w kończący 
alf w odstępie /a/ wzglądem talerza /5/ zde« 
rzaka boczneG0 /2/ i korespondujący z tym 
talerze» /5/ zderzaka przyclak /6/, a nm ewyn 
drugi« końcu ma przesuwny ogranicznik /7/, 
któreG0 podparcie /8/ Jest na zasadzie połą¬ 
czenia kaztałtoweG0 i alłowaG0 połączone z 
podłuźnicą środkową /9/ pojazdu azynoweG0 i 
umieszczone w odstępie /b/ za tylnymi powierz¬ 
chniami docisku,znajdująceG0 się w stanie za¬ 
montowany» i nlsobciążonyn główneG0 mechanizmu 
aprężyny naciekowej /li/. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) B650 A1Í21) 274088 (22) 88 08 U5 
(75) Waszczuk Mieczysław, Lublin 
(54) Worek antyhygrgskopijny 
(57) Istotą wynalazku Jeet wyposażenie worka 
wykonaneG0 z "rękawa" z folii polietylenowej 
w wantylek odpowietrzający zastępujący perfo¬ 
racje oraz w zasuwkę pozwalającą na hermetycz¬ 
ne zamknięcie otworu wsypoweG0. Worek jest 
przeznaczony do przechowywania i przewozu ma¬ 
teriałów sypkich hygroakopijnych, zwłaszcza 
nawozów mineralnych 1 cementu. 

/I zastrzelenie/ 

4(51) B65D Al(21) 274206 (22) 88 08 12 
(71) Centrum Badawczo-Konetrukcyjne Obrabiarek, 

Pruszków 
(72) Plotrowa«! Ireneusz, Olezewaki Derzy 
(54) Paleta dla przedmiotów obrotowych symet-

rycznycn* 
(57) Paleta ma na górnej powierzchni na list¬ 
wach /4/ u8ytuowane zestawy pryzm,utworzone z 
kaztałtowników /2/ oraz ograniczniki /3/. Lia-
twy /4/ przymocowana aa do górnej powierzchni 
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palaty przy poaocy śrub /8/, których nakrętki 
osadzona at w rowkach pryzaowych /9/. Oś przed-
«lotów Jaet prostopadła do górnej powierzchni 
palaty. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B650 Al(21) 280070 (22) 69 06 16 
(30) 88 06 17 - US - 209084 
(71) Hoover Univeraal, Inc., Ann Arbor« US 
(72) Babia Dale Herbert« Pluaaer George Allen 
(54) Ukaztałtowanle podstawy pojemnika 

wytwarzaneG0 w procesie dmuchany». 
zwłaszcza ala nasycanych napojów 1 
"Sposób wytwarzania podstawy pojemnik« 
kształtoweG0 

(57) Ukaztałtowania charakteryzuj« alf ty«, 
ie podstawa zawiera nóżki /26/ # naja.ce promie« 
nlowo uformowane wewnętrzne i zewnętrzna kra¬ 
wędzią. 

Sposób wytwarzania podatawy polega na 
formowaniu nóżek przez keztałtowanie zewnęt¬ 
rznej części ścianek. /12 zastrzeżeń/ 

4(51) B650 A2(21) 280591 (22) 89 07 14 
(30) 88 07 15 - US - 219,732 
(71) Hoover Universal, Inc., Ann Arbor. US 
(72) Powers Thoaes Frederick 

(54) Ukaztałtowanle butelki wytwarzanej 
w procesie dmuchany«, zwłaszcza z 
niezależną podstawą 

(57) Ukaztałtowanie charakteryzuje ale ty«, 
że wewnętrzna ścianka podstawy /12/ «a wierz¬ 
chołek /26/ i wypukła zewnętrzne ściankę. /28/ 
przechodząca w cylindryczna ściankę /22/. Po¬ 
wierzchnie podpierające «a Je kształt łukowych 
wycinków /31/. /7 zastrzeżeń/ 

4(51) B650 A1(21) 280859 (22) 89 08 01 
(30) 88 08 01 - GB - 8818242.3 
(71) Tatra Pak Finança And Trading SA, 

Pully. CH 
(72) Reusing Hana 
(54) Arkusz lub taśma na opakowania i sposób 

ffiao wytwarzania oraz poieanik atanowiący 
Opakowania 

(57) Arkuaz lub taśma na opakowania wykonany 
Jaat z odkształcalneG0, zgrzewalnaG0 «atari«-
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ku z tworzyw «ztucznych 1 «a na co najanlaj 
jednaj «tronie wzór reliefowy utworzony na 
drodze plastycznej deformacji, zawierający wie¬ 
le blisko siebie położonych wgłębień /?/ l/lub 
żeber /6/. 

Przedmiotem wynalazku Jest również pojem¬ 
nik wykonany z ww. arkusza lub taśmy. ZG0dnie 
ze sposobem na co najmniej jednej stronie od-
kształcelneG0, zgrzewalneG0 Materiału z two» 
rzyw sztucznych wykonuje sie. na drodze plas¬ 
tycznej deforaacji wzór reliefowy, zawierajęcy 
wiele blisko siebie położonych wgłębień l/lub 
żeber zwiększających sztywność. 

/29 zastrzeżeń/ 

4(51) B65G 
F16N 

Al(21) 274077 (22) 88 08 03 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy 
Górnictwa OdkrywkoweG0 "POLTEG0R" 
Ośrodek Naukowo-Badawczy, Wrocław 

(72) Roeochackl 3an, Kwiatkowaki Bogdan« 
Kaufeld Oerzy 

(54) Sposób smarowania ****** łożyskoweG0 
Eręznika do przenośnika taśmoweG0 
T urządzenie do stosowania teG0 sposobu 

(57) Śpoaób według wynalazku polega na tym, że 
zdejmuje się przykrywkę osadzone na osi kręż-
nika, zaślepia eię powstała w ten sposób pierś¬ 
cieniowe szczelinę, a następnie poprzez otwory 
w głowicy zaślepiającej wtłacza się do węzła 
łożyskoweG0 smar aż do całkowiteG0 wypełnienia, 

Urządzenie według wynalazku ma ramę /14/, 
smarownicę /17/ nożna lub pneumatyczną /18/, 
dozownik smaru /19/ # dwa ograniczniki /20/, 
głowicę zaślepiającą węzeł łożyskowy i prze¬ 
wody łączące głowicę, dozownik i smarownicę. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B65U Al(21) 274078 (22) 88 08 03 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy 

Górnictwa OdkrywkoweG0 "POLTEG0R" 
Ośrodek Naukowo-Badawczy, Wrocław 

(72) Rosochacki Dan, Kwiatkowski Bogdan, 
Kaufeld 3erzy 

(54) Sposób demontażu wezła łożyskoweG0 
krążniką do przenośnika taśmoweG0 
i urządzenie do etoaowania teG0 
sposobu 

(57) Sposób według wynalazku polega na tym, 
że zdejmuje się przykrywkę osadzone ns osi 
krążnika, zaślepia się powstałą w ten sposób 
pierścieniową szczelinę, a następnie poprzez 
otwory w głowicy zaślepiającej wtłacza się do 
węzła łożyskoweG0 smar plastyczny aż do wy¬ 
sunięcia się pokrywy z plaaty, po czym demon¬ 
tuje się pozostałš elementy węzła łożyskoweG0 
w znany apoaób. 

Urządzenie ma ramę /14/, smarownicę 
/17/ lub pneumatyczna /18/ 1 głowicę zaślepia 
Jącą /7/. Ponadto urządzenie me przewody łą¬ 
czące głowlcf 1 smarownicę. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B65G Al(21) 280979 (22) 89 O8 O? 
(71) Polskie Koleje Państwowe, Centralne 

Biuro Konstrukcyjno-Tschnologiczne 
Zakładów Naprawczych Taboru KolejoweG0, 
Poznań 

(72) Cierlak Bronlaław. Górski Tadeusz, 
Spaleniak Marian, Gabryś Kazimierz 

(54) Przenośnik o ruchu posuwisto-zwrotnyfa 
(57) Przenośnik o ruchu poeuwieto-zwrotnym 
służy do skokoweG0 przemieszczenia resorów 
1 piór resorowych waG0nów kolejowych. Przez¬ 
naczony Jest do pracy w liniach technologicz¬ 
nych rewizji, lub naprawy resorów. 

Przenośnik charakteryzuje się tym, że 
rama /6/ przesuwna oparta jest na podnoénych 
rolkach /3/ i połączona Jest z raną /I/ «ÍBÍÍÍ 
poprzez tłoczysko siłownika /7/. 

/3 zastrzeżenia/ 
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4(51) B65H Al(21) 274172 (22) 88 08 11 
(71) Wolbroaskie Zakłady Przemysłu GumoweG0 

-STOMIL", Wolbroa 
(72) Osuch Ryszard, Górecki Zbignla«, Kur 

Kazimierz, Parek Andrzej 
i54) Urządzenie do zwijania wety w kręgi 
(57) Urządzenie jeet wypoaażone w płytę /2/ z 
usytuowane obeadę pionowa /3/, w której osadzo¬ 
na Jeat obrotowo tuleja /4/ z przytwierdzony* 
w jedny» boku wpustem /9/ # który połączony 
jaat auwliwie z rowkiea klinowy» /8/ wrzeclone 
pionoweG0 /7/ z tarcz« /10/ z przytwierdzonymi 
na obwodzio sworzniami palcowyai /li/, które 
wykonuje ruch osiowy w otworach /12/ tarczy /Ił/ 
przy czyn tarcza /13/ otrzymuje ruch obrotowy 
od kołków zablerakowych /15/ przytwierdzonych 
w dolnej części na obwodzie do tarczy /5/, któ¬ 
re otrzynuje ruch obrotowy od przynocowaneG0 
wieńca /6/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B66C Al(21) 263979 (22) 87 02 04 
(71) Fabryka Maszyn Budowlanych "FAMABA", 

Głogów 
(72) Grzebinoga Dan, Hrynkiewicz Czesław 
(54) Układ wysuwania przeciwciężaru 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienia samo¬ 
czynneG0 wybuwanla przeciwciężaru w określo¬ 
nej kolejności w stosunku do ruchów wyeięg-
nika i zapewnia pracę żurawia przy wysunlę-
tya przeciwciężarze oraz Jazdę przy wsunię¬ 
ty«. 

Układ aa elektromagnetyczny zawór /6/ 
•tarujęcy pracę siłownika /!/ podnoazenia wy¬ 
sięgnika i siłownika /10/ wysuwania przeciw¬ 
ciężaru. Zawiera również dwa układy starowa¬ 
nia elektryczneG0 aajęce wyłęcznlk krańcowy 
/I/ uruchamiany przeciwciężarem wounięty», 
wyłącznik krańcowy /2/ rozwierany przeclwcię« 
żarea wysunięty», wyłęcznik /V osadzony na 
wsporniku wysięgnika oraz wyłęcznik /A/ usytu* 
onany przy dźwigni /5/ ręczneG0 sterowania 
rozdzielaczem /13/. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) B66C Al(21) 274270 (22) 88 08 16 

4(51) B66C Al(21) 274272 (22) 88 08 16 
(71) Fabryka Samochodów Małolitrażowych, 

Bielsko-Biała 
(72) G0azczyński Janusz, Laszczak Oózef, 

Tomalik Władysław, Rozum Dan, 
Paterkowski Andrzej, Clszyńskl D*nt 

Bułka Roman 

(71) Przedsiębiorstwo Ooświadczalno-Produkcyjne i 
Oźwlgów Samochodowych "BUMAR-BEOES", ' 
Bielsko-Biała i 

(72) Soena Edward, Stieber Ludwik 
(54) Samolezdna maszyna robocza • 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienia konatruk- ; 
cji obrotowej maszyny roboczej o prostej bu- < 
dowie i dobrych peraaetreoh eksploatacyjnych 
bez potrzeby atoeowania obrotoweG0 nadwozie 
i znacznej liczby podpór. 

Samojezdna »aszyna robocza charakteryzuj« 
aię ty«, że wysięgnik /I/ osadzony jest na ra¬ 
mie /%/ podwozia /4/, utworzonej w belki /5/ 
podłużnej i belki /!/ poprzecznej. Swobodny 
koniec belki /5/ podłużnej osadzony jeat na 
obrotowym wokół pionowej oei /II/ wózku /12/ 
z mechanizme« /13/ jaG0 obrotu. W »iejacu 
przecięcia eię wzdłużnej oei podwozia /4/ z 
przedni« oaię /8/ kół /14/jeadnych oaadzona 
Jeat w ramie /3/ pionowa podpora z przegubowa 
podstawkę /18/ podporowe. /7 zastrzeżeń/ 
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f54) Manipulator suwnicowy, rwłuzcta do 
wyciągania odlewów z łom ciśnieniowych 
maszyn adlawniczych 

(57) Manipulator charaktaryzuja alf ty«, źa 
raalę /I/ obrotowa aa przy końcu czop /9/ oaa-
dzony w łożyaku /10/, za który« uaytuowana Jest 
koło /14/ zębata współpracująca z zębatkę /IS/ 
połączone z siłownikle« /16/ pneumatyczny«. 
Ranie /I/ w części środkowej na wymienna wkład¬ 
ki /2/ dystansowa. W chwytaku /3/ palcowy« oaa-
dzona aę obrotowo na sworzniu nakładki chwytowa. 

/7 zaatrzetan/ 

4(51) B66C Al(21) 274306 (22) 88 08 18 
(71) Fabryka Samochodów Małolitrażowych« 

Blelsko-Białe 
(72) Laszczak Dózef, Toaalik Władysław, 

Rozum Dan 
(54) Urządzenia do montażu nakrętek koluan 

prowadzących, zwłaszcza w ciśnieniowych 
maszynach odlewniczych 

(57) Urządzenia składa się z walcowych tulal 
prowadzących /I/„położonych aimośrodowo na 
przedłużeniu oal podłużnych /9/ koluan 
prowadzących /6/. Tuleje 

prowadzęca /I/ osadzone a« za poaoca wsporni¬ 
ków «ocujęcych /14/ na balca podporowej /12/ 
umieszczonej poprzecznie pod kate« prosty« do 
oal podłużnych /9/ koluan prowadzących /6/ 
oraz koluan łączących /10/. Belka podporowa 
/12/ wyposażona jest w gniazda osadcze, których 
otwory kształtem,wymiarami i rozstawienie« od¬ 
powie daję kształtowi przekroju poprzeczneG0, 
wyalaroa 1 rozstawianiu koluan łączących /10/. 
średnica zewnętrzna tulal prowadzęcej /I/ jest 
niaco «nlejsza od średnicy wewnętrznej otworu 
nakrętki /15/. /4 zaetrzeżenia/ 

4(51) B660 Al(21) 274226 (22) 88 08 12 
(71) Centrua Mechanizacji Górnictwa "KOMAG", 

Gliwice 
(72) Kalyta Dan, Tłuśćik Tadeusz 
(54) Układ blokady kierunku Jazdy «aszyny 

wyciąG0wej 
(57) Układ na dwa człony blokady kierunku jaz¬ 
dy w górę i w dół /BKG, BKO/, aprzężona z 
członaal komutacyjnymi jazdy w górę i w dół 
/KIG, KID/, a aterowane bezpośrednio wyłącz¬ 
nika«! krańcowymi jazdy w górę i w dół /WKG, 
WKD/. /I zastrzeżenie/ 
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DZIAŁ C 

- CHEMIA I METALURGIA 

4(51) C01B Al(21) 274233 (22) 68 08 12 
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Milchert Eugeniusz, Myszkowskl Darzy, 

Paździoch Waldemar, G0c Waldemar, 
Chulelewskl Stanisław, Różycki Dacek, 
Skapskl Dózef, Kowalski Waldemar 

(54) Sposób wytwarzania kwąau solneG0 z gazo¬ 
weG0 chlorowodoru zawierająceG0 związki"* 
'organiczne 

(57) Sposób polega na tym. Ze w tenperaturza 
273-323K z szybkości« liniowa od 0,01 do 0,35 
•/sek przeprowadza sie adsorpcje związków or¬ 
ganicznych ze strumienia gazoweG0 chlorowodo¬ 
ru otrzymaneG0 w procesie chlorolizy chloro-
pochodnych organicznych 1 pirolizy 1,2-dichlo? 
roetanu. Potea w kolejności przeprowadza sie 
absorpcje adiabatyczna lub izotermicznę gazo» 
«aG0 chlorowodoru 1 desorpcje związków orga¬ 
nicznych w temperaturze 373-573 K. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) C01B 
C02F 

A2(21) 279559 (22) 89 05 18 

(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Oębowskl Zygmunt, Olejniczak Krystyna, 

Nowak Bronisław, Sybiraka Lidia, Plkuła 
Mieczysław, Nowrot Dan, Koch Wiesław, 
Stapor Janusz 

(54) i G0 wec 
cdatnii aktywneG0 przeznaczoneG0 do uzdatniania 

wody pitnej 
(57) Sposób polega na tym, że węgiel aktywny 
zalewa alę 1-3% roztworem wodnym kwasu nie¬ 
organiczneG0, ogrzanym do temperatury powy¬ 
żej 30°C. Następnie nawilżony węgiel sezonuje 
Się przez co najmniej 2 G0dziny, po czym płu¬ 
cze wodę do osiągnięcia pH wycięgu wodneG0 
poniżej 9. /I zastrzeienie/ 

4(51) C01B A1(21) 280960 (22) 89 06 08 
(30) 88 08 10 - CA - 574,376 
(71) Tenneco Canada Inc., Islington, CA 
(72) Zali Michael S., Fredette Maurice C D . 
(54) Sposób wytwarzania dwutlenku chloru 
(57) Sposób polega na tym, że do pierwszej, 
wydłużonej strefy instalacji wprowadza się 
strumień wodny zawierający chloran sodu o 
podwyższonej temperaturze, częóć teG0 stru¬ 
mienia kieruje się do drugiej, wydłużonej 
Strefy, do której wprowadza się metanol i 
kwas siarkowy, tworząc w niej środowisko re¬ 
akcyjna wytwarzająca dwutlenek chloru. Nas¬ 
tępnie odprowadza elę wytworzony dwutlenek 
chloru i wyczerpane środowisko reakcji z dru-
01*j, wydłużonej strefy oraz atrualen wodny 
zawierający chloran sodu, z pierwszej, wyd¬ 
łużonej etrefy instalacji do strefy odparo¬ 
wania 1 krystalizacji, gdzie tworzy się krys¬ 
taliczny siarczan sodu. Krystaliczny elar-
ezan sodu usuwa się 1 odzyskuje się gazów« 
mieszanin« dwutlenku węgla 1 pary wodnej. 

/10 zastrzeżeń/ 

4(51) C01F Al(21) 274195 (22) 88 08 10 
(71) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 

Inowrocławekle Zakłady Chemiczna 
im. Bolesława RumlńakieG0, Inowrocław 

(72) Trypuć Mieczysław, Buczkowakl Roman, 
Miakota Boleaław, Koś Romualda 

(54) Sposób wytwarzania techniczneG0 węglanu 
wapnia 

(57) Sposób polega na tym, ża oczyazczony z 
nadmiaru Jonów siarczanowych płyn podestyla¬ 
cyjny, zawiera jacy 0,8-1,1 «ola/da3 chlorku 
wapnia, poddaje elę w temperaturze 20-90<>C 
reakcji z oczyszczonym z nadmiaru jonów żela¬ 
zowych ługiem pokryetalizecyjnym, z produkcji 
sody oczyszczonej, zawierajęcym 1-2,5 mola/dm3 

węglanów aodu, lub płyn podestylacyjny 1 ług 
pokrystalizacyjny wprowadza się równocześnie 
do ługu macierzysteG0 z procesu dekantacjl 
węglanu wapnia zawierajęceG0 0-7% objętościo¬ 
wych kryształów węglanu wapnia, poddaje pro¬ 
cesowi strącania w temperaturze 20-90 BC, a 
naatępnie wytworzone zawiesinę węglanu wapnia 
oddziela przez dekantację, poddaje procesowi 
repulpecji z wykorzystaniem kondensatów z 
produkcji sody, odwirowuje i suszy. 

/6 zastrzeżeń/ 

4(51) C01P Al(21) 274196 (22) 88 08 10 
(71) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 

Inowrocławskie Zakłady Chemiczne 
Im. Bolesława RueińakieG0, Inowrocław 

(72) Trypuć Mieczysław, Buczkoweki Roman, 
Miakota Bolesław, Koś Romualda 

(54 ) Sposób wytwarzania węglanu-wapnia o du¬ 
ły« ciężarze utrzęsowym 

(57) Sposób polega na tym, że oczyazczony do 
zawartości co najmniej 0,1 g/dm3 jonów eiar-
czanowych płyn podestylacyjny zawierajęcy 
0,1-0,7 mola/dm* chlorku wapnia, poddaje się 
w temperaturze 20-50°C reakcji z oczyszczo¬ 
nym do zawartości co najmniej 1,0-10-3 g/dm3 
jonów żelazowych ługiem pokrystalizacyjnym 
z oddziału produkcji sody oczyszczonej, za¬ 
wierajęcym 0,1-0,9 mola/dm3 węglanów sodu, 
lub płyn podestylacyjny i ług pokrystaliza¬ 
cyjny wprowadza się równocześnie do ługu 
macierzysteG0 z procesu dekantacji węglanu 
wapnia zawierajęceG0 7-20% objętościowych 
kryaztałów węglanu wapnia, poddaje procesowi 
stręcania w temperaturze 20-50°C, a następ-
nia wytworzone zawiesinę węglanu wapnia od¬ 
dziela się przez dekantację, poddaje proce-
aowi repulpacjl z wykorzystaniem kondeneatów 
z produkcji sody, odwirowuje 1 auazy. 

/6 zastrzeżeń/ 

4(51) C01F Al (21) 274273 (22) 8a 08 16 
GÓRKA", (71) Zakłady Surowców Ogniotrwałych 

Trzebinia 
(72) Mularczyk Mlaczyeław, Straś Władysław, 

Damroi Dan, Ciupek Wiesław, Głowacki 
Zbigniew, G0lczyk Wiesław, Kawala 
Tadauaz 
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(54) Spoeób wytwarzania korundu spiekaneG0 
(57) Spoaób według wynalazku polega na wypalaniu 
w piecu obrotowym w temperaturze 1800-1900°C 
szlamu tlenkoweG0 sporządzoneG0 z przemieloneG0 
do uziemienia poniżej 0,06 mm techniczneG0 
tlenku glinu, fosforanu JednoamonoweG0 lub 
fosforanu dwuamonoweG0 lub ich mieszaniny, w 
ilości 0,2-5% waG0wych w stosunku do masy su¬ 
chej szlamu, 40-55% waG0wych wody 1 ewentual¬ 
nie upłynniacza. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C01F 
(71) 

A2(21) 279356 (22) 89 05 08 
Centrum Poradnictwa i Wykonawstwa 
"INFOTECH" Spółdzielnia Pracy, Gdansk 

(72) Karczewski Roman, Linda Danusz, Nachman 
Ryszard, Petrykowski Mirosław, Planutie 
Witold 

(54) Scentralizowany system pomiaru parametrów 
technologicznych procesu produkc.1l wapna 
w piecu wapienniczym 

(57) Układ zawiera dwanaście sond pomiarowych 
/I/ zdalneG0 pomiaru temperatury, rozmieszczo¬ 
nych na korpusie pieca wapienniczeG0 /2/, przy-
łęczonych do scentralizowaneG0 układu informa¬ 
cyjneG0 /3/, na któreG0 drugie walecie przyłą¬ 
czony Jest tor transmisyjny sygnału pomiaru 
ilości CO, w gazach spalinowych z czujnika /4/# 
umieszczoneG0 w górnej partii pieca wapienni¬ 
czeG0 /2/, powyżej poziomu /P/ zasypu wsadu. 
Poziom ten jeat kontrolowany co do różnicy 
wysokości zasypu /dh/, umieszczonym na koronie 
płaca urządzeniem do pomiaru poziomu zasypu 
/5/, przyłączonym do trzecieG0 wejścia układu 
informacyjneG0 /3/. Na wejście czwarte teG0 
układu jest przyłączone wyjście przetwornika 
pomiaroweG0 /6/ ciśnienia gazów spalinowych, 
umieszczoneG0 w bezpośrednim sąsiedztwie za¬ 
sypu /7/ pieca /2/. Sondy pomiarowa /I/ zdalneG0 
pomiaru temperatury rozmieszczone ea w trzech 
poziomach w partiach po cztery na każdym z po¬ 
ziomów, z których poziom /!/ jest usytuowany 
w pobliżu wylotu pieca, poziom /II/ na wyso¬ 
kości równej w przybliżeniu połowie całkowi¬ 
tej wysokości zasypu wsadu 1 poziom /III/ w 
części górnej poniżej poziomu /P/ powierzchni 
zasypu wsadu. Układ informacyjny /3/ zawiera¬ 
jący liczne wyświetlacza cyfrowe i przyciski 
kontrolno-sterownicze ma na wyjściu cyfrowym 
przyłęczony układ rejeatratora graficzneG0 
/e/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C01G Al(21) 274237 (22) 88 08 12 
(71) Politechnikę ślasks im. WincenteG0 

PstrowskieG0, Gliwice 
(72) Czernieć Jerzy, GreG0rowicz Zbigniew 
(54) Sposób otrzymywania pieciowodneG0 

siarczanu żelaza /II/ wysokiej 
czystości 

(57) Sposób otrzymywania, przy zastosowaniu 
wielokrotnej krystalizacji, pięclowodneG0 
siarczanu żelaza /II/ wysokiej czystości o za¬ 
wartości zanieczyszczeń rzędu 5.10"3% charak¬ 
teryzuje sie tym, że pierwsza krystalizaoje 
prowadzi się z roztworu o pH • 2,5, wy korzys-
tujęc zakree stężeń od 0,06 do 0,02 ułamka mo¬ 
loweG0 siarczanu żelaza /II/ 1 jako substancje 
wiążące zanieczyszczenia stosuje się dwuetylo-
dwutiokarb minlan sodowy tloacetamid oraz 
oczyszczony węgiel aktywny, a podczas następ¬ 
nych krystalizacji roztwór macierzysty ma 
pH 2,5-3,0 i wydziela się z nieG0 0,02 ułamka 
moloweG0 eiarczanu żelaza /II/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) C01G Al(21) 280121 (22) 89 06 20 
(30) 88 06 23 - DE - P 3821133.5 
(71) Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien 

Dusseldorf, OE 
(54) Sposób wytwarzania siarczanu cyny /II/ 
(57) Sposób polega na tym, że cynę w postaci 
pyłu dodaje się do roztworu siarczanu miedzi 
w kwasie siarkowym. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) C02F A1Í21) 274060 (22) 88 08 04 

(71) "EKSP0RTPR03EKT" Spółka Z O.O. 
Koszalin 

(72) Malej Oózef, Kozak Mariusz 

(54) Rów cyrkulacyiny do pełneG0 biologiczneG0 
oczyszczania ścieków pytowo-G0apodarczycK 

Mny 
"ścli 

oraz przemysłowych 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwięk¬ 
szenia przepustowości rowu cyrkulacyjneG0. 
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Rów cyrkulacyjny /5/ zbudowany Jest Jako 
układ przynajmniej trzech zblokowanych kana¬ 
łów /6, 7, 8/ stanowiących drogę przepływu 
écleków w zmiennych kierunkach. Kanały /6, 7. 8/ 
sa komorami napowietrzania áclaków 1 leża po 
jednej atronle wyaepki /12/ rowu cyrkulacyjnaG0 
/5/. Kanały /6, 7, 8/ zblokowane aa z osadni¬ 
kiem wtórny« /13/. akładajacym sie z przynaj«-
niej dwóch głównych kanałów /14, 15/ pracuj«, 
cych przemienni© i kanału /16/ wyrównująceG0 
przepływ hydrauliczny ścieków w rowie /5/. 
Oeadnik wtórny /13/ położony jeet po drugiej 
atronie wyaepki /12/ w stosunku do kanałów na¬ 
powietrzania /6, 7, 8/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C02F 
(71) 

AK21) 274175 (22) 88 08 11 
ïiuro Projektów G0epodarkl wodnej i 
Ściekowej. Warszawa; Politechnika 
Warszawska, Warszawa 

(72) Sierzputowskl Andrzej, Róg Stanisław, 
Szpllowski Stanisław, Szczepan«4cl 
Eugeniusz, Koch Darzy 

(54) Urządzenia do nagazowywanla cieczy 
(57) Urządzenie do nagazowywania cieczy, 
zwłaszcza ścieków ma zaspo): wirujący złożony 
z wirnika /I/ 1 mieszadła /2/, osadzonych na 
wspólnym wale /3/, korzystnie pionowy«, przy 
czym mieszadło /2/ osadzone jest na wale /3/ 
poniżaj wirnika /I/ w odległoóci 0,01-0,15 
średnicy wirnika /I/, między dolna krawędzią 
łopatki wirnika /I/ a górna krawędzie łopat¬ 
ki mieszadła /2/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C02F Al(21) 274271 (22) 88 08 16 
(71) Biuro Projektów Budownictwa KomunalneG0, 

Gdansk 
(72) Petllckl Kazimierz 
(54) Ociekacz żebrowy dystansowy 
(57) Ociekacz według wynalazku akłada się z 
dwóch podłużnych zeber /I/ dystanaowych oraz 
ezeregu wtopionych w nie o mniejszej wyeo-
koéci i szerokości "a" poprzecznych żeber /2/ 
oclekowych pełnych i JedneG0 poprzeczneG0 żeb¬ 
ra /3/ ocłąkoweG0 o szerokości " a ' na skraju 
prefabrykatu, poaiędzy którymi znajduje się 
równej szerokości "b" szczeliny /4/ ociekowe. 
przy czy« podłużne żebra /I/ dystansowe wy¬ 
chodzę poza skrajne poprzeczne żebra /2/ ocie¬ 
kowe pełne o azarokoóci " b ". 

Ociskacz żebrowy dyatanaowy znajduje zas¬ 
tosowanie do budowy złóż biologicznych w 
oczyszczalniach ścieków, /i zastrzeżenia/ 

4(51) C02F Al(21) 280134 (22) 89 06 21 
(30) 88 06 21 - Europ.Urzęd Patent. -

- 88/109870.1 
(75) Aicher Max, Freilaaexng, DE 
(54) Sposób obróbki osadu ściekoweG0 
(57) Sposób obróbki osadu ściekoweG0 na drodze 
suszenia i obróbki cieplnej z wykluczenie« 
dostępu powietrza, charakteryzuje się tym, że 
w celu wytworzenia hydrauliczneG0 środka wią¬ 
żąceG0, pozostałość otrzymaną podczas obróbki 
cieplnej poddaje się spalaniu w temperaturze 
1200-1450°C w obecności czysteG0 tlenu. 

/6 zastrzeżeń/ 

4(51) C03C Al(21) 274129 (22) 88 08 05 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 
(72) Bugajski Władysław, Nocuń Marek 
(54) Szkliwo emalierskie transparentowa, 

Eärwne na szkło 
(57) Szkliwo zawiera w swoim składzie SiO 2 w 
ilości 25-35% molowych, PbO w ilości 13-35% 
molowych, B 2°3 w l l o ó c i 15-35% molowych. 
Na„O + K^O + LiG0 w Ilości 2-15% molowych, 
MG0 w ilości 8-15% molowych, CaF 2 w ilości 
0-4% molowych, ZnO w ilości 0-10% molowych, 
MoO, w ilości 0,1-1% molowych, V.0 w ilości 
0,1-3% molowych. /I zastrzeżenie/ 
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4Í51) C03C Al(2i) 281110 (22) 69 06 16 

(71) Zakłady Sprzętu GrzejneG0 "WROZAMET", 
Wrocław, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu Wyrobów Metalowych "POLMETAL", 
Kraków 

(72) Przepiorą Wojciech, Kuczek Barbara, 
Kołodziejczyk Stanisław, Slwulaki 
Stanisław, Gruszka Bogusław, Piechota 
Bogdan, Perz Maria 

(54) Emalią podstawową dla technologii 
"jednokrotneG0 wypalania powłok wielo¬ 
warstwowych 

(57) Emalia na następujący sumaryczny skład 
chemiczny obejmujęcy szkliwa i dodatki kory¬ 
gujące wyrażony w częściach waG0wycht S10 2 od 

35 do 65; BG0. od 12 do 20; ^ 2 ° Z o d ° ' 5 d o 1 0 ' 
8*0 od 3 do 30» CaO od 1 do 7 : L i 2 0 • Na2O • 
•K 20 łącznie od 12 do 20; NiO * CoO • CuO od 
2,5 do 51 F od 2 do 6, oraz ewentualnie ZrO 2 

od O do 251 TiO od O do 5; ZnO od O do 4; 
P O . od O do 4; F*2°S o d ° ^ 4 - MnO2 od O do 51 

MG0 od O do 3; PbO od O do 20. 
/I zastrzeżenie/ 

4(51) C04B Al(21) 274161 (22) 88 08 09 
(71) Rybnicko-Daetrzębskle Gwarectwo Węglowe 

Kopalnia Węgla KamienneG0 "BORYNIA", 
Jastrzębie 

(72) Myrczek Dan, Dadczyk Dan, Motyczka 
Antoni, Leónlak Stanisław, Kuczera Darzy, 
Woźnica Engelbert, Polak Dan 

(54) Sposób wytwarzania lekkich betonów, 
zwłaszcza zwartych dla budownictwa 
g"6rnlczaG0 

(57) Sposób charakteryzuj« się ty«, te ustala 
się składy mieszanek zaczynu betonoweG0 dla 
danej klasy wytrzymałości betonu przy zachowa¬ 
niu teG0 sameG0 stosunku cementowo-wodneG0 w 
granicach 0,915-0,920 dla klasy B 10, w grani¬ 
cach 1,042-1,050 dla klasy B 12,5 oraz w gra-
nicsch 1,153-1,161 dla klasy B 15. jak równie! 
przy objętości zaczynu cementoweG0 w 1 a3 Mie¬ 
szanki betonowej w granicach 450-600 dm*/« 3 " 
oparciu o wzorca konsystencji betonów z kru¬ 
szywem elporytowo-zuzlowym dla odpowiedniej 
wilG0tności kruszywa i dla batonu B 10 o 
gęstości pozornej od 1630-1569 kg/m3 miesza 
się 32-19% waG0wych elporytu z 24-14% waG0¬ 
wych żużla, 21-32% waG0wych cementu i 23-35% 
waG0wych wody, dla betonu klasy B 12,5 o gęs¬ 
tości pozornej od 1655-1604 kg/ca* mieszę się 
31-18% waG0wych elporytu z 23-14% waG0wych 
żużla, 25-37% waG0wych cementu i 22-33% waG0¬ 
wych wody. Natomiast dis bstonu klasy B 15 o 
gęstości pozornej od 1676-1633 kg/m3 mieszę 
Się 31-18% waG0wych elporytu z 23-14% waG0¬ 
wych żużla, 25-37% waG0wych cementu i 21-32% 
waG0wych wody. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C04B 
B22D 

Al(2l) 280857 (22) 89 08 01 

(30) 88 08 12 - DE - P 3827424.8 
(71) Oidier-Werke AG, Wiesbaden, OE 

(54) Sposób wytwarzania żaroodpornych wyle¬ 
wów zanurzeniowych do ciekłeG0 metalu 
T masa żaroodporna do wytwarzania tych 
wylewów 

Í57) Sposób wytwarzania żaroodporneG0 wylewu 
zanurzenioweG0 do ciekłeG0 metalu, w szczegól¬ 
ności ciekłej stall, z mieszaniny wyjściowej 
zawierajęcej tlenek aluminium 1 azotek boru, 
przy zastosowaniu co najmniej ładneG0 topnika, 
środka więżąceG0 i innych zwykłych dodatków 
poprzez zaprawienie mieszaniny wyjściowej cie¬ 
czą, formowanie, suszenie 1 wypalanie kształt¬ 
ki, charakteryzuje się tym, że jedne część 
stosowaneG0 tlenku aluminium zastępuje się 
Innymi dodat-kami, które maję mniejsze skłonność 
do tworzenia narostów niż tlenek aluminium, 1 
stosuje się tlenek aluminium o maksymalnej 
wielkości ziarna 250- jum. MBBS charakteryzuje 
sie tym, że zawiera dodatki, które aę mniej 
skłonne do tworzenia osadów niż tlenek glinowy 
korzystnie mulit, węglik krzemu, szkło kwar¬ 
cowe, złom porcelanowy i/lub wapno topione 
oraz tlenek glinu majęcy ziarnistość 44 do 
150 /in. yi5 zastrzeżeń/ 

4(51) C06B Al(21) 274130 (22) 88 OB 05 
(71) Instytut Przemysłu OrganiczneG0, Warszawa 
(72) Sikorska Alina, Włodarczyk Elżbieta, 

Młodzianoweki Derzy, Serafinowicz 
Stanisław, Szalewicz Stanisław, 
Bienkowskl Lesław, Daraż Dan 

(54) Sposób flagmatyzacjŁ krystalicznych 
materiałów wybuchowych 

(57) Sposób polega na tym, że do zawiesiny 
wodnej,zawierajęcej wysokotopliwe zwlęzki orga¬ 
niczne oraz krystaliczny materiał wybuchowy, 
dodaje się środek powierzchniowo czynny stano¬ 
wiący mieszaninę mono- i dwuestrów fosforowych 
etoksylowaneG0 alkoholu tłuszczoweG0 zobojęt¬ 
nionych etanoloamlnę. Zawartość mieszalnika 
miesza się energicznie i ogrzewa do temperatu¬ 
ry 97-99°C, utrzymujęc tę temperaturę przez 
15-25 minut, po czym zawiesinę chłodzi eię 
do temperatury poniżej 40°C, następnie od-
filtrowuje aię oraz suszy. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C07C Al(21) 274093 (22) 86 08 05 
(30) 87 08 06 - GB - 87/18619 

68 04 07 - GB - 88/081179 
(71) Imperial Chemical Industries PLC, Londyn, j 

GB m 

(54) Sposób wytwarzania pochodnych nitrometanu 
(57) Sposób wytwarzania pochodnych nitrometanu 
lub ich nietoksycznych aoll polega na reakcji 
sulflnianu metalu alkaliczneG0 z nitrometanem 
1 Jodem w obecności /1-6C/ aIkonolanu metalu 
alkaliczneG0. Otrzymane związki sę inhibitorá¬ 
ul enzymu reduktezy aldozowej i nadaję się do 
wytwarzania środków farmaceutycznych do lecze¬ 
nia pewnych skutków ubocznych cukrzycy 1 ga-
laktosemii. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) C07G Al(21) 274117 (22) 88 08 05 
(71) Poznańskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA", 

Poznan 
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(72) ZleiIński Stanisław, Pfeiffer Bronisław, 
Doaaneka Dorota, Dobak Danusz 

(54) Sposób wytwarzania cytrynianu bizmutu 
i 57) Cole« wynalazku jast otrzymywanie cytry« 
nianu blzautu /III/ wolneG0 od Jonów azotano¬ 
wych, nadająceG0 się do celów farmaceutycznych, 

Sposób według wynalazku polega na wytra¬ 
caniu cytrynianu blzautu /III/ z roztworu 
tlenku bizmutu /III/ w kwasie nadchlorowya 
wprowadzone do wodneG0 roztworu kwasu cytryno¬ 
weG0. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C07C AK21) 276562 (22) B8 12 20 
(30) 87 12 21 - SE - 8705089-4 
(71) Aktlebolaget Astra, Sodertllje, SE 
(72) Gawell Lara I., Hallnemo Gerd M., 

HSgberg Thoaas, Lindberg Ulf H.A., 
StrSm Hans E.P., Ulff Carl B.O., 
Akesson Christina E., flgren Sven 0. 

(54) Sposób wytwarzania nowych /aryloalkilo/ 
amin 

(57) Spo9ób wytwarzania nowych /aryloalkilo/ 
aain o ogólnym wzorze 1, w którym n oznacza 
liczbę O lub 1, Z oznacza grupę CO lub CH/OH/, 
1 2 

R i R 89 takie same lub różne 1 gdy sa ta¬ 
kie same oznaczają atom wodoru, metyl, etyl 
lub propyl, a gdy sa różne, R oznacza atom 

p 
wodoru, a R oznacza metyl, etyl, propyl lub 
izopropyl, X i Y oznaczają atom wodoru, atoa 
chlorowca, grupę CF,, grupę CN lub prosta 
badz rozgałęzione grupę alkilowe o 1-3 atomach 
węgla, w pozycji orto, meta lub para, R ozna¬ 
cza atom wodoru lub nasycone lub nienasycone, 
prosta lub rozgałęziona, grupę alkilowa o 1-6 
atomach węgla, grupę cykloalkilowę o 3-6 
atomach węgla, grupę f any Iowa. ewentualnie 
podstawione polega na ty«, że związek o ogól¬ 
nym wzorze 12, w którym Z, X, Y, R i n maja 
wyżej podane znaczenie, poddaje alę reakcji 
z aaoniaklem, sola amonowe lub odpowiednia 
pochodne aminy, w obecności odpowiednieG0 
środka redukująceG0, stopniowo lub bezpośred-
nio. 

Wytworzone związki wzmacniają, reakcje 
cholinerglczne. /23 zastrzeżenia/ 

4(51) C07C A2(21) 280619 (22) 89 07 14 

(71) Akademia Rolnicza, Wrocław 
(72) Majer Stanlaław, Łuslak Przeayeław 
(54) Sposób otrzymywania kwasu /l-okso-2-mo-

"tylo-7.9-dimetokay-l,2,3.4-tetrahydro-
-2-fenantrylo/ 

okay 
-oct oweG0 

(57) Sposób otrzymywania kwaau /l-okeo-2-aety-
lo-7,9-diaetoksy-l,2,3,4-tetrahydro-2-fenan-
trylo/-octoweG0 o wzorze 2 z kwasu 2-aetylo-
-2-karboksy-3-/2,8-diaetokay-5-naftylo/-wale-
rianoweG0 o wzorze 1, charakteryzuje alę- tya, 
ża jako rozpuszczalnik a zarazem czynnik cyk-
lizujacy stosuje się kwas pollfosforowy, przy 
czym stosunek reagentów wynosi 33 ca 3 kwasu 
polifoaforoweG0 na 0,01 aola kwasu 2-aetylo-
-2-karbok sy- 3-/2,8-diaetoksy-v5- nafty lo/-wa la-
rianowaG0. 

Otrzymany związek jeat związkiem wyjóclo-
wya dp syntezy układu ateroidoweG0 ekwileniny. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C07D Al(21) 274118 (22) 88 08 05 
(71) Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA', 

Grodzisk Mazowiecki 
(72) Parys Łaszek, Dłutek Marek, Pachnik-

-Konecka Wanda, Garczyk Zygmunt 
(54) Sposób wytwarzania inozynowych związków 

Tčomplekaowych . 
(57) Sposób wytwarzania Inozynowych związków 
kompleksowych w jednoetapowej reakcji inozyny 
z benzoesanem p-acetamidodwumetyloaminoizo-
propanolu w stosunku molowym 1:3 lub z dwu-
aetyloaainoizopropanolaa i kwasem p-aceta-
aidebenzoesowya w stosunku molowym 1:3:3, 
charakteryzuje się tym, że reakcję koaplekso-
wania prowadzi się w atmosferze gazu obojęt¬ 
neG0, w obecności środka upłynniajęceG0 
/rozpuszczalniki polarne/ w ilości max.15%, 
w podwyższonej temperaturze, w układzie zamk¬ 
niętym ciśnieniowym, a wykrystalizowany zwią¬ 
zek kompleksowy wydziela się w tsmpersturze 
nie wyższej niż 25°C baz prowadzenia procesu 
filtracji. 

Otrzymane sposobem według wynalazku 
zwięzki stosowane są w lecznictwie jako środ¬ 
ki przeciwwlrusowe i lamunoatymulacyjne. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) C070 Al(21) 274215 (22) 88 08 12 
(30) 87 08 15 - GB - 8719367 

87 11 05 - GB - 8725939 
(71) The Wellcome Foundation Limited, 

Londyn, GB 
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(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
9-/2-hydrokeyetokeymetyio/-Queniny 

(57) Spoeób wytwerżenie nowych pochodnych 9-/2-
.hydrokeyetokeymetylo/-guenlny o ogólny« wzorze 
w którym R 1 oznecza grupę o wzorze -C 
lub -CH/CHj/CHgCHj, polega na ty«, że zwlęzek 
o wzorze 2, w który« X oznacza ewentualnie za¬ 
bezpieczona grupę hydroksylowe i Y oznacza 
ewentualnie zabezpieczone grupę aainowę, pod¬ 
dała się reakci i z ewentualnie zabezpleczon« 
walinę lub lzoleucynę albo z funkcjonalny« 
równoważnikiem tych kwasów. Wytworzone zwięzkl 
•ej« własności przeeiwwirueowe. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) C070 Al(21) 274219 (22) 88 08 11 

(711 Akadenle Medyczna. Łódź 
(72) Kwapiszewski Wincenty« Groezkowakl 

Stefan, Stańczak Andrzej 
(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 

4-okeo-l12J3J4-tetrahydrocynnollny 
(57) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
4-okao-l,2,3,4-tetrahydrocynnoliny o wzorze 
ogólny« przedetawlony« na rysunku, w który« 
R oznacza ato« wodoru lub ato« chloru; R 2 

oznacza ato« wodoru, chloru, grupę «etylowe 
lub grupę metoksylowat R, oznacza ato« wodoru 
lub grupę metoksylowę, R 4 oznacza ato« wodoru« 
chloru, grupę «etylów«, metoksylowę, polega na 
ty«, że odpowiednio podstawione 4-hydrokaycynno-
liny lub kwasy 4-hydroksycynnollno-3-karbokey-
lowe poddaje eię redukcji pyłem cynkowy«, w 
środowisku kwaśny«, korzystnie wobec kwasu 
octoweG0 w roztworze rozpuszczalników orga¬ 
nicznych, korzystnie etanolu. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C070 Al(21) 274231 f22) 88 08 12 
(71) Poleká Akedeale Nauk, Instytut Chenil 

Bioorganicznej, Poznań 
(72) Boryekl Jerzy, G0lanklewlcz Bożenna 
(54) Spoaób wytwarzania pochodnych puryn 
(57) Sposób wytwarzania pochodnych puryn o 
ogólny« wzorze 1, w który* R* oznacza ato» 
wodoru lub resztę acyloa«inowę, R2 oznacza 
ato« wodoru lub reeztę acylokaymetyłowa albo 
eralkilokeyastylowa, nato«ieet R 3 oznacza reaz-
tę acylowę lub aralkllowa, polega na ty», le 
związek o ogólny« wzorze 2, w który« 
1 2 3 R , R oraz R «aja wyżej podane znaczenie, 

ogrzewa się w zakresie temperatur Mieszczących 
eię w granicach od 170 do 270°C, a z uzyska¬ 
nej «ieazaniny izomerów wydziela się izomer 
o wzorze ogólnym 1, Wytworzony izoaer wykazuje 
aktywność przećiwwirusowa. /2 zastrzelenia/ 

4(51) CO70 Al(21) 274243 (22) 88 08 15 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warazawa 
(72) Kurowski Stanisław, Głuszek Dan, 

Ciborowski Stanisław, Krupiczka Zofia, 
Franek Lucjen, Żebrowskl Michał, 
Galbfach Ryazard, Rościszswski Andrzej 

(54) Sposób utlenienia kurnenu do wodoronad-
Tlenku kumenu 

(57) Spoeób utleniania kumenu gazem zawiera¬ 
jęcy« tlen do wodoronadtlenku kumenu. który 
jeet produkte« pośrednim w syntezie fenolu 
1 acetonu metodę kunenowa charakteryzuje się 
ty«, że proces prowadzi się w temperaturze 
100-135° pod zwiększony» ciśnieniem w reak¬ 
torze wieżowy« w warunkach autotermicznych, 
przy czym utrzymywanie temperatury procesu 
zapewnię eię poprzez regulację temperatury 
substratów wprowadzanych do reaktora. 

/I zastrzeżenie/ 
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4(51) C070 Al(21) 275372 f?2) 68 10 19 
(30) 87 10 19 - US --PCT/US87/02745 
(71) Ptizmr Inc.. Nowy Dork, US 
(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 

tetraliny i chroaanu 
(57) Spoaób wytwarzania związków o ogólny« wzo
rze 1, w który« n oznacza liczba zero lub i, u 
oznacza liczbę zero lub liczbę całkowita 1-3, 
X oznacza grupę CM., atoa tlenu lub eląrkl 
albo grupę SO, S0 2, NH lub N/C ^Cj/alk iłowa. 
X oznacza grupę CH-, ato» tlanu, atoa alarkl *. i lub grupę SO albo S0_, Y 1 Y raze« tworzę 

* i 
grupę keto albo Y oznacza atoa wodoru 1 Y oz
nacza grupę hydroksylowe lub grupę acyloksylową, 
która w środowisku fizjologicznym ulega hydro
lizie, dajęc grupę hydroksylowe, Z oznacza gru
pę CH 2, CHCH 3. CH 2CH 2 lub CHgCH^Hj, Z 1 oznacz« 
grupę CH lub ato« azotu, R oznacza ewentualnie 
podstawioną grupę heterocykliczne i R 1 jest 
związany przez aromatyczny lub heteroaroaatycz-
ny atom węgla i oznacza ewentualnie podstawione 
grupę fenyIową, naftyIową lub heterocykliczne, 
polega na tya, že związek o wzorze 4, w który« 
Y, Y 1, X, X 1 . z. Z 1 , n, • i R 1 maj« wyżej po
dane znaczenie, poddaje elę reakcji ze związ
kiem o wzorze R-CH0-X , w którym R «a wyżej 

*• 2 podane znaczenie i X oznacza grupę dające się usuwać nukleofiłowo. 
Wytworzone związki naJą zdolność inhibi-

towania enzymu 5-lipookaygenazy i/*lbo bloko
wania receptorów leukotrienów, toteż są uży
teczne przy zapobieganiu lub zwalczaniu scho
rzeń takich Jak dychawica, zapalenia stawów, 
łuszczyca, wrzody układu trawienneG0 i zawał 
•ięenia sercoweG0. /8 zastrzeżeń/ 

Al(21) 277887 (22) 89 02 23 4(51) C070 
(30) 88 02 24 - OE - 38 05 660.7 
(71) Beyer AG, Leverkusen, OE 
(54) Sposób wytwarzania nowych podstawionych 

T.2f4-triazynodionów 
(57) Sposób wytwarzanie nowych podstawionych 
1.2,4-trlazynodlonów o wzorze 1, w który« 
pl 
n oznecza związane poprzez ato« węgla ewen¬ tualnie podstawione grupy heteroeroaatyczne, 
X oznacza ato« tlenu, alarkl, grupę SO 1 SO-j 
R oznacza jedna lub więcej jednakowych lub różnych grup, takich jak wodór, chlorowiec. 

grupa nitrowa, alkilowa, alkokaylowa, alki-
lotlo, chlorowcoalkilowa, chlorowcoalkokay-
lowa 1 chlorowcoalkilotio, a R3 oznacza ato« 
wodoru, ewentualnie podstawiony rodnik alkilo¬ 
wy, alkenylowy, alklnyIowy i aralkllowy, po¬ 
lega na tym, że związki o wzorze 2, w który« 

2 5 
X, R i R «ają wyżej podana znaczenie, pod¬ 
daje eię reakcji ze związka«! o wzorze R -A,w 
który« R «a wyżej podane znaczenia, a A oz¬ 
nacza ato« chlorowca, grupę -O-SO^ alki Iową, 
-O-SO2-arylową, -O-SO^chlorowcoalkilowa, 
-S-alkiIową, -SO--alkiIową, -SO--chlorowco¬ 
alkilowa. 

Otrzymane związki wykazują działania 
przeciwko pasożytniczy« pierwotniakom, w 
związku z czym «ożna je stosować do zwal¬ 
czania tych szkodników, np. w leczeniu kokcy-
dlozy u kur. /I zastrzeżenie/ 

4(51) CO70 Al(21) 280122 (22) 89 06 20 
(30) 88 06 20 - US - 208521 

89 05 22 - US - 353806 
(71) E.R. Squibb and Sons, Inc.. Princeton, US 
(72) Floyd Oavid, Hunt John T., Kinball 

Spencer 0., Krapcho John, Das Jagabandhu. 
Rovnyak George Ch., Barrleh Joel Ch. 

i benzotlazepiny 
(57) Spoeób wytwarzania pochodnych benzazaplny i benzotiazepiny o ogólny« wzorze 1, w który* R* oznacza grupę o wzorze Yj-CH-Y,, lub 
-O-Yj, X oznacza grupę -CHg- lub ato« alarkl 
przy czym jeśli X oznacza grupę -CHg- to R 2 

oznacza odpowiednią grupę związków, a jeśli X oznacza ato« siarki to R 2 oznacza inną, 
odpowiednią grupę związków, Rj 1 R 4 każdy 
niezależnie oznacza ato« wodoru, chlorowca, grupę alkilową, alkokaylowa, aryloksylową. aryloalkokeyIową, aryloalkilową, cyJanową, hydrokaylową, aikanoilokeylową o wzorze 24, podstawioną fluore«, grupę alkokaylowa, pod-atawloną fluore« grupę alkilową, /cykloalki-lo/-alkokaylową, -N0 2 # - N Y 1 0 Y 1 1 . -s/O/B-aikl-
lową, -S/O/B-aryIową, o wzorze 25 lub 26, 
• oznacza zero, 1 lub 2, Yj 1 Y 2 każdy nieza¬ 
leżnie oznecza ato« wodoru lub grupę alkilową, 
lub Yj oznacza ato« wodoru, a Y g oznacza gru¬ 
pę alkenylową, alklnyIową, aryIową, heteroary-
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Iowę lub cykloalkllowę lub Y 1 Y. razem z 
•tomem węgla, do któreG0 sa przyłączona tworzę 
grupę cykloalkilowę, Y_ oznacza atom wodoru, 
grupa alkilowe, alkanollowę, alkenylowę, a ry lo¬ 
ka rbony Iowę, heteroarylokarbonylowę lub o wzorze 
27, Y Q 1 Y każdy niezależnie oznacza atom wo¬ 
doru, grupa alkilowa, aryIowę lub heteroarylowę, 
albo wraz z atomem azotu, do któreG0 eę przyłą¬ 
czona tworzę razea grupę plrolidynyIowę, pipe-
ry dyny Iowę lub aorfollnowę, Y J Q l Y każdy 
niezależnie oznacza atoa wodoru, grupę alkilowe, 
alkanollowę, arylokarbonyIowę, heteroerylokar-
bonylowę lub. o wzorze 27, Y._ oznacza grupę 
hydroksylowe; alkokeylowę, arylokeyIowę, aal-
nowę, alklloaminowę lub dlalkiloaminonę, Y,_ 
oznacza grupę alkilowe, alkokeylowę lub arylo-
kaylowę i ich farmaceutycznie dopuszczalnych 
aoll, polega na tym, ża na zwlęzek o wzorze 2, 
w który» X, R^, R i R aaję wyżej podana zna¬ 
czenie, działa się zasadę w rozpuszczalniku, 
a następnie poddaje się reakcji ze zwlęzkiem 
o wzorze R 2-L, w którym R_ aa wyżej podane 
znaczenie, a L oznacza reaktywne grupę odszcze-
pialnę takę jak atoa chlorowca lub grupa tozy-
loksylowa lub z formę chronione zwięzku o 
wzorze Ro-i-< 

Otrzymane zwlęzki eą aktywnymi órodkani 
rozszerzajęcyni naczynia krwionośne. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C07F 
CU7C 
C09B 

Al(21) 274187 (22) 88 08 10 

(71) Politechnika Wrocławeka. Wrocław 
(72) G0lubakl Zbigniew, Kowal Ryszard 
(54) Sposób otrzymywania noweG0 fluoroboranu 

^-chloro-fe-nltrobenzanodiazonlowaao 
(57) Sposób otrzymywania noweG0 fluoroboranu 
4«chloro-2-nitrobanzenodiazonlowaG0 o wzorze 
1, nadajęcaG0 się do atosowanla Jako akładnlk 
aprzsgajęcy w procesie otrzymywania barwników 
4~chloro-2-nltrobsnzazowych, polega n» tym, 
że 1 mol 4-chloro-2-nltroaniliny poddaje aię 
reakcji z 1-50 molami kwasu fluoroborowodoro-
weG0 w temperaturze 20-100°C, po czym miesza¬ 
ninę poreakcyjne ochładza alę 1 odaęcza wy¬ 
dzielony fluoroboran 4-chloro-2-nitroanillny# 

a następnie dodaje się kwas fluoroborowodoro¬ 

wy w lloćci 1-30 moli na 1 mol fluoroboranu 
4-chloro-2-nitroaniliny, po czym dlazuje się 
azotynem aodu w ilości 1,1 mola na 1 mol flu-
oroboranu-4-chloro-2-nltroanlllny w tempera¬ 
turze od -20°C do 15°C. /I zaatrzeżenie/ 

4(51) C07H Ali21) 276697 (22) 88 12 23 
(30) 87 12 23 - GB - 8729994 
(71) Glaxo Group Lialted, Londyn, GB 
(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 

adenozyny 
(57) Sposób wytwarzania nowych pochodnych ade
nozyny o wzorze 1« w którya R oznacza pierścień 
cykiopentylowy podstawiony grupa hydroksylowa. 
1 ewentualnie podetawlony grup« C1_galkilowf 
oraz ich soli i solwatów, polega na ty«, że 
związek o wzorze 2, w który« L oznaczę grupę 
odezczepialna lub JeG0 ochronioną pochodna, 
poddaje się reakcji ze znięzkiem o wzorze 
RNH-, a którym R aa wyżej podane znaczenie, 
albo jeG0 solę lub chronione pochodne. Wytwo
rzone zwięzki działaj« jako inhibitory lipoli-
zy, /6 zastrzeżeń/ 

4(51) C07K Al(21) 280263 (22) 89 06 27 

í30) 88 06 28 - SÊ - 8802428-6 
(71) Aktlebolaget Hassle, Mflindal, SE 

(72) Karlsson Dan 0., Sohtell Erik M.H., 
Weaterlund Rolf Ch. 

(54) Sposób wytwarzania nowych inhibitorów 
reniny 

(57) Sposób wytwarzania nowych Inhibitorów 
rsnlny o ogólnym wzorze 1, w który« A oznacza 

grupš o wzórza 2, R oznacza aton wodoru lub 

C« .-alkil, R oznacza proatołaricuchowy lub 

rozgałęziony C 1 - 6 - a l k i l lub a l k o n y i , awantu-
•lnie podstawiony, C^^eykloalkll, C 6_ ł 0-aryi, 
C. g-cykloalkiloalkil lub C 7 - ł l-aryloalkil, 
R3 oznacza proatołancuchowy lub rozgałęziony 
Cj^g-alkll, C^^-cykloalkiloalkil lub C 7 - 1 1 -
-aryloalkll, R4 oznacza atoa wodoru albo proa
tołancuchowy lub rozgałęziony C^g-alkil, 
R5 oznacza proatołancuchowy lub rozgałęziony 
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4(51) C08B Al(21) 281O2S (22) 89 08 11 
(30) 88 08 06 - AT - 2036/88 
(71) Lenzing A6, Lenzing AT 
(72) Zikeli Stefan, Wolschnar Bernd, 

Eichinger Dieter, Ourkovic Raimund, 
FirG0 Heinrich 

(54) Sposób wytwarzania roztworów celulozy 
oraz urządzenie do wytwarzania roztwo-
73w celulozy 

(57) Sposób wytwarzania roztworów celulozy w 
uwodnionych trzeciorzędowych aainotlenkach z 
zawiesiny celulozy w wodny« roztworze trzeclo-
rzędowaG0 aninotlenku poprzez doprowadzenie 
cieple przy obniżony« ciśnieniu, polega na 
ty«, že zawiesinę, która na lepkość między 
50 i 15.000 Pa . a zostaje rozprowadzona na 
powierzchni grzejnej warstwowo lub powłokowo 
1 transportowana al do powstania JednorodneG0 
roztworu celulozy, przy czym doprowadzanie 
ciepła i odprowadzanie JednorodneG0 roztworu 
prowadzona Jest w sposób clęgły. 

Urządzenie według wynalazku z ogrzewany« 
pośrednio, wyposażony« w «leezadło i posiada¬ 
jący« «ożllwoeć wytworzenia próżni naczynie« 
charakteryzuje się ty«, że naczynie Jest wyko¬ 
nana Jako cylindryczny pojemnik /2/ z osadzo¬ 
ny« cer.trycznie wałkiem mieszadła /!/ 1 nasa¬ 
dzonymi na nieG0 łopatami mieszadła /a/, przy 
czy« odatęp promieniowy /13/ łopat Mieszadła 
/B/ względem ścianki wewnętrznej /i/ pojemnika 
/2/ w/noel maksymalnie 20 mm i w górnej częócl 
pojemnika przewidziany Jest wlot /li/ dla za¬ 
wiesiny celulozy, a w dolnym końcu wylot /12/ 
»la. JednorodneG0 roztworu celulozy. 

/8 zastrzeżeń/ 

4(51) C08F Al(21) 274328 (22) 88 08 18 
(71) Spółdzielnia Inwalidów "POLIMER", Lubliniec (72) Chrzęatek Wieaław, Hanaka-Lerche Lucyna, Weintritt Irena, Wozniak Ewa 
(54) Sposób wytwarzania piastyflkowanaG0 polichlorku winylu 
(57) Spoaób polsga na łęczaniu polichlorku winylu euapensyjneG0 ze środkaai emarujacyai, etabilizatorami, plastyfikatoraai, następni» •laazaniu, dodaniu emulsyjneG0 polichlorku winylu, ewentualnie wypełniaczy, ponownie aieszaniu i ewentualnie granulowaniu. Spoaób znajdują zastosowania do produk¬ cji wyrobów o podwyższonych właanoeciach wytrzymałościowych i lepszej sprężystości. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C086 
C09K 

Al(21) 273369 (22) 88 06 29 

(71) Inatytut Przemysłu GumoweG0 "STOMIL", 
Piastów, Zakłady Chemiczne "ORGANIKA-
-SARZYNA", Nowa Sarzyna 

(72) Oui Dan, Oakubas Ta de u a z-. Mantel Zdziała«, 
Wójcik Zbigniew, Lichota San 

(54) >6b wytwarzania środka do polepszania 
Latości'konfekcyjnej mleszsnsk gumo-

wych 
(57) Spoaób polega na reakcji teraicznaj kon« 
dansacjl#w której oprócz sześclonetyleno-
czteroaainy 1 alkilofenoli atoeule się arylo-
alkilofenol w ilości 0,05-0,4 mola na Jeden 
•ol elkilofenoll,a na jeden mol «leezaniny 
alkilofenoli z aryloalkllofenolem stosuje alf 
0,05-0,4 mole azaściometylonocztaroamlny. 

/I zaetrzeżenie/ 

C ł - 5 " a l k l 1 ' C 3 _ 7 - c y k l o a l k l 1 « C 6 - 1 0 " a r y 1 , 

C " j -a ry loa lk i l lub-C^g-cykloalki loalkl l , 
q oznacza O. 1 lub 2, o oznacza O, 1 lub 2, 
p oznacza O, 1 lub 2, n oznacza O, 1 lub 2, X 
oznacza CH lub atoa azotu, Z oznacza atoa tle-

8 6 
nu. grupę CH/R / lub wiązanie alędzy R 1 gru
pa /CH_/ , W oznacza atoa tlenu, grupę 
CH/R 8/ lub wiązania alędzy R 7 i / C H ^ , R 6 

oznacza proetolancuchowv lub rozgałęziony 
C 1 - 6-«lkil. C^y-cykloalkil lub c^^-aryl 
ewentualnie podetawlony R aa znaczenie zdefl-

6 8 nlowane dla R , a R -oznacza C, _-alkil, pole-
ge na ty«, że izoeeter o ogólny« wzorze 4, w 

3 4 5 
który« R , R , R i q »aję wyżej podane znacze
nie, eprzęga alę z odpowlednial aalnokwaeaal, 
po czy«, gdy powstały związek o wzorze 1 eta
nowi mieszaninę diastereoizoaerów, ewentual
nie rozdziela alę diaetereoizoaery drogę chro
matografii lub rekrystalizacji, a następnie 
wyodrębnia się powstały zwlęzek ewentualnie 
w poetacl fizjologicznie dopuszczalnej eoli 
i/lub izomeru optyczneG0. Zwięzki o wzorze 1 
atanowlę inhibitory reniny. /23 zastrzeżenia/ 
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4(51) C08G 
C090 

Al(21) 274221 (22) 88 08 11 

(71) •POLIFARB- Kujawska Fabryka Farb 1 
Lakierów, Włocławek 

(72) Kokoclńskl 3an. Oankowski Romuald, 
Jabłoński Andrzej, Zawadzki Czesław« 
Puzdraklewlcz Longina, Wasilewski Józef, 
Błaszczyk KazlMierz, Różeńaki Edward, 
Wolnlewlcz Derzy 

(54) Sposób wytwarzania lakieru poliestru 
nienasyconeG0 

(57) Sposób wytwarzania lakieru polegający na 
reakcji kondensacji chemicznej, w podwyższonej 
temperaturze * składników poliolowych i skład¬ 
ników kwasowych nasyconych oraz nienasyconych 
1 rozpuszczeniu otrzymanej żywicy w monomerze 
reaktywnym oraz wprowadzeniu dodatków, charak¬ 
teryzuje ele tym, że jako żywicę poliestrowe 
nienasyconą stosuje się żywicę otrzymane przez 
ogrzewanie w temperaturze do 210°C kompozycji 
złożonej z /w częściach waG0wych/ 11,58 do 
14,16 części glikolu 1,2-propylenoweG0, 9,48 
do 11,59 częeci glikolu etylenoweG0 25,63 do 
31,32 części bezwodnika kwasu ftaloweG0 1 
11,69 do 14,40 częeci bezwodnika kwasu malei-
noweG0, aż do otrzymania żywicy o liczbie 
kwasowej poniżej 35 i lepkości w 25°C od 600 
do 1100 cP, które w ilości od 61,75 do 68,25 
części rozpuszcza się w 33,25 do 36,75 części 
styrenu zawieralęcaG0 od 0,057 do 0,06 części 
acetonu, a ilość hydrochinonu uzupełnia się 
do Ilości od 0,014 do 0,0126 części. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C08G Al(21) 274284 (22) 88 08 17 
(71) Uniwersytet Marii Curie-SkłodowskleJ, 

Lublin 
(72) Podkościelny Wawrzyniec, Rudż Wiesław 
(54) Sposób otrzymywania politloeetrów 
(57} Spoeób otrzymywania politioestrów przez 
polikondenbację dwuchlorków kwasowych z dimer-
kaptozwlęzkami na granicy rozdziału faz w uk¬ 
ładzie dwufazowym, przy użyciu wodorotlenków 
lub węglanów metali alkalicznych albo amin 
trzeciorzędowych jako akceptorów chlorowodoru 
1 przy ewentualnym użyciu katalizatora, cha¬ 
rakteryzuje się tym, że jako dimerkaptozwięzek 
stosuje się 4,4'-dimerkaptodifenylosulfon, a 
jako chwuchlorkl kwasowe stoeuje się chlorki 
ftaloilu, lub alifatyczne dwuchlorki kwasowe o 
wzorze ogólnym ClC0/CH2/n C0C1, w którym n 
wynosi 0-10. Wytworzone produkty są szczegól¬ 
nie przydatne jako modyfikatory handlowych 
żywic poliestrowych. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C08K Al(21) 273943 (22) 88 07 26 
(71) Wyższa Szkoła Inżynierska 

Im. Kazimierza PułaskieG0, Radom 
(72) Gajewski Mieczysław, Kowalczyk Andrzej, 

Smigislski Derzy 
(54) środek pomocniczy do przetwarzania plea-

Tomarów' zwłaszcza do mieszanek gumowycK 
T sposób wytwarzania środka pomocniczeG0 
clo przetwarzania elastomerów, zwłaszcza 
«To miBSZanek gumowych *"* 

(07) Środek stanowi mieszaninę olejów roślin¬ 
nych, zwłaszcza oleju uonnoweG0 /taloweG0/ 

l/lub tłuszczów pochodzenia zwierzęceG0 i 
soli cynkowych, cynawych. ołowiewych. mledzla-
wych i glinowych kwasów zawartych w tych ole¬ 
jach i tłuszczach, których podstawowymi skład¬ 
nikami sę kwasy tłuszczowe w Ilości od 1 do 
95%, kwasy żywiczne w ilości od 0 do 80% i do 
30% produktów nlezmydlajacych się. Sposób 
wytwarzania środka polega na tym, że podgrzane 
do 60-12O°C mieszaninę olejów roślinnych. 
zwłaszcza oleju sosnoweG0 /taloweG0/, produk¬ 
tów odpadowych przemysłu tłuszczoweG0, mięsne¬ 
G0 lub garbarskieG0 takich jak olej rzepakowy, 
słonecznikowy, sojowy oraz produktów rafinacji 
1 pozostałości porafinacyjnych »ych olejów 
l/lub odpadowych tłuszczy zwierzęcych, miesza 
się z mieszanina zasadowych tlenków metali: 
tlenku cynkoweG0 w Ilości od 15 do 85%, tlen¬ 
ku ołowlaweG0 w ilości od 0,5 do 10%, tlenku 
cynaweG0 do 10%, tlenku miedziaweG0 do 10% 
oraz trójtlenku żelazoweG0 do 15%, trójtlen¬ 
ku glinu do 15% 1 dwutlenku krzemu uzupełnia¬ 
jąco do 100%. Reakcję prowadzi się do chwili 
zaprzestania wydzielania się gazów i par po¬ 
reakcyjnych, po czym mieszaninę ogrzewa się 
do temperatury ponad 100°C do 220°C oddesty-
lowujac wodę, ewentualnie wprowadza się 
substancje wypełniające, a następnie otrzymany 
środek schładza się do temperatury od 50 do 
80°C 1 wylewa z reaktora. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C08L Al(21) 274181 (22) B8 08 10 
(71) Kombinat Robót DroG0wych, Łódź 
(72) Dóźwiak Andrzej, Pietrzak Andrzej 
(54) Urządzenie do suszenia, odpylania i 

asfaltowania kruszywa 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬ 
wania urządzenia umożliwiająceG0 oszczędne i 
nlehałaellwe przenoszenie pyłów z baterii cyk¬ 
lonów odpylających do zbiornika i dalej do 
otaczarki. 

Urządzenie składające się z baterii cyk¬ 
lonów odpylających pyły z kruszywa połączo¬ 
nych na wylocie z wentylatorem i kominem spa¬ 
lin, a na wlocie poprzez komorę rozdzielczą 
pyłów z bębnową suszarką sprzężoną z otac^ark^ 
do wymieszania a&faltu z kruszywem i z zawraca¬ 
nymi poprzez zbiornik pyłami i innymi skład¬ 
nikami, charakteryzuje się tym, że ma lejowy 
zsyp /2/ pyłów zamocowany od spodu do baterii 
/3/ cyklonów, do któreG0 są zamocowane od do¬ 
łu elektryczne wibratory /li/ i z boku ręczny 
rozdzielacz /10/ .powietrza sprężoneG0, oraz 
ma z tym zsypem złączony pneumatyczny komorowy 
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podajnik /I/ pyłów,zagłębiony w ziemi, z przy-
•ocowenym z boku pneumatyczny« eiłownlklea 
/9/ połączony« z ty«"rozdzielaczem oraz z od« 
cinajocy« zaworem /&/ ualaazczonya w łączeniu 
zaypu z ty« podajnikie«, przy czy« podajnik 
/i/ jeet połęczony poprzez wypędowa rurę /5/ 
za zblornlkiaa /7/ pyłów. /I zaatrzażanla/ 

4(51) C08L Al(21) 274234 (22) 88 08 12 
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) 

(54 • 

kanaka Irena, Wożniak Danuta, Nagay 
Zbigniew, Myazkowekl Darzy, Pawlaczyk 
Krystyna, Kowalewicz Zofia 
Środek do iwpreqnac.1l materiałów, zwłasz¬ 
cza eiecl i lin rybackich oraz sposób 
wytwarzania środka do impregnacji waterla« 
łów, zwłaszcza sieci i lin rybackich 

(57) środek »kładą ele ze smoły gazowniczej w 
ilości od 5 do 25% waG0wych, z aafaltu w ilości 
od 5 do 50^ waG0wych, z aolwentnafty w ilości 
od 10 do 40% waG0wych, z toluenu lub cyklo-
heksanonu w ilości od 1 do 30% waG0wych oraz 
odpowiednio z polistyrenu lub polichlorku 
winylu w ilości od 1 do 20% waG0wych. 

Sposób polega na ty«, że aiaaza aie 10 do 
50 części waG0wych 30%f50% roztworu smoły ga¬ 
zowniczej w aolwentnafcle z 10 do 100 częścią«! 
waG0wymi 30%>50% roztworu aafaltu w aolwent-
nafcle 1 po wymieszaniu dodaje się od 30 do 60 
czyści waG0wych 30% roztworu polichlorku winylu 
w cykloheksanonie lub 2 do 40 części waG0wych 
50% roztworu polistyrenu w toluenie i homogeni¬ 
zują przez co najnnlej 30 ninut w temperaturze 
co najmniej 50°C. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) C08L 
E040 

Al(21) 274255 (22) 88 08 17 

(75) Kwiecińekl Adam. Łowicz 
Cb4) Sppaób wytwarzania bezspolnowaj powłoki 

dekarskiej 
Sposób charakteryzuje ele ty«, ża na 

płaskie dachy lub stropodachy, o uprzednio 
oczyszczonej zgrubnie powierzchni, nanosi aię 
waru trn? żywicy poliuretanowej z zawartścia. 
1-4% utwardzacza« a następnie po 20«30 minu¬ 
tach, po rozpłynięciu alę tej masy, pudruje 
się wykonane połacią dachu regenerate« odpa-
doweyo kauczuku syntetyczneG0 o granulacji 
1-4 ma. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C08L 
C09D 

Al(21) 2/4323 (22j 88 08 18 

Ul) Instytut Przemysłu Tworzyw 1 Farb, 
Gliwice 

(72) uhacz Kazimierz, Matracka Wanda 
($4) Farbą ptzeciwkorozyjna 
(57) Farba według wynalazku zawiera 60 do 35 
części waG0wych spoiwa, w skład któreG0 wcho¬ 
dzi: 75 do 50 części waG0wych smoły powęglo-
*">) preparowanej, 10 do 35 części waG0wych 
lywicy kumaronowo-lndenowej o temperaturze 
•lęknlonia 333K do 393 K dodawanej w postaci 
roztworu w rozpuszczalniku organicznym, 15 do 
35 części waG0wych polimeru i/lub kopolimeru 

termoplastyczneG0 dodawaneG0 w poataci rozt¬ 
woru w rozpuszczalniku organicznym, korzystni« 
kopolimeru chlorku winylu z eterem izobutylo-
winylowym i/lub chlorowaneG0 polietylenu 
l/lub chlorowaneG0 kauczuku i/lub polistyrenu 
oraz 40 do 65 części waG0wych plgaentów i 
wypełniaczy 1 0,3 do 3 części waG0wych środ¬ 
ków pomocniczych. 

Farba przeznaczona jeat do zabezpieczania 
przed korozję «atariałów 1 konstrukcji stalo¬ 
wych 1 betonowych eksploatowanych w różnych 
warunkach. /I zastrzeżenia/ 

4(51) C08L A2(21) 281188 (22) 89 08 03 
(71) Akademia Rolnicza, Wrocław 
(72) Houszka Hanna, Marszałek Hanna, 

Opaliński Czesław 
(54) Sposób zabezpieczania przed nlezczanle« 

przez gryzonie «atariałów termoizola-
cyjnycn. zwłaszcza pianki krylaminowej 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabez¬ 
pieczania przed niszczenie« przez gryzonie 
•atariałów termoizolacyjnych, którymi ociepla 
się budynki inwentarskie. 

Sposób według wynalazku polega na ty», że 
w procesie wytwarzania pianki krylaminowej, 
dodaje się do niej związków miedzi. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C090 Al(21) 274089 (22) 88 08 05 
(71) Instytut Morski, Gdańsk 
(72) Ołtuszewskl Janusz 
(54) Farba gruntowa reaktywna 
(57) Przedmiotem wynalazku Jest farba grunto¬ 
wa reaktywna o zdolności tworzenia pod pow¬ 
łoka podwójnej warstwy pasywnej na podłożach 

4(51) C09B A1(21) 274188 (22) 88 08 10 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Kowal Ryszard, G0lubski Zbigniew 
(54) Sposób otrzymywania barwników 4-chloro-

-2-nitrofenyloazowych z fenoli nleroz-̂ " 
puszczalnych w wodzie 

(57) Spoeób otrzymywania barwników 4-chloro-
-2-nitrofenyloazowych o wzorze 1, w którym R 1 

oznacza H, C/CH^CH^Hg, C/CH^CHgC/CHg/g. 
a R2 oznacza to samo co R1 prócz 
atomu wodoru, z fenoli nierozpuszczalnych w 
wodzie, nadających aie do syntezy 2H-benato-
triazoll, polega na tym, ze 1 mol fluoro-
boranu 4-chloro-2-nitrobenzenodiazonioweG0 
poddaje sie reakcji sprzęgania z 0,25-2,5 mo
lami fenolu nierozpuszczalneG0 w wodzie, w 
postaci emulsji wodnej. /I zastrzeżenie/ 
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stalowych, w tym również pokrytych produktami 
korozji żelaza. Farba gruntowa reaktywna, skła¬ 
dająca ale z części powłokowej opartej na kwa-
soodpornych żywicach organicznych, pigmentach 
i rozpuszczalnikach oraz z części zdolnej do 
tworzenia związków nieorganicznych i Metalo¬ 
organicznych z podłożem stalowym opartej na 
taninie lub kwasie galusowym oraz na kwasie 
fosforowy« lub bezwodniku kwasu chroaoweG0, 
charakteryzuje sie według wynalazku tym, ża 
zawiera 0,1-12% waG0wych stearynianu glinu 
l/lub 0,1-12% waG0wych stearynianu cynku. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C090 Al(21) 274185 (22) 88 08 10 
(71) "POLIFARB" Kujawska Fabryka Farb 1 

Lakierów, Włocławek 
(72) Oankowekl Ronuald, Kokocińaki 3an, 

Oabłonskl Andrzej, Zawadzki Czesław, 
Puzdrakiewlcz Longina, Wasilewski 3ózef, 
Rózanski Edward, Główczyńaki Tadeusz 

(54) Sposób wytwarzania lakieru polieetru 
nienasyconeG0 

(57) Sposób wytwarzania lakieru poliestru nie¬ 
nasyconeG0 będąceG0 podstawowym składnikiem 
dekoracyjnej warstwy kryjącej struktury poli¬ 
estrowej wzmocnionej włóknem szklanym, polega¬ 
jący na kondensacji w podwyżazonaj temperatu-
rze składników poliolowych 1 składników kwaso¬ 
wych nasyconych oraz nienasyconych 1 rozpusz¬ 
czeniu otrzymanej żywicy w Monomerze reaktyw¬ 
nym oraz wprowadzeniu dodatków charakteryzuje 
się tym, że jako żywicę poliestrowe nienasy¬ 
cona stosuje się /w częściach waG0wych/ 
61,6-68,1 części żywicy otrzymanej przez kon¬ 
densację 9,76-10,76 części glikolu etylenoweG0, 
17,52-19,37 części glikolu dwuetyłonoweG0, 
22,21-23,37 części bezwodnika kwasu ftaloweG0 
i 12,13-13,41 części bezwodnika kwasu malei-
noweG0 prowadzone, aż do otrzymania żywicy o 
liczbie kwasowej poniżej 35 1 lepkości w 2S°C 
od 450-650 cP, które rozpuszcza się w 33,3-
-36,8 częściach styrenu zawierająceG0 od 0,106-
-0,116 części acetonu a zawartość hydrochinonu 
uzupełnia się do ilości od 0,016-0,018 części* 

/I zastrzeżeni«/ 

4(51) C090 Al(21) 274160 (22) 88 08 09 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mikroelektroniki 
Hybrydowej i Rezystorów, Kraków 

(72) Rewilak Roman, Kosowska Katarzyna, 
Snieżyńska Irena« Luśniak-Wójcicka Danuta, 
Myśliwiec Piotr 

(54) Klej do wykonywania złącz odpornych na 
podwyższone temperatury w zastosowaniu S ementów elektronicznych 

(57) Klej według wynalazku składa aię z prosz¬ 
ków szkliwa lub szkliw o temperaturze mięk¬ 
nięcie poniżej 500°C w ilości od 16 do 76 częś¬ 
ci objętościowych, proszków metali lub stopów 
metali półszlachetnych lub nieszlachetnych 
w ilości od 22 do 84 części objętościowych oraz 
nośnika organiczneG0 w ilości od 18,2 do 27,3 
części objętościowych, przy czym Jako nośnik 
organiczny stosuje się roztwór żywicy w roz¬ 
puszczalnikach organicznych. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C093 Al(21) 274201 (22) 88 08 11 
(71) Uniwersytet Marli Curle-Skłodoweklej, 

Lublin 
(72) Wójclk Anna. Podkośclelny Wiesław, 

Wójcik Jan, Walewskl Aleksander, 
Bartnickl Andrzej 

(54) Klej, zwłaszcza do złącz światłowodowych 
öiraz sposób otrzymywania kleju, zwłaszcza 
To złącz światłowodowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymy¬ 
wania kompozycji klejowej zdolnej jednocześnie 
do utwardzania chemiczneG0 1 utwardzania pod 
wpływem ultrafioletu /UV/. 

Klej zawiera żywicę spoksyakrylową lub 
mieszaninę żywicy epokayakrylowej z żywicę 
epoksydowa w rozpuszczalniku aktywnym, takim 
zwłaszcza jak akrylán butylu, metakrylan mety¬ 
lu, metakrylan gllcydylu, styren, czy akrylo- i 
nitryl do lepkości 300-50 000 cP oraz fotoinlc« 
jator 1 ewentualnie chemiczny utwardzacz. 

Sposób według wynalazku polega na tym, ż« 
żywice epoksydowe estryfikuje się kwasem akry¬ 
lowym i/lub metakrylowym, a uzyskane żywicę 
rozpuszcza się w rozpuszczalniku aktywnym 1 do 
roztworu dodaje się fotolnicjator oraz ewen¬ 
tualnie utwardzacz. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C093 Al(21) 274202 (22) 88 08 11 
(71) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowekiej, 

Lublin 
(72) Wójcik Anna, Podkościelny Wiesław, 

Wójcik Dan, Rudż Wlssław 
(54) Klej, zwłaszcza do złącz światłowodowych 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzy¬ 
mywania klejów, zwłaszcza do złącz światłowo¬ 
dowych, charakteryzujących się zdolnością do 
wstępneG0 utwardzania pod wpływem ultrafioletu 
oraz do chemoutwardzania w temperaturze poko¬ 
jowej . 

Klej stanowi roztwór żywicy epoksydowej 
o liczbie epoksydowej 0,15-0,58 gramorówno-
ważnlka/100 g lub mieszaniny żywic w monomerze 
/«st/akryłanowym« zawierającym 1,2 lub 3 grupy 
/mat/akrylowe w cząsteczce o lepkości 300-
-50 000 cP z dodatkiem fotoinicjatora, korzyst¬ 
nie 2,2 -dlmetokaydwufenyloacetofenonu w iloś¬ 
ci 1-2% waG0wych w stosunku do rozcieńczalnika 
oraz utwardzacza żywic epoksydowych, korzyst¬ 
nie trójetylenoczteroaminy w ilości około 1 mol 
grup aminowych na 1 mol grup epoksydowych. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C09K Al(21) 274076 (22) 88 08 03 
(71) Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 
(72) Dąbrowski Roman, Dzladuszek Jerzy, 

Czuprynski Krzysztof, Orzewlński Witold, 
Szulc Jarosław 

(54) Związki ciekłokrystaliczne zawieralące 
p"ierścień bicyklo £2,2,27 okłanowy, 
sposób ich otrzymywania i mieszaniny 
ciekłokrystaliczne Je zawierające 

(57) Wynalazek dotyczy związków ciekłokrysta¬ 
licznych, zawierających pierścień bicyklo £2,2, 
2 J oktanowy wyrażonych wzorem ogólnym 1. We 

1 2 wzorze tym R 1 R oznaczają rozgałęzioną albo 
normalną grupę alkilową zawierającą do 18 ato-
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•ów węgla albo R oznacza grupę powstała z 
wyżej opisanej grupy alkilowej poprzez zastą¬ 
pienia co najmniej jedneG0 fragaentu -CHg-
fragmente« -O- lub -C- lub -CH- lub -CH- lub 

Ć Ó ÓCH 
3 3 

.CH- lub -CH- lub -CH- lub -CH-, Z oznacza 
CN Cl F Br 
więzenie pojedyncze lub grupę za zbioru zawie¬ 
rająceG0 grupy -COO-, -COCHg-, -CHgCO-, -CHG0-, 
-OCHg. -CHJJ-CHY-, -CHY-CH^, przy czy» Y ozna-
cza wyaiennie atoa wodoru, fluoru, chloru albo 
bromu, natomiast A oznacza 1,4-dipodetawiony 
pierścień benzenowy lub 1,4-trens-dipodstawlony 
pierścień cykloheksanowy lub 2,5-dipodstawlony 
pierścień pirydynowy lub 3-6-dipodstawiony piers 
cień pirydazynowy lub 2,5-dipodstawiony 1,3,4-
-tiadiazol, a • przyjmuje wartość O lub 1. 
X 1« *2' X 3 8 S jednakowa lub różne 1 oznaczaJa. 
atom wodoru albo fluoru albo chloru albo bromu 
albo grupę cyjanowa. 

Wynalazek dotyczy także eposobu otrzymywa¬ 
nia tych związków i aieezanln Je zawierajęcych. 
Związki te przeznaczone aa zwłaszcza do wyko¬ 
rzystania we wskaźnikach ciekłokrystalicznych 
wizualizujacych informację. /7 zastrzeżeń/ 

4(51) C09K A1(21) 274211 (22) 88 08 12 
(71) Przedsiębiorstwo Zagraniczna "POLONUS", 

Bytom 
(72) Zyrek Danuta 
(54) środek do odladzania 
(57) środek do odladzania, zwłaszcza zamków 
samochodowych, zawiera 60-75 części waG0wych 
glikolu propylenoweG0, 2-10 części waG0wych 
alkoholu etyloweG0, 20-35 części waG0wych wody 
oraz 0,3-0,8 części waG0wych soli sodowej 
kwasu hydrok8ykapronoweG0. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C10B Al(21) 274734 (22) 88 09 15 
(71) Kombinat Metalurgiczny Huta Katowice, 

Zakłady Koksownicze im. Powstańców 
oleskich, Zdzleszowica 

(72) Wysocki Marian, Oamoreki Kazimierz, 
Wanecki Franciszek, Osman Józef, 
Dragun Henryk 

(b4) Sposób odkwaszania 1 kolumna odkwaszająca 
(57) Sposób polegający na tym, że zakwaszone 
wodę amoniakalna kaskadowo przepuszcza się 
przez kolumnę i w przeciwpradzie traktuje się 
ja G0ritcą parę wodne charakteryzuje się tym, 
le zarówno wodę amoniakalna Jek 1 parę wodne 
przepuszcza siy ne przemian przez strefy 
Klęcizypółkowe wypełnione pierścieniami Białec-
kleG0 i nie majęce wypełnlonla, przy czym 
lloáci p» lepiynajacych mediów eę tak dobrana, 
by na wyjściu woda amoniakalna miału tempera¬ 
turę powyżej 00°C zaś para wodna 50-60°C. 

Kolumna ma co drug« przestrzeń /P2, P4, 
P6 i P8/ między półkami /3/ wypełnione pierś-
cieniami BlałeckleG0 a górne krawędzie otwo¬ 
rów w półkach /3/ leża w poziomej płaszczyź¬ 
nie nad górne powierzchni« półki /3/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) ClOM Al(21) 274198 (22) 88 08 10 
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 

"BLACHOWNIA", Kędzierzyn-Koźle 
(72) Bekierz Gerard, Gibas Dózef, Colejewski 

Derzy, Mucha Oózef, Glnkoweki Chrlstos, 
Bodzek Kamila, Wasllewska Władysława, 
Celejewska Honorata, Olearczyk Zofia 

(54) Koncentrat olejowy do płynów hydraulicz¬ 
nych 

(57) Koncentrat olejowy do płynów hydraulicz¬ 
nych składa się z 65-80 części waG0wych oleju 
mineralneG0, 0,5-5 części waG0wych emulgatora 
anionoweG0 będąceG0 30-40% wodnym roztworem 
mieszaniny zawierajęcej 5-20% waG0wych siar-
czanowsG0 produktu przyłączenia 5 moli tlenku 
etylenu do 1 mola nonylofanolu i 5-20% waG0¬ 
wych alkilobenzenosulfonianu sodu, 15-30 
części waG0wych wieloskładnikoweG0 emulgatora 
niejonoweG0 składająceG0 alę z 40-60 części 
waG0wych produktu przyłączenia 5-9 noli tlen¬ 
ku etylenu do 1 mola mieszaniny nienasyconych 
alkoholi tłuszczowych o dłuG0ści łańcucha 
węglowodoroweG0 od C 1 Q do C 2 < i liczbie Jodo¬ 
wej 40-85, pochodzenia roślinneG0, otrzymanych 
z porafinacyjnych odpadowych kwasów tłuszczo¬ 
wych, 15-35 części waG0wych kwa&u oleinoweG0, 
5-15 części waG0wych dwu i/lub trójetanoloami-
ny i 5-15 części waG0wych produktu przyłącze¬ 
nia 3 moli tlenku etylenu do 1 mola nonylofe-
nolu oraz inhibitor korozji miedzi atanowięcy 
układ synerglczny zawierajęcy 0,1-0,3 części 
waG0wych l-metyleno-Zdl-okeyetylenoZ-amino-
-4-metylo-azlmidobenzenu, będęceG0 produktem 
reakcji benzotriazolu z formaldehydem i dwu-
etanoloamina oraz 0,3-0,6 części waG0wych 
azotynu sodoweG0 rozpuszczoneG0 w 1,7 części 
waG0wych wody destylowanej. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C10M Al(21) 276757 (22) 88 12 23 
(71) Instytut Technologii Nafty, Kraków 
(72) Stelnmec Franciezek, Szczurek Tomasz 
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(54) Olej emulgujący 
(57) Olej emulgujący zawierat 10 do 96 części 
waG0wych ekstraktu otrzymaneG0 w wyniku kontak¬ 
towania 1 rozdzielania roztworu olejoweG0 aoli 
eodowych l/lub potasowych kwasów naftosulfono-
wych o średniej masie cząsteczkowej 350 do 560 
z monoetanoloamina i/lub dwuetanoloamina l/lub 
trójetenoloamina ewentualnie z dodatkiem wody« 
3 do 60 części waG0wych znanych enulgatorów 
Jonowych l/lub niejonowych, 0,5 do 70 części 
waG0wych znanych dodatków podwyższających wyt¬ 
rzymałość filmu smaroweG0, inhibitorów korozji, 
substancji stabilizujących, substancji homoge¬ 
nizujących, biocydów, dodatków przeciwpiennych, 
do 70 części waG0wych oleju naftoweG0 1 do 
65 części waG0wych wody* /2 zastrzeżenia/ 

4(51} C11B Alf21) 280135 (22) 89 06 21 
(30) 68 06 21 - GB - 88/14732.7 
(71) Unilever N.V., Rotterdam, NL 
(54) Sposób rafinowania oleju glicerydoweG0 
(57) Sposób rafinowania oleju glicerydoweG0 
obejmujący etap odśluzowywania oleju glicery¬ 
doweG0, charakteryzuje eię tym, że etap od-
śluzowywania następuje przed etapem oddziela¬ 
nia, w którym nierozpuszczalne i niezdolne do 
odwirowania cząstki wydziela się z odśluzowa-
neG0 oleju. /li zastrzeżeń/ 

4(51) C11C Al (21) 274267 (22) 88 08 16 
(71) Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszech¬ 

niania Postępu TechniczneG0 1 Organiza¬ 
cyjneG0 "POSTEOR" - Oddział w Katowicach, 
Katowice 

(72) Małolepszy Jan 
(54) Sposób i urządzenia do formowania ćwiec 

y materiałów sypkich 
(57) Przedmiotem wynalazku Jest sposób 1 urzą¬ 
dzenie do formowania świec z materiałów syp¬ 
kich o równomiernej porowatości w całej obję¬ 
tości ich ścian, wykorzystywanych w przemyśle 
do oczyszczania powietrza, wody, a zwłaszcza 
gazów z zanieczyszczeń mechanicznych /pyłów/. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że G0towa masę z mieszalnika podają 
się do podajnika skąd wprowadzana Jest małymi 
porcjami poprzez dozownik do formy, gdzie 
ubijana jest w sposób ciągły przy zachowaniu 
ciągłeG0 ruchu obrotoweG0 formy w płaszczyźnie 
poziomej, po czym po zatrzymaniu teG0 ruchu 1 
wyjęciu rdzenia, do wnętrza formy wprowadza 
się dwutlenek węgla w stanie gazowym, następ¬ 
nie opuszcza się formę, a uformowane świecę 
zdejmuje się 1 poddaje obróbce termicznej. 

Urzędzonie według wynalazku składa alę ze 
stojaka /I/, w którym ułożyskowany Jest dolny 
koniec wydrążoneG0 wrzeciona /2/, a do górnej 
części wrzeciona /2/ przymocowany Jest płaszcz 
/5/ formy, zaś wewnątrz wrzeciona /2/ umiesz¬ 
czony jest euwliwie rdzeń /9/ formy, natomiast 
nad forma usytuowane aa: koła cierne /li/ z 
umieszczonym między ich czołami ubijakiem /l2/ t 

pokrywa /14/ z króćcem /15/ 1 dozownik /16/. 
/8 zastrzeżeń/ 

4(51) C U D Al(21) 274197 (22) 88 08 10 
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 

"BLACHOWNIA", Kędzierzyn-Koźle 
(72) Pyżaleki Kazimierz, Linkiewicz Kazimierz, 

Beklerz Gerard, Baniak Marian, 
Charciarek Oanusz 

(54) Spoaób wytwarzania niejonowych związków Sposób wytwarzania niej 
powierzchniowo czynnych" 

(57) Sposób wytwarzania niejonowych związków 
powierzchniowo czynnych polega na reakcji 
okayetylenowania mieszaniny zawierajęcej 5-40 
części waG0wych nonylofenolu i 60-95 części 
waG0wych nasyconych i/lub nienasyconych alko¬ 
holi alifatycznych o zawartości 10-24 atomów 
węgla w łańcuchu. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C12N Al(21) 280202 (22) 89 06 23 
(30) 88 06 24 - US - 07/211,007 
(71) Phill ips Petroleum Company, Bart leevl l le , 

US 
(72) Cregg Oames M. 

(54) Sposób wytwarzania genu oksydazy 
alkoholowej II 

(57) Sposób wytwarzania genu oksydazy alkoho¬ 
lowej II polega na włęczeniu nowej sekwencji 
ONA pochodzącej z Pichia pastoris, obejmują¬ 
cej region regulatorowy genu okeydazy alko¬ 
holowej II w sposób umożliwiający ekspresję 
z DNA heterologiczneG0 genu strukturalneG0. 

/6 zastrzeżeń/ 

4(51) C23C A1(21) 274159 (22) 88 08 09 
(71) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 

Zakład Poszukiwania Nafty 1 Gazu, Piła 
(72) Knap Stanisław, Górski Stanisław, 

Dytko Henryk, Nowak Ryszard, Klęsk 
Edmund 
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(54) Sposób nakładania kompozycji na koronkę 
wiertniczą 

(57) Sposób charakteryzują się tym, że korpus 
koronki podgrzewa się do temperatury 400°C, a 
następnie na eekcje korpueu nakłada się po¬ 
przez napawanie kompozycję ze spiekaneG0 węgli¬ 
ka wolframu 1 twardych lutów o grubości w częś¬ 
ci skrawającej korzystnie od 10-15 mm, po czym 
szlifuje się sekcje koronki do wymiarów, któ¬ 
rych średnica zewnętrzna równa się średnicy 
otworu wiertniczeG0, a średnioa wewnętrzna rów¬ 
na się średnicy rury rdzeniowej wewnętrznej. 

/I zastrzeżenia/ 

4(511 C23F 
E02B 

Al(21) 274309 (22) 88 08 17 

(71) Politechnika Gdańska. Gdańsk 
(72) Ouchnlewicz Romuald, Walaszkowskl Darzy, 

Sokolski Wojciech, Bohdanowlcz 
Władysław, Rozwadowski Gacek 

i54) Sposób zabezpieczania przed korozja 
" konstrukcji metalowych, zwłaszcza 

hydrotechnicznych 
(57) Sposób polega na tym, ze zewnętrzna po¬ 
wierzchnię konstrukcji uzbraja się w anody 
nieroztwarzalne, których pole elektryczne 
oddziaływuje na zewnętrzne 1 wewnętrzna po¬ 
wierzchnię konstrukcji, a w połowie odległości 
między tymi anodami umieszcza się cynkowe 
elektrody odniesienia, zaś wewnętrzne powierz¬ 
chnie konstrukcji uzbraja się w protektory 
magnezowe albo-aluminiowe lub cynkowe, ponad¬ 
to stosuje się kryjące inhibitory na wewnętrze 
powierzchnie konstrukcji, które wprowadza się 
stopniowo w trakcie procesu katodowej pola¬ 
ryzacji. Jako kryterium stosuje się minimum 
100 mV zmianę potencjału od potencjału stacjo¬ 
narneG0 utrzymujące się przez około cztery 
G0dziny po wyłączeniu prędu polaryzująceG0. 
5ako nieroztwarzalne anody stosuje się anody 
Ti/Pt, żeliwnokrzenowe lub ceramiczne. Jako 
inhibitory stosuje się wodny roztwór 10% wodo¬ 
rotlenku wapnia, zawierajęcy niewielkie ilości 
10% szkła wodneG0. /2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

4(51) D05B Al(21) 280856 (22) 89 08 01 

(30) 88 08 02 - SU - 4469594 
(75) Okulov Petr I . , Perm, SU 

(54) Maszyna do szycia 
(57) Maszyna do szycia ma korpua z wałkiem na¬ 
pędowym /6/, rękojeścią do kierowania maszyna, 
mechanizmem kabłąkowatej igły /3/, mechaniz¬ 
mem pętelkującym /A/ i urządzeniem do prze¬ 
mieszczania maszyny na dłuG0ść ściegu. Kinema¬ 
tyczne połęczenie mechanizmu kabłakowatej igły 
/3/ z mimoérodem /7/ wałka napędoweG0 /6/ za¬ 
wiera zębatkę podstawowa /12/, a połączenia 
kinematyczne mechanizmu pętelkujaceG0 /4/ z 
mlmośrodem /!/ wałka napędoweG0 /6/ jest rea¬ 
lizowane poprzez zębatkę podstawową /12/ i 
Zębatkę dodatkową /21/. 

Zębatka podstawowa /12/ ma występ /24/ 
ograniczający ruch zębatki dodatkowej /21/ i 
Jest z nią związana sprężyną /25/, a element 
pętelk,ujący /A/ ma zakończenie /27/, współ¬ 
działające z umieszczonym na korpusie zderza¬ 
kiem /26/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) D07B Ai(21) 274164 (22) 88 08 09 
(71) Wyższa Szkota Inżynierska 

im. Jurija Gagarina, Zielona Góra 
(72) Kłapoć Mikołaj, Parus Ryszard, Korentz 

Jacek, Wittek Leonard, Klementowskl 
Wiesław, Suszycki Dózef, RuG0r Eryk, 
Dudziński Edward, Bobik Tadeusz 

(54) Sposób rozplatania lin wielosplotowych 
1 urządzenie do rozplatania lin 

(57) Sposób polega na tym, że pojedynczym 
splot kom nadaje się ruch podwźjny złożony z ru
chu obrotoweG0 o kierunku zG0dnym z kierunkiem 
linii śrubowej eplotek zaplecionych na linie 
i ruchu postępoweG0 pojedynczych eplotek. 
Urządzenie ma w podstawie /6/ zamontowane jarz
mo /9/ przekładni obieG0wej, której obieG0we 
bębny /10/ sprzężone ea z układaczami /li/ po
jedynczych eplotek. /2 zastrzeżenia/ 
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DZIAŁ E 

BUDOWNICTWO: GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

4(51) E01B Al(21) 279723 (22) 89 06 01 
(30) 68 06 03 - HU - 2903/88 
(71) Baton - ée Vasbatoniparl Müvek, 

Budapaatl Közlekedési Vállalat. 
Fovaroal Mélyépítési TervezB Vállalat, 
Budapeszt, HU 

(54) Wielkopłytowa nawierzchnia torowa 
(57) Wielkopłytowa nawierzchnia charakteryzuje 
się tym, ta płyty podłożowa /I/ umieszczone sa. 
w elementach podłożowych /2/, a pomiędzy te 
elementy podłożowe /2/ wprowadzone jest elas¬ 
tyczna zaprawa /9/ z bitumiczny» spoiwem z 
modyfikowaneG0 polimeru, przy czym elementy 
podłożowe /2/ umieszczone aa na równo i luźno 
położonym asfalcie podłożowym /8/ umieszczonym 
na ścisłej warstwie asfaltowej, natomiast pły¬ 
ty podłożowa /I/ przesunięte sa o dłuG0ści 
względem elementów podłożowych /2/. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) E01B Al(21) 279825 (22) 89 06 07 
(30) 88 08 08 - AT - A 1994/88 
(71) Franz Plasser Bahnbaumaschinen - Indu¬ 

striegesellschaft m.b.H., Wiedeń, AT 
(54) Maszyna jezdna do podbijania, podnoszenia 

i ustawiania torów kolejowych w obszarze 
skrzyżowań i rozjazdów 

(57) Maszyna Jezdna charakteryzuje alę tym, ta 
z ramę /2/ maszyny /!/ podbijającej, poziomu« 
Jęcej 1 ustawiającej tor, wyposażonej w system 
układu odniesienia wysokoóci i kierunku, jak 
taż w toczące się po torza oé pomlarowo-kont-
rolnę /10/ do pomiaru rzeczywisteG0 położenia 
toru, poleczone jeet dodatkowo urzędzenle pod-
noszące /20/, o wyeoko&cl 1 położeniu poprzecz¬ 

nym zmienianym przez napędy /37, 39/ 1 służą¬ 
ce do podnoszenia toru boczneG0 /19/ w obsza¬ 
rze zwrotnic i skrzyżowań torów. Maszynie 
przyporzędkowany jest wózek pomiarowy /16/, 
toczęcy się po torze bocznym /19/ i służący 
do pomiaru położenia odcinka toru boczneG0. 
Wózek /18/ ma przyporządkowane maazynle pod¬ 
bijającej /!/, poprzeczne belkę pomiarowe 
/24/ oraz miernik nachylenia poprzeczneG0 /25/. 

/7 zastrzsżsń/ 

4(51) E01C 
E020 

Al(21) 274132 (22) 88 08 08 

(71) Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
PrzemysłoweG0, Katowice 

(72) Lachowicz Kazimierz, Gawlik Czesław, 
Woźnica Andrzej, Oaezewaki Janusz 

(54) Zagęszczarką wgłębna do zagęszczania 

(57) Zagęszczarka składa się z rury centralnej 
/!/ zakończonej u dołu stożkiem /4/t w którym 
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usytuowany Jest wylot /5/ wody lub emulsji 
powietrzno-wodneJ. Nad stożkiem /4/ umieszczo¬ 
ny J«st stalowy pierścień /2/ o przekroju rom¬ 
bu połączony z rura /I/ za ponoce żeber /3/. 
U góry rury /I/ znajduj« sie podstawy /6/ dla 
elektrowibratorów /7/. W érodku rury /I/ umiesz-
czone sę przewody wodny /8/ 1 powietrzny /10/ 
łączące eię w stożkowej końcówce /4/. Rura /I/ 
jest umieszczona w rurze osłonowej /li/ posia¬ 
dającej w górnej części zawiasie /13/. Poza ty« 
w rurze /li/ 89 umieszczone otwory wlotowy /9/ 
i wylotowy /15/ "wody górnej". /4 zastrzeżenia/ 

4(51) E01D Alf21)274228 (22) 88 08 12 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy 
Górnictwa OdkrywkoweG0 "POLTEG0R", 
Ośrodek Naukowo-Badawczy, Wrocław 

(72) Ukleja Kazimierz 

(54) 2elbetowe przęało mostowe 
(57) Żelbetowe przęsło mostowe składa się z 
elementów prefabrykowanych, przy czyn każdy z 
tych elementów ma boki zaopatrzone we wstawki 
metalowe /2/ połęczone trwale ze zbrojeniem 
poprzecznym /3/ elementu. Wstawki metalowe są¬ 
siednich elementów sę trwale połączone ze soba. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) E020 Al(21) 274115 (22) 88 08 05 
(71) Kujawskie Zakłady Mechanizacji 

Budownictwa "ZREMB", Solec Kujawski 
(72) G0rzoch Mieczysław» Czajor Wiesław, 

Zurowski Waldemar, Zychal Zbigniew 
(54) Młot pneumatyczny stosowany do wbijania 

T* wyciągania z gruntu grodzie stalowych" 
(57) Młot ma łapy podtrzymujące /17/ z cylind¬ 
rem pneumatycznym zamocowane do bocznych płasz« 
czyzn korpusu /!/, a tuleja prowadząca /2/, 
majęca okna wylotowe górne /20/ oraz okna wy¬ 
lotowe dolne /22/ zasłaniane pierścieniem ob¬ 
rotowym sterującym /16/, wbudowana Jest wew¬ 
nątrz korpusu /I/. W górnej części korpusu 
/I/ zamocowany Jest przegubowo amortyzator 
/19/. Kostka sterująca /12/ na wewnętrz zawór 
/14/ zakończony dźwignia /15/ oraz cięgnami 
/16/, W dolnej części korpusu /I/ jest zamo¬ 
cowana kowadło dwustronne /8/ mające wzdłużne 
wybrania /9/ umożliwiające zamocowanie szczę¬ 
kowe uchwytu wyciąG0weG0 /10/ lub płyty do 
wbijania. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) E020 Al(21) 274232 (22) 88 08 12 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Syeak Zdzisław 
(54) Przewód do iniekc.11 
(57) Przedmiotem wynalazku jest przewód do 
iniekcji,przeznaczony zwłaszcza do wzmacniania 
lub uszczelniania gruntów poprzez wprowadza¬ 
nia wiążącej cieczy do materiału sypkieG0 lub 
spoisteG0 pod ciśnieniem. 

Przewód do iniekcji jest wykonany w posta* 
ci rury /I/, na obwodzie której sę wykonane 
otwory /2/, przysłonięte nakładkami /3/. 
W miejscu usytuowania otworów /I/ przewód opa¬ 
suje gumowe uszczelnienie /4/, która co najm¬ 
niej z jednaj strony Jest podwinięta. Nakładki 
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•ogą być uaytuowane wewnątrz lub na zewnętrz 
rury /!/. W przypadku podwinięcia uazczalnienia 
z jednej »trony, druga atrona leet na atała 
azczalnia zaaocowana do rury /!/. 

/4 zaetrzeżanla/ 

4(511 E020 A2f21) 279536 ť22) 89 05 17 
(71) Polltachnika Krekoweka la. T. Koéciuezki, 

Kraków 
(72) Pałka Dulian 
(54) Spoaób tundaaantowanlą budowli na pęcz-

ńiejącyćh gruntach 
(57) Spoaób charakteryzują ale ty«, la dno wy¬ 
kopu /3/ fundamentoweG0 wykonują ala za apád-
klen w kierunku atudzlankl odprowadzającej 
/5/ a powierzchni« wykopu /V do wyeokoécl po-
wyżej atrefy gruntów pęczniejących /I/ zabez¬ 
piecza ale nleprzepuazczalną roli« /4/, nato-
alaat dno wykopu /3/ wypałnla się podsypką /7/ 
żwirowo-piaakową. /I zaatrzetania/ 

4(51) E02F Al(21) 274268 (22) 88 08 16 
(71) Huta -STALOWA WOLA", Stalowa Wola 
(72) Kardaez Ryszard, Adaaczyk Erwin 
(54) Układ wodzenia łyżki ładowarki 

Hydraulicznej 
157) Układ wodzenia łyżki ładowarki hydrau¬ 
licznej zawiera trójczłonowy łamany wysięgnik, 

któreG0 człony akrajna /I/ 1 /3/ połączona a« 
przegubowo odpowiednio z ras« /4/ 1 łyżka /5/ 
ładowarki, zaś człon środkowy /2/ wysięgnika 
połączony laat przegubowo z dodatkowy« czło-
naa /6/ połączony« przegubowo z łyżka /5/ 1 
poprzez cięgno /7/ z rana /4/ ładowarki. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) E02F Al(21) 274301 (22) 88 Q8 18 
(71) Inatytut Machanlzacji Budownictwa 1 

Górnictwa SkalneG0, Warazawa 
(72) Wyełouch Zenon 
(54) Układ roboczy ładowarki łyżkowej z 

prograwowany« sterowanie« ruchu 
obrotu łyżki 

(57) Układ złożony jest z układu prograauja-
ceG0 /8/ sprzężoneG0 Mechaniczni«» z tłoczya-
kia« siłownika /C/, który oddziaływuja na układ 
załęczajęcy /2/. Układ tan łączy źródło zasi¬ 
lania /!/ z układa« czasowy« /3/ i układa« 
atarowania /4/. Układ ten oddziaływuje za 
zwłokę czasowe na elektromagnes /5/ zaworu 
przelewoweG0 /B/. Zawór przelewowy /B/ włączo¬ 
ny jest w obwód hydrauliczny «iędzy po«pę /6/ 
a rozdzielacz główny /A/ sterujący aiłownlklaa 
/C/. Załączania układu odbywa się za poaocą 
drążka atarownlczaG0 /10/ sprzężoneG0 «echa-
nlcznle z rozdzialacza« główny« /A/ i układa« 
załączający« /2/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) E03Ű A1(21) 274242 (22) 88 08 15 
(71) Akadttala Rolnicza« Poznan 
(72) Buczkowaki Wlaaław, Czwódzlńaki Zbigniew 
(54) Studnia zapuszczana 
(57) Studnia zapuszczana składająca się z 
płaszcza i korka denneG0 charakteryzuje się 
ty«, że w górnej części płaszcza /i/ na jeG0 
obwodzie zewnętrzny« «a uskok /2/, na który« 
waparty jest kotwiący pierścień /3/ połączony 
z płaszcze« /!/ przegubowo. /3 zastrzeżenia/ 
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4(51) E04B Alf21) 274151 (22) bü UJ 10 
(71) Centralny Oérodek Badawczo-Projektowy 

Konstrukcji Metalowych "MOSTOSTAL", 
Warszawa 

(72) Kucharczyk Witold 
(54) Stąlowo-betonowa konstrukcja nośna «tropu 
(57) Stalowo-betonowa konstrukcja charaktery¬ 
zuje ale ty«, że rygle stanowią ceowniki /2/ 
w układzie poziomy«, zespolone« symetrycznie 
z dwuteownikami /3/ w układzie pionowym, z 
dodatkowy« zbrojeniem z wiotkich prętów sta¬ 
lowych /A/ oraz ze stropowymi płytami żelbe¬ 
towymi /I/, za pomoce betonu wypełniająceG0 
/S/. /I zastrzelenie/ 

4(51) E04B Al(21) 274152 (22) 88 08 10 
(71) Centralny Oérodek Badawczo-Projektowy 

Konstrukcji Mstalowych "MOSTOSTAL", 
Warszawš 

(72) Kucharczuk Witold 
(54) Stalowo-betonpwa konstrukcja noéna 

Ęudynku kilkukondygnacyjneG0 
(57) Stalowo-betonowa konatrukcja noéna za¬ 
wiera stalowe rygle i słupy o przekroju dwu-
gałęzlowy* z csownlków /I/ połączonych nak¬ 
ładkami /2/. Ceowniki aa zespolone z prefab¬ 
rykowanymi płytami żelbetowymi /3/ w etalowo-
betonowy ustrój noény za pomocą betonu wypeł¬ 
niająceG0 /5/ oraz dodatkoweG0 zbrojenia w 
poataci wiotkich prętów «talowych /A/. 

/I zastrzeżeni«/ 

4(51) £048 
B638 

A2(2l) 278315 (22) 89 05 05 

(71) Fabryka Mebli Okrętowych "FAMOS", 
Starogard Gdańaki 

(72) Rosiński Andrzej, Kaczko Ryezard, 
• Gezierski Zbigniew, Klecol Andrzej, 

Makartki Andrzej, Zlelińska Elżbieta 
(54) Sufit ognloazczalny 
(57) Sufit akłada si« z podwieszonych do stro¬ 
pu dźwigarów /I/ wyposażonych w uchwyty hakowe, 
listew głównych /3/ umocowanych do dzwigarów 
/i/, wciśniętych pomiędzy listwy główne /3/ 
listew /A/ maskujących oraz obrzeżowych Ustaw 
przyściennych /10/. Sufit ma łączniki /6, 7/ 
łaczsce listwy /3, 4/ oraz ma profile /10/ 
obrzeżowe połączone z listwami /3/ głównymi 
za pomoc« «prężystych elementów /li/ spina¬ 
jących. Liatwy /3 i 4/ epięt« sa klamrami /*>/ 
oraz izolowane termicznie 1 akustycznie za 
pomocą wklejonych wewnątrz llatew /3, 4/ wars¬ 
tw izolacyjnych /8, 9/ wewnętrznych i warstwy 
izolacyjnej /12/ zewnętrznej. Dźwigary /I/ 
izolowane aę za pomoce nakładek izolacyjnych 
/13/ umocowanych za pomoc« opasek /14/ zacis¬ 
kowych. /I zastrzeżenie/ 
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4(51) E04C Al(21) 281139 f22) 89 08 21 
(75) Stefániák Marák, Stefániák Alina. G0styń 
(54) Zastaw prefabrykowanych elementów 

budowlanych 
(57) Zestaw «a trzy ścienne elementy i jeden 
stropowy element, z których dwa écienne ele» 
•enty naja identyczna szerokość równa grubości 
zewnętrznych ścian wznoszoneG0 budynku, lecz 
z których pierwszy ścienny element ma dłuG0ść 
mniejsza od jeG0 szerokości, a drugi ścienny 
element /II/ ma dłuG0ść większa, od JeG0 szero¬ 
kości. Owa główne ścienne elementy na bokach, 
w ich środkowych częściach /27, 28/ nają każdy 
dwie wielkowymiarowe wnęki /29, 30/, każda w 
kształcie półotworu prawie kwadratoweG0, otwar¬ 
te na zewnątrz i rozmieszczone pionowo na ca¬ 
łej Ich wysokości tak, że każdy główny ścienny 
element ma przekrój poprzeczny w kształcie 
dużej proetokętnsj litery "H". Natomiast trze¬ 
ci ścienny element 1 czwarty »tropowy element 
/IV/ maja również identyczna szerokość równe 
nieznacznie więcei niż jedna trzecia szerokości 
każdeG0 z dwóch głównych ściennych elementów, 
lecz z których trzeci ścienny element ma dłu¬ 
G0ść około dwukrotnie większe od jeG0 szero¬ 
kości 1 zarazem równa dłuG0ści pierwszeG0 
ścienneG0 elementu. Czwarty stropowy element 
/IV/ jest podobny do trzecieG0 ścienneG0 ele¬ 
mentu z tym, że na bokach, na przedłużeniu 
jednej z dwóch większych ścianek /63/ ma dwla 
listwy /66, 67/ skierowane na zewnętrz na ca¬ 
ła J jeG0 wysokości, a bez listew /66, 67/ 
czwarty stropowy element /IV/, podobnie jak i 
trzeci ścienny element, ma przekrój poprzeczny 
w kształcie spłaszczonej, prostokątnej litery 
-O". /5 zastrzeżeń/ 

4(51) EÛ4H Al(21) 274062 (22) 68 08 04 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-ProJaktowy 

Konstrukcji Metalowych "MOSTOSTAL", 
Warszawa 

(72) Raźny Alina, Mika Anna, Szupłat Zenon 
(54) Trólprzawodowy komin stalowy 
(57) ZG0dnie z wynalazkiem wieżę weporcza. o 
konstrukcji remowo-kratowej stanowią trzy rury 

/3/ o dużych średnicach z rurą komunikacyjne 
/2/, umieszczone centralnie i etanowięca 
rdzeń konstrukcyjny układu, spinający poprzez 
»tężenia /5/ 1 pomoaty /4/ całość konstrukcji, 
a przewody kominowe /I, la, lb/ sa osadzone w 
wieży na łożyskach rolkowych /7/, rozmieszczo¬ 
nych na wszystkich jej kondygnacjach. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) E068 Al(21) 274133 (22) 88 08 08 
(75) Marcynluk Oanuez, Gdańsk 
(54) Żaluzja« zwłaszcza aiedzyezybowa 
(57) Żaluzja, zwłaszcza międzyszybowa. skła¬ 
dająca się z korytka 1- aamohamowneG0 układu 
napędoweG0« połączoneG0 z lamelkaai i obclaż-
nlkiem przy pomocy drabinek oraz tasiemek 
napędowych, charakteryzuje się tym, że samo¬ 
ha mown y układ napędowy zaopatrzony jest w rol¬ 
ki napędom /3/, z których każda ma wybranie 
/4/ z umieszczonym w nim jednym końcem dra¬ 
binki /5/ i część w postaci szpuli do nawija¬ 
nia tasiemki napędowej /!/ a ponadto każda 
połączona jest prętem /9/ z wałkiem giętkim 
/10/ i tarczka napędowe /li/, usytuowane poza 
obrębem żaluzji. /2 zastrzeżenia/ 

4 ( 5 1 ) E21B A l ( 2 1 ) 274241 
e04F 
E04G 

(22) 68 08 15 

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

(72) Durkiewicz Ryszard, Dung Eugeniusz« Mata 
Ada©, Szoll Zbigniew, Darosz Tadeusz, 
Karaś Marian, Kucharski Darzy 

(54) Wiertło rdzeniowe 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬ 
wania konstrukcji wiertła rdzenioweG0, służę-
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caG0 do wykonywania długich otworów w kons¬ 
trukcjach murowanych z cegły, cechująceG0 sie 
łatwością jeG0 udrożnienia w przypadku zatkania 
urobkiem* 

Wiertło składa się z części chwytowej /I/ 
połączonej z częścią, roboczą, które jest ko¬ 
ronka diamentowa /Z/, przy czym w części robo¬ 
czej znajduję się otwory napowietrzaj«ce /7/ 
usytuowana na całym obwodzie wiertła w osiach 
równoległych kanałów /6/ płuczki wiertniczej. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) E21C 
86SG 
E02F 

(71 

Alf21) 274147 (22) 88 08 08 

Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla BrunatneG0 
we Wrocławiu, Kopalnia Węgla BrunatneG0 
"TURÓW", Bogatynia 

(72) Szubert Czesław, Szulc Arkadiusz, Gnący 
Bogdan, Bukowiec Stanisław, Kaczarawski 
Tadeusz, Nowiński Olgierd, Wocka Norbert, 
Hutniczak Krzysztof 

(54 ) Układ urządzeń transportu nakładu i 
Eőpalin użytecznych 

(57) Układ złożony z przenośników taśmowych 
i samojezdnych rewersyjnych przenośników, 
ma gąsienicowe dwuczłonowe przenośniki skarpo¬ 
we /5/ i /6/. Przenośniki /5/ i /6/ połączone 
są z taśmowymi ładowarko-zwałowarkaml /7/ 1 
/8/. Taśmowe przenośniki przesuwne /li/ i /12/ 
połączone są z urządzeniem gąsienicowym prze-
rzutowo-zwałującym /13/, mającym przenośniki 
/14/ i /15/ poprzeczny i boczny. Samojezdne 
gąsienicowe obrotowe przenośniki taśmowe /16/ 
i /17/ połączone są z wieloczerpakowyml gąsie¬ 
nicowymi, obrotowymi koparkami kołowymi /18/ 
1 /19/ oraz z wieloczerpakowymi gąsienicowymi 
obrotowymi koparkami łańcuchowymi /20/ 1 /21/. 

/I zastrzeżenia/ 

4(51) E21D Al(21) 274194 (22) 88 00 10 
(71) Rybnicko-Oastrzębekie Gwarectwo 

Węglowa, Kopalnia Węgla KamienneG0 
•MANIFEST LIPCOWY*, Jastrzębie Zdrój 

(72) Chlebiński Staniaław, Adamowicz Henryk, 
Gawałak Dan, Trzaska lik Roman, Ciszewakl 
Andrzej, Pollak Ludwik 

(54) Sposób IntensywneG0 zasypywania szybu 
kopalni głębinowej, zwłaszcza metanowej 
ź" wyeliminowaniem zagrożeń wodnych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sposobu 
zasypywania wyłączonych z eksploatacji szybów 
kopalń głębinowych z zagrożeniem metanowym, 
w celu przyśpieszenia eksploatacji zasobów 
węgla z filarów ochronnych tych szybów. 

Sposób polega na tym, że do otworu zasy¬ 
pywaneG0 szybu wprowadza aię intensywnie prze¬ 
nośnikiem zgrzebłowym odpady kopalniane oraz 
równolegle magistralą rurociągów transporto¬ 
wych mieszankę pyłowo-powietrzną przy ciąg¬ 
łym pomiarze stężenia metanu w otworze zasy¬ 
pywaneG0 szybu zawieszonym w nim czujnikiem 
metanometrycznym oraz w czasie przerw w zasy¬ 
pywaniu cyklicznymi dodatkowymi pomiarami głę¬ 
bokości zasypania szybu, obecności wody i 
zagrożenia metanoweG0 nad podnoszącym się dnem 
szybu przez wprowadzony do nieG0 na linie noś¬ 
nej zestaw czujnika pomiaru głębokości, 
czujnika pomiaru obecności wody i czujnika 
stężenia metanu. Odpady kopalniane wysypywane 
na skarpę kopalnianeG0 toru z waG0nów samowy¬ 
ładowczych są nanoszone z obu stron na trasę 
przenośnika zgrzebłoweG0 za pomocą samobież¬ 
nych urządzeń spychająco-ładulących. Mieszsnka 
pyłowo-powletrzna jest przesyłana magistralą 
rurociągów transportowych przyłączonych po¬ 
przez przewody elastyczne szybkozłączami z 
kolektorami cysterny waG0nowej z pyłami dymni¬ 
cowymi. Z drugiej strony cysterna waG0nowa 
jest zasilana pod ciśnieniem powietrzem sprę¬ 
żonym poprzez zawór. Pomiar stężania metanu 
czujnikiem metanometrycznym jest rejestrowany 
przez przyłączone do nieG0 metanometryczne 
urządzenie blokady, które w przypadku zagroże¬ 
nia metanometryczneG0 powoduje bezzwłoczne 
wyłączenie napędu przenośnika zgrzebłoweG0 
1 zamknięcia zaworu rurociągu powietrza. 

/5 zastrzeżeń/ 
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4(51) E21F Al(21) 274238 (22) 88 08 12 
(71) Kopalnia Węgla KamienneG0 "MARCEL", 

Wodzisław Slaski 
(72) Tománek Herbert, Kopka Franciszek, 

Byrtek Bogusław, Trelenberg Paweł, 
Hanslik Oózef 

(54) Sposób i układ wyrobisk do klarowania wód 
podsadzkowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie klaro¬ 
wania wód podsadzkowych wstępnie oczyszczonych 
w osadnikach polowych przy cykliczny* procesie 
podsadzania-ścian górniczych. 

Sposobem według wynalazku wstępnie oczysz¬ 
czona woda z osadników polowych doprowadzana 
jest od góry do skrajneG0 wyrobiska upadoweG0 
/I/ oraz poprzez szereg wyrobisk poprzecznych 
/I1-14/ do dalszych równoległych upadowych 
/2-9/, przy czym w upadowych /1-9/ następuje 
spiętrzenie wody, dostarczanej z całeG0 dobo¬ 
weG0 cyklu podsadzania, ponad poziom zainsta¬ 
lowaneG0 przewodu /15/ odpływoweG0, a po okreeie 
klarowania dokonuje się odbioru czystej wody 
z ostatniej skrajnej upadowej /9/ na wysokości 
dolneG0 poziomu spiętrzania wody poprzez zains¬ 
talowany przewód /15/ odpływowy. 

Układ według wynalazku składa się z sze¬ 
regu równoległych upadowych /1-9/ oraz szeregu 
wyrobisk poprzecznych /11-14/, z których dolne 
wyrobiska poprzeczne /li/ znajdują się w pob¬ 
liżu dolnych końców upadowych /1-9/, natomiast 
górne wyrobiska poprzeczne /14/ znajduję się 
w obrębie dolneG0 poziomu spiętrzania wody. 

4(51) E21F Al(21) 274266 (22) 88 08 16 
(71) 3aworznlcko-Mlkołowskle Gwarectwo Węglowe 

Kopalnia Węgla KamienneG0 "OAWORZNO". 
Oaworzno 

(72) Caban Włodzimierz, Gazda Stefan, Kubleń 
Zdzisław, Leó Adolf, Pater Marek, 
Pawiński Oan, Roszkowskl Oanusz, Szewczyk 
Stanisław 

(54 ) Sposób zapobiegania pożarom endogenicznym 
w zrobach ścian zawałowych 

(57) Sposób polega na tym, że do zawału /8/, 
na jeG0 odcinku o największej wysokości niszy 
zawałowej / 2 / zadaje się z chodnika przyécła¬ 
noweG0 /I/rurociągiem /A/ podsadzkę hydrau¬ 
liczna /9/, przy czym króciec wylotowy /5/ rury 
/4/ znajduje się powyżej wysokości /hl/ strefy 
spękań /6/ 6tropu chodnika przyścianoweG0 /I/. 

/I zastrzeżenie/ 

D i: i A i y 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; 
TECHNIKA MINERSKA 

4(51) FOIN Al(21) 280005 (22) 89 06 14 
(3tí) 80 06 15 - 5E - 8802235-5 
(71) üorchester Enterprises Ltd., Tortola. GB 
(72) Malmsten Sven-Olof 
( 54 ) Układ wydechowy 1 sposób wytwarzania 

Tik ładu wydechoweG0, zwłaszcza do pďjazilu 
(57) Ukteď wydechowy charakteryzuje się tym 
że wewnętrzna rura złożona Jest z perforowa¬ 
nych pierścieni /10/ z taśmy, poleczonych za 
sobą oeiowo. Pierścienie /10/ wzdłuż osi maja 
przekrój /5/ poprzeczny wklęsły z kołnierzami 

/6, 7/ zewnętrznymi o nierównej dłuG0ści. 
Pierścienie aa połączone za soba przez epęcze-
nie jedneG0 pierśoienla na krótszym kołnierzu 
drugieG0 pierścienia. 

Sposób wytwarzania polega na tym, że 
tworzy aię rurę wewnętrzne z perforowanych, 
cylindrycznych pierścieni z taśmy. Obudowę 
pierścieni wykonuje się z taśmy nawiniętej 
śrubowo na zakładkę, a w obszarach zakładki 
umieszcza się materiał utwardzalny, który 
utwardza się w cslu ukształtowania rury wyde¬ 
chowej. /10 zastrzeżeń/ 
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.»(51) FOIN Al(2l) 280006 (22) 89 06 14 
(30) 86 06 15 - 8E - 6602234-8 
(71) Dorchester Enterprises Ltd.« Tortola, GB 
(72) Malmaten Sven-Olof 
(54 ) Układ wydechowy l sposób wytwarzania 

utładu wydechoweG0, zwłaszcza dp 
pojazdu • 

(57) układ wydechowy charakteryzuje sie ty«, 
że obudowa /4/ zawiera taśmę /41/ nawinięta 
śrubowo z częściowe zakładka /42/. Między 
zwojami w obszarze zakładki /42/ znajdują się 
utwardzalne spoiwo /43/. 

Sposób wytwarzania układu wydechoweG0 po
lega na tym, te wewnętrzne giętka rurę owija 
się śrubowo taśmę z częściową zakładkę, przy 
czym w obszarze zakładek, między zwojami taéav 
umieszcza się utwardzalne spoiwo. Na pierwęzę 
taśmę nawija się śrubowo druga, taśmę w kie« 
runku przeciwnym do kierunku nawijania pierw-
szaj taśmy. /13 zastrzez«n/ 

4(51) F02M A1(21) 274257 (22) 88 08 17 
(71) Warszawskie Zakłady Mechaniczno 

"PZL-WZM", Warszawa 
(72) Łojek Andrxej, Tomżyńaki Andrzej, 

Czajkowskl Kazimierz, Mrówczyńaki 
GrzeG0rz 

(54) Urządzenie do sprawdzania charakterystyki 
Hydraulicznej silnikowych rozpylaczy 
paliwa 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, le ma 
środki ograniczające naciek stopki pomiarowej 
na igłę rozpylacza, a funkcje tę spełniają -
popychacz /9/ zamykający wejście do gniazda 
/2/ pomiaroweG0 obudowy i sprężyna /ii/ ob-
clężajaca ten popychacz, oparta na czoła 
trzpienia /12/ dłuG0ściomierza. 

/3 lattrzężenia/ 

4(51) F02M Al(21) 274281 (22) 88 08 16 
(71) Politechnika Poznańska, Poznań 
(72) Kowalezyk Marian, Kozak Władysław, 

Wiełocki Krzysztof, Oaskuła Andrzej 
(54) Urządzenia do korekcji przebiegu dawkowa¬ 

nia paliwa pompą wtryskowa 
(57) Urzędzenie charakteryzuje się tym, że za¬ 
wiera, usytuowane w jednym wspólnym korpusie 
/I/, sprężynowy korektor dodatni 1 pneumatycz-
no-sprężynowy korektor ujemny, skojarzona za 
sobę poprzez wspólne elementy wzajemneG0 od¬ 
działywania, z których jeden etanowi przesuw¬ 
na tuleja /5/, sprzężona z jednej strony ze 
aterowanę ciśnieniem doładowania przeponę /14/ 
korektora ujemneG0» a druga, stronę oddziały¬ 
wująca na sprężynę /7/ korektora ujemneG0 i 
sprężynę /O/ korektora dodatnieG0, zaś drugi 
element wspólny stanowi ruchomy trzpień /10/, 
usytuowany jednym końcem wewnątrz części dol¬ 
nej przesuwnej tulei /5/ i oddziaływujący na 
usytuowane w taj części tulei /5/ sprężynę 
/8/ korektora dodatnieG0, przy czym zewnętrzna 
końcówka teG0 trzpienia /10/ oddziaływuje na 
dźwignię regulatora prędkości obrotowej. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) F02M Al(21) 274305 (22) 88 08 18 
(71) PAN Inatytut Podetawowych Problemów 

Techniki, Warszawa 
(72) Komarnicki Marek 
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(54) Zawlrowywacz strumienia mieszanki paliwowej 
w silnikach spalinowych 

(57) Zawlrowywacz składa sie z czterech segmeń-
tów - dławic /I/, umieszczonych w kanals dolo¬ 
towym do cylindrów o zmienny* kacie położenia. 
Pomiędzy sąsiednimi krawędziami segmentów /I/ 
utworzone są szczeliny o regulowanej wielkości. 
Każdy z segmentów /I/ zamocowany jest na 
trzpieniu osadzonym w ściance kanału /4/, a na 
zewnątrz kanału znajduje się pokrętło /3/ do 
regulacji kata położenia segmentu dławiąceG0 
/!/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) F02P 
(71) 

Al(21) 274287 (22) 88 08 17 

"ALFATRONIK" Przedsiębiorstwo Innowacji 
Technicznych Sp. z o.o.« Lublin 

(72) Łukcjanow Sławomir, Kossakowski Bogusław, 
Pijanowski Bogusław 

(54) Sposób sterowania rozruchu silnika wysoko¬ 
prężneG0 i układ elektroniczny do etero¬ 
wan la rozruchu silnika wysokoprężneG0"^ 
zwłaszcza pojazdu samochodoweG0 

(57) W układzie do źródła zasilania poprzez 
wyłącznik zasilania /WZ/, przycisk sterowniczy 
/K/ zbocznikowany zestykiem przekaźnika mocy 
/Pl-1/, czujnik prądu /CP/ oraz rezystor ogra¬ 
niczający /RA/ zbocznikowany zestykiem prze¬ 
kaźnika wstępneG0 /P2-1/, rezystor ogranicza¬ 
jący /RB/ dołączone są świece żarowe /Sl, 82, 
S3, SA/, przy czym do zestyku przekaźnika mocy 
/Pl-1/ przyłączona jest cewka przekaźnika czuj¬ 
nika temperatury /P3/, któreG0 zestyk rozwier-
ny /P3-2/ połączony jest ze wskaźnikiem tem¬ 
peratury /VfT/ oraz czujnikiem temperatury /CT/, 
połączonym poprzez zestyk zwiemy /P3-1/ prze¬ 
kaźnika /P3/ z rezystorem /Rl/. Do wejścia /6/ 
przerzutnika monostabilneG0 /Ul/ podłączony 
jest rezystor /R2/ z kondensatorem /Cl/, zaś 

do wyjścia /3/ teG0 przerzutnika przyłączone i 
zacisk wyzwalający /2/ członu czasoweG0 /U2/ 
poprzez kondensator /C4/ połączony z rezyeto¬ 
re» /R5/, baza tranzystora trzecieG0 /T3/ 
oraz tranzystor czwarty /TA/. Z kolei do za¬ 
cisku zerująceG0 /A/ członu czasoweG0 /U2/ 
dołączony jeet kolektor tranzystora trzecieG0 
/T3/ wraz z zaciskiem zerującym /A/ multlwlbra-
tora aatabilneG0 /U3/. Przedmiotem wynalazku 
Jest również sposób działania powyższeG0 ukła¬ 
du. /2 zastrzeżenia/! 

4(51) F04B Al(21) 280995 (22) 89 08 10 
(30) 88 08 10 - IT - 12536 A/86 
(71) Anealdo S.p.A., Genova, IT 
(72) Ognlbene Ivo 
(54) Urządzenie do pompowania cieczy agresyw¬ 

nych, zwłaszcza cieczy ściernych 
(57) Urządzenie ma korpus pompowy /10/ podzie¬ 
lony na dwie komory /21, 22/ za pomocą gięt¬ 
kieG0 worka /20/. 

Pierwsza komora /21/ zawiera agresywną 
ciecz i ma w przewód wlotowy i wylotowy /li, 
12/, Druga komora /22/ zawiera nieeprężoną 
i nieagresywną ciecz oraz tłok nurnikowy /I5/. 

/7 zastrzeżeń/ 

4(51) F04D Al(21) 280293 (22) 89 06 28 

(30) 88 06 29 - CH - 02478/88-3 
(71)' Asea Brown Boveri AG, Baden, CH 
(54) urządzenie do rozszerzania charakterys¬ 

tyki wykreślnej sprężarki odśrodkowej 
(57) Urządzenie do rozszerzania charakterystyki 
wykreślnej sprężarki odśrodkowej dla małych 
natężeń przepływu przez stabilizowanie stru¬ 
mienia płynąceG0 do wirnika, zawiera otwór /5/ 
w kształcie rowka, usytuowaneG0 obwodowo w 
kanale wlotowym /6/ sprężarki, zaś w kierunku 
przepływu strumienia obejmuje częścią szero¬ 
kości wirnik /2/. W otworze /5/ znajduje się 
pierścień stabilizujący /3/, przy czym jest 
on umieszczony przed wirnikiem /2/ i poza 
głównym strumieniem /!/ przenoszoneG0 medium. 
Na obwodzie zewnętrznym pierścienia stabili¬ 
zująceG0 /3/ Jest umieszczonych kilka łopatek 
/A, Am/. /8 zastrzeżeń/ 
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F16B Al(21) 274084 (22) 88 06 Ü5 
(71) Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 

Oddział w Katowicach 
(/2) Konieczny Kazimierz, Brzęk Romuald, 

Madej Kazimierz 
/ i» 4) bpoańb wykonania szczelneG0 złączenia 

fch e lement( 
t oraz tuiir 
TeG0 sposof 

cienkościennych elementów dostępnych 
jednostronnie oraz tulejowy łączni 
zamknięty do teG0 sposobu 

<S7) Łącznik zamknięty do sposobu według wyna¬ 
lazku składa się z tulei, w które 1 wyróżnia 
aię cylindryczny trzon przeponę, łeb 1 posze¬ 
rzona część tulei,w której osadzony Jest łeb 
zrywaneG0 rdzenia posiadająceG0 trzon z miejs¬ 
cowym przewężeniem. 

Sposób polega na wywarciu nacisku na łeb 
tu Lei przy równoczesnym wyciąganiu rdzenia aż 
du plastyczneG0 odkształcenia tulei zapewnia¬ 
jąceG0 docisk elementów łączonych i zerwania 
rdzenia. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) H 6 U Alf21) 274179 (22) 68 00 10 
(/I) Politechnika ślaaka, tiliwlce 
(72) Markuelk Sylwester, Białozor Föliks. 

wlnklor Hubart, Bierwagen Wincenty 
(t>4) Sprz^cjiu puJatno z podatnymi wkładkami 

z^łTastomerem 

(57) Sprzęgło podatne z podatnymi wkładkami 
z elastomerem rozmieszczonym w cylindrycz¬ 
nych otworach na obwodzie tarczy jedneG0 z 

dwu członów, charakteryzuje się ty», że w 
przymocowanych rozłącznie do drugieG0 członu 
/ 2 / podatnych wkładkach /3/ elastomer /3c/ 
znajduje się pomiędzy dwoma cylindrycznymi 
współosiowymi tulejami /3a # 3b/, korzystnie 
stalowymi, ponadto wewnętrzna tuleja /3b/ od 
strony drugieG0 członu / 2 / jest wyprofilowana 
w podkładkę dystansujące. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) F16K 
F24F 

A1(21) 274080 (22) 88 OH 03 

(71) Przedsiębiorstwo Montażu Instalacji 
Przemysłu WęgloweG0 "MIMfcT", Mikołów 

(72) Pale Zbigniew, Kasperek Alfred, Podleśny 
Edward, Thon Andrzej, Przewoźnik Oan, 
Witwicki Romuald, GrzadzJel Jan, JaG0da 
Ludwik 

(54) Przepuatnica wielopłaszczyznowa 
(57) Przepustnica według wynalazku składa się 
z obudowy wykonanej w kształcie ramki /I/ oraz 
z osadzonych w niej obrotowo łopatek w postaci 
piór /3/ wraz z mechanizme;» napędowym. Plórn 
/3/ wyprofilowane eą podwójnie i maję plastycz¬ 
nie ukształtowane wypusty osiowe / 2 / i wypusty 
mimośrodowe /A/, W Ściance przedniej wykonana 
sa. wycięcia mimośrodowe pod wypusty / 4 / oraz 
w dolnej jej części zamocowane jest przeeuwnie 
liatwa /6/. Z jednej strony w górnej części 
listwy /6/ wykonane ee szereG0wo proetokętne 
wycięcia pod koło zębate /9/ oraz wykonane sa 
wycięcia mimośrodowe. Wewnątrz ramki / I / osa¬ 
dzone jest obrotowo w podpórce i na sworzniu 
koło zębate /9/, ekojerzone zębami z wycięcia-
ni, przy czym sworzen zakończony jest główka 
/li/ z rowkiem pod wkrętak. Wypusty osiowe / 2 / 
sa usztywnione i dociśnięte drutem sprężystym 
do ścianki /lb/. /I zastrzeżenie/ 
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4(51) F16K A2(-21) 279365 (22) 89 05 10 
(71) Uniwersytet oleski. Katowice 
(72) Wołek Mieczysław 
(54) Zawór regulacyjny do wodnych urządzeń 

Hrzejnycn 
(57) Przedmiotem wynalazku jest zawór samoczyn-
nle regulujący przepływ G0rącej wody przez urzą¬ 
dzenie grzewcze, w szczególności przez grzejni¬ 
ki centralneG0 ogrzewania. 

Zawór zawiera perforowane dysze /2/ ualeez-
czonę w przewodzie wodny« /i/, przy której, 
przed wypływowym otworem centralneG0 strumienia 
G0ręcej wody }̂est umieszczony o deny In i« regula¬ 
cyjny element dławiący /5/ wykonany z bimetalu 
lub ze stopu z pamięcią kształtu. 

/I zastrzelenie/ 

4(51) F16K A2(21) 279459 (22) 89 05 15 
(71) Zakłady Automatyki "Mfc-RA-POLNA", 

Przemyśl 
(72) Oamroz Stanisław, ttymaza Roman, took 

GrzeG0rz 
(54) Zawór sterujący 
(57) Zawór charakteryzuje si© tym, ze zaopat¬ 
rzony Jest w przełącznik indukcyjny. W polu 
działania przełącznika indukcyjneG0 znajduje 
się element ferromagnetyczny /12/, który jest 
umieszczony na trzpieniu /16/ zaworu przals* 
woweG0,«ięftey nakrętką ograniczaJącą /20/ a 
tuleję dystansową /13/. Tuleja dystansowa osa¬ 
dzona jest euwliwia w kołpaku regulacyjnym 
/«waru przelewoweG0. /4 zastrzelenie/ 

4(51) F16L 
C21D 

Al(21) 280658 (22) 89 07 19 

(30) 88 08 12 - OE - P3U27353.5 
(71) KM-kabolmetal Aktiengessllschaft, 

Osn brflck, DE 
(72) Baukloh Achim, Reiter Ulrich. Triquet 

Christian 
(54) Rury wewnętrznie oksydowane i sposób 

wytwarzania rur wewnętrznie oksydowa¬ 
nych '. 

(57) Rury charakteryzują alę tym; te grubość 
warstwy tlsnku miedzi, przywartej do powierz¬ 
chni metalu zawiera alę w granicach od 0,01 do 
0.2 Aim. 

Sposób polsga na tym, te najpierw rury 
eię odtłuezcza za pomocą rozpuszczalnika, nas¬ 
tępnie wytarza się Je w temperaturze od 600 do 
730°C i przy prędkości przesuwu od 50 do 
220 m/min, przy czym w zależności od średnicy 
rury 1 prędkości ciągłej obróbki wyżarzającej, 
wewnątrz rur wytwarza się atmosferę wyżarzania, 
która składa się objętościowo z 1 do 25% tlenu 
oraz z 75 do 99% gazu obojętneG0. 

/9 zastrzeżeń/ 

4(51) F16M Al(21) 274258 (22) 88 08 17 
(71) Przedsiębiorstwo Raalizaejl Budownictwa 

EnergetyczneG0 1 Eksportu "ENERG0BUD", 
Warszawa 

(72) Paszkiewicz űanuaz, Brukarczyk Sylwester, 
Przybylski Pawoł, Pawlicki Oacek 

(54) Konstrukola wsporcza płyty górnej funda¬ 
mentu turpozsapćrłu 

(S7) Konstrukcja ma platformę /I/ wykonana z 
ceowników, na której oparty jest ruszt /2/ z 
podkładów kolejowych. Na ruszcie /2/ ustawione 
są podpory /3/ a na nich belki /4/. Na belkach 
/4/ znajdują się elementy szalunku /5/ podpar¬ 
te podporami uchylnymi /6/. Ruszt /2/ osadzony 
Jest na «łupach /7/ usytuowanych na zewnątrz 
płyty dolnej /8/ oraz na słupach /li/ zakot¬ 
wionych wewnątrz płyty dolnej /8/. 

/I zastrzeżenie/ 
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4(51) F21V Al(21) 274154 (22) 88 08 10 
(71) Ośrodek Postępu TechniczneG0 Naczelnej 

Organizacji Technicznej, Warszawa 
(72) Koeieradzki Krzysztof, Okólskl Danusz 
(54) Oprawa oświetleniowa do instalowania w 

"stylowych latarniach ulicznych do wyso¬ 
koprężnych lamp wyładowczych 

(57) Oprawa oświetleniowa aa korpus /I/, wew¬ 
nątrz któreG0 umieszczony jest ukośnie układ 
optyczny złożony z lampy /3/ umieszczonej w 
oprawce /A/ oraz z odbłyśnika /5/. Korpus /I/ 
zamknięty jest kloszem /2/. Pod odbłyśnikiem 
/5/ przymocowane jest do korpusu /I/ urządze¬ 
nie zapłonowe /6/. Korpus /!/ połączony jest 
przewodem elektrycznym /!/ z układem stabili¬ 
zującym i kompensującym, ekładajacym się ze 
statecznika /8/ oraz kondensatora /9/. Statecz¬ 
nik /8/ i kondensator /9/ umieszczone sa. na 
płycie montażowej /10/. /2 zastrzeżenia/ 

4(6l) F22Û A1(21) 281382 (22) 89 09 11 
(71) Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk 

Inżynieryjnych, Wrocław 
(72) Hargulińaki Wiesław, Oerzyk Ireneusz 
(54) Parownik strefowy 
(57) Parownik /l/ umieszczony jest w kanale 
opalin /2/ niesymetrycznie względem JeG0 osi 

w płaszczyźnie pionowej, tak że jeG0 część 
dolna wystaje więcej niż górna. A dnie parow¬ 
nika /I/ znajduje się zawór odcinający /3/ i 
/4/ oraz zawór klepkowy /5/ połączony przewo¬ 
dem /6/ z urządzeniem ©płuczkowym /7/, które 
przyjmuje zmienne położenie względem parowni¬ 
ka /I/, tak aby lustro wody w nim 1 urzędze-
niu spłuczkowym /7/ było na jednakowym pozio¬ 
mie. 

Parownik strefowy przeznaczony Jest do 
likwidacji pyłów spalinowych w kotłowni. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) F23K 
B656 

Al(21) 274121 (22) 88 C8 05 

(71) Cukrownia "WROCŁAW", Wrocław 
(72) Wyaockl Zbigniew, Cymbor Władysław 
(54) Układ do podawania materiałów kawałko¬ 

wych i sypkich do wózków poruszających 
się pionowo 

(57) Układ charakteryzuje się tym, że rynna 
/5/ zsypowa zamocowana jest uchylnie dwupozy-
cylnie na ramie /7/ noénej przenośnika /4/. 
Siłownik /&/ łęczy rynnę /5/ z podporę przenoś-
nika. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) H24A A1(21) 274265 (22) 88 08 16 
(71) Spółdzielnia Pracy "METALSPRZET", 

Rzeszów 
(72) Paśclak Dózef, Maguda Antoni, Kłaczek 

Janusz, Nosal Dan 

(54) Zespół palników kotła centralneG0 ogrze¬ 
wania 

(57) W zespole górna blacha osłonowa /5/ zamyka¬ 
jąca szczelnie od dołu komorę opalania kotła 1 
wyposażona w otwory napowietrzające /14/ współ¬ 
osiowe z palnikami głównymi /2/ usytuowana jest 
pomiędzy główkami /12/ i otworami napowietrza¬ 
nia pierwotneG0 /13/ palników głównych, korzyst¬ 
nie w bezpośredniej bliskości tych otworów. 
Poniżej kolektora /i/ podwieszona jest dolna 
blacha osłonowa /6/. Odległość pomiędzy górne 
/5/ i dolna. /6/ blachę osłonowa, ustalona jest 
tulejkami dystansowymi wspartymi na kolektorze 
/I/. Górna blacha osłonowa /5/ na obwodzie ma 
ukształtowane półkę, do której przymocowane sa 
palniki pomocnicza oraz termopara. 

/4 zastrzeżenia/ 



52 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEG0 Nr 4 /422/ 1990 

4(51) F25B A1(21) 274183 (22) 88 08 10 

(71) Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych 
"PZL-OĘBICA", Dębica 

(72) Prucnal Bogusław 
(54) Oauszacz-dochładzacz 

(57) Osuszacz - dochładzacz składa się z pozio¬ 
meG0 zbiornika osuszacza /I/, wewnątrz któreG0 
jest umieszczony osiowo dochładzacz płaszczowo-
rurowy /Z/, połęczony z dennica od strony wlotu 
par z parowacza zaś wylot par stanowi wnętrze 
zbiornika osuszacza /I/. Przed wylotem par 
króćcem /4/ na stronę ssawnę sprężarki znajdu¬ 
je się pierścieniowy demlster /3/. Od dołu 
zbiornik osuszacza /I/ połęczony jest co najm¬ 
niej jednym króćcem /ll/ z podgrzewanym płasz-
czowo-rurowym wymiennikiem ciepła /8/. 

/l zastrzeżenie/ 

4(51) F27B Al(21) 274274 (22) 88 08 16 

(71) Biuro Projektów Przemysłu HutniczeG0 
•BIPROHUT", Gliwice 

(72) Muszyński GrzeG0rz, Mucha Marian, Kłos 
Rajmund, Plernikarczyk Dózef, Wocial 
Dózef, Chęciński Stanisław 

(54) Chłodnica skrzynkowa ściany wanny 
ElektryczneG0 pieca łukoweG0 o "bezpo-
Trednim działaniu łuku 

(57) Chłodnica charakteryzuje się tym, że 
kształtowe występy chłodnicy stanowię odcinki 

płaskownika /8/ usytuowane ukoénle do poziomu 
na przemian pod ketem «C- i 180° - *f— , przy 
czym kat JL. wynosi od 20 do 60°, s odległość 
krawędzi sąsiednich odcinków płaskownika /8/ 
w kierunku poziomy« /a/ i pionowym /b/ wynoszę 
co najmniej 3 /g/ przy czym /g/ oznacza gru¬ 
bość płaskownika / 8 / ( a dłuG0ść /I/ od 5 do 
20 grubości /g/. Chłodnica «a pionowe komorę 
odpływowe /10/ łęczęca się od góry z końcem 
kanału /7/ wody chłodzącej i oddzielone od 
przestrzeni wewnętrznej chłodnicy ścianę /ll/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) F27B Al(2l) 280756 (22) 89 07 25 

(30) 88 07 25 - LU - 87291 
88 11 09 - LU - 87380 

(71) Paul Wurth S.A., Luxemburg, LU 

(54) Urządzenie do manipulowania oraz mecha¬ 
nizm do napędzania koryta zasypoweG0 
pieca szyboweG0 

(57) W urządzeniu klatka /14/ i obudowa /18/ 
zawieraJQ części demontowalne /26/, umożliwia¬ 
jące przejście koryta /12/, w celu JeG0 zawon-
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towania lub zdemontowania za pomoce pochylni 
/3O/ osadzonej na platformie /24/ otaczającej 
głowicę pieca /10/ i"niesionej przez tę ostat¬ 
nia, oraz zawierajęcej wózek /34/, który noże 
przewłaszczać się wzdłuż wymienionej pochylni 
/30/ i który jest zaopatrzony w środki do jeG0 
tsczepienia z korytem /12/. 

W mechanizmie drugi wieniec toczny jest 
połączony za pośrednictwem przeguboweG0 układu 
drążkoweG0 z dwoma ramionami zamocowanymi z 
obu stron koryta /12/ na osi zawieszenia kory¬ 
ta /IZ/. /'? zastrzeżeń/ 

4(51) F27D Al 21 274145 22 88 08 08 
(71) Biuro Projektów'Przemysłu Wyrobów 

Metalowych "BIPROWUMET", Kraków 
(72) Czajkowskl Dan, Bielą Aleksander 
(54) Wyłożenie Izolacyjne pieców przemysło¬ 

wych do nagrzewania 
(57) ZG0dnie z wynalazkiem éciany boczne i 
strop pieców przemysłowych zawierają kilkuwars¬ 
twowe wyłożenie izolacyine wyłącznie materia¬ 
łami włóknistymi, przy czym warstwy te stanowię 
w kolejności od wewnątrz: maty lub płyty, z włó¬ 
kien ogniotrwałych, płyty Izolacyjne oraz pły¬ 
ty lub maty z wełny mineralnej, zaé w trzonie 
pieca materiały włókniste stanowią więcej niż 
30% grubości wyłożenia. /2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ G 

FIZYKA 
4(51) G01B Al ("21) 274220 (22) 80 08 11 
(71) Dębicka Fabryka Farb 1 Lakierów 

"P0L1FARB", Dębica 
(72) Wawrusffco Marek, Bielawa Stanisław 
(54) Sposób pomiaru grubości materiału, 

zwłaszcza blachy i urządzenie do wykry¬ 
wania przekroczenia grubości materiału 
poza ustalona granicę 

(57) Sposób pomiaru polega na zbliżeniu prze« 
suwaneG0 materiału /5/ w prowadnicy /I/ do 
czujnika /4/ poprzez ugięcie materiału /5/ og¬ 
ranicznikiem uginającym /'i/. 

Urządzenie charakteryzuje się tym« że ma 
ogranicznik uginajęcy /3/ ustawiony nad otwo¬ 
rom /2/ prowadnicy /I/, a czujnik /4/ ma usta¬ 
wiony pod otworem /2/ prowadnicy /I/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) G0lü Al (21) 281031 (22) 89 08 10 

(71) Elektrownia Bełchatów z siedzibę w 
RoG0wcu, Bełchatów 

(72) Antczak Darzy, Sztrajt Wacław 
(54) Przetwornik prąciu stałeG0 na przemienny 

w rejestratorach" kompenacyjnych 

(57) W przetworniku zastosowano przekaźnik 
kontaktronowy« któreG0 układ wzbudzania 
utworzony jest z transformatora /Trl/, 
diody /O/, rezystora /R/ i cewki /HT/ przekaź¬ 
nika kontaktronoweG0. /I zastrzeżenie/ 

4(51) G0IF Al(21) 274143 (22) 68 08 09 
(71) Instytut Lotnictwa, Warszawa 
(72) Kotwicki Edmund, Parafiniuk Dan 
(54) Oozownlk materiałów sypkich 
(57) Oozownik charakteryzuje się tym, że klapa 
/A/ awaryjne składa się z płyty /4/ połączonej 
trwale z taśmę /5/ sprężyste. Do wolneG0 brze-
ga tej taśmy /5/ przymocowana Jest listwa drga¬ 
jąca /6/, osadzona wysuwnle na trzpieniu /7/ 
połęczonym /8/ mimośrodowo z wałkiem /9/ napę¬ 
dza Jęcym spulchnlacza /S/< Ponadto dozownik wy¬ 
posażony Jest w kompensator /K/ słupa proszków, 
który składa się z daszka /10/ umocowaneG0 na 
wspornikach /li/ do korpusu /l/dozownika. 

/4 zastrzeżenia/ 
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4(51) 601F 
C23F 

Al(21) 274307 (22) 88 08 17 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) 3uchniswi.cz Romuald, Denkowski Dezmar, 

Szukalaki Dan, Stanklewlcz Elżbieta, 
Karciarz 3eroslaw, Kaapa Bronisław 

(54) Układ do elektrochemicznej oesny zagrożą» 
nia korozyjneG0 metali w elektrolitach. 
zwłaszcza 3o oceny akutseznoéci zabezpie¬ 
czenia przeciwkorozyjneG0 Instalacji wod¬ 
nych" " 

(57) Układ składa się z »staloweG0 korpusu /I/ 
stanowiącsG0 obudowę układu i umożliwiająceG0 
Jednoczesne mechaniczne i elektryczne połącze¬ 
nie układu z korodująca konstrukcję, oraz wy¬ 
pełnioneG0 Izolacyjny« polina ren /5/, w który« 
uaytuowane eą gniazda /2/ do uaieszczsnla wy¬ 
mienionych elektrod /6/ l /7/ do pomiarów elek¬ 
trochemicznych, w tym co najmniej jedna wyko¬ 
nana z badaneG0 metalu oraz co najmniej jedne 
porównawcza, a także element elektroniczny /3/, 
umożliwiający pomiar temperatury 1 zbiorcze 
gniazdo /4/. Wszystkie elementy pomiarowe po¬ 
łączone sę jednoznacznie poprzez przylutowane 
wtyki /8/ zbiorczym gniazdem, zeé gniazdo po¬ 
przez złącze kablowe łączy się z aparatura po¬ 
miarowe w celu dokonania chwilowej szybkości 
korozji albo na stałe z urządzeniem polaryzu¬ 
jącym w instalacji przeciwkorozyjnej ochrony 
elektrochemicznej układów wodnych, jako element 
sterujący dla regulacji parametrów wyjściowych 
teG0 urządzenia, korzystnie natężenia prędu. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) G01F A2(21) 279355 (22) 89 05 08 
(71) Przedsiębiorstwo Usług Techniczno-

-Budowlanych "TECHNIKOR" Sp. z o.o., 
Gdańsk 

(72) Wasileweki Danusz, Jaworski Zbigniew, 
G0dlewskl Andrzej, śliwickl Andrzej 

(54) Urządzenie do pomiaru wolnej burty statku 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬ 
wania urządzenia do pomiaru wolnej burty stat¬ 
ku, niewrażliweG0 ne zakłócenia pomiaru spo¬ 
wodowane błędami odczytu, mająceG0 wysoką 
trwałość eksploatacyjną w warunkach pracy w 
wodzie morskiej. 

Urządzenie do pomiaru wolnej burty statku 
zawierające znany nawojowy bęben z nawiniętym, 
na nalm elastycznym metalowym cięgnem pomiaro¬ 
wym, mające cyfrowy wskaźnik poziomu, charak¬ 
teryzuje elę tym, że nawojowy bęben /I/ zaopat¬ 
rzony w mechanizm napędu /2/, zawiera nawinię¬ 
te na nim cięgno stalowe /3/, zwłaszcza drut 
stalowy ze stali stopowej, któreG0 wolny ko¬ 
niec Jest zaopatrzony w specjalnej budowy bez¬ 
dotykowy nadajnik /A/ sygnału uśrednioneG0 po¬ 

ziomu wody, wepółpracujący ze sprzężonym z nim 
cełkującym układem /5/ 1 zaopatrzony w nadawczą» 
antenę bezprzewodowej transmisji sygnału po¬ 
miaroweG0, współpracującą z umieszczony» na 
pokładzie statku odbiornikiem /6/, sprzężonym 
z układam pomiarowo-kontrolnym /?/, mającym 
na wejściu dołączony czujnik pomiarowy /9/ 
dłuG0ści wydaneG0 cięgna staloweG0, a na wyjś¬ 
ciu dołączony cyfrowy wskaźnik /B/ poziomu 
wody. /I zastrzeżenie/ 

4(51) G01R A1(21) 274285 (22) 88 08 17 
(71) Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe 

"INOTECH" Sp. z o.o., Gdańsk-Wrzeezcz, 
Polski Komitet Normalizacji Miar i 
Dakości, Warszawa 

(72) Piotrowska Barbara, Kwlatkoweka Halina, 
Ciołczyk Henryk, Cejko Bogdan, Gajeweki 
Krzysztof, Gliszewskl Henryk 

(54) Urządzenie do nakładania odważników w 
wagach wysokiej dokłodnoeci 

(57) W urządzeniu przesuwno-obrotowa oś /3/ po¬ 
łączona jeet z pomoatem /4/, pod kątem prostym 
i oaadzona w tulel /2/ zamocowanej do podstawy 
/I/ wagi. Tuleja ta zawiera ogranicznik /5/ 
wychylenia pomoatu /4/ na zewnątrz komory wa¬ 
żenia oraz wycięcie /6/ usytuowane pod ramie¬ 
niem pomostu /4/ umożliwiające podnoszenie 1 
opuszczanie palety /7/. W podstawie /I/ wagi 
osadzone są kołki ustalające /8/ jako wskaźnik 
roboczeG0 położenia pomostu /4/ poprzez zapadkę 
/9/ zamocowaną do teG0 pomostu. 

Urządzenie usprawnia proces ważenia du¬ 
żych maa z wysoką dokładnością. 

/I zaatrzeźenle/ 
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4(51) 6016 Alf21) 274286 (22) 88 08 17 
(71) Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe 

"XNOTECH* 3 z o . o . , Gdańek-Wrzeszcz. 
Polski Komitet Normalizacji, Miar 1 
Oakości. Warszawa 

("72) Plotrowska Barbara, Kwiatkowska Halina, 
Ciołczyk Henryk, Cejko Bogdan, Gajewekl 
Krzysztof. Gliazewekl Hanryk 

(54) Waga wysokie 1 dokładności z mechanizmem 
Blokującym wyłącznik belki 

(57) Waga zawiera listwę blokując« /8/ zamoco-
wanę przesuwnle do podstawy /!/, która to Het-
wa sprzęgnięta jest ž krzywka blokująca /9/ 
zamocowane na wałku /10/ wyłącznika belki /%/ 
i z krzywka«i /li/ zaaocowanyni na wałkach 
/12/ urządzania do nakładania odważników /13/. 

Wynalazek ulepsza konstrukcję wag do ates¬ 
tacji odważników dużej masy 1 zabezpiecza przed 
przypadkowym uszkodzenia« w procesie ważenia. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01K Al(21) 274230 (22) 88 08 12 
(71) Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożenlowe 

"SPAOS" S.A., Gdańsk 
(72) Łysakowski Stanisław, Erdmann Ada«, 

Oeszke Eugeniusz, Strzelecki Zbigniew 
(54) Czujnik ciénlenia 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ulepsze¬ 
nia konstrukcji czujników ciśnienia przez 
wyeliminowanie zniekształceń poniarów na sku¬ 
tek naprężeń montażowych i zmiennej tempera¬ 
tury pracy. 

Część wejściowa czujnika zawierająca 
przyłącza gwintowane /I i 2/ służące do pod¬ 
leczenia mierzoneG0 ciśnienia oraz oałony, 

Jest oddzielona od części pomiarowej czujnika, 
zawierającej sprężyste elementy pomiarowe 
/5 i 6/, odkaztałcane pod wpływam mierzoneG0 
Ciśnienia, przy pomocy cienkościennej tulei 
/V i grubośclennej tulei /4/ ueytuowanych 
kolejno Jedna zm druga. /I zastrzeżenie/ 

4(51) G01L 
G08B 

Alf 21) 27413a (22) 88 08 09 

(71) -VIG0- Spółka z o.o.. Warszawa 
(72) Bohdanowicz Oanuez, Chyliński Andrzej, 

Galua Wiesław, Grudzień Mirosław. 
Oanuazewski Zbigniew, Powiada Edward 

(54) Układ czujnika zmian obciążania z przat« 
wornikiem piezoelektrycznym 

(57) W układzie wyjścia przetwornika /I/ Jest 
połączone z wejściem wzmacniacza separująceG0 
/2/. wyjścia wzmacniacza separująceG0 /2/ lest 
połączone z wejściem inercyjneG0 układu całku¬ 
jąceG0 /3/. Pierwsze wyjście inercyjneG0 ukła¬ 
du całkująceG0 /3/ jeat połączone z pierwszym 
wejściem sygnałoweG0 układu całkująceG0 /4/. 
Drugie wyjście inercyjneG0 układu całkująceG0 
/3/ jeet połączone z drugim wejściem sygnałoweG0 
układu całkująceG0 /4/. Wyjścia sygnałoweG0 
układu całkująceG0 / 4 / jest połączono z wejś¬ 
ciem komparatora i układu wyjścioweG0 /5/. 

/6 zastrzeżeń/ 

4(51) 601L 
F16L 

Al (21) 280675 (22) 89 07 18 

(71) Przedsiębiorstwo. Mechanizacji, Automaty¬ 
zacji i Elektroniki Górniczej "POLMAG-
-EMAG" Soanowleckia Odlewnie Staliwa 
"SOSTAL", Sosnowiec 

(72) Wllkua Marek 
(54) Tłumik nagłych zmian ciśnienia do mono¬ 

me t rów 
(57) Tłumik ma w podatawie /I/, mającej trzpień 
gwintowany /2/, wykonany otwór, wewnątrz które¬ 
G0 znajduję ale krążki tłumiące /6/ ograniczona 
krążkiem dolnym /4/ 1 krążkiem górnym /5/ z 
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uszczelkami /7/. Krążki tłumiące /6/ Malę na 
górnej powierzchni rowki w kształcie koła 
połączone ze -sobę kanalikami oraz otwory prze¬ 
lotowe. Do podstawy /I/ wkręcana jest tuleja 
kołnierzowa dociekowo-łęcząca /3/, w której 
znajduje się gwintowany otwór. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01L A2(21) 280986 (22) 89 08 08 
(71) Akademia Rolnicza, Wrocław 
(72) Owsiak Zygmunt, Lejman Krzysztof» 

NeJman Mariusz 
( W ) Układ do przetwarzani« i re lest rac U ait 

zmiennych, zwłaszcza 
twarzania i reiestrac 
łaszczą działających na nařze-

dzla skrawające glebe w warunkach polowych 
(57) Układ zawiera czujnik odkształceń /2/, 
wzmacniacz /3/, przełącznik /6/, filtr dolno-
przepustowy /A/, filtry frakcjonujące /5/, 
wyłącznik /li/, blok uśredniający /8/, blok 
mnożący /7/, blok pierwiastkujący /9/ oraz 
rejestrator graficzny /1O/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) G01L 
G01B 

Al(21) 281134 (22) 89 08 21 

(71) Przedalębiorstwo Eksploatacji Węgla 
"POŁUDNIE" Kopalnia Węgla KamienneG0 
im. Związku Młodzieży Polskiej, Zory 

(72) Teliżyn Antoni, Twardokęe Kazimierz, 
Głąb Lucjan, Kadłuczka Ignacy, Smolik 
Zygmunt, Urban Tomasz, Trawlnska Urszula 

(54 ) Przyrząd do pomiaru rozwaratwienia stroou 
w""wyrobiakacn górniczych 

(57) Przyrząd składa się z czujników /I/ i tu¬ 
le i pomiarowej /9/. Pojedynczy czujnik /I/ za¬ 
wiera dwie uchylne sprężyny /2/ przykręcone do 
wypukłej osłony /3/ przy pomocy śrub /A/ wypo¬ 

sażonych w podkładki dla dopasowania do śred¬ 
nicy otworu. Do jednej ze śrub przymocowana 
jest linka stalowa /6/ mająca na końcu wskaź¬ 
nik /7/ 1 ciężarek /8/ umieszczone w tulei 
/9/ w tan sposób, że wskaźnik /7/ przemieszcza 
się na tle podziałki milimetrowej /10/ nace¬ 
chowanej wzdłuż odpowiadająceG0 danemu czujni¬ 
kowi otworu tulel /9/. /I zaetrzeżenie/ 

4(51) G01M Al(2l) 274141 (22) 88 03 09 
(71) Politechnika Warszawska. Warszawa 
(72) Szafarczyk Maciej, Winiarski Andrzej 
(54) Układ przemieszczania elementu zespołu 

wirująceG0 
(57) Układ charakteryzuje się tym, że ma w 
zespole wirujący» /A/ ułożyskowana koło /2/, 
które korzystnie jest osadzone w osi prosto¬ 
padłej do osi wirowania zespołu /A/» P° które-
G0 obu stronach osadzona aa co najmniej dwa 
elementy /4, AA/ zatrzymujące koło /2/ przy 
każdym obrocie zespołu wirująceG0 /A/. 

/2 zaetrzeżenla/ 

4(51) G01N Al(21) 274142 (22) 86 08 09 
G013 -

(71) Centralny Ośrodek Techniki Medycznej, ij 
Warszawa 

(72) Okrajni Zenon, Dana 3an, Bąkowski Andrzej» 
Kuczynskl Witold, Gisbułtowicz Zbigniew, 
Rynkar Dmn 
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(54) Rozpylacz fotometru płoalenioweG0 do 
oznaczania stężenia pierwiastków w 
płynach i sposób doprowadzania próbki 
ao rozpylacza fotometru 

(57) Rozpylacz charakteryzuje się tym. że jest 
wyposażony w prowadnicę /A/ dyszy /2/ z pro» 
mieniowynl otworami /7/ do doprowadzania po¬ 
wietrza z komory /&/ do otworu wylotoweG0 /5/. 
Dysza /2/ jest podparta z Jednej strony w kor¬ 
pusie /!/, a z drugiej strony w prowadnicy /4/, 

Sposób polega na ty», że rozcieńczone 
próbkę doprowadza się bezpośrednio z układu 
rozcieńczająceG0 do rozpylacza fotometru a nad« 
•iar próbki odprowadza się do ścieku. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) GÛ1N Al (21) 274283 (22) 88 08 17 
(71) Centralne Laboratorium Optyki, Warszawa 
(72) Grabowski Piotr, Krzyżenowaka Barbara, 

Wawrzyńczak-Walczak Krystyna, 
Stanislawski Stanisław, Kubiak Andrzej, 
Kuberka Michał 

(54) Refraktometr przemysłowy 
(57) W refraktometrze przemysłowym strumień 
świetlny emitowany przez żarówkę /I/ kierowany 
jest przez układ optyczny oświetlacza /2/ do 
pryzmatu pomiaroweG0 /3/, który jest w kontak¬ 
cie z analizowany ciecze /A/. Wiązka ewiatła 
ulega częściowemu, wewnętrznemu odbiciu od po-
powierzchni granicznej /5/ pryzmatu pomiaroweG0 
/3/ a częóciowo przechodzi do badaneG0 ośrodka, 
światło odbite jest następnie skupiane przez 
obiektyw /6/. Maeka /7/ znajdująca się w płasz¬ 
czyźnie ogniskowej obiektywu posiada okienko. 
Strumień świetlny odbity od powierzchni gra¬ 
nicznej /5/ pryzmatu pomiaroweG0 /3/ i prze¬ 
puszczony przez maskę /?/ Jest skupiany przez 
soczewkę /8/ na fotodetektorze pomiarowym /9/. 
W płaszczyźnie maski /7/ znajduje się fotode¬ 
tektor odniesienia /10/ zamocowany tuż przy 
krawędzi okienka /7/. Sygnały prądowe z tych 
fotodetektorów sa. odpowiednio przetwarzane 
przez układ elektroniczny / H / . 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) GÛ1P Al(2l) 281061 (22) 84 Otí 1* 
(30) 68 06 16 - BG - 65256 
(71) TK "ORGTECHNIKA", Silietra, ßG 
(72) Tersiev Valentin S. 
(54) Urządzenie do pomiaru parametrów wiatru 
(57) Urządzenie zawiera obudowę /21/ dołączona, 
sztywno do wiatrowskazu /3/, który zawiera 
czujnik /3,2/ kierunku pionoweG0. Połęczenle 
pomiędzy przetwornikiem /4/ kiorunku poziomeG0 
i obudowę /21/ jest utworzone za pomoce koła 
/I4/ z korpusem komutatorowym /li/ i osią 
wsporczę /15/ prostopadłą do osi nośnej /13/. 
Koło /14/ łączy się poprzez tarczę zębate /27/ 
z osią nośną /13/. Blok przetwornikowy /I/ za¬ 
wiera również przetwornik /5/ kierunku piono¬ 
weG0, który jest umieszczony przeciwległe 
względem przetwornika /4/ kierunku poziomeG0 na 
drugiej powierzchni bocznej tarczy odniesienia 
/6/ i jest zamontowany do wiatrowskazu /3/ za 
pomocą drugieG0 koła /16/, drugieG0 korpusu 
komutatoroweG0 /12/ i drugiej osi wsporczej 
/17/. Druga oé wsporcza /Ï7/ jest współosio¬ 
wa z pierwszą osią wsporczę /I5/ i jest sztyw¬ 
no dołączone do obuHowy /21/ oraz jest osadzona 
w obudowie wewnętrznej /20/, osadzonej na 
pierwszej osi wsporczej /15/ i osi nośnej /13/. 
Dedno wyjście przetwornika /5/ kierunku piono¬ 
weG0 Jeet trzecim wyjściem bloku przetworni¬ 
koweG0 /I/, podczas gdy JeG0 drugie wyjecie 
jest uziemione. /I zastrzeżenie/ 

4(51) G01R A3(21) 274123 (22) 08 08 OS 

(61) "patent 131111" 
(71) Przedsiębiorstwo Aparatury Elektronicznej 

"RADIOTECHNIKA", Wrocław 
(72) Dras Marek 
(54) Układ sterowania przełączaniem kanałów 

I"torów sygnałów w oscyloskopie elek¬ 
tronicznym 

(57) Układ sterowania zawiera układ /I/ klu¬ 
czujący, wzmacniacze różnicowe /2/ i /3/ 
wejściowe, elementy cyfrowe /5/ i /6/ typu 
ANO, trzywejáciowy wzmacniacz /8/ sumujący« 
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Unis /9/ opóźniające' i dslsze człony toru 
odchylania pionoweG0, dokładny różnicowy wzmac¬ 
niacz /12/, Sumator /14/. szybki wzmacniacz 
/15/ f przarzutnik bistabilny /16/, selektor 
/17/, generator /18/ podstawy czasu, astabilny 
generator /19/ połączony z zespołem przełącz¬ 
ników rodzaju pracy /33/, licznik binarny /21/, 
dodatkowy bistabilny przerzutnik /23/, wzmac¬ 
niacz /25/ toru sygnału wyzwalania, trzywejś-
ciowy dodatkowy cyfrowy element /27/ typu NAND, 
cyfrowy element /28/ typu NAND, oraz cyfrowy 
element /29/ typu AND. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G0IR Al (21) 274122 ( 2 2 ) 86 08 05 

(71) Przedsiębiorstwo Aparatury Elektronicznej 
"RADIOTECHNIKA". Wrocław 

(72) Flis Ryszard, Melcher Edward 
(54) Układ do kalibracji i pomiaru błędu 

Faramet row elektronicznych przyrządów 
pomiarowych w dziedzinie czasu, 
zwłaszcza oscyloskopów 

(57) Układ charakteryzuje się tym, że pomiędzy 
stabilizowanym generatorem /SG/ a układem /UO/ 
dzielącym, włączony jest przestrajany genera¬ 
tor /GC/GP/ przebiegów proetokątnych połączony 
z dwupozycyjnym przełącznikiem /PRP/ rodzaju 
pracy kalibrowanej i pomiaru błędu. Układ /UD/ 
dzielący połączony jest z układem /UZP/ zli-
czająco-porównujęcym. Układ /UD/ dzielący, 
stabilizowany generator /SG/ i układ /UWC/ wy¬ 
boru częstotliwości połączone sa z wejściami 
układu /UPS/ sekwencyjneG0 przesączania kalibro¬ 
wanych współczynników czasu, któreG0 wyjecie 
połączone jest poprzez plerwezy układ /UK1/ 
kształtowania z wyjściem /WYT/ czasowym układu. 
Układ /UWC/ wyboru częstotliwości połączony 
jest równocześnie z drugim układam /UK2/ kształ¬ 
towania, któreG0 wyjecie etanowi wyjecie /WYtn/ 
impulsów nanosekundowych. /I zastrzeżenie/ 

4(51) G01R Al(21) 274124 (22) 86 08 05 
(71) Instytut Niskich Temperatur 1 Badań 

Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, 
Wrocław 

(72) Oaszczuk Wiesław, Chrapkiewicz Zdzisław, 
Giermek Wacław 

(54) Suscsptometr z magnetometrem kwantowym 
(57) Suscsptomstr na dewar /I/ halowy 1 zbiór* 
nik roboczy /3/ o małej pojemności, osadzony 
w dewarze/1/ w osłonie komory próżniowaj /2/. 
Zbiornik roboczy /3/ połączony j«st z komorą 
pomiarową /4/ 1 z przewodem rurowym /5/ stano-^ 
wlącym przedłużenie komory pomiarowej /4/. 
Wewnętrzna przestrzeń zbiornika roboczeG0 /3/ 
połączona jeet za pośrednictwem kalibrowaneG0 
dławika /6/ z przeatrzenią halową dewara /!/, 
a za pomocą rurki /7/ - z przestrzenią komory 
pomiarowej /4/. /5 zaatrzeżen/] 

4(51) G01R A3(21) 274131 (22) 88 08 03 
(61) -patent 140012" 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii 

Elektrycznej "LUMEL", Zielona Góra 
(72) Baranoweki Bernard, Plerzgalskl Wojciech, 

Utrata Piotr 
(54) Układ elektroniczny watoaierza 

przetwornikoweG0 

(57) W układzie pomiędzy wejściem odwracają¬ 
cym wzmacniacza /W/, a jeG0 wyjściem włączone 
są połączone szereG0wo: rezystor /R7/ 1 mili-
amperomierz /M/, których wspólny punkt połą- _ 
czony jest poprzez rezystor /R9/ z maaą układu^ 

/I zastrzeżenie/ 
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4(51) G01R Al(21) 274302 (22) 88 08 18 
(71) Państwowe Zakłady Teletransmisyjne, 

Warszawa 
(72) Kowalewski Henryk 
(54) Układ do sygnalizacji wzrostu upływności, 

zwłaszcza kabli teletransmisyjnych 
(57) Układ zawiera generator předu zmienneG0 
/G/. Generator ten Jest magnetycznie sprzężony 
z dwoma uzwojeniami /I, II/, z których Jedno 
zasila prostownik diodowy /Pd/, a drugie po¬ 
wielacz diodowy /Pw/, połączony z komparatorem 
/K/. Napijcie z powielacza /Pw/ Jest wykorzys¬ 
tywane do pomiaru upływnoeci kabla. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) G020 Al(21) 274203 (22) 88 08 11 
(71) Uniwersytet Marii Curie-SkłcdowskieJ, 

Lublin 
(72) Wójcik Oan, Wójcik Anna, Podkoéclelny 

Wiesław, Plotrowski Lsszok, Łukasik Dan 
4 ) Półzłacza do łgczenia światłowodówf 

sposób wytwarzania półzkacza do łączenia 
éwiatáoViódów oraz sposób centrowania 
połozo ni 3 końcówki włókna światłowodo¬ 
weG0 ~w półzłgczach 

(57) Półzłacze ma wklejona do wnętrza tulejki 
metalowej, drugę tulejkę, do której wklejona 
Jest kapilára. Włókno światłowodu lest wklejo¬ 
ne do tej kapiláry po usunięciu osłony z JaG0 
końcówki. 

Sposób wytwarzania polega na tym, le Jako 
substancji sklejającej tulejki i kapiláře, 
używa si« kompozycji klelacej utwardzalnej 
przez naświetlanie ultrafioletem. 

Sposób centrowania położenia końcówki 
włókna w półzłaczach polega na wolnym prze¬ 
mieszczaniu włókna w lepkim ośrodku kompozy¬ 
cji sklejającej, aż do osiągnięcia położenia 
centrycznoG0, które utrwala się przez naświet¬ 
lenia kapiláry ultrafioletem. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) G04F A2(2l) 279421 (22) 89 05 12 
(75) MacieJewlcz Zdzisław, Warszawa 
(54 ) Metronom 
(57) Metronom wyposażony jest w zasilach /I/, 
stabilizator /2/, aultiwibrator /3/, wtórnik 
/4/, wzmacniacz /5/ i głośnik /6/. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) G05D Al(21) 274126 (22) 88 08 05 
(71) Politechnika Rzeszowska Im. 3. Łukasie¬ 

wicza, Rzeszów 
(72) Kalita Włodzimierz, Buczek Kazimierz, 

G0tfryd Marek, Zajęć Kazimierz 
(54 ) Impulsowy regulator temperatury 
(57) W regulatorze temperatury wyjście przet¬ 
wornika temperatura-napięcie /PTN/ jest po¬ 
łączone z wejściem /I/ komparatora /KP/, a 
wyjecie generatora napięcia piłokaztałtnaG0 
/GNP/ zasilaneG0 zasilaczem stabilizowanym 
/ZS/ z wejściem /3/ teG0 komparatora. Z kolei 
wyjecie czasoweG0 ogranicznika mocy /COM/ za¬ 
silaneG0 zasilaczem /ZS/ połączone Jest z wejś¬ 
cie* /2/ komparatora /KP/, któreG0 wyjście 
Jest połączone z wejściem łącznika ImpulsoweG0 
/ŁI/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) G050 
G05B 

A2(21) 279496 (22) 89 OS 16 

(71) wyższa Szkoła Morska, Gdynia 
(72) Giniewicz Danusz, Kasprowicz Andrzej, 

Łącki Henryk, Komorowskl Marek, 
Morawski Leszek 

(54) Układ rozróżnienia znaku niezG0dności 
położeń elementów ruchomych 

(57) W układzie wzmacniacz napięcia /B}/ ste¬ 
ruje poprzez komparator /Sg/ wejściem /O/ 



60 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEG0 Nr 4 / 4 2 2 / 1990 

przerzutnlk« typu D /B^/. Wejście zapalające 
przerzutnika »terowane jeat z multlwlbratora 
monoetebllneG0 /B^/ wyzwalaneG0 z przerzutnika 
Schnitte /Bj/ poprzez układ inercyjny /RjCj/. 

/i zaetrzężenie/ 

4(51) G06F Al(21) 274169 (22) 68 08 09 
(71) Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni 

Zakład ZmechanizowaneG0 Obrachunku, 
Częstochowa 

(72) Michalewicz Romuald 
(54) Przełącznik Interfejsu 
(57) Przełącznik zawiera blok /3/ dwa układy 
przyG0towania danych typu MERA /4/, /5/, prze¬ 
łącznik sterowania /2/ umożliwiający zmianę 
stanu przekaźników, zasilacz /I/ oraz drukarkę 
/6/. /I zastrzelenie/ 

4(51) G06F Al (21 ) 274278 ( 2 2 ) 88 08 

(71) Instytut Systemów Sterowania« Katowice 
(72) Krawczyk CJerzy 
(54) Układ sterujący pracą silników krokowych 

prafplotera 
(57) W układzie do wejść układu wzmacniaczy 
/UW/ dołączone eą wyjęcia bufora wyjścioweG0 

/BWY/, natomlaet układ sterowania /US/ połą¬ 
czony jest poprzez bufor wejściowy /BWE/ z 
komputerem, e bezpośrednio z klawiaturę /KL/. 
Układ wzmacniaczy /UW/ steruj« trzeme silni-
kemi krokowymi /X/, /Y/, /P/. /2 zaatrzeżenia/ 

4(51) G06F A2(21) 274303 (22) 68 08 16 
(75) Nienałtoweki Sławomir, Zielonka 
(54) Sposób przesyłania danych oraz układ 

"do przesyjfnła danych 
(57) Sposób przeeyłanla danych pomiędzy kom¬ 
puterem, a magnetofonem kaeetowym pracującym 
jako pamięć zewnętrzna, charakteryzuje się tym, 
te jedynki i zera logiczne zapisywane eą ne 
taśmie leko impulsy proetokątne o współczynni¬ 
ku wypełnienia 0,5 oraz o czaeach trwania róż¬ 
niących się od eieble dwukrotnie dłuG0ćclą. a 
jednostka Informacji przekazywana jeat w cza¬ 
sie jedneG0 okresu wspomnianeG0 impulsu. 

W układzie układy scslone US2 i US3 /B2/ 
pełnią rolę multlplekssra dwuwejsoloweG0, na 
wejścia któreG0 podawane sąt sygnał "Turbo" 
uformowany na wyjściu diody /Dl/ i rezystora 
/R5/ oraz sygnał "Normal" z magnetofonu. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) G08C A1(21) 274229 (22) 88 08 12 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy 

Górnictwa OdkrywkoweG0 "POLTEG0R" Ośrodek 
Naukowo-Badawczy, Wrocław 

(72) Szymartskl Jan, Szware Henryk, Pułyk 
Mirosław 

(54) Sposób i układ przesyłania informacji 
(57) Układ składa się za atacji centralnej i 
stecjl lokalnych połączonych jedne parę prze¬ 
wodów lub drogę radiowe. 

Každá stacja zarówno centralna, jak i lo¬ 
kalna ma jednakowe budowę i jest utworzone 
z członu sterowania /SM/ i połęczoneG0 z nim 
bloku tranemieji danveh /BTO/, majęceG0 na 
wejściu odbiorczy filtr /I/ przyłączony do 
transmisyjneG0 toru /T/. Odbiorczy filtr /I/ 
połęczony jest ze wzmacnieczem-ogreniczniklem 
/Z/, któreG0 jedno wyjście dołączone jest do 
podwajacza częstotliwości /3/, przyłączoneG0 
poprzez dyskryminator częstotliwości /4/, 
dolnoprzepustowy filtr /5/ i formujący układ 
/6/ do jedneG0 wejścia członu sterowania /SM/ 
dołączoneG0 drugim wejściem do drugieG0 wyjś¬ 
cia wzmacniacza-ogranlcznika /2/ poprzez dye-
kryminator poziomu /7/. Dedno wyjście członu 
8terowan ta /SM/ przyłączone jeat poprzez mo-
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dulator częstotliwości /&/ 1 liniowy wzmacniacz 
/9/ do sygnałoweG0 wejścia klucza /10/, swym 
sterującym wejściem przyłęczoneG0 do drugieG0 
wy lécla członu sterowania /SM/, zaś wyjście« 
dołączoneG0 do transmisyjneG0 toru /T/. Prze*-
miotem wynalazku jest również sposób działaiua 
powyższeG0 układu. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) 608C 
H02K 

A2(21) 279354 (22) 89 05 08 

(71) Wyższa Szkoła.Morska, Gdynia 
(72) Giniewicz Danusz, Kasprowicz Andrzej 

Łęcki Henryk, Komoroweki Marek, 
Morawski Leszek 

(54) Układ nadąźny z korekcie właściwości 
dynamicznych członu wykonawczeG0 

po¬ (57) W układzie wzmacniacz różnicowy /B^/ 
łączony jest poprzez komparator pierwszy 
z przerzutnikami typu O pierwszym /Q^/ i dru¬ 
gim /B 4/. Przerzutniki /Bj i BĄ/ wyzwalane sa 
poprzez przerzutnik /By/ z komparatora drugie¬ 
G0 /Bcf. Wyjecie członu wykonawczeG0 /Bg/ jest 
sprzężone z wejściem wzmacniacza różnicoweG0 
/B*/ poprzez przetwornik położenia kątoweG0 
/BJ J / . Wejście komparatora pierwszeG0 
sterowane jest także z układu proG0weG0 
kluczoweG0 przez szereG0wo połączone przerzut¬ 
niki monostauilne /B o i 0 1 f / . 

* /I zastrzeżenie/ 

4(51) G118 Al(21) 274212 (22) 88 08 12 
(71) SIMP -20RP0T- Oérodak Doradztwa 

TechniczneG0, Warszawa 
(72) Betkier Zbigniew, Cetner Arkadiusz, 

Doaariski Oacek, Radka Krzysztof, 
Waralńekl Krzysztof 

(54) Układ elektroniczny sterowania paaieciąmi 
półprzewodnikowymi 

(57) Układ złożony jest z układu trzech bramek 
trójatanowych /Bl, B2, B3/, układu iloczynu 
/I/, układu negatore /N/ i przełącznika /P/. 

/2 zaetrzeżenla/ 

4(51) G U B A2(21) 279473 (22) 89 05 16 
(71) Zakłady Radiowe "DIORA". Dzierżoniów 
(72) świetlik Dan, Kazimlerski Aleksander, 

Gałek Leszek, Grzywała Bogumiła 
(54) Układ nagrywania i mikaowania zapisów 

magnetofonowycfí 
(57) Układ zawiera człon złożony z przełączni¬ 
ka /P/ i rezystora /«/, które włączone aa po¬ 
między przeliczalne wejścia odczytu /O/ i za-
piau /Z/ pośrednieG0 wzmacniacza /W/. 
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D Z I A Ł H 

ELEKTROTECHNIKA 

4(51) H01B Al (2 l ) 274245 (22) 88 08 IS 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Insta lac j i 1 Urządzeń Elektrycznych 
w Budownictwie "ELEKTROMONTAŻ". Warszawa 

(72) Slenek Stefan 
(54) Sposób naprawiania uszkodzonych powłok 

kabli elektroenergetycznych lub rur 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie naprawy 
uszkodzonych powłok kabli elektroenergetycz¬ 
nych lub rur w przypadkach, w których na kabel 
lub rurę nie można nałożyć bandaża z rury 
termokurczliwe 1. 

Sposób polega na zastosowaniu wzdłużnie 
rozciętej rury termokurczliwe 1, na brzegi któ¬ 
rej nasuwa się metalowy kształtownik o profilu 
niedokończonej litery O. Pomiędzy ścianki 
kształtownika a brzegi rury wsuwa się płaskow¬ 
nik dociskający, zaś pomiędzy kebel a miejsca 
w którym schodzę się oba brzegi rury, wsuwa 
się pręcik z kleju termotopllweG0, po czym 
rurę obkurcza się* /I zastrzeżenie/ 

4(51) H01F Al(21) 274148 (22) 88 08 09 

(71) Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej 
"ZELMOT", Warszawa 

(72) Wierzejeki Ryszard, Wojtanowski Stanisław, 
Jurczak Karol, Żaczek Andrzej, Demidowicz 
Ryszard, Rybiński Eugeniuez, Rygielaki 
Paweł, Lisowski Zygmunt, Rudzlńekl 
Antoni, Brozyna Zygmunt 

(54) Cewka zapłonowa 
(57) Cewka zapłonowa o obwodzie magnetycznym 
płaszczowym, zamkniętym ma oprócz szczeliny 
powietrznej głównej /A 1/ w kolumnie środko¬ 
wej dwie pomocnicze szczeliny powietrzne 
/ A 2/ w kolumnach bocznych. Wielkości szcze¬ 
lin pomocniczych / A 2/ sę ustalone zm pomoc« 
przekładek dystansowych z materiałów nlemag- • 
netycznych /7, 8/. /4 zaetrzeżenia/ 

4(51) HOIF Al(21) 280204 (22) 89 06 23 
(30) 86 06 23 - FI - 883043 
(71) OY Parték AB, Parainen, FI 
(72) Soikkeli Osmo 
(54) Urządzenie do nawijania warstwy izolacyj

nej . zwłaszcza skręconej nitki Izolacyj
nej 

(57) Urządzenie oa w obszarze nawijania taómy 
/I/, na zewnątrz obu krawędzi taśmy, usytuowany 
element obrotowy /10/ tak. że obraca się on 
proatopadle do płaszczyzny taśmy /I/ pomiędzy 
położeniem G0towości 1 położeniem newijania. 
Taśma /I/ przechodzi przez wałek /19/ zamonto¬ 
wany pomiędzy elementami obrotowymi /10/ tak, 
żeby nadążać za ich rucham. Wałek /19/ Jeet 
przeaieszczalny pomiędzy położeniem odbierania 
dostarczania i położeniem nawijania rdzenia 
/8/. Elementy /15, 16/ wepółpracują z elementa¬ 
mi obrotowymi /10/ do przemieszczania pusteG0 
rdzenia /B/ z położenia odbierania do położe¬ 
nia nawijania 1 do przemieszczania nawinięteG0 
rdzenia /9/ z położenia nawijania do położenia 
dostarczania. /6 zastrzeżeń/ 
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4(51) H01H A3(21) 274300 (22) 86 08 18 
(61) patent 99045 
(71) Instytut Elektrotechniki, Warszawa 
(72) DołęG0wski Marian 
(54) Element toplkowy do bezpiecznika»» wielkiej 

mocy wyžgczalnej 
(57) Elenent topikowy na postać paska /!/* któ¬ 
ry Jest zaopatrzony w szereG0we przewężenia /2/ 
zgrupowane w powtarzających się odcinkach /3/ 
paska /I/« pomiędzy którymi znajduje się co 
najmniej Jedno pojedyncze obustronne przewęże¬ 
nie /4/ o dowolnym kształcie i wymiarach, utwo¬ 
rzone przez wycinki okręgu /5/ zwrócone strona¬ 
mi wypukłymi ku osi symetrii paska /I/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) H010 Al(21) 274153 (22) 88 08 10 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

"POŁAM", Warszawa 
(72) Lesiuk Bogdan 
(54) Lampa tląca 
(57) Lampa tląca składa się z banki szklanej 
napełnionej arG0nem o ciśnieniu większym niż 
150 Tr /150 • 133,322 Pa/, korzystnie 160 Tr 
/160 • 133,322 Pa/ z próżnioszczelnis wtopio¬ 
nymi na Jednym końcu dwoma doprowadnikami /2/ 
prądu. Wewnętrzna powierzchnia banki /I/ jest 
pokryta warstwę /3/ luminoforu. Końce dopro-
wadnlków /2/ wewnętrz bańki /I/ sa połęczona 
z elektrodami /4/ niklowymi pokrytymi emiterem 
w postaci związku tlenku metalu trudnotopliwe-
G0 z metalem lub tlenkiem z grupy metali alka¬ 
licznych lub wapniowców. Elektrody /4/ sa 
umieszczone równolegle względem siebie w od¬ 
ległości mniejszej od 0,5 mm* 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) H01L Al(21) 274061 (22) 88 08 04 
(71) Instytut Technologii Elektronowej, 

Warszawa 

(72) Cześnlk Mirosław, Brzezińeka Danuta, 
Daźwińaki Darzy, Blałkowskl Wacław, 
Grzywackl Mirosław, Andrzsjewski 
Sergiusz, Kontkiewicz Chachulska Hanna 

(54) Sposób usuwania emulsji w plazmie 
(57) Istotę sposobu usuwania emulsji w plazmie« 
wolneG0 od zanieczyszczeń jonami alkaicznyai. 
Jest to,że do gazu aktywneG0 0 2 dodana jest 
niewielka ilość gazu CF 4, korzyatnle mniejsza 
niż 1% stosunku objętościoweG0 gazów. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) HOIR Al(21) 274269 (22) 88 08 16 
(71) Zakłady Wytwórcze Sprzętu SiecioweG0 

"BELOS", Bielsko Biała 
(72) Halama Emil, Kwaśny Alfred 
(54) Zaciek pętli tłumiące;! przewodów elektro¬ 

energetycznych linii napowietrznych 
(57) Zacisk pętli tłumiącej złożony Jest z 
dwóch szczęk górnej /I/ i dolnej /z/ połączo¬ 
nych śrubę /3/ z nakrętka /4/ i sprężystymi 
podkładkami /5/. Szczęki /I/ i /2/ maja rowki 
dla mocowania przewodów oraz wyjęcia /7/ usytu¬ 
owane prostopadle do rowków /6/. W wzdłużnym 
wyjęciu /7/ górnej szczęki /I/, po obu stronach 
bocznych ścianek, sa występy /8/ z podcięciami 
dla sprężystej podkładki /5/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) HOIR Al(21) 274350 (22) 68 08 10 
B65G 

(71) Huta Łabędy, Gliwice 
(72) Sitek Dsrzy, Nowak Dan, Mlkrut Aleksander, 

Ulfik Alfred 
(54) Zwieracz obwodu elektryczneG0 
(57J Zwieracz obwodu elektryczneG0 charaktery¬ 
zuje się tym, że na uchylny ekran /!/ przewo¬ 
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dzący prąd, zawieszony przegubowo poprzez 
element izolujący /3/ na konstrukcji nośnej 
/4/. Ekran /I/ «oźe być wykonany z odcinków 
łańcuchów /6/, lin, odcinków rur lub prętów 
zawieszonych przegubowo na poprzeczce /2/. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) HŰ2H 
H02P 
F 048 

Al(21) 274173 (22) 88 08 11 

(75) Wójtowicz Janusz« Warszawa; 
Krawczak* Ryszard. Warszawa: 
Lachor Władysław, Kłodne 

(54) Układ samoczynneG0 sterowania silników 
elektrycznych 

(57) Układ w obwodzie sterowania silnika /M/ 
ma styki /SSG/ stycznika główneG0 /SG/ połą¬ 
czone ezereG0wo z uzwojeniem przekaźnika ter¬ 
miczneG0 /PT/. W każdej fo2ie napięcia zasila¬ 
jąceG0 znajduje się jeden ze styczników /PR, 
PS, PT/, których styki /SPR, SPS, SPT/ i zee-
tyk /ZPT/ przekaźnika termiczneG0, wyłączają 
zasilanie stycznika główneG0 /SG/ w przypadku 
raniku napięcia jednej z faz, zbyt dużeG0 ob¬ 
ciążenia lüb niskieG0 poziomu wody. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) H02H 
H03K 

A2(21) 279419 (22) 69 05 12 

(75) Dunka Leon, Gdansk 
(54) Układ elektroniczneG0 przekaźnika 

rëzystancy.ineG0, zwłaszcza do zTiFez-
pieczanla silników elektrycznych 
przed przegrzaniem 

(57) W układzie tranzystor /Tl/ ma kolektor 
przyłączony do bieguna dodatnieG0 układu 
prostowniczeG0 /Pd/, a bazę dołączoną do teG0ż 
bieguna poprzez rezystor /Rl/, oraz do kolek¬ 
tora tranzystora /T2/, któreG0 emiter Jest 
równolegle poprzez katodę diody Zenera /Ol/ 
dołączony do masy i poprzez kondensator filt¬ 
rujący /C2/ dołączony do masy« oraz poprzez 
rezystor /R2/ dołączony do emitera tranzystora 
/Tl/. Oo emitera teG0 jest również poprzez re¬ 
zystor /R3/ przyłączona baza tranzystora /T2/, 
która jest poprzez rezystor /R4/ dołączona do 
masy. Emiter tranzystora /Tl/ poprzez rezystor 
/R5/ jest przyłączony do zacisku /I/ przekaź¬ 
nika i do bazy tranzystora /T3/« Kolektor tran* 

zystora /T3/ jeat poprzez rezystor /R6/ dołą¬ 
czony do emitera tranzystora /Tl/ i do bazy 
tranzystora /T4/, a emiter dołączony jest rów¬ 
nolegle poprzez rezystor /R7/ do masy układu, 
oraz do emitera tranzystora /T4/, któreG0 ko¬ 
lektor Jeet poprzez anodę diody /D2/ dołączony 
do emitera tranzystora /Tl/ i do teG0ż emiter* 
poprzez cewkę przekaźnika wykonawczeG0 /Pw/, 
mająceG0 zestyki zwierne i rozwierne /5/. /6/ 
1 /7/. Punkt wspólny łączący kolsktor tranzys¬ 
tora /Tl/ z biegunem dodatnim układu prostow¬ 
niczeG0 /Pd/ jeet zabezpieczony kondensatorem 
/Cl/, przyłączonym do masy. /I zaatrzężenie/ 

4(51) H02H A2(2l) 279464 (22) B9 05 15 
(75) Góra Oanusz, Lublin ij 
(54) Układ oddzielający elektryczni« *v*y ^ kabla telekomunłkacy; ne G0 od obwód jjw pomocniczych podstacji trakcyjnej PkP i kabiny sekcyjnej 
(57) Układ zawiera obwód uzależnień kablna-pod-etacja /9/, tranafornatory separacyjne /l, 4 16/, człony fotoelektryczne /2 1 5/, oraz diody /7 i 3/. /I zastrzeżenia/ 

4(51) HO23 A1(21) 274279 (22) 88 08 16 
(71) Akademia Marynarki Wo lennej 

im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia 
(72) Pejas Stefan 
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(54) Spoaób 1 układ zasilania trału elektromag¬ 
netyczneG0 z kilku żrćdeł połączonych 
równolegle 

(57) Sposób zasilania trału elektromagnetycz¬ 
neG0 z kilku źródeł polega na tym, te poszcze¬ 
gólne źródła /I, 2/ łęczy się ze soba równoleg¬ 
le w złączu rózgałęźnym zlokalizowany« w pobli¬ 
żu pętli trałowej /8/. Regulacja prądu w pętli 
trałowej odbywa aie w zamkniętym układzie regu¬ 
lacji, w który« aygnał uchybu stanowi różnice 
pomiędzy zadanym przebiegiem prądu w trale 
i suma przebiegów rzeczywietych prądu obcleże¬ 
nia poszczególnych źródeł zasilania. 

Układ zawiera układy /9, 10/ do pomiaru 
prędu obciążenia źródeł /I, 2/, człony porównu¬ 
jące /ii, 15/, wzmacniacze /13, 14/, człon S U M « 
cyjny /12/, układ zadający /16/ oraz układ re¬ 
gulacji napięcia /17/. /3 zastrzelenia/ 

4(51) H02K Al(21) 274331 (22) 88 08 18 
(71) Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
i Maszyn Elektrycznych, Katowice 
(72) Roch Piotr, Lubina Michał 
t(54) Komutator maszyny elektrycznej 
(57) Komutator ma dodatkowy pierścień /4/, wy¬ 
konany przy chorągiewce od strony powierzchni 
ślizG0wej komutatora. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H02P Al(21) 274127 (22) 88 08 05 
(71) Politechnika Rzeszowska 

im. I. Łukasiewicza, Rzeszów 
(72) Lal Kazimierz, Lal Stanisław 
(54) Układ do sterowania przetwornica 

p*rzeciwsobna zasilacza wielonapie-
cloweG0 

(57) Układ aa sterownik /l/ zawierający układ 
scalony /2/ wytwarzający sygnał wyjściowy jed
nofazowy o zmiennym wypełnieniu, któreG0 wyje
cie połączone jest z wejściem rozdzielacza fi/, 
połączoneG0 z transformatorem /4/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) H03F A1Í21) 2742S4 (22) 88 08 17 
(71) Przemysłowy Instytut Automatyki 1 

Pomiarów "MERA-PIAP", Warszawa 
(72) G0dzisz Czeeław 
(54) Układ zabezpieczenia nadpradowaG0 i 

sygnalizacji przeciążania wzmacniacza 
z wyjście» dwustanowym współpracująceG0 
z mikroprocesorem 

(57) W układzie w obwodzi« emitera tranzystora 
zabezpieczaneG0 wzmacniacza /I/ jeat umieez-
czony czujnik /4/ prądu wyjścioweG0 połączony 
poprzez rezystor sprzęgający /1O/ z elemente« 
/8/ o ujemnej rezystancji. Element ten dołączo¬ 
ny jest do wejścia klucza /7/ i kondensatora 
/9/, połączoneG0 w szereg z wejściem wzmacnia¬ 
cza /li/ o niskiej wejściowej rezystancji dy¬ 
namicznej. W obwodzie kolektora tranzystora 
zabezpieczaneG0 wzmacniacza /I/ Jeat umieezczo-
na obiektowe urządzenie sterowana /3/. W obwo¬ 
dzie wejściowym wzmacniacz /I/ aa umieszczone 
połączone szereG0wo diodę Zenera /5/ 1 tran-
soptor /6/ sterowany przez wzmacniacz /14/ 
sygnałem mikroprocesora /Í2/. /4 zastrzeżeni«/ 

4(51) HÛ3K Al(21) 274075 (22) 88 08 03 

(71) Biuro Studiów i Projektów Budownictwa 
WodneG0 i Melioracji, Kraków 

(72) Krzyworzeke Robert, Ciuraszkiewicz 
Krzysztof 

(54) Układ elektroniczny do automatyczneG0 
sterowania i kontroli, zwłaszcza wodo¬ 
ciągów wiejskich 

(57) Układ charakteryzuje się tym, że stanowi 
G0 zespół pakietów modułowych oraz zespół pa¬ 
kietów logicznych, przy czy« zespół modułowy 
składa się z pakietu /I/ modułoweG0 zawierają¬ 
ceG0 cztery moduły sterujące, wyposażona w 
*ejścia optoizolacyjne i wyjścia tranzystorowe, 
pakietu /2/ modułoweG0 zawierająceG0 trzy so¬ 
du ły eterujące z wyjściami dla silników 
"lewo-prawo", pakietu /3/ modułoweG0 zawiera¬ 
jąceG0 sześć modułów wejść od zewnętrznych 
sygnełów kontrolnych, wypoeażonych w wejścia 
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optolzolacyjne 1 przarzutniki Schaldta, nato¬ 
miast zespół pakietów logicznych składa się 
z pakietu /4/-sekwencyjneG0« pakietu /5/ prog¬ 
ramu« stanowiąceG0 pamięć typu ROM, pakietu 
/6/ logiczneG0, kombinacyjneG0 i pakietu /7/ 
logiczneG0 zawierajęceG0 układy zegarowa, 
układy generujące i układy kaeujące. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) H03K 
H03G 

Al(21) 274137 (22) 88 08 

(71) "VIG0- Spółka z o.o.. Warszawa 
(72) Chyliński Andrzej, Oanuazewakl Zbigniew« 

Powiada Edward 
(54) Oyskryminator okienkowy 
(57) Oyskryminator okienkowy« utworzony Jast 
z czterech tranzystorów bipolarnych /TI, T2, 
T3, T4/ i rezystora /Rl/, przy tym baza pierw¬ 
szeG0 tranzystora /Tl/ Jest połączona za źród¬ 
łem napięcia odniesienia /U odn/, a baza dru¬ 
gieG0 tranzystora /T2/ jast połączona ze źród¬ 
łem napięcia sygnału /Us/. Tranzystory bipolar« 
ne /Tl, T3/ tworzę Jadnę parę o przewodnictwie 
NPN, zaé tranzystory bipolarne /T2, T4/ tworzę 
drugą parę o przewodnictwie PNP. 

/8 zastrzeżeń/ 

4(51) H03K 
H01H 

Al(21) 274163 (22) 88 08 09 

(71) Południowy Okręg Energetyczny Zakład 
Energetyczny OPOLE Opola 

(72) Bator Dan, Paluch Antoni, Tarczyńeki 
Wiesław, Kmiećik Stefan 

(54) Układ do włęczania 1 wyłączania prądu 
stałeG0 

(57) Układ zawiera łęcznik pierwszy j 
któreG0 Jeden styk połączony Jest z jednym 
etykiem łącznika drugieG0 /St_/. Oba styki 
łącznika pierwezeG0 /St./ aę zbocznikowane 
kondensatorem /C/ oraz rezystorem /ft/. 

/i zastrzelenie/ 

4(51) H03K Al(21) 274277 (22) 88 08 16 
(71) Inatytut Systemów Sterowania, Katowice 
(72) Trzcionkowaki Paweł, Korytowakl Oerzy 
(54) Układ generujący impuls prostokątny 
(57) W układzie do wejścia układu logiczneG0 
/Ul/ podłączony jest układ dwóch podwójnych 
diod /Ol/, D2/ zasilanych napięciem /Ucc/ oraz 
kondensator /Cl/ i rezystor /Rl/, których dru¬ 
gie wyprowadzenia połęczone aę z maaę. Wyjecie 
układu logiczneG0 /Ul/ połęczone jeet z we jet. 
ciem układu logiczneG0 /U2/, kondenaatorea 
/C2/ oraz rezystorem /R2/. /I zastrzężenia/ 

4(51) H03M Al (21) 274044 (22) 88 08 03 
(71) Spółdzielnia Pracy Automatyków "PÖSTEOR", 

Gliwice 
(72) Polak Andrzej, Kłosoweki Andrzej 
(54) Wielokanałowy przetwornik analoG0wo-cyf-

rowy 
(57) Wielokanałowy przetwornik zbudowany jast 
w oparciu o więcej niż jeden generator wzorco¬ 
wy. Częstotliwość próbkowania wybierana jaat 
programowo przaz współpracujący komputer zG0d¬ 
nie ze wzorem f. 10 CHzO. Czaa opóźnia¬ 
nia pomiędzy sygnałem wyzwalania a rozpoczęcia» 
serii pomiarowej jaat określony wzorem 

ni k; m; p są liczbami całkowitymi. 
/3 zastrzeżenia/ 
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4(51) HO4M 
H04Q Al(21) 274165 (22) 88 08 09 

(71) Politechnika Poznańska, Poznań 
(72) Tyezer 3erzy 
(54) Komutator cyfrowy 
(57)ąKomutator cyfrowy jest wzbogacony o układ realizujący funkcję samosprawdzania się podczas 
normalnej pracy. Otoczenie sprzętowe pamięci 
rozmownej /PR/ składa się, od strony wejócia, 
z przetwornika szereG0wo-równoległeG0 /S/R/, 
pierwszeG0 układu głosująceG0 /GŁ1/, pierwszeG0 
układu odwracająceG0 /0OR1/ i pierwszeG0 re¬ 
jestru wejścioweG0 /WE1/ oraz, od strony wyjś¬ 
cia, z pierwszeG0 rejeetru wyjścioweG0 /wYl/, 
drugieG0 układu odwracająceG0 /ODR2/ i przet¬ 
wornika równoległo-ezereG0weG0 /R/S/. Do wyjś¬ 
cie szereG0weG0 pierwszeG0 rejestru wejścioweG0 
/WE1/ jest przyłączony licznik wejściowy /LW/, 
któreG0 wyjście, poprzez rejestr syndromu /RS/, 
jest połączone z Jednym z wejść pierwszeG0 kom¬ 
paratora syndromów /KS1/; zaś do pozostałeG0 
wejścia teG0 komparatora jest przyłączony zes¬ 
pół połączonych szereG0wo liczników - noweG0 
wyniku /NW/ i poprzednieG0 wyniku /PW/, przy 
czym ich wejścia są przyłączone do wyjść odpo¬ 
wiadających im trzywejściowych branek iloczynu 
/BN/ i /BP/, z których bramka /BP/ na jedno 
wejście odwracające. Oo wejść tych bramek są 
równolegle przyłączone wyjścia: szereG0we 
pierwszeG0 rejestru wyjścioweG0 /WY1/, rejestru 
dodatkoweG0 pamięci rozmownej /PR/ oraz pierw¬ 
szeG0 komparatora adresów /KA1/, włączoneG0 po¬ 
między dwie adresowe magistrale: odczytu /A/ i 
zapisu /B/, które, poprzez pierwszy multiplekser 
magistral /MX1/ i pierwszy rejestr adresowy 
/ADRI/, są przyłączone do pamięci rozmownej 
/PR/. Z kolei otoczenie sprzętowe pamięci adre¬ 
sowej /PA/ składa się, od strony wejścia, z 
drugieG0 układu głosująceG0 /GŁ2/, trzecieG0 
układu odwracająceG0 /ODR3/, drugieG0 rejestru 
wejścioweG0 /WE2/ oraz od strony wyjścia, z 
drugieG0 rejestru wyjścioweG0 /WY2/ 1 czwarteG0 
układu odwracająceG0 /ODR4/, któreG0 wyjecie 
jest włączone do adresowej magistrali odczytu 
/A/. Pomiędzy wyjścia szereG0we drugieG0 rejee¬ 
tru wejścioweG0 /VVE2/1 drugieG0 rejestru wyjś¬ 
cioweG0 /WY2/ jest włączony układ adaptera. 

Owie pary wyjść teG0 adaptera są kolejno po¬ 
łączone z dodatnimi i ujemnymi wejściami licz¬ 
ników syndronu poprzednieG0 /SP/ 1 syndronu 
wynikoweG0 /SW/, poniędzy które Jest włączony 
drugi komparator syndromów /KS2/, a ponadto do 
JedneG0 z JeG0 wejść sterujących jest przyłą¬ 
czona dodatkowa linia /C/, której stan, w fa¬ 
zie odczytu panięci adresowej /PA/« •• war¬ 
tość logiczną "1". Oo pozostałsG0 wejścia ste¬ 
rująceG0 adaptera jest przyłączone wyjście 
drugieG0 komparatora adresów /KA2/, włączoneG0 
pomiędzy wyprowadzoną z generatora adresów 
/TB/, któreG0 drugie wyjście Jest włączone do 
adresowej magistrali zapisu /B/, magistralę 
odczytu /O/ oraz wyprowadzoną z układu sterują¬ 
ceG0, z któreG0 drugieG0 wyjścia jest wprowa¬ 
dzona magistrala główna /G/ pamięci adresowej 
/PA/» magistralę zapisu /E/, które, poprzez 
drugi multiplekser magistral /MX2/ i drugi re¬ 
jestr adresowy /A0R2/, są przyłączone do pamię¬ 
ci adreeowej /PA/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) H04M Al(21) 274191 (22) 68 08 10 
(71) Dąbrowskie Gwarectwo Węglowe Kopalnia 

Węgla KamienneG0 "ANDALUZOA", Piekary 
śląskie 

(72) Domalik Piotr, Patyk Oacek 
(54) Układ próbnika do kontroli pracy wybieraka 

stopnia dołączająceG0 krzyżowej centrali 
telefonicznej 

(57) Układ według wynalazku ma dwa siedmioseg-
mentowe przełączniki /PI, P2/, z których każdy 
przyłącza ujemny biegun napięcia zasilająceG0 
do kolejnych sześciu zestyków drążków /na, hb/ 
każdeG0 z dziesięciu mostków /Vl - V10/ wybie¬ 
raka. Odpowiadające sobie zestyki drążków 
/hl-hlO/ w kolejnych mostkach /V1-V10/ wybiera¬ 
ka są zwarte i poprzez zwierne zestyki /I-12/ 
dziesięciu przekaźników /SN1-SN10/ są połą¬ 
czone z katodami elektroluminescencyjnych diod 
/A-M/ matrycy wskaźnikowej. Anody diod /A-M/ 
są połączone poprzez ograniczająca rezystory 
/R1-R12/ z dodatnim biegunem napięcia zasila¬ 
jąceG0. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H04N Al(2l) 274136 (22) 88 08 09 
(71) Zakłady Kineskopowe "UNITRA-POLKOLOR" 

Zakład Kineskopów Kolorowych, Piaseczno 
(72) Tomsia Zbigniew, Sech Oerzy, Czajka 

Piotr 
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(54) Układ do formowania sygnału korekcji 
ogniskowania «onitora dwustandardowaG0 

(57) W układzie zacisk wejściowy /V/ układu, na 
który jest podawane napięcie odchylania piono¬ 
weG0, jest poprzez rezystor /Rl/ połączony z 
baza tranzystora npn /TI/, a zacisk wejściowy 
/H/, na który jest podawana napięcie odchyla¬ 
nia poziomeG0, jest połączony poprzez konden¬ 
sator /Cl/ z bazę tranzystora npn /T2/. Emi¬ 
tery tranzystorów /Tl, 12/ eę połączone z masą 
układu. Między bazę 1 kolektore« tranzystora 
/Tl/ jest włęczony kondensator /C2/, zaó kolek¬ 
tor teG0 tranzystora /Tl/ je6t poprzez szereG0¬ 
wo połączone kondensatory /C3, C4/ połęczony z 
masą układu. Punkt połączenia kondensatorów 
/C3, C4/ jet»t połęczony poprzez rezystor /R2/ 
i diodę /t>l/ z bazę drugieG0 tranzystora /T2/, 
która jest połączone poprzez rezystor /R3/ z 
masę układu. Punkt połączenia rezystora /RTL/ 
i diody /Dl/ jest poprzez rezystor /R4/ połę¬ 
czony z kolektorem tranzystora /T2/, który 
jest jednocześnie połączony poprzez rezystor 
/RO/ z masę układu i poprzez kondensator /C5/ 
z zaciekiem wyjściowym /$/ układu. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) H04Q 
G06F 

Alf 21) 2Ü0527 (?2) 89 07 11 

(30) fcJ8 07 11 f BG - Ü4042 
i71) UF "INKÛMS", Sofia, BG 
(72) Guguljanov Ivan N., Balebanev Peter I. 
(54) Urządzenie do przetwarzania harmonicznych 
(57) Urzt^dzünia tan rejeotr wejodowy /I/, które¬ 
G0 wy ićcie jest połączone z wejéciam kompresora 
/2/, któreG0 wyjecie jest dołączone poprzez 
rejestr /3/ i bezpośrednio do wejść przetwor¬ 
nika /4/, któreyo wyjście jaat wyjściem urzą¬ 
dzeń in. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H058 Al(21) 274332 (22) 08 08 18 
(71) Oárodek. Badawczc-Rozwojowy "SELATOM" 

Wspólna Dtídnoatka Przedsiębiorstw 
Państwowych, Spółka z o.o., Szczecin 

(72) 3ankcmski Zdzisław, Glapa Zbigniew 
i54) Rurkowy ęlemant elektrogrzejny 
(57) Rurkowy element elektrogrzejny składający 
się z metaloweG0 płaszcza i osadzonej wewnętrz 

nieG0 współosiowo w zagęszczony« materiale 
elektroizolacyjnym skrętki grzejnej z zamoco¬ 
wanymi trwale w jej końcach trzpieniami nacis¬ 
kowymi , której dłuG0ść wyznacza dłuG0ść czyn¬ 
ne elementu elektrogrzejneG0, charakteryzuje 
się tym, te co najmniej jeden trzpień zacisko¬ 
wy skfada eię z co najmniej dwóch połączonych 
ze soba elektrycznie i mogących przeouwac się 
poosiowo częóci, przy czym stosunek rezystan¬ 
cji przewodu łącząceG0 rozsunięte częeci 
trzpienia do dłuG0ści teG0 przesunięcia Jest 
mniejsza od stosunku rezystancji skrętki -
grzejnej do dłuG0ści czynnej elementu elektro¬ 
grzejneG0. /I 'zastrzsżenle/ 

4(51) H05K A2(21) 261345 (22) 89 09 07 
(71) Zakład Opracowań 1 Produkcji Aparatury 

Naukowej "20PAN", Warszaw« 
(72) Gryz Marian 
(54) Blok zasilacza elektroniczneG0 przyrządu 

pomiaroweG0 analoG0wo-cyfroweG0 
(57) Blok ma konstrukcję ażurowe,składającą 
się z dystansowanych czterema odstępnikami 
/!/, położonych równolegle względem siebie, 
płytki obwodów drukowanych /2/ i płyty metalo¬ 
wej, korzystnie ze stopu aluminium, stanowią¬ 
cej jednocześnie płytę tylną /3/ przyrządu 
zasilaneG0. Płytka obwodów drukowanych /2/ 
pełni podwójną rolęi łączy elektrycznie ele¬ 
menty układu zasilacza oraz jeet jednym z ele¬ 
mentów mechanicznych korpusu bloku zasilacza. 
Jest ona umieszczona obrotowo na zawiasach 
/4/ tak, że może odchylać się o 135° w stosun¬ 
ku do położenia stałeG0, a na niej są zamoco¬ 
wane elementy dwóch złącz wieloBtykowych /5, 7/ 
łączących blok zasilacza elektrycznie z blo¬ 
kiem cyfrowym /G/ i blokiem analoG0wy.« /8/« 
Jedno ze złącz jest zamocowane ha płytce obwo¬ 
dów drukowanych /2/ trwale, a drugie « sposób 
pływający umożliwiający przesuwanie się ele» 
mentu złącza w granicach założoneG0 luzu w 
kierunku prostopadłym do kiorunku łączenia 
złącza. /I zastrzeżenie/ 



II. W Z O R Y UŻYTKOWE 
DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZŁitf LUDZKIE 

4(51) A01C Ulf21) 87326 (22) 89 05 15 
(71) Państwowe Przedsiębiorstwo G0spodarki 

Rolnej, Kombinat Rolny Garbno, Kraekowo 
(72) Starowieyeki Tomasz, Benedyeiuk Mikołaj 
(54) Redllca do wysiewania nasion bobiku 
(57) Redlica charakteryzuje się tym, że skła¬ 
da sie ze sprężysteG0 korpusu /2/ mająceG0 
kształt litery S, nakładek usztywniających /3/ 
i /A/, kroju /5/ i koazyka wysiewająceG0 /6/. 
Koszyk wysiewający na przekrój prostokątny i 
jest otwarty od dołu. Oolna część jeG0 tylnej 
ścianki jest zagięta do przodu i tworzy klap¬ 
kę kierunkową. Oo górnej ścianki koszyka wy¬ 
siewająceG0 /6/ przymocowana jest rurka, na 
którą nasadzony jest elaatyczny przewód na¬ 
sienny /7/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) A01C 
A018 

Ul(21) 88341 (22) 89 09 19 

(71) Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin 
Uprawnych, Słupia Wielka 

(72) Chojnicki Lech, Przystalski Stanisław 
(54) Dołownik zawieszany na ciągniku rolni¬ 

czym 
(57) Dołownik charakteryzuje eię tym, że rama 
nośna /I/ z poprzeczkami /2/, wysięgnikami 
/3/ i zaczepami /4/, ma na wysięgnikach uło-
żyskowany obrotowy wał /5/ z zespołami dołu¬ 
jącymi /6/, a na bokach ramy umieszczone są 
przegubowo znaczniki /7/ z teleskopowo wysuw-
nymi ramionami, na końcach których umieszczo¬ 
ne eą obrotowe tarcza znakujące /&/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) A010 
(71) 

Ul(2l) 88037 (22) 89 08 08 
Fabryka Maszyn Rolniczych 
"AGROMET-ARCHIMEDES", Wrocław 

(72) Chrobak Tadeusz, Rogala Tadeusz, 
Rosińskl Marian, Słachowski Piotr, 
Łeezyk Leon, Popławska Aleksandra, 
Paéko Stanisław, Podpłońskl Stanisław 

t54) Pokrywa bańki udo.1 owej 
(57) Pokrywa wykonana jest ze sprasowaneG0 two¬ 
rzywa sztuczneG0 i ma postać spłaszczonej 
czaszy /li/ z uchwytem /5/, zaopatrzonej w 
gniazdo /4/ do obsady zaworu zwrotneG0 1 pul-
satora, uaytuowana poniżej dolnej powierzchni 
pokrywy /I/ oraz króćce - mleczny /2/ i po¬ 
wietrzny. Króćce /2 i 3/ nachylone »ę wzglę¬ 
dem powierzchni pokrywy /!/ pod kątem mniej¬ 
szym niż 30° i skierowane na zewnątrz w prze¬ 
ciwnym kierunku z tym, że płaszczyzna pionowa 
króćca mleczneG0 /2/ tworzy kąt prosty z 
płaszczyzną pionową uchwytu /5/, a płaszczyz¬ 
na pionowa króćca powietrzneG0 odchylona jest 
od płaszczyzny prostopadłej do uchwytu o oko¬ 
ło 15°. 

Pokrywa /I/ ma obręcz /15/ z zaczepem 
/12/ do osadzenia na bańce udojowej oraz za¬ 
głębienie /8/ do stabilizacji kolektora za¬ 
wieszaneG0 na haku /7/. Uchwyt /5/ pokrywy 
/l/t w kształcie pałąka obniżoneG0 echod-
kowo od połowy, wykonany jeet z rdzenia /6/ 
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zalaneG0 tworzyw«« i «a przekrój zbliżony do 
alipey. Prostopadle nad érodkie« gniazda /4/ 
osadzone jest* na uchwycie /5/ urządzenie /9/ 
dociskające puleator do pokrywy /I/ i zamy¬ 
kające uchwyt banki udojowej. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) A01M U1(21) 87338 (22) 89 05 16 
(71) Instytut Sadownictwa 1 Kwiaciarstwa 

Zakład Doświadczalny Mechanizacji 
Ogrodnictwa, Skierniewice 

(72) Baranoweki Oerzy, Bera Bolesław, 
Matecki Wojciech, Urbański Andrzej, 
Wenus Bogusław 

(54) Opryskiwacz 
(57) Opryskiwacz składa się z ra*y /3/ umiesz-
czonej na kołach jezdnych /I/, zbiornika cie¬ 
czy opryskowej /2/ ukształtowaneG0 w formie 
klina, wentylatora /7/ z łopatkami /8/ o zmien-
nym kecie działania, końcówek wytryskowych /9/ 
osadzonych obrotowo tak, że mogę być ustawione 
w trzech położeniach i zawierają po dwa różne 
krążki rozpylające, przekładni dwubieG0wej /12/ 
i zespołu /6/ zaworów odcinających dopływ cie¬ 
czy opryskowej, który może byc przemieszczany 
poza opryskiwacz. /I zastrzeżenie/ 

4(51) A21D . Ul(21). 87240 (22) 89 05 09 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i 

Urządzeń Przetwórstwa Zbożowo-PaszoweG0, 
BydG0szcz 

(72) Tubiszewski Bolesław, Dutka Czesław, 
Banach Stanisław 

(54) Posypywacz mąki 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op¬ 
racowania posypywacza męki zapewniajęceG0 wyt¬ 

warzanie równomiernej jej warstwy 1 umożliwia« 
jęceG0 łatwe regulację intensywności posypy¬ 
wania. Posypywacz męki charakteryzuje się ty«, 
że pojemnik /I/ ma w dnia szczelinę przykryte 
perforowane listwę, pod które znajduje się 
odrzucaJęcy wałek /8/. Wewnętrz pojemnika /!/ 
umieszczony jest prętowy zgarniak, któreG0 
czop połęczony jest poprzez układ dźwigni 
/7/ z mlmoérodem /6/ umieszczonym na kole 
pasowym wałka /8/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) A23N Ul(21) 87301 f22) 89 05 12 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urzędzeń 

Chłodniczych i Gastronomicznych 
•GASTROMASZ-, BydG0szcz 

(72) Olszswskl MiecZyeław. Wltkowiak Marian 
(54) Mechanizm zamykania drzwiczek wysypowych 

ÖDjaraczki do ziemniaków 
(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie me¬ 
chanizacji zamykania i otwierania drzwiczek 
wysypowych w obiersczkach do ziemniaków, 
zwłaazcza w obieraczkach wchodzęcych w skład 
zautomatyzowanych linii do oczyszczania ziem¬ 
niaków. 

Drzwiczki wyeypowe /!/ sę zamocowane za¬ 
wiasowo do obudowy /2/ obieraczki i połączone 
przegubowo z dwoma ramionami zamykającymi 
/3 i 5/. Zamykanie drzwiczek /!/ dokonuje się 
przez działanie siłownika hydrauliczneG0 /7/ 
jednostronneG0 działania, któreG0 tłoczysko 
/6/ jest połączone przegubowo z ramionami za¬ 
mykającymi /3 i 5/. Siłownik /7/ jest zasila¬ 
ny wodę wodoclęG0wą poprzez zawór elektromagne¬ 
tyczny doprowadzający /li/. Otwieranie drzwi¬ 
czek /I/ dokonuje eię siłą działania sprężyny 
powrotnej /10/, która Jednocześnie wypycha 
z cylindra /9/ wodę poprzez zawór odpływowy 
/12/. Sterowanie zaworami /ii i 12/ dokonywa¬ 
ne jest centralnie w systemie działającym w 
linii do oczyszczania ziemniaków. 

/I zaatrzeżenle/ 

4(51) A47B Ul(21) 8734? (22) 89 05 18 
(75) Balcerklewicz Ryszard, Poznań 
(54) Półka 
(57) Półka charakteryzuje się tym, że beleczki 
/!/ na jednym z końców meję wykonane wycięcia 
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przechodzące przez ich krawędzie. Miejsca 
przecięcia wycięć sę gniazdami odgiętych koń
ców łączników /2/ wykonanych z płaskowników, 
aajęcych na dłuG0ści kształt zbliżony do lite
ry Z z wydłużonym érodnikiem. Orugle końce be-
leczek /l/ spęte eę za pomoce przylegających 
do ich powierzchni płaskowników /5/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) A478 Ul (21) 87662 (22) 69 06 23 
(71) WZGS "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" Mechaniczne 

Zakłady Produkcyjne, Lublin 
(72) Pyra Dózef Krzysztof 
(54) Zestaw biurowy 
(57) Zestaw biurowy charakteryzuje się tym, że 
dolne ramie każdej z nóg /5/ wyposażone jest 
z tyłu w jezdne kółko /12/ f powyżej któreG0 
zawieszone sa na wisszaku /l3/ dwie półpłyty, 
zaś skokowy regulator aa kształt korytka /9/ 
o głębokości większej od wymiaru wysokości 
blokujęceG0 kołka. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) A47G 
A47F 

Ul(21) 87241 (22) 89 05 09 

(75) Nawrot Henryk, Bolesławiec 
(54) Zestaw luster 
(57) Zestaw luster składa się z dwóch prosto
kątnych lustert podstawoweG0 /l/ 1 uchylneG0 / 
/2/ o Jednakowych kształtach i oprawionych w 
ramy /3/ o takich samych wymiarach. Lustro 

podstawowe /l/ przymocowane jest na stałe do 
ściany, a lustro uchylne /2/ zamocowane jest 
obrotowo w półramle /4/, zamocowanej uchylnie 
na zawiasach /5/ do listwy /6/, która jest z 
kolei przymocowana na stałe wzdłuż pionowej 
krawędzi ramy /3/ lustra podstawoweG0 /l/ do 
ściany pomieszczenia lub ścianki meblowej. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) A61C Ul (21) 87970 (22) 89 07 27 
(75) Torzecki Piotr, Łódź; 

Szczepańczyk 3erzy. Łódź 
(54) Narzędzie do stomatologii zachowawczej 
(57) Narzędzia stanowi aoletowany pręt /l/ z 
otworami /2/ na końcach, w których sę osadzo
na wymienne końcówki robocze /3, 4/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) A61F Ul(21) 87317 (22) 89 05 15 
(75) Skawiński Longin, Warszawa 
(54) Przyrząd do antyimpotencji 
f57) Przyrzęd ma w dolnej części pierścienia 
zaciskoweG0, wykonaneG0 z rurki latekaowej /l/ 
osadzone stalowe wkładkę /2/ z odgięciem /2a/. 
Zaciskacz /3/ pierścienia etanowi trójnik la
teksowy. '" «•—-+—.«-/ 
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4(51) A610 Ul(2l) 87289 (22) 89 05 12 
(75) Pruelk 'Dakub, Łomianki 
(54) Naalot tlenowy dl« nle«owlat 
(57) Na«lot tlenowy dla nleaowląt etanowi 
przetruczyeta czaeza /I/ w przekroju poprzecz¬ 
ny« o żaryele trapezu, której przednia ścian¬ 
kę /2/ z owalny« wybranie« /3/ wyposażone jeat 
w opuszczone owalne oełone /4/, a éclanka tylna 
/5/ poeiadająca wypukłość o keztałcle prosto-
padłoścl&nu z wewnętrzne ścianką /18/ wyposażo¬ 
na jeet w króclec /6/, natoaiaet ścianki bocz¬ 
ne /7/ 1 /&/ «aJe otwory /9/ i /10/ przesła¬ 
niane wähllwie osadzony«! oełona«! /li/ 1 /12/, 
Natoaiaat na górnej powierzchni czaszy /I/ jeet 
otwór /IS/. /I zaatrzężeni«/ 

4(51) A61H Uli21) 87234 (22) 89 05 08 
(71) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Wspólnoty 

węgla KamienneG0, Katowice 
(72) Gabon Mirosław 
(54J Sterownik wózka inwalidzkieG0 
(57) Sterowni!: «a krzyżak /7/, w obrębie któ¬ 
reG0 ustawione sa. w układzie równoległy«, po 

przeciwnych stronach« dźwignie przełączników 
/!/ i /6/ oraz dźwignie przełączników /3/ i 
/4/, do których prostopadle, przeciwnie ekle-
rowane, ułożona aa. dźwignie przełączników /2/ 
i /5/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) A628 Ul(21) 87187 (22) 89 05 05 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Gradon Leon, Plłaciński Włodzimierz, 

Nowlcki Darzy, Olezewekl Darzy, GałaJ 
Stanisław, Bodealneki Decek, Baranskl 
Piotr, Gajdulewlcz Daroeław, Siwkowekl 
Krzysztof, Korbacz Stanieław» Kallnowaka 
Ewa 

(54) Pół»a»ka przeciwpyłowa 
(57) Uprząż półaaaki jaet nocowana pośrednio 
do guMOweG0 korpusu /I/ za poaoca, krzyżaka 
/3/ # do któreG0 ramion /4/ sę zaaocowane ob¬ rotowo zapinki /6/. Do zapinek /6/ ea «ocowa-
ne w spoeób regulowany odcinki /7, 8/ taśm 
eleetycznych. Odcinki /8/ a« «ocowane ùo dwóch, 
odcinków /9, 10/ taśmy prostokątnej. Odcinki 
te aa usytuowane wobec siebie po ketem 90°. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) A62B U1(21) 87188 (22) 89 05 05j 
(71) Politechnika Warszawska, Warezewa 
(72) Gradon Leon, Nowicki Derzy, Piłaciński 

Włodzlaierz, Olszeweki Derzy. GałaJ 
Staniaław, Bodaeińeki Dacok, Baranek i 
Piotr, Gajdulewicz Darosłew, Siwkoweki 
Krzyeztof, Korbacz Stanieław, Kalinowtiki 
Ewa 

(54) Zespół wdechowy do półwaoak przeciwpyło-

(57) Zespół wdechowy według wzoru charaktery' 
zuJe ai« ty«, że obudowa /I/ na awoia dnie ni 
żebra usztywniająco-dyetaneujące /5/, znajdu¬ 
jące elę wewnątrz obwodoweG0 pierścienia pod¬ 
pierająceG0 /6/, na których opiera się wkład 
filtracyjny /10/, dociekany pierścienie« do¬ 
ciskowym /7/, oeedzonym obrotowo w pokrywce 
/9/, przy czy« wyeokość żeber /5/ odpowiada 
wysokości pierścienia podpierająceG0 /6/, zea 
pierścień dociskowy /7/ «a na awoi« kołnierz« 
promieniowy występ /8/. /3 zaetrzażenif 
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4(51) A62B Ul(21) 87189 (22) 89 05 05 
(71) Politechnikę Warszawska, Warszawa 
(72) Gradort Leon, Nowlcki Jerzy, Olszewskl 

Jerzy, Gałaj Stanisław, Piłacinskl 
Włodzimierz, Bodasiński Jacek, Barańaki 
Piotr« Gajdulewicz Jarosław, Slwkowski 
Krzysztof, Korbacz Stanisław, Kallnoweka 
Ewa 

(54) Zawór wdechowy do półnaaek przeciwpyłowych 
(57) Zawór charakteryzuje eię tym, że częać 
środkowa /4/ obudowy /I/, od której odchodzę 
promieniowo ramiona /3/, ma postać osioweG0, 
cylindryczneG0 występu, który od strony zew¬ 
nętrznej Jest zaopatrzony w obwodowy rowek 
/5/, na który jest nasadzony płatek zamyka¬ 
jący /!/ w postaci talerzyka, któreG0 uszczel¬ 
niająca krawędź zewnętrzna /&/ współpracuje z 
gniazdem zaworowym /6/ w obudowie /I/« 

/2 zastrzeżenia/ 

4i51) A63B Ul(21) 87215 (22) 89 05 05 
(71) Przedsiębiorstwo Wytwórczo-UsłuG0we 

Urządzeń Sportowych, Warszawa 
(72) Dylewaki Waldemar, Kocielski Waldemar, 

Pacek Andrzej, Wroński Andrzej 
(54) Wieszak składany na ścianę tablicy do 

koszykówki 
(57) Wieszak wykonany jeet z czterech przegu¬ 
bowo połączonych ram tworzących czworobok. 
Dwie ramy /I i 2/ stanowię wysięgniki o Jed¬ 
nakowej dłuG0ści. Wysięgniki mocowane sa z 
jednaj strony przy pomocy przegubów dłuższeG0 

/6/ i krótszeG0 /7/ do ramy przyściennej, z 
drugiej zaś strony przymocowane sa do rany 
/A/ podtrzymującej tablicę /5/, także przy 
pomocy przegubów dłuższeG0 /9/ i krótszeG0 /&/, 
Różnica dłuG0ści /a/ między sąsiednimi prze¬ 
gubami /6 i 7/ związanymi z rama przyścienna 
Jest taka sama Jak różnica dłuG0ści między 
sąsiednimi przegubami /9 1 8/ związanymi z 
ramę podtrzymująca tablicę /5/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) A638 Ul(21) 87297 (22) 89 05 11 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uełuyowe 

"ab M AH" Spółka z o.o., Ruda śląska 
(72) Buchczyk Andrzej, Myśliwiec Leoław 
(54) Ochraniacz hokejowy 
(57) Ochraniacz hokejowy, chroniący G0leń i 
kolano w postaci wykroju z tkaniny z tworzywa 
spienioneG0,ma wypukłe wypraskę /2/ naszyte 
na wykrój dla ochrony kolana, wypukła wypras-
kę /3/ naszyty na wykrój dla ochrony G0leni, 
tkaninę /4/ tworząca kieszeń 1 wkładkę /5/ 
włożona w kieszeń utworzona przez wykrój /I/ 
1 tkaninę /4/, przy czym wykrój /I/ z tworzy¬ 
wa spienioneG0 obszyty jeet tkanina. 

/2 zastrzeżenia/ 
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4(51) A63B Ui(21) 67298 i 22) 89 05 11 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-UsłuG0we 

"ab MAH" Spółka z o.o.. Ruda śląska 
(72) Buchczyk Andrzej, Myśliwiec Lesław 
(54} Kamizelka hokejowa 
(57) Kamizelka hokejowa składa się z osłony 
korpusu w postaci dwóch symetrycznych wzglę¬ 
dem siebie wykrojów /i/ ze spienioneG0 two¬ 
rzywa« obszytych tkaniną, zaopatrzonych w 
skórzane nakładki /4/ z dziurkami, w otwory 
/5/ w częściach barkowych, tasiemki /7/ oraz 
wkładki usztywniające /6/ 1 z naramienników 
/8/ w postaci wykrojów ze spienioneG0 tworzy¬ 
wa, obszytych tkaninę, wyposażonych w wypukłe 
wypraski /9/, otwory /10/,tasiemki /li/ i 
wkładki usztywniające /6/, przy czym naramien¬ 
niki połączone są rozdzielnie z osłoną korpu¬ 
su /!/. /I zastrzezanie/ 

4(51) A63H U1(21) 87299 (22) 89 05 11 
(75) Placzyńaki Zbigniew, Łódź 
(54) Dzwon hełmu czapki-zabawkl 
(57) Dzwon hełmu czapki - zabawki zbudowany 
jest z arkusza kartonu lub tektury w kształ¬ 
cie kwadratu, ponacinaneG0 z dwóch przeciw¬ 
ległych stron na kilka równoległych pasków 
/i/, z pozostawieniem w środkowej części 
wąskieG0 obszaru nienacięteG0 /2/, łącząceG0 
przeciwległe paski. Konce sąsiadujących ze 
sobę pasków /I/ nałożone aą na siebie i po¬ 
łączone. /I zastrzeżenie/ 

4(51) A63H Ul(21) 87310 (22) 89 05 13 
(75) Paetewski Benedykt, BydG0szcz 
(54) Zabawka w postaci zestawu elementów do 

Budowy domków 
(57) Zabawkę stanowi zestaw pojedynczych ele¬ 
mentów powtarzalnych, w postaci szerokieG0 
elementu podłoG0weG0 /I/ stanowiąceG0 równo¬ 
cześnie element dachowy, elementu ściany peł¬ 
nej /3/, elementu ściany z oknem /4/, elementu 
ściany z drzwiami podwójnymi /5/, elementu z 
drzwiami pojedynczymi, elementu mocująceG0 i 
elementu łączenioweG0 /7/ z otworami /8/. 
Dachy domków mają wąskie elementy wypełniają¬ 
ce. Zabawka zawiera też elementy drzwi wahad¬ 
łowych, element mocujący /10/, element zabez¬ 
pieczający dach dwuspadowy /12/, płyty dacho¬ 
we /13/, okna w ścianie szczytowej /14/ oraz 
elementy trójkątne w ścianie szczytowej /15/. 
Elementy zabawek nają zewnętrzne występy łą¬ 
czeniowe /16/. /6 zastrzeżeń/ 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

4(51) 8010 U1(21) 87210 (22) 89 05 05 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji 

Produkcji Zwierzęcej "MEPROZET", Gdańsk 
(72) Stężała Stanisław, Sochalekl Zbigniew, 

Żywiecki Ry&zard, Socha Stanisław, 
Graboweki Zbigniew, Idzior Hieronim, 
Slemiątkowski Antoni 

(54) Płyta praay filtracy.ine.1 
(57) Rozwiązanie umożliwia wykonanie płyty 
filtracyjnej z tworzywa sztuczneG0 odporneG0 
na działanie kwasów organicznych, poprawia 
warunki trwałościowe 1 eksploatacyjne oraz ot 
niżą koszty materiałowe i wytwarzania. 
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Płyta składa się z korpusu /I/ z dwoma 
oknami /2/ i z dwu prostokątnych wkładów /3/, 
osadzonych w tych oknach za pomocą wcięć pio¬ 
nowych, wcięć poziomych 1 wgłębień zaczapowych 
wykonanych w korpusie /!/ oraz występów piono¬ 
wych, występów pozioaych i zaczepów wykonanych 
we wkładach /3/. 

Owalne nakładki szczelinowe /7/ osadzone 
są w korpusie /I/ zatrzaskowo za pomoce zacze¬ 
pów kątowych /16/ 1 występów klinowych /17/ 
ukształtowanych po jednej stronie każdej nak¬ 
ładki. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B01F Ul(21) 87219 (22) 69 05 05 
(75) Piwko Oerzy, Tczew 
(54) Mieszalnik 
(57) Mieszalnik służący do przyG0towania karmy 
szczególnie dla trzody chlewnej, charaktery¬ 
zuje się tym, że w górnej części zbiornika 
/7/ ma rozdrabnlacz /4/, napędzany, poprzez 
przekładnię pasowa, silnikiem elektrycznym 
/6/ przymocowanym do zewnętrznej części płasz¬ 
cza zbiornika /7/, przy czym z silnika elek¬ 
tryczneG0 /6/ jednocześnie przekazywany Jest 
napęd poprzez wał /5/ na wirnik /8/ pompy wod¬ 
na j /9/, umieszczonej w dolnej części zbior¬ 
nika /!/, zaé króciec wyjociowy pompy połą¬ 
czony jest przewodem rurowym /li/ zakończony» 
spustom /12/ i poleczonym elastycznym przewo¬ 
dom /I/ z dozujęca końcówkę /2/. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) B01F Ul(21) 87337 (22) 69 05 16 
(71) Oérodek Badawczo-Rczwojowy Przerobu 

Metali Szlachetnych, Warszawa 
(72) Klelak Kazimierz 
(54) Przegroda w układzie mieszania 
(57) Przegroda składa się z perforowanej tar¬ 
czy /I/ z tworzywa sztuczneG0 i połączonej z 
nia, centralnie umieszczonej, tulei /2/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) 301J U1(21) 87231 (22) 89 05 OU 
(71) Zakłady ZmechanizowaneG0 Sprzętu 

DomoweG0 "POLAR", Wrocław 
(72) Szuszkiawlcz Stanisław, Matusewicz 

Stanisław, Hrynda Zbigniew 
(54) Urządzenie dozu1aco-mlasza1a.ee« zwłaszcza 

materiały sypkie 1 pyliste z substancję 
ciekłą 

(57) Urządzenie ma zbiornik zasypowy /2/ umo¬ 
cowany wähl lwie w ramie noénej / V , który 
jest połączony w dolnej części z dozownikiem 
/5/. Łącznikiem gumowym /14/, dozownik /5/ po-
łęczony jest ze zbiornikiem mieszania /9/, w 
którym umieszczone jest mieszadło /li/. Do 
ramy noénej /I/ umocowany Jest trwale auto¬ 
transformator /8/ oraz silnik elektryczny 
/10/ poleczony z mieszadłem /li/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) BŐID U1Í21) 8/330 (22) 89 05 17 
(71) Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych 

"TOWIMOR", Toruń 
(72) Klnuza Jerzy 
(54) Przyrząd do przelewania mediów 
(57) Przyrząd na korki /!/ i /2/ zaopatrzone 
w rury przelewowe /3/ i /4/ połączone za po-
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noc« węża /7/, przy czym rura przalewowa /3/ 
zamontowana jeat trwale w rurze odpowietrza¬ 
jące 1 /5/. Na*rurę przelewowe /3/ nałożony jest 
korek /i/, a na rurę przelewowe /4/ nałożony 
Jest korek /2/. Rury przelewowe /3/ 1 /4/ wy¬ 
posażone są w rury odpowietrzające /5/ i /6/ 
połączone węże« /8/. /I zastrzeżenia/ 

4(51) 802C Ul(21) 87214 (22) 39 05 05 
(71) Przedsiębiorątwo Projektowania i 

Realizacji Inwestycji Przemysłu GumoweG0 
"STOMIL." w Warszawie Pracownia Projektowa 
Łódź 

Í72) Lipiński Stanisław, Szafnicki Tomasz, 
Greb Hubert 

(54) Młyn do rozdrabniania materiałów 
o właściwościach termoplastycznych 

(57) Młyn charakteryzuje się ty», te w obudo¬ 
wie /!/, wokół stałych noży /6/ me kanały /7/ 
połączone ze źródłem płynneG0 chłodząceG0 méd¬ 
ium. /I zastrzeżenie/ 

A(b\) Ö02C Ulf 21) 88018 (22) 89 08 04 
(75) Wilkołezki Piotr, Lublin 
(54) Urządzanie do rozdrabniania kolb kukury¬ 

dzy 
(57) Urządzenie według wzoru użytkoweG0 zawie¬ 
ra zespół miażdżący,składający się z dwu wal¬ 
ców miażdżących /10/ mających wgłębienia w 
kształcie czasz oraz zespół tnący, składający 
się z elepientu obrotoweG0 /15/ mająceG0 owalne 
noża /18/ oraz dwóch elementów stałych /16/ 
mających sierpowe note. /2 zastrzelenia/ 

4(51) B03C Ul(21) 87186 i22) 89 05 05 
(71) Będzińska Fabryka Pilników, Będzin 
i72) Łucek dózef 
(54) Urządzenie do separacji magnetycznal 

materiałów sypkich 
(57) Urządzenie charakteryzuje się ty«, że 
bębny magnetyczne /9/ osadzone sa na ramie 
/I/, z która połączony jest sprężyście dwupo¬ 
ziomowy podajnik wibracyjny /3/, mający rynnę 
dolną /A/ i rynnę górną /5/ ze szczelinami 
/6/. Rynna /5/ ffla zsuwnie /7/ i progi /8/. 

Na wyjściu rynny dolnej /4/ umieszczony 
jest zbiornik /14/ materiałów niemagnetycz¬ 
nych, a pod rynna górną /5/ zbiornik /15/ 
materiałów magnetycznych.' /I zastrzelenie/ 

4(51) B07B Ul(21) 87315 (22) 89 05 15 
(71) Spółdzielnia Kółek Rolniczych, StneeG0wo 
(72) Wożniak Henryk, GrzeG0rzewski Kazimierz, 

Lewandowski Andrzej, Brzeziński Oerzy 
(54) Sortownik trocin 
(57) Sortownik trocin charakteryzuje elę tym, 
że ma w skrzyni /I/ górny otwór /2/ w kształ¬ 
cie prostokąta z zaokrąglonymi narożami, który 
połączony jest z dolnym, okrągłym otworem /3/ po« 
przez obudowę /4/ w kształcie zbliżonym do 
eciętsG0 stożka. Na górny« otworze /2/ zamon¬ 
towane są metalowe pręty /5/ wystające poza 
skrzynię /V» równoległe do rynny spustowej 
/6/, rozstawlons w odstępach uniemożliwiają¬ 
cych przedostawanie się odpadków drzewnych 
i zamontowane ze spadkiem 20° do poziomu. Oo 
obydwu boków otworu górneG0 /2/ skrzyni /V 
przymocowane są wyetajace%nad otwór /2/ des¬ 
ki /7/. tworzące przedłużenie boków /8/ rynny 
spustowej /6/. /I zastrzeżsnie/ 
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4(51) B21O Ul i 21) 87291 (22) 89 05 12 
(71) Zakłady Mechanizacji Budownictwa "ZREMB", 

Warszawa 
(72) Komorowaki Krzysztof, Oulny Mirosław, 

Pachnik Andrzej, Krawczyk Bogdan 
(54) Urządzenie do gięcia rur 
(57) Urządzenie na zeepół napędowy sprzężony 
z zespołem nocujący« /2/ połączony« z listwa 
rolkowa /3/. Oba zespoły sa. osadzone na kor¬ 
pusie mieszczącym zasilacz hydrauliczny usy¬ 
tuowany w podstawie /5/. Ponadto urządzenie 
wyposażone jest w łoże /6/ spoczywające na 
korpusie zasilacza, zaopatrzone w zespół 
trzpienia /7/, podparte wspornikami. 

Zespół napędowy ekłada się z siłownika 
hydrauliczneG0 o ruchu prostoliniowym sprzę¬ 
żoneG0 za pomoce dźwigni z je dno stopniowa, 
przekładnia kół zębatych poleczona z wymien¬ 
nym wzornikiem /X7/. Zespół trzpienia /7/ 
połączony Jest z siłownikiem hydraulicznym 
/18/ i prowadzony oraz podparty jest na obro¬ 
towych rolkach /19/ spoczywających na wspor¬ 
nikach /2O/ osadzonych na łożu /6/# Ponadto 
urzędzenie wyposażone jest w usytuowane przy 
wzorniku /17/ czujniki droG0we /19/ oraz 
wskaźnik wyposażony w szczęki zaciskane za po¬ 
moce elementów sprężystych, przy czym część 
ruchoma wskaźnika połączona jest obrotowo z 
częścią stałe za pomocą łożyska. 

/I zastrzeżenia/ 

4(51) B23D Ul(21) 87226 (22) 89 05 09 
(71 ) Państwowy Ośrodek Maszynowy, Pułtusk 
(72) Zalowski Czesław, Kownacki Mariusz 
(54/ Matryca przecinaka do kształtowników 
Í57) Matryca charakteryzuje się tym, że część 
/I/ przesuwna i część eta*a maja kształt 
prostopadłościanu z otworem /3/ o zarysie 
przecinafuiijo kształtownika /4/, któreG0 oś 
wyiiokoécl jetit nachylona pod katem 45° do 
poziomu. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B23F U3(21) 88209 (22) 89 09 04 
(61) 87802 
(71) Zakłady Metalowe "MĘSKO" im. 

Gen. Władysława SikorskieG0, Skarżyeko-
-Kamlenna 

(72) Románeki Klemens, Podgórski Ludwik 
(54) Uchwyt do mocowania koła zębateG0 

walcoweG0 do szlifowania otworu 
(57) Uchwyt charakteryzuje się tym, że jedna 
ze szczęk uchwytu samocentrujaceG0 jest za¬ 
opatrzona w dwa wałeczki mocujęce /3/ osadza¬ 
ne między płytkami zaciskowymi /4/ połęczonymi 
Z9 szczękami uchwytu za pomoce specjalnych 
oprawek składających się z nasadki /5/ i obej¬ 
my /6/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B23Q 
H02B 

U1(21) 87280 (22) 89 05 10 

(71) Kombinat G0spodarki Parkiem Obrabiarko¬ 
wym "PÜNAR-REMO", Zakład Remontowy 
Obrabiarek, Kotnorowo 

(72) Kochanaki Jerzy, Lubonskl Tomasz, 
Oleszczuk Osrzy, Kuźniar Tadeusz, 
Pieczewski ZJerzy, Pietrae Wiesław, 
KulęG0wski Roman, Nlemczewski Bogumił, 
Kujawa Dan, Sikora Ryszard, Sadowski 
Benedykt, Rogaczewskl Zbigniew, Luboneki 
Krzysztof, Stencel Edward, Oaworski 
Edmund 

(54) Pulpit sterowniczy 
(57) Korpua pulpitu sterowniczeG0 /2/ połęczo-
ny Jest z wysięgnikiem /3/ za pomoce dwóch 
prostopadłych do siebie osi /4/ i /5/, umoż¬ 
liwiających jeG0 obrót w dwóch płaszczyznach. 
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Wysięgnik /3/ osadzony jest na obrabiarce /I/ 
za pomocą osi /6/, która Jest równoległa do 
osi /*/. " /i zastrzeżenie/ 

4(51) B248 Ul(21) 88089 (22) 89 08 16 
Skarżysko-(71) Zakłady Metalowe "MĘSKO* 

-Kamienna 
(72) Bartoszewicz Antoni, Kamizela Aleksander, 

Pawelec Dan, Stępień Marian, Majeweki 
Robert, Mazur Stanisław, K orbacz Elżbieta, Płatek Andrzej 

(54) Szlifierka do fazowania krawędzi blach 
(57) Szlifierka jest przeznaczona do usuwania 
zadziorów powstałych po operacji cięcia lub 
wykrawania blach. 

Szlifierka charakteryzuje się ty«, że 
zespół przesuwu wzdłużneG0 /i2/ przedmiotu 
obrabianeG0 ma motoreduktor /13/ Í zespół 
walców napędowych /14/ z rolka dociskowa /15/. 
Oó wałka napędoweG0, na którym sa umiejsco¬ 
wione walce napędowe /14/ przechodzi przez 
środek czynnej szerokości ściernicy i Jest 
skręcona w płaszczyźnie poziomej pod ketem 
względem kierunku przesuwu przedmiotu obra¬ 
bianeG0. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B25B Ul(21) 87304 (22) 89 05 12 
(71) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa 

Zakład Doświadczalny Mechanizacji 
Ogrodnictwa, Skierniewice 

(72) Oędrachowicz Tadeusz 

(54) Urządzenie napinające drut 
(57) Urządzenie składa się z korpusu stałeG0 
/I/ oraz obrotowej szpulki /4/ z zsmocowanyml 
na stałe tarczami /7/ i /8/ ograniczającymi 
Jej ruch osiowy względem korpusu stałeG0 /I/. 
Tarcza /7/ ma stałe nacięcia /9/, która po 
odgięciu zazębiaję się z korpusem stałym /i/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B25B Ul(21) 87314 (22) 89 05 15 
(71) Spółdzielnia Kółek Rolniczych, StrzeG0wo 
(72) Adamskl Zenon, Kołodziejski Ryszard 
(54) ściągacz tulei cylindrowych 
(57) ściągacz tulei cylindrowych składajęcy 
się z podetawy i opory z nagwintowanym prętem 
1 uchwytami, charakteryzuje się tym, że pod¬ 
stawę tworzą dwa koliste denka /I i 2/ z 
przymocowane trwale nakrętkę /3/, a oporę 
tworzą dwa proetokatne wycinki /5 1 5'/ u góry 
połączone płaskownikiem /6/, któreG0 środek 
stanowi nagwintowana wewnątrz tuleja /7/, z 
wkręcanym w nlę nagwintowanym prostokątem 
/8, 8'/ i trwale do nieG0 przymocowanymi po¬ 
ziomymi uchwytami /9, 9'/. 

ściągacz tulei cylindrowych służy do wy¬ 
ciągania tulei cylindrowych z kadłuba silnika. 

/I zastrzeżenie/ 
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4(51} B258 Ulf21) 87359 (22) 69 05 18 
(71) Ośrodek Innowacji "PATEX" Sp. z o.o., 

Częstochowa 
(72) Nowakowaki Jerzy, Nowakowska Halina 
(54) Kowplet kluczy płaakich 
(57) Komplet kluczy stanowi etos połączonych 
ze soba Jednoszczękowych kluczy /I/ uszereG0-
wanych od nadłuższeG0 do najkrótszeG0. Uchwyty 
kluczy /I/ maję po trzy otwory, przy czyn w 
środkowych otworach osadzony jest nit /6/, a 
w pozostałych otworach umieszczone sa raniona 
/7 i 8^ jarzma /9/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B25G Ul(21) 86823 (22) 89 03 29 
(71) Spółdzielnia Pracy "WKRÇTAKI-ELEKTROMET", 

Skarżysko-Kamlenna 
(72) Biernat Darzy, Rutkowskl Winicjusz, 

Maéko Wojciech, Wojciechowski Piotr 
(54) Rękojeść zwłaszcza do wkrętaków z elas¬ 

tyczną powłoką zewnętrzna 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
konstrukcji rękojeści, zwłaszcza do wkrętaków 
z uchwytem elastycznym o twardym rdzeniu. 

Rękojeść skcada się z twardeG0 rdzenia 
wewnętrzneG0 /I/ i elastycznej powłoki zew¬ 
nętrznej /2/, która ma kształt bryły złożonej 
z prostopadłościanu /3/ z zaokrąglonymi kra¬ 
wędziami o podstawie kwadratowej, połączoneG0 
poprzez beczkowate zgrubienie /4/ z częścią, 
stożkową /5/, mającą kuliste zakończenie /6/, 
przy czym część stożkowa /5/ ma cztery równo¬ 
miernie rozmieszczone na obwodzie wgłębienia 
wzdłużne /7/ połączone ze sobą dwoma wgłębie¬ 
niami poprzecznymi /8/ w ten sposób, że końce 
wgłębień wzdłużnych /!/ łączą się z wgłębie¬ 
niami poprzecznymi /8/. 

Rdzeń wewnętrzny /I/ na kształt zbliżony 
do kształtu zewnętrzneG0 rękojeści 1 składa 
się z części przedniej w postaci prostopadło¬ 
ścianu /9/ i zgrubienia /10/, na którym wy¬ 
konano osiem nacięć wzdłużnych /13/ w postaci 
rowków służących do trwałeG0 połączenia rdze¬ 
nia wewnętrzneG0 /I/ z elastyczną powłoką zew¬ 
nętrzną /2/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B25J Ul(21) 87339 (22) 89 05 16 
(71) Przemysłowy Instytut Automatyki 1 

Pomiarów "MERA-PIAP", Warszawa 
(72) Kllmasara Wojciech, Przybylaki Ludwik 

i54) Modułowy robot przemysłowy do obsługi 
maszyny odlewniczej 

(57) Robot na przesuwne ramię /6/ składające 
&ię z dwóch połączonych szereG0wo aodułów 
liniowych /3 i 4/. /I zastrzeżenia/ 

4(51) B26B U1(21) 87218 (22) 89 05 05 
(75) Michalik Andrzej, Łódź 
(54) Nóż do cięcia tkanin 
(57) Noż składa się z korpusu /4/ z silnikiem 
napędzającym ostrze tarczowe /l/ f z którym współpracuje ostrze pomocnicze /6/ z materia¬ 
łu sprężysteG0, wykonane w kształcie płas¬ 
kownika zakończoneG0 wkładką /7/ o dużej 
twardości. Ostrze /6/ zamocowane jeet do stop¬ 
ki /5/ służącej jako podpora i prowadzenia 
nateriału. Korpus /4/ wyposażony jest w uchwyt 
/3/ odpowiednio wyprofilowany. 

/i zastrzeżenie/ 

4(51) B268 Ul(21) 87222 (22) 89 05 08 
(71) Instytut Górnictwa NaftoweG0 i 

Gazownictwa, Kraków 
(72) ŁaG0dzić Leon 
(54) Dwunożowy skrawak do rur, zwłaszcza 

polietylenowych 
(57) Skrawak ma wał /I/ o częściowo nagwinto¬ 
wanym otworze osiowym 1 stanowi element, skła¬ 
dający się z prowadniby /la/ z wypustem /lb/ 
oraz wycięciami, ponadto ma on na zewnętrznej 
powierzchni nacięty gwint okrągły /lc/ oraz 
sfazowanl«. Wał /I/ złączami gwintowymi /lc. 
Id/ łączy się z tuleją rozprężną /2/ i współ¬ 
pracuje z trzpieniem /A/ również częściowo nag¬ 
wintowanym i zakończonym z ładnej strony ręko¬ 
jeścią /4a/ z ostrzami /5/ 1 dwoma ograniczni¬ 
kami głębokości skrawania /6/, zaś z drugiej 
strony skrzydełkowym ogranicznikiem wysuwu /7/. 

/4 zastrzeżenia/ 
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4(51) B28B Ul(21) 87242 (22) 89 05 09 

4(51) R2BB U1(21) 87243 (22) 89 05 09 
(71) Państwowy Ośrodek Maszynowy, Łochocin 
(72) Wiśniewski Roman, Kulas Henryk 
(54) Zespół formy do wytwarzania, zwłaszcza 

płyt chodnikowych 
(57) Zespół ma azybkoodłaczalna podstawę /I/ 
od podpórki /5/ zaopatrzonej w amortyzator 
/li/ drgań, w postaci płyty gumowej. Podpórka 

/5/ skłeda się z dwóch płyt /6/ 1/7/ usta¬ 
wionych względem siebie równolegle, połączo¬ 
nych ze sobs trwale za pośrednictwo« co naj«-
niej dwóch rozporek /8/ «ejacych w rzucie z 
góry keztałt kątownika, a w widoku z przodu 
trapezu. /4 za6trzężenia/ 

4(51) B28C Ul(21) 87267 (22) 89 05 09 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcji Wyposażenia 

Zakładów UsłuG0wych PaństwoweG0 Przemysłu 
TerenoweG0, Głowno 

(72) Oachuła Edward, Zuchora Stanisław, 
Sadówaki Ryszard, Kublak Ada« 

(54) Betoniarka wolnospadowa 
(57) Betoniarka wolnospadowa składająca się z 
obrotoweG0 bębna z zębatym wince« na obwodzie, 
z którym współpracuje napędowe koło zębate, 
wychylnej ramy, na której osadzony jest obro¬ 
towy bęben, mechanizmu wychylania, silnika 
elektryczneG0 i nośnej rany zaopatrzonej w ko¬ 
ła jezdne, charakteryzuje się tym, że ira dwie 
łapy mieszające /10/ umieszczone co 180 na 
obwodzie wewnętrz obrotoweG0 bębna /I/ pod ka¬ 
tem 45° do powierzchni dna teG0 bębna, przy 
czym łapy mieszające /10/ naja postać płaskow¬ 
nika o zagiętych końcach i przytwierdzonymi do 
teG0 płaskownika łopatkami /li/ oraz wsporni¬ 
kami /12/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B28C Ul(21) 87268 (22) 89 05 09 
(71) Przedeiębiorstwo Produkcji Wyposażenia 

Zakładów UsłuG0wych PaństwoweG0 
Przemysłu TerenoweG0, Głowno 

(72) Dachuła Edward, Sadowski Ryszard, 
Kubiak Adam 

(54) Betoniarka wolnoapadowa 
(57) Betoniarka wolnospadowa okładająca się z 
obrotoweG0 bębna z zębatym wieńcem na obwodzie, 
z którym współpracuje napędowe koło zębate, 

(71) Państwowy Ośrodek Maszynowy, Łochocin 
(72) Wiśniewski Roman, Kulas Henryk 
(54) Forma do wytwarzania płyt chodnikowych 
(57) Forma charakteryzuje się tym, że każda 
ściana /l/ formy jest zestawiona z dwóch dźwi 
garów /2/, połęczonych ze soba. trwale od stro 
ny wewnętrznej, za pośrednictwem płaskowników 
dystansowych /4/. Płaskowniki dystansowe /4/ 
maja szerokość równa żądanej grubości płyty 
chodnikowej /12/ i sa rozmieszczone w odstę
pach zapewniających włożenie między nie płyt 
oddzielających /5/ płyty chodnikowe /12/ od 
eioble. /3 zastrzeżenia/ 
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wychylnej rany, na której osadzony jest obro¬ 
towy bęben, mechanizmu wychylania, silnika 
olektryczneG0 i nośnej ramy zaopatrzonej w 
koła Jezdne, charakteryzuje się tym, że ma 
koło wychylania /10/ z przytwierdzonym sworz¬ 
niem /14/ i sprzężone z napędowym wałkiem 
/li/ przekładni zębatej mechanizmu wychylania, 
przy czym koło wychylania /10/ noże obracać 
się w osi poziomej wałka /li/ i odchylać się 
o kat od 00 do 15° do pionu, oraz tarczę wy-
chyłu /12/ z wycięciami na obwodzie 1 przyt¬ 
wierdzonej do łożyska /13/, przy czym odchyla¬ 
ny wraz z kołem /10/ sworzeń /14/ oraz tarcza 
wychyłu /12/ blokuję lub odblokowuja położenie 
obrotoweG0 bębna /I/ względem pionu, a skutecz¬ 
ność blokowania wspomaga sprężyna /Ï5/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B20D U1(21) 87305 (22) 89 05 12 
(71) OkręG0wy Zakład Transportu i Maszyn 

DroG0wych, BydG0szcz 
(72) Oubiela Bolesław, Molue Ryszard, 

BartkoiYiak Lech 
(54) Piła do cięcia betonu 
(57) Piła do cięcia betonu charakteryzują się 
tym, że zarówno tarcza tnąca /A/ jak i kółko 
Jezdne odchylné /8/ umieszczone sa po tej sa¬ 
mej stronie kółek jezdnych stałych /3/, przy 
czym kółko jezdne odchylné /&/ umieszczona jest 
na jednym ramieniu dwuramiannej dźwigni kęto-
w e J / V i która połączona jest ruchomo z ramę 
/I/, natomiast do drugieG0 ramienia tej dźwig¬ 
ni zamocowana jest nakrętka, która współpracuje 
ze áruba /12/ zamocowane do oprawki /li/ przyt¬ 
wierdzonej do rękojeści /2/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B29C U1(21) 87327 (22) 89 05 15 
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Pawlak Mirosław, Olejniczak Andrzej, 

Plus Bogdan, Korzeniowskl Andrzej 
(54) Walcarka do kompozytowych tłoczyw 

arkuszowych 
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji walcarki do kompozytowych tło¬ 
czyw arkuszowych o modyfikowanej powierzchni. 

Walcarka charakteryzuje się tym, że ele¬ 
mentami formujęcymi arkusz suroweG0 tworzywa sa 
dwa walce /2/ poziomo rowkowane obracające się 
w kierunku doórodkowym, współpracujące z urze¬ 
czeniem zdawczym /3/ wzmocnienia dodatkoweG0 
oraz ze zbiornikiem pasty /A/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B43L Ul(21) 87013 (22) 89 04 17 
(75) Taczanowski GrzeG0rz, Warszawa 
(54) Cyrkiel szkolny 
(57) Cyrkiel szkolny zawierajęcy głowicę z 
radełkowanym pokrętłem, w której na dwóch od¬ 
dzielnych ośkach sę osadzone obrotowo jeG0 
dwie nóżki, zakończone od góry wycinkami kół 
zębatych, charakteryzuje się tym, że druga 
nóżka /A/ cyrkla, skrócona o połowę dłuG0ści 
pierwszej nóżki /2/ ze szpilkę metalowa /3/, 
jest zaopatrzona we wspornik /4a/ utrzymujący 
częeć klinowe /6/ a ograniczone dwustronnie listwy prowadząca /7/, która współdziała prze¬ 
suwni e z klinowe ściankę suwaka /B/ mocujęceG0 
zaciskowe ołówek /9/, przy czym klinowa ścian¬ 
ka ouwaka /8/ ma po środku wycięcie dla wspor¬ 
nika /4a/ drugiej nóżki /A/ cyrkla. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B60B Ul(21) 87211 (22) 89 05 05 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mschanizacji 

Produkcji Zwierzęcej "MEPROZET", Gdańsk 
(72) Dastrzębski Protazy, Nowicki 3erzy, 

Olobry Wiesława. Stężała Stanisław, 
Grabow8ki Zbigniew, Sochalski Zbigniew 

(54) Układ jezdny zbiorników, zwłaszcza 
maeownic 

(57) Układ Jezdny wyposażony w zwrotnicę w 
postaci rolki nośnej /I/ osadzonej w wideł¬ 
kach /2/ poleczonych z czopem /8/ charaktery¬ 
zuje się tym, że ma łożysko kulkowe promie¬ 
niowe /9/ oparte na występie /li/ majęcym 
średnicę zbliżona do średnicy bieżni pierś¬ 
cienia wewnętrzneG0 łożysk /9/. Pierścisń 
uszczelniający /3/ oparty na występie /12/ 
stanowi przedłużenie występu pierwszeG0 /li/ 
a jeG0 średnica zewnętrzna »tyka się z pok-
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rywa, /4/ łożyska /9/, przykręcona do obudowy 
/10/, mającej kształt litery "T" w przekroju 
poprzeczny«. 

Obudowa /1O/ aa od góry osadzony amorty¬ 
zator /6/ w postaci elastycznej płytki z otwo¬ 
re« w środku, przylegającej do dna zbiornika 
/5/, a całość układu jezdneG0 Jest przykręco¬ 
na érubaai do zbiornika. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B60L Ul(2l) 87882 (22) 89 07 18 
(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji, 

Automatyzacji i Elektroniki Górniczej 
MPOLMAG-HMA0M, Sosnowieckie Odlewnia 
Staliwa "SOSTAL", Sosnowiec 

(72) Głowacki Ryszard« Rasała GrzeG0rz 
(54) pdbiarak prądu ślizG0wy sprężynujący 
(57) Odbierak składa się z płyty /I/, izola¬ 
torów /2/, podstawy /3/, zespołu sprężynująca« 
G0 /4/, ślizjacza stałeG0 /5/, oraz élizgacza 
wymienneG0 /6/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B60N Ul(21) 87216 (22) 89 05 05 
(7J) Przedsiębiorstwo Mechanizacji, 

Automatyzacji i Elektroniki Gómlcz9j 
"POLMAG-EMAG" Centru« Mechanizacji 
Górnictwa "KOMAG", Gliwice 

(72) Kozieja Andrzej, Kalinecki Tadeuaz, 
Gładysz Krzysztof, Fijałkowaki Witold, 
Sawicki Bogdan, Beeieta Ada« 

Í54) Fotel operatora samobieżnych «aa-tyn 
górniczych 

(57) Fotel charakteryzuje alę tym, że ma przed* 
nia część płyty /10/ siedzenia /9/ operatora 
osadzone przegubowo na wspornikach /6/ zamoco¬ 
wanych do ramy /4/, a tylną część płyty /10/ 
«a podpartą rozłącznio za pośrednictwem łucz¬ 
nika /12/ na uchach /7/ zamocowanych do tylnej 
części ramy /A/. Rama /4/ jest osadzona prze-
auwnie na prov/adnlkach /I/ zamocowanych na 
stanowisku /3/ operatora maszyny. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) 860P Ul(21) B7278 (22) 89 05 10 
(75) Gajeweka danina, Gajewski .lan. 

Świętochłowice 
(54) Przyczepa transportowa 
(57) Przyczopa charakteryzuje się tym, że nad¬ 
wozie /I/ złożone jeet ze ścian połączonych 
ze soba 1 z podłogą oraz z pokrywy /9/. Każda 
ze ścian ma część zewnętrzną, wyprofilowaną 
wzdłużnymi trapezowymi występami i wgłębienia¬ 
mi i ma część wewnętrzną, gładką z zakładką u 
dołu. Obie części są zlaminowane ze sobą. 
Dolna warstwa podłogi przechodzi na obrzeżach 
w prostokątny uskok, tworzący wokół ścian 
ograniczenie do osadzenia nadwozia /I/ na 
ramę /25/, podwozia /2/, do której nadwozie 
/!/ jest przykręcona. /5 zastrzeżort/ 
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4(51) B60P Ul (21) 87294 (22) 89 05 11 
(-71) Ośrodek Badawczo» Rozwój owy Oczyszczania 

Miast, Łódź 
(72) Blczyski Piotr, Metuslak Andrzej, 

Neuman Waldemar, Pakulskl Oanusz, 
Skrabulski Marian 

(54) Pojazd do obsługi trakcji tramwajowej 
(57) Pojazd charakteryzuje alf ty«, te pomię-
dzy jeG0 osiami, do ramy samochodu, przymoco¬ 
wane aą dwa wózki jezdne. Wózek ma oé /6/ z 
kółkami szynowymi /3/, zamocowane w wahaczu 
/2/ zawieszonym obrotowo we wsporniku /I/. 
Wychylanie wahacza /"2/, a tym samym ustawianie 
pojazdu na szynach, odbywa się za pomoce si¬ 
łownika hydrauliczneG0 /4/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B60P Ul(21) 8732B (22) 89 05 15 
(71) Akademia Rolnicza, Poznań 
(72) Gała Zbigniew, Liaztoń-Gała Zofia 
(54) Wysięgnik podnośnika .hydrauliczneG0 

ciągnika 
(57) Wysięgnik podnośnika hydrauliczneG0 ciąg¬ 
nika ma kształt równoramienneG0 trójkąta, któ¬ 
reG0 boczne ramiona /I/ połączone są obrotowo 
z podstawę /3/, a wierzchołkami trwale ze wspor¬ 
nikiem /10/ usytuowanym w osi trójkąta. Na 
wsporniku /10/ zamocowany jeet odejmowalnle 
hak /9/ z obejmę /8/, z które połączony jest 
joden koniec linoweG0 odcięgu /6/, a drugi 
koniec odcięgu połączony jest z zamocowaną do 
podstawy /3/ wysięgnicę /5/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B61L 
B60L 

Ul(21) 87341 (22) 89 05 16 

{71) Polski« Koleje Państwowe Zakłady 
Wytwórcze Urzędzeń Sygnalizacyjnych, 
Katowice 

(72) Plewnia Edward, Mańdok Ludwik. Kaaperski 
, Czesław, Postawa Marian, Markowski 

Zdzisław 
f54) Elektromagnes lokomotywowy 
(57) Elektromagnes aa na korpusie /I/ osadzo¬ 
ne za pomoce śrub /4/ dwa modujęce zaczepy 
/3/ wraz z osłonami zabezpieczajęcymi /2/. 
W górnej częeci korpusu /I/ znajduje się pusz¬ 
ka połączeniowa, usytuowana prostopadle do 
podetawy korpusu. /I zastrzeżenie/ 

4(51) 6620 U1(21) 87232 (22) 89 05 08 
(71) Zakłady Chemiczne "URANIUM", Łódź 
(72) Łańczak Tadeusz, Heli82 Henryk, Zajęć 

Stanisław, Mołdawy Alojzy, Ferdyn Ernest 
(54) Półka pod tylne szybę samochodu 
(57) Półka pod tylna szybę samochodu w kształ¬ 
cie zbliżonym do trapezu ma dodatkowe wzmoc¬ 
nienia metalowe usytuowane we wgłębieniach 
/8/. Wgłębienia /8/ znajduję się wzdłuż dłuż¬ 
szych boków /€/ i /7/. /i zastrzeżenie/ 

4(51) B62D Ulf2l) 87283 (22) 89 05 10 
(75) Bazarewski Wacław O.. Sulechów 
(54) Płozy do wózka dziecięceG0 
(57) Płozy do wózka dziecięceG0 maję kształt 
narty i sę mocowane na osiach wózka za pomoce 
śruby zaciskowej /A/ umieszczonej na obejmie 
/ V . Płozę z obejmę /3/ łęczy ramię /2/, któ-
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re jest mocowane na obejmie śrubę zacisko;vę /5/ 
Zamiana wózka dziecięceG0 na sanki i odwrotnie 
następuje przez zwolnienie éruby zaciskowej 
/4/ znajdującej się na obejmie /3/ i obrót 
obejmy /3/ wraz z płozę w dolne lub górne po¬ 
łożenie. Po obrocie płozy w położenie dolne 
zaciskamy śrubę /4/ a zwalniamy śrubę /5/, co 
powoduje swobodne oparcie koła wózka na pło¬ 
zie. W górnym położeniu płozy pełnia rolę 
błotników. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B62J U1(21) 87238 (22) 89 05 09 

(71) Zakłady Rowerowe "ROMET", BydG0szcz 
(72) Daruzel Zbigniew, Ruciński Andrzej, 

Kołodziejski Zdzisław 
(54) Bagażnik, tylny, zwłaszcza do roweru 
(57) Bagażnik charakteryzuje się tym, że ma 
ramę nośną /l/ w kształcie litery "U", której 
ramiona sa. połączone poprzeczkami. Konce tych 
ramian są spłaszczone i zaopatrzone w otwory 
/3/ do zamocowania uchwytu przednieG0 /4/. Ne 
obu ramionach ramy nośnej /l/ uformowane są 
ucha /5/ z otworami /6/ do zamocowania nóżek 
bagażnika /7/. Natomiast nóżki bagażnika /7/ 
są w postaci prętów, które są na obu końcach 
spłaszczone i zaopatrzone w otwory /8/ służą
ce na Jednym końcu do zamocowania ramy nośnej 
/l/, a na drugim końcu do ramy roweru. Nato
miast uchwyt przedni /4/ jeet w kształcie li
tery "U", której ramiona są w pewnym miejscu 
odgięte od płaszczyzny litery "U" i tworzą w 
rzucie bocznym kształt zbliżony do litery "V". 
Ponadto na uchwycie przednim /4/, u nasady 
litery "U", występuje spłaszczenie z otworami 
służącymi do mocowania uchwytu przednieG0 /4/ 
do ramy roweru. Natomiast końce uchwytu przed
nieG0 /4/ mają wycięcia z otworem do mocowa
nia z ramą nośną /l/. Poza tym część dociskowa 
składa się z dwóch płaskich pasów gumowych 
/13/, które na końcach mają dwie klamry /14/ 
z otworami /15/ do mocowania pasów gumowych 
/13/ i z zaczepami do mocowania do ramy nośnej 
/!/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) B62K U1(21) 87239 (22) 89 05 09 

(71) Zakłady Rowerowe "ROMET", BydG0szcz 
(72) Ruciński Andrzej, Kołodziejski Zdzisław 
(54) Rana roweru trójkołoweG0 
(57) Rama roweru trójkołoweG0 charakteryzuje 
się tym, że na łącznik /4/ połączony z jedny* 
końce« rury dolnej /5/, której drugi koniec 
połączony jest z rur« prostopadłą do niej 
tworząc literę "T". Oo obu końców rury prosto« 
padłaî przymocowane są dwa uchwyty /7/. w 
kształcie płaskowników, z okrągły«! tulejkaai 
/&/ stanowiący«! osadzenie główneG0 wału na¬ 
pędoweG0 osi kół tylnych. Uchwyty /7/ w górnej 
części mają otwory służące do zanocowania 
przystawki /10/. Poza ty« w pobliżu obu koń. 
ców rury prostopadłej, skośnie w górę, biegną 
dwie podpory wzmacniające, które połączone są 
z jednym końce« obejmy górnej /12/ w kształcie 
litery " C . Obejma /12/ «a na końcu otwór słu¬ 
żący do zanocowania przystawki /10/, a drugi« 
końcem połączona jest z rurą podsiodłową /3/. 
Ponadto do obu uchwytów /7/ oraz do obejmy 
górnej /12/ przymocowana jest przystawka /10/ 
w postaci dwóch trójkątów wsporczych /14/ po¬ 
łączonych poprzecznymi rurkani /15/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B63B 
B633 

U1(21) 86730 (22) 88 08 06 

(71) Rybarczyk Bolesław, Wrocław 
(72) Rybarczyk Bolesław, Łuć Karol 
(54) Skrzynia klngstonowa wody zaburtowej 
(57) Skrzynia charakteryzuje się tym, że den¬ 
ko /I/ zaopatrzone w króciec /2/ poboru wody 
zaburtowej jest pochylone pod kątem ostrym 
w stosunku do poziomu i skierowane zbieżnoś¬ 
cią w kierunku osi statku a wykonany w burcie 
i w dnie statku /3/ otwór przelotowy /4/ sięga 
swą górną krawędzią /5/ w najbliższe sąsiedz¬ 
two linii styku denka /I/ z burtą statku /3/ 
i jest przysłonięty perforowaną przesłoną /6/ 

/I zastrzeżenie/ 
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4(51) B658 
S65G 

U1(21) 87233 (22) 89 05 08 

(71) Instytut Obróbki Skrawanie». Kraków 
(72) Czyżewlcz Czesław, Oubls Leopold« 

Konieczny Jerzy 
(54) Mechanizm sterowania praca, stołu rolko¬ 

weG0 z członem przesuwny pionowo 
(57) Mechanizm charakteryzuje się tym, że z 
każdym wyłęcznikiem krańcowym /2/ współpracu¬ 
je koniec czopu pierwszeG0 /3/ rolki sterow¬ 
niczej /4/ członu stałeG0 stołu rolkoweG0, 
usytuowanej najbliżej członu przesuwneG0 pio¬ 
nowo teG0 stołu i wystającej nieco ponad po¬ 
ziom pozostałych rolek stołu. Czopy /3/ 1 /6/ 
rolek sterowniczych /4/ ss osadzone przesuwnie 
pionowo i osiowo w wycięciach /7/ wykonanych w 
korpusie /8/ stołu rolkoweG0 i 89 połączone 
obrotowo z Jednymi końcami Jarzm, pierwszeG0 
/9/ i drugieG0 /10/, których drugie konce 89 
osadzone obrotowo na osiach /li/ osadzonych 
w korpusie /8/ stołu rolkoweG0. Ponadto z dru¬ 
gim końcem Jarzma pierwszeG0 /9/ Jest połączo¬ 
ny wysięgnik /12/ stanowiący wraz z zamocowanym 
na nim ciężarkiem /13/ przeciwwagę rolki ste¬ 
rowniczej /4/ wyprowadzanej ze stanu równowagi. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B65D U1(21) 87227 (22) 89 05 09 
(75) Zwierzchowskl Tadeusz, Warszawa 
(54) Nakrętka do pojemników 
(57) Nakrętka ma w części górnej korpusu /I/ 
wydłużony stożkowy element /2/ w postaci lej¬ 
ka z zamkniętym otworem /3/. Nasadka /4/ ele¬ 
mentu /2/ połączona Jest żebrem i elementami 
włosowymi poprzez łącznik /!/ z korpusem nak¬ 
rętki /!/. /I zastrzeżeni©/ 

4(bi) B65Ü Ul(2l) 87357 (22) 89 05 18 
I/i) chemiczna Spółdzielnia Pracy, Krotoszyn 
(72) Danio Oerzy, Maksymowicz Andrzej, 

Garbarek Henryk 
(b4) Pudełko4 zwłaszcza do umieszczenia poduszki do tuazu — — — 
(57) Pudełko składa się z pokrywki /I/, która 
zakończona Jest zaczepem /2/ wykonanym w for¬ 

mie półpanwi. Zaczep /2/ ma żebra /3/ mające 
wybrania /7/ tworzęce razem z zaczepem /2/ 
obejmę zachodza.ee ślizG0wo na «alce /4/ znaj« 
dująca się w tylnej części podstawy /5/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) 8656 Ul(21) 87336 (22) 89 05 16 
(71) Kopalnia Węgla BrunatneG0 "8ELCHATÔV , 

RoG0wiec 
(72) Mielczarek Eugeniusz, Korotkiewicz 

Marian 
(54) Zaczep zestawu krążników przenośnika 

TaśmoweG0 
(57) Zaczep składa się z Jarzma /I/ i wkładki 
/4/. Jarzmo /I/ jest przyspawane do belki 
członu przenoénika i ma pionowy, otwarty od 
góry rowek /2/ w kształcie litery "T" w przek¬ 
roju poprzecznym. Płaska wkładka /4/ Jest od 
strony jarzma /I/ poszerzona w pionowa główkę 
/5/ o kształcie litery "T" w przakroju pop¬ 
rzecznym. 7. drüQiej strony wkładka /d/ Jest 
zakończona hakiem /6/. Wkładka /4/ jeet wsu¬ 
nięta od góry główką /5/ w rowek /2/ Jarzma 
/!/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) D65G Uli21) 87343 (22) 89 05 17 
(71) Politechnika Białostocka, Białystok 
(72) Szorc Dan 
(54) Popyçhacz wózków zawieszanych 
(57) Popychacz ma belkę /l/ o kształcie dwu-
teownika wykonana z tworzywa sztuczneG0. 
W górnej częecl belki /i/ umieszczona jest 
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tuleja /2/ z łożyskiem /3/, zaś w dolnej części 
- metalowa kształtka /4/. Z tyłu popychacza 
umiejscowiony» Jeat występ /5/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B66F Ul(21) 67276 Í22) 89 05 11 
(75) Michalec Zbigniew, Warszawa 
(54) Podnośnik 
(57) Cylindryczny korpus /I/ podnośnika na 
ruchome tłocżyeko /2/, na końcu któreG0 Jest 
tłok /3/ z pierścieniami uszczelniającymi /4/. 
Tłoczyeko /2/ ma nacięte rowki /5/ na całej 
swojej dłuG0ści a na wierzchołku element wspor¬ 
nikowy /6/. W rowki /5/ wsuwana jaat blokada. 
Korpus /I/ w części dolnej aa króciec dolotowy 
/7/ sprężoneG0 gazu z zaworem zwrotnym oraz 
zawór upuatowy /8/. /2 zastrzelenia/ 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

4(51) C02F . U1(21) 87271 (22) 89 05 09 
(75) Oobrowodzki Donald, Sopot 
(54) Osadnik inercyjny kołnierzowy 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra¬ 
cowania konstrukcji osadnika inercyjneG0 koł¬ 
nierzoweG0 przeznaczoneG0 do instalowania w 
obiegach wodnych, zwłaszcza przed aparatami do 
magnetycznej obróbki cieczy. • 

Osadnik inercyjny kołnierzowy ma w korpu¬ 
sie /I/ z kołnierzem wlotowym /17/ i kołnie¬ 
rzem wylotowym /10/ umieszczony centrycznie 
wałek /2/ zakończony gwintowanym trzpieniem 
wlotowym i gwintowanym trzpieniem wylotowym, 
posiadający na dwie trzecie dłuG0ści trzyskrzyd¬ 
łowe zwojnicę śrubowa /3/ o zmniejszającej eię 
w kierunku wylotu wysokości, a na jednej trze¬ 
ciej dłuG0ści kosz filtracyjny /4/ w kształcie 
ścięteG0 stożka z wycięciami w obudowie kosza 
filtracyjneG0 /A/, a w wycięciach umieszczona 
jest siatka filtracyjna. Koez filtracyjny /4/ 
zakończony jest z Jednej strony pierścieniem 
gwintowanym wewnętrznie /13/, a z drugiej etro-
ny pierścieniem oporowym /14/ opierającym się w 
wyżłobieniu kołnierza wylotoweG0 /10/ korpusu 
/I/. Wałek /2/ wraz z trzyskrzydłowe zwoJnica 
śrubowe /3/ jest umieszczony w korpusie /I/ 
w ten sposób, że z jednej strony poprzez 
trzpień wylotowy wałka /2/ jest skręcony z 
pierścieniem gwintowanym wewnętrznie kosza 
filtracyjneG0 /4/ a z drugiej strony poprzez 
trzpień wlotowy wałka /2/ jest okręcony z nak¬ 
rętkę wlotowe ze skrzydłami śrubowymi /7/, któ¬ 
rej pierścień podtrzymujący /16/ opiera eię o 
wyżłobienie kołnierza wlotoweG0 /17/ korpusu 
/I/. Prostopadle do korpusu /i/ umocowany Jest 
odstojnik /8/ w kształcie rury zakończonej koł» 
niorzôm przelotowym /li/ i kołnierzem zaślepia¬ 
jącym /9/ skróconych między sobą śrubami z 
nakrętkami /18/. /I zastrzeżenia/ 

4(51) C02F 1)1(21) 87345 (22) 89 05 18 
(71) Wielobranżowa Młodzieżowa Spółdzielnia 

Pracy im. 0. KrasickieG0, Opole 
(72) Firkowski Alojzy, Plis Krystyna, 

Mleszkowaki Wojciech, Daśkiewlcz Zdzisław 
(54) Komora reakcji oksydacyjno-redukcyjnych 
(57) Celem wzoru użytkoweG0 jeet opracowanie 
konstrukcji komory eliminującej potrzebę sto-
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eowanla epręźarek 1 umożliwiającej prowadzeni« 
reakcji okeydacyjno-redukcyjnych przez dowolny 
okres czasu. Komorę reakcji oksydacyjno-reduk¬ 
cyjnych aa płaekle dno /S/t w który» znajduje 

eie kanał /li/ z osadzone rurą główna /6/. 
Z rury /6/ wyprowadzone eę dwie górne etru-
»ienlce /5/ i jedne dolna /A/. StruaienlcaMi 
wypływa napowietrzona woda do dalszej obróbki 
chemlczno-flzycznej 1 dalej do osadnika. 

/2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

4(51) 003D U1(21) 83152 (22) 88 03 22 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Technicznych Wyrobów Włókienniczych, Łódź 
(72) Guezczyk Jadwiga, amiałkoweka MałG0rzata, 

Polak Oedwiga, Redlich Grażyna« 
Staainekl Andrzej, Kloze Tadeusz, Lis 
Zdzisław, Sawicki Zdzisław, Mularczyk 
Bonifacy 

(54) Włókienniczy materiał do zbrojenia 
tworzyw sztucznych 

(57) Włókienniczy materiał do zbrojenia tworzyw 
sztucznych poliestrowych zawiera dwa podstawo¬ 
we układy osnowę /I/ i we.tek /2/, gdzie osnowę 
/I/ i wątek /2/ stanowi płaska wiązka sklejonych 
preperację /5/ ciągłych włókien szklanych ze 
szkła wytwarzaneG0 metodą Jednoetopnlową o ma-
sie liniowej około 2400 tax, połączonych za 
sobą splotę« ekoénym. /I zastrzeżenie/ 

4(51) Ü06F Ul(21) 67309" (22) 89 05 13 
(71) Instytut Włókiennictwa, Łódź 
(72) Brzeziak Oan, Ankudowlcz Leopold, 

Muszyński Tadeusz 
(54) Praeowalnica laboratoryjna 
(57) Praeowalnica laboratoryjna do badania 
kurczliwoéci wyrobów włókienniczych po pra¬ 
niu z górną płytą grzejną i dociekaną do niej 
płytą dolną za pomocą mechanizmu śruboweG0 
charakteryzuje się tym, że grzejna płyta /14/ 
górna opiere eie o elementy górnej części ramy 
/26/ środkowym przegubem /17/ i Jeet do tych 
elementów mocowana czterema śrubami /16/ po¬ 
przez sprężyny, zaś płyta dolna /12/ jeet per¬ 
forowana i posiada wannę /22/ do zbierania i 
odprowadzania ekroplin, przy czym płyta /12/ 
Jeet podnoezona i dociekena do górnej płyty 
/14/ za pomocą mechanizmu śruboweG0 umiesz¬ 
czoneG0 centralnie w środku obu płyt /I2/ i 
/14/. /5 zastrzeżeń/ 

DZIAŁ E 

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

4(51) E01B Ul(21) 88283 (22) 89 09 15 
(71) Polskie Koleje Państwowe Centrum 

Naukowo-Techniczne Kolejnictwa, Warszawa 
(72) Kamińskl Andrzej, Kucharski Zbigniew, 

Pladys Piotr, Chabałowska Krystyna, 
Cała Antoni 

(54) Wkładka dociskowa elektroizolacyjna 
gj do przenoszenia docisku łapki sprężystej 

ne stopkę szyny, zwłaszcza kolejowej 
(57) Wkładka ma korpus składający się ze ścian¬ 
ki /I/ i półki /2/ wystającej z jednej strony 
ścianki /!/ powyżej żebra /3/, etanowiąceG0 dol-
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ną cześć ścianki /I/. Od strony odwróconej 
od półki /2/ ścianka /I/ Jest zaopatrzona 
w wypuat /A/. Powierzchnia ścianki /I/, od¬ 
wrócona od półki /2/, Jeat pochylona w sto¬ 
sunku do płaszczyzny przechodzącej przez gór¬ 
ne powierzchnię półki /2/ o kat / • £ / wynoszą¬ 
cy od 88° do 89° tak, że górna część powierz¬ 
chni ścianki /I/, odwróconej od półki /2/, jest 
bardziej oddalona od półki /2/ niż dolna część 
tej powierzchni ścianki /I/, a płaszczyzna 
przechodzęca przez powierzchnię boczne żebra 
/3/, zwrócone w stronę półki /2/, jest pochy¬ 
lona w stosunku do górnej powierzchni półki 
/2/ o kęt /ß /f wynoszący od 85° do 88° tak. 
że żebro /3/ na kształt klina. Wszystkie kra¬ 
wędzie ściarrki /I/« półki /2/ i wypustu /A/ 
tworzące wypukłości oraz załomy powisrzchni 
ścianki /i/, półki /2/ i wypustu /A/ tworzące 
wklęsłości są złaG0dzone za pomocą powierzch¬ 
ni zakrzywionych o promieniu krzywizny od 1 
do 6 mm. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F.O1F Ul(21) 87212 (22) 89 05 05 
(71) Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane 

"REMONTEX" Sp. z o.o., Krzepice 
(72) Korkus Dan, Zieliński Stanisław 
(54) Element odblaskowy do droG0wych barier 

ochronnych 
(57) Element odblaskowy jest w kształcie lite
ry "A", któreG0 odbłyśniki /l/ sę trwale zamo
cowane na obu zbieżnych ściankach / 2 / , a po 
środku dolnej ściany /3/ o profilu łukowym, 
osadzona jest śruba / 4 / mocująca. 

tlement odblaskowy przeznaczony jest dla 
droG0wych barier ochronnych, w celu zwiększe
nia bezpioczeństwa jazdy kierowców. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) Ê02D 
G01N 

U1(21) 87221 (22) 89 05 08 

(71) Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
f72) Ruciński Bogdan 
Í54) Kowadło z prowadnice sondy dynamicznej 

cło badań podłoża gruntoweG0 
(57) Kowadło /I/ posiada stożkowy otwór /2/, 
w którym umieszczona Jest prowadnica /3/ o 
kształcie tworzącym połączenie ściętym stoż¬ 
kiem /A/ dwóch walców /5/ i /6/ o różnych 
średnicach, mająca na swojej górnej 1 dolnej . 
powierzchni gwintowane otwory /7/ 1 /8/ z 
wgłębieniami /9/ i /10/ o kształcie zbliżonym 
do stożka. /I zastrzeżenie/ 

4Í51) E020 Ul(21) 87308 (22) 89 05 12 
(75) Witwicki Oózef, Częstochowa 
(54) Urządzenie do podnoszenia zapadniętych 

włazów studni rewizyjnych i odwadniają¬ 
cych w .jezdni 

(54) Urządzenie ma postać trójramiennej belki , 
/I/, podpartej na trzech podnośnikach /2/, do 
której zamocowane są wieszaki /3/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) E03D Ul(21) 87220 (22) 89 05 08 
(75) Robakowski Bogdan, Moeina 
(54) Bidet przenośny 
(57) Bidet składa się z misy górnej i dolnej 
/2/ trwale połączonych między sobą tak, że 
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•lea o większej pojemności etanowi mieę gdrna 
bidetu, a «Isa /2/ o mniejszej pojemności aise 
dolne. Misa dolna /2/ na kształt nieregular¬ 
neG0 owalu, odpowiadajęceG0 nieregularnemu 
owalowi otworu muszli ustępowej i ma w dnie 
otwór /5/ odpływu nieczystości do «uszli us¬ 
tępowej. Misa górna ma kształt złożony w przy¬ 
bliżeniu z dwóch trapezów o wspólnej podsta¬ 
wie, z których jeden, o krótszych bokach, sta¬ 
nowi tylnia część /7/ bidetu, a drugi o bardzo 
wydłużonych bokach /8/ i zaokrąglonym boku 
czołowym /9/, stanowi przednie częac bidetu. 
W przedniej części bidetu znajduje się otwór 
/10/ na barierę bidetowa z giętkim wężem. Misa 
górna ma płaskie dno wokół otworu łączenia z 
misa dolna /2/. Ponadto misa górna jest od 
góry częściowo zamknięta wzdłuż wszystkich 
boków maskownica /12/ z otworem nad miska dol¬ 
na /2/, przechodzącym ku części czołowej bi¬ 
detu. /I zastrzeżenie/ 

4(51) E04C Ui(21) 87320 (22) 89 05 16 
(75) Spieak Wojciech, Opole 
Í54) Cegła ozdobna 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op¬ 
racowania cegieł ozdobnych, które przy ukła¬ 
daniu dywanika chodnikoweG0 twórz? równa po¬ 
wierzchnię klinując się wzajemnie nie pozwa¬ 
lając na przesuwanie się względem siebie za¬ 
równo w pionie jak i w poziomie. 

Cegłę tworzy bryła o sfalowanych po¬ 
wierzchniach ścian bocznych i płaskich po¬ 
wierzchniach górnej i dolnej, przy czym krawędź 
powierzchni górnej jest sfazowana od ścian 
bocznych. /I zastrzeżenie/ 

4(51) eO4H l.»l(2l) 87155 (22) 89 05 02 
(75) Łukas?owjLZ Józef, K'iid̂ ki Jerzy, Kraków 
(54) Oźabrowanle ocieplanych stalowych prze¬ 

wodów konTinowych 
(57) üzuhr owanie charakteryzuje siv' tym, ze 
m i yiizy ró'.tnoluznlkowyml żebrami /3/ sa doepa-
wane do blachy /!/ poprzeczne żebra umiesz¬ 
czona w równych odległościach i odchylone od 
picnu pod kittem O do 60 stopni. 7. keżdej strony 

równoleżnikoweG0 żebra /3/ końce przyległych 
dolnych i górnych żeber poprzecznych znajduj« 
się w odlsgłoścl tak dobranej, że w każdym 
skrzyżowaniu żebra równoleżnikoweG0 /3/ i pop-
rzaczneG0 do żebra /3/ równoleżnikoweG0 docho¬ 
dzi tylko jeden koniec żebra poprzeczneG0. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) E04H Ul(2l) 07316 (22) B9 05 15 
(71) "SPOŁEM" CZ5S, Zakład Produkcji i Ueług 

Technicznych, Srebrna Góra 
(72) Sztaba Henryk, Bulanda Mieczysław, 

Szewczuk Michał 
(54) Altana 

(57) Altana służąca do wyposażania ogródków 
kawiarnianych charakteryzuje się tym, że 
cztery pionowe słupki /l/ osadzone są w obej
mach /Z/ podstawy /3/ altany, a górna konce 
przeciwległych słupków /l/ połączone są ze 
soba wspornikami /A/ i w miejscu ich polecze
nia tworzą obejmę /5/, w której umieszczony 
Jest przesuwny pionowy element /6/ zakończony 
grotem /7/. Do słupków /l/ w górnej częecl 
przymocowane ao poziome pręty /li/, do których 
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przymocowane 89 ozdobna kliny /12/ wykonano z 
pokrowca. W środku podstawy /3/ umieszczona 
jest obejma /Í3/, w której zamocowana jest no¬ 
ga 6tołu /14/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) E06B Ulf21) 67208 Í22) 89 05 05 
(71) Stocznia im. E. KwiatkowskieG0, Ustka 
(72) Kowalski Andrzej 
(54) Osłona drzwiowa 
(57) Osłona dczwiowa mająca zastosowanie do 
zabezpiecz nia pomieszczeń mieszkalnych, 
zwłaszcza na statkach przed owadami, charakte¬ 
ryzuje się tym, że składa się z podwójnej tka¬ 
niny /I/ namiotowej o kształcie prostokąta, 
zakończonej na obwodzie taá*a /4/ samoprzylep¬ 
ne, do której przylegają ułożone w kształcie 
ramy prostokątnej listwy umieszczone w pokrow¬ 
cach. Między obu częściami tkaniny /I/ namio¬ 
towej znajduje się siatka /2/ namiotowa oraz 
zamek /3/ błyskawiczny. /I zastrzeżenie/ 

4f5i) Ê21C Ul(21) 87269 (22) 69 05 09 

(71) Kopalnia Węgla KamienneG0 THWAŁOWICE", 
Rybnik 

(72) Orchtíl Stanisław, Blochel Helmut, 
Dawien Krzysztof, Kania Marian, 
Fraczek Sylwester, Tarabura Henryk, 
Szóstek Dan 

(54) lirabiaiaco-ładulący organ kombajnu 

(57) Urabiajaco-ładujacy organ kombajnu gór¬ 
niczeG0 charakteryzują się- tym, że zgarniają¬ 
ca płyty /fl/ zamocowane są do ładujących pła¬ 
tów /I/, zakrywając częściowo kanał transpor¬ 
towy urobku pomiędzy ładującymi płatami /I/. 
üznlowö krawędzie zgarniajacycli płatów /a/ 
\tsią między sąsiednimi zgarniającymi płatami 
/!/. « /3 zastrzeżenia/ 

4(51) E21D U1(21) 87311 (22) 89 05 13 
(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji, 

Automatyzacji i Elektroniki Górniczej 
"POLMAG-EMAG". Fabryka Zmechanizowanych 
Obudów ścianowych "FAZOS", Tarnowskie 
Góry 

(72) Lis Zbigniew, Gawenda Clan, Dzluk 3en, 
Spdłek Kazimierz 

(54) Stropnica górniczej obudowy osłonowej 
(57) Stropnica ma, połączony z jej dolne 
płaszczyzną /14/, rozłączna prętową obejmę 
/6/, otaczające siłownik stropnicowy /I/ w 
górnej części jeG0 cylindra. Obejma /6/ ma 
na swoich końcach podtoczenie /13/, o które 
opiera się przetyczka /10/ tkwiąca w otworach 
/12/ każdej kostki /9/, którymi obejma /6/ 
Jest połączona ze stropnicą. 

Przedmiot wzoru użytkoweG0 zabezpiecza 
siłownik stropnicowy /I/ przed opadnięciem, 
zwłaszcza w przypadku awarii lub demontażu 
elementów konstrukcyjnych obudowy. 

/2 zastrzeżenia/ 
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4(51) FOIL Ul(21) 87325 (22) 89 05 15 
(75) Czopik Andrzej, Daworzno 
(54) Nąpinacz łańcucha rozrządu do samochodu 

Fiat I26p 
Jf57) Naplnacz zawiera wspornik /I/ z dwoma 
otworami /6, 7/ na éruby mocujące kołnierz 
/10/ obudowy łożyska. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F02M Ul(21) 83848 (22) 88 01 lfl 
(75) Wldloch Wiesław, Nowy Sącz 
(54) Podgrzewacz mieszanki xv układzie doloto¬ wym silnika — — — — — — — 
(57) Podgrzewacz ma korpua metalowy /I/, w 
którym znajduje oię gardziel /2/ wykonana w 
kształcie dwóch ściętych stożków złożonych 
podstawami, w której zamontowane ag dwa elemen« 
ty grzejne żebrowane /3/. W korpusie /I/ jest 
też dodatkowa, użebrowana przestrzeń dolotowa 
/4/ zmniejszająca puleację mieszanki. Urzą¬ 
dzania nadaje się do stosowania w silnikach 
do Fiata 126p. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) F02M Ul(21) 87217 (22) 89 05 06 
G0 IM 

Í7J.) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "STELLA" 
Spółka 2 0.0.« Lublin (72) Ciszewski Roman 

(54) Czujnik do pomiaru kata wtrysku paliwa 
(57) Czujnik umożliwia sprawdzenie prawidło¬ 
wości ustawienia kąta wtrysku paliwa silnika 
wysokoprężneG0 dokonywaneG0 zarówno w warun¬ 
kach warsztatowych jak również trakcyjnych. 

Czujnik posiada usytuowany w kanale pod¬ 
łużnym /3/ korpusu /I/ element piezoelektrycz¬ 
ny /5/ f który połączony Jest z lampa strobo¬ skopowa. /10/. Przewód, na którym dokonuje się 
pomiaru usytuowany jest w kanale poprzecznym 
/2/ korpusu /I/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) F04B Ul(21) 87275 (22) 89 05 11 
i75) Michalec Zbigniew» Warszawa 
(54) Przepust sprężoneG0 gazu 
(57) Przedmiotem wzoru użytkoweG0 jest prze¬ 
pust sprężoneG0 gazu stosowany do urządzeń 
pneumatycznych. 

Cylindryczny korpus /I/ ma od strony 
króćca wlotoweG0 /2/ filtr gazowy /3/ wymienny 
a w części środkowej zawory przepływowe gazu. 
Zawór /4/ sterowany ręcznie jest usytuowany 
prostopadle do osi wzdłużnej korpusu /I/ a za¬ 
wór /5/ sterowany ciśnieniem jest w osi 
wzdłużnej korpusu /I/. Przy króćcu wylotowym 
/6/ zamocowany jest manometr /7/. Zawór /4/ 
sterowany ręcznie ma na korpusie grzybka /&/ 
zamykająceG0 mimośród /9/ f któreG0 powierzch¬ nia boczna styka się z trzpieniem /li/ zaworu 
/5/ sterowaneG0 ciśnieniem. /2 zastrzeżenie/ 
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4(51) F04D Ul(21) 87333 (22) 89 05 16 
(71) Fabryka "Pomp 1 Armatury Przemysłu 

MleczarskieG0, Zamość 
(72) Czajkowski Tadeusz, G0dawa Zygmunt, 

Splerzak Oanusz 
(54) Pompa do cieczy spożywczych 
(57) Pompa charakteryzuje się tým, że na wew¬ 
nętrznym stożkowym wygięciu /10/ tarczy /9/ 
osadzony jest pierścień /li/ z wewnętrznym 
podtoczenlem od strony zespołu napędoweG0 /I/, 
w które wraz z uszczelką /12/ wciśnięty jest 
pierścień ślizG0wy /13/ z podcięciem stożko¬ 
wym, do któreG0 dociśnięta jest sprężyna /14/ 
przykrywka miseczkowa /15/ wraz z uszczelnie¬ 
niem wewnętrznym /16/, przy czym pomiędzy 
przykrywkę miseczkową /15/, pierścienie» śliz¬ 
G0wym /13/, uszczelkę /12/ a wałem utworzone 
jest drugie uszczelnienie labiryntowe, ponadto 
kadłub /2/ połączony jest poprzez drugę uszczel¬ 
kę /18/ oraz pierścień ustalający /19/ i obus¬ 
tronnie odwinięty pierścień zewnętrzny /20/ z 
korpusem pompy /2i/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F04D 
A01D 

111(21) 87349 (22} 89 05 16 

(71) Fabryka Maszyn Rolniczych "AGROMET-
-INOFAMA", Inowrocław 

Ć72) Piasecki Danusz, Chełminiak Edward« 
Kopczyński Stanisław 

(54) Przystawka inżektorowa 
Ć57) Przedmiotem wzoru użytkoweG0 jest przys-
tawka. inżektorowa do dmuchawy przeznaczonej 

4 S 

do transportu nateriałów łatworozdrabniają¬ 
cych się. Przystawka zbudowana jest z dyszy 
/2/ połączonej wraz z kosze« wsypowy« /I/ 
z wylotem kompletny« /6/ i posiada dopasowu¬ 
jący do otworów rurocięgu d«uchewy łęcznlk 
wyjściowy /5/ połączony z otwore« wylotu komp¬ 
letneG0 /6/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F04D 
A01D 

Ul(21) 87350 (22) 89 05 16 

(71) Fabryka Maszyn Rolniczych •AGROMET-
-INOFAMA-, Inowrocław 

(72) Piasecki Oanusz, Chełainiak Edward, 
Kopczyński Stanisław 

(54) Przystawka inżektorowa 
(57) Przystawka inżektorowa rozwiązuje zagad¬ 
nienie bezkontaktowoáci dmuchaw rolniczych. 

Przystawka zbudowana jest z dyszy /2/ po¬ 
łączonej wraz z koszem wsypowym /I/ z wylotem 
kompletnym /6/ i posiada dopasowujący do otwo¬ 
rów rurociągu dmuchawy łącznik wejściowy /5/ 
połączony u wlotu dyszy /2/. /I zastrzeżenia/ 

4(51) F16B U1(21) 88238 (22) 89 09 11 
(71) Zakład Urządzeń do Montażu Podzespołów 

Elektronicznych, Szczytno 
(72) Bojeze Anatol, Oomozych 3an 
(54) Zacisk do mocowania rury lub pręta 

w płycie 
(57) Zacisk składa się z tulei /2/ mającej 
część stożkową /3/ z rozcięciami oraz nakręt¬ 
ki /5/ na tuleję. Nakrętka /5/ ma płaską 
podstawę /6/ i część chwytną /7/ o średnicy 
większej od średnicy podstawy, mającą na ob¬ 
wodzie wybrania JBJ, /3 zastrzeżenia/ 
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4(51) F16C 
F16K 

Ulf21) 07296 (22) 89 05 11 

Í7l) Fabryka WaG0nów -ŚWIDNICA", Świdnica 
Í72) Betker Adolf, Kos Stanisław, 

Krupiński Ryszard 
(54) Przegub sworzniowy, zwłaszcza.do napędu 

centralneG0 zaworu spustoweG0 

(57) Przegub sworzniowy służy do poleczenia 
dręga sterująceG0 /I/ z wrzecionem /5/ zaworu 
spustoweG0 stosowaneG0 w zbiornikach do prze¬ 
wozu lub magazynowania cieczy. Na drągu steru¬ 
jącym /I/ osadzona jest tuleja /4/, w której 
umieszczone Jest wrzeciono /5/ połączone z tu-
l*j* /4/ sworznie« /6/. Luz między końcówka 
wrzeciona /5/ a powierzchnię tulel /4/ wynosi 
8 do 10% średnicy wrzeciona /5/. Tuleja ma 
wewnętrzny występ /7/ o przekroju trapezu usy¬ 
tuowany między otworem pod sworzeń /6/ a koń¬ 
cem tulei /4/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F16C U1(21) 87329 (22) 69 05 15 
(71) Fabryka Łożysk Tocznych, Kraśnik 
(72) Śledziowski Oerzy, Zieliński Wojciech, 

Bednarczyk Stanisław 
(54) Uszczelka do łożyska toczneG0 
(57) Uszczelka do łożyska toczneG0 w kształcie 
tarczy ochronnej osadzona Jest na stałe obwo¬ 
dem zewnętrznym /5/ w kanarku /8/ pierécienla 
zewnętrzneG0 /I/, a obwodem wewnętrznym /7/ 
dotyka ślizG0wo powierzchni zewnętrznej pierś¬ 
cienia wewnętrzneG0 /2/ łożyska. Uszczelka 
składa się z nośnika metaloweG0 /4/ oraz z gu¬ 
my /3/ na trwałe przytwierdzonej do nośnika 
/4/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F16C Ul(21) 07351 (22) Í19 05 17 
(71) Ośrodek Oadawczo-kozwojowy Przemysłu 

MaszynoweG0 Leśnictwa. Wrocław 
f72) Kubny Teodor 
(54) Łożysko liniowe do prowadnic cyllndryc^-

(57) Przednio te« wzoru użytkoweG0 jest łożysko 
toczne liniowe o zamkniętym obiegu kulek do 
prowadnic cylindrycznych. W łożysku rzędy 
kulek /6/ przylegające do prowadnicy /I/ od¬ 
dzielone sa od siebie seperatoraml wzdłużnymi 
jednolitymi /7/, zaś zewnętrzne rzędy kulek 
/6/ zabezpieczone są przed wypadnięciem z 
rowków, wykonanych w tulejach łożyskowych /2/, 
listwami /9/ o przekroju poprzecznym trapezo¬ 
wym, które wsunięte są w zewnętrzne części 
rowków, mających w przekroju poprzecznym rów¬ 
nież kształt trapezowy. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F16H Ul(?l) 87237 (22) 89 05 09 
(71] Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obrabiarek i 

Urzędzeń Specjalnych, Oddział 
Motoreduktorów i Reduktorów, Bielsko-
-Riała 

(72) Danol Tadeusz, Zemanek Janusz, Gruszecki 
Stanisław, Kosztyła Jolanta, Bajtlik 
Adam 

(54) Napęd pionowy z kołami zębatymi walcowymi 
(57) Napęd ma korpus wykonany z dwóch jedna
kowych połówek odlewniczych /l, 1'/» któro 
maję zukosowane naroża, uzebrowane zewnętrzne 
wzmocnienia /W/ będące równocześnie bazami 
technologiczno-obróbczymi i jednakowe wewnęt
rzne nadlewy dla zróżnicowanych obróbek tech
nologicznych, priy czym do jednej z połówek 
/l'/ korpusu jest przytwierdzony śrubami /3/ 
element płytowy /2/ dla zamocowania całeG0 
napędu. /I zaatrzeżenie/ 
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4(51) F16 J F 250 
Ul(21) 87209 (22) 89 05 05 

(71) Zakłady ZmechanizowaneG0 Sprzętu DomoweG0 
"POLAR", Wrocław 

(72) Kublckl Andrzej, Tutak Ryszard 
(54) Wkładka uszczelniająca 

(57) Wkładka na ranie prawe 1 lewe, które sa 
w Je dny ft końcu połączone obrotowo kołkiem /3/, 
a w drugim końcu ramion wykonany jest stożko¬ 
wy występ /4/ z otworem /5/. Wkładka służy do 
uszczelniania otworu, przez który przechodzi 
przewód ssący i kapilára, zwłaszcza przy spie¬ 
nianiu izolacji poliuretanowej. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) F163 1)1(21] 87312 (22) 89 05 15 
(71) Zjednoczone Zespoły G0spodarcze Zakład 

Produkcji Uszczelnień Technicznych, 
Wrocław 

(72) Wróblewski Wojciech, Madejowskl Witold 
(54) WarG0wa uszczelnienie czołowe 
(57) WarG0we uszczelnienie czołowe składa się 
z dwóch nasuniętych na siebie elastomerowych 
pierścieni. Wewnętrzny, uszczelniający pierś¬ 
cień /3/ jest cienki, a jeG0 część końcowa 
odchylona na zewnątrz tworzy wargę-/4/, do¬ 
ciskaną osiowo do uszczelnianej powierzchni. 
Zewnętrzny, Zaciskowy pierścień /5/ jest gru¬ 
by i ustala położenie zespołu na wala. 

/2 zastrzelenia/ 

4(51) F16K Ul(21) 97185 (22) 89 05 05 
(75) Michalec Zbigniew, Warszawa 
(54) Przepustnica sprężoneG0 gazu 
(57) Przepuetnica ma cylindryczny korpus /I/ 
mający w części dolnej /2/ gwintowany element 
/3/ nocujący, ponad którym umieszczony jest 
filtr gazowy /4/ wymienny. W części górnej 
/S/ umieszczony jest filtr powietrzny /6/ a 
poniżej zawór zwrotny /7/ ssący. Prostopadle 
do osi symetrii korpusu /I/ usytuowany jest 
krociec /&/ z zaworem zwrotnym /9/ odlotowym. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) F16K Ul(21) 87273 (22) 89 05 11 
(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji, 

Automatyzacji i Elektroniki Górniczej 
"POLMAG-EMAG", Centrum Mechanizacji 
Górnictwa "KOMAG", Gliwice 

(72) Szopka Hubert, Romanowicz Stanisław, 
Orlacz Dan, Rekus Marek, Sterzyk Henryk, 
Pieniążek Helena 

i54) Suwakowy zawór bezpieczeństwa 
(57) Przedmiotem wzoru użytkoweG0 jest suwa¬ 
kowy zawór bezpieczeństwa,stosowany zwłasz¬ 
cza w hydraulicznych stojakach górniczych na-
razowych na obciążenia dynamiczne. 

Elementem sterującym zaworu jest suwak 
/5/ w kształcie garnka z otworami w dnie i 
na powierzchni walcowej. Ono sterujące suwaka 
/5/ od strony komory ciśnieniowej /li/ ma 
trzpień /7/, który współpracuje z tłokiem /2/ 
układu sprężysteG0. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F16K Ul(21) 87295 (22) 89 05 11 
(71) Fabryka«WaG0nów "ŚWIDNICA", Świdnica 
(72) G0łda Zbigniew, Koe Stanisław, 

Krupińeki Ryszard 
(54) Zawór spustowy, zwłaszcza do waG0nów-

-cystern 
(57) Grzybek zaworu /I/ zamocowany jest obro¬ 
towo na wrzecionie /2/ usytuowanym w stojaku. 
Na grzybek zaworu /I/ osadzony Jest w gnieź¬ 
dzie /5/ pierścień uszczelniający /6/ zabez¬ 
pieczony pierścienia» /7/. Powierzchnia zew¬ 
nętrzna pierścienia uszczelniająceG0 /6/ 
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sa kształt stożka ścięteG0 o kacie wierzchoł¬ 
kowym od 15 do 25°« Pierścień uszczelniający 
/6/ współpracuje z siedziskiem /9/, któreG0 
krawędź jest zaokrąglona promieniem równym 2 
do 3 mm. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F16L Ul (21 ) 87286 (22) 89 05 12 
(71) Mazowiecki OkręG0wy Zakład Gazownictwa, 

iVarszaws 
(72) Michalczyk Oerzy 
(54) Łącznik do montażu gazomierzy 
(57) Łącznik na rurę /I/ w kształcie wygiętym, 
przypominającym kształt litery "S". Na jednym 
końcu rury /I/ znajduje się tuleja /2/ z 
poprzecznym kanałem i kołnierzem, a na drugim 
końcu tuleja /3/ z gwintem. Otwory wylotowe 
tulei /2/ i /3/ poleczone s? z poziomym i pio¬ 
nowym przewodem instalacji gazowej. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) F16L U1(21) 87287 (22) 89 05 12 
(71) Mazowiecki OkręG0wy Zakład Gazownictwa, 

Warszawa 
(72) Michalczyk Jerzy 
(54 ) Szablon do przyłączy gazowych domków 

jednorodzinnych 
(57) äzablon do przyłączy ekłada mię z rury 
/V "ygięttfj pod katem prostym, która na Jed
nym końcu ma złączkę składająca «ie z tulai 

/2/ zawierającej kołnierz i fazę oraz nakręt¬ 
kę /3/, a na drugim końcu ma prostopadle umo¬ 
cowane, w sposób stały, gniazdo w postaci po¬ 
wierzchni walcowej połączonej z powierzchnia 
stożkowa. /l zastrzeżenie/ 

4(51) F16L Ul(2l) 87358 (22) 89 05 18 
(71) Związek Spółdzielni Mleczarskich, 

Zakład Remontotto-Montażowy Przemysłu 
MleczarskieG0. Lidzbark Warmiński . 

(72) Mackiewicz Romuald 
(54) Redukcja do instalacji technologicznych 
(57) Redukcja składa się z części cylindrycz¬ 
nej / 2 / i części stożkowej /l/ tworzących jed¬ 
nolity korpus. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F16L Ul(21) 87362 (22) 89 05 16 
(75) Kaszyński Danusz, Gdynia; 

MeneG0n Stanisław, Gdańsk 
(54) Przewód elastyczny 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje problem konatruk-
cjl przewodu elastyczneG0 o małym ciężarze 
jednostkowym, niewrażliweG0 na zmiany tempe¬ 
ratur. 

Przewód elastyczny stanowi metalowa, 
sprężysta spirala /I/ wraz z nałożona na nia 
warstwa / 2 / tworzywa termoplastyczneG0, z 
któr$ połączona jest niurozłęcznie nawinięta 
spiralnie taśma /3/ z tkaniny trudno palnej, 
pokrytej obustronnie warstwa tworzywa termo¬ 
plastyczneG0, przy czym skrajne powierzchnie 
taśmy /3/ nachodzące na siebie tworząc zakład¬ 
ki /A/ połączone aę ze soba nierozłącznie. 

/i zastrzeżenie/ 
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4(51) F16S Ul(2l) 87293 89 05 U 
(71) Katowicka Centrala Materiałów Budowlanych, 

Katowice 
(72) Czarneckl Bogdan, Mikulski Zygnunt 
(54) Element konstrukcyjny ramoweG0 rusztowania 

ruroweG0 
f57) Element konstrukcyjny ramoweG0 rusztowania 
ruroweG0, majęceG0 zastosowanie przy robotach 
montażowych 1 budowlanych, jako nieruchome, 
przyścienne rusztowanie robocze, jest wykonany 
w kształcie prostokątnej ramy, wzmocnione1 
wspornikiem /2/ łączącym podstawę /I/ z górne 
poprzeczkę /S/ w połowie ich dłuG0ści, a po¬ 
łączone z krótkimi bokami /3/ zakończenia pod¬ 
stawy /I/ sa. dodatkowo połączone z górne pop¬ 
rzeczka /5/ za pośrednictwem wsporników /4/, 
przy czym wsporniki /4/ sa połączone z pop¬ 
rzeczkę /5/ w punktach dzielących Ję na trzy, 
w przybliżeniu równej dłuG0ści odcinki. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) F21S Ulf21) 87229 (22) 69 05 06 
(71) Zakłady Sprzętu OświetlenioweG0 

"POLAM-GDAŇSK", Gdańak 
(72) Ryżkowski Dariusz, Knopp Oacek, Trawicki 

Roman, Nagiel Bogdan, Pałach Kazimierz, 
Hedrych Wojciech, Łomiński Tadeusz, 
Kusin Zbysław, Milczanoweki danusz, 
Zachariaaiewicz Wojciech 

(54) Oprawa zewnętrzna ogrodowa zwiasząkowa 
(57) Oprawa ma zawieszony na zwieszakowym 
łańcuchu /!/ zamocowany do dolneG0 zawiasie 

/2/ za ponoć« wkrętów /3/, zespół wspornika 
/4/ osłonięty pokrywą, mającą pierścień /16/. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) F21S Ul(2l) 87244 
(75) Naparty Oerzy, Warszawa 
(54) Oprawa oświetleniowa 

(22) 89 05 10 

(57) Oprawa oświetleniowa ma na oprawie /I/ 
koło /2/, na którym osadzone są listwy /3/. 
Listwy /3/ mają na bocznych płaszczyznach 
kanały /4/, w których wsunięte są szyby /5/. 
Szyby /5/ "ają w górnych częściach uchwyty 
/6/ z zaczepami /7/ f które zaczepiane są na koło /2/. - /2 zastrzeżenia/ 

4(51) F21V Ul(21) 87228 (22) 89 05 06 
(71) Zakłady Sprzętu OświetlenioweG0 

"POLAM-G0AŇSK", Gdańsk 
(72) Ryżkowski Dariusz, Knopp Jacek, Trawicki 

Rouan, Nagiel Bogdan, Pałach Kazimierz, 
Hedrych Wojciech, Łoaiński Tadeusz, y Rusln Zbysław, Zschariasiewlcz Wojciech " 

(54) Oprawa zewnętrzna ozdobna do lemp 
wyładowczych 

(57) Oprawa przeznaczona jest do oświetlenia 
ciągów pieszych, budynków, ulic. alejek par¬ 
kowych i ogrodowych oraz dojazdów do budynków.. 

Opraw« charakteryzuje się tym, ze korpu« 
wykonany z cienkościennej stalowej rury /5/, 
zamkniętej denkami /6/ ma wewnątrz osadzoną 
swobodnie montażową płytkę /?/, na której 
zamontowane są obustronnie stateczniki /&/, 
kondensatory /9/, zapłonowe układy /10/ oraz 
gwintowa złączki /li/ i okablowania /12/. 

/2 zastrzeżenia/ 
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4(51) F24H Ul(21) 87265 f22) 89 05 09 
(71) Zakłady Metalowo-Elektrotechniczne i 

Sprzętu WędkarskieG0, Niepołomice 
(72) Kula Wiesław, Burkot Stanisław, 

Trochimiuk Stanisław 
(54) Konwekcyjny ogrzewacz powietrza 
(57) Konwekcyjny ogrzewacz powietrza do ogrze¬ 
wania pomieszczeń mieszkalnych i lokali użyt¬ 
kowych przy użyciu gazu« charakteryzuje się 
tym, że ma przerwę w szczelinie palnika głów¬ 
neG0 /4/V dla usytuowania dyżurneG0 palnika 
zapłonoweG0 /5/ i urządzenia zabezpieczenia 
zapłonu /6/ oraz ma dyszę /7/ centralnie zamo¬ 
cowane względem jednoliteG0 układu injektoro-
weG0 /8/. Ogrzewacz ma szczelne i zwarte obu¬ 
dowę /I/ z radiatorami promieniowania /Z/, 
z których cztery sa równocześnie podporami /3/ 
oraz ma dodatkowe ażurowe osłonę /9/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) F25O Ul(21) 87207 (22) 89 05 05 
(71) Zakład Produkcji Urzędzeń Chłodniczych, 

Bochnia 
(72) Bednarski GrzeG0rz, Buszko Maurycy, 

Strach Zenon, Zięcik Marian 
(54) Zawlasa, zwłaszcza do urządzeń chłodni¬ 

czych typu skrzynioweG0 
(57) Zawlasa charakteryzuje się tym, że ramiona 
/6/ korpusu /!/ wzdłuż wycięteG0 okna /14/ 

ograniczająceG0 ruch ogranicznika obrotu /&/ 
•aja łukowe żebra usztywniające /19/ utworzo¬ 
ne poprzez przegięcie ramion /6/. Zewnętrzne 
zakończenia /21/ łukowych żeber usztywniaję-
cych /19/ znajduj« aię nad stopę /2/ korpusu 
/!/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F26B Ul(21) 87344 (22) 89 05 18 
(75) Gruszko Ryszard, Gdynia, 

Przyborowek 1 Adam, Gdynia 
(54) Suszarka komorowa, zwłaszcza do suszenia §ielizny uszarka charakteryzuje się tym, że ko¬ 
mora suszenia /I/ w górnej części zawiera 
'wyclęG0wy kanał /2/, zaé w dolnej części ażu¬ 
rowe podłogę /3/, pod które znajduje się 
grzewcza komora /6/ z grzejnymi elementami /7/, 
Komora suszenia /I/ przedzielona jest ażurowe 
płyta /A/ tworząc zmniejszone przestrzenie 
suszenia, w których zamontowane sę przesuwne 
wieszaki /5/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) F26B Ul(21) 87873 (22) 89 07 18 
(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji, 

Automatyzacji i Elektroniki Górniczej 
"POLMAG-EMAG" Sosnowieckie Odlewnie 
Staliwa "SOSTAL*", Sosnowiec 

(72) Kopeć Zdzisław, Oczkowicz Dan, Buchacz 
Leonard, Batko Ryszard 

i54) Suszarka gazowa do piasku 
(57) Suszarka składa się ze zbiornika /I/, 
wewnątrz któreG0 umieszczona jest krata su¬ 
szenia /5/ odizolowana cegłę ogniotrwałe /6/. 
Pod kratę suszenia /5/ znajduję się palniki 
gazowe /7/t majęce regulowany dopływ powietrza, Zbiornik /!/ połęczony jest z przenośnikiem 
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transportowy« élimakowyn /2/ zakończonym rynna 
zsypowa /Z/j a całoeć spoczywa na konstrukcji 
wsporczej /4/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) F28D U1(21) 87213 (22) 89 05 05 
Sędeckie Zakłady Elektro-Węglowe, 
Nowy' Sęcz 

(72) Bojan Zygmunt, Sasak Antoni, Strzelski 
Józef, Taraeek Włodzimierz 

(54) Grafitowy wymiennik ciepła na małe 
przepływy mediów agresywnych 

(57) Grafitowy wymiennik ciepła ma rzędy otwo 
rów pionowych /13/ dla medium agresywneG0, 
które sa, połączone kanałami /14/ wykonanymi 

bezpośrednio w grafitowym bloku /I/. Poprzez 
uszczelkę /5/fpłyty grafitowe /2/ dociśnięta 
3ą do grafitoweG0 bloku /I/ płytami stalowymi 
/6/. Rzędy otworów poziomych /15/ dla medium 
chłodząceG0 sa poł^c^one kanałami /16/. Po¬ 
przez uszczelkę /8/ grafitowy blok /I/ ćcie-
nlęty jest stalowymi płytami bocznymi /9/. 

/I zastrzeżenie/ 

U Z 1 A 1. ( 

FIZYKA 

4(51) GÜ1N Ul(21) 85008 (22) 88 00 21 
(71) Polska Akademia Nauk, Zakład Wysokich 

Ciśnień, Warszawa 
(72) Arabas 3acek. Gutkiewicz Derzy 
(54) Urządzenie do badań próbek z kondycjo-

nowaniem porów 
(57) Urządzenie ma zabudowę próbki /I/ oraz 
gniazdo /7/f połączone ze źródłem medium lub 
próżnia. Zabudowę próbki /I/ stanowi kowadło 
/2/ dolne, na którym spoczywa próbka skalna 
/I/, cienkościenna osłona /3/ zamocowana 
rozłącznie na kowadle /2/ i przylegająca do 
ścianki próbki /I/ oraz kowadło /4/ górne, 
które spoczywa na przeciwległym końcu próbki 
/I/ i na którym rozłącznie zamocowany jest 
przeciwległy koniec osłony /3/ oraz wyposażo¬ 
ne w zamocowany w nim zawór iglicowy /5/. 
Kowadło /4/ górne z zaworem iglicowym /5/ 
ocadzone jest obrotowo i szczelnie za pomocą 
uszczelki /6/ w gnieździe /7/. 

/I zastrzeżenie/ 
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4(Sl| G01N Ul(21) 87206 (22) 89 05 05 
(71) Instytut Włókiennictwa, Łódź 
(72) Kaczmerek Jacek, Oeżewski Piotr 
(54) Urządzenie dp badania aorpcjl cieczy 

w" płaskich wyrobach włókienniczych 
i innych wyrobach porowatych 

i57; Urządzenie do badania aorpcji cieczy w 
płaskich wyrobach włókienniczych 1 w Innych 
wyrobach porowatych metodę przenoszenia wody 
w kierunku prostopadłym do płaszczyzny próbki 
badaneG0 wyrobu posiadające głowica z porce¬ 
lanowe płytkę pod próbkę, oraz zbiornik z cie¬ 
czą, połączony z głowicę przewodami rurkowymi 
charakteryzuje aię tym, że jest wyposażone w 
kapilarne rurkę /I/ usytuowane poziomo na wy¬ 
sokość porcelanowej płytki /4/ znajdującej aię 
w głowicy /3/ mającą na swej zewnętrznej po¬ 
wierzchni metaliczne powłokę /2/ z prześwitem 
wzdłuż jej osi, która to kapilarna rurka /I/ 
stanowi kondensator cylindryczny, któreG0-jed¬ 
ną okładkę jest słup cieczy w tej rurce /I/ a 
drugą metaliczna powłoka /2/ 1 Jest połączona 
i głowicę /3/ rurkowymi przewodami /8/, /9/, 
/10/ poprzez dwa trójdrożne zawory /ii/, /12/ 
1 ze zbiornikiem /5/ z ciecze rurkowym przewo¬ 
dem /13/ poprzez te same trójdrożne zawory 
/li/ /12/ oraz w układ /6/ detekcji usytuowany 
w końcu kapilarnej-rurki /I/ od strony głowicy 
/3/, który jest połączony z okładkami konden¬ 
satora za pomoce elektrod i w czujnik /7/ tem¬ 
peratury umieszczony w głowicy /3/ pod porce¬ 
lanową płytką /4/ i połączony z układem /6/ 
detekcji. /I zastrzeżenie/ 

4(51) G01N Ul(21) 87274 (22) 89 05 11 
(71) Instytut Technologii Drewna, Poznan 
(72) Silny Mieczysław, Oudziak Tadeusz 
(54) Urządzenie do badania odporności 

przedmiotów na ucieszenia 
(57) Urządzenie przeznaczone jest do badania 
opakowań transportowych. Urządzenie charakte-
rytuje eię tym, że naciekowe ramię zaczepoweG0 
mechanizmu stanowi manipulacyjna dźwignia /12/. 
Dźwignia ta jest przyłączona przegubowo jednym 
koncern do czołowej krawędzi wózka /2/ i przy¬ 
lega &wą środkową częócię do górneG0 konca za¬ 
czepu /8/ # Na swobodnym końcu dźwigni /12/ 
znajduje się zatrzaskowy zamek /13/, KtóreG0 
rygiol /14/ zazębia się z gniazdem /17/ wózka 
/2/ i blokuje dźwignię /12/ w Jej dolnym poło¬ 
żeniu. Ozwignia /I5/ wyłączająca rygiel /14/ 
współpracuje z nieruchomym zderzakiem wyzwą1a-
jącyrr /ltí/, umieszczonym przy pochylni. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) G02B Ul(21) 87245 (22) 89 05 10 
(71) Pol3kie Zakłady Optyczne, Warszawa 
(72) Kwestarz Katarzyna, Białousz Oarzy 
(54) Uchwyt oświetlacza do mikroskopów 

stereoekopowych 
(57) Uchwyt wyposażony jest w wspornik /I/, 
który ma przegub /2/ o pionowej oei obrotu. 
Na przegubie /2/ zamocowane jest obrotowo ra¬ 
mię /3/ zakończone przegubem /4/ o poziomej 
osi obrotu. Na przegubie /4/ zamocowane jest 
obrotowo ramię /5/, do któreG0 przytwierdzona 
•jeat koatka /6/ z obejmą /7/ oświetlacza. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) G02B U1(21) B7302 (22j 89 Ob 12 
(71) Naczelna Organizacja Techniczna Rada 

Wojewódzka we Wrocławiu, Zospół Usług 
Technicznych, Wrocław 

(72) Pawlak Ryszard, Sutra Oan 
(54) Wziernik peryskopowy 
(57) Wziernik ma głowicę obiektywowe wyposażo¬ 
ne w żarówkę /I/, pryzmat /2/, lornetkowe oku¬ 
lary /3/ i /4/, płytkę ze skalę /5/ i lornet-
kowy okular /6/. Głowica połączona Jeat teles¬ 
kopowo z zespołem układów odwracających, który 
wyposażony jest w dwa obiektywy /7/ i /8/ roz¬ 
dzielone kolektywem /9/. Do zespołu układów 
odwracających włączony jest korpus obserwacyj¬ 
ny wyposażony w lornetkowy obiektyw /15/, 
lustro /10/, kolektyw /li/, obiektyw /12/, 
pryzmat /13/ i mikroskopów/ okular /14/. 

/I zastrzeżeni*/ 
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4(51) G038 Ul(21) 87313 (22) 89 05 15 
(71) SIMP "Z0RP0T" Ośrodek Doradztwa 

TechniczneG0« Warszarta 
(72) Maraaek Andrzej. Szydłowski Michał, 

Tokarski Darzy, Błaszczak-Stępniak Anna, 
Mikulska Sylwia 

(54) Ramka do przeźroczy 
(57) Ramka charakteryzuje aię tym, že korpus 
/I/ ma na wewnętrznej ściance wycięcie wokół 
otworu /3/, do umieszczenia w nim klatki 
przeźrocza", ograniczone od góry i od dołu pod¬ 
łużnymi prowadnikami /4/. Górny i dolny brzeg 
/5/ korpusu /I/ maja kształt ceowników z pół¬ 
okrągłymi wewnątrz wgłębieniami /6/ do wsuwa¬ 
nia lub zatrzaskiwania wkładki /7/ a na dwóch 
przeciwlagłych narożach ma nacięcia, umożliwia¬ 
jące ich ułamanie. Wkładka /7/ na górnym i 
dolnym brzegu ma kuliste zgrubienia i ścięte 
dwa, przeciwległe narożniki oraz na ściance 
wewnętrznej dwa podłużne wgłębienia /12/, 
współpracujące z prowadnikami /4/ korpusu /I/, 
który na boku ścianki zewnętrznej ma szereg 
orientujących występów. /I zastrzeżenie/ 

4(51) G03B Ulf21) 07324 (22) 89 05 16 
(71) Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej 

Mikrosyntezy, Warszawa 
{!<•') Derontowicz Henryk, Kukla Zbigniew, 

Ciołkowski Adam, Ziołkowskl Zbigniew 
(54) Łuperezybka kamera elektronowo-optyczna 
Í57) Huperszybka kamera charakteryzuje się 
usytuowaniem przetworników /23, 24, 25, 26/ 

iizględom pryzmatów /2/, 2>i, 29, 30/ i ścian 
/A, 5, 6, 7, t/ nokryv/y bocznej. 

/4 zastr/.eżenia/ 

4(51) G09F Ul(2l) 65621 " (22) 38 12 01 
Í71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 
(72) Kopeć Zenon, Dielawski Waldemar, 

Pieńkowska Barbara, Mazur Mirosława 
(54) Matryca hybrydowa diod śmiecących 
(57) Matryca ma postać kostki /I/, wewnątrz 
której zalana Jest płytka alimdowa /2/ z na¬ 
drukowanymi ścieżkami przewodzącym pred elek¬ 
tryczny i zmontowanymi po stronie czołowej 
35 diodami świecącymi /O/, rozstawionymi w 
równej od siebie odległości wynoszącej 2,54 m m< 

/I zastrzeżenie/ 
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DZIAŁ H 
ELEKTROTECHNIKA 

4fSl) HO 18 Ul (21) 87235 (22) 89 05 09 
(71) Instytut Tela 1 Radiotechniczny, Warszawa 
(72) Anuszewska Helena, Lisiecki Janusz 
(54) Elastyczny przewód współosiowy z ekranem 

magnetycznym z taśmy ze szkła metalicz¬ 
neG0 

(57) Elastyczny przewód zbudowany jest z wielo-
drutowej żyły wewnętrznej /I/, na która nało¬ 
żona Jest izolacja /2/ polietylenowa, żyły zew¬ 
nętrznej /3/ wykonanej w postaci oplotu, wars¬ 
twy /4/ polwinitu lub obwoju folii z estrofolu, 
ekranu magnetyczneG0 /5/ z taśmy ze szkła me¬ 
taliczneG0 w postaci podwójneG0 obwoju, obwoju 
/6/ z folii estrofolowej oraz powłoki /7/ z 
polwinitu. Obwój zewnętrzny ekranu magnetycz¬ 
neG0 /5/ pokrywa szczeliny między zwojami ob¬ 
woju wewnętrzneG0, przy czym odległoec między 
zwojami w obu obwojach jest taka sama i mniej¬ 
sza lub równa połowie szerokości taśmy. 

/I zastrzeżenie/ 

4Í51) HOIB Ul(21) 87236 (22) 89 05 09 
(71) Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa 
(72) Anuszewska Helena, Lisiecki Danuaz 
(54) Elastyczny przewód współosiowy z ekranem 

"magnetycznym ze szkła metaliczneG0 
(57) Przewód zbudowany jest z wielodrutowej 
żyły wewnętrznej /I/» na któr$ nałożona jest 
izolacja /2/ polietylenowa, żyły zewnętrznej 
/3/ wykonanej w postaci oplotu, warstwy /4/ 
polwinitu lub obwoju folii z estrofolu, ekra¬ 
nu magnetyczneG0 /5/ z taśmy ze szkła meta¬ 
liczneG0 w postaci obwoju, obwoju /6/ z folii 
eatrofolowej oraz powłoki /!/ z polwinitu. 
Odlatjłość między zwojami ekranu magnetyczneG0 
/5/ juat większa od zera. /I zastrzeżenie/ 

4(51) HOIB Ul(21) 87281 (22) 89 05 10 
(71) Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla 

"WSCHÓD" Kopalnia Węgla KamienneG0 
"JOWISZ", Będzin 

(72) Czech Ryszard, Czapla Ryszard, Dasik 
Jerzy, Cichy Ryszard 

(54) Uchwyt kablowy 
(57) Uchwyt składa się z dwóch gniazd /I/ 1 
/2/ połączonych ramieniem /3/. Górne gniazdo 
/I/ ma kształt otwarteG0 kwadratu, a dolne 
gniazdo /2/ jest jednostronnie zaokrąglone. 
Oba gniazda zaopatrzone sę w śruby eciskajęce 
/6/ i /!/ zakończone dociskami /8/ i /9/, 
wkręcone w otwory /4/ i /5/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) H01H 
G04C 
H03K 

Ul(21) 87277 (22) 89 05 10 

(75) Modzelewski Adam, Gdansk 
(54) Sclemniacz instalacyiny podtynkowy 

bezszmarowy 
(57) W éciemniaczu instalacyjnym usytuowana 
pod płaskę czołowe płytkę /I/ puszka wewnęt¬ 
rzna ma kształt w przekroju poprzecznym pros¬ 
tokątny. Usytuowany wewnątrz puszki zespół 
elementów dyskretnych układu elektroniczneG0, 
zawiera dwa dławiki /3/ usytuowane w osi pod¬ 
łużnej /Y-Y/ éciemniacza, w płaszczyznach 
prostopadłych do siebie. Na zewnątrz płytki 
czołowej /i/ jest umocowana,dwoma wkręconymi 
od spodu wkrętami /4/, płytka prostokątna ob¬ 
wodu drukowaneG0 /5/ jednostronnie laminowa¬ 
neG0, na której zewnętrznej powierzchni jest 
umocowany w górnej części zespół kontaktowych 
sprężynek /6/, mocujących w galwanicznym sty¬ 
ku bezpiecznik topikowy /!/ osadzony w kasecie 
bezpiecznikowej /8/. Kaseta /8/ ma postać kost¬ 
ki z wykonanym w Jej dolnej części półokrąg¬ 
łym przelotowym otworem. Kaseta /8/ jest 
umieszczona w otworze prostokątnym /li/ górnej 
ścianki pokrywy prostokątnej /12/ majęcej w 
części czołowej wykonane odprężające rowki 
dookolne, wewnętrznym /13/ i zewnętrznym /14/ 
oraz centralnie wykonana kołowe wgłębienie /15/, 
w którym jest osadzona z zachowaniem dystan¬ 
sowej szczeliny /S/ tarczowe pokrętło /16/, 
umocowane za pośrednictwem JeG0 sprężynującej 
obsady pierścieniowej /17/, mającej dwa pro¬ 
mieniowe wycięcia na łączniku kołnierzowym 
/19/, osadzonym na sworzniu obrotowym /20/ 
potencjometru. /I zastrzeżenie/ 
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4(51) H026 Ul(2l) 87270 (22) 89 05 09 
(79) Pieńkowaki Sebastian, Kraków 
(54) Puszka instalacyjna 
(57) Puszka ma kształt walca, któreG0 głębo¬ 
kość zbliżona jest do średnicy, ponadto po 
stronie otworu wlotoweG0 ma umocowany wewnątrz 
pierścień /2/ o niewielkiej grubości. Wewnątrz 
puszki znajduje się ruchoma przegroda /3/ w 
kształcie koła z centralnym otworem /4/ do 
przewlekania przewodów. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H02G Ul(21) 87272 (22) 89 05 10 
(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 

Warszawa 
(72) Wronka Andrzej, Lisowski Andrzej 
(54) Złącze SMA do wielokrotneG0 mocowania na 

linii półsztywnej ~ 
(57) Złącze SMA do wielokrotneG0 mocowania na 
linii półsztywnej, z częścią standardową wtyku 
SMA, charakteryzuje się tym, że ma korpus /3/ 
z gwintem /7/ i częścią stożkową /8/ wyposażo¬ 
ną wzdłuż osi korpusu /3/ w nacięcia, umożli¬ 
wiające zaciskanie korpusu /3/ nakrętką /6/, 
mającą wewnętrzną powierzchnią etożkową /9/ na 
linii półsztywnej /5/, przy czym korpus /3/ 
ma występy oporowe /4/ stanowiące ograniczenie 
wsuwanej linii półsztywnej /5/ oraz wycięcie 
pierścieniowe z pierścieniem mocującym /2/ do 
osadzania ruchomej nakrętki /I/, stanowiącej 
czyść standardoweG0 złącza SMA. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) H02K U1(21) 08008 '(22) 89 08 16 

(71) Zakłady Metalowe "MĘSKO" 
im. Gen. Władysława SikorskisG0, 
Ska rżysko-Kamlenna 

(72) Kiliański Zygmunt, Szturo Eugeniusz, 
Charzyński Oulian, Matsrek Tadeusz, 
Pawłowski Dan, Głodała Krzysztof 

(54) Silnik skokowy 

(57) Silnik skokowy zawiera dwa stojany /I i 
2/ z cswkami /8/ umieszczonymi wewnątrz pierś¬ 
cieniowych obudów /9/ z nabiegunnikaml /13 i 
26/ otaczającymi dwustronnie ułożyekowany wir¬ 
nik /3/. Każda obudowa /9/ cewki /8/ składa 
się z kubks /10/ i płaskiej pokrywy /li/, któ¬ 
ra aa na obrzeżu wgniecenia i występy /16/, s 
kubki /10/ na obrzeżach /23/ walcowych ścian 
/22/ mają wycięcia /24/ skojarzone z występami 
/16/ zespołu /19/ pokryw /li/, połączoneG0 
z kubkami /10/ przez wgniecenia /38/ obrzeży 
/23/ kubków /10/ wchodzące w szczeliny. Prze¬ 
wody przyłączeniowe /33/ obu cewek /8/ są 
wyprowadzone przez otwory /34/ w osłonie /35/ 
mocowanej w wycięciach /37/ bocznych ścian 
/29/ kubków /10/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H05K U1(21) 87331 (22) 89 05 17 
(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 

Warszawa 
(72) Oomański Piotr, Purzyćki Włodzimierz 
(54) Zespół konstrukcyjny urządzenia 

elektroniczneG0 
(57) Zespół ma pudło /I/ bloku, do któreG0 
zamocowana jest przegubowo rama /3/ wraz z 
osłoną /4/ stanowiącą przedłużenie ściany 
górnej bloku, prostopadłej do ściany wyposażo¬ 
nej w płytę przyłącza /2/. Do ścian bocznych 
/5/ dokręcone są nogi /6/ tak, ża blok stoi 
na dwóch nogach /6/ i krawędzi odchylanej ramy 
/3/ t mając ścianę z płytą przyłącza /2/ usta¬ wioną ukośnie do podłoża tak, że dolna krawędź 
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/7/ ściany z płyta przyłącza /2/ jest jedno« 
czeénle niżel położona krawędzie ściany dol¬ 
nej równoległa do podłoża. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H05K Ulf21) 68233 (22) 89 09 07 
(71) Zakład Opracowań i Produkcji Aparatury 

Naukowej "ZOPAN", Warazawa 
Í72) Gryz Marian 
(54) Szkielet przyrządu elektroniczneG0 
(57) Szkielet ma ekrany boczne /10/, górny /li/ 
i dolny /I2/ oraz płytę czołowe /14/ i płytę 
tylne /13/; szczeliny powstałe między tymi 
elementami a listwami /A, 5, 6/ i wspornikami 
/I, O/, tworzącymi konstrukcję szkieletu, są 
wypełnione uszczelkami elastycznymi /9/ umiecz-
czonymi w kanałkach wzdłużnych wykonanych na 

zewnętrznych płaszczyznach elementów profilo¬ 
wanych wykonanych ze stopu aluminium, z któ¬ 
rych składa się szkielet. Zamknięta przest¬ 
rzeń przyrządu Jest podzielona na ekranowane 
komory bloku sterownika /I/, bloku pomiarowe¬ 
G0 /2/ i bloku zasilacza /3/. 

/l zastrzeżenie/ 



Vykuz numerowy x^toHy.*Myf.U v> n a in v.kúw oi<uL»likc/W£inyoh u líutř Nr 4 / 1 9 9 © 

Ni 
lut r i ' SlKU 

2 ï 

27421ů A6lÜ 6 

274219 CO7D 30 

274220 G0 IB 53 

274^21 C08G 3* 

274223 J323Ü 14 

274226 BÓ6U 24 

2V4228 £O1O %1 

274229 G0ÜC 60 

274230 G01K 55 

27423I CO7Ü 30 

274232 BO2Ü 41 

2742J3 CÙ1U 25 

274234 COWL 35 

274235 B22I> 13 

274 2 JO. A6IN 7 

27423? C01G 26 

27423Ö 1S21F 46 

2?4241 E21I1 44 

274242 EO3H 42 

27'«243 007U 30 

274244 B01D 8 

274 245 H01B 62 

274246 B2H0 18 

274253 00 ID 8 

274254 HO3F 65 

274255 C08L 35 

274256 11'ł U 19 

274257 FO2M *»7 

274258 FI6M 50 

274265 F 24 A 51 

274266 Ł21F 46 

274267 U11C 38 

274268 ÍS02F 4a 

2742ó9 HOIR 63 

274270 BÓüC 23 

274271 C02F 27 

274272 B66C 23 

274273 G0 IF 25 

274274 F27B 52 

274 275 B23K 1»» 

274^7 UO3K 66 

274278 G0ÓF 60 

274279 H02J 64 

274281 F02H 47 

274283 G0 IN 57 

27<ł2fi4 C08G 

2742ti5 U01G 

274286 G01G 55 

274 287 F02ť 48 

2742Ö8 B21C 12 

Ni 
zgłoszenia Im ' i4 S l l u l l i 

1 2 tzrz 
2 ? 4 l 3 7 HU3iv 66 
27«ł13b OO IL 55 
2?4l4o 1123Q 15 
2 ? 4 i 4 l G0 IM 56 
27'i 142 UOIK 56 

2 7 4 l 4 3 UOIF 53 
2 ? 4 l 4 4 • 6 l ł J 6 

2 7 4 1 ^ 5 P27U 53 
27 41 U? B21C *»5 
2 / 4 l 4 u Hull? 62 

2 7 4 1 5 1 E 0 4 B «•3 
2 7 4 1 5 2 Ł 0 4 i i kJ 

2 7 4 1 5 3 HOiJ 6 3 
2 7 4 1 5 4 

2 7 4 1 5 « 

F21V 51 2 7 4 1 5 4 

2 7 4 1 5 « ÜQ9Ü 12 

2 7 4 1 5 9 C2JC 38 
2 ? 4 l 6 o C09J 36 

2 7 4 1 6 1 G 0 4 U 28 

2 7 ' H 6 3 UÜ3K 66 

2 7 4 1 6 4 DO? U 39 
2741Ó5 1I04H 67 

2 7 4 1 6 8 B25H 16 

2 7 * ł l 6 9 GÜÖF 60 

2 7 4 1 7 0 A44B k 

2 7 4 1 7 2 D65-.H 23 

2 7 ^ 1 7 3 1IÜ2H 64 

2 7 M 7 5 C 0 2 F 27 

2 7 4 1 7 9 F1ÓD 49 

2 7 4 1 8 1 COöL 3* 

2 7 4 1 8 2 B27B 18 

2 ? 4 1 8 3 F25H 5 2 

2 7 4 1 0 4 B28B 18 

2 7 4 1 8 5 C09U 36 

27'U 87 CO 1/F 3 2 

2 7 4 1 8 8 C09Ö 35 

2 7 4 1 9 1 IIO4M 67 

2 7 4 1 9 4 B21D «•5 

2 7 ^ 1 9 5 COIF 25 

2 7 4 1 9 6 C01F 25 

2 7 4 1 9 7 C1IÜ 38 

27419Ö U 10M 37 

2 7 4 1 9 9 A47L 5 

2 7 4 2 0 1 C09J 36 

2 7 4 2 0 2 0 0 9 J 36 

2 7 4 2 0 3 G02Ü 59 

2 7 4 2 0 6 B55D 2 0 

27*ł207 B23Q 15 

2 7 4 2 1 1 C09K 37 

2"? 4 2 12 G 111) 61 

2 7 4 2 1 5 0 0 7 u 29 

• — T 
N r 

ttfauxm* Im Cl' Sín nu 

1 2 3 

263979 B6ĆC 23 

266430 AÓ1B 5 

266431 AĆ1B 5 

273309 co «u 33 

273748 B05U 11 

27394 j COOK 3* 

274044 li03>l 66 

274047 A2JJ k 

274o40 ÖO;ÍÜ 11 

274059 B29U 19 

27 '» 060 C02F 26 

tfbOÓ 1 HO IL 63 

274062 £04U 44 

274064 B6OJ 19 

27407 l B25» 16 

274072 H25M 16 

2?4()7 3 A62B 8 

274074 132 2C 13 

2 ,4075 II03K 65 

^74076 C09K 36 

27'« 07? B65G 2 2 

274078 BÓ5G 2 2 

274079 Ö28B 18 

27^080 FI6K 49 

27^084 F I 6 B 49 

27^088 BĆ5D 2 0 

27^089 0 0 9D 35 

274090 AÓ1B 6 

274091 BO5C 11 

274092 • O l B 2 

274093 C07C 2 8 

274115 BO 2D 4t 

2 ? 4 l l 6 BO 10 8 

;:74 117 CO7C 28 

274118 C07D 29 

274 119 B25U 16 

2 A 1 2 0 A 6 1 B 6 

274121 F23K 51 

274122 G0 IR 58 

27'» 12J G0 IR 57 

274124 G0 IR 58 

274126 G0 SO 59 

65 274 127 110 2F 
59 

65 

27 'n 2 ii B24H 15 

274129 eu;« 27 
28 27'« n o COoli 

27 
28 

2 7 4 1 11 G0 1H 58 
48 
44 

27'« 13:2 E0 10 

58 
48 
44 2 7 4 1 3 » ho eu 

58 
48 
44 

2 7 4 I3u 110 4N 67 



•r k/k2Ě/i990 BIULETYN URZÇDU PATKNTOVEOO 105 

1 2 î 

• 274289 B25H * 17 
274290 B23K 14 
27/13OO nom 63 

SO 2F 42 
27*» 302 G0 1R 59 
274303 G0 6F 60 

274305 F02M 47 
274306 U6ÓC 2 * 

274307 G0 IF 3k 
274309 C23F 39 
274323 CO8Ł 35 
274325 AO1K 3 
274326 A01J 3 
274328 CO 8F 33 
274329 DO IF 9 
274331 110 2K 65 
274332 1105b 68 
274348 B25J 17 

274349 B25D 12 

274350 HOIR 63 
274734 C10B 37 
275372 C07D 31 
276158 B01F 9 
276562 C07C 39 

276697 CO71I 33 

276757 C1QM 37 
277887 007D 31 
278426 B21L 13 
27Ö657 BĆ1G 20 

279315 E04B 43 
279327 U32B 19 

279354 G08C 61 
279 Jí) 5 G0 IF 51» 

1 2 

279356 C01F 26 
279359 B25U 17 
279365 F16K 50 
279405 BO3C 10 
279419 II02H 64 
279421 G04F 59 
279422 Â010 2 
279454 DO U 10 
279455 • 6 I D 7 
279459 FI6K 50 
279464 H02H 6k 
279473 G11D 61 
279482 •01B 2 
279496 G05D 59 
279536 E02U k2 
279559 C01B 25 
279723 E01B 40 
279736 A61K 7 
279737 A6IK 7 
279304 A22G 1» 

279825 £01D 40 
280005 FOIN 46 
280006 FOIN 47 
28OO7O B65O 21 

280117 B02C 10 

280121 C01G 26 

280122 C07U 31 
280134 C02F 27 
280135 011B 38 
280159 B23P 15 
280202 C12N 38 
280 20 V 1I01F 62 

L • 2 \ 

280205 A01F 3 
280 263 C07K 32 
280293 Fü4ü kb 
280334 Aß IG 7 
250391 BOOT 20 
28*3527 uohą 68 
280591 136 5D 21 
280619 C07C 29 
280658 F16L 50 
280675 OO IL 55 
280756 F27B 52 
280793 A01C 2 
280856 D05B 39 
280857 COiłB 28 
260859 B65D 21 
280960 CO IB 25 
280979 B65G 22 
280986 G0 IL 56 
280990 B21D 12 
2S0995 FQkü kB 
281002 B23K \k 
26IO25 CO 8b 33 
281031 G01D 53 
28105Ó A23Ü 4 
2t í l06í G0 IP 57 
281110 C03C 28 

28113*4 G01L 56 
281139 EO^C kk 
281188 C08L, 35 
281232 B23B 13 
2813^5 HO5K 68 
281382 F22B 51 

.,. .. 



Výkaz n u m r o w y z g ł o s z o n y c h wzorów użytkowyoh opub l ikowanych w HUP Nr 4 / i 9 9 0 

Nr 
zgłoszenia Im. Cl* Strona 

ł 2 3 

83152 DO 3D 87 
83848 FO2M 91 
85OO8 G0 IN 9* 
B5Ó21 . G09F 100 
86730 B63B 8 4 

86823 B25G 79 
87013 B43L 81 

87155 E04II 89 
87185 FIÓK 9k 
87186 B03C 76 
87187 AÓ2B 72 
O7188 A62B 72 
87189 AĆ2B 73 
87206 G01N 99 
87207 * F25D 97 
87208 SO6B 90 

87209 PI6J 9k 
87810 BO ID Tk 
872II BóOfl 81 

87212 SO IP 86 
87213 P28D 98 
87214 B02C 76 
87215 A63B 73 
87216 06 ON 82 

87217 FO2M 91 
87218 B26B 79 
87219 B01F 75 
S722O KO 3D 88 * 
#7221 E02D 88 
87222 B26D 79 
87226 B23D 77 
87227 B66D 85 
8722Q F21V 96 
87 229 F21S 96 
87231 DO U 75 
87232 ÖÓ2D 83 
87233 B65B 85 
87234 AĆ1H 71 
87235 B01Ü 101 

87236 HO IB 101 

87237 Pi6n 93 
87238 06 2J 84 
«7239 BÓ2K 9k 

Nr 
zgk*zenia Im. CI* Stioiu 

t 2 3 

87240 • 2 ID 70 
87241 •47G 71 
87242 B28B «10 

87243 S28B 9 0 
87244 P218 96 

87245 Q02B 99 

87265 P24n 97 
87267 B28C 8 0 
87268 B280 80 

87269 B21C 90 

87270 H02G 102 

87271 C02F 86 
87272 Q020 102 

87273 F1ĆK 9*» 
87274 G0 IN 99 
87275 PO4B 91 

87276 B66P 86 

87277 H01H 101 

87278 060 P 82 

87280 B23Q 77 
87281 HO IB 101 

87283 BŐ2D 83 
87286 FI6L 95 
87287 F16L 95 
87289 A6IG 71 
87291 B21D 77 
87293 F16S 96 
87»?4 BóOP 83 
87295 F16K 94 
87296 FI6C 93 
87297 • 6 3 B 73 
87298 Í.63D 7* 
87299 A63U 7* 
87301 423M 70 

87302 O02 B 99 
87304 B25B 78 

87305 B28D 81 

87 308 B02D 88 
87309 D06P 87 
873IO A63H 7k 
87311 B21D 90 

87312 PI6J 94 
87313 G03B 100 

Nr 
zgłoszenia Im. a 4 Stroiu 

1 2 3 

87314 B25B 7« 
87315 B07B 76 
87316 K)4n •»9 
87317 A6IP 71 
87320 SO 40 8 9 
87324 G03B 100 

87325 FO1L 91 
87326 40 IC 69 
87327 B29C 81 

87328 B60P 83 
87329 FI6C *5 
87330 BOW 75 
87331 H05K 102 

87333 F O 4 D 92 

87336 B65G 85 
87337 B01P 75 
87338 AD IM 70 
B7339 B25J 79 
87341 BÓ1Ł 83 
87342 A47B 70 
87343 B65G 85 
873^4 F26B 97 
87345 OO2P 86 

873»*9 FO4D 92 
87350 F04D 92 
87351 F160 93 
87357 BÓ5D 85 
«7358 FI6L 95 
87359 B25B 79 
87362 PI6L 95 
87662 A47B 71 
87873 F26B 97 
87882 B6OL 82 
87970 AÓ1C 71 
88018 B020 76 
88037 A01J 69 
88088 H02K 102 
88089 B24B 78 
88209 B23F 77 
88233 HO5K 103 
88238 F1ÓB 9* 
88283 KO1U 87 
88341 A01C 69 
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I. Wynalazki s t r 

Oział A - Podstawowe potrzeby ludzkie 2 
Dział 8 - Różne procesy przemysłowe; Transport 8 
Oział C - Chemia i metalurgia 25 
Oział 0 - Włókiennictwo i papiernictwo ." 39 
Oział E - Budownictwo; Górnictwo; Konstrukcje zespolone ...,*....... .... 40 
Oział F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska .. *6 
Oział G - Fizyka ..;.. 53 
Dział H - Elektrotechnika 6? 

Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków 104 

II. Wzory użytkowe 

A - Podstawowe potrzeby ludzkie *>9 
Oział 8 - Różne procesy przemysłowe} Transport 74 
Oział U - Chemia i metalurgia ... B6 
Oział 0 - Włókiennictwo i papiernictwo 87 
Dział E - Budownictwo} Górnictwo; Kon3trukc je zespolone 87 
Oział F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska .. , '1 
Dział G - Fizyrkd 9tí 

Dział H - Elektrotechnika 101 
Wykaz numerowy /głoszonych wzotdw użytkowych > . . .... 106 



I N F O R M A C J A . 

o o»naoh 1 warunkach prenumeraty 
na 1990 r. - dla czasopisma 

•BIULETYN URZĘDU PATENTOWEG0» 
oena 1 egz. w I kwartale - 1800 d 

Ceny w następnych kwartałach mogą ulec zmianie. 

W A R U N K I P R E N U M E R A T Y ! 

1. DLA OSÓB PRAWNYCH - INSTYTUCJI I ZAKŁADÓW PRACY t 

- instytucje 1 zakłady pracy zlokalizowane w miastach wojewódzkich i pozostałych 
miastaoh, w któryoh znajdują się siedziby Oddziałów RSW "Praoa-Książka-Ruoh" 
zamawiają prenumeratę w tyoh Oddziałach« - / . ; . ' 

- instytuoje i zakłady praoy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie aie ma Oddzia¬ 
łów RSWPrasa - Książka - Ruch" i na terenach wiejskich opłacają prenumeratę w 
urzędaoh pooztowyoh i u doręczycieli. 

2. DLA OSÓB FIZYCZNYCH - INDYWIDUALNYCH PRENUMERATORÓW: 

• osoby fizyczna zamieszkałe na wsi 1 w miejscowościach gdzie nie ma Oddziałów 
RSW "Prasa - Książka - Ruoh*1, Opłaca ją prenumeratę w urzędach pooztowyoh i u 
dorçozyoleli, 

- osoby fizyczna zamieszkała w miastaoh - siedzibaoh Oddziałów RSW "Prasa - Książ¬ 
ka » Ruoh", opłaoają prenumeratę wyłącznie w urzędach pooztowyoh nadawozo-od-
biorozyoh właaoiwyoh dla miejsca zamieszkania prenumeratora* 
Wpłaty dokonują uzywająo "blankietu wpłaty" na raohunek bankowy miejscoweG0 Od¬ 
działu RSW "Prasa-Kslążka-tluou". 

3« Prenumeratę ze zleoeniem wysyłki za granioę przyjmuje RSW "Prasa ,- Książka - Ruoh", 
Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa,konto 
PKO BP XV Oddział w Warszawie Nr 1658-201045-139-11«,Prenumerata ze zleoeniem wy¬ 
syłki za granicę pocztą zwykłą Jest droższa od prenumeraty krajowej o 50 3» dla zle-
oeniodawoów indywidualnyoh i o 100$ dla zleoająoyoh lnstytuoji i zakładów praoy. 

TERMINY PRZYJMOWANIA PRENUMERATY-na kraj 1 sa*ranŁoes 

- do dnia 10 listopada na I kwartał, I półrocza roku następneG0 oraz na oały rok 
następny, 

- do pierwszeG0 dnia każdeG0 miesiąca poprzedzająceG0 okres prenumeraty roku bieżąceG0 


