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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 Patentowego" o zgłoszonych wynalazkach i
wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" podane są w układzie klasowym według
symboli Int. Cl. 4 i zgodnie z § 27 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego PRL z dnia 12.XI.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 użytkowego,
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie wystawy jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo,
- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurą rysunku najlepiej obrazującą wynalazek lub wzór
użytkowy,
- liczbę zastrzeżeń,
Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl.4 podaje się wykaz zgłoszeń opublikowanych w
danym numerze w układzie numerowym.
*

*

*

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone kodem rodzaju dokumentu A2. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wniosek o udzielenie patentu (art. 26 ust. 3 u.o.w.) Urząd
Patentowy ogłasza o wniosku w „Wiadomościach Urzędu Patentowego.
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie mogą:
1) zapoznać się ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami patentowymi lub ochronnymi i
rysunkami oraz sporządzić z nich odpisy;
2) w terminie sześciu miesięcy - nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co do istnienia przeszkód uniemożliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego).
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi należy
nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: Urząd Patentowy PRL - 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188.
Informuje się, że odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. 1 można zamawiać w Urzędzie
Patentowym, przy czym w zamówieniu należy:
a) podać numer „Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer strony,
b) wskazać numer zgłoszenia, symbol klasyfikacji patentowej i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego.

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP
1. Urząd Patentowy PRL - NBP Oddział Okręgowy w Warszawie
konto: 1052-2583-222 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 Okręgowy 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 Okręgowy w Warszawie
konto: 1052-2583-139-32 - wpłaty za powołanie biegłego.
Warunki prenumeraty podano na III stronie okładki.
Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203,
00-950 Warszawa
URZĄD PATENTOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
Numer oddano do składu w listopadzie 89r. Ark. wyd. 10,96 ark. druk. 10,5. 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. z a m
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BIULETYN
URZĘDU PATENTOWEGO
Warszawa, dnia 5 marca 1990 r.

Nr 5/423/Rok XVIII

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce
I. Wynalazkach do opatentowarnia
II. Wzorach użytkowych do ochrony

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST9), które poprzedzają
informacje o zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do ochrony wzorach użytkowych, mają następujące znaczenie
(21) - numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
(22) - data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
(30) - dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (data, kod kraju, numer wcześniejszego
zgłoszenia). Przy pierwszeństwie z wystawy podaje się datę i oznaczenie wystawy
(51) - symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej:
cyfra pod kodem (51) oznacza kolejną edycję MKP
(54) - tytuł wynalazku lub wzoru użylkowego
(57) - skrót opisu
(61) - nr zgłoszenia głównego
(71) - nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego; który nie jest twórcą wynala/ku lub w/.oru
użytkowego
(72) - nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego
(75) - nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego, który jest (którzy są)
zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi)
Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są
literowo-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO
ST 16) zgodnie z przyjętymi symbolami:
A l - o g ł o s z e n i e zgłoszenia o patent
A2 - ogłoszenie zgłoszenia o patent tymczasowy
A3 - ogłoszenie zgłoszenia o patent dodatkowy
A4 - ogłoszenie zgłoszenia o patent tymczasowy dodatkowy
U1 - ogłoszenie zgłoszenia o prawo ochronne
113 - ogłoszenie zgłoszenia o prawo ochronne dodatkowe

I. WYNALAZKI
DZIAŁ A
P O D S T A W O W E POTRZEBY LUDZKIE
4(51) A01B

A2 21

279571

22

89 05 19

(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych,
Poznań
(72) Helwig Gerard, Bałoniak Mieozysław,
Łopatowski Jerzy
(54) Rama podwieszenia dla ciągnikowych
zawieszany on trzysekcyjnych wałów
uprawowyon

ozłonem rozsiewająoym /5/. Elementy zgarniakowe /&/ sekoji przenośnika, sąsiadujące w każdej
parze są przesunięte względem siebie w kierunku ruchu przenośnika na odległość nie prsekra0zająca połowy jego podziałki, a kolejne w kierunku ruchu elementy zgarniakowe / 8 / tej samej
sekoji mają różną długość i są łączone w grupy, przy ozym każdy element cięgnowy /!/ sekcji przenośnika /3/ ma dwa stopnie swobody
i jest odłąozalny.
/4 zastrzeżenia/

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia zawieszania na ciagnikach rolniczych
trzysekcyjnych wałów do uprawy gleby, a takže
łatwej zmiany szerokości roboczej zestawów
różnych typów tych wałów.
Rama podwieszenia charakteryzuje się
tym, że na końcach członu środkowego / 1 / ma
osadzone urządzenia nastawoze / 4 / do zmiany
rozstawu ramion bocznyoh /3/, powiązane z tymi ramionami w pobliżu ich przegubowych połączeń z ozłonem środkowym /1/. /4 zastrzeżenia/

4(51) A01C

A1(21) 274372

(22) 88 08 24

(71) Nauchno-Proizvodstvennoe Obiedinenie
po Mashinam Dlya Poołnroobrabotki,
Fodgotovki i Vnesenia v Pochvu Mineralnykh Udobřeny, Zaporozhie, SU
(72) Milovanov Alexandr Pavlovich,
Cherpakov jury Voailievioh, Fedotov
Nikolai Mikhailovioh, shevtsov Vladimir
Sergeevich Soherbina Georgy Grigorievich Emelyanov Valéry Anatolievioh
Shnonin Vladimir Alexeevich Chernikov
Boris Pavlovloh lonkonogy Alexandr
Valerievich
(54) Urządzenie do rozsiewania sypkich
materiałów
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że
sekcje przenośnika /3/, występujące w liozble większej od trzech połączone są w pary,
z których każda związana jest z osobnym

4(51) A01D

Al (21) 274341

(22) 88 08 19

(71) Półnoone Zakłady Przemysłu Lniarskiego
"LEHPOL", Szczytno
(72) Goździewski Ryszard, Baroikowski
Włodzimierz
(54) Odziarniacz lnu słanego
(57) Odziarniaoz składa się z ramy nośnej / 1 /
z kołami jezdnymi /2/, zespołu podbierającego
/ 3 / zamocowanego wahliwie do ramy /1/, zespołu
transportująeego składającego się z pasa transportująoego dolnego / 7 / i pasa dooiskowego
górnego /8/, zespołu odziarniającego się z
trzeoh napędzanyoh walców gniotącyoh /9/, ze* społu trzepiącego składająoego się z tarcz
trzepiąoyoh /10/ z rusztem /11/, oraz zbiornika nasion /12/.
/1 zastrzeżenie/

NR 5 /423/ 1990

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

pomocą zespołu dźwigni / 7 / i cięgien /&/.
Rygle te zapobiegają samoczynnemu a uiepożądanerau unoszeniu się tacy zaiarażalniczej /22/,
.podczas wybijania z niej bloku zamrożonych
ryb przez czopy wyoiskająoe / 4 / , przechodzące
poprzez specjalne otwory w tacach zamrażalniczych.
/I zastrzeżeń/

4(51) A01M

A2(21) 281964

(22) 89 10 23

(71) Instytut Budownictwa, Mechánizaoji
i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa
(72) ffargooki Marian, Kowalski Jan, Przykorski
Andrzej, Wargocki Grzegorz, Gratka
Stefan, Kosieradzki Edward
(54) Uchwyt ustalający ustawienie kąta rozpylacza szczelinowego na belce opryskującej
(57) Uahwyt ma postać przestrzennie wygiętego
pręcika / 1 / tworzącego U-kaztałtną obejma o
szerokości odpowiadającej odległości pomiędzy
spłaazozonymi ściankami /3/ rozpylacza, natomiast wygięte ku Bobie końoe p r ę d k a / 1 / aą
osadzone obrotowo w promieniowych otworaoh
/ 5 / wykonanych w korpusie /6/ rozpylaoza.
/1 zastrzeżenie/

4(51) A22C

A1Í21) 274396

(22) 88 08 24

(71) Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskioh
i Usług Rybackich "ODRA", Swinoujsoie
(72) ArcŁez Jerzy, Kułakowski Mikołaj,
llotowidło Ryszard, Wróbel Bolesław
(54) urządzenia do wybijania bloków zamrożonych ryb z tac zainrażalniczyoii
(37) Urządzenie ma wewnątrz korpusu przesuwną
pionową klatkę /2/. Klatka ta ma w górnej
ozęeoi pionowe ozopy centrujące /3/ i wyciskające /4/1 zaś od dołu podparta i połączona
jest z korpusem poprzez siłownik /5/ hydrauliczny, w górnej części korpusu usytuowane
są me onanizuj y ryglująoe, zawierające poziome
rygle /6/, wzajemnie sprzężone ze sobą za

4(51) A22C

A1(21) 274397

(22) 88 08 24

(71) Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich
i Usług Rybackich "ODRA", świnoujście
(72) Arcisz Jerzy, Kułakowski Mikołaj,
Motowidło Ryszard, Wróbel Bolesław
(54) Urządzenie do glazurowania bloków ryb
(57) Wynalazek rozwiązuje problem zwiększenia
jakości wytwarzanych powłok glazury na powierzchniach mrożonych bloków ryb oraz zwiększenia niezawodności działania urządzenia
do wytwarzania tych powłok.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że
cięgno członowe / 4 / opasujące koła / 2 / zwrotne przenośnika /1/ członowego jest prowadzona
w swej części górnej bezpośrednio nad powierzchnią rynny /12/ ślizgowej usytuowanej w zbiorniku /11/ w części poniżej otworów /17/ przelewowych. Wlot na rynna /12/ jest usytuowany
w pobliżu górnej części jednego z kół / 2 /
zwrotnych i w bezpośrednim sąsiedztwie wylotu
pochylni /10/ wejściowej. Wylot rynny ślizgowej jest usytuowany przy wejściu na odstawczy
przenośnik /9/ rolkowy, nachylony skośnie ku
górze i wiodący nad poziom na jakim usytuowane są otwory /17/ przelewowe. /5 zastrzeżeń/
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4(51) A22C

Al (21) 274771

(22) 88 09 20

(30) 87 09 2t - DJS - G8712702.4
(71) Nordischer Maschinenbau Rud. Baader
GmbH + Co KG, Lubeka, DB
(54) Urządzenie do miejscowej obróbki filetów
rybnych zwłaszcza do usuwania defektów
(57) Urządzenie ma napędzana obrotowo pipetkę
ssącą /5/, połączoną ze źródłem próżni«
Pipetkę /5/ etanowi rurka /6/ zamknięta na
swoim wolnym końcu /7/, wyposażona w co najmniej jeden boczny otwór ssący /9/ w pobliżu
końca
/7/
/6 zastrzeżeń/

4(51) A23L

A1 21

280945

22

Korpus posiada gniazdo /!/ do łączenia go
z innymi wózkami. Na cięgnie /S/ łączącym
wózki jest obci.^nik /9/ dla porządkowania
ułożenia cięgien /8/.
/4 zastrzeżenia/

4(51) A47H

Al (21) 274920

(22) 88 08 30

(75) Młynarska Hanna, Warszawa
(54) Wózek zaczepu do zawieszania firanek,
stor i zasłon wspofpracujący z karniszem
drążkowym
(57) Wózek składa się z korpusu /1/ i zaczepu
/2/ wykonanych rozłącznie i współpracujących
ze sobą obrotowo. Płaszozyeny /3/ współpracy
wózka z karniszem są względem karnissá pryzmatyczne. Połączenie i rozłączeni« wózka z
innym wózkiem jest realizowane przez cięgno
/8/ i gniazdo
/1/.
/4 zastrzeżenia/

89 08 0

(30) 88 08 08 - U3 - 229,965
89 06 15 - US - 366,457
(75) Môlnychyn Paul, Loudon, CA
(54) Sposób wytwaraania kompleksu
białkowo-lipidowego

(57) Sposób polega na tym, że wprowadza się
si
w sposób ciągły materiał roślinny i płynny
produkt uboczny z mleka w stosunku ciał stałych do cieczy nie większym niż 1:4 kg/l do
wysokoudarowego urządzenia do wydobywania
tłuszczu, przy czym tworzy się zawiesinę,
którą następnie rozdziela się na fazę ciekłą
zawierającą roztwór trwałego kompleksu białkowo-lipidowego i fazę stałą posostałoaoi.
Fazę ciekłą zatęża sie i suszy otrzymując
kompleks białkowo-lipidowy.
/15 zastrzeżeń/

4(51) A47H

A1

(21) 274919

(22) 86 08 30

(75) Młynarska Hanna, Warszawa

4(51) A47H

A1(21) 274921

(22) 88 08 30

(75) Młynarska Hanna, Warszawa
(54) Wózek zaczepu do zawieszania firanek,
ator i zasłon, współpracujący zkarnjazem o przekroju odwróconego "T"
(57) Wózek składa się z korpusu /1/ i zaczepu
/2/ wykonanych rozłącznie i współpracująoyoh
ze sobą obrotowo. Odległość pomiędzy osią
rolek obrotowych /3/ i powierzchnią dolnej
ozęsci korpusu /'\/ współpracującą z karnis zem
jest tak dobrana, aby zapobiegać przekoszaniom
wózka względem karnisza. wózek zawiera oięgno
/8/ z obciążnikiem /9/.
/4 zastrzeżenia/

(54) Wózek zaczepu do zawieszania firanek,
storn 1 zasłon
(57) Wózek składa się a korpusu /1/ i zaczepu
/2/. Górna część korpusu /1/ ma rolki obrotowe /3/. Korpus /1/ ma gniazdo /4/ do nocowania zaczepu /2/ tak ukształtowane, żeby połączenie lub rozłączenie korpusu /1/ i zaczepu
/2/ wymagało ich wzajemnego przekąszenia.

4(51) A61B A1(21) 274402
(22) 88 08 26
(71) Zjednoczone Zespoły Gospodarozs Zakład Mechaniki Precyzyjnej, Konstancia
-Jeziorna
(72) Jlka Marcin, Solińska Grażyna,
Żyłka Janusz
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f54) Stetoakop elektroniczny z układem
detekcji zniekształceń
(57) Stetoskop zawiera mikrofon wbudowany w komorę akustyozną /1/, połączony kablem / 2 / z
przedwzmacnlaczera /3/» do wyjścia którego dołąozony jest wzmacniacz / 4 / pracujący w układzie silnego sprzężenia zwrotnego, do którego
dołączony jeat przetwornik elektroakustyczny
/5/. Do wejścia wzmaoniacza / 4 / dołączone są
połączone szeregowo: wzmacniacz zniekształoeń
nieliniowyoh /6/, detektor /7/, wzmacniacz
/8/ i dioda świecąca /9/>
/1 zastrzeżenie/

/21/ z rolkami /17/, które przytwierdzone
są do obejmy /18/ t na której osadzona jest
główka /IS/ z rączkami /20/. /4 zastrzeżenia/

4(51). A61K
4(51) A 6 1 F

M 21

274404

22

88 08 26

(71) Centralny Ośrodek techniki Medycznej,
Warszawa
(72) Marciniak Jan, Blachowskl Wojoieoh
(54) 3poa<5b sterowania bioelektrycznego
ruchami protezy ręki 1 układ sterowania
ploeiektrypznego silnikiem elektrycznym
protezy ręki
(57) Układ zawiera dwie elektrody /1, 2/, dwa
wzmacniacze /3, 4/» generator / 5 A mostkowy
stopień sterujący /6/, odłącznik dopływu ener
gii / 8 / oraz silnik /*/ współpracujący z magne
sem stałym /9/ i ozujnikiem kontaktronowym
/10/. Przedmiotem wynalazku jest również sposób
działania powyższego układu. /3 zastrzeżenia/

(22) 88 08 30

A K 2 1 ) 274473

(75) Ryszka Florian, Sosnowiec, Dolińska
Barbara, Katowice; Ryszka Azalina,
Sosnowieo
(54) Sposób otrzymywania hormonów
gUkOprotelnoWýoh
(57) Sposób polega na ty«, ii áwieio mrożone
lub liofilizowane wieprzowe przysadki mózgowe
sa ekstrahowane a po oddzieleniu ekstraktu
od pozostałości strąca sie frakcję gonado
tropin. Uzyskany osad zawlerająoy glikoproteiny ekstrahuje się octanem amonu o pH 6,2»
Część rozpuszczalną przepuszcza się przez
kolumny wypełnione odpowiednimi żywicami typu
kationit i anionit. Hormon zaadsorbowany na
odpowiedniej żywicy zostaje aeluowany mieszan
ką eluaoyjną zawierającą bufor ootanowo-araonowy i etanol. Eluat zostaje strąoony etanolem,
a następnie po strąceniu odpowiedniego hormonu
zostaje on przemyty etanolem i wysuszony aceto
nem,
/o zastrzeżeń/

4(51) A61K

A1(21) 280071

(22) 89 06 16

(30) 88 06 16 -,HU - 30§8/88
(71) Chinoin Gyagyszer es Vegyészeti
Termékek Gyára RT., Budapeszt, HU
(54) Sposób wytwarzania, preparatów
farmaceutycznych

4(51) A61H

Al (21) 274369

(22) 88 08 24

(71) Zakład Techniki Medycznej przy Centrum
Zdrowia Dzieoka, Warszawa
(72) Nalewa Tomasz, Zewar Ireneusz,
Szymańaka-Dolata Bożena, Andrzejczak
Marian
(54) Stacjonarny przyrząd rehabilitacyjny
Ho nauki chodzenia
(57) Przyrząd ma do podstawy /1/ przytwier
dzone ramiaki /11/ z ruchomymi kolumnami /10/,
na których osadzona jest półka /15/ z sie
dziskiem /16/. Pomiędzy półką /15/ a górną
listwą /9/ znajdujŐ się metalowa prowadnica

(57) Sposób wytwarzania preparatów farmaceu
tycznych w postaci stabilnej wodnej suspoemulsji
zawierająoej prymycynę, polega na tym, se 0,25% wagowo prymyoyny licząo na produkt końcowy
rozpuszoza albo zawiesza się na ciepło w 5-2556
wagowo glikolu propylenowego i otrzymany roz
twór albo zawiesinę njiesza się na zimno albo
oiepło z 0,5-5% wagowo nie jonogennymi powierzohniowoosynnymi substancjami, 0-1556 wagowo dal
szymi substancjami pomocniczymi i do 10055
wagowo destylowanej wody i następnie ewentual
nie ustawia wartość pH = 8 stosująo Ns^HPO^ x
2H9O.
/3 zastrzeżenia/

4(51) A62B

A1 (21) 274522

(22) 88 09 03

(75) Kliraowioz Tadeusz, Białystok

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
(54) Maska chirurgiczna.
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia zaparowywania okularów w ozaaie operacji chirurgicznych bez zmniejszenia skuteczności filtrowania bakterii. Maska charakterysuje sie wykonaniem części filtrującej/1/
8 oo najmniej podwójnie złożonej włókniny, przy
ozyro górne wiązanie /3/ wzmocnione jest plastyoznya aztywnlkiem /2/.
/2 zastrzeżenia/

4(51) A63C

Al (21) 274517
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na której znajduje się talerzyk IM z obro
towo mocowanymi płytkami ruchu postępowego
/2/ i ruchu obrotowego /3/ osłonięte osłoną
/7/. W wybraniu osłony /7/ znajduje się
nakładka /8/ hamulca połączona z wystającymi
na boki piętki ramionami /14/ hamulca.
Między płytką ruchu postępowego /2/ a płytką
ruohu obrotowego /3/ umieszczone są dwie
sprężyny naoiskowe mocowane na zaozepach
płytek /2/, /3/. Nakładka /&/ hamulca posia
da sprężynę naciągową /13/ mocowaną końcami
do podstawy /I/. W nakładce /8/ usztywnionej
wkładką /9/ umocowana jest obrotowo rolka /10/
i oá /11/ nakładki. Umocowana do podstawy /1/
osłona podporowa /16/ posiada na swym zakoń
czeniu krzywkę /18/ współdziałającą z nakład
ka /8/ hamuloa. Do płytki ruohu postępowego
/2/ mooowane są z dwóch boków łączniki /19/
zespalające piętkę z uchwytem tylnym wiąza
nia.
/1 aastrzeżenie/

(22)88 09 02

(71) Zakłady Sprsçtu Sportowego "Polaport",
Bielsko-Biała
(72) lilkłassewios Waldemar, Dietrioh Andres:),
Dutka Andrsej, Rapaaa Henryk, Piotrowski
Bronisław
C54) Piętka obrotowa tJlnogouohwytu
peapieogaikowego Wiaaania narciarskiego
(57) Piętka obrotowa tylnego uchwytu bezpleosnlkowego wlą&ania narolarskiego s wbudowanym
hamuloem narty składa si« z podstawy /1/,
DZIAŁ B
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
4(5l) B01D

A3(21) 274444

(22)

88 08 29

(6l) patent 138942
(71) Polska Akademia Nauk Instytut Katalizy
i Fiaykoohemii Powierzchni, Krakow
(72) Wojciechowski jersy. Foryś Jadwiga,
Janas Janusz, Iliohaiski Laazek. Raohwał
Andrzej, Piekareka-Sadowska Halina,
Maoiejewski Mirosław, Wysocki Zygmunt,
Pindal Marek, Jakubowski Bogusław,
Uacaek Wiesław

zawierająoych umieszczone na perforowanych
dennicach po jednej warstwie katalizatora,
po jednej warstwie wypełnienia słabo prze
wodzącego ciepło i j?o jednej warstwie wypeł
nienia dobrze przewodzącego ciepło, charakte
ryzuje się tym, żo reaktory /1/ i /2/ połą
czone kolektorem /3/, wyposażone są w jeden
wentylator / H / tłoczący zanieozyszozene
zy oraz zawór rewersyjny /16/ do zmiany
erunku przepływu gazu na odwrotny.
/3 zastrzeżenia/

S

(54) Craadzenie do usuffąftia aanloczysaoaen
organicznych, ewłagzoga etyięnu z
(57) Urządzenie do usuwania zanieozyseozeń
organloznyoh zwłaszcza etylenu, składające
się z połączonych kolektorem dwóch reaktorów

4(51) B01D

A1C21) 280207

(22) 89 06 23

(30) 88 07 01 - AU - PI 9116
(711 Lowan /Management/ PTY. LIMITED,
Sast Olenelg, AU
(54) Odśrodkowa oaadzarka wstrząsowa
(57) Wynalazek dotyczy odśrodkowej osadzarki
wstrząsowej, w której szlam jest wprowadzany
do wirująoej komory ograniczonej promieniowo
przez ekran i w której są rozdzielane materia
ły ze względu na ich zróżnicowane ciężary
właściwe.
Odśrodkowa oaadzarka wstrząsowa zawiera
ekran /28/ ograniczający komorę /29/ ze stre~
fą osiową i strefą obwodową z Komorą płukania
/31/ oddzieloną od strefy osiowej przez wy
brzuszenia« Oaadzarka zawiera ponadto środki
do wprowadzania materiału do strefy osiowej
oraz elementy rozsuwające, które sekwencyjnie
rozsuwają wybrzuszenia.
/19 zastrzeżeń/
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(54) Koło biwakowe młyna wentylatorowego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia trwałoeoi płyt bijakowyoh. Koło biwakowe charakteryzuje się tym, że ozęać wewnętrznych płyt bijakowyoh ma występ /5/, którego
wierzchołek wystaje poza obrys wewnętrznej
krawędzi tarczy / 2 / w kierunku oai obrotu
koła bijakowego.
/2 zastrzeżenia/

4(51) B01D

A1(21) 280804

(22) 89 07 28

(30) 88 07 29 - PR - 88,104,02
(71) Solvay & Cie /Societě Anonyme/,
Bruksela, BE
(72) Ninane Leon, Detry Leopold
(54) Sposób i urządzenie do krystalizacji
iubstanoji mineralnej oraz kryształy
chlorku sodu
(57) Sposób polega na stosowaniu złota flttidyzowanego kryształów, przez które praepuszoza
sie strumień przesyoonego roztworu do rozdzielacza umieszczonego poniżej złoża kryształów i utrzymuje się go w temperaturze, w której stężenie przesyconego roztworu jest oo
najwyżej równe stężaniu odpowiadającemu nasyceniu.
Urządzenie oharakt«ryzuje sie tym, że
rozdzielacz /12/ reaktora ze złożem fluidyzowanym dzieli komorę /2, 3/ pierśoienlową na
komorę /3/ dolną zasilania roztworem przesyconym i komorę /2/ górną kryatalisaojl tworzącą reaktor ze złożem /14/ fluidyzowanym, przy
czym rozdzielacz /12/ ma termostat.
Kryształy stanowią jednolite kuliste ziarna chlorku sodu.
/10 zastrzeżeń/

4(51) B02C

A2(21) 279711

(22) 89 05 30

(75) Chojnaoki Władysław« Kisiele
(54) Urzadge^ie rozdrabniająoę
-(57) Urządzeni» ma lej zsypowy /1/ a otworem
wysypowym /2/ 1 u góry mooowane klapy /9/ >
możliwośoią przesuwu i pochylenia w przegubaoh /10/. Na Âoianaoh DOcanyon leja zsypowego /I/ umiesaozone są tarosé rozdrabniająoe
73/ i / 4 / mająoe na ołassoayznaoh roadrabniająoyoh wyprofilowaną pow* erzohnię w postaci
wrębów, przy ozym tarosa rozdrabniająca /3/
mocowana jest na wałku /5/, na którym nasadzone jest koło pasowe /€/,natomiast taroza
rozdrabniająca / 4 / osadzona jest na wałku /7/«
/I zastrzeżenie/

4(51) B03B

A1(21) 274441

- (22) 88 08 29

(71) Główna Biuro Studiów i Projektów
Przeróbki Węgla "SEPARATOR", Katowio«
(72) Reiser Stanisław, Jedo Antoni,
Jachna Wacław, Solik Waoław
(54) Sposób i ursądzsnie do odwadniania
Tjdaiyrifcowania na mokro mieszaniny
ziaren mineraŁÓ<iP

4(51) B02C

A1 21

274390

22 88 08 24

SS Jpektrownia Turów, Bogatynia
(72) Krzywoszyński Wacław, Turczyńskl
Henryk, Szymański Marian

(57) Sposób odwadniania i klasyfikowania na
mokro mieszaniny ziarn minerałów, polega na
tym, że przepływ klasyfikowanej mieszaniny
mającej określoną prędkość początkową na
ozęsoi nadawczej powierzchni sitowej jest
wspomagany składową sił grawitacji wynikającyoh z pochylenia, a na części wysypowej jest
hamowany siłami grawita-oji. przy o żyra maksy
malna wartość składowej sił grawitacji wspoma
gającej przepływ jest w przybliżeniu dwukrot
nie większa od maksymalnej wartości składowej
hamującej.

BIULETYH URZĘDU PATENTOWEGO

Urządzenie do odwadniania i klasyfikowania na mokro mieszaniny ziarna minerałów, składa się z rzaszota /1/, utworzonego ze ścian
bocznych w kształcie rombu, z belek poprzecznych łączących ściany boczne rzeszota i usztywniających konstrukcję, z powierzchni sitowej /3? wykonanej w postaci wycinka powierzchni walcowej o szczelinaoh równoległych do
tworzącej zakończonej narożami /4/, pochylonej w kierunku spływu materiału, z zespołu
nadawczego /5/ złożonego z rurooiągu i dysay
/6/ z krzywoliniową płytą rozprowadzającoodchyłającą, rozszerzającą się w kierunku spływu mieszaniny, z elementów sprężystych, na
których usadowione jest rzeszoto /1/ i z wibratora /8/.nadającego powierzchni sitowej
ruch drgający. Urządzenie w drugim wykonaniu
składa się z rzeszota /9/ o ścianach booznyoh tworząoych rama nośną, połąozonyoh belkami poprzecznymi /10/, z powierzchni sitowej
/11/ w kształcie niecki, zaozynającej się
krawędzią nadawoza /12/ i zakończoną krawędzią wysypową /13/, z powierzchni sitowej płaskiej /14/ połączonej z powierzchnią sitową
/11/ i z drugą powierzchnią płaską /15/ poohyloną w kierunku spływu mieszaniny o określony
kąt, z rynny nadawczej /16/ podającej mieszani*
ne na ruszt /17/ umleszozony nad powierzohnlą
sitową /11/, z elementów sprężystych /18/, z
elementów zraszających /19/> z napędu wibracyjnego /20/, z rynny spustowej /21/ odprowadzającej sklasyfikowany materiał na powierzchni sitowej /11/, z rynny wysypowej /22/
odprowadzającej sklasyfikowany materiał na powierzchniach sitowych / H / i /15/f z rynny
spustowej /23/ umieszczonej pod powierzchniami sitowymi /14/ i /15/.
/4 zastrzeżenia/
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/9/ siłą zależną od obciążenia ciężarkiem.
Następnie przy dalszym ruchu płyty / 4 / chorągiewki /5/ przechodzą w przestrzeń roboczą
frezów /I, 2/, gdzie podlegają czyszczeniu.
Urządzenie charakteryzuje się tyra, że
frezy tarczowe /1, 2/ o uzębieniu czołowym są
osadzone po dwa na dwóch równoległych wrzecionach, przy czym osie wrzecion są prostopadłe
do obrabianych płaszczyzn chorągiewek /5/,
Frezy /1,2/ na wrzecionach osadzone są sprężyście w odległości od siebie poprzez zespół
podkładek elastycznych umożliwiających ich
odchylanie. Krawędzie tnąoe frezów /1, 2/
nachylone są obustronnie do chorągiewek /5/
pod kątem, a wierzohołki ich zakońozone są
promieniem.
/2 zastrzeżenia/

4(51) B09B

A1(21) 280921

(22) 89 08 04

(30} 88 08 05 - CH - 2984/88-7
(71) Dr Bans Weber - Anneler, Brugg, CH
(54) Sposób otrzymywania składników.
pierwiastków albo związków z mieszanin
materiałów

4(51) B08B

A1(21) 274469

(22) 88 08 31

(71) Centralne Laboratorium Akumulatorów
i Ogniw, Poznań
(72) Fedder Edward, Szpak Andrzej
(54) Sposób 1 urządzenie do czyszczenia
oŁorągiewek płyt alcumulatorów kwasowych
(57) Sposób polega na tym, &e połąozona sto
pami podwójna płyta / 4 / z chorągiewkami /5/
w procesie czyszczenia przesuwana jest zabie
ra kam i /7/ w kierunku frezów /1, 2/. W pierw
szej kolejności jest ona centrowana w stosunku j
do frezów /1, 2/ oporami /8/ znajdującymi się
po obu stronach płyty /4/ z jednoozesnym
dociskaniem do prowadnic stałych dociskaczami

(57) Sposób polega na tyra, że w pierwszym
etapie mieszaninę materiałów będących odpadami
w prooesaoh produkcyjnych i konsumpcyjnych
ogrssewa sie do temperatury 35O°C-1O5O°C i poddaje reakcji z mieszaniną zawierającą parę
wodną, przynajmniej jeden gaz palny, tlen i
dwutlenek węgla, tak długo aż część organiczna w wyjsolowej mieszaninie materiałów zostanie rozłożona do wartości wynoszącej poniżej
100 ppm, przy czym otrzymuje się stałą nieorganiczną mieszaninę produktu oraz mieszaninę
gazową. W drugim etapie otrzymaną mieszaninę
gazową w temperaturze 95O°-1O5O°C w ciągu co
najmniej jednej sekundy^rozszczepia się na
małocząsteozkowe związki i/albo pierwiastki.
W trztłoim etapie otrzymane małocząsteozkowe
związki l/albo pierwiastki wprowadza się w
temperaturze 200°-800°C do wody, aby oddzielić
powstałą mieszaninę tlenku węgla i wody określoną jako gaz syntezowy a pozostałe małocząsteozkowe związki i/albo pierwiastki zatrzymać
w wodzie otrzymują popłuczyny. W czwartym
etapie zmieszany z parą wodną gaz syntezyowy
w sposób katalityczny przekształca się w ciekłe
węglowodory i/albo alkohole a otrzymane gazowe
węglowodory i dwutlenek węgla dodaje si§ do
używanego w pierwszym etapie gazu palnego.
/13 zastrzeżeń/
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A1 21 274358
22 88 08
4(51) B21C
(71) przedsiębiorstwo Techniczno-Produkcyjne
Przemysłu Metalowego "Technokabel",
Warszawa
(72) Germata Marian. Więckowski Władysław,
jarzębski Stanisław, Jaslk Jan
(54) Ciągadło z wkładką z diamentu naturalnego lub syntetycznego
(57) Celem wynalazku jest zwiększenie trwałości ciągadła*
Ciągadło według wynalazku oharakteryzuje
się tym. że pomiędzy stożkiem smarującym /3?
a stożkiem roboczym / 5 / występuje stożek przejściowy /A/t którego kąt jest większy od kąta
roboczego, a mniejszy od kąta smarującego, zaś
pomiędzy częścią cylindryczną /6/ a stożkiem
wyjściowym / 8 / jest faza o kącie około 30° oraz
długości od 0,1 do 0,3 długości cylindra /6/.
*
/2 zastrzeżenia/

Urządzenie składa aię z głowicy /5/ w
której osadzono przesuwną matrycą górna / 1 /
i stałą matrycę dolną /3/. w matrycy górnej
/V osadzono kołek kalibrujący /3/ a w osi .
wzdłużnej matrycy w odległpsci równej długości podzlałki /L/ od istniejącego kołka kalibrującego /3/ osadzono dodatkowy kołek kalibrujący / 4 / . Kołek kalibrujący /3/ ma czcáó
waloową której długość lioząo od powierzchni
matrycy jest większa od długości części walcowej /k/ dodatkowego kołka kalibrującego / 4 /
o wielkość równą grubości drutu po zagnieceniu /g/.
/1 zastrzeżenie/

4(51) B22D

A1 (21) 280160

(22.). 89 06 22

(30) 88 08 31 - EP - 881H176.6
(71) Metaoon AG, Zurych, CH
(72) Tinnes Bernard, Vetterli Walter

4(51) B21D

A1(21) 274343

(22) 88 08 22

(71) Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw
Maszyn i Urządzeń Hutniczych "HCJTMASZPROJEKT-HAPEKO", Katowice
(72) Wąsowaki Czesław, Stach Joachim

(54) Ogniotrwały zeapdł płyt dla trójpłytowy oh aamimłgć zasuwowy on
(57) Ogniotrwały zespół płyt charakteryzuje
się tym, że otwór /12/ płyty wylotowej /3?
ma w kierunku zamykania przesunięoie fxf
osi względem otworu / 4 / przepływowego płyty
/ 1 / wlotowej oraz raa stożek /14/ od strony
wlotu.
/6 zastrzeżeń/

("54) Sposób i urządzenie do osiowania
ilneažow w prostownicaoň dwurolkowyoh
(57) Sposób polega na tym, że w osi prostowania ustawia się wzoroowy pręt, a następnie
przechyla się uchylne płyty wraz z lineałarai
aż do zetknięcia ozołowyoh powierzchni lineałów z obu stron z wzoroowym prętem.
Urządzenie oharakteryzuje się tym, że
ma usytuowane na górnym korpusie /2/ prowadnice /1/ i pręty /3/, z podporami / 4 / w
kształcie pryzmy, do ustalenia położenia wzór«
cowego pręta /5/.
/2 zastrzeżenia/

4(51) B22D
4(51) B21P

Al (21) 274497

(22) 88 08 31

(71) Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw
Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi "ponarBipron, zakład Projektowania i fiealizaoji| Zabrze
(72) Podgórski wojcieoh. Przybyła Antoni,
3kowron Henryk, Felkel Janusz/ Iwańaki
Kazimierz, De Lorm Jerzy
(54) Urządzenie do zagniatania oozek na
tłrutacu. profilowych do ąit szczelinowych
(57) Sita szczelinowe wchodzą» w skład przesiewaozy do kopalin zwłaszcza węgla.

A1 (21) 281130

(22) 89 08 22

(30) 88 08 31 - EP - 88114177.4
(71) Metacon AG, Zurych, CH
(72) Ceochini Silvio,'Vetterli Walter
(54) Sposób sterowania zamknięciem zasuwowym,
žwiLaszoža w metalurgicznych urządzeniach
<Tô" odlewania ciągłego
f57) Sposób sterowania polega na wyznaczeniu,
poprzez programowe sterowanie, położenia dławiącego krawędzi uaktywnionej zasuwy /5/,
na podstawie ooeny poprzednich położeń dławiąoyoh krawędzi zasuwy /5/, co zapobiega wahaniom poziomu napełnienia krystalizatora /9/.
/ć zastrzeżeń/
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śrubowy docisk /13/ połączony z korpusem
/ 3 / i opierający się podczas rozv?ierania zebÓw na górnej powierzchni piły tarczowej /I/,
Stożek /9/ jest połączony z przesuwną podporą
/ 8 / za pomocą czopu /11/ z regulacyjnym pierścieniem /12/ do ustalania jego położenia w
pionie, a przesuwna podpora /&/ raa zacisk /10/
do blokowania jej położenia w poziomie.
/2 zastrzeżenia/

4(51)
4(51) B23B

A1(21)

274483

(22) 88 09 01

B23Q
B65G

A1(21) 274364

(22) 88 08 22

(71) centrum Badawczo-Konstrukoyjne Obrabia-.
rek t Pruszków
(72) niedbała Marian

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obrabiarek
i Urządzeń Specjalnych, Poznań
(72) Talarowski Henryk, Stachowiak Piotr

(54) Urządzenie do zaciaku zespołów na
prowadnicach

(54) Spoadb i urządzenie do orientowania
wałków, zwłaszcza elementów tocznych
Ifożyak

(57) Urządzenie służy do hydraulicznego zaciskania zespołów na prowadnicach, a zwłaszcza
do zaciskania koników tokarskich.
Urządzenie ma koi*pus / 1 / , w którym osadzony jest klin / 4 / oraa listwy / 2 , 3/ ze śrubami.
Listwy /2, 3/ zaopatrzone są tr tłoczki hydrauliczne w otwory / 8 , 9/, którymi doprowadzony
jest olej do tłoczków. Sruby z pakietem sprężyn /11/ oparte są z jednej strony o korpus
/1/, a
drugiej o podkładkę oraz nakrętkę
/I3/.
/1 zastrzeżenie/

4 (51) B23û

A1(21) 274506

(22) 88 08 31

(75) Kula Janusz, Dąbrowa Górnicza
(54) Przyrząd do rozwierania zębów pił
tarczowych
(57) Przyrząd ma przecięty ukośnie tłocznik
gnący, którego górna część stanowi stempel
/ 2 / zabudowany przeauwnie w korpusie /3/, a
dolna część matrycę / 6 / osadzoną w podstawie
lit tego korpusu /3/. Na podstawie / 7 / jest
zamocowana przesuwna podpora / 8 / obrotowego
trzpienia w pootaci stożka /9/ do nasadzania
piły tarczowej / 1 / . Pomiędzy tłocznikiem
gnącym i obrotowym trzpieniem znajduje aię

(57) Sposób polega na tym, że uszeregowany
strumień wałków o osi pionowej, drogą transportową przesuwa się grawitacyjnie i poprzez otwór w płytce wprowadzającej, szeregowo przemieszcza się do wzdłużnego kanałka łącznika,
gdzie za pomocą popychaćza, szeregowo w kierunku poprzecznym przesuwa się do śrubowego kanałka waloa orientującego, jednooześnie zamykając tłoczkiem popyohacza otwór w płytce wprowadzającej, aż do chwili całkowitego powrotnego skoku popychaoza. Wałki o osi pionowej przesuwając się wzdłuż kanałka śrubowego obracają
się o kąt §0° tak, że urządzenie orientujące
opuszczają wałki o poziomo zorientowanej osi.
Następnie grawitaoyjnie tworzącą przetaczają
się w rynnie, jak po równi pochyłej, w ustalonym kierunku.
Urządzenie charakteryzuje się tym, ie
orientownik składa się z łąoznika / 1 / i orientującego walca / 2 / . Łąoznik / 1 / jest wielościanem foremnym o parzystej ilości ścian, umieszczonym współosiowo z orientującym walcem / 2 /
o średnicy równej średnicy koła wpisanego w
podstawę łącznika /1/'. Na oałej długości jednej ściany łącznica / 1 / , równolegle do jego osi
wykonany je3t jeden wzdłużny kanałek /3/ o
przekroju prostokątnym, którego szerokość jest
mniejsza od przekątnej oraz większa od średnioy wałka / 4 / t Natomiast orientujący walec
/ 2 / ma śrubowy kanałek / 5 / o przekroju prostokątnym, będący przedłużeniem wzdłużnego kanał-
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ka /3/ i o jego wymiarach, usytuowany wzdłuż
linii śrubowej obejmującej 1/4 obwodu orientującego walca / 2 / na, całej jego długości,
ponadto wzdłużny kanałek / 3 / ograniozony jest
od góry wprowadzającą płytką /b/, która atanowl element pośredni pomiędzy otworem wylotowym
transportowej drogi /7/, a łącznikiem /1/.
Oś otworu wylotowego transportowej drogi / 7 /
usytuowana jest prostopadle do osi symetrii
wzdłużnego kanałka /3/, a średnica otworu wylotowego równa jest szerokości wzdłużnego kanałka /3/« Popychacz / 8 / wykonujący ruch posuwisto -zwrotny o skoku równym długości łąoznika /1/, ma oś popychacza /&/ usytuowaną w
płaszczyźnie wyznaczonej przez osie popychanych wałków /4? we wzdłużnym kanałku /3/
łąoznika /1/.
/9 zastrzeżeń/

4(51) B23Q

A1(21) 274378

(54) Wkładka skrawająca o małej objętośoi
(57) Wkładka charakteryzuje się tym, że ma
płaskie ścianki wewnętrzne /3/, których tworzące, w każdym przekroju równoległym do powierzchni / 1 / natarcia, są odpowiednio równoległe do tworzących ścianek zewnętrznych
/2/.
/1 zastrzeżenie/

A1 (21) 274431

A1 (21) 274447

(22) 88 08 29

(71) Akademia Techniczno-Rolnioza im. J.J.
Sniadeckich, Bydgoszcz
(72) Bielski Ireneusz
(54) Kształtka skrawająca do narzędzi
skiadanyon
(57) Kształtka skrawająoa ma kształt wieloscianu, który na powierzohniach zewnętrznych
/ 2 / ma wybrania w kształcie ostrosłupa o bokaoh podstawy odpowiednio równoległyoh do krawędzi skrawających /3/>
/1 zastrzeżenie/

(22) 88 08 23

(71) Akademia Techniczno-Rolnioza im. J.J.
Śniadeokioh, Bydgoszcz
(72) Bielski Ireneusz

4(51) B23Q

4 (51) 323Q
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(22) 88 08 26

(li) Akademia Teohniczno-Rolnlcza, Bydgoszcz
(72) Bielski Ireneusz

(5i)-B23Q

A1 (21) 274521

( 2 2 ) 8 8 09 02

(71) Centrum Mechanizaoji Górnictwa
"Komag", Zakład Budowy Maszyn Doświadozalnyoh, Zabrze
(72) Puoka Joaohim, Miłek Józef
(54) Ciśnieniowy zabierak palcowy do
obrabiarKi
(57) Ciśnieniowy zabierak według wynalaaku,_
złożony z członu tylnego /1/ i z trzonu
przedniego /2/, charakteryzuje się
tym, że ma palce zabierakowe /i6/ prowadzone w otworach założpnej na trzonie przednim / 2 / tulei prowadząco-centrującej /I5/,
osadzone ściętymi powierzchniami swoioh końcówek na powierzohniaoh zewnętrznych, ukształtowanej zewnętrznie w postaci wieloboku tulei
/I7/, założonej również na trzonie przednim
/2/, przy czym palce zabierakowe /16/ są sprzężone mechanicznie z tłokami /20/, umieszczonymi w wprasowanyoh w otwory trzonu przedniego / 2 / tulejach /19/, stanowiących ioh
cylindry, połączone z pierścieniową komorą /!/
trzonu tylnego /1/.
/1 zastrzeżenie/

(54) Wkładka skrawającą specjalna
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia stopnia wykorzystania materiału narzędziowego w narzędziach składanych.
Wkładka skrawająca charakteryzuje się
tym, że ma kształt pierścienia ograniczonego
od zewnątrz powierzchnią krzywoliniowego / 2 /
o promieniu większym od połowy średnicy plerśoienia oraz ma otwór /5/ z rowkami /3/.
/2 zastrzeżenia/
4(51) B23Q

A1(21) 281300

(22)

89 03 04

(75) Tabędzki Krzysztpf, Poznań
(54) Sposób i układ sterowania pozyoyjnego
iupôrtem obrabiarki, zwłaszcza przecinarki
(57) Sposób sterowania polega na wyznaozeniu
z rejestru cyfrowego odwzorowania bieżącej
pozycji euportu i z rejestru cyfrowego odwzorowania zadanej pozycji suportu, "niedomiaru11
przy jednoczesnym sterowaniu zespołem
napędowym w funkcji tegoż "niedomiaru11, który
korygowany jest w funkoji błędu pozycjonowania
suportu, a przed każdym cyklem pracy obrabiarki, dokonuje się skalowanie układów pomiarowych.
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Układ sterowania charakteryzuje sig
tym, że. ma zespół /3/ dojazdu preoyzyjnęgo,
którego we jsoda /A/ połączone aą z wyjściami
meandrowymi przetwornika /1/ obrotowo-impulBowego. Wyjecie /B/ połączone jest z wejściem
programowym /£/, a wyjście /C/ z wejśoiem
Informacyjnym /D/ mikrokomputera /4/ t z którego wejściem informacyjnym /F/ połączone jest
wyj soie kalibrujące przetwornika /1/, a wejśoiaoi informaoyjnymi /P1, 0/ połąozony jest czujnik /5/ bazowy i programator /6/ przyciskowy,
natomiast jego wyjścia sterujące /H/ poprzez
zespół /7/ komutacyjny są przyłączone do wejść
zespołu /8/ napędowego suportu /9/ obrabiarki,
przy czym wyjsoie /J/ monitorowe mikrokomputera /4/ połączone áeat z monitorem /10/ ekranowym, a poprzez interfejs /K/ jest sprzężone
z innymi sterownikami mikrokomputerowymi.
/6 zastrzeżeń/

4(5D B25B

Nr 5 /423/ 1990
A1(21) 274463

(22) 88 08 31

(75) Tokarski Pranciszek, Warszawa
(54) Wkrętak wielofunkcyjny o wymiennych
ostrzach
(57) Wkrętak ma rękojeść /7/ i grot /8/ atanowiąoe jedną oałość oraz ostrza będąoe elementami płaskimi o zbieżnych płaszczyznach
montażowych które mooowane są za pomooą zatrzasku kulkowego utworzonego przez sprężynkę /9/ wywierającą nacisk na dwie kulki /10/.
/4 zastrzeżenia/

4(51) B26D
B29D

A1(21) 274459

(22) 88 08 29

(71) Centralne Laboratorium Akumulatorów
i Ogolw, Poznań
(72) Okupniak uieozysław, Błaszak Hubert,
Szpak Andrzej, Maćkowiak Leon
(54) Sposób i urządzenie do oięoia materiałów
cienkich i wiotkich typu folia, włóknina,
tomolan

4C51) B24B

A2(21) 279681

(22) 89 05 29

(75) Lia Witold, ŁÓd£
(54) Oa trzarka
(57) Oatrzarka przeznaozona do ostrzenia noża
w pionowej krajarce krawieokiej charakteryzuje
się tym, że górny koniec śruby /I/ jest wkręcony w nakrętkę /2/ osadzoną w korpusie /3/.
Śruba przeohodzi wewnątrz elementu napędzającego /4/ osadzonego obrotowo w korpusie /3/,
połączonego z silniki eta elektrycznym /5/ o
zmiennym kierunku obrotów. Na árubie /1/, w
pobliżu jej dolnego końoa, jest zamocowany
obrotowo uohwyt /8/ taroz ściernych /9/, do
którego są przymocowane, także obrotowo,
dwie taroza śoierne /9/. Między tarczami ściernymi /9/ i śrubą /1/ jest umieszczony pierścień /1O/ z materiału elastycznego wsparty
od dołu na nakrętoe /11/ nakręconej na dolny
koniec śruby /1/.
/1 zastrzeżenie/

(57) Urządzenie składa się z zespołu liatew
prowadzących / 2 / i /3/ i zespołu liBtew ruohomyoh /4/ i /5/. Do listwy prowadząoej /2/ .
przymocowany jest nóż /8/, który powoduje
przebicie materiału /!/. Listwy ruchome /4/
i /5/ prowadzone są na prowadnicach /9/ si
łownikiem /10/ i mogą wykonywać ruoh wzdłuż
materiału /1/, przy czym listwa ruohoma /5/
ma możliwość odsuwania się od listwy / 4 /
za pomooą siłownika /12/ wzdłuż prowadnic
/11/. Do listwy /4/ zamocowany jest nóż po
przeczny /13/»
Przedmiotem wynalasku jest również spo
sób oięoia materiałów aa pomooą ww. urządze
nia.
/2 zastrzeżenia/

4(51) B28B

A2(21) 279761

(22) 89 06 01

(75) Męiyk Czesław, Repty śląskie; Przybyła
Antoni," Zabrse; Domagała Czesław,
Oliwioej Podgórski Wojoieoh, Gliwice;
Skowron Henryk, Gliwioe
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania
Kształtek budowlanych
(57) Sposób charakteryzuje aię tym, że maaę
formierską doataroza aię do form porcjami i
po zasypaniu każdej poroJi dokonuje sig jej
wstępnego sprasowania siłą działająoą wzdłuż
najdłuższego wymiaru kształtki. Po uzyskaniu
pełnej długośoi kształtki, dokonuje się prasowania ujednoz'odniajacego, po ozym uformo-
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wane kształtki wypycha si« na zewnątrz form.
Urządzenie ma na ramie nośnej /I/ z jednej strony umieszczony zestaw kilku form /2/
s rdzeniami /3/» a z drugiej strony zamocowany przegubowo siłownik główny /10/, którego
rdzennik jest połączony z belką usytuowaną
poprzecznie do osi podłużnych form /2/. Belka
jest wyposażona w prowadnice i w drągi /14/
z tłokami w ilości odpowiadająoej ilości stosowanych form / 2 / . Formy od przodu są zamknięte płaskim dnem /7/ połączonym układem dźwigniowym z siłownikiem zamykającym /8/ i z siłownikiem blokującym /9/.
/3 zastrzeżenia/

formę w postaci uatnika /2/, którego płaszczyzna wylotu odpowiada kształtem przekrojowi elementów.
/3 zastrzeżenia/

4(51) B290

4(51) B28D

A1(21) 280757

(22) 89 07 25

(30) 88 08 26 - DE - P 3828982.2
(71) Fischerwerke Artur Fischer GmbH und Co.
KG, Waldachtal 3/Tumlingen, DE
(54) frzyrzed wiertarski do wykonywania
otworów z poaoięoiem
(57) Przyrząd wiertarski ma na tropieniu /1/
wiertła umieszczony pierścień oporowy / 2 /
w postaoi tarczy pierścieniowej, zaś w obszarze pomiędzy
pierścieniem oporowym / 2 / i głowi04 /3/ m a wybrzuszenie /5/ zwężające się z
jednej strony ku głowioy /3/, a z drugiej ku
pierścieniowi oporowemu /2/.
/12 zastrzeżeń/

4 (51) B29C

A1 (21) 274356
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A1(21) 274461

(22) 88 08 30

(71) Przedsiębiorstwo Zagraniczne w Polsce
"SECYRA", Warszawa; Krajowy Związek
Spółdzielni Sprzętu Hedyoznego 1
Laboratoryjnego Biuro KonstrukoyjnoTeohnologiozne "TELMBD", Warszawa
(72) Bodasinski Jacek, Cholerzyńska Bożena,
Otok Nikodem, Rumiński Witalis, Skawiński
Longin, Hajnert Donat, Kozakiewicz
Benedykt, Szymaniak Hanna, Borkowska
Urszula
(54) Sposób wytwarzania rękawic lekarskich
jednorazowego użytku
(57) Sposób wytwarzania rękawic lekarskich
'jednorazowego użytku polega na tym, ie formę
porcelanową, przemytą, odtłuszczoną i wysu
szoną, maoza się dwukrotnie w mieszanoe la
teksowej' z zachowaniem przerwy na suszenie
w powietrzu o temperaturze 30 do 4 5 % pomię
dzy pierwszym i drugim zamaczaniu, która to
mieszanka lateksowa, bez zastosowania koagu
lantu, zawiera substanoje ułatwiajaoe ekstra
kcję wody, oparte na bazie produktów powatałyoh w wyniku kondensaoji tlenku etylenu z
alkoholami tłuszczowymi, i tak powstały pro- dukt o grubości 8 do 14 mikronów poddaje się
-procesowi wulkanizacji wstępnej w gorącym
powietrzu o temperaturze 85 do 105°C» po o żyra
prowadzi sie dalszą wulkanizację w gorącej
wodzie z dodatkiem soli podwyższającyoh tempe
raturę jej wrzenia, korzystnie soli metali
alkalicznych oraz z dodatkiem substancji zwięk
szającej zdolność ługowania związków powodują
cych hemolizę krwi, typu polloukrów. żywio 1
białek, korzystnie wodorotlenków metali alka
licznych, a następnie po schłodzeniu formy
wraz z wyrobem w wodzie z zawiesiną środka
pudrującego, na przykład mączki ryżowej i
stearynianu oynku wyjaławia się je wraz z
opakowaniem promieniowaniem minimum 2,5 mi
kro
rada.
/I zastrzeżenie/

(22) 88 08 23

(71) Warszawskie Centrum Postępu TeohnioznoOrganizaoyjnego Budowniotwa, Warszawa
(72) aottraan Andrzej, Ferenc Feliks
(54) Sposób 1 urządzenie do wytwarzania
elementów z pianek BamouTwardzainjoh
(57) Sposób według wynalazku polega na tym,
że piankę formuje się w ustniku /2/, przez
którego światło przeoiska się ją tym samym
strumieniem powietrza, który był potrzebny
do pneumatycznego napełniania formy, po
usunięciu poza formę odpowiedniej iiośoi tego
powietrza.
Urządzenie według wynalazku składa się
z komory wstępnej /1/ wyposażonej w zawór /4/
pozwalający regulować ilość zbędnego powie
trza, do której przyłąozony jest przewód
doprowadzający piankę, a która przeohodzi w

4(51) B29v

A1(21) 274480

(22) 88 09 01

(71) SIMP "ZORPORT" - Ośrodek Doradztwa
Teohnioznego, Warszawa
(72) Michalski Konrad. Zawistowski Henryk,
Kowalewski Kazimierz, Sokół Bolesław,
Kolanoweki Andrzej
(54) Sposób wytwarzania skorup kształtowych
1 urządzenie do tego sposobu
(57) Sposób według wynalazku polega na do
prowadzeniu w kąpieli oieplnej rury 6 z tworzywa
sztuoznego do stanu elasto - plastycznego 1
osadzeniu jej na rdzeniu 4 uszozelniajaoo zasilająoym, wsunieoiu rdzenia 4 « osadzoną
rurą 6 do wnętrza formy składająoej sie z
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górnego 1 i dolnego 2 półforemnika, uszczelnieniu formy, włączeniu dopływu sprężonego
powietrza do wnętrza rdzenia 4 1 odwzorowaniu
żądanego kształtu skorupy. Urządzenie składa
sie ze znanej przelotowej formy zawierającej
dwa półforemniki 1, 2 z zaciskami 3 oraz rdzeń
4 z kanałami 5 kierującymi sprężone powietrze
w odpowiednie miejsoa rozdmuchiwanej ciepłej
rury 6 we wnętrzu formy.
/1 zastrzeżenie/
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(54) grodek do obróbki wieloraetalowych
orrsetowyca rorm drukowycE
(57) Środek składa się z 0,5 - 20% wagowyoh
kwasu ortofosforowego, 0,5 - 9,0£ wagowyoh
kwasu szczawiowego i/lub 0,5-1053 wagowych
kwasu cytrynowego, 0,1-15% wagowyoh adduktu
tlenku etylenu i nonylofenolu w stosunku molo
wym 8 : 1 a resztę stanowi woda. /1 zastrzeżeń

4(51) B60K

A2(21) 278812

(22) 89 04 11

(75) Paradowski Jan, Bydgoszcz
(54) Przystawka samoczynnie regulująca
dźwignię pedału sprzęgła
4(51) B29C

A2(21)

279661

(22) 89 05 29

(71) Przedsiębiorstwo Projektowania i
Wyposażenia
Obiektów Przemysłowych
w
Prozemak M , Warszawa
(72) Gubała Bolesław

(57) Przystawka zawiera listwę przesuwną /1/,
hamulec /5/, hamulec /7/, obudowę /12/, linkę
/10/ łąoząoą silnik /11/ z hamuloem /5/, dźwig
nię /2/ f dwa przeguby /6 i 8/ hamuloa /?/ oraa
klocek /13/.
/3 zastrzeżenia/

(54) układ formowania i prasowania płyt z
ćTząstek iignocelulozowych nieorganicz
nych luo mieszanych szczególnie dla
wytworni o madtyon wydajnolciaon
(57) Celem wynalazku jest uproszczenie układu
formowania i prasowania płyt.
Układ według wynalazku składa się z trzeci
zasadniczych elementów: nieruchomej nasypowej
/1/, przenośnika dwucięgłowego / 2 / z zacze
pionymi w sposób wymienny nośnikami z siatki
metalowej, tworzywa sztucznego lub blachy w
odstępach wynikających z przyjętej podziałki
zamkniętego obiegu cięgieł oraz nieruchomej
prasy jednopółkowej /3/ z ruchomym górnym
stołem.
/2 zastrzeżenia/

4(51) B60L
B60K

A2(21) 279673

(22) 89 05 30

(75) Wardaszko Edward, Warszawa
(54) Samochód o napędzie wentylatorowym

4f5i) B29D

A1(21)

274477

f22) 88 08 30

(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin
(72) Rosłaniec Zbigniew, Wojcikiewicz Henryk,
Gil Bogdan, Zemczak Józef
(54) Sposób wytwarzania folii do węży
pozami czy on
(57) Sposób polega na wytłoozeniu rękawa z
kompozycji polimerowej wykonanej z elastomeru uretonowego w iloźci od 1 do 75 częśoi
wagowych i elastomeru estroeterowego w iloźoi
od 25 do 99 części wagowych, zhomogenizowanej
w temperaturze 430 do 530 K.
Rękaw foliowy wytłacza sie do przestrzeni
powietrznej o temperaturze poniżej 293K, zdwaja w odległości nie mniejszej niż 20 cm od
głowicy i wprowadza do wodnej kąpieli chłodząoej u temperaturze 33OK. /3 zastrzeżenia/
4 (51) B411Í

A1(21) 274380

(75) Wilewski Zygmunt, Gdańsk

(22) 88 08 23

(57) Samochód ma zespół napędowy składająoy
się s silnika spalinowego /I/ oraz dwóch
wentylatorów /2/ połączonych z silnikiem
/1/ sprzęgłami tarczowymi /3/..We wlocie
/4/ powietrza znajduje się pułapka wodna /5/>
Wlot / 4 / powietrza połączony jest kanałem
/6/ z wylotem /7/. W kanale /6/ umieszczone
są zawory /8, 9/. Hamowanie pojazdu realizo
wane jest poprzez zmianę kierunku przepływu
powietrza za pomocą zaworów /8, 9/ oraz wy
korzystanie wlotu /1o/ i kanału /11/.
/6 zastrzeżeń/
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4(51) B60T

Al (21) 274388

(22") 88 08 25

(Ti)

przemysłowy instytut Maszyn Budowlanych,
Kobyłka
(72; Wróblewski Janusz, Majewski Włodzimierz
(54) układ hamulcowy pojazdu

(57) W układzie hamulcowym pedał hamulca / 1 /
połąozony jest poprzez trzpień pionowy / 2 / ,
łącznik pionowy /3/, ramię / 4 / 1 łącznik po
ziomy /5/ z dźwignią sterującą /17/, zaś si
łownik hydrauliczny /13/ połączony jest z
dźwignią sterującą /17/ za pośrednictwem ka
mienia /.12/, dźwigni /9/, trzpienia poziomego
/11/ i łącznika poziomego /10/. /2 zastrzeżenia,

4(51) BOOT

A1(21) 279826

4(51) B6OT

15

A1 (21) 280206

(22) 89 06 23

(30) 88 06 27 - PR - 8308585
(71) Bendix Prance, Drancy, FR
(54) Układ montażowy aerwomotoru
wspomagającego
(57) Układ oharakteryzuje sie tym, że ma
ozopy /20/ osadzone w półkolistych uskokaoh
/28/, konsolę /26/ oraz powierzchnie oporowe
ze sworzniami /22./ prze znaczonymi do umieszczenia w otworze /30/.
// zastrzeżeń/
2/2

(22) 89 06 07

(30) 88 06 07 - DE - P3819424.4
(71; Lucas Industries public'limited oompany, Birmingham, GB
(72) Braschel Volker
(54) Sposób aterowania olśnieniem hamowania
w"układzie hamulcowym pojazdów z ząbez^
pieczeniem przed blokadą oraz układ
sterujący ciśnieniem hamowania
(57) Sposób polega na tym, że dla każdego
koła ustala się różniuę między prędkością
odniesienia pojazdu a prędkością odniesienia
koła i w zależności od tej różnicy ustala się
długość fazy stabilizacji ciśnienia hamowania
lub fazy redukcji.
Układ nia blok odejmujący prędkości odniesienia, którego jedno wyj sole jest połączone
z blokiem liczącym /RS-j/ wysyłającym sygnał
sterujący /tf-j/ do wejścia bloku liozącego
/K3-j/, zań drumle wyjście jest połączone z
wojśeiaw bloku liczącego /RS^/ przez blok
licaący /R3-,/, przy czym wyjścia bloku liczącego /RD~/ połączone są przez wzmacniaoze mocy z członami sterującymi zaworów wzrostu
ciśnienie.
/2 zastrzeżenia/

4(51) B60T

A1(21) 280242

(22j 89 06 26

(30) 88 06 27 - PR - 8808584
(71) Bendiz Franoe S.A., Dranoy, PH
(54) Stycznik elektryczny pneumatycznego
urządzenia wspomagającego hamulca
(57) Stycznik charakteryzuje ei§ tym, że
nurnik /15/ jest dołączony do popychać za
/13/ przez jednokierunkowe sprężyste połą
czenie /26, 30/.
/o zastrzeżeń/

4(51) B63H

A1(21)

274443

(22) 88 08 29

C75) Szczepański Ireneusz, Zielona Góra
(54) Urządzenie wiosłowe do napędu łodzi
(57) Urządzenie ma w korpusie / 1 / umieszczone
przeguby krzyżakowe przenoszące obroty osiow»
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wiosła oraz przekładnię / 2 / wprowadzającą
ozęsć doręczną i trzon wiosła w ruch przeciwbieżny, umożliwiająo wiosłowanie w pozycji
przodem do kierunku jazdy. /4 zastrzeżenia/

4(51) B65G

A1(21) 274363

Ur 5 /423/ 1990

wspólną część ciągów transportu do załadunku
i do składowania. Wspólną część stanowi odci
nek od komory wyładowczej / 2 / do rozdziela
cza /5/. Załadunek zbiornika wsadu /7/ może
się odbywać bezpośrednio z komory wyładowczej
/2/, albo z hałdy /11/, z której surowiec
podaje przenośnik /13/ do leja zasypowego /9/,
a z niego przenośnik zwałująoy,/lO/, przesta
wiony obrotowo w położenie /10 /, przerzuca
surowieo do komory wyładowczej /2/, a dalej
ciągiem załadunku bezpośredniego surowiec
trafia do zbiornika wsadu / 7 / . Bfrłdę /11/ t o
postaoi wycinka pierścienia, usypuje przenoś
nik zwałujący /10/, otrzymująoy surowieo s
komory wyładowczej / 2 / przez rosidzielaoz /5/
i lej zasypowy /9/. Rozwiązanie ma zastoso
wanie zwłaszcza na składowisku kamienia wapiennegp i koksu dla pieoa wapiennego w cukrowni.
/3 zastrzeżenia/

(22) 88 08 22

(71) Katowickie Gwareotwo Węglowe Kopalnia
Węgla Kamiennego "Staszic", Katowioe
(72) Sender Zdzisław,' Łiduchowaki Leonard,
Skoiik Wojciech. Szyngiel Stanisław,
Gajda Bogdan, Stanisławski Piotr,
Sliwiok Henryk, Sikora Jan, Mura Alojzy,
Zok Paweł, Rojek Henryk, Major MiroBław
(54) Kątowy przenośnik zgrzebłowy
f57) Kątowy przenośnik zgrzebłowy ma ozłon
narożny przenośnika /1/, wewnątrz którego pio
nowe ogniwa /5/ łańcucha zgrzebłowego / 2 / sa
poziomo wsparte na wieńcach łańcuchowyoh / 4 /
kół kierujących /3/ osadzonych cbrotowo na pio
nowej osi koła kierującego /6/. Między krawę
dziami pionowymi /8/ zgrzebeł /9/, a boczną
ścianką rynny narożnej /11/ występuje na całej
długości niewielki odstęp.
/3 zastrzeżenia/

,4(51) B66B

A1(21) 274430

(22) 88 08 26

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignio
i Urządzeń Transportowych, Bytom
(72) Bobulski Julian, Burmenda Edward
(54) Urządzenie zabezpieczające Bchody
ruchome przed wzrostem prędkosoi przy
HTchu schodów w doi 1 przed ruonem
wfl t e oznym przy prąoy s onoaów w górę
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że
na piaśoie /1/ koła łańcuohowego napędowego
sohodów uraooowana Jest dwudsielna taroza
metalowa / 2 / z wycięciami na obwodzie a na
korpusie /3/ jednego z dwu łożysk wału głów
nego zamocowany jest wspornik /^/ z czujnika
mi indukcyjnymi /L1/ i /L2/, przy czym przy
ruchu schodów w dół ozujnik indukoyjny /L1/

4 (51) B65G

A1(21) 274508

(22)- 88 09 01

(71) Świdnicka Fabryka Urządzeń Przoraysło^ wyeh, Świdnica
(72) Dąbrowski franciszek, Measer Paweł
(54) Układ urządzeń do transportu materiałów
sypkich na składowisku
(57) w układzie urządzeń transportowych na
składowisku materiałów sypkich zastosowano
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połączony Jest układem elektrycznym z elektronicznym sygnalizatorem ruchu, a przy ruohu
sohodów w górę czujnik indukcyjny /L2/ połączony jest poprzez układ elektryczny z elektronicznym sygnalizatorem. /I zastrzeżenie/

giej strony za pomocą sprężyny, osadzonej
między przesuwnymi cylindrami zamocowanymi
w półpierśoieniach / 1 / i /2/. /1 zastrzeżenie/

4(51) B66p
B60P
4(51) B66D

A1(21)

274492
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A1 (21) 281461

(22) 89 09 16

(71) Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi
Zakład Doświadczalny, Łubin
(72) Banaś Bolesław, Drewniak Stanisław,
Ostropolski Ludwik, Pawlak Małgorzata,
Zając Zdzisław

(22) 88 08 31

(71) ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignio
i Urządzeń Transportowyoh, Bytom
(72) Żak Tadeusz, Gawlik Stanisław,
Wichary Paweł

(54) Samojezdny wóz z wysięgnikiem
teleskopowym

(54) Urządzenie zabezpieczaJąoe ling przed
wypadnięciem z rowków bębna linowego

(57) Wózek ma wysięgnik zamooowany jednym
końcem do platformy ozłonu roboczego, którego
drugi koniec połączony jest z podestem ro
boczym. W przedniej części podestu zabudowany
jest mechanizm podnośząco-wyohylny /11/ wy
posażony w ohwyt&k zaciskowy /12/, a w górnej
części barierki stałej podestu zabudowany
jest co najmniej jeden meohanlzm do torkietowania.
/4 zastrzeżenia/

(57) Urządzenie według wynalazku, zawierające
w dolnej części rolkę /9/ usytuowaną w prowad
nicy /10/, charakteryzuje się tym, że ma trzy
dociskowe rolki / 8 / z naciętymi rowkami
dostosowanymi do grubości liny, zamooowane
w półpierdcieniacb /!/ i /2/, połączonych
ze sobą z jednej strony przegubowo a z dru-

DZIAŁ

C

CHEMIA I M E T A L U R G U
4(51) C01B

A1(21) 274337

(22) 88 08 19

(75) Szyroki Zbigniew, Szczecin
(54) Sposób bezodpadowego wytwarzania
kwasu fosiorowego metodą pólwó
dzianowa.
(57) Sposób polega na tym, że ekstrakcję
surowca fosforonośnego przeprowadza sie kwa
sem siarkowym w temperaturze poniżej 368K,
w obecności związków powierzchniowo czynnych,
przy stężeniu wolnego kwasu siarkowego w pul
pie reakcyjnej niższym od 3% wagowych i za
wartości P 2 0c w pulpie poniżej 52$ wagowych,
Otrzymany fosfogips w postaci alfa półwodzianu odprowadza się na hałdę lub przerabia się
go na materiał wiążący względnie przeprowadza
eię proces odzysku pierwiastków ziem rzadkich

poprzez ługowanie tyoh pierwiastków kwasem
siarkowym z fosfogipsu.
/7 zastrzeżeń/

4(51) C01B

A1(21)274493

(22) 88 08 31

(71) Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla,
Zabrze
(72) Haberski Aleksander, Dębowaki Zygmunt,
Liberaoki Janusz, Sciązko Marek,
Zieliński Henryk
(54) Sposób wykorzystania gazów reakcyjnych
w procesie wytwarzania w^gll aktywnycK
metodą fluidalną
(57) Do procesu aktywaoji karbonizatów sto
suje oię parę wodną przegrzaną do temperatury
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powyżej 1250 K a otrzymany po wykondensowaniu
nierozłożonej pary wodnej gaz palny wykorzystuje się jako paliwo do przegrzewania pary
wodnej oraz generowania nośnika ciepła dla
procesu karbonizacji. W procesie aktywacji
fluidalnej do strumienia przegrzanej pary wodnej dodaje się 0,5 do 5,0% obj. tlenu.
/2 zastrzeżenia/

obrotu stanowiącej zbiorczy kolektor pyłów
/ 3 / zatrzymywanych na filtracyjnyoh przegrodach / 4 / osadzonych na pobocznicy przedłużonej części cylindrycznego rozszerzenia /5/
szczytu wieży, zaś pył transportowany jest
poprzez wyciągowy wentylator /6/ i topielnik
pyłów / 7 / do wnętrza wieży lub na zewnątrz.
/5 zastrzeżeń/

4(51) C01B

4(51) C02P

A1(21) 2 7 4 5 H

(22) 88 09 02

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Biskupski Andrzej, Borowik Mieczysław,
Górecki Henryk, Hoffmann Józef,
Przepiera Stefan, Tatarek Marianna
(54) Sposób wytwarzania jednowodnego fosforanu
magnezowo-amonowego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwa
rzania jednowodnego fosforanu magnezowo-amono
wego o wzorze MgNHjPOj.HoO z sześoiowodnego
fosforanu magnezowo-amonowego o wzorze MgNH.PO. •

obecności wody.
Istota wynalazku polega na tym, że zawiesinę sześciowodnego fosforanu magnezowo-amonowego w wodzie ogrzewa się w temperaturze powyżej 333K, korzystnie 343K-363K, przez okres
O,6ks-5,4ks, po czym oddziela się osad i susz-y
go.
Sposób według wynalazku znajduje zastosowanie przy produkoji kompleksowych, nawozów
mineralnyoh.
/6 zastrzeżeń/
6HOO W

4(51) C01B

A1(21) 281471

(22) 89 09 18

A1(21) 274516

(22) 88 09 02

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwójowy
Maszyn Włókienniczych "Polmatex-Cenaro",
Łódź
(72) Budzyński Paweł, Dziubińeki Marek,
Markowski Marian, Jaohowicz Andrzej,
Sęk Jerzy
(54) Sposób oozyszozania ścieków farbiarakioh
(57) Sposób oczyszozania ścieków farbiarekioh
powstających w przemyśle włókienniczym z nadmiaru nieprzereagowanych barwników i środków
pomocniczych, polega na tym, że áoieki wprowadza się do kolumny oyrkulaoyjnej typu airlift, dodaje sie środki koagulujące i neutralizująoe ustalając pH w granioach 5-9 i poddaje się je mieszaniu, odbarwianiu i utlenianiu powietrzem lub mieszaniną powietrza
z ozonem, zawierającą nie mniej niż 0,2 g
ozonu na litr ścieków. Powietrze lub mieszaninę
wprowadza się do kolumny w ilośoi zapewniającej jej przepływ z pozorna prędkoeoią przepływu nie większa niż 0.02 m/s przy czasie przebywania ścieków w kolumnie cyrkulacyjnej wynoszącym 5-*15 min. Pianę zbiera się z górnej,
a szlam z dolnej części kolumny.
/1 zastrzeżenie/

(71) Biuro projektów i Realizacji Inwestycji
Kopalnictwa Surowców Chemicznych
"BIPRQKOP", Chorzów
(72) Banz Mieczysław, Jodłowski Roman,
Koczy Andrzej, Osowski Marian, Nowak
Zenon, Jędraska Maria, Andruski Ryszard,
Siwieć Czesław, Tobiszewski Bogdan

4(51) C02P
A1(21) 274520 (22) 88 09 02
(71) Biuro Projektów Budownictwa KomunalnegOi
Bydgoszcz
(72) Matusiak Kazimierz

(54) Wieżą granulaoy:ina, zwłaszcza do
granulacji aiarkl

(54) układ odmulania wody w sieciach
ciepłowni ożycia

(57) Wieża jest zamknięta od góry a na szczycie ma zabudowaną odpylającą instalację / 1 /
utworsoną ze szczelinowych ssawek / 2 / symetrycznie rozmieszczonych względem pionowej osi

(57) Podstawowym składnikiem układu odmulania
jesT przepływowy zagęszczacz wstępny 1. W jego
śoianie bocznej znajdują sig: króoieo wlotu
wody sieciowej /1b/, krociec powrotny wody
oczyszczonej, króoiec wylotu wody sieciowej
/II/ i króćce saawne łączące elementy ssawne
osadu wstępnie zagęszczonego z kolektorem ssawnym /1h/, W dennicy dolnej jest zamontowany
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krócieo spustu osadu. Wewnątrz przepływowego
zagęszczacza wstępnego /1/ - w górnej Jego
części osadzony jest cylinder wylotowy duży
/1c/, na którego zewnętrznej ścianie jest zamontowana kierownica spiralna i który jest
połączony z cylindrem wylotowym małym, a w
części dolnej znajduje się komora osadu wstępnie zagęszczonego /1k/ o kształcie toroidalnym której ścianę wewnętrzną stanowi perforowana pobocznica.
/1 zastrzeżenie/

4(51) C02P

A2(21) 280665

(22) 89 07 18

(71) Spółdzielnia Praqy "RADIUS", Gdansk
Centrum Badawczo-Wdrożeniowe "UHITEX"
Sp. z o.o., Gdańsk
(72) Grużewski Tadeusz, Konieoko Sławomir,
' Marjanowski Jan
(54) Sposób i urządzenie do zabezpieczania
układów wodnych przed osadzaniem ale
kamienia wodnego
(57) Sposób zabezpieczenia polega na tym, że
strumień przepływającej wody poddaje się systemowi mikrowyładowań elektrycznych zachodzących w czasie od 0,0005 do 0,0500 s na poprzecznie ustawionej do kierunku przepływu
metalowej elektrodzie w wyniku przepływu z
zewnętrznego źródła prądu stałego o anodowej
gęstości od 0,1 do 0,5 A/m 2 .
Urządzenie zawiera metalowy korpus /1/
z przyłączem 12/ elektrycznym do ujemnego
bieguna źródła prądu stałego. Wewnątrz korpusu znajduje się odizolowana elektrycznie,
za pomocą przekładek /3/ izolaoyjnyoh metalowa, wielootworova kryza /4/, wykonana ze
stopu Monela z przyłączem 15/ elektrycznym do
dodatniego bieguna źródła prądu stałego.
/4 zastrzeżenia/

4(51) C03B

A2(21) 279789
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(54) Materiał budowlany i spoąób wytwarzania
materiału budowlanego

(57) Celem wynalazku jest wykorzystanie odpadów
gipsowych pochodzących z odlewniczych form
gipsowych składowanych na zwałowiskach przez
zakłady przemysłu ceramicznego jako surowca
wtórnego.
Materiał budowlany według wynalazku
składa się z 40 - 20% wodnego zaczynu gipsu
budowlanego i 60 - 80% odpadów gipsowych o
uziarnieniu 5 - 5 0 mm, przy czym dodatek wody
do gipsu budowlanego określony jest Btosunkiem woda: gips około 0,45«
Sposób według wynalazku polega na tym,
że odpady gipsowe rozdrabnia się do granulacji 5-50 mm i nawilża się wodą, a następnie
miesza się ze świeżą zaprawą gipsową. Otrzymany materiał budowlany przeznaczony jest do
produkcji kształtek do elewacji zewnętrznej
i wewnętrznej budynków oraz ścianek dźwiękoohłonnyoh i działowych.
/2 zastrzeżenia/

4(51) C04B

A1(21) 280883

(22) 89 08 02

(30) 88 08 04 - AU - A 1966/88
(71/ Voeat-Alpine Maschinenbau Gesellschaft
m.b.H., Linz, AU
(54) Sposób i urządzenie do grafitowania
ciał węglowych
(57) Sposób polega na tym, że pasmo przy
osiowym 'zamocowaniu z niezbędnym dla samonoánego prowadzenia pasma dociskiem przepuszcza się przez piec do grafitowania wypełniony gazem ochronnym, a ponadto pasmo pomiędzy kolejnymi krokami skraca się i wydłuża
przy zachowaniu tego docisku.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że
piecowi do grafitowania /1/ wykazującemu
atmosferę gazu ochronnego i tworzącemu dla
pasma / 2 / zasadniczo gazoszczelne przeloty,
jest przyporządkowany po stronie wejsolowej
i wyjściowej pomocnicze urządzenie mocujące
z promieniowymi szczękami zaciskowymi /9/
dla pasma /2/ w obszarze tego ciała węglowego /3/, które na początku kroku przylega do
wyjściowej, a na końcu kroku do wejściowej
głowioy mooującej /6/.
/8 zastrzeżeń/

(22) 89 05 24

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Izolacji Budowlanej, Katowice
(72) Konarzewski Andrzej
(54) Spoaób utylizacji odpadów azbestowocementowych
(57) Sposób według wynalazku polega na tym,
że odpady azbestowo-cementowe twarde lub w
poataci salamów dodaje się w ilości 5-10%
waadu surowcowego jako korygat bazaltu 1 topi
się w piecu szybowym w temperaturze 14001500°0.
/2 zastrzeżenia/

4(51) C07C

A1(21) 273442

(22) 88 06 29

(71) Instytut Ciężkiej
Syntezy Organicznej
"Blachownia11, Kędzierzyn-Koźle
(72) Tkacz Bogusław, Kołt Józef, Budner
Zbigniew, Klimièc Jacek, Koł.odenny
Ryszard, Bek Teodor, Czyż Jerzy,
Marszycki Jerzy, Swiderski Zbigniew,
Buczek Leonard, Hlodeczko Anna,
Jankowski Władysław, Pilarozyk Henryk
(54) Sposób wytwarzania trimaru propylenu

4(51) C04B

A2(21) 279727

(22) 89 05 31

(75) Dyrbuś Staniaław, Ruda śląska:
Firejczyk Czesław, Mikołów, Górnik
Maria, Katowice; Hańska Małgorzata,
Gliwico

(57) Sposób polega na tyra, że frakcję propylenową, zawierającą oo najmniej 9O& propylenu
oraz oczyszczoną frakcję oligomeru o temperaturze wrzenia niższej od temperatury wrzenia
trimeru propylenu w ilości 15-4O# wagowych,
w stosunku do masy podawanego propylenu, kontaktuje się z katalizator«* fosforowym, zawie-
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rająoyni 25-35% wagowych P2°5» z czego oo
najmniej 80X związków fosforowych występuje
w postaoi kwaďów krzeraofosforowych o ogólnym .
wzorze /SiO2/x/P2Oij/_ /H 2 0/ a , gdzie x wynosi
8-10, y = 1-2 a z= 7-9, umieszozonym w rurkaoh reaktora rurowego a temperaturę reakcji
w zakresie 453-513K utrzymuje się przy pomocy
oieozy wypełniającej przestrzeli między-rurkową
reaktora, a następnie mieszaninę poreakcyjną po
wydzieleniu z niej nieprzereagowanego propylenu
rozdziela się na dwie frakcje, na frakcję zawierającą składniki niżej wrzące od trlmeru
propylenu oraz frakoję zawierającą triraer propylenu i składniki wyżej wrzące, po czym z
frakcji pierwszej usuwa się produkty uboczne
procesu o charakterze alkoholi, estrów i kwasów, a następnie zawraca sie ją w częźci lub
w całości do wsadu do reakcji, a z frakcji
drugiej wydziela się trimer propylenu przez
destylację w znany sposób. /3 zastrzeżenia/

(54) Spoaób wytwarzania kwasu L-/-/-2-amlno-373,4-dwunydrcikgyfenylo/propionow8go
(57) Sposób wytwarzania kwasu L-/-/-2-aroino-3/3i4-dwuhydrokayfenylo/propionowego, związku
przydatnego do leozenia choroby Parkinsona,
polega na tym, że d,1-2-araino-3,4-dwumetoksyfenylo/propionitryl, otrzymany z 3,4-dwu.ii9toksyfenylo-aaetaldehydu w reakcji z cyjankiem
metalu alkalloznego w obecności chlorku amono
wego i wodorotlenku amonowego, rozdziela atę
na izomery optycznie czynne za pomocą kwasu
d-kamforosulfonowego lub jego soli, po ozyra
otrzymany d-2-amino-3-/3,4-dwumetokayfenylo/
propionitryl, ewentualnie w postaci soli,
poddaje si@ hydrolizie 1 deraetylowaniu stężo
nym roztworem kwasu ohlorowcowodorowego.
/? zaatraezeri,

4(51) C07D
4(51) C070

A1(21) 274313

(22) 88 08 19

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warsaawa
[72; Ratajozak Włodzimierz, Milcearek Andrzej,
Kołt Józef
(54) Sposób wytwarzania dodecenów
(57) Sposób polega na tym, że frakoję heksenową kontaktuje się z makroporowatyra sulfokationitera w formie wodorowej w temperaturze
6o-15O°C pod ciśnieniem normalnym lub podwyższonym, a z uzyskanej mieszaniny wyodrębnia się produkt na drodze destylacji.
/2 zastrzeżenia/

4(51)

C07C

A1(21) 27.4419
274419
A1(21)

(22) 88 08 25

(71) Pabianickie Zakłady Jiarraaoeutyczne
"Polfa", Pabianloe
(72) Zwierzak Andrzej, Oajda Tadeusz,
Kozi ara A.nna, Zawadzki Stefan,
Osowska-Pacewioka Krystyna, Olejniozak
Bogdan, Wasilewska Walentyna, Kotlicki
Stanisław, Cichoń Jerzy, Galewicz
Anna, Małecki Zygmunt
(54) Jpoaób wytwarzania chlorowodorku
c<.~igoproylo-cC-/IT-'metylo»N-homowera-trylo/-Tr»aminopropylo~3.4-aimetoksyfenyloacetonitrylu
(57) Sposób polega na tyra, ze 2-/3,4-<łiraetoksyfenylo/-2-izopropyloaoetonitryl alkiluje
się N-/3-chloropropyło/H-metylohomoweratryloaminą metodą katalitycznego przemienienia
fazowego w układzie dwufazowym ciało stałe ciecz atosująo jako fazę stałą mieszaninę
sproszkowanego wodorotlenku i węglanu metalu
alkalicznego, w rozpuszczalniku organicznym
nie mieszającym się z wodą wobec czwartorzę
dowych soli amoniowych, jako katalizatora.
Otrzymany produkt przeprowadza się farmakolo
gicznie dopuszczalną sol, a mianowicie w ohlo
rowodorek przez ekstrakcję roztworem kwasu
solnego.
/2 zastrzeżenia/

4<5l) C07C

A1(21) 280528

(22) 89 07 11

(30) 08 07 12 - JT 7 21322-A/88
(71) Miniatero deli Uuiveraita e dalia
Ricerca Scientifica e Tecnologica,
Rzym, JT
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A1(21) 274500

(22) 88 09 02 I

(71) Ośrodek Organizacji Wdrożeń dla Potrzeb
Ochrony Zdrowia Bioteohnika", Warszawa
(72) Borowicz Piotr, Żukowski Sdward,
Cieplińska Joanna, Górecki Fiotr,
Szulc Sofia
(54) ^posób wytwarzania ;-.woanl»uej doli
eocfowaj kwasu 7^2-7^-amTnótiazbl-4-i3 o
2r-2-/Z?-metbksylminoaoetamido7-cTraTo^
sporanowego w postaci krystalicznej
(57) Sól otrzymana sposobem według k/ynalaaku
Jest używana do iniekcji, stosowanych parenteralnie w leczeniu cięźkioh zakażeń bakteryj
nych.
Sposób według wynalazku pologa na podda
niu kwasu 7- f2-aminotlazol-4-ilo/~2-/Z/-iafc)toksyiminoacetarnidoj -oefalosporanowego reakoji
z solą sodową kwaBu organicznego lut nieorga
nicznego w uwodnionym metanolu, w obolżonęj
temperaturze, w obecności hydrofobowego rozpu
szczalnika organicznego, a następnie na podgrzi
niu roztworu z bezpośrednim wydzieleniem uwod
nionej soli sodowej w postaci aolwatu metano
lowego oraz na usunięciu metanolu przez wysu
szenie.
/5 zastrzeżeń/

4(51) C07D

A2(21) 279^71

(22.) 89 05 30

(71} Instytut Chemii Organioanej PAN, Warszawa
(72) Jurczak Janusz, Kasprzyk Stanisław,
Ostaszewski Ryszard, S a ł a ń s k i P i o t r ,
Stankiewicz Tomasz
(54) Sposób wytwarzania diazakoronandów
(57) Celem wynalazku jlest uzyskanie związków
o właściwościach kompleksująnyoh, które
znajduje zastosowanie w chemii koordynacyjnej,
analitycznej, bioohemii oraj w syntezie organioznej.
Według wynalazku, syntezę polegająoą na
reakoji oC , to -diarainy z poohodną kwasu dikarboksylowego prowadzi się w metanolu lub
etanolu pod ciśnieniem atmosferycznym do 1000
MPa, w temperaturze pokojowej do 80 D C. ewen
tualnie w obecności węglanów metali alkalicz
nych lub zasad organicznych, a otrzymany cy
kliczny bis-amid redukuje się za pomocą ty
powych odczynników redukujących, zwłaszcza
borowodorem lub mieszanymi wodorkami metali.
/3 zastrzeżenia/
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4(51)

C07D

A2(21)

279672

21

(22) 89 05 30

(71) Instytut Chemii ^Nieorganicznej PAN,
Warszawa
(72) Jurczak Janusz, Kasprzyk Stanisław,
Ostaozewski Ryszard, Sałański Piotr,
Stankiewicz Tomasz
{54) sposób wytwarzania N, N -dlmetylodiazakoronandow
(57) Sposób wytwarzania N, N -dimetylodiazakoronandów polega na reakcji trzeciorzędowej
oc,co -diaminy z oC , to -di jod o związkiem i
demetylowanie otrzymanej cyklicznej bisczwartorzędowej soli, przy czym reakcję czwartorzędowania prowadz~i się w rozpuszczalniku
z grupą hydroksylową, zwłaszcza w metanolu lub
etanolu, pod ciśnieniem atmosferycznym w tempe
raturze otoczenia. Otrzymane związki wykazują
właściwości kompleksujące.
/5 zastrzeżeń/

4 (51)

C07D

A1 (21) 281026

(22) 88 09 26

(30) 88 04 11 - CH - 01333/88-5
(71) Ciba-Geigy AG, Bazylea, CH
(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych
2-anlliaopirymldyn
(57) Sposób wytwarzania nowych pochodnych
2-anilinopirymidyn o ogólnym wzorze 1, w
którym R-, i R 2 niezależnie od siebie ozna
czają atom wodoru, atom ohlorowca, rodnik
Cj-Co-alkilowy, rodnik C^-Cg-ohlorowooalkilowy, grupę C-j -C-j-alkoksylową lub grupę
C^-C-j-ohlorowcoalkoksylową, R_ oznacza atom

4(51) C07D

A K 2 1 ) 280628

(22) 89 07 17

(30) 88 07 18 - GB - 88 17098.0
89 03 01 - GB - 89 04686.6
(71) Glaxo Group Limited, Londyn, GB
(72) Clitherow John W.
(54) Sposób wytwarzania soli pochodnej furanu
(57) Sposób wytwarzania soli ranitydyny i
kompleksu bizmutu z kwasem karboksylowym oraz
solwatów tych soli, polega na poddaniu rani
tydyny reakcji z kompleksem bizmutu z kwasem
karboksylowym takim jak kwas cytrynowy, wino
wy i agarycynowy.
Otrzymane sole mają zastosowanie w lecze
niu zaburzeń żołądkowo jelitowych, zwłaszcza
chorób żołądka i dwunastnicy. /12 zastrzeżeń/

4(51) C07D

A1(21)

280758

(22) 89 07 25

(30) 88 07 27 - US - 224,966
(71) Pfizer Inc., Mowy Jork, US
(54) Sposób rozdzielania mieszanin racemicznyoh związków splrohydantoinowych
(57) Sposób polega na tym, że racemiozny
związek o wzorze 1, w którym x oznacza atom
wodoru, fluoru, chloru lub bromu, C-i-Cj-alkil
lub C-j-C* alkoksyl, Q oznacza grupę metinową
lub atom azotu a y oznacza grupę metylenową,
atom siarki lub tlenu poddaje się reakcji 7,
optycznie czynnym asymetrycznym izooyjanianem o wzorze RNCO, w którym R oznacza / S / lub /R/-1-feriyloetyl lub /S/-lub /R/-1-/1naftylo/etyl, tworząc odpowiedni diastereoizomeryozny ureidozwiązek, rozdziela się
powstałą diastereoizomeryczną mieszaninę na
jej składniki, po czym przekształca się
rozdzielone ureidodiastereoizotnery otrzymane
w poprzednim etapie w odpowiednie asymetrycz
ne związki hydantoinowe przez traktowanie
niższymi alkoholanem / C J - C J / metalu alkali
cznego i następnie zakwaszenie i otrzymuje
się pożądany optyczny izomer. Otrzymane pro
dukty końcowe są użyteczne w zapobieganiu
lub leczeniu pewnych przewlekłych powikłań
cukrzycowych.
/10 zastrzeżeń/

wodoru rodnik CJ-CJ-alkilowy ewentualnie
podstawiony chlorowcem, grupą hydroksylową
lub cyjanową, rodnik cyklopropylowy ewentual
nie co najwyżej trzykrotnie, jednakowo lub
różnie podstawiony grupą metylową i/lub
chlorowcem, a R* oznacza rodnik Oj-Cg-oykloalkilowy ewentualnie 00 najwyżej trzykrotnie,
jednakowo lub różnie podstawiony grupą mety
lową i/lub ohlorowoem, charakteryzuje się
tym, że sól fenyloguanidyny o wzorze 2a lub
osnowową'guanidynę o wzorze 2b poddaje się
reakcji z dwuketonem o wzorze 3, w środowisku
lub bez rozpuszczalnika, w temperaturze
6o-16o°C, albo sól guanidyny o wzorze 4 z
dwuketonem o wzorze 3 bez rozpuszczalnika, w
temperaturze 100-160°C lub w środowisku obo
jętnego rozpuszczalnika, w temperaturze 3 0 140°C cyklizuje się do zwiąaku pirymidynowego o wzorze 5 i otrzymany związek o wzorze 5
poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 6
w warunkach odszczepiania HY, w obecności
akceptora protonów, w środowisku aprotonowyoh
rozpuszczalników, w temperaturze 30-140°C,
przy czym we wzorach 2-6 symbole R1-R4 mają
znaczenie podane przy omawianiu wzoru 1, A*
oznacza anion kwasu, a Y oznacza atom ohlorowoa*
/1 zastrzeżenie/
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4(51) C07D

A1(21) 281028

(22) 88 09 26

(30") 88 04 11 - CH - 01333/88-5
(71) Ciba-G«igy AQ, Basylea, CH
(54) Sposób wytwarzania nowyoh pochodnych
y-anixinoplrymlclyn
(57) Sposób wytwarzania nowyoh poohodnyoh
2-anilinopirymidyn o ogólnym wzorze 1, w który« Rj 1 Hg niezależnie od siebi« oznaozają
atom wodoru, atom ohlorowoa, rodnik C-j-Cjalkllowy, rodnik C-j-Cg-ohlorowooalkllowy,
grupę Cj-O^-alkoksylową lub grupę Gj-Ojohlorowooalkoksylową, R^ oznaoza atom wodoru,
rodnik C-j-C^-alkilowy ewentualnie podstawiony
ohlorowoem, grupą hydroksylową lub oyjanowa,
rodnik oyklopropylowy ewentualnie oo najwyżej
trzykrotnie, jednakowo lub różni« podstawiony
grupą metylową i/lub ohlorowoem, a R* oznaoza
rodnik Cy-Cg-oykloalkilowy ewentualnie oo najwyś«J trzykrotnie, Jednakowo lub różnie podstawiony grupą metylową i/lub ohlorowoem oharakterysuje sie tym, że mooenik o wzorze 2
s dwuketonem o wzorze 3 wprowadza sio w reakoję w obeonoéoi kwasu, w środowisku obojętnego rozpuszczalnika, w temperaturze 20-140 C
i następnie w temperaturze wrzenia wobeo powrotu skroplin oyklizuje do związku pirymidynowego o wzorze 4, w otrzymanym związku grupę-OH wymienia się na atom chlorowca za pomocą
nadmiaru związku o wzorze POHal* w obeonoáoi
lub bez rozpuszczalnika, w temperaturze 5011O°C, otrzymując związek o wzorze 5, przy
ozym w poprzednich wzoraoh symbol Hal oznaoza
atom ohlorowoa, i otrzymany związek o wzorze
5 poddaje się dalszej reakoji w temperaturze
6o-12O°C ze związkiem anilinowym o wzorze 6
w zaleznośoi od warunków sposobu albo w obeonośoi akoeptora protonów w środowisku lub
baz rozputfzozalnika,albo w obeonoáoi kwasü
w środowisku obojętnego rospuszozalnika.
/1 zastrzeżenie/

4(51) C07P

H P 5 7423/ 1990
A1(21)

274387

(22)88 08 25

(71) Zakład Polimerów PAN, Zabrza
(72) Jedlinaki Zbigniew, Brandt Krystyna,
Pało Roman
(54) Sposób wytwaraanla i^aktywnyoh
monospiropoohodnjon nąjcsaonlorooyklotrioroeraaenu
(57) Sposób wytwaraanla reaktywnyoh mono
splropoohodnyoh heksaohlorooyklotrlfosfasenu
o ogólnym wsorse 1, gdsle A osnaoaa grup*
o wsorse 2 lub 3, w któryoh R osnaoaa grupa
o wsorse 4, 5* o lub 7. polega na tym. ie
hekaaohlorooyklotrifosrasen o wsorse 8 rospussosony w beswodnym IH7 poddajs sie reakoii
aa swiąakiem o wsbrsa 9* w którym R ma wyseB
podane snaosenie, a X osnaoaa grupę - OH lub
NH2 roapuszczonym w THF lub w wodzie w obeonodOi wodnego rostworu soli redukoyjnyoh,
sasady i ewentualnie ohlorku metalu alkailosnago, po czya wytworsony produkt wyodrębnia
sle w snaay sposób. Otrsymane swiąskl snajdują aastosowanle w syntesie polimerów konstrukoyinyoh. środków ochrony prsed wysoką
temperaturą i promieniowaniem. /5 saatrseseń/

4(51) C07P

A1(21) 274510

(22) 88 09 01

(71) LubelskieM Przedsiębiorstwo PrzemysłowoHandlowe Odozynniki Chemiozne", Lublin
(72) Zgrajka Wojoieoh, Lipa Irmina, Pledor
Adam, Kruk Jerzy
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(54) Sposób otrzymywania kompleksów aoetyloaóe tortu z metalami, zwłaszoza oyny xuD
antymonu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywanla aoetyloacetonlanów metali zwłaszoza
oyny lub antymonu rozpuszozalnyoh w ohlorowoopoohodnyoh 1 wykazująoyoh stabilność « mieBtaninach z innymi aoetyloaoetonianami. Sposób według wynalazku polega na tym, te syntezę
prowadzi aie w środowisku bezwodnego aoetyloaoetonu, w którym sporządza się roztwór lub
zawiesinę soli metalu i przy oiągłym mieszaniu
do środowiska reakcji wkrapla ale nienasyoony
roztwór alkoholanu metalu alkalicznego w alkoholu w ilościach potfzebnyoh do »obojętnienia
anionów soli metalu.
/I zastrzeżenie/

4(51) C08G

A3(21) 274499

(22) 88 09 02

(61) 4O356
(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa;
Zakłady Tworzy« Sztuoznyoh »BUG", Pustków
(72) Starzyńska Krystyna» Zapart Jerzy,
Gil »aria. Boroń Stanisław, Jasiński
Edward, wilaseek Stanisław, Piłat
Władysław, Oleksy Sdward, Ciebleń Barbara,,
Siedlecki Jan. Skupnik Czesław, Ssymosak
Zbigniew, Kooimowski Janusz, Dubiel
Janusz
(54) Sposób wytwarzania wysokoreaktywnych
żywi o mooznikowo-formaÀaenyaowjbn
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania wysokoreaktywnyoh żywio nooznikowoformaldehydowyoh o podwyższonej stabilności
na drodze wieloetapowej kondensao^i zasadowokwasowej przy ogólnym stosunku molowym moosnika do formaldehydu jak 1 - 1,1 - 3,0 przy
zmieniającym się pH środowiska i ewentualnie
przy zagęszczeniu pod zmniejszonym olśnieniem
przy czym do prooesu kondensacji wprowadza
się malaminę.
/1 zastrzeżenie/

4(51) C08G
A2(21) 279637
(22; 89 05 24
(71) Akademia Teohniozno-Rolnioza im. J.J.
Śniadeokioh, Bydgoszcz
(72) Czuprynaki Bogusław, Masłowa Id Henryk
(54) Spoaób wytwarzania sztywnych pianek
poliuretanoyo-poiiizooy^anurowyon
(57) Sposób oharakteryzuje się tym, te sztyw.ną piankę poliuretanowo-pollizooyjanurową
wytwarza się w obecnośoi produktu kondensaoji
H,M -di/aietyldnookBy-2-hydroksyetylo/niooznika
z eyiohlorohydryną w iloáoi od 5 do 45 najkorzystniej od 8 do 35 ozęśoi wagowyoh na
100 ozęśoi wagowyoh pozostałych polieteroll.
/I zastrzeżenie/
4(51) C08J

Al (21) 274535

(22) 88 07 25

(71) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Zakłady Chemiczne Im. J. Sniadeokiego,
Spółdzielnia Pracy, Toruń
V72) Huppenthai Lesław, Staszewska Danuta
Środek do rozdziału błon z trójootanu
Ô l r d y n r poli/terełtalanu etylenowego/
(57) Zgodtiie z wynalazkiem środek stanowi
wodny roztwór związków nieorganloznyoh l/lub

związków organioznyoh o oiężarze właioiwym
większym od 1,25 G/om-* a mniejszym od 1,40
0/oaJ. jako związki nleorganiozne stosuje
się korzystnie ohlorek wapniowy lub azotan
wapniowy zaś jako związek nieorganiozny i
związek organlozny korzystnie ohlorek sodowy
s saoharosą, a jako związek organlozny korzystnie saoharozę.
/4 zastrzeżenia./

4(50 C08L
A1(21) 274379
B41I
(75) WilewstL Zygmunt, Gdańsk

(22) 88 08 23

(54) Środek do napylania druków
(57) środek zawiera 67,O-99|8£ wagowyoh
polichlorku winylu, 0,03-12,0% wagowyoh karboksymetylooelulozy, 0,01-1,2% wagowyoh fosforanu
aminy organloznej.
/2 zastrzeżenia/

4(51) C09D

A1(21) 274395

(22) 88 08 24

(75) Wllewski Zygmunt, Odańsk
(54) Płyn do zmywania, farb offsetowych i
typograrioanyon oraz sposób wytwarzania
tego płynu
(57) Płyn do zmywania farb offsetowych i typograf i o znyoh oharakterysuje się tym. że
składa się z 2,0-40% wagowyoh frakojl zawieraj ąo ej średnio 6 moll saaddyojonowanego
tlenku etylenu na mol nonylofenolu, 50-98%
wagowyoh frakoji zawierającej średnio 8 moli
zaaddyojonowanego tlenku etylenu na mol nonylofenolu, 0-15% wagowyoh frakoji zawierająoej średnio 12 moli zaaddyojonowanego tlenku
etylenu na mol nonylofenolu, zobojętnionych
kwasem ortofosforowym i/lub kwasem oytrynowym
i A u b kwasem ohlorowodorowym do pH 5,5 - 8,0
oraz s 0,2-25% wagowyoh roztworu wodnego
karboksyraetylooelulozy o sawartośoi suohej masy 20-60% wagowyoh.
Sposób wytwarzania płynu do zmywania farb
offsetowyoh i typograficznych oharakteryzuje
się tym, że do Jednorodnej mieszaniny trzeoh
frakoji produktów oksyetylaoJi nonylofenolu,
zawierająoyoh średnio $, 8, 12 moli tlenków
etylenu na mol nonylofenolu. użytyoh w stosunku wagowym 20:65:15, przy ciągłym mieszaniu
i wymuszonym ogrzewaniu /sohładzanlu/, wprowadza się w temperaturze 40°C roztwór kwasu
ortofosforowego i/lub kwasu oytrynowego l/lub
kwasu chlorowodorowego z szybkością 10 moli
na godzinę, at do otrzymania pfi w granioaoh
5,5-8,0. Następnie nie przerywająo mieszanie,
po rozpuszozeniu wproaadzonyoh do jednorodnej
mieszaniny komponentów, oałośó «ohładza ale
w sposób wymuszony do temperatury pokojowej*
Potem wprowadza się wodny roztwór karboksymetylooelulozy ogrzany do temperatury 6o°O*
Po rozpuszozeniu wprowadzonego komponentu,
oałośó schładza się do temperatury 20°C otrzymująo jednorodną zawiesinę o barwie białożółtawej.
/2 zastrzeżenia/

4(51) C09D

Al (21) 274465

(22) 88 08 31

(71) Politeohnika Warszawska, Warszawa
(72) Wołkowioz Adam, Brzozowski Zbigniew,
Jóźwik Bogusław, Artzt Bogdan
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(54) Wodorozcieńczalny lakier akrylowy
(57) Lakier oharakteryzuje się tym, ze
w roztworze wodnym i/lub alkoholowym polimeru
akrylowego Jako polimer akrylowy zawiera produkt polimeryzaoji 15-25 czeéoi wagowych
akrylami amonowego i/lub metakrylanu amonowego z 20-60 ozęśoiami wagowymi akrylami butylowego oraz 2O-6o ozeáoiami wagowymi metakrylanu metylowego i ewentualnie ze styrenem w
iloáoi uzupełniająoej do 100 ozęśoi wagowyoh.
/1 zastrzeżenie/

4(51) C09K

A1(21) 274421

(22) 88 08 25

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "Sosnowiec",
Sosnowieo
(72) Nowak Tadeusz, Janozak Stanisław,
Czerwieo Jerzy, Pieohowioz Józef,
Oziurowioz Jerzy, Szépetowaki Marek,
Palus Kazimierz, Majewaki Jerzy,
Rembielak Tadeusz, Bromek Andrzej,
Jelonkiewicz-Babiarz Stanisława,
Steoko Ryszard
(54) Ekspansywną mieszanina do uszozelniania
i wypełniania szozeim, pęicnięc oraz
pustek w górotworze przy eksploatacji
górniczej(57) Mieszanina ta składa się z 90 do 99,5%
wagowych cementu portlandzkiego, gipsu górniczego w iloáoi 0,5 do 10% wagowyon, środka
spulchniającego w postaoi proszku aluminiowego
w ilości 0,01 do 0,3% wagowyoh w stosunku do
iloáoi cementu i gipsu, oraz z wodnego roztworu
kwasu octowego o stężeniu 0,03 do 2% w wodzie
zarobowej w ilości 0,6 do 1,3 objętościowo
w stosunku do komponentów stałyoh.
/I zastrzeżenie/

4(51)

C10C

A1(21) 280262

4(51) C12H

Hr 5 /423/ 1990
A2(21) 281514

(22) 89 09 19

(71) Akademia Rolnioza, Wrocław
(72) Pięter Stanisław, StankLewioz Marta,
Lewioka Teresa, Uniewski Krzysztof,
Urban Janina, Zukowska Zofia
(54) Sposób wytwarzania biologioznego preparatu
do ochrony roślin
(57) Sposób wytwarzania biologioznego preparatu do ochrony roślin przed fitopatogenioznymi grzybami pochodzenia glebowego, infekująoyai rośliny przea system korzeniowy, polega
na dwuetapowej hodowli szozepu Trionoderma
viride B-35* Pierwszy etap hodowli prowadzi
sie na podłożu płynnym przez 36-72 godziny. .
W drugim etapie hodowlę płynną miesza się ze
sterylnym podłożem sypkim w iloáoi 0.5-1,5 1
hodowli płynnej na 1 kg podłoża sypkiego.
Mieszaninę usypaną w 20-50 om warstwy napowietrza się od dołu przez 4-14 dni, po ozym
wstępnie osusza. Uzyskany preparat dosusza
sie powietrzem o temperaturze 35-5O°C **
/3 zastrzeżenia/

4(51) C23C

A2(21) 279682

(22) 89 05 30

(71) Międzyresortowe Centrum Naukowe Eksploataoji Majątku Trwałego, Radom
(72) Balikojew Igor, Barozenko Władimir,
Zagraniozny alergiej, Miernik Krzysztof
(54) Katoda magnetronowego urządzenia
rozpylającego
(57) Katoda zawiera rozpylaną tarozę /1/,
cylindryczną obudowę /2/ 1 zespół magnesów
/3/ umieszozony wewnątrz obudowy /2/. Zespół
magnesów /3/ usytuowany jest obrotowo i symetryoznie w stosunku do osi obudowy /2/ oraz
tworzy układ magnetyozny o konfiguraoji obustronnie otwartej.
/1 zastrzeżenie/

(22) 89 06 27

Í30) 88 06 27 - US - 211775
(71) Asphalt Materials, Ino., Indianapolis,US
(54) Żelowany cement asfaltowy i sposób
jjfego wytwarzania
(57) Żelowany cement asfaltowy wytwarza się
przez żelowanie upłynnionego materiału asfaltowego. Przeprowadza się to przez zmydlanie
w płynnym asfaloie zasadniozo wolnym od wody,
do najmniej jednego kwasu tłuszozowego i oo
najmniej jednego kwasu żywicznego przez reakcje a zasadą metalu alkalioznego, lub przez
dodanie już zmydlonego produktu do upłynnionego asfaltu i usuwa się wodę. /I3 zastrzeżeń/
4(51) C11D

A1(21)

274381

(22) 88 08 23

(75) Wilewaki Zygmunt, Gdańsk
(54) środek do zmywania materiałów foto
graficzny oh barwnych i oząrno-piażyoh
(57) Środek składa się z 30 - 75% wagowych
a-heptanu, 10-20% wagowyoh azteroohlorku
węgla, 15-30% wagowyoh alkoholu izopropylo
wego oraz z 0,05-1,0% wagowyoh produktu
okayetylowania tlenkiem etylenu nonylofenolu w proporoji molowej /5-10/ t 1, jako
środka niejonowego powierzohniowo-ozynnego.
/1 zastrzeżenie/

4(51) C23P
A1(21) 274310
(22) 88 08 11
P28P
(71) Politeohnika Gdańska, Gdańsk
(72) Juchniewicz Romuald, Szukalski Jan,
Jankowski Jezmar, Sokolski Wojciech,
Pruszkowski Bogusław
(54) Sposób ochrony przeoiwkorozyjnoj
wymienników oiepłą, urządzeń i/lub
instalacji wodnych
(57) Sposób polega na polarysaoji katodowej
i/lub obróboe elektrochemicznej wody przy
użyoiu anod aluminiowyoh, w którym jako źród
ło prądu jednokierunkowego stosuje się ste
rowany analogowo lub cyfrowo zasilaoz. Zasi
lacz automatyoznie reguluje parametry polaryzaoji i/lub roztwarzanie anod aluminiowyoh
w zakresie 0,05 - 0,7 g A/m3 wody, w zapro
gramowanym reżimie ozasowym i/lub funkcji
natężenia przepływu wody i/lub na podstawie
zmierzonego efektu oohronnego, korzystnie na
podstawie zmiany wielkości rezystanoji pola
ryzacyjnej. Regulację parametrów polaryzaojl
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prowadzi się na skutek doprowadzenia do
układów aterująoyoh prostownika odpowiednloh
sygnałów elektrycznych uzyskanych przy pomooy
czujników natężenia przepływu wody i/lub ozujnika pomiaru rezyatanoji polaryzacyjnej i/lub
ozujnika pomiaru potenojału, zamontowanych w
obronionym przeciwkorozyjnie wymienniku i/lub
instslaoji wodnej.
/I zastrzeżenie/

4(51) C25D

Al (21) 274466
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/ 5 / opierając się końoówkami szyn /10, 10a,
10b, IO0/, spoozywają w gniazdach prądowych
/8, 8a, 8b, 80/ przenośne zespoły anod zewnętrzny oh /9/ oraz zawiessenla detalu /17/,
natomiast na jednej z dwóoh pozostałyoh
płaszozyzn kołnierza / 5 / zamocowana jest
ssawka wentylaoyjna /3/.
/5 zastrzeżeń/

(22) 88 08 31

(71) Państwowe Zakłady Teletransmisyjne
"Telkom-PZT", Warszawa
(72) Kowalski Jaoek, -Sadluk Janusz
(54) Sposób nakładania powłoki galwahioznej
pft paaja z blach metali kólorowyoą
przeznaczone do wyrobu sygęzyny sTykowej
(57) Sposób nakładania powłoki galwanioznaj
z metali szlachetnych na paski z blach metali
kolorowych, przeznaczone do wyrobu sprężyny
stykowej złącz wielostykowyoh, polega na tym,
że paski z blach metali kolorowych są poddawa
ne obróbce galwanicznej nakładania warstwy me
talu szlachetnego na powierzohnie nie obronio
ne speojalnymi uchwytami, a następnie po na
łożeniu warstwy metalu szlaohetnego z pasków
wykonuje się na gotowo w swym kształcie sprę
żynę stykową poprzez gięoie i wycinanie.
/3 zastrzeżenia/

4 ( 5 D C25D

A2(21) 279677

(22) 89 05 29

(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji, Automatyzacji i Elektroniki Górniczej "POLMAGEMAG", Fabryka Zmechanizowanych Obudów
Soianowych "FAZ03", Tarnowskie Góry
(72) Ciesielski Tadeusz, Banaoh Jerzy,
Kulié Jan, Sobek Jerzy, Milaxaki Henryk,
König Roman, paruzel Hubert, kierat
Zbigniew, Gałas Zygmunt, Szmander Henryk,
Błaszozyk Jan, Jasiurkowaki Józef,
Pielok Hubert, Mańka Jan, Rode Herman,
tylenżek Norbert, Czudek Andrzej,
Domagała Paweł, Białek fiyszard, Wąsiewaki
Kazimierz
(54) Urządzenie do nakładania powłok
galwanicznych, zwłaszcza na cylindry
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że na
dwóoh przeoiwległyoh płaszczyznaoh kołnierza

4(51) C25D

A2(21) 279726

(22) 89 05 3C

(71) Uniwersytet Śląski, Katowioe
(72) Skoneozny Władysław, Gałka Stanisław,
Wołek Mieczysław, Buduiok Antoni
(54) Sposób otrzymywania tlenkowyoh powłok
na aluminium 1 jego stopach, wykorzyiTywanyoŁ w tribologii
(57) Sposób według wynalazku charakteryzuje
ale tym, że stosuje się kąpiel sawlarająoą
od 60 do 72 g/l kwasu adypinowego, od 25 do
35 S/l kwasu szozawiowego oraz od 2,8 do
3,2 g/l kwasu siarkowego w roztworze wodnym*
/1 zastrzeżenie/

DZIAŁ D
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO

4(51) DO1B

Al (21) 274412

(22) 88 08 25

(71) Zakłady Płyt Pilśniowych i Wiórowych,
Ruolane-Hida
(72) Tomiozek władysław, Koćwin Bdward
(54) .-iporižb uszczelniania 1 uszczelnienie dławnicy wału głównego termorozwłókniarki
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uaaczel«
niania wału głównego termorozwłókniarki przed
wydostawaniem się z komory mielenia wzdłuż
tęga wału pary wodnej z zawieszonymi w niej
włóknami drzewnymi jak również przy równoozeanym wyeliminowaniu przenikania w odwrotnym kierunku, to jeat wody do komory mielenia.

Sposób polega na tym, że do uasozelniania dławnioy wału głównego terraoroawłóknlarki
atoauje się dwa środki uszozelniająoet płyn
uszczelniający i szozeliwo stałe. Przy tym
jako płynu uszozelnlajaoego używa się pary wodnej, stosowanej do wyrównywania olśnienia w
komorze mielenia termorozwłókniarki. Pare tę
doprowadza się do bliższej względem komory
mielenia wnęki gniazda dławnioy a jej przenikanie wzdłuż wału głównego tennorozwłókniarki
wspomaga się przea umieszczenie na wale głównym termorozwiókniarkl śrubowego pierdolenia
odrzutowego. Drugi środek uszozelnlająoy azożeliwo stałe umieszoza aię natomiast w dalszej względem komory mielenia termorozwłókniarki wnęce gniazda dławnioy.
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Uazozelnienle dławnicy wału głównego terraorozwłókniarki, ma podzielone na dwie wnęki,
ea pono04 oporowego występu /16/ gniazdo dławnloy /7/. Znajdująca ale bliżej komory /1/
mielenia wnęka /I7/ jest oddzielona od komory
/1/ mielenia praez przytwierdzony do tulei /4/
wału /2/ głównego termorozwłókniarkl śrubowy
pierśoień /19/ odrzutowy działająoy w kierunku komory /1/ mielenia t m ę k a ta ma dopływowy
otwór /20/ dla doprowadzania do niej pary
wodnej. Dalsza względem komory /I/ mielenia
wnęka /24/ gniazda dławnloy /7/ zamknięta jest
dławikiem /I4/ do śoiskania znajdująoego się
w niej szczeliwa /25/ stałego. Śrubowy pierśoień /19/ odrzutowy ma trapezowy niesymetryczny gwint / 2 V , tworząoy z oylindryozną ozęśoią /22/ obudowy / 7 / dławnloy szosaline /23/>
/3 zastrzeżenia/

4(51) D06M

Nr 5 /423/ 1990
A1(21) 274426

(22) 88 08 26

(71) Ośrodek Badawozo-Rozwojowy Maszyn
i Urządzeń Przetwórstwa ZbożowoPaszowego "SPOMASZ", Bydgoszcz
(72) Jakubowioz Ireneusz, Stellmaoh Wojoiaoh
(54) Sposób Impregnacji tkanin
(57) Sposób polega na tym, że pokrywa się
tkaninę warstwą roztopionego lub rozdrobnionego wosku w ilośoi 50 do 100 gramów na metr
kwadratowy, a następnie wygrzewa się tak pokrytą tkaninę w temperaturze wyższej od temperatury topnienia wosku*
Sposób umożliwia poprawę stanu tkanin
uAywanyoh na wykładziny w półkaoh komór farmen
taoyjnyoh.
/1 zastrzeżenie/

4(51) DOOM

A1(21) 274519

(22) 88 09 02

(71) Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Piast",
Ołuszyoa
(72j Surmak Irena, Michalak Jerzy, Berner
Julian, Wawrzyńozyk Tadeusz, Chmielarz
Mlohał
(54) Sposób wykańczania niższyoh gatunków
TEkanin areilohowyoh zwžaszoza barwionyoh
ISrwnikami siarkowymi
(57) wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia
kosztu poprawy błędów barwienia tkanin dreliohowych barwionyoh barwnikami siarkowymi.
Na tkaninę drelichową nanosi sie metodą
druku roztwór podohlorynu sodu i po 60 sekundowym wywoływaniu neutralizuje go pirosiarozanem sodu. Roztwór podonlorynu sodu zawiera
■od 30 do 50 g chloru ozynnego na litr, a roztwór neutralizujący do 10 gramów pirosiarozanu
sodu na litr.
/I zastrzeżenie/
DZIAŁ E
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE

4(5D B01B

A1(21) 276893

(22) 88 12 30

(30) 88 08 31 - EP - 88890218.6
(71) Franz Plasser Bahnbaumasohinen-Industriegesellsohaft m.b.H, Wiedeń, AT
(54) Maszyna jezdna do rozmieszczania
l p r o m o w a n i a podsypki torowej
(57) Maszyna ma ramę /6/ podpartą na podwoziaoh szynowyoh, napęd jezdny /10/ i kabinę.
Na ramie /6/ maszyny umieszozony jest układ
pługowy /21/ o wysokości przestawialnej przez
napęd, rozoiągająoy sie od jednego boku maszyny do drugiego, względnie na oałą długość
podkładu. Środkowemu odoInkowi układu pługowego /21/, znajdującemu się między szynami»
względnie jego środkowym elementom pługowym
lub roboczym /22/ przyporządkowany jest dodatkowy transporter /23/ tłuoznia.
Transporter /23/ utworzony jest 00 najmniej przez jedną szczotkę zgarniająoą /27,
28/ o promieniowo wystającyoh, elastyoznyoh
elementaoh zgarniającyoh /29/* Szozotka /27,
28/ obraca się względem osi /25/ biegnąoej
wzdłuż maszyny. Szczotka /27, 28/ połąozona
jest z napędem /26/ obrotu. /12 zastrzeżeń/
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4(51)

E0IC

A2(21) 279713
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(22) 89 06 01

(75) Oołaszewaka Grażyna, Warszawa
(54) Sposób i forma do wykonywania ozdobnych
powierzchni podłoży utwardzonych z
eTementáW jconstruJcoyjnyon i betonowych
(57) Sposób oharakteryzuje sie tym, że ozdobną
powierzohnię wykonuje się nakładająo na utwardzone podłoże 1-3 on warstwę mieszanki betonowej z ewentualnym dodatkiem środków barwiąoyoh,
w którą po wyrównaniu i uzyskaniu konayatenoji zwartej, wtłaoza sie Bšablony w postaoi
form a trwale ukształtowanyoh w określony
wzór listew wzoroowyoh i pozostawia na ozas
wiązania mieszanki przez okres 5-20 minut,
po czym formy wyoiąga się uzyskująo odwzorowanie, w zależności od rodzaju wzoru i sposobu
postępowania, o różnej wielkośoi rowkaoh i
krawędziaoh.
Forma do wykonywania ozdobnych powlerzohni
podłoży utwardzonych składa się ze sztywnej
ramy / 1 / i elementu utrzymująoego /3/, do
których w sposób rozłąozny przymooowane są wymienne liatwy wzorców« /2/, uprzednio ukształtowane w określony wzór.
/7 zastrzeżeń/

4(51) E02P

A1(21) 281557

(22) 89 09 21

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwójowy Maszyn
Ziemnych i Transportowyon, Stalowa Wola
(72) Kardasa Byszard, Adamozyk fírwin, Miller
Stefan, Twaróg Władysław
(54) Układ wodzenia łyżki ładowarki
(57) Układ ma wysięgnik w postaci pary sztywno ze sobą połączonych belek nośnych f\/
z osadzonymi na nioh diwiśniami dwustronnymi
/Z/t których jedno z ramion stanowi człon
napędowy czworoboków obrotu łyżki /3/. Drugie
z ramion dźwigni dwustronnyoh /2/ połączone
jest siłownikiem hydraulicznym /4/ s ramą
maszyny /5/. Belki nośne /1/ wysięgnika aą
połączone parami obrotowymi /6/ z kołyskami
11/ osadzonymi na ramie ładowarki prsy poaooy
par obrotowych /8/. W dwóch pozostałych paraoh obrotowyoh /9, 10/ kołysek /!/ osadzone
są» oięgno /11/ łącząoe kołyskę /!/ z dźwignią dwustronną /2/ oraz siłownik hydrauliozny /12/ mocowany między ramą maszyny a kołyską /7/.
/2 zastrzeżenia/

4(5D E03C
A47K
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A2(21) 279584

(22) 89 05 22

(75) Skręta Bogusław, Skierniewioe
(54) Łazienkowa kabina natryskowa
(57) Kabina składa się z prowadnloy górnej
/3/ 1 dolnej /4/ oraz z ramek stałyoh / 1 / i
przesuwnych /2/. Światło ramek /1/ i / 2 /
wypełnione jest materiałem wodoodpornym /12/.
Prowadnioa dolna /4/ wzdłuż swej długośoi ma
kształt kątownika, w którego dolnej półoe
wykonany jest nieprzelotowy kanałek do przemieszczania się rolek zamocowanych w wybranlaoh w dolnych boków /9/ ramek przesuwnych
/2/. Prowadnioa górna /3/ zaopatrzona jest
w szynę prowadząoą obejmująoą górny bok /10/
ramek przesuwnych /2/.
/1 zastrzeżenie/

4(51) E04B
E04H

A1(21)

274371

(22) 88 08 24

(71) Przedsiębioratwo Górniotwa i Moderni
zacji Praerayału "BUDEZ", Zakład Produkoji
Materiałów Budowlanych i Górniosyoh
"PREFIBBy-Liaów", Lisów
(72) Chomra Adam
(54) Szkieletowa konstrukcja pawilonowej
zabudowy oraz sposób formowania
zabudowy pawilonowej
(57) Szkieletowa konstrukcja pawilonowej za
budowy akłada się ee ałupów /1/ wiązarów /3/
1 płatwi, które są połączone w układ tworzą
cy w rzuoie siatkę trójkątów równoboosnyoh
połączonych wierzchołkami. Słupy /V ustawio
ne aą na obwodzie zabudowy w odległościach
równyoh długości wiązarów /3/ i płatwi. Słupy
/I/ połączone aą wzdłuż obwodu zabudowy płatwlami, a wzdłuż linii łączącej przeciwległe
boki wlązarami / 3 A Wiązary /3/ w miejaou
krzyżowania ale ioh osi aa połąoaone z łąoznikiem /5/, wykonanym z odoinka rury mająoej
na obwodzie zamocowane wsporniki uaytuowane
promieniowo pod kątem 60
A- A
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Sposób formowania zabudowy polega na tym,
że słupy ustawia się na obwodzie i w narożaoh
równyoh długoeoi boków zbieżnych tego sześoiokąta i łąozy się je z wiązarami i płatwiami
tworząo sześciokątne segmenty.
/10 zastrzeżeń/

4(51) B04B

A1(21) 274475

Nr 5 /423/ 1990

Kopuła według wynalazku jest przeznaozona jako przekrycie dużyoh obiektów aportowyoh, rekreacyjnyoh, wystaw o randze światowej, itp.
/5 zastrzeżeń/

(22) 88 06 30

(71) Młodzieżowy Ośrodek mnowaoji "Polin",
Katowice
(72) Lubelski Jan, Minkaos Anatol, Szafranieo
Gabriel
(54) Solana" osłonowa
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy
ściany elewaoyjnej osłonowej przeznaczonej
do zabudowy w pomieszozeniaoh gdzie wymagane
jest kształtowanie akustyki, stosowanie barier
cieplnych oraz zapewnianie odornośoi na działanie wysokich temperatur.
Solana osłonowa składa sie a płyty sokallt owej /II pokrytej folią polietylenową /1/,
do której przylega aamoopwana konatrukoja w
postaol kratownicy wykonanej a kształtowników
typ "C" / 2 / i kształtowników typ «TJ« /3/,
przy ozym do kształtowników / 2 / i /3/ przytwierdzona jest za pomocą blachowkrętów /fo/
oo najmniej jedna płyta suohego tynku / 4 A
/1 zastraszenie/

4 (51) E040

A1 (21) 274347 - (22) 88 08 22

(71) Inatytut Meonanlzaoji Budowałotwa
i Górniotwa Skalnego, Warszawa
(72) Szymański Krzysztof
(54) Układ starowania wyaiognikiem podajnika
aóTmieszanici petonowej

4(51) B04B

A1 (21) 280974

(22) 89 08 08

(75) Bednarek Jerzy, Łódź
(54) Kopuła o wielkiej rozpiętośoi z ruchomym dachem i sposób 3ej wykonania
(57) Kopuła o wielkiej) rozpiętości a ruohomym
dachem jest z konstrukoji stalowej i składa
się z jednakowyoh elementów łukowyoh / 1 / połąozonyoh ze sobą ryglami / 2 / i zwornikiem
/4/, stężonych krzyzuloaml /3/ i zamooowanyoh
w fundamentach /7/<
Ruobomy daoh stanowiąoy praekryoie kopuły, charakteryzuje się tym, że odpowiednio
wyprofilowany płaszcz otwiera się i zamyka
waohlarzowato za pomooą systemu stalowyoh
lin, które są zwijane lub rozwijane, w zależnośoi od potrzeb, przez odpowiedni meonanizm napędowy zamocowany w elementaoh łukowyoh /1/.
Sposób wykonania kopuły polega na zamooowanlu połówek elementów łukowyoh /1/ w
fundamentaoh / 7 / tak, aby poszozególne odoinkl były kolejno wysuwane teleskopowo i łąozone
pierśoieniowo z ryglami /2/ aż do wierzchołka
będąoego przegubowym zwornikiem /4/.

(57) Układ zawiera oauinlkl /C1, 02, C3. OT/
ehwilowego położenia liniowego wysunięoia
tłoozyaka albo kąta obrotu, zamontowane na
każdym z członów wysięgnika, które połąozone
są poprzez układy przetworników /F1, P2, P3,
PM/ sygnału analogowego na oyfrowy z układem
zadajnika /Z/. Zadajnik / Z / połączony jest
z blokiem paaięoi /PA/, układem zadawania da
nych /H/i oraz z układem sterownika /S/, któ
rego wyjścia połączone są poprzez wzmaonlaoze
/W1, 12, 13, WN/ z rozdzielaozami elektro
ny drauli o znymi /R1, R2, R3» RH/ eterująoyml
posaozególnymi ozłonami wysięgnika oraz
pompą.
/1 zastrzeżenie/

Hr 5 /423/ 1990
4(51) B04H
E04F

A1(21) 274411
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(22) 88 08 25

(71) Biuro Projektdw "Budowniotwa Wiejskiego,
Olsztyn
(72) Królikowski Sławomir, Kwade Antoni
(54) Komin nadbudowany
(57) Komin nadbudowany na zastosowanie w przy
padku braku możliwosoi zamontowania odciągów
linowych. Komin charakteryzuje się tym, że
ozęćć nadbudowana zawiera ruszt żelbetowy / 3 /
o kształcie litery B, usytuowany w pozyoji
lezącej, oparty na ścianeoh nońnyoh budynku
przyległego do komina, a do oześoi wsporniko
wej rusztu przytwierdzona jesfrlekka konstruk
cja stalowa trzonu kominowego /4/«
/I zastrzeżenie/
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/A/ a mimoárodem /1O/ w tarozy /11/ usytuowanej w walcu / 2 / piasty /4/. Pomiędzy raimoárodami /9/, /10/ znajduje się oporowa powierzchnia /16/, która z jednej strony opiera się o piastę / 4 / a z drugiej strony o
dystansowy pieraoień /12/ osadzony na tulei
/ 8 / . Czołowa tarcza /5/ ma kształt fragmentów
pierśoienia, przy czym ozołowa powierzohnia
tarozy / 5 / jest wklęsło ukształtowana promieniem /R/ na oałym obwodzie tarozy /5/. f obrębie szerokości pierścienia tarczy /5/ wejáoie
na płat / 7 / jest przesunięte o wielkoád /x/.
Ślimakowe płaty / 7 / mają przelotowe otwory
/I3/ w kształcie wyoinka koła. /6 zastrzeżeń/

4(51) B21D

A1 (21) 27436I

(22J 88 08 22

(71) Katowickie Gwareotwo Węglowe - Kopalnia
Węgla Kamiennego "Staszic, Kat owi oe
(72) Orzechowski Stanisław, Gorzkowski Adam,
Habryń Andrzej, Liduchowskl Leonard,
Czarnooki Ireneusz, Białaa Józef
(54) Górnicza obudowa chodnikowa

4f51) E21C

A1(21) 274425

(22) .88 08 26

(71) Gwarectwo Meonanizaoji Górniotwa "POIiiiO"
Centrum Mechanizaoji Górniotwa "KOMAG",
Gliwioe
(72) Bloohel Helmut, Orohel Stanisław,
Szkudlarek Zbigniew, Chmiel Tadeusz,
Kuaak Edward

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji górniczej obudowy chodnikowej
o podwyższonej wytrzymałości. Górnicza obudowa
chodnikowa charakteryzuje się tym, że łuk obudowy składa się z odoinka szczytowego /1/"o
promieniu minimalnym /R1/, odcinka dolnego /2/
o promieniu pośrednim /R2/ 1 odoinka łąoaąoego
/3/ o promieniu maksymalnym /R3/, przy czym
odcinki dolne / 2 / połączone są poziomą belką
spągową / 4 / za pośrednictwera przegubów przyapągowych /5/, a w odcinku szozytowym /I/ zainstalowany jest przegub szczytowy ?6/. Obudowa
przeznaczona jest zwłaszcza do stosowania w
strefach zagrożonych tąpaniami. /3 zastrzeżenia/

(54) Organ urabiający kombajnu węglowego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukoji organu urabiającego przeznaczonego do ozołowego zawrębiania w caliznę węglową.
Organ charakteryzuje się tym, ze ma pia•tę /14 / w kształcie dwóoh współosiowych waloów Z ]/, / 2 / o árednioach /à/ i /D/ połaożony oh śoiętym stożkiem /3/. Walec / 1 / o eredni oy /d/ usytuowany jest od strony czołowej
tarozy / 5 / a walec / 2 / o średnioy / D / usytuowany jest od strony wylotu / 6 / płatów /!/.
Piasta /4/ osadzona jest na zębatej tulei /8/
o dwóch mimoárodach /9/, /1O/. Tuleja / 8 /
mimośrodom /9/ osadzona jest w korpusie piasty

4(51) B21D

A1(21) 274409

(22) 88 03 24

(71) Babxyka Uaszyn Wiertoiozyoh 1 Górniczych
"Glinik", Gorlioe
(72) Peruá Józef, Pieohowicz Tadeusz
(54) Stojak hydrauliozny zwłaszoza centralnie
zasilany
(57) Przedmiotem wynalazku jest stojak hydrau'
liczny przeznaczony do podpierania stropów
w górnictwie węglowym.
Stojak hydrauliczny ma w głowicy / 5 /
koronowej nad baterią /!/ zaworowa otwór z
uaieszozonym w nim wskaźnikiem /9/ oiśnidnia.
/3 zastrzeżenia/

BIÜLETYH URZĘDU PATENTOWEGO
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sięgnika /10/. Na platformie /12/, wzdiuż
jej boków równoległych do jej podłużnej osi,
zamocowane są prowadnioe /16/, na któryoh
są przesuwne prowadniki /19/ z przesuwnymi
siedziskami /I5/ dla transportowanych łuków
/23/ obudowy. Położenie zarówno prowadników
jak i siedzisk jest blokowane sworzniami
/21/ /22 /. Sworznie /22 / blokująoe siedziska /I5/ umieszosone są w owalnyoh otworach /22/ pozwalająoyoh na ich zbliżenie si«
i oddalenie w stosunku do podłużnej osi platformy /12/. Do boków ramy /11/ zamooowane są
stałe pomosty /28/ a do nich przegubowo, wyohylne pomosty /29/. Do spodu ramy jest zamooowany wahadłowy pomost /30/. /3 zastrzeżenia/

4(51) B21D

A1(21) 274454

(22) 88 08 29

(71) Centrum Meohanizacji Górniotwa "KOMAG",
Oliwioo
(72) fyrobek Emil, Olejnik Zbigniew,
Musiał Stanisław, Izydorozyk Henryk,
Dyrda Jan, Paruael Norbert
(54) Urządzenie do transportu i wykonywania
obudowy w wyrobiskach onodnikowyon
(57) Urządzenie ma do uch /20/ każdego z boków ramy samojezdnego transportera / 1 / zamooowany za pomocą uch /18/ oo najmniej jeden
stabilizator! który dzięki kombinacji raooującyoh otworów /19/ w uchach /18/ zajmuje położenie - w stosunku do ramy transportera - od
pionowego do ukośnego. Stabilizator składa się
z hydraulicznego siłownika / 8 / osadzonego w
prowadnicy złożonej z dwóch rur z dnami zwróoonymi na zewnątrz, to jest zewnętrznej rury
/ 9 / i wewnętrznej rury /12/ usytuowanych
względem siebie teleskopowo. Siłownik / 8 / jednym końcem jest zamooowany do dna rury /9/,
a drugim do dna rury /12/, do którego jest
również zamocowana za pośrednictwem uch /16/
w kształcie trapezu płoza / 1 7 A Płoza /17/
ua końce zakrzywione, a jej długość jest oo
najmniej równa odległości pomiędzy sąsiednimi łukami obudowy wyrobiska. /5 zastrzeżenia/

4(51) E21D

A1(21) 274455

(22) 88 08 29

(71) Gwarectwo Uechanizaoji Górniotwa
"POLMAG", Centrum Mechanizacji Górnictwa
"KOMAG", Gliwice
(72) Wyrobek Emil, Olejnik Zbigniew,
Musiał Stanisław, Izydorozyk Henryk,
Dyrda Jan, Paruzel Norbert
(54) Urządzenie do transportu i wykonywania
TŁudowy w wyrobiaKaoh ohodnikowyon
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym. że
a wysięgnik /10/ zamocowany na obrotnioy
/6/ samojozdnego przenośnika / 1 / . Hydrauliozny siłownik /^/ służy do podnoszenia wy-

4(51) E21D

Al (21) 280429

(22) 89 07 04

ÖO) 88 07 04 - DE - G 8808519.8
(75) Martha-Catharina Heiliger, KreuzauUntermaubaoh, DE
(54) Stojak hydrauliczny
(57) Stojak charakteryzuje się tym, że końoe
każdej zewnętrznej i wewnętrznej tulei /1/,
/2/ cylindra są zamooowane z jednej strony
w nasadkach lub wypustaoh pierśoienia zespolonego /16/ lub tłoka /9/ a w głowioy /4/ stempla
lub dnie /14 / oylindra z drugiej, przy czym
tłok /9/, głowioa /4/ stempla 1 dńo /14 / oylindra są uszozelnlone. Miedzy głowicą /4/
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stempla a tłokiem /9/ jest umieszczony element oięgłowy / 7 / współpracujący s tuleją /1,
2/ oylindra, przymooowany do dna /14 / i
przechodzący prze a tłok /9/»zaś na końcu zawierający element blokujący /8/< Sprężyna naołąkowa /6/ opiera się z Jednej strony na
elemencie blokującym / 8 / a z drugiej strony
na tłoku /9/.
/26 zastrzeżeń/

/21/, a drugi pomiarowy przewód /27/ Jest
wyprowadzony na zewnątrz bocznej áoiany korpusu /21/, najkorzystniej w jego obszarze
środkowym.
/5 zastrzeżeń/

4(51) E21F
4(51) E21D

Al (21) 281452

(22) 89 09 15

(71") .przedsiębiorstwo Mechanizacji, Automatyzacji i Elektroniki Górniczej "POLMAGEMAG" Fabryka Zmeohanizowanych Obudów
Ścianowych "PAZOS", Tarnowskie 0<5ry
(72) Cieálak Zbigniew, Daiuk Jatt, Pfaf Jan,
Rurailski Jerzy
(54) Górnicza obudowa zmechanizowana
(57) Obudowa ma osłonę / 1 / ohroniącą koniec
/8/ układu przesuwnego /9 i 10/ przed rumowiskiem zawałowym, osłona / 1 / w przekroju poprzecznym ma kształt kabłąka skierowanego ramionami / 2 / w dół. Osłona /1/ przymocowana Jest
przegubowo do tyłu spągnioy /6/, zaá jej tył
spoczywa na spągu / 7 / . Bamiona / 2 / osłony / 1 /
powinny być rozstawione szerzej niż wewnętrzne
tężniki /5/ spągnicy /6/.
/3 zastrzeżenia/

4(51) K21P

A U 2 1 ) 274344

(22) 88 08 22

(71) Kombinat Górniezo-Hutniczy Miedzi
Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi
"Cuprum", Wrocław
(72) Barabaś Stanisław
(54) Sposób określania atanu zagrożenia
Tąpaniami rejonu górniczego w kopalni
oras urządzenie do wykonywania badán"
(57) Sposób polega na tym, że wyznaoza się
zmiauy ciśnienia w gazach zuajdująoyoh się
w badanym górotworze i wykorzystując wielkość tych zmian oraz ich gradienty wzrostu i
spadku określa się stan zagrożenia tąpaniami,
przy czym zmiany ciśnienia w gazach znajdujących się w górotworze wyznaoza się w strefie
otworu badawozego, odizolowanej od atmosfery
kopalnianej i określa się w stosunku do zbiornika bazowego ze znanym ciśnieniem.
Urządzenie mające postać sondy charakteryzuj Ú się tym, że jego korpus /21/ w postaci
rury obustronnie zamkniętej, ma na zewnętrznej
pobocznioy umieszczone co najmniej oztery
uszczelniające, elastyczne pierścienie /22/ w
poataci podatnych do rozpompowania powietrzem
poduszek gumowyoh z doprowadzonym przez wnętrze
korpusu /21/ przewodem /23/. Przez wnętrze
korpusu /21/ poprowadzony jest dodatkowo przewóiJ /25/ połączony z filtrem /26/ umieszozoflyui na zuwügtrziiej,czołowej ścianie korpusu
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AK21) 274456

(22) 88 08 29

(71) Katowicki© Gwarectwo Węglowe - Kopalni*
Węgla Kamiennego "Wieczorek", Katowioe
(72) Demel Tadeusz, Filipek Marian, Gajda
Bogdan, Kaozmarozyk Andrzej, KurekEugeniusz, Lisieoki Bronisław, Łukasik
Bogdan, Moczek Konrad, Musioł Stefan,
Polarski Jan, Napieraoz Tadeusz, Ragus
Eugeniusz
(54) Sposób tamowania zrobów, pustek poeksploa
tacyjnych i wyrobisk górnlczYch wypełnia nyon mieszaniną materiałów drobnołrakoyjnyon
(57)' Celem wynalazku jest tamowanie zrobów,
wyrobisk górniozyoh i pustek poeksploataoyjnyoh wypełnianyoh wodną mieszaniną podsadzko
wą zawierającą materiały drobnofrakcyjne, bez
wynoszenia z wygrodzonej przestrzeni depono
wanych materiałów.
Sposób według wynalazku polega na izolo
waniu zrobów, pustek poeksploatacyjnych i wy
robisk górniczych tamami wykonanymi z materia
łów nierozpuszczalnych w wodzie, a zatrzymują
cych drobnoziarniste frakcje wprowadzonej pod
sadzki, .korzystnie porowatych takioh jak: dro
bnoziarnisty żużel paleniskowy, drobnoziarni
ste odpady hutnicze, czysty piasek, drobno
skruszone skały o grubości warstwy tamującej
wynoszącej co najmniej 0,2 m, przy czym pręd
kość przepływu medium przez tamę, w zależności
od użytego materiału, nie powinna byó wyższa
od 2 cm/sek.
/3 zastrzeżenia/

4(51) E21P
E21D

Al(21) 274476

(22) 88 08 30

(71) KopalniaH Węgla Kamiennego "Komuna
Paryska , Jaworzno
(72) Szewczyk Stanisław, Rosakowski Janusz,
Chůdek Mirosław, Stryozek Stanisław,
Postawa Jaoek, Krzysztolik Paweł,
Bereś Janusz, Skiba Zbigniew, Caban
Włodzimierz, Neugebauer Jan, Kamiński
Władysław
(54) Sposób uszczelniania górotworu
(57) Sposób uszczelniania górotworu za pomocą
środka uszozelniająoego na bazie polimerów
polega na tym, że w pierwszej kolejności powierzchnie górotworu, które będą miały kontakt ze środkiem uszczelniającym traktuje się
aktywatorem polimeryzacji, a w końoowej fazie
uszczelniania na środek uszcz.elniająoy podaje
się aktywator polimeryzaoJi. /1 zastrzeżenie/

4(51) E21F

A1(21) 274478

(22) 88 08 30

(71) Zabrzańskie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia
Węgla Kamiennego " D W E N S K O " , Leszczyny
(72) Kapłanek Andrzej, Palarski Jan,
Starzyćany Leon
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(54) układ urządzeń do wykonywania podsadzki
z odpactow. zwżaazoza górniozyoh
(57) Układ zawiera urządzenie do selekcji
i przygotowania odpadów /1/ połąozone przenośnikiem o zmiennej długości / 2 / z maszyną miotającą wyposażoną w lej dozująoy / 4 / z ukośnie
usytuowanymi ścianami oraz bęben z kieszeniami
dozująoo-dooiakowy /5/ umieszozony nad taśmą
miotającą /6/ poprowadzoną pomiędzy bębnem
napędowym / 7 / a bębnem zwrotnym /8/.
/2 zastrzeżenia/

Nr 5 /423/ 1990

dego otworu doprowadza się dwutlenek węgla
w stanie gazowym w ilości od 200 do 1000 dnr
na 1 nr masy materiału.
/I zastrzeżenie/

4(51) B21ř

A1(21) 281072

(22) 89 08 16

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "KRUPIÄSKI",
Suszeo
(72) Kapłanek Andrzej, Bednarz Jan, Woźnica
Engelbert, Zimny Jan
(54) Urządzenie do schładzania powietrza
wentylacyjnego w podziemi ao h ko palii

4 (5D E21*

Al (21) 274494

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie schładzania powietrza wentylacyjnego w podziemiach
kopalu doprowadzanego do przodków za pomooą
lutniooiągów.
Urządzenie charakteryzuje się tym, že
stanowi go segment złożony z cylindrycznego
ohłodniczago kolektora / 5 / z onłodzącym płaszczem /?/. itóry s jednej strony ma odbojową
taroze /11/ zimnych cząstek powietrza ze szczeliną /S/ na podgrzane powietrze /P1/ odprowadzane rurą /10/, a z drugiej strony ma centryozny otwór /I3/ na odprowadzenie zimnych
cząstek powietrza /P2/ do głównego wentylacyjnego strumienia powietrza /P/.
/2 zastrzeżenia/

(22) 88 08 31

(71) Centralna Staoja Ratowniotwa Górniozego,
Bytom
(72) Ćwiek Bogdan, Zadeaki Wiesław, Stanek
Jerzy, Falka Marian, Biooh Mirosław,
TomaszcBak Wiesław
(54) Sposób wykonywania twa igolagyjnyoh
w wyrobiakaon górniozyon
(57) latotą sposobu jest to, że przestrzeń
wygrodzoną dwiema przegrodami wypełnia się
luźno nasycanym materiałem, układanym warstwa
mi równoległymi do spągu wyrobiska. Następnie
w waratwaoh tyoh wykonuje się otwory prosto
padłe do spągu wyrobiska, rozmieśzozone w
odstępach od 200 do 500 mm. Ha koniec do kat-

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

4(51) řO2B

Al (21) 27445a

(22) 88 08 29

(75) Wiatrak Wiesław, Bielsko-Biała
(54) Rurą aaaca układu dolotowego dla
regulacji długości kanarów silnucą
spallriüwegq
(57) Rura ssąca /3/ ma kształt litery "U"
i jest osadzona suwliwle jednym swym końcem
w oz§éci kanału ssącego utworzonego w pokrywie rozrządu /1/, zaś drugim końoem - w
zasobniku powietrza lub mieszanki paliwowopowletrznej /2/. Rura ssąca /3/ jest uszczelniona w miejscach osadzenia pierjeleniowymi
uszozalniaozaml / 4 / .
/I zastrzeżenie/

Nr 5 /423/ 1990
4(51) P04B
G01Ł

A1(21)
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274186

(22) 88 08 10

(71) Politechnika Wrocławska, Wrooław
(72) Fluteoki Janusz, Bobowski Leoh
(54) Sposób pomiaru sprawności wewnętrznej
pompy

(57) Zgodnie ze sposobem wyznacza się wartość
współozynnika 0 zmiany ciężaru właściwego
oieozy w pompie będącego runkoją olśnienia p~
na wylocie pompy oraz wyznaoza się wartość
ciepła właściwego o
oieczy na wylooie pompy
będącego funkcją ciśnienia p 2 na wylooie pomp;
i oięiaru właściwego ty oieozy na wlocie pom
py, a następnie oblicza się sprawność wewnęt
rzną pompy h i s zależności

gdzie V"1 - oiężar właśoiwy cleozy na wlooie
pompy, T 1 - temperatura cieoay na wlooie ponpy,
T 2 - temperatury oieczy na wylooie pompy, p 2 o i śnieni© na wylooie pompy, (i - wapółozynnik
zmiany oiężaru właśoiwego oieozy w pompie,
o'
- oiepło właśoiwe oieozy na wylooie pompy,
p
2
g - przyśpieszenie ziemskie.
/2 zastrzeżenia/

4(51) PO4D
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A1(21) 274410

(22) 88 08 25

(71) Politeohnika Śląska, Gliwice
(72) Rokita Jerzy, Grodner Edward,
Mankowaki Kazimierz
(54) Pompa wirowa odśrodkowa
(57) Pompa wirowa odśrodkowa z wirnikiem
zamkniętym złożonym z dwóoh osęaoi trwale se
sobą połączonych, charakterysuje się tym, ie
tylną cześć /1/ stanowi taroaa z wystającą
piastą /la/, zaś przednią część /2/ stanowi
tarcza z łopatkami /2a/. Taroaa / 2 / przeohodzi drugostronnie w tuleję /2b/.
/3 zastrzeżenia/

4(51) P04E

A K 2 1 ) 280174

(22) 89 06 21

(75) Lipski Wiesław Henryk, Olsatyn
(54) Silnik wiatrowy

4(51) P04C

Al (21) 274422

C22) 88 08 25

(75) Skatulski Kazimiera, Godlewski Gracjan,
Szczeoin
(54) Maszyna robooza lub silnik z obwiedniowym
ruchem tłoica
(57) Maszyna robocza ma korpus /1/, w którym
usytuowany jest cylinder przestrzeni roboozej
w kształcie wieioboku. Wierzchołki oylindra
zakończone są półoylindryosnymi kanałami♦ Kra
wędzie solanek oylindra przestrzeni roboosej
łąoaąoe sąsiednie półoylindryosnt kanały mają
kształt łuków. Tłok / 2 / na kształt wieioboku
o jednym boku mniej w stosunku do oylindra
przestrzeni roboozej, usytuowany w przestrzeni
roboosej, osadzony na osi z miraoArodem /3/»
W pokrywie ozołowej /&/ rozoiessozonyoh jest
pi»ó kanałów tłoeznyon, w wylotach któryoh
osadzone są zawory zwrotne /11/. W pokrywie
tylnej /9/ rozmieszozonyoh jest pieó kanałów
osąoyoh /6/ usytuowanyon naprseoiw wierzohołków oylindra przestrzeni roboosej*
/2 zastrzeżenia/

(57) Silnik wiatrowy charakteryzuje się tym,
ie ma wiatroohwyt /I/, w postaci konfuaora
złożonego z segmentów, osadaony obrotowo względem pionowej osi wirnika /4/, Którego gardáiéi
wylotowa połączona jest z osłoną /10/ fcierująoą strugi powietrza na wirnik /4/.
/2 zastrzeżenia/

4(51) U 5B

A1(21) 274362.

(22) 86 06 22

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "Btasslo*,
Katowlot
(72) Flak Zenon. Liduohowaki Leonard,
Oritohowski Stanisław, Bem Peliks,
Oorzkowskl A d a m ,
(54) Ławór ąydraulloaiur wtórnego doładowania
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie automa
ty o znego doładowywania olśnienia do stojako*
sekojl górniozyoh obudów zmeohanizowanyoh.
Zawór aa w korpusie zaworu /1/ kanał
współosiowy s obudową sprężyny /2/. zamknięty
z jednej strony zaślepką /3/, a z drugiej
śrubą ustalającą /4/. nałożoną jest na nią
sprężyna regulacyjna /6/,powyżej której umie
szczona jest w tulei pośredniej /9/ tuleja
robocza / 8 / z kanałem centralnym /10/, który
zamknięty jest kulką zaworu zwrotnego /11/.
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Kanał oentralny /10/ połąozony lest s jednej
strony z gniazdem wejściowym /12/, a B drugiej,
poprzez kanał główny /I3/ i zawór progowy z
gniazdem wyjściowym /18/. Kanał zwrotny /19/
łąozy gniazdo wyjśoiowe /18/ z przestrzenią
nad tuleją roboczą /8/. /2 zastrzeżenia/

4(51) I16D

4(51)

F15C

A1(21) 274333

(22) 88 08 19

(71) Ośrodek Ba&awozo-Rozwojowy Urządzeń
Meohanioznyoh, Gliwioe
(72) Skołosdra Indrzej, lfasły Stanisław
(54) Złącze obrotówe
(57) Złącze ma w końcówoe ozçéoi ruchomej mającej postać wałka /2/ wykonany współosiowy
otwór o zróżnicowanej średnioy, w którym jest
osadzony element po średniozący /6/ od strony
zewnętrznej ograniczony powierzchnią kulistą
/N/ i podparty sprężyną /7/. Powierzohnia
kulista /N/ jest dooiakana do powierzchni
kulistej /H1? gniazda /8/ osadzonego w« wnęoe
w dnie oześoi nieruchomej /1/ z toleranoją.
W gnieździe /8/ znajduje się otwór- oentralny
/9/ łąoząoy współosiowy kanał /4/ w wałku poprzez współosiowy kanał /10/ w elemencie pośrednioząoym /6/ z kanałem /3/ w ozęaoi nieruohomej /1/. W gnieździe /8/ wykonane jest
wytoozenie /11/ łąoząoe boozny kanał /5/ w
wałku /2/ poprzez boozny kanał /12/ w elemenoie poáredniozaoya /$/ z kanałem w osaśoi
nieruchomej /1/ złąoza.
/1 zastrzeżenie/

A1(21) 274742

(22) 88 09 1

(30) 88 06 09 - SU - 4439139
(71) Fabryka Uraądzeń Meohąniosnyoh "POIAB0STMB8SOW", Ostraoasów
Ikeperymentalny Baukowo-Badawosy
Instytut Obrabiarek do motali,
Moskwa, SU
(72) HudnlokL Józef, Przygodo, Wojoieon,
Jokiel Paweł, Heweko Walery, Susłow
Włodzimierz, Żmyohow Mikołaj
(54) Sprzęgło zębate włączane elektromagnetyczne
(57) Sprzęgło oaaraktarysuje sio tym, ze
zawiera sprężystą membranę / 1 / połączoną aa
środnioy zewnętrznej • pierścieniem zębatym
/ 2 / osadzonym na sworse /3/, a na, środnioy
wewnętrznej a osęśolą napędzaną /4/>
/3 zastrzeżenia/

4(51) P16D

A1(21) 281161

(22) 89 08 25

(30) 88 08 29 - Ml - 8811321
(71) Bendiz łranoe SA.t Dranoy, JR
(54) Sprężyna hjtmnloa tarczowego, WTMt

4 51

F16C

A2 21

273996

22 88 07 29

75 Szewozyk Stanisław, Michałów
54 Łożysko kulkowe
57 1 łożysku kulkowym pierścień zewnętrzny
/3/ i wewnętrzny /2/ ma bieżnię wykonaną w
postaci rowka trapezowego. /2 zastrzeżenia/

(57) Sprężyna /100/ jest zamontowana na
jarzmie /10/ od strony obwodowo rozstawionej
kolumienki osiowej /14/, podozaa gdy c z ę ś ć
montażowa jest zamontowana elastycznie w 00
najmniej jednym otworze wykonanym w Jaremie
dla przejśoia elementu blokującego /60/.
Część montażowa, otaozająoa wyraźnie fragment
elementu blokującego /60/, przechodzi przez
wymieniony otwór, a sztywna oześć ozynna jest
podatna na elaetyozne obciążenie płytek waporoayoh /26f 28/ organów ciernyoh wyraźnie skie
rowane promieniowo ku osi tarozy.
Hamulec tarczowy zawiera jarzmo /10/
zamontowane suwliwie względem osi tarozy obro
towej na stałym wsporniku /12/ za posredniot-
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wem kolumienki osiowej. Ponadto hamuiéo ma
dwa organy cierne /22, 24/ ustawione na płytkach wsporozyoh /26, 28/ utrzymywane w zakotwieniu i suwliwie, osiowo w otworze wspornika'
stałego /12/ ora» jeden element blokujący /6o/
umieszczony osiowo między oo najmniej jednym
otworem wykonanym w jarzmie /10/ i oo najmniej
jednym otworem wykonanym w stałym wsporniku
/12/ dla współdziałania w prowadzeniu jarasa
/10/ na stałym wsporniku /12/ i przeoiwdaiałania jego obróceniu wokół kolumienki /14A
kiedy zajmie ona normalne położenie działania.
Hamuleo ma sprężyna /100/ oboiążającą elastyoznie jarzmo /10/.
/5 zastrzeżeń/
Vi
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kach /3/ i /5/ prowadsąoyoh nurnik / 2 /
osadzone są pierścienie ślizgowe /18/ i /19/
wykonane z materiału elastyoznego, prsy ezym
saraouszozelniajaoy pierścień /1/ podparty jest
podporowym pierśoieaiem /6/, zaś od strony
wodnika /7/ nurnik / 2 / ustoaelniony jest
pieráoieniami /&/ i /16/ i ustalony nakrętkami /12/ i /14/ mającymi lu« promieniowy.
/1 zastrzeżenie/

4(51) P16Ł

Iftfl^ 274384

- (22) 68 08 23

(71) Przedsiębiorstwo Budowałotwa lodnego,
Tczew
(72) Lubioki Jerzy. Góral Romuald, Wryoam
Tadeusz, Zwolińska Iwona
(54) Złąoae przegubowe

4f5i) P16P

A1 (21) 274449

(22) 88 08 30

(71) Ośrodek Badawozo-Roawojowy Podstaw
Technologii i Konstrukcji Maszyn,
Warszawa
(72) Grzybowski Konrad, Paoak Bogusław,
Kozuń Grażyna
(54) Hydrauliczny poohłaniaoa energlj,
(57) Pochłaniacz charakteryzuje się tym, se
uazoselnienie komory kompensacyjnej stanowi .
uasozelka o przekroju kołowym /6/, uszczelniająca swą wewnętrzną powierzohnią tłoozysko
/4/, a awą zewnętrzną powierzohnią śoiankę
wewnętrzną tulei korpusu /3/* /3 aastrzeienia/

4(51) F1GJ

A3(21) 274386

(57) Złąoze przegubowe ma ozęśó zewnętrzną
/ 4 / w kształcie czaszy stożkowej, wewnątrz
której umieszczona jest ozęśó wewnętrzna /1/
składająca się z czaszy kulistej /2/ oraz
połaćzonego z nią trwale odoinka rury /3/.
Część zewnętrzna /4/ i część wewnętrzna / 1 /
połączone są oięgnami /5/ wykonanymi z łanoucna przymooowanego jednym końcem trwale do
ozęśoi zewnętrznej /4/, zaś drugi konieo
łancuona /5/ przechodzi przez otwór w opa
rach /6/ przytwierdzonych do odoinka rury / 3 /
w ozęśoi wewnętrznej /1/. Przez ogniwo w łańouohu /5/ przełożony jest klin /7/, który
opiera się o opór /6/.
/3 zastrzeżenia/

(22) 88 08 25

(61) patent 134389
(71) Gwareotwo Mechanizaoji G<5rniotwa
"POLMAG"- Zabrzańska Fabryka Masaya
Górnia&ych "Powen", Zabrze
(72") Nikolin Stanisław, Sławek Kazimiera,
Szczęsny Adolf

4(51) F16Ł
B650

A1 (21) 260318

(22) 89 Q6 29

(30) 88 06 30 - SB - 8802463-3
(71) SAB MIFB AB, Landakrona, SB

(54) Uszczelnienie nurnika pompy wyporowej

(54) Układ usaozolniajajay, zwłąazoza dlą
szynowyoh pojazdów luftno ustawionych

(57) Uszczelnienie nurnika pompy wyporowej,
w którym pierścień samouszczelniająoy osa«*
dzony jest na nurniku prowadzonym przednią
i tylną tulejką prowadzącą, przy czym nurnik ma powierzchnią ślizgową pokrytą twardą
warstwą spieku ceraaiioznego lub innego tworzywa, charakteryzuje się tym, że w tulej-

(57) Układ uaaozelniająoy, zwłaszcza dla szy
nowyoh pojazdów luźno ustawionych pomiędzy
rurowym przewodem magazynowym i przewodem praemieszozalnym osiowo 1 obrotowo względem niego,
charakteryzuje się tym, ze stożkowa osłona
/10/ z pierśoieniową uszczelką /11/ na przewo
dzie /1/, jest przesuwna na tym przewodzie.
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Osłona ta usytuowana jest na wolnym końcu rurowego przewodu magazynowego mając uformowane
uszczelnienia labiryntowe 1 jest zabezpieozona wewnętrznym pierścieniem ?12/ współpraoującym z przewodem magazynowym*
/5 zastrzeżeń/

4(51) P16L
B29D

- A1(21) 280417
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stację uzdatniania wody z odgazywaczem i
pompownią. Ciepłownia ma drugi stopień odpylania utworzony z oddzielacza lamelowego
/11/, umieszczonego w kanale spalin /12/,
w którym również jest zabudowany wstępny podgrzewaoz wody /16/, a w instalacji wodnej
ma dwa oddzielne obiegi wody obiegowej i sieoiowej. Na rurooiągach wody powrotnej /18/,
przed każdym kotłem / 1 / ma zabudowany aparat
do obróbki wody polem magnetyoznym /ZO/, a na
komorach dodatkowych ekranów booznyoh /3/ ma
zabudowane króćoe do odprowadzania 3zląmu /V.«
/1 zastrzeżeni«/

(22)-89 07 05

(30) 88 07 05 - NL - 8801702
(71) RBDECO AG, Zurych, CH
(72) Sohouten Matheus Jaoobue Wilhelraua
(54) Sposób wytwarzania samonośnyoh elastycz
nych przewodówt urządzenie do wytwarzanfa
samonośnycn eiastyożnych przewodów i
lamonośne elastyczne przewody
(57) Sposób wytwarzania polega na tym, te pro
filowana taśma nawinięta na trzpień i jeden
oddzielny element wypełniający, ustawiane są
w każdy wewnętrzny obszar kanału solanki podozas nawijania na trzpień*
Urządzenie charakteryzuje się tym, że
obrotowy trzpień /70/ w przekroju poprzecznym
ma podłużną prowadnicę podpierającą i prowa
dzącą profilowaną taśmę /72/. Prowadnica
przemieszczanej taśmy ma płaską powierzchnię
podpierająca z osadzonym w niej magnesem.
Samonosne elastyczne przewodj złożone są
z dwóch wewnętrznie sprzężonyoh ze sobą pro
filowanych taśm /72/, między którymi jest
wypełniający element /88/.
/1b zastrzeżeń/

4(51)

F24H

A1(21)

274383

(22)

88 08 23

(71) Tůchniozno-Ekonomiozna Spółdzielnia
Praoy "Eksptrt", Kraków, Przedsiębioratwo Innowacyjno-Wdrożenlowe "Rener"
Sp. z o.o., Kraków
(72) Piotrowski Tadeusz, Ratajozyk Tadeusz,
Modrzewski Henryk, Witek Zygmunt,
Biel Stanisław
(54) Ciepłownia małej mocy
(57) Ciepłownia małej mocy zawiera kocioł /1/ t
z wymuszonym obiegiem wodnym, wyposażony w
wentylator podmuchu /9/ i ciągu /&/ oraz
palenisko narzutowe z dodatkowymi ekranami
/ V , i B instalacją nawrotu kokslku /14/.
Ponadto ciepłownia zawiera jednostopniową

4 (51) P25B

A1 (21) 274385

(22) 88 08 23

(71) Wytwórnia Urządzeń CŁłodniozyoh
"PZL-Dębioa", Dębica
(72) Wawreaszek Zygmunt, Zięba Zbigniew,
Szacik Jan, Magdoń Jan
(54) Okład chłodniczy i odolejacz do
stosowania tego układu
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie prawidłowej praoy urządzeń ohłodnicayoh, zwłassosa
freonowych w zakresie niskich temperatur.
Układ ohłodnlczy caa. na stronie ssawnej
pomiędzy parowaćzera / 4 / a regeneracyjnym
wymiennikiem olepła /!/ podgrzewany odolejacz
/8/, zaá spust oleju z odolejacza / 8 / połąoaony jest z misą olejową agregatu sprężarkowego / 1 / .
Odolejacz / 8 / składa się z dwu zbiorników /11/ i /13/ połąozonyoh w dolnej części
przewodem rurowym, w którym znajduje się
grzejnik /12/, przy czym zbiornik /13/ ma
zawór pływakowy /14/ 1 jest połączony z misą
olejową agregatu sprężarkowego / 1 / .
/2 zastrzeżenia/
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wór /10/ Jednokierunkowy^ z atmosferą. Element/i/
blokujący, którego konieo stanowi próg ogra
niczający ruoh bezwładnlka /13/t j«st poddany
działaniu sprężyny /II/.
7 4 zaatazeżenia/

4(51)

F27B

A1(21) 274406

(22) 88 08 26

(71) TESLA, konoernovy podnlk, Prana, GS
(72) Rothbauer Miioł, Tomiak Zdenek,
Rada Josef
(54) Pieo płaski do wyżarzania płyt

4(51)

(57) Fieo przeznaczony Jest do wyżarzania
płyt z materiałów półprzewodnikowych, i do
wytwarzania styków oaowyoh na materiałach
półprzewodnikowych. Rozwiązuje on problem
szybkiego, równomiernego ogrzewania i chło
dzenia tyoh płyt.
Piec płaski charakteryzuje się tym. ze
płyta grzewcza / 2 / połączona jest z płytą
pokrywającą /3/ w sztywny układ mogący się
przechylać poprzez ozopy /6/ wokół poziomej
osi. W miejscu połączenia płyty grzewozej ?2/
z płytą pokrywającą /3/ wykonana jest szozelina /4/ w postaci kieszeni,przed którą
umieszczona jest płyta ohłodnloza /8/,
/2 zastrzeżenia/

(71) Instytut Techniczny Wojsk Lotniozyoh,
Warszawa
(72) Winozura Zygmunt, Stasiewloz Stanisław,
Kiciński Wiesław, Mikoda Tadeusz,
Bełżek Henryk

4(51)

F42C

Al (21) 274339

(22) 88 08 19

(71) Instytut Teohniazny Wojsk Lotniczych,
9ax*szawa
(72) Winczura Zygmunt, Stasiewloz Stanisław,
Lorooh Leszek, Swierkowski Józef,
liloińskl Wiesław, Mikoda Tadeusz
(54) Układ do zabezpieczenia bezwładnlka
ząpaŁnika uderzenjowego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraoowanla układu do zabezpleozenia bezwładnlka
zapalnika uderzeniowego przeznaozonego do
środków bojowych, zrzuoanyoh ze statku powie
trznego przy dużych prędkościaoh lotu.
Układ charakteryzuje się tym, że zawiera
uioleszozony w korpusie / 1 / zapalnika element
/2/ blokujący, przylegająoą do jego swobodnego
końca kostkę /3/ prochową, połączony a nią
pirotechnicznie opóźniacz / 4 / prochowy wraz
z zespołem /5/ inicjująoym oraz elektrycznym
przewodem 76/ zasilającym z kulistym stykiem /7/,
Komora /B/t w której Jest umieszczona kostka /?/
prochowa Jest połączona poprzez kanał /9/ oraz za

F42C

A1(21) 274340

(22) 88 08 19

(54) Zapalnik bezwładnogolowy z zapłonem
elektrycznym
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwięk
szenia stopnia zabezpieozenia zapalnika przed
niekontrolowanym zadziałaniem.
Zapalnik charakteryzuje się tym, że za
wiera dwa łączniki miniaturowe / 2 / i /3/.
Łącznik miniaturowy / 2 / jest sterowany poprzez
umieszozony przesuwnie względem iego prftyoisku
beiwładnik /5/, utrzymywany w położeniu neu
tralnym za pomooą działająoej na niego sprę
żyny /6/ 1 dodatkowo blokowany w tym położe
niu poprzez śrubę /8/ z wiatrakiem /10/.
Łącznik miniaturowy /3/ przylega swoim przy
ciskiem do koóea śruby /8/ lub osadzonego na
niej elementu / 7 / pośredniego. Śruba /&/ jest
utworzona z połączonej z wiatraozkiem /10/
ozęśoi /8b/ górnej oraz ozęśoi /8a/ dolnej,
poląoaonyoh ze sobą poprzez sprzęgło /11/
kłowe.
/2 zastrzeżenia/
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UZIAŁ
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G

FIZYKA
4(51) G01C

A1(21) 269901

(22) 87 12 30

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,
Kraków
(72) Kuśmierek Jan
(54) Przymiar do pomiaru parametrów geomeTrycznych szczelin w rdzeniąch
wiertniczych
(57) Przyrząd ma powierzchnię walcową, na
którą naniesiony jest pęk krzywych określonych
wzorem

urablalny znajduje się w wiązce obu anten w
strefie martwej, zmieniając usytuowanie anten
śledzi się zmiany energii impulsu lokalizując
strefy trudnourabialne.
/1 zastrzeżenie/

4(51) G01C
B64D

A1(21) 274462

(22) 88 08 30

(71) TTM - Systemy Komputerowe - Elektronika,
Spółka z o.o., Warszawa
(72) Cziohon Tadeusz, Tuchołka Tomasz
(54) Samolotowy rejestrator danyoh lotu

gdzie
o L - kąt upadu wyskalowany w umownych
przedziałach)
D - średnioa rdzenia dla standardowych
aparatów rdzeniowych
Z,l - współrzędne punktu na pobooznioy
rdzenia ułożonyoh tak, że można jednocześnie
mierzyć kąt i azymut upadu szczelin dowolnie
zorientowanych w przestrzeni. /1 zastrzeżenie/

4(51) G01C

A1 (21) 274377

(57) Rejestrator samolotowy, stanowiąoy
dodatkowe urządzenie w systemie rejestraoji
lotnlosej, który dubluje działanie taśmowyoh
rejestratorów pokładowych, zaopatrzony w
procesor /!/ z zasilaczem /Z/ oraz w wyświetlacz / 4 / obrazujący przebieg zapisu informacji, oharakteryauje się tym, ze zawiera kasetę /5/ z modułem elektronicznym, stanowiąoą
pamięć półprzewodnikową z układami soalonymi,
podtrzymywaną w ozasie przebywania poza rejestratorem napięciem ze standardowych baterii
rtęciowych, a także zawiera wejście i wyjsoie
komputerowe /6/.
/1 zastrzeżenie/

(22) 88 08 23

(71) Akademia Rolniczo-Teohniosna, Olsztyn
(72) tanio Andrzej
(54) Pochyłomierz mechaniozno-optycany
C57) Pochyłomierz składa się z podstawy /1/,
do której- zamocowany jest autornatyozny pionownik aenitalny /2/, a przed obiektywem
/3/ lunety autonatyoznego pionownika zenitalnego / 2 / zamocowany jest na stałe tubus
/6/ kolimatorowego układu optyoznego ze skalą /7/.
/1 zastrzeżenie/

4(51) G01C

A1(21) 274400

f22) 68 08 24

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa
Surowo ów Chemicznych. "Chemlcop", Kraków
(72) Bąkowaki Dariusz, Kościuszko Mioh&ł
(54) Sposób wyznaczania metodą radarową
stref trudnourablalnycn w ośrodku
sEalnym pochodzenia osadowego
(57) Zgodnie ze sposobem anteny radarowe
nadawczą i odbiorczą aparatury radarowej za
silanej z urządzenia zasilająoego ustawia
się w kierunku penetracji, a następnie po
uzyskaniu impulsu od granicy refleksywnej w
punktaoh pomiarowych określa się standarto
wą wartość energii tego impulsu w stosunku
do podstawowych wartości energetycznyoh
impulsu zarejestrowanych na oscyloskopie
urządzenia odbiorczego. Jeżeli obiekt trudno-

4(51) 001P

A1(21) 274366

(22) 88 08 22

/71) nPrzedsiębiorstwo
Innowaoyjno-wdrożeniowe
SPAIS n S.A.,Gdańsk i Morski Instytut
Rybacki, Gdynia
(72) Rokosz Jerzy, Barański «arek, Plechowskl.
Leszek, Sawoch Waldemar, Strzelozyk
Grzegorz
(54) Programowany korektor charakterystyk
(57) Korektor zawiera filtr przeciwzakłóceniowy /PP/, wzmaoniaoz instrumentalny /WI/,
komparator z histerezą /KH/. programowany
układ lioznikowy/PUI/, dzielnik impulsów zegarowych /DZ/, mikrokomputer / M / » wzaacniaoz
linearyzująoy /WL/, przetwornik analogowooyfrowy /ADO/, port wyjsolowy /PORT/ oraz
uniwibrator /0V/.
/1 zastrzeżenie/
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(71) Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków
(72) Obryk Edward, Zapalakl Grzegorz
(54) Sposób i urządzenie do pomiaru przepływu
masy gazu
(57) Sposób polega na tym, że mierzy ale zmiany rozkładu temperatury wywołane laminarnym
przepływem mierzonego gazu wzdłuż rurki metalowej, która jest ogrzewana lokalnie zdefiniowaną mocą, Izolowana termicznie od otoozenia
1 której końoe zamooowane są w bloku zapewniającym im tę samą temperature«
Urządzenie do pomiaru przepływu masy gazu
składa się z izotermiciznego bloku /1/, w którym są zamooowane w sposób nierozłąozny końoe
wygiętej metalowej rurki pomiarowej /2/, na
której umieszczony jest grzejnik /3/. urządzenie zawiera dwa czujniki temperatury / 4 / i
/5/» Każdy z nioh umieszczony jest na ruroe
pomiarowej / 2 / pomiędzy jej koncern a grzejnikiem /3/ I połączony ze znanym układem mostkowym /8/. Burka pomiarowa /2/, grzejnik /3/
oraz ozujnlki temperatury /4/ 1 /5/ są izolowane od otoozenia osłoną /6/ 1 obudową /7/•
/5 zastrzeżeń/

4(51) G01P

A2(21) 279597

(22) 89 05 22

(71) Zakład Automatyki "1IERA-P0LHA",
Przemyśl
(72) LUck Grzegorz, Rymsza Roman, Koáciuk
Marek
(54) Pływakowy wskaźnik poziomu
(57) Wskaźnik ma pływak /6/, który umieszczony jest w zbiorniku /1/ w sąsiedztwie
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mieszadła /2/. Na obwodzie pływaka rozmieszczone są płozy /8/, które są ustawione skośnie do jego osi.
/3 zastrzeżenia/

4(51) G01G

A1(21) 274336

(22) 88 08 19

(75) Noga Henryk, Gdynia; Stawiany Ireneusz,
Gdańsk
(54) Waga elektroniczna kolejkowa
(57) Waga współpracująoa z elektronicznym
układem pomiarowym zawierająoa symetryoznie
rozmieszozone ozujnlki oharakteryzuje się
tym, że na końcach ważąoego elementu f\f osadzone są rozłąoznie trzpienie / 2 / z tensometryoznymi gniazdami /5/ i obolążeniową powierzchnią / ? / współpracującą z naoiskową tuleją /1O/, która na powierzchni zewnętrznej
ma ukształtowane pierścieniowe wyoblenie /11/
oddziaływujące liniowo na wewnętrzną powierzohnię ważąoego elementu. Trzpień / 2 / od ozoła żakońożony jest mocującym walcem /3/ i
oporowym kołnierzem / 8 / z równoległymi ustalająoyrai powierzchniami.
/2 zastrzeżenia/

4(51) G01K
G08C

A1 (21) 274452

f22) 88 08 30

(71) "VIGO" Spółka z o.o., Warszawa
(72) Bohdanowicz Janusz, CJhylióskl Andrzej,
Powiada Edward
(54) Sposób i układ do pomiaru małych
sygnałów analogowych
(57) Sposób polega na dwukrotnym pomiarze
sygnału użytecznego, z tym, że w drugim pomiarze sygnał odwraoa się w fazie oraz na odjęoiu wyników obydwu pomiarów.
Układ zawiera wzmacniaoz /3/, przetwórnik analogowo-oyfrowy /4/, sterowaną matryoę
łąozników / 2 / oraz układ przetwarzania danych 1
sterowania
/5/.
/3 zastrzeżenia/
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4(51) G011I

A1 (21) 274450

(22) 88 08 30

(71) Warszawskie Zakłady Mechaniczne
"PZL-WZM", Warszawa
(72) Łojek Andrzej, Korpus Zbigniew,
Bielska Marzena
(54) Urządzenie do badania jednolitości
wypfywu hydraujioznego
(57) Urządzenie ma pompę wtryskową rzędową
/ 1 / z wałkiem krzywkowym o krzywkaoh z zary
sem mimośrodowym, przy csym pomiędzy pompą
wtryskową / 1 / a zespołem badanym umooowane są
dwa szeregowo połąosone bliźniacze akumula
tory /11/ i /12/ słuząoe do tłumienia pulsaoji olśnienia. Ha jednym z niob. /12/ zamoco
wany jest manometr wysokiego olśnienia /l3/,
obsadę /19/ manometru niskiego olśnienia
/20/, oraz dodatkowy zawór bezpieczeństwa
/21/.
/2 zastrzeżenia/

4(51) 001N

Mr 5 /423/ 1990
A1(21) 274448

(22) 88 08 30

(75) Duda Ludomir, Warszawa) Duda Jadwiga,
Warszawa
(54) Elektroda Jonoselektywna
(57) Elektroda ma kontakt elektryczny w postaoi dzielonej wkładki metalowej odpornej ohemioznie. Wkładka stanowi jednooześnle konstrukcję nośną korpusu elektrody. Wkładka
składa się z tulei /1/ dystansowej oraz dwóch
czopów /2, 3/.
/1 zastrzeżenie/

A1 (21) 274491
(22) 88 08 31
4(51) G01H
(71) Spółdzielnia Pracy "Radius", Gdansk
(72) Cukrowaki Ignaoy, Skorzyński Zbigniew,
Gęoa Tomasz, Maliszewski Ireneusz
(54) Układ automatycznego mikroprocesorowego
analizatora woltoamperometryoznego

4(51) G01H

A1(21) 273454

(22) 88 06 28

(75) Zaborowski Stefan, Bydgossos;
Zaborowski Marian, Koszalin
(54) Urządzenie do pomiaru zmian objętości
I~przeDiegu rozgotowania artykułów
apożywczyoa
(57) Urządzenie ma ozujnik poziomu zbudowany
z tarczki /9/, pręta /lo/ 1 ciężarka /11/
przemieszczany za pomooą widełek /12/ przymo
cowanych do suwaka / 4 / wyposażonego w dźwignię
/13/ i listwę perforowaną /14/ współpraoująoa
z tran8optorem otwartym.
/1 zastrzeżenie/

(57) Układ,składający aie z amperometru połąozonego z elektrodami oelki pomiarowej oraz
z potenojostatu reallzująoego warunki pomiaru
i zaworu odcinającego gaz, charakteryzuje się
tym, że amperometr /14/ jest połączony z
przetwornikiem analogowo-oyfrowym /16/ poprzez
zespół SH pamięci analogowej /15/, którego
wyjśoie połączone jest z portem /5/ wejsolowym mikrokomputerem, natomiast porty wyjścia
połąozone są z przetwornikiem oyfrowo-analogowyra /9/ poprzez rejestr /8/, a równolegle
z nim do portu wyjścia włąozony jest przetwornik analogowo-oyfrowy /11/ poprzez lioznik
/10/, którego drugie wejśoie połąozone jest
% mikroprocesorem /1/..Wyjsola przetworników
oyfrowo-analogowyoh /9. 11/ doprowadzone są
do układu sumująoego /19/ połączonego dalej
z potenojostatéra /12/ i dalej poprzez przełąozniki elektrod /20/ z elektrodami oelkl
/13/ pomiarowej, zaá mikroprooesor /1/ połą-
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ozony jest z przetwornikiem analogowo-oyirowym /16/ i zespołem SH /15/. poprzez zegar
/17/» którego kolejne.wyjście połączone jest
s wejściem portu /5/ sterującego, którego
jedno wyjście połączone jest z amperometrem
/14/ł drugie z zaworem dozującym /18/, a trzeoie z przełąoznikami elektrod /20//1 zastrzeżenie/
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terem sterującym pomiarem i przeliczającym
mierzone SEM ogniwa pomiarowego według wybranego algorytmu.
/2 zastrzeżenia/

4(51) GOlff

A2(21) 279286

(22) 8J 05 05

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole
(72) Achtelik Henryk
(54) Urządzenie do badań zmęozenlowyoh
na zginanie i skreoanie przy zmiennej
pgeugoioaowo amplitudzie odkaź ta ŁoenTia.
oałicowitego
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że
do dźwigni /5/> z kt<5rą połączony jest uohwyt
/ 4 / a zamooowaną jednym końcem próbką /3/»
jest dołąozony poprzez łąoznik /7/ i zespół
dźwigien /8/, układ dwdch niezależnie działa
jących mechanizmów /12/ korbowyoh.
/2 zastrzeżenia/

Fig. 1

Fig. 2

f22) 88 08 27
A1(21) 274433
4(51) G01R
(71) Przedsiębiorstwo Aparatury Elektronicznej "Radiotechnika", Wrooław
(72) Dras Marek
(54) Szerokopasmowy wamaonlaoz wysokonapięciowy
(57) Wzmacniacz zawiera tranzystory /4, 5/
sterujące, dwudiodowy ogranioznik /10/ napieoia, wzmacniacze /15 , 22/ przyśpieszające,
komplementarne wysokonapięciowe stopnie /19 ,
26/, wyjsoiowe, układ /8/ polaryzacyjny, różnicowy stopień /I/ wejsolowy, wzmacniaoz
równoważący /36/ oraz nieliniowy sumator /4V/1 zastrzeżenie/

4(51) 001N

A1(21) 274509

(22) 88 09 01

(5?) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji urządzenia do pomiaru stężeń Jonów
w roztworach za pomocą elektrod jonoselektywnych i urządzeń oyfrowyoh umożliwiającyoh
natychmiastowy odczyt wyniku i dużą stabilność wskazań, między innymi dzięki zastosowaniu eîektroraetryoznego przetwornika analogowo-oyfrowego, połączonego z mikrokompu-

4(51) G01R A1(21) 274435
(22) 88 08 27
(71) Przedsiębiorstwo Aparatury BlektroniozneJ
"Radiotechnika", wrooław
(72) Dra« Marek
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(54) Układ wejściowy do oscyloskopu elektronicznego
(57) W układzie zacisk /5/ wejściowy skompensowanego częstotliwościowo dzielnika /6/ wejściowego jest połączony z suwakiem dwupozycyjnego wejściowego przełącznika /3/ sprzęgającego oraz z kondensatorem /!/ o zmiennej pojemności wyznaczającym pojemność wejściową, połąozonym drugim końcem z drugą grupą zwartych
z sobą zacisków / 8 / drugiej sekcji przełącznika
/9/ współczynników odchylania, zacisk /5/
wejściowy skompensowanego dzielnika /6/ wejściowego połączony jest z pierwszą grupą zaoisków /11/ pierwszej sekoji przełącznika /9/
współczynników odchylania, którego suwak
połączony jest na stałe a zaciskiera /12/ wejściowym rezyatorowo-diodowego układu zabezpieczającego.
/1 zastrzeżenie/

4(51) G01T

A1(21) 274429

4(51) G03B

Hr 5 /423/ 1990
A1 (21) 274424

(22) 88 08 26

(71) Łódzkie Zakłady Kinotechniczne
"Prexer", Łódź
(72) Janiszewski Stefan, Szczepanek Pranoiszel
Litkowska Krystyna, Królioki Bogdan,
Ziółkowski Karol, Jędrzejczak Wiesław
(54) Diaskop do projekcji diapozytywów z
Taśmy małoobrazkowej
(57) Diaskop charakteryzuje się tym, te w
przegrodzie poziomej /6/ oddzielającej konlorę
transformatora /24/ i komorę sznura sieoiowego /23/ od szozellny /33/, znajduje się pro
stokątny otwór, w którym umieszozona jest przy
stawka /Z/ wykonana z wypraski składającej
się z dwóch prawie symetrycznych ozęśoi korpus|i
o przekroju poprzecznym w kształcie oeownika
połąozonych elastyczną ścianka.
W korpusie przystawki / 2 / znajduje się
szczelina mająoa płozy wzdłuż całej jej długośoi, po których przesuwana jest taśma filmowa za
pomocą pokrętła z zębatką /20/, do pojemnika
/ 4 / zwojów taśmy filmowej.
W środkowej części korpusu przystawki /2/,
symetrycznie do pionowej płaszczyzny podziału,
znajdują się okienka projekoyjne.
/1 zastrzeżenie/

(22) 88 08 26

(71) Instytut Problemów Jądrowyoh, OtwockSwierk
(72) Białkowski Jacek, Wolski Dariusz
(54) Układ do rozróżniania promieniowania
gamma i neutronów
(57) W układzie wejście liniowe / 1 / jest połączone poprzez wzmacniacz /3/t dyskryminator
przejścia przez zero /5/ t układ flip-flop
fil i układ wyjściowy sumy neutron-gamma /10/.
a wyjściem sumy neutron-gamma / 2 / . Wyjsole
atrobuwania /11/ jest połączone z wejściami
układu eliminacji spiętrzeń impulsów /12/,
układu aelekoji /13/ i układu opóźnienia
referencyjnego /15/.' Drugie wyjśoie /27/
układu selekcji /I3/ jest połąozone z wejśoiarai strobowania układu wyjściowego neutronów
/23/ i układu wyjściowego gamma /24/«
/1 zastrzeżenie/

4(51) G03B
B65H

A1 (21) 274484

(22) 88 09 01

(71) Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu
Technicznego Ośrodek w Warszawie
Warszawskie Zakłady fotograficzne
Organika-Poton, Warszawa
Zakłady Inżynierii Prooesowej i Instrumentalnej "Mech", Warszawa
(72) Mościcki Wiesław, Skonieczny Andrzej,
Rogoźnioki Wiesław, Doroba Lech,
Steczowioz Maciej, Kulisa Stanisław

(54) Urządzenie do automatycznego nawijania
ïïiony fotograficznej na szpulki kaset
ä*wustronnle zamkniętych
(57) Urządzenie odznacza się tym, że posiada
umieszozona po stronie jasnej, podstawę /1/
zaopatrzoną w koła jezdne /2/, do której zamocowany jest na dźwigni wahliwej /6/,/I4/ wałek / 4 / obrotowy bębna /3/ podająoy taśmę
filmową, sprzężony poprzez przekładnię pasowoklinową / 7 / /8/ z wałkiem silnika prądu przemiennego /5/. Na dźwigniaoh obrotowyoh /10/
ułożyskowane są rolki prowadzące /$/ zamocowane nieruchomo do wsporników /11/, dociskane
rolkami /12/ zamooowanymi obrotowo na dźwigniach /I3/, / M / opartych końoami o sprężyny
skrętne dooiśnięte pierścieniami nastawozymi
/li/ połączonymi poprzez przełąozniki indukcyjne /JP/ z układem automatyoznym sterowania. Oś obrotowej dźwigni /10/ jest sprzężona z wałkiem potencjometru /P/. Część jasną
od ciemnej w urządzeniu oddziela rama /19/*
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W ozęaoi jasnej znajduje się wózek /30/, do
którego zamocowany jest obrotowo korpus /33/
mocujący głowicę /C/ wyposażoną w uonwyty mooujące kaset /K/ /T/ z tarosa obrotową, sprzę¬
żoną poprzez przekładnię ślimakową /65/ z
silnikiem prądu przemiennego /66/ z hamuloem.
Fozyojom kątowym tarczy /T/ przyporządkowane
są siłowniki pneumatyczne połączone z odpowie¬
dnimi układami realizującymi poszczególne
ozynnośai zwijania błony filmowej w kasetę
/K/.
/ć zastrzeżeń/
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/6/, a z drugiej strony centrowanej na koł¬
nierzu oentralnego otworu jarzma górnego /4/.
/2 zastrzeżenia/

4(51) G05F
H02M

A1(21) 274374

(22) 88 08 22

(71) Gwareotwo Automatyzacji Górniotwa
"EMAG" Ośrodek Badawczy Elektrotechniki
i Automatyki Górniczej, Katowice
(72) Śliwa Jan
(54) Układ impulsowego wyzwalania i synchro
nizacji razowo sterowanyoii prostowniic<Sw
nadąznych
4(51) G03C

A1(21) 274394

(22) 88 08 24

( 7 5 ) Wilewski Zygmunt, Gdańsk
(54) Wywoływacz* zwłaszcza, do offsetowych
presensyoiilzowanyob. form aluminiowych
sposób jego regeneraóyr
( 5 7 ) Wywoływacz składa się z 1 dra^ wody
pozbawionej jonów wapnia, manganu, żelaza i
magnezu, 100,0-300,0 g krzemianu sodu lub
potasu o gęstości 1,1-1.35 g/om3, 30,0-100,0 g
wodorotlenku potasu, 1,0-30,0 g oksyetylenowanego nonylofenołu o średnim molowym udzia
le tlenku etylenu w molu produktu oksyetylacji 6-8, 1,0-30,0 g glikolu etylenowego lub
propylenowego, 0,05-3,0 g glikolu polietyle
nowego o m.cz. 1500-4000 1 0,05-3,0 g para
finy olekłej.
Sposób regeneraoji wywoływacza polega na
tym, że do wyczerpanego wywoływacza, przy
ciągłym, intensywnym mieszaniu i przy schła
dzaniu do temperatury pokojowej, wprowadza
się 30/Ó roztwór wodorotlenku potasowego w
ilości 5-30% objętościowyoh w stosunku do
objętości wyczerpanego wywoływacza.
/2 zastrzeżenia/

4(51) G05D
F01P

A1 (21) 273389

(57) W układzie między jedno z wejść /Uwe1/,
a wyjście /Uwy/ operaoyjnego wzmaoniacza /^/
włączony jest kondensator /Cl/, przy czym
równolegle do kondensatora /Cl/ podłączony
jest klucz tranzystorowy /T1, T2/. Wyjecie
/Uwy/ wzmacniaoza /1/ połączone jest poprzez
rezystor /R4/ z sumacyjnym punktem /A/, znaj
dującym się na anodzie diody /D1/, do której
doprowadzone jest, poprzez rezystor /R5/
napięoie nierównowagi /ON/ i poprzez rezy
stor /R6/ napięcie odniesienia /Uo/. Katoda
diody /D1/ połączona jest z drugim wejściem
/Uwe2/ wzmacniaoza /1/. Ponadto kondensator
/C1/ połąozony jest z inwersyjnym wejściem
/Uwel/ wzmacniacza /I/ i tworzy pętle ujemne
go sprzężenia zwrotnego, a dioda /D1/ połą
czona jest z nieinwersyjnyra wejściem /Uwe2/
wamaoniaoza /1/ i stanowi pętlę dodatniego
sprzężenia zwrotnego.
/3 zastrzeżenia/

(22) 88 06 30

(71) Spółdzielnia Inwalidów "Metalowiec",
warszawa
(72) Woźniak Mirosław
(54) Termostat do regulacji temperatury
płynu chłodzącego do silnika
(57) Termostat nva czujnik /bańkę/ termosta
tyczny /1/ osadzony nieruchomo w jarzmie
dolnym /2/. Jarzmo dolne /2/ mocowane jest
wspólnie z obudową / 3 / i jarzmem górnym /4/.
Bańka termostatyczna /1/ ma wysuwny trzpień
/5/, na którym przegubowo Jest osadzony
zawór główny /6/. Zawór /6? wyposażony Jeat
w uszczelka gumową / 3 / i dociskany do obudo
wy / 3 / za pomocą sprężyny powrotnej / 9 / ,
z jednej strony osadzonej centralnie na
cylindrycznym przetłoozeniu zaworu głównego

4(51) G08B

A1 (21) 274351

(22)

88 08 22

(71) Wojewódzki Klub Teohniki i Racjonali¬
zacji, Biała Podlaska
(72) Harwaoki Wiesław
(54) Układ elektroniczny sygnalizacji
optyozne.j 1 akustycznej pracy urządzeń
(57) Układ oharakteryzuje się tym, że na
wejśoiu układu włączona jest cewka pierwszego
przekaźnika kontaktronowego /K1/, którego pier¬
wsza para styków /a1, a2/ połąozona jest z
lampką sygnalizaoyjną /L/ z równolegle włąpzoną diodą /D1/ i rezystorem /R3/, druga para
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styków przekaźnika /b1, b2/ połąozona jest
z jednej strony z szyną zasilania, a z drugiej
•trony z rezystorem pierwszym /R1/, «łączonym
szeregowo w ob*wód bazy tranzystora pierwszego
/TI/ I obwodem emitera tranzystora drugiego
/T2/, zaś obwód kolektora tranzystora pierwszego /T1/ połączony jest z szyną zasilania
poprzez cewkę przekaźnika / P B u / z równolegle
włączoną diodą /D2/, a emiter tranzystora
pierwszego / U / połączony jest z masą, przy
czym przycisk kasowania /PKS/ połąozony jeat
s masą 1 bazą tranzystora drugiego /I2/ poprzez rezystor drugi /R2/, a cewka drugiego
przekaźnika kontaktronowego /K2/ zbooznikowana diodą /D3/ włączona jest w obwód kolektora
tranzystora drugiego /T2/.
/I zastrzeżenie/

4(51) G08C
G01V

Al (21) 274403

(22) 88 08 26

(71) Naukowo-Frodukcyine
Centrum Półprzewod
ników n CEMI n Zakład Doświadczalny
Urządzeń Technologioznyoh, Warszawa
(72) Zadroźniak Marek, Gorzelak Jan
(54) Pojemnościowy ozujnik przelotu
(57) W czujniku kondensator /Cx/ jedną okład
ką połączony jest z wejściem wzmacniacza /W/
oraz z rezystorem /R/, który połączony jest
z dodatnim biegunem napięoia zasilającego
/Uo/. Druga okładka kondensatora /Cx/ połą
czona jest s ujemnym biegunem napięcia zasi
lającego /Uo/. Kondensator /Cx/ zamontowany
jest na rurze o przekroju kołowym.
/1 zastrzeżenie/

Nr 5 7423/ 1990

(72) Deo Bogumił, Gajoch Andrzej, Mokrosz
Marek, Żymełka Krystian, Kot Andrzej,
Hyrnik Marceli
(54) Sposób kontroli przebiegu prooeaów
Teonnologicanyon" oraz urządzenie
do kontroli przebiegu procesorów
technologicznyoïï
(57) Sposób według wynalazku polega na tym,
že sygnały z pomiarowych czujników koreluje
się ze stanem kartoteki ozujników, zawisrająoej aktualną konfiguraoje nadzorowanego
obiektu, tak, že w jej wyniku otrzymuje się
informacje źródłowe, które określają stan
praoy poszczególnych ogniw procesu. Informaoje te koreluje się następnie z wzoroami
obrazów i wzoroami ich animacji, po ozym
wyświetla się schemat technologiczny nadzorowanego obiektu pozwalający śledzić przebieg kontrolowanego prooesu na ekranie
graficznego monitora barwnego lub monoohroraatycznego.
Powyższy sposób realizowany Jest przy
uiyciu urządzenia, które zawiera pomiarowe
ozujnlki zainstalowane w nadzorowanym obiekoie i połączone liniami transmisji sygnałów
z wejściami modułu akwizycji. Pierwsza transmisyjna bramka wyjściowa modułu akwizycji
jest połączona linią transmisji danych z
transmisyjną bramką wyj solową modułu konfiguracji. Pozostałe transmisyjne bramki wyjściowe
modułu akwizyoji są połączone liniami transmisji danych z transmisyjną bramką wyjściową
każdego z modułów wizualizacji. Wejście modułu konfiguraoji jest połączone z wyjściem alfattumeryoznej klawiatury, natomiast jedno z wyjść
modułu konfiguraoji jest połączone z wejśoiem
graficznego monitora barwnego lub monoohroinatyoznego. Z drugim wyjściera modułu konfiguracji
jest połączona drukarka, zaś wejście modułu
wizualizacji jest połączone z wyjśoiem przemysłowej klawiatury. Jedno z wyjść modułu wiauallzaojl jest połączone z wejściem drukarki,
a z pozostałymi wyjęciami modułu wizualizacji
są połączone graficzne monitory barwne lub monoohromatyozne.
/2 zastrzeżenia/

4(51) G09G

A2(21) 279746

(22) 89 06 02

(75) Traaskowski Robert, Konstanoin-Jeziorna
(54) Układ reklamy świetlnej z przesuwającym
się tekstem
(57) Układ składa się e generatora impulsów
prostokątnych /GIP/, wzmacniacza /WZ/, zespołu liozników binarnýoh /ZLB/, pamieoi programowalnej /EPR/, n-bloków przerzutników typu
D /BP1 , ... BPn/, przełąozników /P1-, P2/
układu wyboru koloru /UWK/ oraz z n-bloków
wyświetlaczy /ZW1/.
/I zastrzeżenie/

4(51) 009F
001D

Al (21) 274515

(22) 88 09 02

(71) Gwareotwo Automatyzacji Górnictwa
"EMAQ" - Ośrodek Badawczy filektrotechoiki i Automatyki Górniosej,
Katowioe

Nr 5 /423/ 1990

4(51)

G1OK
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A1(21) 274413

(22) 88 08 25

(71) Akademia T^echnioano-Rolnioza
im* J.J. Sniadeckich, Bydgoaao»
C72) Wernerowski Krzysztof, Zołniorczyk Jan
(54) Tłumik hałaęu o niakich częstotliwościach
(57) Tłumik składa się z obudowy /I/ umożliwiającej połączenie mechaniczne lub klejowe,
zwarte, kompletu rezonatorów / 2 / , porowatego
materiału dźwiękochłonnego / 4 / wypełniającego wolną przestrzeń między rezonatorami / 2 /
i obudową /1/ oraz cienkiej osłony /5/ zamykającej obudowę /1/ od strony czynnej tłumika
hałasu.
/1 zastrzeżenie/

4(51) G10K

A1(21)

274414

4(51). G11B
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A1(21) 274312

(22) 88 08 19

(71) Zakłady Wytwórcze orządaeń Telefonicznych
im. Komuny Paryskiej "TELKOM-ZWUT",
Warszawa
(72) Jarocki Roman, Jarocka Jolanta, aitnik
Mirosław, Bogusławski Jacek, Fadzik
Grzegorz, Łupińaki Piotr
(54) Spoatfb i układ do realizacji bloku
pamlęoi aia dowolnego zbioru týp"oTr
elementów pamięciowych
(57) Sposób polega na tym, że wyboru określonego typu parnięoi o numerze "i" dokonuje się
w pojedynczym polu krosowym /PK/, popraez
połączenie parami punktów macierzy "A/it$/!!
o tych samyoh wapółrzędnyoh w wiersau o numerze " I " , odpowiadającym danemu typowi pamięci.
Układ składa ai§ s grupy podstawek /GF/
pod elementy pamięciowe, dekodera / D / generującego sygnały wyboru pamięci oraz z pojedyno&ego pola krosowego /PK/. /3 zastrzeżenia/

(22) 88 08 25

(71) Akademia Teohniozno-Rolnioza im. J.J.
Sniadeokich, Bydgoszcz
(72) Wernerowski Krzysztof, Żołnierczyk Jan
(54) Rezonansowy eliminator hałasu,zwłaazogą
aTa maaayn 1 urgodzeń
(57) W tłumiku według wynalazku zastosowano
wypełnienie komory głównej "sprężynującej"
akustycznie porowatym materiałem pochłaniającym l2l i rurą / 3 / o charakterze "azyjki" a kustycznej łączącą komorę z otoczeniem, połączoną mechanicznie lub klejowo z koncentratorem
tubowym / 4 / o zarysie stożkowym lub krzywoliniowym i oałonięto część wlotową cienką
warstwą materiału / 5 / od strony źródła hałasu.
Przedmiot wynalazku może znaleźć zastosowanie
w halach przy wyciszaniu maszyn i urządzeń.
/I zastrzeżenie/

Fig 2
4(51) Q11B

Al(21) 274416

(22) 88 08 25

(71) Zakłady Włókien Cheraidznyoh "Stilon",
Gorzów Wlkp.
(72) iaákiewioz Jan, Rudowioz Zbigniew,
Horbatowski Jóaef, Kraaiński Antoni
(54) Urządzenie do wwijania taśmy
magnetyoznej do kaset
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że
podajnik /3I/ zamocpwany w prowadnicy 31
zawiera komorę mająoą w górnej części otwory
tworzące dwa rzędy árodkowe otworów i dwa
rzędy brzegowe otworów. Dysza wewnątrz komory
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ma dwie szczeliny usytuowane pod dwoma érodkowymi rzędami otworów. Na waloowej powierzohni
podajnika /31/ miedzy obrzeżami znajdują się
szczelinowa, profilowe naoięoia o kształcie
litery 7, zbiegiem jej ramion zwrócone w kierunku ześlizgu /32/ « otworani usytuowanymi
w szozelinowyoh, profilowych naoiçciaoh w miejsou zbiegania się ramion.
/1 sftstrzeaenie/

Nr 5 /423/ 1990

koła napędowego s jednego do drugiego położenia roboczego, a w tyoh dwóch obszaraoh koło
napędowe zostaje odsunięte od współpracującej z nim powierzctai toczenia, Pbmlędcy tymi
dwoma obszarami wypukłość zostaje odsunięta
od dodatkowej powierzohni toczenia, a koło
napędowe toozy się wzdłuż współpraoująoej z
nim powierzchni toczenia.
/8 zastraszeń/

4(51) 011C
0O6P

A1 (21) 274440

(22) 88 06 27

(75) Madej Bogusław, Wrcoław
(54) Sposób zamiany adresu parnięol dyskowej
5ą adres .liniowy

4(51) G11B

A1(21) 280416

(22) 89 07 05

(30) 88 07 05 - AT - A 1740/88
(71) N.V. Philips ' Gloeilamptniabrieken,
Bindhoven, JfL
(54)

Urządzenie zapisujące i odtwarzające

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, ze
koło /21/ napędowa ma współosiową wyetająoą
cylindryczną wypukłoad o mniejszej średnicy
niż średnica koła napędowego, utworzoną
przez ozęść /57/ wału /56/» Ponadto jest
dodatkowa powierzchnia toozenia, wzdłuż któ
rej wypukłość toczy się tylko w obszarze
startu 1 w obszarze zakończenia przesuwania -

(57) W sposobie liniowy adres tworzy się B
dwÓoh aygnałowyoh ozęśoi A L i Ag/. Pierwszą
oaęać /AL/ tworay się bezpośrednio z sygnałów
odpowiadających najmłodszemu bitowi /G Q / adresu głowioy oraz bitom /K 2 ł K Q / adresu sektora
jak również bitom /Lg * L./ adresu słowa. Drugą część /Au/ liniowego adresu tworzy się poprzez przełączne podawanie na wejście multipleksera /P/ sygnałów elektryoznych z "jedynkowyoh" wejść /WEi/ tego multipleksera /P/ albo
sygnałów z "zerowyoh" wejść /WEO/ tego multipleksera /?/ w zależności od sygnałów elektrycznych odpowiadających wartości logicznej
najstarszego bitu /Go/ adresu głowicy podawanych na przełąozająoe wejście /AP/ multipleksera /P/. Na "zerowe" wejście /WEO/ multipleksera /P/ podaje się sygnały odpowiadająco
wartościom bitów /Ty + T Q / adresów śoieżki
oraz wartościom środkowych bitów /G 2 ł Oj/
adresu głowicy. Na "jedynkoweM wejścia /W&|/
multipleksera /P/ podaje się sygnały o stałej
wartości, odpowiadające dwom jedynkom logioanym ora?< sygnały odpowiadające wartościom sum
binarnych /S^ 4 S Q / na wyjściu binarnego sumatora /S/ utworaonyoh z sygnałów odpowiadających starszej połowie bitów /f~ ♦ T^/ adresu śoieżki oraz sygnałów o stałej wartości
odpowiadających
dwora "zerom" logicznym i dwóm
11
jedynkom** logicznym. Ha "jedynkowe*1 we i soie
/WEI? multiplekser«. /P/ podaje się również
sygnały odpowiadająoe wartościom młodszej
połowy bitów /T-, t T n / adresów ścieżki.
/1 zastrzeżenie/

Ur 5 /423/ 1990
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K

ELEKTROTECHNIKA
4(51) H01B

A1C21) 274316

(22) 88 08 t£

(71) BICC Public Limited Company, Londyn, OB
(72) Mohan Navaratnam Ch., Poole Michael J.
(54) Cieszę izolujące i kable elektryczne
(57) Przedmiotem wynalazku są ciecze izolujące
znajdujące zastosowanie w kablach elektrycznych
jako środek impregnujący zabezpieczający przed
niebezpieczeństwem pożaru i elininująoy wydzielanie się gazów. Cieoze izolujące zawierają
podstawowy olej silikonowy z dodatkiem 2-8%
aryloalkanu, którego cząsteczka zawiera oo
najmniej dwa pierścienie benzenowe rozdzielone
nie mniej niż jednym i nie więcej niź dwoma
alifatycznymi atomami węgla, a ogólna liczba
alifatycznych atomów węgla w oząsteczce nie
jest większa od sześciu.
/5 zastrzeżeń/

4(51) H01C

A1(21) 274479

(22) 88 08 31

(71) Instytut łączności, Warszawa
(72) Zienkiewicz Ryszard, Grzegórek Jan.
Dobroczyński Bogdan, Wójcik Krzysztof
(54) Współosiowy rezystor aąkońozeniowy
(57) Reayator charakteryzuje się tym, że
wewnątrz korpusu /I/ rezystora zakończeniowego osadzona jest i unieruchomiona 00 najmniej
jedna podkładka, uprzednio wybrana ze zbioru
podkładek o kalibrowanych otworach a zwłaszcza
zespół uprzednio wybranych podkładek /3...6/
a ponadto podkładka /3/ osadzona i unieruchomiona w korpusie / 1 / najbliżej rezystora stałego 12/ odsuniętą jest od płaszczyzny czołowej
tego rezystora stałego / 2 / .
/2 zastrzeżenia/

/R2/. Środki tych promieni leżą na wspólnej
osi prostopadłej do podłoża dielektrycznego /2/.
/2 zastrzeżenia/

4(51) H01H

A1(21) 274446

(22) 88 08 29

(71) Instytut Elektrotechniki, Warszawa
(72) Ossowicki Józef, Białynicki-Birula Krzysztof, Cwidak Krzysztof, Sleiîcowski Kazimierz,
Tolańaki Jan, Smolak Stanisław, fii o hal aki
Marian, Dłutowski Zdzisław, Stefańaki
RysBard
(54) Wkładka bespleoenikowa, g topikiem
pasKowm
(57) Wkładka bezpiecznikowa charakteryzuje
się tym, że stosunek powierzohni wycięć ?7
i 8/ tworzących przewężenie przeciażeniowo
zwarciowe /6/ do powierzchni wycięć /17. 18
X 13; 19. 20 i 14; 21, 22 i 15; 23, 24 i 16/
tworząoych każde ze zdwojonych przewężeń
zwarciowych /9, 10, 11. 12/ i stosunek, mierzonych wzdłuż krawędzi modułu, długości
wycięć /7 i 8/ tworząoych przewężenie przeciążeniowo-zwarciowe /&/ do długośoi wycięć
/17 i 18. 19 i 20, 21 i 22, 23 i 24/ tworzących każde ze zdwojonych przewężeń zwaroiowyoh
/9, 10, 11, 12/ wynoszą 1,8 do 2,2, a stosunek najmniejszyoh przekrojów poszczególnych
pnsewężeń /6, 9, 10, 11, 12/ oraz stosunek
poszozególnyoh odległoaoi między osiami poprzecznymi każdej pary sąsiednich zdwojonych
przewężeń zwarciowych /9 i 10, 9 i 11, 11 i
12/ wynoszą 0,9 do 1,1.
/1 zastrzeżenie/

4(51) H01F
A1 (21) 274468
(22) 88 08 31
H01P
(71) przemysłowy Instytut Telekomunikacji,
Warszawa
(72) Czwartacka Anna, Staohowski Bogdan
(54) cewka dla mikrofalowych układów
scalonych
(57) Cewka ma w podłożu dielektryoanym / 2 /
wykonany otwór prostokątny o długości korzystnie równej długośoi przewodu /I/ i saerokości kilkakrotnie większej od szerokości
przewodu cewki, W otworze tym, prostopadle
do płaszczyzny podłoża, umieazosony jest
pręt przewodzący / 4 / o regulowanym zanurzeniu, którego jeden z końców kontakt elektryczny z uziemionym przewodem linii mikropaakowej /5/. Przewód /I/ umieszczony nad otworem
w podłożu dielektrycznym /2/ ma kształt wycinka obwodu koła o promieniu /RI/, a pręt
przewodzący /4/ jest zaokrąglony promieniem

4(51) H01H

A1(21)

274498

(22) 88 09 02

(71) Centralny Ośrodek Badawozo-Rozwojowy
Elektronicznego Sprzętu Powszechnego
Użytku, Wars zawa
(72) Jędruś ze k Wiesław
(54) Przekaźnik dla sygnałów wielkiej
oTeatotliwośol
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przełąozania sygnałów wielkiej ozęstotliwośoi przy

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

48

pomocy zestykőw kontaktronowych.
Przekaźnik dla sygnałów wielkiej częstotliwości zawierający kontaktronowe zestyki w
rurkach /3/ i elektromagnes / 1 / z oewką sterująoą / 2 / , charakteryzuje się tym, że rurki
zestyków kontaktronowych /3/ umieszczone są na
pierwszej płytoe / 4 / a laminatu epoksydowo szklanego /5? co najmniej jednostronnie foliowanego metalem niemagnetycznym / 6 / lub z ceramiki metalizowanej i wlutowane są końcówkami
/ 7 / w ścieżki doprowadzające sygnały przełączane oraz przykryte są drugą płytką /&/ z
laminatu epoksydowo-szklanego / 5 / co najmniej
jednostronnie foliowanego metalem niemagnetycznym /6/ lub u ceramiki metalizowanej. Druga
płytka /&/ jest połąoaona z pierwszą / 4 / przy
pomocy wsporników /9/ i jest na niej umieszozony elektromagnes / I / e cewką sterującą / 2 / w
ten sposób, że jego pole magnetyczne steruje
zamknięciem zestyków kontaktronowych /3/>
/I zastrzeżenie/

4(51) H01H
H03K

A1(21) 274503

Nr 5 /423/ 1990

/39/» elektrodę sterującą /41/ i elektrodę
ekranująoą /43/.
/6 zastrzeżeń/

(22)-88 09 02

(71) ZTIEMGB, Sofia, BG
(72) Papaajan Sarkia K,, Arabadjiev Stefan S.,
Gardjelijaki Micnail A.
(54) Sposób aterowąnia zewnętraną inatalacją
i urządzenie aterująoe aia zewnętrznej
Instalacji oświetleniowej
(57) Urządzenie składa sie z następujących
elementów: fotoczujnika /1/» komparatora / 2 /
z blokowaniem, obwodu opóźniającego / 3 / , przełąozników / 4 , 7/ dla mooy maksymalnej i obniżo
nej, urządzenia zliczającego / 5 / generatora
Przedmiotem wynalazku jest równieł sposób działani
powyższego urządzenia.
/2 zastrzeżenia/

(57) Sposób polega na tym, że wytwarza się
wodną tawiesinę związku wybranego B grupy
składającej się s tlenku bizmutowego krzemianu potasowego i krzemianu wolframowo-potasowego oraz napyla się wiele warstw tego związku
na powierzchnię elektrody selekcji barw dla
wytworzenia powłoki.
Powłoka jest naniesiona na powierzchni
elektrody selekcji barw, leżąoej naprzeciw
elementów do wytwarzania wiązki elektronów i
aawiera zwiąaek wybrany z grupy składającej
się z tlenku bizmutowego krzemianu potasowego
i krzemianu wolframowo-potaaowego./5 zastrzeżeń/1

4(51) H01J

A1(21) 281160

(22) 89 08 25

(30) 88 08 25 - US - 236403
(71) RGA Lioensing Corporation, Princeton, US
(72) Deal Samuel, Barton Donald W.
4(51) H01J

A1(21) 280316

(22) 89 06 29

(30) 88 06 29 - US - 214556
89 03 29 - U3 - 330015
(71) RCA Licenaing Corporation, Princeton, 03
(72) Harnqviat Karl G.
(54) Spoadb przebijania wyaokonapiepiowego
zeapołu wyrzutni elektronowej kineskopu
(57) Sposób polega na tym, że wytwarza się
pola magnetyczne równoległe do osi podłużnej
/36/ wyrzutni elektronowej i przykłada się
napięcie wywołujące przebijanie wysokonapię
ciowe miedzy anodą /47, 51/ a połączonymi ze
sobą elementami wyrzutni elektronowej, obej
mującymi co najmniej grzejnik /37/, katodę

(54) Sposób przygotowania ekranu z powłoką
zapobiegającą olśnieniu
(57) Spoaób polega na tym, że ogrzewa się.
powierzchnię szklanego elementu waporozego
powyżej temperatury pokojowej, pokrywa się
powierzchnię ciepłego elementu waporozego
powłoką wodnego roztworu zawierającego roztwór
koloidalny krzemionki atabilizowanej litem i
nieorganicznego związku metalioznego, oraz
suszy aię osadzoną powłokę, krótko poddaje aię
powierzchnię szklanego elementu wsporczego i
powłokę oddziaływaniu drugiej temperatury
większej niż temperatura pokojowa, oraz myje
się i następnie suszy się powłokę.
/6 zastrzeżeń/
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4(51)

H01J

A1(21) 281193
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(22) 89 08 29

00) 88 08 30 - US --238079

(71) Thomson Consumer Electronics, Ino.,
Indianapolis, US
(72) Hale John R.
(54) Zespół wyrzutni elektronowej kineskopu
Zbiorowego
(57) Zespół wyrzutni elektronowej /11/ kineskopu kolorowego zawiera parę izolacyjnych prętöw
wsporczych /21a, 21b/, trzy rzędowe katody /23/
ogrzewane pośrednio, umieszczone pomiędzy prętami /21a, 21b/, grzejnik /47/ dla każdej z
katod /23/ oraz parę ulepszonych, wzmoonionyoh
płytek /50/ grzejnika. Grzejnik zawiera parę
odnóg /49/, które są zamocowane do płytek /50/.
Paski wsporcze /81/ grzejnika służą do zamocowania płytek /5Ö/ do prętów /21a, 21b/. Wyrzutnia elektronowa zawiera również wiele elektrod
/29, 31/ do ogniskowania i przyśpieszania
wiązki elektronów wytwarzanej przez katody.
Płytki /50/ zawierają główną część konstrukcyjną składającą się z dwóch ozęśoi /54, 56/.
Każda z części /54, 56/ jest zamocowana do jednej z odnóg /49/. Każda z płytek /50/ ma parę
skierowanych na zewnątrz stopek /6o/t s których każda jest dołąoaona do jednej z części
/54, 56/ poprzez parę prostopadłyoh odnóg /62/ f
które leżą pomiędzy nimi. Płytki /50/ zawierają pierwszą konstrukcje wzmacniająca /71/
leżącą pomiędzy częściami głównej ozęsoi konstrukcyjnej i odnogami oraz drugą konstrukoję
wzmacniającą /73/ leżącą pomiędzy odnogami i
stopkami /60/. Konstrukcja wzmacniająca /71/
ma elementy ustalające /75/ dla właśoiwej płytki /51/ grzejnika, związanej z katodą środkowej wyrzutni elektronowej.
/6 zastrzeżeń/

4C51) H01L

49

Al (21) 274423

(22) 88 08 26

(71) Zakłady iälektronioane "ELWRO", Wrocław
(72) Olszowy Janusz
(54) Segment podstawki pod elementy
elektroniczne, zwłaszcza ułczaay scalone
(57) Segment podstawki składa się z korpusu
/ i / o przekroju poprzecznym w postaci odwróconej litery T i dwóoh zespołów stykowych,
złożonych z pary jednakowych płaskich sprężynek /3/, montowanych w prostokątnych otworaoh
korpusu /1/ po obu stronaoh przegrody. Sprężynka /3/ ma postać litery S % przedłużonym
wyprowadzeniem dolnym, którego koniec jest
obustronnie zwężony i zaokrąglony. Górne tagigoie sprężynki /3/ jest wysunięte nie00
względem linii wyprowadzenia dolnego, natomiast otwór korpusu /1/ ma w górnej części
obustronnie wykonane fazy /5/. /1 zastrzeżenie/

4(51) H01R
G01R

A1 (21) 274434

(22) 88 08 27

(71) Przedsiębiorstwo Aparatury Elektronicznej "Radioteohnika", Wrooław
(72) Dras Uarek, Zasada Andrzej
(54) Zeapolory przełącznik obrotowy
(57) Przełącznik ma dwie równoległe do konoentryoznyoh /1/ osi przełącznika ceramiczne
płytki /9/ i /10/ z naniesionymi cienkowarstwowymi, metalowymi kontaktami /11/ /12/
elektrycznymi, nad którymi są umieszozone
wielopalcowe styki /13/ mająoe rozdzieloną
izolatorem dielektrycznym ozęść /16/ stykową
od sprężyny /15/ odbijającej. Izolator dielektryczny jednoozeánie stanowi rozłączny «1«nent łączący z ruchomym dzielonym walcowym
dielektrycznym «lementem I hl obrotowym mającym
nałożone wypusty / 7 / naciskające. Ponadto
dielektryczny element / 4 / obrotowy ma dodatkowe
miejsca /8/ zamocowania wypustów naciskających, fielopaloowe styki /I3/ znajdujące się
na obu równoległych, ceramicznych płytkach
/9/ i /10/ są przymocowane do nioh każda swoja sprężyną /I5/ odbijającą. Dolna płytka
/Í0/ oeraraioane 1 górna płytka /9/ oeramiozna wraz ze znajdującymi się na nioh wielopaloowymi stykami /13/ i kontaktami /11/ /12/
elektrycznymi są oddzielone ekranem /18/ wewnętrznym leżąoym w płaszczyźnie /19/ pozio-
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mej przełącznika, a pierwsza zapadka / 2 / wraz
z drugą zapadką /6/ stanowią podpory mocująoe
obie oeramiczne płytki /9/ i / K ) / .
/4 zastrzeżenia/

4(51) H01R
G01R

A1(21) 274436

(22) 88 08 27

(71) Przedsiębiorstwo Aparatury Elektronicznej "Radiotechnika", Wrooiaw
(72) üras Marek
(54) Wymienny element przełactalny do
przełącznika wieiopozyoyjnego

4(51) H01S
0O2B

(57) Element ma dodatkową płytkę /2/, która
jest przymocowana do dużej płytki oeramioanej
przy poraooy czterech nwygiętych
w kształcie
rozoiągniętej litery Z M prętów /3/ / 4 / / 5 /
/6/ mocująoyoh.
Przy narożnikach dodatkowej płytki / 2 /
wykonane są półkoliste nacięcia /7/ /&/ /9/
/10/ połączone ścieżkami /17/ /18/ /19/ praewodaąoymi z rezystorami /20/ /21/, kondensatorem
/24/ o stałej pojemnoáci i kondensatorem /25/
o zmiennej pojemności naniesionymi na dodatkową płytkę / 2 / . Rezystory /20/ i /21/ są naniesione na powierzchnię dodatkowej płytki / 2 /
bezpośrednio przy metalizowanyoh naoięoiaoh
H I / 8 / /9/ /10/. Natoraiaat dodatkowe śoieżki
/22/ i /23/ tworzące kondensator /24/ o stałej
pojemności i kondensator /25/ o zmiennej pojemności znajdują się w środkowej częśoi dodatkowej płytki / 2 / . Bręty /3/ / 4 / /5/ /6/ mocujące
są równocześnie doprowadzeniami sygnałów elektrycznych z przełącznika wielopozycyjnego.
/1 zastrzeżenie/

(71) Wojskowa Akademia Teohniozna, Warszawa
(72) Bobak Wiesław, Zająo Andrzej
(54) Sposób określania płaszczyzny najlep
szego zogniskowania wiązki świetlnej
o polaryzacji kołowej

4(51) H01S
G02B

A2(21) 279598

A2(21) 279599

(22) 89 05 24

(57) Sposób określania płaszozyzny najlepsze
go zogniskowania wiązki świetlnej o polaryza
cji kołowej polega na tym, że wiązkę światła
/i/ kieruje Sie najpierw na ćwierćfalówkę
/2/, która zamienia polaryzaoje wiązki na
liniową. Następnie wiązka o polaryzacji linio
wej przechodzi przez wirującą płytkę półfalową /4/« Na wyjściu tej płytki wiązka ma pola
ryzację liniową, a kierunek osi polaryzaoji
wiązki zmienia się w ozaaie. Tak uformowana
-wiązka jest kierowana na dwusegmentowy pola
ryzator /6/ o osiaoh maksymalnej transmisji
wzajemnie ortogonalnyoh. Po skupieniu wiązkę
kieruje się na ekran, lub na obiekt którego
odległość od układu formowania wiązki może
być zmieniana. Określenie płaszczyzny najlep
szego zogniskowania polega na wyznaczeniu
takiego położenia ekranu, względem układu
optycznego, w którym zanika migotanie plamki
świetlnej /7/ na ekranie.
/1 zastrzeżenie/

(22) 89 05 24

(71) Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
(72) Bobak Wiesław, Zająo Andrzej
(54) Sposób określania płaszczyzny najlepsze
go zogniskowania wiązki świetlnej o
polaryzacji i liniowej
(57) Sposób określania płaszczyzny najlepszego
zogniskowania wiązki świetlnej o polaryzaoji
liniowej polega na tym, ze wiązka świetlną / 1 /
o polaryzacji liniowej kieruje się najpierw
na wirujący dwusegmentowy polaryzator / 2 / o
osiach maksymalnej transmisji wzajemnie orto
gonalny oh. Haatepnie wiązka jest skupiana przez
układ optyozny /3/ i kierowana na ekran / 4 /
lub obiekt prostopadły do osi optycznej wiązki
Po tym zmienia się odległość ekranu od układu
formowania wiązki i określa takie położenie
ekranu w stosunku do układu formowania, w któ
rym zanika migotanie plamki świetlnej na ekra
nie.
/1 zastrzeżenie/

A1 (21) 274353 (22) 88 08 22
4(51) H02H
(71) Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej
"MERA-PHEFAL", Warszawa
(72) Bujko Jerzy, Jaroseewski Zygmunt
(54) Bariera, oohronna dla dwuprzewodowego
lakrobeapieoŁnego praetwornlica pomiarowego
(57) W układzie bariery oohronnej zaoisk
/A/ jest połączony poorzez bezpleoznlk /B»1/
ze źródłem prądowym /ZP/, które połąozone
jest a anodami diod Zenera / D Z ^ / , /DZ 1 2 /,
/DZł 3 / oraz rezystorem /R01/. Zaoiski wyjéoiowe /D,K/ układu bariery są połąozone z
przetwornikiem pomiarowym /XMTR/./6 zastrzeżeń/
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oaęeoiami nieruohoraą / 1 / i ruchomą / 2 /
utworzona jest szczelina powietrzna, zmiana
długości której umożliwia regulację prędkości
obrotowej silnika. Silnik może znaleźć zastosowani« w pompaoh bezdławicowyoh stoaowanyoh
w urządzeniaoh do oentralnego ogrzewania,
oentralnej wody użytkowej.
/2 zastrzeżenia/

4(51) H02J

Al (21) 274352

(22) 88 08 22

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Grono Andrzej, Zieliński Roman
(54) Sposób realizacji stałegoozaau wyprze
dzenia a automatyoznym ayncnronigatdrae
obioktów elektroenergetyognyca pgądu
przemiennego
(57) Sposób polega na tym, im we wzmaoniaozu
różnioowyra /3/, wyznacza się na bieżąoo róż
nicę /u£ /t- X / - u£ /t/ wartości dwóch
analogowych przebiegów napięolowyoh, z których pierwszym jest uzyskany na wyjściu prze
twornika / 1 / różnicy faz na napięcie, analogo
wy przebieg napięciowy / u £ / t / / , odpowiadają
cy bezwzględnej wartości kąta /C / niezgod
ności fazowej napięć obiektów synchronizowa
nych, a drugim analogowy przebieg napięciowy
/ u £ / t - t / / , uzyskany na wyjśoiu elementu
opóźniającego / 2 / , który powstaje przez
opóźnienie o czas opóźnienia / t / analogowego
przebiegu napięciowego pierwszego / u £ / t / / ,
a naut^pnie różnicę tg wzmacnia się stosownie
do nastawionego esasu wyprzedzenia, z kolei
w komparatorze /4/» porównuje się tę różnicę
z wartością analogowego przebiegu napięciowego
/ u ^ / t / / , przy czyra sygnał powodująoy załą
czenie stykowego aparatu łączeniowego wysyła
się w ohnili, a której wynik porównania jest
zerowy.
/I zastrzeżenie/

4(51) H02K
H02P

Al (21) 274334

(22) 88 08 19

(71) Branżowy Ośrodek Badawozo-Rozwojowy
Maszyn Elektryoznych, Katowioo
(72) Graczyk Mieczysław
(54) Silnik tarczowy o regulowanej prędkości
obrotowej
(57) W silniku według wynalazku pakiet stojana
składa się z dwóch ozęśoi nieruohoraej / 1 / i
ruchomaj / 2 / . Cz^ść nieruoboma /I/ usytuowana
jest obok przegrody separacyjnej, a ozęśó ru
choma / 2 / przemieszczana jest w stosunku do
czyści nleraohomej. Cześć ruchoma / 2 / może
być wykonana z płaskloh pasków blachy. Między

4(51) BX>3H

Al (21) 274467

(22) 88 08 31

(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji,
Warszawa
(72) Czwartacka Anna, Stachowaki Bogdan,
Tęsny Grzegorz
(54) Wieloręzonątorowy filtr UH?
(57) Filtr ma na płytce drukowanej z wejsolo
wą /3/ i wyjściową / 4 / linią raikropaskową,
płytkę dielektryczną o małej stratnośoi. Ha
górnej płaszczyźnie płytki są umieszczone
nie uziemione okładki / 5 / elementów pojemnoś
ciowy oh obwodów rezonansowych, zaś dolna
płaszczyzna płytki stykająoa się z płytką
drukowaną jest połączona z metalizowaną po
wierzchnią płytki drukowanej poprzez otwory
w płytce", za pomocą materiału przewodząoego,
korzystnie kołków przewodzących. Sprzężenie
wejściowej / 3 / i wyjściowej / 4 / linii mikropaskowej z krańcowymi rezonatorami jest rea
lizowane za pomocą elementów pojamnoaoiowyoh
umieszczonych po przeoiwnyoh stronaoh płytki
dielektrycznej.
/2 zastrzeżenia/

4(51) H03K

A1(21) 274439

(2$ 88 08 27

(75) Madej Bogusław, Wrocław

(54) układ wyboru jednego sygnału spośród dwóch wejś
(57) Układ według wynalazku ma monostabilny
przerzutnik / 2 / usytuowany w jednym z dwóoh
wsjsoiowo-wyjaoiowyoh torów, którego wejśoie
jest połączone z wyjdoiem układu /I/ logicz
nego iloosynu. którego jedno wejśoie Jest
połączone z pierwszym wejściem /A/ całego
układu, zaś drugie wejśoie jest połączone
poprzez układ / 4 / negacji z drugim wejśoiea
/B/ oałego układu. Drugie wejśoie /B/ oałego
układu jest jednocześnie połąozone poprzez
opóźniający układ / 5 / 1 jednym wejściem dru
giego układu /6/ logicrnego, którego dru-
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gie wejście jeBt połączone s zanegowanym wyjśoiem wyjściowego przerzutnika /3/,którego
wejśoie Jest jpołąozonę z wyjściem wymienicne
go monostabilnego przerzutnika /2/. Drugi wyjś
ciowy przerzutnik /7/ ma wejśoie połączone s
wyjściem drugiego układu /6/ logicznego ilo
czynu, zaś wyjśoie tego przerzutnika / 7 / stano
wi drugie wyjście /Bwv/ całego układu, podosas
gdy pierwsze wyjśoie A w y oałego układu stano
wi wyjśoie układu /3/ wyjsciowego przetwornika
/3/.
/1 zastrzeżenie/

Nr 5 /423/ 1990

komutacyjnych w pierwszej sekcji jednostronnego pola komutaoyjnego /3/, "u" liczbę wejáé
w bloku komutaoyjnym pierwszej sekoji, "n"
liczbę traktów w komutatorach dodatkowego
jednostronnego pola komutaoyjnego /1/, zaś
"x" liczbę całkowitą, która jest większa lub
równa liozbie wyliczonej z powyższego wzoru.
/3 zastrzeżenia/

4(51) H041I

A1(21) 274481

(22) 88 09 01

(75) Rydzewski Jacek, Warszawa
Gołos Zbigniew, Warszawa
(54) Okład centrali domofonowej

4(51) H04M

A1 (21) 274338

(22) 88 08 19

(71) Politechnika Poznańska, Poznań
(72) Jajszozyk Andrzej, Kabacióski Wojciech
(54) Układ przyłączająoy zespół sygnałów
tonowych ao jeanosTronnego pola
komutacyjnego
(57) W układzie przyłączającym zespół sygnałów
tonowyoh /2/ do jednostronnego pola komutacyj
nego /3/» jeden z we jadowych traktów PCM
tego pola jest bezpośrednio przyłączony do od
biorników zespołu sygnałów tonowych /2/, którego
nadajniki są przyłączone do jednostronnego pola
komutacyjnego /3/ poprzez dodatkowe Jednostro
nne pole komutacyjne /!/. Do traktów wejścio
wych każdego z komutatorów tego dodatkowego
pola /1/ są równooześnie przyłączone trakty wy
chodzące TŁ zespołu sygnałów tonowych /2/, zad
trakty wyjściowe komutatorów dodatkowego pola
/1/ są połączone z traktami wyjściowymi PCM
jednostronnego pola komutaoyjnego /3/« Liczba
komutatorów w dodatkowym jednostronnym polu
komutacyjnym /1/ jest określona wzorem
X « r y-

u

, gdzie "r" oznaoza liczbę bloków

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania oentrali domofonowej, która posiadając
przyciski wywołująoe w ilości równej ilośoi
mieszkań, zapewniałaby brak wzajemnego podsłuohu oraz możliwość stosowania dwuprzewodowej
instalacji kablowej.
Układ według wynalazku składa się z
przycisków wywołującyoh /K.,/,... ,/K^/ połączonyoh z układem rejestrów /1/, który sterując
polem komutacyjnym /2/ dołąoza do układu roz
mownego /3/ jedną z linii /L.,/,... ,/LJJ/. Po
zakońozeniu rozmowy układ rozmowny /3/ automa
tycznie zeruje układ rejestrów /1/«
/3 zastrzeżenia/

4(51) H05B

A3(21) 274370

(22^ 88 08 24

(61) 262150
(71) Zakłady Metalowe, "MĘSKO", Skarżysko
Kamienna
(72) Kiliański Zygmunt, Szturo Eugeniusz,
Głodała Krzysztof, Materek Tadeusz,
Audyoki Jan
(54) Układ zapłonowy do lamp wyładowczych
(57) Układ ma dodatkowy rezystor /R/ połączo
ny szeregowo z elementami obwodu oscylacyjnego
złożonego z kondensatora /C1/, pierwotnego
uzwojenia /Z1/ transformatora /Tr/ i tyrysto
ra /Th/ zbocznikowanego diodą /O/.
/1 zastrzeżenie/

5 7423/ 1990
4(51) H05B

A1(21) 274512
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(71) Akademia Rolniozo-Teohniozna In. J.J.
Śniadeckich, B y d g o s z c z
(72) Tomaszewski Jarzy, Bielski Ireneusz
(54) Sposób uzyskiwania różnej gęstości
strumienia cieplnego z cienkowarsTwowe*
go elementu grzejnego 1 UJE i aa KonatruKoyjuy do uzyskiwania rożnej gęstości
ircrumienia cieplnego z olennowarstwowego
elementu grzejnego
(57) Sposób według wynalazku polega na tym, że
różne gestośoi strumienia oieplnego uzyskuje
się z rożny oh kombinacji poirierzohni elementar
nych Sj znajdujących się pomiędzy wybranymi
elektrodami lub s całkowitej powierzohni S_
oienkowarstwowego elementu grzejnego, zawartej
pomiędzy elektrodami krańcowymi, przy czym
zasilanie odbywa ale z rożnyoh frodeł o różnych
parametrach.
Układ według wynalazku na powierzchni oporo
wej cienkowarstwowego elementu grzejnego ma
naniesione na elektrody /1/, których ilość jeat
równa lub większa od 3 i które połączone są
przewodami prądowymi z przełącznikiem.
Wynalazek może znaleźć zastosowanie w elek
trotermicznych urządzeniach grzejnyoh zwłasz
cza niestacjonarnych.
/2 zastrzeżenia/

4(51) H05K

Al (21) 281538

(22) 89 09 20

(71) Przedsiębiorstwo Montażu Elektryoznego
"Elektrobudowa", Katowice
(72) Czepulonla Zygmunt, Wzietek Paweł,
Majohrowioz Janusz, Konieczny Stanisław
(54) Płyta montażowa, zwłaszcza dla aparatów
eiektryoznycn
(57) Płyta charakteryzuje się tym, że każdy
z jej montażowyoh otworów ma postač proatokąta, a w otworach znajdują sif rozłąoznie osadzone, mooująoe kołki. Korpus /4/ każdego
z kołków ma osiowe odsądzenie /5/ zawierając?
na swym konou oporowy kołnierz /6/ oraz raająoe osiowy, przelotowy otwór /!/ połączony z
przelotową komorą /8/ znajdującą się w korpusie /4/. W otworze / 7 / odsądzenia /5/ usytuowany jest śrubowy element /9/, zaś w komorze
/8/ korpusu kołka osadzona jest nteobrotowa
nakrętka /10/. Odsądzenie /5/ w przekroju
prostopadłym do osi kołka ma postać kwadratu,
którego bok odpowiada szerokośoi montażowego
otworu /1, 2/ płyty oraz szerokości korpusu
/4/ kołka /3/ t a dwa usytuowane po przekątnej
wierzchołki kwadratu mają postać łuku.
ß-ß
fl zastrzeżeń/

II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁ A
P O D S T A W O W E POTRZEBY LUDZKIE
4(51) A01H

01(21) 87451

(22) 89 05 31

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji
Produkcji Zwierzęcej "Meprozet", Gdańsk
(72) Wichowski Jerzy, Chróstowski Mieczysław,
Oryszewski Witold, Kuozbanaki Stanisław

poprze» pętle /4/, na której usytuowany
jest karablńozyk /5/ połączona jest z rzutką /11/ ratowniozą.
/2 eastrzeżenia/

(54) Urządzenie do niszczenia owadów
(57) Urządzenie do niszczenia owadów, zwłasz
cza much przy zastosowaniu wysokiego napięcia,
składające się ze świetlówki ultrafioletowej,
elektrod napięciowyoh, siatki oohronnej i
transformatora, charakteryzuje się tym, że
kosz ma kształt półwalca i stanowią go dwie
osadzone na izolatoraoh /5/ napięciowe siatki
/3/ i ochronna siatka /4/, zaś kosz z ultra
fioletową świetlówką / 7 / zamocowany jest do
korpusu /1/, na którym mocowane są elementy
osprzętu elektrycznego zamkniętego hermetycz
nie pokrywą /2/, przy czym napięciowe siatki
/ 3 / stanowią napięciowe elektrody w kształoie
półkola rozmieszczone w szachownioę na dwóch
różnych promieniach, a do siatki ochronnej
/ 4 / kosza podczepiony jest wspornik /10/, na
którym znajduje się taca /11/ do zbierania
martwych much.
Urządzenie jest instalowane w pomieszcze
niach przetwórstwa spożywczego oraz w obiek
tach inwentarskich w gospodarstwach rolnych.
/1 zastrzeżenie/

4 (51) A45C

U1 (21) 87387

(22) 89 05 22

(71) Centralny Ośrodek Bądawozo-Rozwojowy
Technicznych Wyrobów włókienniczyoh,
Łódź
(72) Kubala Grażyna. Wojciechowska Izabela,
Witczak Elżbieta, Gałecki Stanisław
(54) Teczka na dziennik pokładowy
(57) Teozka na dziennik pokładowy zapinana
jest na wodoszczelny zamek i składa się z
zewnętrznej powłoki / 1 / i wypornościowego
wkładu / 2 / . Na obu stronach zewnętrznej po
włoki /1/ ma odblasowe elementy /6/ i

4(51) A47B

U1 (21) 87463

(22) 89 06 01

(75) Jasiński Karol, Kumała Wiesław Jakub,
Chudoment Celina, Kraków
(54) Szafa turystyczna
(57) Szafa turystyczna ma składaną konstruk
cję szkieletową, wykonaną z połąozonych wy
profilowanych elementów rurowyoh /1/ t na
którą nałożona jest powłoka z elastycznego
materiału o kształcie odpowiadającym konstrukoji szkieletowej, przy czym tworzące konstruk
cję elementy rurowe / 1 / mają otwory, w któryoh mocowane są elementy usztywniająoe /5/,
stanowiące jednooześnie podpory do mocowania
elementów półek /2/, szyny /3/ do zawieszania
elementów półek / 2 / oraz wieszak /4/. Powłoka
ma w przedniej części wycięcie w kształoie
litery T 1 suwakowy zamek,
/1 zastrzeżenie/
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U1(21) 87464
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(22) 89 06 01

(73) Jaaińsłci Karol, Kumała Wiesław Jakub,
Chudcraent Celina, Kraków
(54) Składane łóżko turyatycane
(57) Składane łóżko charakteryzuje się tym, że
podpory /3/ wykonane z metalowych prędów o
kształcie zbliżonym do litery f, mocowaae są
rozłącznie w tulejach /4/ trwale osadzonych
w elementaoh rurowych ramy. /1 zastrzeżenie/

4 (51)

A47J

U1 (21) 87404

(22) 89 05 23

(71) Zajcłady Sprzętu Precyzyjnego "NIEWIADÓW",
Niewiadów
(72) Mazurek Andrzej, Jeż Ryszard, Łozowaki
Krzysztof, Piekarski Ryszard, Sobańaki
Henryk
(54) Młynek żarnowy.
(57) Młynek żarnowy oharakteryzujs sie tym,
że żarno /8/ niewirujące osadzone jest w
gnieździe osadczym, mającym luz, komory /5/
rozdrabniania. Gniazdo osadcze, komora /5/
rozdrabniania wraz z ramą /3/, stanowią jednolity element. Masa /11/ kondensatora przeoiwzakłóoeniowego doprowadzona jest do wirnika
poprzez styk /12/ śruby /14/ 'regulacyjnej.
/2 zastrzeżenia/

4f5i) A61B

4(51) A47L

(22) 89 05 29

(71) Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Postępu Technicznego i Organizacyjnego "Posteor", Katowice
(72) Marchiiński Jerzy
(54) Hak powłokowy do operacji, zwłaszcza
Jamy brausznej
"(57) Hak powłokowy do operaoji ma rękojeść
/I/ a 6-9, korzystnie % 7 bocznymi zagięciami
w postaci garbów profilowych / 2 / . Rękoja^ć
jest zaopatrzona w wypukłośoi /3/, korzystnie
o kształcie łusek rybnych i jest lekko rozszerzona w kierunku nasady elementu roboczego
o kształcie haka. Hak jest od góry na długości
od 25-3056 kolisto rozszerzony o 25-30% i
posiada na wklęsłej stronie analogiczne jak
rękojeść /1/ wypukłości /3/. /1 zastrzeżenie/

4(51) A61B

iL.

U1(21) 87437

U1(21) 87462

(22) 89 06 02

(71) Elektromechanika Sprzętu Medycznego
i Laboratoryjnego, Warszawa
(72) Bisennik Andrzej, Grams Karol
Ul (21) 87367

(22) 89 05-19

(71) Centralny Związek Spółdzielni Spożywców
"Społem" - Zakład Badawozy Przemysłu
Piekarskiego - Oddział w Bydgoszozy,
Bydgoszcz
(72) Sadkiewicz Kazimierz, Żemło Robert
(54) Wioloiankoyjne urządzenie do nawilżania,
nçarniania I zbierania,zwłaszcza wody
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest wielofunkcyjne urządzenia do nawilżania, zgarniania i zbierania,zwłauzcza wody bez moczenia
rąk.
Urządzanie według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że do rurki z jednego końca z uchwytem i paskiem gumy jest zamocowane
jarzmo /2/, w którym czopami /6/ osadzone są
rolki /3/, pomiędzy którymi gąbka /5/ uchwycona okuciem /4/ jest połączona systemem
oięgien /8/ z dźwignią / 7 / .
/I zastrzeżenie/

(54) Ciśnieniomierz tętniczy
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
budowy ciśnieniomierza tętniczego ułatwiającego jego transport i chroniąoego go praed
uszkodzeniami meohanioznymi.
Ciśnieniomierz tętniczy złożony jest
w części szufladkowej /1/ zawierająoej zespół
pomiarowy / 4 / ze wskaźnikową płytą wierzchnią
/ 5 / i częśoi osłonowej / 2 / . Części te zsuwane
tworzą pojemnik /20/ dla przechowywania urządzeń zewnętrznych /3/.
/3 zastrzeżenia/
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4(51) A61C

U1 (21) 87442

(22) 89 05 29

(71) Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Postępu Technicznego i Organizacyjnego
"POSTEOR", Katowice
(72) Marchliński Jerzy
(54) Hak stomatologiczny
(57} Przedmiotem wzoru użytkowego jest hak
stomatologiczny do zabiegów leczniozyoh, zwłaszcza operacji szczęk zębowych. Hak ma rękojeść / 1 / płaską i wyprofilowaną w kształcie
symetrycznych bocznych garbów /2/, w ilości
od 5 do 7, korzystnie z 6 z utworzonymi między nimi zwężeniami o promieniach sukcesywnie zmniejszających się aż do 44-5456 u nasady trzonu. Rękojeść jest zaopatrzona w wypukłości, korzystnie w kształcie łusek rybnych.
/I zastrzeżenie/

4(51) AĆ1G

U1(21) 87423

4(51) A63P
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U1 (21) 87377

(22) 89 05 22

(71) Dom Handlowy Nauki Sp. z 0.0. PAN,
Warszawa
(72) Załuska Małgorzata, Nowak Andrzej,
Szczepan Dorota, Kobylyńska Ewa,
Pijanowski Wojciech
(54) Pionek do gry planszowej
(57) Pionek do gry planszowej składa się
z plastikowej podstawki mającej postać poziomego krążka / 1 / z trzema pionowymi płaskimi występami / 2 / i prostokątnego kartonika
/3/ połączonego rozłącznie z podstawką za
pomocą występów / 2 / .
/2 zastrzeżenia/

(22) 89-05 26

(75) Wyciślik Jan, Katowice, Towtkiewicz
Aldona, Oświęcim

4(51) A63H

(54) Łóżko z urządzeniem sanitarnym

(75) Fajka Mieczysław, Pabianice

(57) Łóżko ma materace, z których materac
środkowy /3/ ma przelotowy otwór / 4 / . W otworze Ikl osadzony jest lejek /5/. Koniec lejka hl
umieszczony jest nad, pojemnikiem /6/ usytuowanym
w szafce 111 przymocowanej do łóżka.
/ 1 zastrzeżenie/

4(51) A63B

'

Ul (21) B7444

(22) 89 05 30

(15) Ghojnacki Władysław, Kisiele
(541 Płetwa pływacka
(57) Przedmiotem waoru użytkowego jest płetwa
pływacka przypinana do rąk, nóg, stóp lub ramion.
Płetwa ma dwie symetryczne połówki / 1 / z
wyprofilowanymi zawiasami /6/ i elementem
opoi'owym /2/ oraz urządzenie do przypinania
kończyn z wyprofilowaną zawiasą 11/ i elementem
zapinającym (b//1 zastrzeżenie/

Ul (21) 87385

(22) 89 05 22

,(54) Zestaw elementów konstrukcyjnych do
wykonywania zabawek budowlanych
(57) Zestaw zawiera elementy w postaci wiąaarów dachowyoh /4/ o kształcie zbliżonym do
trójkątów równoramiennych z otworami /!/ oraz
wycięciami /5/» elementy stężeniowe /6/ w
kształcio litery "H" i "X" z przewężeniami
/?/, elementy ryglowo-ałupowe /10/ oraz elementy słupowe do tworzenia konstrukcji schodowyoh, elementy dachowe- /18/ z wydrążeniami

Nr b /423/ 1990

BIULBTYH URZĘDU PATENTOWEGO

/19/, elementy podestowe /22/ s wycięoiami
/20/ oraz elementy schodowe /24/ z wycięciami
/23/.
/1 zastrzeżenie/

4(51) A63H

U1(21) 87405

4(51) A63H

57
U1(21) 87406

(22) 89 05 23

(71) Krajowy Związek Spółdzielni Zabawkarskich,
Centrum Techniczno-produkcyjne, Kielce
(72) Grzybowski Zdzisław, Snioch. Grażyna,
Antoszewski Stefan, Krzysztofik Wiesław,
Pająk Władysław, Jońozyk Jerzy

(22) 89 05 23

(54) Zabawka w postaci samochodu z napędem
elektrycznym

(71) Krajowy Związek Spółdzielni Zab&wkarskioh,
Centrum Techniczno-Produkoyjne, Kielce
(72) Jończyk Jerzy, Grzybowski Zdzisław,
Pisarczyk Bogumił

(57) Zabawka charakteryzuje się tym, że ma
wystający z przodu i z tyłu poza jego obrys
zderzak /2/ w postaoi ramy, osadzony przesuw
nie w podwoziu /1/, w którym w podłużnych
otworach jest osadzona oś /&/ tylnych kół
jezdnych, mająoa zębate koło /7/, Podwozie
/I/ ma z jednej bocznej strony podłużny otwór,
w którym osadzona jest wychylńie o^ /15/ przednioh kół jezdnych, do której przylega blo
kująca jej wychylenie zwrotnica /16/ z miraośrodera zakończonym ożopem o przekroju zbliżo
nym do wycinka koła.
Samoohód umożliwia omijanie przeszkód
poprzez przesunięcie zderzaka i zmianę kierun
ku jazdy, oraz częściowe nastawienie toru
jazdy przez blokadę wyohylenia osi przedniej
za pomocą zwrotnicy.
/2 zastrzeżenia/

(54) Mechanizm sterowania a krę tem kół jezdnyoh
do zabawek w postaci pojazdów '
(57) Mechanizm zawiera silniozek elektryczny
i przekładnię zębatą.
Przekładnia zębata mechanizmu jest wyposażona w sprzęgło złożone z górnej bębnowej oz$~
sei / 3 / oraz zaopatrzonej w ciężarki / 5 / dolnej
tarczowej częaoi / 4 / , zamocowanej na wałku /6/
wraz z talerzowym zębatym kołem ?8/, połączonym
/. zębnikiem /9/ zamocowanym na wałku silniczka
/2/. Górna część /3/ sprzęgła ma zębnik /10/ t
pułączony poprzez pośrednie zębate koła dwustopniowe /11 i 12/ z wychylnie osadzonym wycinkiem /15/ koła zębatego z czopem /iY/ f łąozonym
za zwrotnicami kół skrętnych zabawek« Wycinek
koła zębatego ma łukowe wycięcie, w którym
umieszczony jest stały strapień /18/, ustalający maksymalne wychylenie się tego wycinka.
/2 zastrzeżenia/

DZIAŁ

B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
4(51)

B01D

U1 (<M) 87475

(22) 89 06 02

(7 0 Przedsiębiorstwo Projektowania, Dostaw
i Keaiiaacji Obiektów Ochrony Powietrza
"UPAM", Katowice
(7:') ,V1 tecki Jerzy
(': 1) Uradzenie do schładzania i odaysku.
ciepła gąpyloaych^ gorących gaaow
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że
nad rurami / 4 / ma zainstalowane dysze /5/

i rurę sprężonego powietrza /6/ z elektrozaworem / 7 / .
/1 zastrzeżenie/

4(51) B02C

Ul (21) 87466

(22)

89 06 01

(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniosych,
Poznań
(72) Unruch Romuald, Nowaczewski Zdzisław,
Drzymała Seweryn
(54) Mieszarka - rozdrabniacz
(57) Mieszarka-rozdrabniacz charakteryzuje
się tym, że wirnik składa się z dwuraraiennego
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noża /1/ oraz z uzębionego talerza /2/,
osadzonyoh na górnej części ułożyakowanego
w dnie zbiornika przedłuiaoza /3/ wału silni»
ka napędowego* Na dolnej części przedłużacza
/3/ oaadzona Jest cylindryczna osłona /5/, do
wnętrza której wchodzi od dołu ukształtowana
w postaci tulei środkowa część uszozelniającej płyty /4/» przytwierdzonej do górnej części obudowy silnika napędowego. /2 zastrzeżenia/

4(51) B08B
P24P

U1 (2i) 87477

(221 8$ 06 02

4 (51) B08B
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U1 (21) 87479

(22) 89 06 02

(75) Kaszyński Janusz, Menegon Stanisław,
Warzywoda Wacław
(54) Stanowiskowy odciąg wentylacyjny
(57) Odciąg wentylacyjny charakteryzuje ale
tym, że zamocowana na końou elastycznego
przewodu /1/ ssawka /2/ ma wbudowany w nią
sterujący czujnik /3/ i reflektor /4/ sterowany przełącznikiem /5/. Reflektor /4/ i aterująoy czujnik /3/ podłączone są do regulatora
/6/ przewodami /7/ prowadzonymi wewnątrz elastyoznego przewodu /I/.
/I zastrzeżenie/

Kaszyński Januaz, Gdynia; Menegon
Stanisław, Gdańsk
(54) Wysięgnik wentylacyjny obrotowy
(57) Wysięgnik zawierający przewód wentylacyjny z odciągami usztywniającymi charakteryzuje
się tym, że wentylacyjny przewód /I/ połączony
jest z obrotową tuleją /2/ osadzoną w gniazdach /3/ zamocowanych nierozłącznie do mocującej podstawy /4/. Do górnego gniazda /3/ umocowany jest podłączeniowy kołnierz /6/ wentylacyjnej instalacji /7/.
/1 zastrzeżenie/

4(51) B08B
F24P

U1(21) 87478

(22) 89 06 02

4(51) B21D

U1(21) 87416

(22189 05 24

(75) Kaszyński Janusz, Gdynia; Menegon
Stanisław, Gdańsk

(71) Raciborska Fabryka Kotłów, "RAFAKO",
Racibórz
(72) Gnot Edward

(54") Stanowiskowy odciąg wentylacyjny

(54) Wały do falowania blaoh grzejnych

(57) Stanowiskowy odciąg zawierający przewód
elastyczny charakteryzuje się tym, ze w
prcwadzącej tulei /2/ ma osadzony przez pierśoień /3/ obrotowy łącznik /4/, połączony po
przez przegub? /5/ z zespołem nośnych ramion
/6/, z których dwa pierwsze połączone są
dodatkowo ze sobą i z obrotowym łącznikiem
/ 4 / odciążającymi sprężynami /7/« Ha końou
zespołu nośnych ramion /6/ zamocowana jest
przy pomooy dwóch samohamownyoh płaskich
przegubów /8/ umieszczonych względem siebie
prostopadle, ssawka
/9/.
/3 zastraszenia/

(57) Wały mają tuleje / 2 / z wyprofilowaną
oześoią roboozą na średnioy "D", osadzone na
wałkach / 1 / , zabezpieozone pierścieniami osadczymi / 3 / i wpustami / 4 / .
/1 zastrzeżenie/

4(51) B21D

U1(21) 88214

(22) 89 09 06

(li) Przedsiębiorstwo Produkoyjno-Usługowe
^llnmel", Sp. z 0.0., Częstochowa
(72) řbtyí Józef, Skroński Józef, Ub«r«
Waldemar, Jankowski Zbigniew, Wolcxyrtskl Marian, Głąb Wacław, Grab Ińska
Helena, Michnicka Ilona
(54) Urządzenie do produkcji metalowych
listew narożnikowych
(57) Urządzenie według wzoru składa się z
podajnika / 2 / walcowego, prasy / 1 / hydraulioznej pojedynozego działania górnooylindrowej
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oraz przyrządu /21/ odoinająoego w postaci
Gilotyny, przy czym narzędzie /4/ robocze
prasy stanowią oztery. zespoły /5/ naoinająoe
i zespół /€/ gnący.
Urządzenie słuty do wykonywania gotowych
metalowych listew narotnikowyoh przydatnych
w budownictwie mieszkań!owym. /3 zastrzeżenia/

4(51) B23D

D1(21) 87454

(22) 89 05 31

(75) Obuohowioz Władysław, Sopot
(54) Przyrząd nastąwozo-prowadaąoy

4(51) B23B
B23Q

U1 f21) 87408

(22) 89 05 23

(57) Przyrząd ustalająoy położenie brzeszozotu
piłki podczas przeoinania, ma korpus, na którym zamooowane są elementy mocujące /4/, /5/.
/ 7 / i / 8 / oraz elementy nastawoso-prowadząoe
/2/, /6/ i /1/, przy ozym element / 1 / na wyoięoie przelotowe.
/I zastrzeżenie/

(71) Fabryka Przyrządów i Uchwytów "FPU-BIAI",
Zakład Nr 1 - Wiodąoy, Białystok
(72) Nikitin Dymitr
(54) Złącze do oprawek narzędziowych
(i>7) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie łączenia adaptera z oprawką z jednoczesnym
zabezpieczeniem tego połączenia przed rozłączeniem. Złąoze charakteryzuje się tym, że nakrętka / 2 / opiera się o pierścień / 3 / osadzouy na zewnętrznej árednioy adaptera /1/»
/3 zastrzeżenia/
4(51) B23Q

Ul (21) 87371

(22) .89 05 19

(71) Fabryka Przyrządów i Uchwytów "PPU-BIAL"
Zakład Nr 1 Wiodący, Białystok
(72) Kulikowski Tadeusz
(54) Gwintownik trapezowy
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
nacinania gwintu trapezowego w otworaoh o zarysie nieciągłym. Gwintownik charakterysuje się
tym, że średnica /A/ osęśoi prowadząoej / 1 /
i średnica dna wrębów /B/ ozęści skrawającaj
/ 2 / jest równa średnicy otworu pod gwint.
/I zastrzeżenie/
4Ö.0 B23D

U1(21) 87379

(22) 89 05 22

(71) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich "Zorpot" - Ośrodek
Doradztwa Technicznego, Warszawa
{12) Szydłowski Miohał
(t>4) Piła tarozűwa do cieoią blachy
(57) Jfrzoùaiiotem wzoru użytkowego jest piła
taruzowu do cięoia blachy, zwłaszoza o przekrojach trapezowych, piła /1 tarczowa ma na
ku.-.tałto^aj powierzchni obwodowej dwa s fazowania /2/ oraz rowek /3/.
/1 zastrzeżenie/

4(51) B23K

Ul (21) 87411

(22) 89 05 24

(71) Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego,
Bydgoszoz
(72) Sierf Aleksander, Ludwig Zygfryd
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(54) Przędzenie do wycinania uszkodzonych
Tragmentów wagonów
(57) Urządzenie ma kabinę /1/ zawieszoną na
szynie /4/« Kabina ma urządzenie prostowodowe
złożone z prętów / 7 / i prę la /9/ połączonych
łącznikłem. Na pręoie /9/ umieszczony jest
zespół liniału złożony z oprawki /10/ i pozio
mego liniału /12/. W kabinie /1/ umieszczony
jest również zestaw nastawozy złożony z przy
miaru /15/t który ma zderzak /16/ i nastawnik
/17/.
/1 zastrzeżenie/

Nr 5 /423/ 1990

w której jest usytuowany obrotowo, bez podparoia, wydłużony wałek /3/ szlifierki /1/,
zawierający dwustronne spłaszozenia /3b/ dla
kluoza płaskiego oraz końoówkę gwintowaną /3a/
identyczną jak w tej wiertarce ręoznej.
/1 zastrzeżenie/

4(51) B24D
B25H

U1 (21) 87368

(22) 89 05 19

(71) Ośrodek Badawozo-Rozwójowy Urządzeń
Meohanioenyoh, Gliwioe
(72) Haduoh Czesław, Biliński Mieozysław
(54) Stanowisko do ręoznego szlifowania
przedmiotów
4(51) B23Q

U1(21)

87372

(22) 89 05 19

(71) Fabryka Przyrządów i Uchwytów "FPU-BIAL"
Zakład Nr 1 -Wiodący w Białymstoku,
Białystok
(72) Dojnikowski Jerzy
(54) Złącze do oprawek narzędziowyoh
(57) Złącze do oprawek narzędziowych charakteryzuje się tym, że element łąozący /3/ w kształcie kołka, swoją stożkową powierzchnią /A/ styka się ze stożkową powierzchnią poprzecznego otworu trzpienia /2/, natomiast zakończeniami walcowymi /B i C/ osadzony jest w poprzecznych otworach waloowyoh korpusu /1/.
/1 zastrzeżenie/

4(51) B24B

U1(21)

87441

(22) 89,05 30

(71) Zakłady wytwórcze "Grupa TechniosnaUrania, Warszawa
(72) Lanczont Grzegorz, Adamieo Jerzy
(54) Szlifierką z przystawką dla majsterkowiczow
(57) Zgodnie z wzorem użytkowym z jednej
strony podłużnej osi szlifierki stołowej /I/
jeat zamocowany współźrodkowo do tej osi
kołnierz /2a/ tulei /2/, mającej wymiary
gabarytowe jak końoówka wiertarkiM ręcznej do
mocowania zestawu narzędzi typu EMA-KOMBI W ,

(57) Waór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
zmniejszenia pracochłonności operacji szlifowania i polepszenia warunków bezpieozeńatwa
i higieny pracy.
Stanowisko ma do płyty /1/ przymocowaną
kolumnę /2/ w postaoi rury, nasadzoną obrotowo
na trzpień /3/ zakońoaony podstawą /4/. Had
stołem usytuowany jest wspornik /b/ żurawia
/5/, przy czym do wspornika /6/ zamocowana
jest na cięgnie /!/ ssawa /8/. /1 zastrzeżenie/

4(51) B24D
B25H

U K 2 1 ) 87369

(22) 89 05 19

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwójowy Urządzeń
Meohanioznyoh, Gliwioe
(72) Haduoh Czesław, Biliński Mieozysław
(54) Stanowisko do ręcznego szlifowania
przedmiotów
(57) Stanowisko charakteryzuje się tym, że
do płyty /1/ od spodu, jest przymocowany
trzpień /2/, który jest osadzony obrotowo w
kolumnie /3/ w postaoi rury zakończonej podstawą /4/. Nad płytą /I/ jest wspornik /b/,
do którego na cięgnie /7/ przymocowana jest
ssawa /8/.
/1 zastrzeżenie/
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4 (51) B27Q

Ul (21) 88219

(22) 89 09 06

(71) Przedsiębiorstwo Produkoyjno-Usługowe
"Inmel", Sp. z 0.0., Częstochowa
(72) Stępień Janusz, Skroński Józef,
Jankowski Zbigniew, Motyl Józef,
Libera Waldemar, Głąb Wacław,
Wołozyński Marian, Grabińska Helena,
Miohnicka Ilona
(54) Urządzenie do klejenia listew
4(51) B25B

U1(21) 87409

(22) 89 05 24

(71) PKP Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego,
Bydgoszcz
(72) Sień Aleksander, Ludwig Zygfryd
(54) Przyrząd do wykręcania wkrętów
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania przyrządu do wykręcania zabezpieczonych wkrętów. Korpus /1/ ma chwytak /2/ 1
«yatępy /3/, między którymi umieszczona jest
nakrętka /4/ i łożysko oporowe /6/. W nakrętkę /4/ wkręcony jest wkrętak / 7 / zaopatrzony
w pokrętło /8/. Nakrętka /4/. ma na pobocznicy
otwory /5/, w które wchodzi przetyozka /9/.
/1 zastrzeżenie/

(57) Urządzenie według wzoru składa się z
dwóch słupów /1/ zamooowanyoh do podstawy
/ 2 / i połąozonych od góry belką /3/> a na ałupaoh /1/ są osadzone obrotowo ramiona /4/ mooująoe, natomiast po obu stronach słupów /1/
znajdują się podpory /6/ wspierające.
Urządzenie służy do klejenia listew przy
produkoji płyt rezonansowych, dla instrumentów
muzyoznyoh.
/1 zastrzeżenie/

4(51) B28B
4(51) B25B
B23P

U1 f21) 87410

(22) 89 05 24

(71) Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego,
Bydgoszcz
(72) Sień Aleksander, Ludwig Zygfryd,
Kretek Józef
(54) Urządzenie do demontażu wałów rozrządu
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania urządzenia do demontażu wałów
rozrządu Bilnikow lokorootyw spalinowych«
Urządzenie ma korpua /1/, w którym ułożyakowarte aą dwie śruby pociągowe /3/ połąozone
ze ekrsynią przekładniową /2/. W korpusie
/1/ miedzy tymi śrubami /}/ zaraooowany jest
uchwyt /5/, a śruby /3/ wkręcone są w poprzeczkę /4/ współpraoująoą z zastawką /10/.
/1 zastrzeżenie/

U1f21) 87474

(22) 89 06 02

(71) Stargardzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Ogólnego. Stargard Szczeciński
(72) Koźliński Tomasz, Szymczykowski Władysław
(54) Paca do obramowywania, sfazowywania
1 oboinaala elementów wielkopłytowych.
(57) Paua ma trójścienny korpus stanowiący
jedną całość, w którym dwie ściany tworzą ze
sobą kąt prosty i z którymi trzecia Solana
środkowa /3/ tworzy kąty 135°. Do ściany po-
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słomaj / 2 / zamocowany jest uchwyt /4/, a na
1/7 jej długości ściana ta wraz ze śoianą
środkową /3/«wygięte aą do góry tworząo z
poziomem kąt mniejszy od 45 • Naroże soiany
pionowej / 1 / zakończone jest łukiem i jest
ścięte w kształcie klina. /1 zastrzeżenie/

4(51) B29C

U1(21) 87438

(22) 89 05 29

(71) Zjednoczone Zakłady Elektrochemiczne
"EMA-CENTRA", Poznańskie Zakłady
Elektrochemiczne, Poznań
(72) Rau Włodzimierz, Graczyk Teodor,
Kędzierskl Andrzej, Boohenek Maciej
(54) Poruią wtryskowa, zwłaszcza wysmukłych
cienkościennych naczyń
(57) Forma wtryskowa charakteryzuje się tym,
ze ina cztery dysae / 6 / usytuowane wzdłuż
ścian wtryskiwanego naczynia od strony
dna. Oaie dysz / 6 / leżą w płaszczyznach śaian
atempla / 1 / .
/'d zastrzeżenia/

4('J1) B30B

U1(21) 87480

Hr 5 /423/ 1990

towych /10/. Chwytaki obrotowe / 1 / podczas
ruchu wzdłużnego sa pośrednictwem koła zębateo / 4 / oraa zębatki / 3 / obracają się o okreáony kąt wraz z detalem, który ma być poddany
procesowi teohnologioznemu. /I zastrzeżenie/

Î

4(51) B44C

U1 (21) 87128

(22) 89 04 27

(71) Politeohnika Gdańska, Gdańsk
(72) Rynkowaki Adam, Derabcsyński Roman,
Wieluński Jan
(54) Drukarka termiczna oznaozników kablowych
(57) Drukarka charakteryzuje się tym, że ma
sztywny korpus /1/ zamknięty obudową zewnętrzną / 2 / , z umocowaną do korpusu kątową przekładnią zębatą / 3 / napędową, mającą zdawczy
wałek / 4 / o osi równoległej do osi wytłaczanej
taśmy / Z / , ułożyskowany wolnym końoem w dwu
stopaoh łożyskowych / 5 / korpusu /1/j i mający
na mimośrodzie usytuowany pojedynczy płytowy
korbowód / 8 / , przez którego stopę oczkową jest
przeprowadzony sworzeń, osadzony obydwoma końoarni w strzemionach obsady stempli o uciskowych
cyfrowych i literowych. Są one osadzone wymiennie w stemplowej płycie, wspartej na wkładzie
grzejnym elektrycznym, umieszczonym poprzez
poziomą kontaktową płytę w puszkowej obudowie,
mającej na zewnątrz umocowane prowadzące teleskopowe cylindry z wewnętrznymi śrubowymi
sprężynami wspartymi o pokryviy umocowane na zewnątrz ruchomej obsady.
/5 zastrzeżeń/

(22)89 06 02

(71) Fabryka ïiozyak ïooanyoh, Kraśnik
(72) Niedaielaki Stefan, Antóniák Henryk,
Pielaaakiewioz Tadeusz
(54) Urządzenie podająco-odwracająoe
półwyroby na prasach wielooperacyjnych»
zwłuagcza dla detali flo produkcji
^ ł k a y łożysk tocznych kulkowych
(57) Urządzenie ma ruchome listwy / 6 / , do
których przytwierdzone są chwytaki mocująoe
stałe / 2 / oraz chwytaki obrotowe /I/. Chwytaki obrotowe / 1 / są osadzone na wałkach obro-

4(51) B60N

U1 (21) 87386

(22) 89 05 22

(71) Przedsiębiorstwo Mechanizaoji, Autoinatyzaoji i Elektroniki Górniozej "PolmaáEniag" - Centrum Meohanizacji Rolnictwa
"Komag", Gliwioe
(72) Kozieja Andrzej, Kalinecki Tadeusz,
Gładysz Krzysztof, Pijałkowski Witold,
Sawicki Bogdan, Basista Adam
(54) Fotel operatora samobieżnych maazyn
górniczych
(57) Fotel operatora według wzoru użytkowego
oharakteryzuje się tym, że tył płyty / 7 / siedzenia /&/ operatora jest podparty hydraulicznym siłownikiem / 5 / zamocowanym rozłąoznie
do płyty lit oraz do ramy /3/, a rama / 3 / jest
połączona hydraulicznym siłownikiem / 4 / z
końoem prowadników / 2 / , zaś przednia ozęść
płyty 11/ jest mocowana przegubowo do wsporników / 6 / ramy / 3 / .
/1 zastrzeżenie/
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przednich solankach /5/, /6/ oraz gazowymi
amortyzatorami /13/ zamocowanymi wewnątrz
booznyoh ścianek pokrywy / 4 / i pojemnika /2/,
A także trwale łąozone razem klamrami /15/
i zamkiem /16/ zamocowanymi na tylnych ściankach /I o/, /17/ pokrywy / 4 / pojemnika /2/.
/1 zastrzeżenie/

4(51) B 6 0 H

Ulla!) 87355

f22) 89 05 19

(75) Szyndler Zdzisław, Warszawa
(54) Urządzenie zabezpieczające pojazdy
przed kradzietą
(57) Urządzenie składa się z uohwytu /1/ zakońozonego rozwidleniem /2/, na którym osadzony jest ruchomo i obrotowo meohanizm blokujący /3/ w postaci kłódki oraz pręta /4/. na
którym osadzona Jest poprzez połączenie gwintowe naaadka blokująca /5/. üohwyt / 1 / oaadzony jest rozłącznie poprzez połączenie gwintowe na pręoie / 4 A
./1 zastrzeżenie/

4 (51) B60R

U1 (21) 87430

4(51) B61D
U1(21) 87353
(22) 89 05 19
(71) Miejskie Zakłady Komunikacyjne,
Bydgoszcz
(72) Reszka Mariusz, Wyszyński Andrzej,
Barozik Winfried
.(54) Tramwajowy wagon techniczny, zwłaszcza
do prac przy sieci trakcyjnej
(57) wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania konstrukoji tramwajowego wagonu
technicznego do prao przy sieci trakcyjnej,
umożliwiającego dogodny dostęp do elementów
konstrukcyjnyoh sieci zawieszonych powyżej
przewodu jezdnego.
Tramwajowy wagon techniczny mający agregat prądotwórczy charakteryzuje się tym, że
przednia część wagonu stanowiąca kabinę pasażera ko -warsztat ową /^/ ma wbudowaną w dach
kabinę przeglądowo-operacyjną / 7 A Część środkowa zawierająca agregat prądotwórczy /3/
stanowi zamykaną i wygłuszoną kabinę agregatu
/2/, na dacnu której zainstalowano podnoszony
i obracany pomost roboczy /6/. Część tylna
jest platformą, na której ustawiono podnośnik
koszowy / 4 A Ponadto na dachu wagonu w jego
przedniej części oraz na daohu kabiny przeglądowo-operacyjnej /!/ są zamontowane rolki
prowadząoe przewód / 8 / ułatwiające prace w
ozasie montażu i demontażu przewodu jezdnego.
f% zastrzeżenia/

(22) 89 05 30

(75) Zaleska Beata, Szozeoin
Bagażulk samochodowy

(57) Bagażnik samoohodowy ma dwie belki / 8 /
z uchwytami mocującymi do rynienek samochodu
osobowego, na ktoryoh osadzony jest pojemnik
/ 2 / z pokrywą /4/. Dno / 1 / pojemnika / 2 / i
wierzch /3/ pokrywy /4/- przechodzą ukośnie
w przednie ścianki /5/, /6/, tworząc aerodynamiozny przód bagażnika, przy tym pojemnik
/2/ ma w dnie / 1 / dwa poprzeczne, prostokątne, równoległe do siebie i usztywniające
przetłoczenia / 7 / do osadzenia na belkaoh
/8/, a pokrywa / 4 / ma boczne ścianki w kształoie trapezu z zaokrąglonymi narożami z
tylną ścianką /10/, przy tym boczne ścianki,
tylna ścianka /10/ i przednia ścianka /6/
pokrywy /4/ mają wyprofilowane, uszczelniające obrzeże /11/, wzmocnione pasem. Pojemnik /2/ i pokrywa /4/ aą połączone ze sobą
uchylnie zawiasami /12/ zamocowanymi na

4(51) B62B

U1(21) 87453

(22) 89 05 31

B6OP

(75) Obuohowicz Władysław, Sopot
(54) Płozy uchylne
(57) Zestaw płóz do wózka, składa się z elementów ślizgowych /3/, /4/ i /5/ oraz z zespołu raooująco-uchylnego /1/ 1 /2/, przy ozyra
elementy ślizgowe umieszczone w dolnej jezdnej
części wózka przymocowane aą rozłąoznie do obu
osi /7/ wózka.
/1 zastrzeżenie/

64

BIULETYN URZĘPU PATENTOWEGO
4(5D B62B

Nr 5 /423/ 1990
U1 (21) 87461

(22) 89 06 02 i

(75) Stodulski Marek, Warszawa
(54) Stelaż jezdny do pojemników wymiennyoh
na odpady i inne materiały
(57) Stelaż oharakteryzuje się tym, że rama
noána złożona jest z oztereoh kolumn /I/
umooowanyoh w narożach podstawy /9/« W górnych końoach kolumn / 1 / zamooowane jest gniazdo osadaze / 2 / pojemnika wymiennego, przy czym
do gniazda osadczego / 2 / przymocowana jest
zawiasa mocująca /3/, służąca dp zamocowania
odciągacza raocująoego / 4 / . Zarówno podstawa
jak i jeden bok ramy nośnej utworzony przez
sąsiednie kolumny pionowe / 1 / , mają kratki
usztywniające /10/ służące jako oparcie dla
dna i boków pojemnika wymiennego oraz jako
uchwyty dodatkowych pojemników /12/.
/4 zastrzeżeni

4(51) B62B

U1(21) 87460

(22) 89 06 02

(75) Stodulski Marek, Warszawa
(54) Stelaż jezdny do pojemników wymiennych
na odpady 1 Inne materiały
(57) Stelaż charakteryzuje się tym, że podsta
wa /8/ o zaokrąglonych narożach połączona jest
z osią /12/ mającą na końoach koła jezdne /13/,
w dwóch sąsiednich narożach podstawy /&/ .
Do osi /12/ zamocowane są dwie pionowe kolumny
/1/ ramy nośnej, tworzące w swej górnej części
uchwyt stelaża /14/« Poniżej uchwytu stelaża
/14/ zamocowane są do pionowyoh kolumn /1/
wsporniki gniazda osadczego /5/» w których
osadzona jest ośka mocująca /6/ z zamocowanym
do niej gniazdem osadczym /2/ oraz obręczą
obciągającą /4/ pojemników wymiennych dosto
sowanych kształtem do kształtu gniazda osad
czego /2/.
/4 zastrzeżenia/

4(51) B63B

U1 (21) 87076

(22) 89 04 21

(71) Stocznia "USTKA", Ustka
(72) Siedź Edward, Wo siniak Ryszard
(54) Trap zaburtowy z podnoszonymi poręczami
(57) Trap zaburtowy z podnoszonymi poręczami
jest stosowany na jednostkach pływająoych,

Hr 5 /423/ 1990
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zwłaszcza dostosowany do współpraoy z wysięg
nikiem.
Trap charakteryzuje się tym, że ma sztyw
ne" olęgło /9/ łąoząoe uohwyty stójek / 5 / po
ręczy /4/, usytuowane poniżej linii prostej
wyznaczonej przez sworznie /10/ służące do
obrotowego ich zamocowania % pobooznicą schod
ni / 2 / i przez sworzeń /15/ przegubowego za
mocowania schodni / 2 / z górnym podestem /1/.
Cięgło /9/ połączone jest obrotowo poprzez
sworzeń /11/ z łącznikiem /8/, który połąozony Jest z łącznikiem / 7 / poprzez sworzeń /12/.
Łąoznik / 7 / osadzony jest obrotowo na sworzniu
/13/ zamocowanym do uchwytu górnego podestu
/"!/.
/I zastrzeżenie/
4 (51) B65G
4(51) BĆ5D

U1(21) 87476

(22) 89 06 02

(71) Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn
(72) Cydzik Romuald
(54) Silos zbożowy do dosuszania ziarna
w*warstwie o grubości do sześciu metrów
(57) Silos zbożowy charakteryzuje się tym, że
stożkowy perforowany element wietrząoy /10/
umocowany jest w połowie wysokodoi walcowego
płaszcza /4/, a stożkowy lej zsypowy /5/ jeat
perforowany i ma walcową osłonę 76/.
/i zastrzeżenie/

U1 (21) 87465

(22) 89 06 01

(71) Ośrodek Badawozo-Rozwojowy środków
Organizaoyjno-Teohnioznyoh "PREBOT",
Radom
(72) Górecki Tadeusz
(54) .Przenośnik poziomy okrężny
(57) Przenośnik przeznaożony jest do transportu teohnologioanego podzespołów między liniami
montażowymi, szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym.
Przenośnik ma poziomy tor / 2 / w kształcie
trójkąta, na którym są umieszczone wózki transportowe / 4 / umocowane do łańoucha /5/ opasują*
cego koła łańouohowe /6/ o pionowycn osiach
obrotu, usytuowane w narożach trójkąta*
/2 zastrzeżenia/

4(51) B65G

U1(21) 88125

(22) 89 08 21

(71) Państwowy Ośrodek Maszynowy, Zamość
(72) Juśkiewioz Bolesław, Ostasz Władysław,
Gigoła Zbigniew
4(51) BĆ5D
Ul (21) 88119
(22) 89 08 21
BĆ5P
(75) Szczawiński Romuald Daniel, Warszawa
(54) pokrywa, zwłaszcza do kosza na śmieoie
(57) Pokrywa zabezpiecza vnaętrze kosza przed
powstaniem otwartego ognia.
Pokrywa charakteryzuje się tym, że otwór
wrzutowy na śmieci składa sie z dwóoh powierz
chni stożkowych /5 1 6/ o róznyoh kątaoh
rozwarcia, zaś zewnętrzna powierzohnia / 7 /
zawiera także powierzchnię stożkową /8/, która
otacza otwór wrzutowy tak, że pomiędzy nim i
powierzchnią zewnętrzną powstaje obszar otwar
ty od dołu, w którym mogą zbierać się gazy
palne, tworząc następnie gazowy korek odcina
jący dopływ świeżego powietrza, 00 powoduje
aarao^aazenie się ewentualnego pożaru*
/1 zastrzeżenie/

(54) Krążnik przenośnika taśmowego
(57) Krążnik ma piasty / 2 / , które mają pół
koliste wytłoczenia / 5 / oraz wsporniki /o/.
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W tylnej częśoi obudowy końce piast /2/
ukształtowane są w postaci kołnierza /!/. W Czołowej i tylnej częaoi obudowy usytuowane są
uszczelnienia przylgowe /8/ i /9/«
/1 zastrzeżenie/

4 (51) B65H

U1 (21) 87448

Mr 5 /423/ 1990

kach / 7 / , natomiast do jednej z prowadnic
/ 1 / przyraooowany jest zespół /9/ wyczuwająoy
obecność cewek/3/» przy czym zespół/9/ stanowi
indukcyjny czujniK oraz zamocowane na wspól
nej osi sprężyna i obudowa, stanowiąca jedno
cześnie przysłonę czujnika. /1 zastrzeżenie/

(22) 89 05 30

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Maszyn Włókienniozyeh "Polmatei-Cenaro",
Łódź
(72) Jańczyk Ryszard, Maćkowiak Andrzej
(54) Zasobnik pustych cewek
(57) Zasobnik pustych cewek, który stanowią
równolegle usytuowane względem siebie prowad
nice, pochylone pod kątem w odniesieniu do
pionu, przeznaczony do magazynowania i grawi
tacyjnego przemieszczania cewek do podajnika,
charakteryzuje się tym, że prowadnice / I / są
połączone ze sobą za pomocą listew i dwustron
nych śrub, umieszczonych w dystansowyoh tulej-

o /. i A i. c
rUEMIA 1 METALURGIA
4(51)

C02F

ui(2i) 87363

»cie tulei, gwintowanego na obu końoach, na
których osadzone są magnesy pierścieniowe
/B/ ściśnięte poprzez dwie przelotowe ferro
magnetyczne nakrętki opływowe /6/ z wycięcia
mi, które opierają się o pierdolenie / 4 /
elementu podtrzymującego. Wkłady magnesowe /V
umocowane aą w elementach podtrzymujących
składających się z trzeoh pierścieni / 4 /
połączonych między sobą i korpusem /1/ płas
kownikami.
/1 zastrzeżenie/

{22) 89 05 19

(75) DoLrowodzki Donald, Sopot
(54) aparat do magnetycznej obróbki cieczy
o dużych wydajnościaon przepływu
(57) Aparat do magnetycznej obróbki cieozy
zawiera w korpusie /1/ trzy wkłady magnesowe
/3/, składające się z trzpienia flf w kastał-

UZIAŁ

D

W Ł Ó K I E N N I C T W O I PAPIERNICTWO'
4(51)

D01D

Ul (21) 87457

(22) 89 05 31

(71) Zakłady Włókien Chemioznyoh "STILON",
Gorzów Wlkp.
(72) Rudowicz Zbigniew, Zadorookl Martk,
Krasiński Antoni, Jakuszyk Jerzy,
Suszek Stefan, Rzepka Władysław,
Oohej Ryszard, Rewińaki Stanisław,
Jakubowski Romuald, Magala Czesław

(54) Dysza pętląoa
(57) Dysza petląca składająca się z oylindryoznej obudowy i petląoego wkładu oharakteryzuje
się tym, że do obudowy ze stożkowym śoięoiem
i przelotowym, cylindryoznym kanałem, wsunięty
jest petlący wkład z oylindrycznym kanałem
prowadzącym i prostopadłymi do niego kapilarnymi otworami, z podoięoiem, obrotowymi gniazdami
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I uszczelkami /14/, tworząc uszczelnioną
ciśnieniową komorę /17/, a na czole wkładu
Jest nacięcie prostopadłe do płaszczyzny
przecinającej oaie cylindrycznego kanału prowadząoego i kapilarnych otworów./1 zastrzeżenie/

4(51) DO6P

U1(21)

87374

(22)89 05 22

(75) Ghodyra Piotr, Radom
4(51) D04B

U1(21) 87370

(54) Uchwyt ustalający na aznur, szczególnie
do zahaczania na nim wieszaków z inokrą
bielizną

(2?) 89 05 19

(71) Centralny Ośrodek Badawcłio-Rozwojowy
Przemysłu Dziewiarskiego "Tricomed",
łudź
(72) Krzeraińska-Freda Anna, Gocalski Jan,
Solińska Elżbieta, Borusowski Adam

(57) Uchwyt ustalający / I / ma kształt płaskiej
figury zbliżonej do litery "T", z umieszczonymi symetrycznie haczykami / 2 / i z wolnymi
przestrzeniami / 3 / . Pomiędzy przestrzeniami
wolnymi / 3 / , w ich górnych strefaoh, uohwyt
ma rowek / 4 / . Środkowa część / 5 / , wydłużona
do dołu, ma otwory / 6 / do zaczepiania wieszaków.
/1 zastrzeżenie/

(54) Przyrząd do wykrywania uszkodzeń
wyrobów włókienniczych zwłaszcza
g dsianiny, powstałych w procesJTe
szycia
(i?7) Przyrząd składa się z podstawy w kształjie tulei /1/ z kołnierzem, nagwintowanej w
górnej części, gwintowanego pierścienia / 2 /
z caęśoią kołnierzową o kształtowym obrzeżu,
z cantrycanym wgłębieniem, płytki / 5 / umieszczonej w tyra wgłębieniu i osadzonej na
kolumnie / 6 / wspartej na sprężynie / 7 / oraa
pierścienia zaciskowego / 4 / z wkładkami dociskowymi /3/« Do kołnieraa tulai / 1 / zamocowany
jest czujnik dźwigniowy / 9 / z wkrętem regulacyjnym / 8 / .
/1 zastrzeżenie/

DZIAŁ

E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZKSPOI.ONE
4(51) BOłB

U1(21) 87373

[22) 8 * 0 5 19

(71) rola kle K.oleje Państwowe Zakłady
Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych,
Katowice
(72) Dudek Marian, Możdżeń Jan, Pallua
Pa*eł
(54) Prąt naatawczy do rozjazdów zwypaajnyok
(57) Pręt naatawozy wyposażony w łącznik kąto
wy, w ktdryra oaadzony jest czop łącznika wid-

łowego, charakteryzuje aię tym, że w łączni i
kątowym / 1 / , w jego główce /1a/, usytuowana
jeat, licząc od o twoim, najpierw tulejka stti
Iowa /14/, a następnie tulejka izolacyjna /1$,
/1 zastrzeżenie,

4(51) B02B

U1(21) 87354

(22; 89 05 19

(71) Wojewódaki Ośrodek Postępu Teahnicznego,
Einikowo
(72) Wnuk Zenon
(54) Odmularka wirnikowa
(57) V odmularcö częać wirująca głowicy składa się z tulei /16/ osadzonej na wale silnika
hydraulicznego /22/ z tarczą czołową /18/,
przy czym na tulei /16/ osadzone są pierścienie nośne /17/, na obwodaie któryoh w sposób
wähliwy usytuowane są 00 120° noże i łopatki,
które połączone są z tarczą czołową /18/ i
mają kąt oatry do promienia wyrzutu. Łopatki
wykonane na w kształcie litery "C" o nierów~
nej wysokości półek, z których krótsze prayspawane są do tarozy czołowej /18/, zaś do
dłużazej półki przyspawane jeat skrzydełko
/21/, którego część wystająca poza obrys łopatki jest od wewnątrz ukształtowana cylindrycznie.
/I zastrzeżenie/
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bowo, przy czym dolne skrzydło / 2 / ma odpowie«
dni o wyprofilowany element / 4 / współpraoujący v
z zaczepem /5/ wykonanym na ścianie /6/ górnego skrzydła /3/ mającego postać otwartej
bryły proatopadłościennej, w której osadzone
jest naroże drzwiczek /7/. /1 zastrzeżenie/ -

4(51) B06C

U1(21) 87455

(22) 89 05 31

(71) Przedsiębiorstwo Eksploataoji Węgla'
"POŁUDNIE", Kopalnia Węgla-Kamiennego,
"MOSZCZENICA", Jastrzębie Zdrój
(72) Pająk Bogusław, Maohej Karol
(54) Górnioza drabina nastawoza

4(51) E04B

U1 (21) 87443

(22) 89 05 26

(75) Miś Zygmunt, Morąg
(54) Termoizolaoyjny blok ścienny

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
zapewnienia bezpiecznego ruohu załogi górni
czej w podziemnyoh wyrobiskach górniczyoh.
Górnicza drabina oharakteryżuje się tym, ze
zawiera dwa ramiona /2a/ z rurek, do których
przymooowane są trwale tulejki /3/« Do tulejek
/ 3 / poprzez sworznie /6/ zamocowane są stop
ni* / 4 / . Drugie końoe stopni / 4 / zamocowane
są poprzez sworznie / 7 / do dwóoh listew /9a/.
Do nastawienia kąta nachylenia stopni służą
łączniki /I0a, 11a/.
/3 zastrzeżenia/

(57) Według wzoru użytkowego terraoizolaoyjny
blok ścienny składa się z dwóoh warstw keramzytobetonowyoh / 1 / i / 2 / połączonych wkładką*
termoizolacyjną /3/ umieszczoną wzdłuż bloku
pomiędzy obydwiema warstwami /1/ i /2/ f przy
czym na górnej powierzchni warstw keramzytobetonowyoh / 1 / i / 2 / wykonane są półkoliste
rowki /4/ł natomiast wkładka termoizolaoyjna
/3/ ma na obu powier^chniaoh bocznyoh wgłębienia / 5 / tzw. "jaskółoze ogony" i umieszczona
jeflt w bloku tak, że z jednego czoła bloku
jest wysunięta, a z drugiego czoła bloku Jest
o tę samą wielkość przesunięta w głąb.
Termoizolacyjny blok solenny przeznaczony jest dla budownictwa mieszkaniowego jak również inwentarskiego.
/1 zastrzeżenie/

4(51) E05D

U1(21) 87425

(22) 8*05 29

(75) Gawarski Zygmunt, Warszawa

4(51) E21D

(54) Zawias

(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji, Automa
tyzacji i Elektroniki Górniozej "POLMAGr
EMAG W , Centrum Meohanizaoji Gćrniotwa
"KOMAG", Gliwioe
(72) Dziuk Jan, Pretor Wincenty, Cieślak
Zbigniew, Nowak Karol, Pełka Hubert

(57) Zawias( w szczególności do drzwi meblowych, stanowi sworzeń /1/, na którym osadzone
aą dwa skrzydła / 2 / i /3/, połączone przegu-

111(21) 87364

(22)" 89 05 19

(54) Meohanizm posuwu i korekcji położenia
sekcji zmechanizowanej obudowy górniczej j
(57) Meohanizm charakteryzuje się tym, że
do spągnioy / 1 / od zewnętrznej strony zamocowany jest przegubowo korekcyjno-przesuwny
siłownik /6/ usytuowany wzdłuż apagnicy /\f
i połączony przegubowo z trasą / 4 / przenoś
nika.
/1 zastrzeżenie/
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tyIn« są umleseoione atyasni« do belki / 1 /
1 aą w t m o o n i o n e sworaniera przyspawanym do
ioh powieriohni /11/ zewnętrznej i wkładkami
zamocowanym do powieraohni wewnętrznej.
/1 zastrzeżenie/

4(51) E21D

U1(21) 87391

(22) 89 05 24

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "STASZIC",
Katowioe
(72) Orzechowski a tania ław, Qorzkowaki Adam,
Podsiadło Henryk

4(51) B21P
B21D

(54) Łącznik zastawki górniczego przenośnika
kolanowego
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest łącznik
zastawki górniczego przenośnika ścianowego dla
połąozenia przenośnika z mechanizmem przesuwu
.obudowy.
Łąoznik /3/ ma wykonany wzdłużny kaiiał
/Ił dla sworznia / 8 / łączącego przenośnik z
belką przesuwu, przy czym ustalanie położenia
sworznia / 8 / na długości kanału /I/ następuje
rzez kształtowe wkładki /9/ osadzane w kanae /7/> Rozwiązanie pozwala na kierowanie
przekładką przenośnika przy pofałdowanych
lub miękkich spągaoh.
/I zastrzeżenie/

Î

4(51) E21D

U1(21) 88195

(22) 89 08 31

(71) Fabryka Maszyn Wiertniczyoh i Górniozych
"GLINIK", Gorlice
(72) Kouiba Marek, Peruś J<5zef, Wszołek
Jacek, Piecuowioz Tadeusz
(t>4) Mechauizm przesuwu zmechanizowanej
obudowy górniozej
lii?) Mocrianizia charakteryzuje si§ tyiŁ, że
belka IM wykonana jeat z rury z zamooowanymi
do ni oj osiowo dworne ślizgami / 8 A Uohwyty

DZIAŁ I
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE;
TECHNIKA MINERSKA
4(51)F02M

U1(21)

87376

f22) 99 05 22

(71) polsku Poczta Telegraf i Telefon,
Sakiad Transportu Samochodowego
Nr 1, tfarauawa
Cła) Tomaazewica Wacław
(54) Mechanizm sterowania przepustnicą
w samochodach osobowych zwłaszcza
Typu Polon&z
(57) Meohaniam posiada wspornik /1/ zamocowany do pokrywy zaworó«. w którego otworze
osadzone jest koło obrotowa /3/ mające na
obwodzie rowek prowadzący. lAf rowku prowadzą-

(22) 89 05 30

(71) Przedsiębiorstwo Meohanizaoji, Automaty zaoj i i Blektroniki Górniczej "polmagEmag" - Centrum Meohanizaoji Górnictwa
"Komag", Gliwice
(72) Dziuk Jan, Pretor Wincenty, Nąwak Karol,
Oleś Franciszek

(54) Uchwyt atrppnloy obudowy
(57) Uohwyt /4/ stanowi jednocześnie žebro w
kształcie prostokąta, którego jeden konleo
przymocowany jest trwale do boku stropnicy
zasadniczej /1/, jej płaszczyzny dolnej /2/»
żebra pionowego /3/ i spoiny /6/. Drugi koniec prostokąta wystaje swym końcem z otworu
/5/ poza obrys stropnicy /I/. Uchwyt jest
wykonany z jednego elementu płaskiego i wytrzymałego materiału.
/1 zastrzeżenie/

U1 (21) 87447
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oym znajduje się linka /4/« Panoerz / 7 /
mająoy na powierzohni zewnętrznej sprężynę
/8/ wraz z linką / 4 / połączony jest z. przepustnloą. Drugi pancerz /7/ z linką / 4 / połączony jest z pedałem przyśpieszenia.
/1 zastrzeżenie/

4(51) P04B

U K 2 1 ) 87468

Ur 5 7423/ 1990

W reduktorze po stronie ssąoej osadzony jest
zawór jednokierunkowy /6/. Tłok /3/ ma postać
rury o długości czterokrotnie większej od
średnicy, z wykonanymi w niej otworami wylewowymi /4/. Prowadnica / 2 / ma postać pierścienia z rowkiem, w którym znajduje się
uszczelnienie w postaci odoinka taśmy dociskanej do tłoka pierścieniem.
/4 zastrzelenia/

(22) 89 06 02

(71) Przedsiębiorstwo Innowaoyjno-Wdrożeniowe
"Apex", Spółka z o.o., Baronów
(72Y Ssuster Jan T., Kowalski Julian,
KlimowiQZ Wiesław
(54) Pompą tłokowa do współpracy z siłownią
wiatrową z korpusem wykonanym z kompozytu szklano-epoksydowego
57 Pompa ma korpus /1/ w którym osadzone
są prowadnice / 2 / tłoka /3/ z uszczelnieniami.
W korpusie po stronie ssącej osadzony jest
zawór jednokierunkowy /6/. Tłok /3/ aa poataó
rury o długości czterokrotnie większej od
średnioy, z wykonanymi w niej otworami wylewowymi /4/. Prowadnice / 2 / rozmieszczone są w
odległości trzech średnic tłoka /3/. Prowadnioa /2/ ma postać pierścienia z rowkiem,
w którym umieszczone jest uszczelnienie w
postaci odcinka taśmy dociskanej do tłoka
pierścieniem.
/4 zastrzeżenia/

4(51) F16B

U1(21) 87397

(22) 89 05 24

(71) Centralny Ośrodek Badawozo-Rozwojowy
Instalacji i Urządzeń Elektrycznych
w Budownictwie "Elektromontaż", Warszawa
(72) Rakoczy Harian, Orłowski Marek, sturski
Cezary
(54) Uchwyt do kształtowników
(57) Uohwyt stanowi wygięty w kształcie niepełnej litery "b" płaskownik /1/, przez którego dwa współosiowo wykonane otwory /6/, równolegie do zagiętej płaszczyzny kształtownika
/ 2 / przechodzi nagwintowany pręt /5/ blokujący
uchwyt w kształtowniku /2/.
/1 zastrzeżenie/

4(51) P16B

Ul (21) 87419

(22) 89 05 24

(75) Tybura Leohosław, Psary k/Będzina 1
Łasicki Zdzisław, Gliwice
(54) Łącznik rozporowy
4(51) F04B

U1 (21) 87469

(22) 89 06 02

(71) Przedsiębiorstwo
Innowacyjno-Wdrożeniowe
n
APEX M Sp. z o.o., Baronów
(72) Szuster Jan T., Kowalski Julian,
Klimowicz Wiesław
(54) Pompa tłokowa do współpraoy z siłownią
wiatrową z korpusem zestawionym z
Typowych elementów hydraulicznych
(57) Pompa ma korpus /1/, w który wkręcone są
reduktory /5/> W reduktoraoh osadzone są
prowadnioe / 2 / tłoka /3/ z uszczelnieniami.

(57) Łącznik rozporowy, przeznaczony do ciężkich mocowań w otworze, ma trzpień rozporowy
/11/ dwustopniowo zwężony w kierunku łba /2/
śruby /1/, połączony umieszczonymi na zewnątrz
zaczepami /10/ a otworami /9/ tulejki rozporowej /6/, w której elementy /6a/ i /6b/ połączone zamkiem /II w kształoie jaskółozego
ogona, mają na zewnątrz wypusty /8/. Tulejka
rozporowa /6/ ustalona jest na tulejce nośnej
/5/ od strony łba / 2 / śruby /1/. Trzpień rozporowy /11/ ma w dolnej ozęśoi korek zabezpieczający /I3/.
/2 zastrzeżenia/

4(51) P16B

Ul (21) 87424

(75) Gawarski Zygmunt, Warszawa

(22)89 05 29
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(37) Uchwyt, w szczególności do drzwiczek
meblowych, stanowi obejma / 1 / mająca kształt
oeownika, przy czym jedna z jego krawędzi /3/
wygięta Jest na zewnątrz pod kątem prostym.
/1 zastrzeżenie/

4(51)

F16C

U1(21) 87420

71

Na zewnętrznej pobocznicy tulei / 4 / są dwa
rowki stanowiące gniazda pierścieni uszczelniających /10/ o przekroju kołowym.
/1 zastrzeżenie/

(22) 89 05 24

(71) Akademia Górniozo-Hutniosa la. Stanisława
Staazioa, Kraków
(72) Oohońskl Włodzimierz
(54) Uszczelnienie wielostykowe łożyska
Tocznego

4(51)

(57) Uszczelnienie wielostykowe łożyska tooznego składająoa się z dwóoh stopni uszozelniająoyoh, charakteryzuje się tym, że stopień
pierwszy stanowi wciśnięta w piastę / 2 / krążnika pokrywa zewnętrzna / 1 / z osadzonymi w
niej dwoma elastycznymi pierścieniami uszczelniającymi /5/, z któryoh każdy ma zwrócone
do siebie dwie wargi stykowe oraz osadzony na
osi /6/ krążnika pierścień kształtowy /8/, mający w półprzekroju osiowym kształt krzyża o
ramionach /9/ usytuowanyoh równolegle do osi
krążnika tak, że przylegają do nich wargi stykowe elastyoznyoh pierśoieni uszozelniająoyoh
/5/.
/1 zastrzeżenie/

(54) Uazozelnienie łożysk zwłaszcza w kraj
nikach

4(51) F16G

U1(21) 87421

(22) 89 05 24

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, Kraków
(72) Ochoński Włodzimierz
(54) Uszczelnienie stykowe łożyska tocznego
157} Uszczelnienie stykowe łożyska tooznego
charakteryzuje się tym, że stopień pierwszy
uszcaelnienia składa się S osadzonej w piaśOie / 2 / metalowej tulei / 4 / « trzema tarozami
pierścieniowymi /5/ w jej środku, skojarzonej z osadzoną na osi /6/ krążnika i ustaloną wzdłużnie wraz z łożyskiem /3/ za pomooą sprężystego pierścienia oeadozego /!/ elaatyozną tuleją kształtową /8/ z trzema wargami stykowymi /9/, przylegającymi do powierzchni booznych taroz pierBoieniowyoh /5/.

F16C

Ul (21) 87445

(22) 89 05 30

(71) Przedsiębiorstwo Mechacizaoji, Automa
ty eacj i i Elektroniki Górniczej "Polaag£magn - Mikołowakie Zakłady Budowy
Maszyn Górniczych "Mifama", Mikołów
172) Woźniak Tadeusz, Sitko Jan, Branka Jarzy,
Szozyrba Stefan, Sobota Jan

(57) Uszczelnienie łożyska w kraśniku osadzone
w piaście /7/ zawiera wewnętrzny pierścień
/5/ osadzony w piaście /!/ od wewnętrznej
strony krążnika. Od strony zewnętrznej łożysko
/4/ zabezpieozone jest pierścieniem /§/ oraz
pakietem uszczelraiająoym.W skład pakietu
uszczelniającego wohodzi oohronny .kaptur /3/
osadzony w piaście / 7 / oraz zewnętrzny ele
ment /1/, którego kołnierz /2/ opiera się o
łożysko /4/ a powierzchnia oylindryozna o we
wnętrzną oylindryozną powierzchnię piasty /7/«
Uszczelniająoy element /1/ ma dwie profilowe
wargi /6/ oplerająoe się na oylindryoznaj po
wierzchni wewnętrznego elementu /10/ posiada
jącego w swej środkowej części kołnierz /II/
wohodząoy pomiędzy wargi /6/. Wewnętrzny usz
czelniający element /10/ osadzony jest na
osi /9/ krążnika.
/3 zastrzeżenia/
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U1(21)

87456

(22) 89 05 31

4(51) F16K
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Ü1 (21) 87388

(22) 89 03 22

(71) Akademia, Górnioao-Hutnioaa, Krakow
(72) Oohoński Włodaimiers
(54) Uszczelnienie wargowe łożyska tocznego

(70 Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków
(72) Kalinowski Józef

(57) uszczelnienie charakteryzuje sie tym, te
pokrywa / 1 / zewnętrzna wciśniętą w piastę / 2 /
krążnika, wraz z woiśnieta w nią pokrywą
wewnętrzną / 5 / , krótszą od pokrywy zewnętrznej
/I/i tworzy przestrzeń oylindryozną nad osadzonym na osi /o/ kraznika elastyoznym pierścieniem kształtowym / 8 / , mającym oatery wargi,
dwie zewnętrzne / 9 / i dwie wewnętrzne /10/.
/I zastrzeżenie/

(57) Kurek przeznaozoný zwłaa&osa do oieoiy
sanieosyszożonyoh, charakteryzuje się ale tym,
że w korpusie /12/ ma osadzoną tulejkę /10/,
w której umieszczony jest obrotowo waloowy
trzpień / 8 / ze sterującą płetwą / 3 / ukształtowaną w formie płaskiej czaszy z krawędziami
igarniającymi /4/, przy ozym na waloowej części
trapienia /&/ od strony płetwy / 3 / wykonane
są wyżłobienia, w których umletsosone aą uszczelki /11/. /2 aastrsezenia/

4(51) F16H

G21G
A61K

Ul (21) 86785

(22) 89 03 22

(71) Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych
"PCLON", Zakład Urządzeń Badawczych
i Przemysłowych, Poznań
(72) Sipiński Grzegorz, Gąsiorowaki Stefan
(54)

urządzenie do przesuwania 1 ustalania
położenia końcówki cięgna sprężystego.
zwłaszoza w napędach przesuwu źródeł
promieniotwórczych

(ST) Urządzenie charakteryzuje się tym, że
wał napędowy /4/ przechodzi przez płytę wsporczą /9/ mająca wyłączniki sterujące /10/
skierowane elementami wykonawczymi do siebie,
miedzy którymi znajduje się płaska płetwa
/1t/ drugim końcem zamocowana do tarozy poś
redniej /12/ swobodnie osadzonej na wale napę
dowym /4/, na którym ponadto między tarczą
pośrednia /12/ z trzpieniem /13/ a śrubą za
ciskową /14/ z jej tarozą zaozepową /15/ znaj
duje się szereg swobodnie umieszczonych kółek
zliczających /16/, z których każde ma na obwo
dzie jeden pazurowy zaczep /17/ przy czym za
zębiają się one szeregowo tworząc zazębienie
między tarosą zaczepową /14/ a trzpieniem
/13/.
/2 zastrzeżenia/

(54) Tablioowy kurek

4(51) P16K

U1(21)

87389

(22) 89 05 22

(7V) Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków
(72) Kalinowski Józef, Jagocka Halina.
(54) Kurek prosty
(57) Kurek przeznaczony zwłaszcza do cieoay
zanieczyszczonych, charakteryzuje się tym, te
w korpusie /8/ ma osadzony walcowy trzpień
IM ze sterującą płetwą /3/ ukształtowaną w
formie wycinka waloowego z krawędziami zgarnia
jącymi /o/, przy czym na walcowej części trz
pienia /4/ od strony płetwy /3/ wykonane są
wyżłobienia, w których umieszczone są uszczel
ki /9/.
/2 zastrzzeżenia/

4(51) F16K

a

U1(21) 87390

(22) 89 05 22

l) Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków
2) Kalinowski Józef, Jagooka Halina

(54) Kurek kątowy

(57) Kurek przeznaczony zwłaszoza do cieczy
zanieczyszczonych, oharakteryzuje się tym,
że w korpusie /8/ osadzony ma waloowy trzpień
/A/ ze sterującą płetwą /3/ ukształtowaną w
formie przepołowionego waloa e krawędziami
zgarniającymi /6/, przy czym na waloowej częś
ci trzpienia /4/ od strony płetwy /3/ wyko
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nane są wyżłobienia, w któryoh umieszczone Bą uszczelki /9/*
/2 zastrzeżenia/

4(51) P16K

U1(21)

87436

f22) 89 05 29

(71) Przedsiebiorstwo Projektowania, Dostaw
iM Realizacji Obiektów Ochrony powietrza
OPAM", Katowice
(72) Stapel Kazimierz, Klełboń Stanisław,
Hadrian Ryszard

4(51) P 1 5 K

U 1(21) 88033

(22) 89 08 07

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "Sośnica",
Gliwice
(72) Mąkaelon Eugeniuaa, Cfterjan łjenobiuaz,
Chrzęatek Roman, Heciuk Jersy
(54) Rozdzielacz hydrauliozny
(57) ftozdaielaoz hydraulioany, zaworowy,ma
zęby /Z/ nastawoaej dźwigni ?1/ o wydłużonym
kształcie uniemożliwiającym blokowanie ich w
wyolęoiaoh popyohaczy /3/ aaworowych.
/i zastrzeżenie/

4(51)

F16K

Ul (21) 87471

(22) 89 06 02

(71) Zakłady Włókien Chemicznych "Stilon",
Gorzów Wielkopolski
(72) Targosz Jan, Drouda Marian, Flug«l Jan,
Mi oraj linki Tadausas
(54) Zaporowy zawór do polimerdw krzenaąoych
w temperaturze otoczenia
(57) Stapoiory zawór du poliraerdw krz&pnąoyoh
w temperaturze otoczenia charakteryzuje się
tym, za ma ślimacznicę /20/ napędzana ręcznie
kołem (21f poprzez ślimak /23A w którym usytu
owana jeat euwliwie kołnierzowa tuleja /16/
z woińnlętyin w nią zewnętrznie prowadzącym
wpuatew /19/i a gwintowane wraooiono /13/ połąc&one Jeat s kołnierzową tuleją /16/ poprzez
Jej wewnętrzny gwint i kołnierzowa tuleja /16/
zaprzęglona jest ze ślimacznicą /20/ śrubami
/43/ oraz do korpusu /1/ przymocowany jest
4(51)
F16L
U H 2 1 ) 87398
(22)
89 05 24
rozłączne wapornik /6/, w którym zamocowana
jeat na stałe dławica /7/ a grzewczym płaszczem /O/, /1 zastrzeżenie/
(71) Katowickie Gwarectwo Węglowe
Kopalnia
Węgla Kamiennego "STASZIC M , Katowioe
(72) Orseohow&ki Stanisław, Gorzkowski Adam,
Podsiadło Henryk

BIULETYN URZÜDU PATENTOWE GO
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(54) Łącznik rur wysokociśnieniowych
(57) Łącznik ma dwie tuleje /I/ i / 2 / w kształoie atożka, które zachodzą na siebie a lob
dopasowanie zapewnia uszczelka /3/. Tuleje
przytwierdzone są do końcówek profilowych /4/
i /5/ i całość dociskana jest z obu atron
tarczami /6/ za pomooą śrub / 7 / z podkładką
/9/ i nakrętką /8/.
/I zastrzeżenie/

4Í51) F21V

U1(21) 87402

Nr 5 /423/ 1990

/ I / są ustawione między lustrami /3/. Oprawa
ma między ramionami wsporników /1/ osadzone na
wystających osiach / 4 / obrotu luster łączniki
składające się s listew /5/ w kształcie litery
U z dwoma naprzeoiwległymi poprzecznymi otworami /6/ azozeliiaowymi, przez które przechodzą
suwliwie pręty / 7 / z promieniowymi wybraniani
/8/, w których krawędzią wygięcia przylegają
sprężyny /9/ mieszoząoe się w tych listwaoh.
Jedne z wystająoyoh końców prętów / 7 / są połączona astywao z wystającymi poprzez wsporniki
/ 1 / osiami / 4 / .
/1 zastrzeżenię/

(22) 89 05 23

(75) tłosaj Andrzej, Sopot
(t>4) Oprawa oświetleniowa, zwłaszcza dla
żarowego źródła światła
(57) Oprawa oświetleniowa charakteryzuje się
tyi.i, że elementy /1/ stelaża stanowią kątow
niki z blachy stalowej, których ramiona w
połowie ioh szerokości
są odgięte na zewnątrz
pod kątem «, = 90 0 . »« pobliżu krawędzi f ramio
na Kątownika są dogięte do wewnątrz pod kątem
oi* = 90°j, a stykające się krawędzie elementów
/I/ stelaża połączone są narożnikami / 4 / w
roswiniyoiu mającymi kształt zbliżony do li
tery T, a od wewnątrz oprawy połączone są płas
kimi złącznikami o kształcie zbliżonym do lite-.
ry L.
/1 zastrzeżenie/

4(51) P23J

Ul (21) 88160

(22) 89 08 28

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki instalacyjnej "Instal", Warszawa
(72) Ryłko Kazimierz, Czapla Tadeusz,
Szczurkowski Józef
(54) Układ instalacyjny wykorzystania oiepła
kondensacji pary wodnej zawartej"w
spalinach z kotłów gazowych oraz oiepła
8 ooni żenią temperatury.spalin
(57) Układ według wzoru oharakteryzuje się
tym, że na przewodzie spalinowym /8/, pomiędzy
czopuchem i kominem /5/» zamontowany jest wy-

4(5l)

f21V

U1(21) 87407

(22) Q9 05 23

(/1) tabryka Aparatury Elektromedycznej
"FAMED-1", Lodź
(72) Świątek Ireneusz, Kwiecień Albin
(54} wprawą oświetleniowa lampy operacyjnej
(bf) i)|ira*a ma wsporniki /l/ w postaci rozwartyoh ramion zamocowanych na stałe szerszym
rozstawieniem do obudowy /?./, a wyższe rozsta
 joat poprzecznie złączone. Wsporniki
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mi enni k ciepła / 1 / , typu spa liny-powie trze do
ktdrego doprowadzone są w sposób krzyżowy
w stosunku do przepływu spalin, przewody ochłodzonego powietrza ?6/ i podgrzanego powietrza /l/t przy czym w przewodzie podgrzanego
powietrza / 7 / zamontowana Jest przepustnica
/ 3 / a urządzeniem regulującym temperaturę
spalin na wylocie s wymiennika ciepła /I/, & w
przewodzie powietrza ochłodzonego / 6 / zamontowany jest wentylator /9/> saś wymiennik ciepła / I / zaopatrzony jest w odprowadzenie kondunsatu /4/<
/I zastrzeżenie/

4 f51)

F24J

UK(21).

87284

(22) 89 05 10

(7b) basarewBki Wacław D., Sulechów
(54) Urządzenie do otrzymywania oiepłej wody
z ciepła sterty obornika
(t>7) W urządzeniu zbiornik / 1 / ma zestaw rurek
aluiniuiowyoh / 3 / połączonych ze sobą polietylenowymi łącznikami / 4 / .
/2 zastrzeżenia/

ne rurowym mieszalnikiem / ? / z dyszą / 8 /
kolektora /$/, przy czym korpus / 6 / zamknięty
jest listwą /10/ zawierającą równoległe otworki wylotów«. Palniki gazowe połączone są
równolegle po dziesięć sztuk w baterie, z których każda ma oddzielny kolektor /9/ doprowadzaj ąoy do nich gaz z rur instalacyjnych.
Baterie rozmieszczone są symetrycznie w dwóch
rzędach wzdłuż poziomego przenośnika cięgnowego.
/1 zastrzeżenie/

4(51) P27D
P23M

F27B
B220

Ul 21

87422

22

89 Ot; 24

(/1) pabryka Aparatury i Urządzeń Komunalnyoh
"PoWoGaz", Piła
Stowaz^zys zenie Naukowo-Techniczne Inży
nierów i Techników Przemysłu Naftowego
i Gazowniczego, zespół Rzeczoznawców,
Kraków
(72) Makowski Krzysztof, Borciński Andrzej,
Bar Andrzej, Szymański Ludwik, Urlik
Bogusław, Szymczyk Ryszard, Węglarozyk
Jan, Gumuln Anna
(VI) Komora grzejną tunelowego pieca prze
lotowego do utwardzania rdzeni odlew
niczych
(t>7) Komora grzejna charakteryzuje się tym, że
jej palniki gazowe składają się z korpusu
/6/ w kształcie podłużnej łódki i są połączo-

(22) 89 O6 02

(71) Żarnowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwa
łych, Żarów
(72) Bocian Jurand, Kopczyński Zbigniew,
Król Henryk, Stasikowski Jerzy, Mączna
Jerzy, Cichoński Władysław, Hyba Roman
(54)- Kształtka ogniotrwała izolacyjna
(57) Kształtka ma postać prostopadłościanu,
którego największa Solana boozna / 1 / ma wypusty / 2 / w kształcie ostrosłupa ściętego
o podstawi« prostokąta.
/1 zastrzeżenie/

4(51) F28P
F28D
F24D

4(51)

U1 (21) 87472

U1 (21)

87400

(22) 89 05 23

(75) Kaczorowski Mieczysław, Kaozorowaki
Bolesław, Gdańsk
(54) Człon konwekcyjnego grzejnika stalowego
(57) Człon konwekcyjnego grzejnika onarakteryzuje się tym, że wawnątrz komory dopływowej
/ 1 / 1 komory odpływowej / 2 / anajdują się rurowe kolektory /3, 4/ połączone rurami stalowymi
/6, 7, 8/ umieszoaonymi wewnątrz kanału środkowego / 5 / i kanałów bocznych /9, 10/. Średnioa
wewnętrzna kanału środkowego / 5 / i kanałów
bocznych /9, 10/ jest równa średnicy zewnętrznej rur stalowych /6, 7, 8/. /1 zastrzeżenie/
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Nr b / 4 2 3 / 1990

DZIAŁ G
FIZYKA

4(51) G013

U1(21) 87467

(22) 89 06 01

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy
Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor" Ośrodek Naukowo-Badawczy, Wrocław
(72) Such Edward, Błach Jan, Rosseger Antoni
(54) Przyrząd do pomiaru kąta skrętu
gąsienicy wózka zrzutowego

trzony w dwa uoha /3/, do ktdryoh aą aaraooowane wahliwie na aworsniaoh /4/ dwie dźwigni«
/5/ i /6/, do któryoh aą podwleezone appęiyny fil śrubowe, naciągowe z wkręoonymi do
nich od dołu regulaoyjnymi nakrętkami / 8 / połączonymi przez nakręcenie s ramionami /9/
jarzma /10/.
/1 zaatraeieni«/

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego ;jeat przyrząd
do pomiaru kąta skrętu gąsienicy wózka zrzuto
wego przeznaczonego do zdejmowania urobku w
dowolnym punkcie taśmociągu i przerzucenia go
na taśmowy przenośnik zwałowarki.
Przyrząd do pomiaru kąta skrętu gąsieni
cy wózka zrzutowego stanowi przekładnia ślima
kowa, której ślimak złożpny z dwóch półtulei
osadzony jest na napędowym wale / 3 / mechanizmu
śrubowego skrętu gąsienicy, a dzielony w płasz
czyźnie przechodzącej przez oś wzdłużną ślimaka
/ 2 / korpus / 5 / przekładni ślimakowej ułożyskowany jest z jednej strony na ślimaku / 2 / poprzez
usytuowane po obu stronach zwojów ślizgowe tu
leje, z drugiej zaś wyposażony jest w płetwę
zamocowaną rozłąoznie w ramie podwozia / 9 / wózka
zrzutowego. W dolnej części korpusu / 5 / przekład
ni ślimakowej ułożyskowany jest za pośrednict
wem mimośrodowej tulei /I0/ wałek /11/ ślima
cznicy /12/, w którego gnieździe /13/ osadzony
jeat rozłącznie wał /14/ znanego przetwornika
kodowego /15/, a do kołnierza /16/ mimośrodowej tulei /1o/ przymocowana jest śrubami po
przez łapki obudowa /«19/ znanego przetwornika
kodowego
/15/
/1 zastrzeżenie/

4(51) G01L

U1(21)

87470

(22) 89 06 02

(71) Przemysłowy Instytut Automatyki 1
Pomiarów "MERA-PIAP", Warszawa
(72) Szozygielski Jerzy, Kołakowskl Janusz,
Kołodziejski Stanisław, Kowalewska
Barbara, Vïilner Bogdan
(54) Manometr różnicy ciśnień
(57) Manometr różnicy ciśnień charakteryzuje
aie tym, że w elemencie usztywniającym /6/
podpierającym membranę pomiarową /3/ od góry,
osadzony jest współosiowo trzpień / 7 / z łącznikiem /3/ realizującym połączenie sprężyste
pomiędzy trzpieniem /7/ a dźwignią /9/ umieszczoną w przepuście /10/ w górnej płyoie /11/,
równolegle do oal membrany pomiarowej /3/ i
połączoną przegubowa, poprzez podatny łąoznik
składający się z dwóch prętów /13, 14/ połąozonyoh elementem sprężystym /15/, z meohaniamera wskaźnika /12/ manometru. /I zaatraeienie/

4(51) U01U

U1(21) 87450

(22)

89 05 31

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Meohanlaacjt Produkcji zwierzęcej "Meprozet",
Gdaiiak
(72) Wichnowaki Jerzy, Chróatowski Mieczysław,
Oryszewskl Witold
(54)

waga

sprężynoa

(57) waga sprężynowa aktadająea się z korpu
su z wyskalowami tarczą i wskazówką, spręży
ny, uchu, mechanizmu zamiany ruchu posuwistego
na obrotowy araa śruby regulacyjnej, charakte
ryzuje «i^ tym, że wlesaak /2/ jest zaopa-

/423/

4(51) G01H
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Ul (21) 87384

(22)

89 05 22

CO) Kopalnia ftegla Kamiennego "Jaworsno",
Jaworzno
(72) Warchoł Zdaisfcaw, Kondoszek Jósef,
Żak Kugeniuss(54) Przyżąd do badania lin awłasaozą
górniczych Urządzeń wyciągowych
(57) Przyrząd ma postać dwóch płaskowników
/1, 2/ o jednakowym kształcie połącaonyoa
ee sobą symetrycznie szerszymi powierachniarni.,
& których każdy ma rękojeść /?/ prstohodsącą
w część roboczą /4/ w kształait zbliżonym do
litery C. Pomiędzy płaskownikami /1 f 2/ w
osęaci roboczej / 4 / jest zamocowany elasty
czny półpierścień /6/ s krawędzią ilUagową,
/ 7 / w kształcie półokręgu o promieniu 7*7
równym promieniowi /s/ badanej liny /B/.
/3 zastrzeżenia/

4(51) G09D

U1(21)

87383

(22) 89 05 23

"(75) Piotrusiewica Henryk W., Warszawa
(54) Wieoany kalendářa
(57) Wieoany kalendář« stanowi tablioa /1/,
pod którą umieszczona jsat tarcza /2/ oraz
pokrętło /3/. Wszystkie ozęśoi kalendarza
osadzone są na wspólnej osi /4/. Tablioa
/1/ wa wykonane dwa okienka odczytowe /5 i 6/.
/3 zastrzeżenia/

4(5D G01N

U1(21) 87452

(22) 8S> 0$ 31

(71) Ośrodek Badawozo-Rozwojowy Mechaniaaoji
Pi-odukcji Zwierzęoej "Meprozet", Gdańsk
(72) Omieozyński Wiktor, Wiohowski Jerzy,
Chróstowski Mieczysław, Oryszewski
Witold, Grabpwski Zbigniew
(54) Prasa do wyciakania aoku z lisoi
(57) Prasa do wyciskania soku z liści, składa
jąca się z wymiennych wałków osadzonych w
łożysku ślizgowym, sprzęgła tarczowego z koł
kami, motoreduktora oraz instalacji wodnej
spłukującej wałki, charakteryzuje się tym, ze
do półpanewek stanowiących łożysko ślizgowa
/2/ przylegają sprężyste kostki /14, 15/i »
do nich stalowe płytki /17. 18/ tak, że do
cisk półpanewek śrubami / 1 Q / jeat realisowany
poprzez sprężyste kostki / H , 15/ l stalowe
płytki /17, 18/ a elektromagnetyczny aawÓr /fl/
usytuowany na podstawie /11? obok elaktryoaasj
skrzynki /19/ jest sterowany nocnym wyłączni
kiem /9/ i ręcznym wyłącznikiem /20/, sad pod
stawa /11/ prasy jest wypuaaaon» w kciukową
rynienkę /12/ zakończoną gumowyw fartuohe.au
Prasa do wyciskania soku & liści jest
prłaznaezona do prac laboratoryjnych na pray»
kład w badaniach testów serolofiioanych odpor
ności roślin na wirusy itp. f} zastrzeżenie/

4(51) G09P

U1(21)( 87365

(22) 89 05 19

(71) Praedsiębiorstwo Wielobranżowe "Derwi"
Spółka z o.o., Luboń k/Poznania
(72) Witt Krzysztof, Derpiński Artur
(54) Urządzenie reklamowe
(57) Urządzenie reklamowe zawiera element
obrotowy /4/, ułożyakowany w podstawie /1/.
Uoki elementu obrotowego /4/ równoległe
do Jego osi obrotu są na ualej swej długości
wygł&te łukowato w praeciwa* strony, a powier*chnia drodkowa /o/ elementu obrotowego / 4 /
jest śrubowo skręcona wzdłuż osi obrotu.

Pośrodku krawędzi elementu obrotowego
/ 4 / prostopadłej do jego osi obrotu znajduje
się ozop ułożyskowany w podstawie /1/, a na
obu krawędziach elementu obrotowego / 4 / prostopadłych do jego osi obrotu zamocowane są
podłużne płaskowniki /1/ prostopadłe do tej
osi przy czym ich końce są ukształtowane
w pootaci łuków odpowiadających wygięciom
boków elementu obrotowego. /4 zastrzeżenia/

4(51) G10D
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U1 (21) 87429

4(51) G12B

Ul (21) 87458

(22) 89 06 01

(75) Mislak Jaroaław, Warszawa
Góral Krzysztof, Bolesławieo
(54) Wskaźnik obrotów
(57) Wskaźnik obrotów zawierający przetwornik
częstotliwości napięć wraz z wyświetlaczem,
usytuowany jest w dwudzielnej obudowie w postaci płaskiego prostopadłościanu złożonego z dwu
jednakowych o pełnej symetrii pojeranikaoh.
Jeden pojemnik ma dystansowe opory i dystansową tuleję/14/. Od przetwornika wyprowadzony
jest przez otwór przewód /3/, natomiast z
drugiej strony pod ozołowymi płytami tworzącymi szczelinę / 5 / usytuowany jest wyświetlacz
w postaoi szeregu diod /6/ a płyty mają skalę
liniową / 7 / .
/2 zastrzeżenia/

(22) 89 05 30

(71) Poznańskie Zakłady Przemysłu Muzyoznego
"MUZA", Poznań
(72) Frąckowiak Cezary, Wietrzyński Wojciech
(54) flet altowy
(57) Plet ma w segmencie ustnika / 1 / szczelinę
/ 5 / wlotu /6/ i wylotu / 7 / powietrza.
Stosunek długości labium /10/ do czynnej
długości kanału /11/ głosowego wynosi 1 : 6 ,
natomiast stożkowy kanał /15/ korpusu /12/
przechodzi progiem /13/ w kanał /17/ stopy /16/.
Ostrze /9/ labium /10/ znajduje się naprzeciw
dolnej ściany azozeliny /5/, a wielkość otworów
głosowych /13, 14/ jest zróżnicowana, przy czym
otwory /14/ większa znajdują się na drugim 1
trzecim miejscu.
/3 zastrzeżenia/

4(51) H01P

U K 2 1 ) 87440

(22) 89 05 30

(71) Zakład Blektroteohniki Motoryzaoyjnej
"ZBUIOT", Warszawa
(72) wierzejski Ryszard, Wojtanowski Stanisław,
Jurozak Karol, Żaczek Andrzej, Demidowioz
Ryszard, Rybiński Eugeniusz, Rygielski
Paweł, Lisowski Zygmunt, Rudziński
Antoni, Brożyna Zygmunt
(54) Obudowa oewki
(57) Obudowa oewki zapłonowej wykonana jest w
kształcie kubka, który w środku dna /3/ ma
uformowany cylindryczny karkas / 4 / zamknięty
denkiem
/5/
/1 zastrzeżenie/

D Z I A Ł II
ELEKTROTECHNIKA
4(5l) H01H
G06P

Ul (21) 87375

(22) 89 05 22

(75) Okoń Tadeusz, Warszawa, Stolarski Marek,
Warszawa
(54) Czujnik położenia dźwigni stacji dysków
(57) Czujnik zawiera mikroprzełącznik / 6 /
zainstalowany na wsporniku / 7 / w pobliżu osi
/3/ dźwigni / 2 / i Bprzeżony z nią za pomocą
pośredniozącego /5/ w taki sposób że każde
z położmi dźwigni / 2 / powoduje okresLony
stan mikroprzełącznika /6/, /I zastrzeżenie/

Nr 5 /423/ 1990
4(51) H020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
Ul (21) 87396

(22) 89 05 24

(71) Centralny Ośrodak Badawczo-Rozwojowy
Inatalaoji i Urządzeń Elektrycznyoh
w Budowniotwie "Elektromontaż",
Wara zawa
(72) Zapalskl Jaoek
(54) Wieszak hakowy
(57) Wieszak ma górną oześć / 2 / zagiętą pod
kątem 90°, przy ozym środkowa strefa tej
ozaaoi, nacięta i zagięta do dołu pod kątem
45 . spełnia funkoję zapadki /3/, oraz ozęsd
dolną /1/, która ma dwa symetryczne podoięcia )M -wykonane prostopadle do osi wieszaka
na taką głębokość, że'.pozostały fragment ma
tę samą szerokość oo zapadka /3/.
/1 zastrzeżenie/

4(51) H02G

U1(21) 88215

(22) 89 09 06

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "Sośnioa",
Gliwioa
(72) Wolny Pawał, słomiany Zdzisław
(54) Urządzenie do przebijania kabli
enerąetyoznyca

4(51) H02G

U1 (21) 87398

(22) 89 05 24

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwójowy
Instalacji i Urządzeń Elektrycznych
w Budowniotwie "Elektromontaż11,
Warazawa
(72) Zapalaki Jacek, Rakoczy Marian
(54) Wieszak zaczejowy
(57) Wieaaak zaozepowy stanowi płaskownik
/1/, którego górna część jest dwukrotnie 11
zagięta pod kątem 90° w kształcie litery "C ,
raj zagięta ścianka /2/ równoległa dp dolnej
oa t áci płaskownika /1/ ma dwa nacięcia /3/
wykonane skośnie do krawędzi bocznych, umożliwiające zagięcie do wnętrza wieazaka powstałych w ten sposób zadziorów.
Wieszak przeznaczony jest zwłaszcza do
łączenie elementów inatalaoji elektrycznej
z elementami perforowanej konstrukcji waporcaej.
/1 zastrzeżenie/

(57) Urządzenie składa się % walcowego korpusu /1/ i obejmy /18/ kabla rozłącznie mooowanej do jago podstawy /16/. w korpusie /1/,
między górną /3/ i dolną /4/ pokrywą posadowiona jest sprężyna /2/« Dolna pokrywa /4/,
mająca od spodu wybranie /8/ mieszcząoe stalowy boleo /9/, jest w niaroboozym położeniu
blokowana. Sprężyna /2/ jest napinana aa porno o ą napinającej áruby /5/ zamooowanej can»
•tralnie do górnej pokrywy /3/> Podstawa /16/
korpusu /1/ ma centralnie wykonany otwór /17/
umożliwiająoy przemieśeoeanla się stalowego
bolca /9y*
/4 zastrzeżenia/

Wykaz numerowy z g ł o s z o n y c h wynalazków opublikowanych w DUP Nr 5 / 9 0

Nr
zgłoszenia
1

Cl4

Int.
2

269901

GO IC

273389
273442

GO5D

273454
273996
274186
27431O
274312
274313
274316
274333
274334
274336
274337
274338
274339
274340
274341
274343
274344
274347
274351
274352
274353
274356
274358
274361
274362
274363

GO IM
F1ĆC

274364
274366

0070

FO4B

C23F
G11B

1

38
*3
19
40
3*
33
24

k5

274409
27 ł ł ł ł10
274411
274412
274413
274414
274415
274416
274419
274421
274422
274423
274424
274425
274426
274429
274430
274431
274433.
274434
274435
274436
274439
274440
274441
274443
274444
274446
274447
274448
274449
274450
274452
274454
274455
274456
274458
274459
2744ói
274462
274463

H0 IB

k7
3k

PI 50
H02K
G01G
C01B

H04M
F42C

31
39
17
32

F42C

37
37

A01D

2

B21Ü

9
31
28
43

E21F
BO4G
003B
H02J
HO 211

31
30

B29O
B21C

13

Eg ID

29
33
16

F15B
BÓ5G

B23Q
G01P
A6IH

274371

B04B

27 4 372

AQW

274374
27437 7

00 5F
0010

274378

U23Q
CO8L

9

10

38
3
52
27

2

43
33
11
23

F25U
PI6J

14
24
36
35
36
35

C07F

22

Db0T

15
7
43
23

B4IN

274 381

C11D

274383
274384
2743a5

F2411

274387
274388

3

20

H05B

274 3HÜ

Nr
zgłoszenia

Ó070

274309
274370

274379
274380

Strona

FI6L

274 390

U02C

274 394

G03Û

274395

C09U

Strona

Nr
zgłoszenia

2

3

1

274396

A220

27^397
274400

A22G

274402

4J61B

3
3
38
k

274403
274404

G08C

44

A6IF

274406

P27B
121D
BO4H

5
37
29
33
29

DO IB

23

G1OK

45
45
39

274465
274466

Cl4

Int.

G01G

F04lD

G10K
G01F
G11B
C07C

J»5
20

E21C

2k
33
k9
42
29

DOOM

26

GO1T

42

B66B

16

B23Q
0 0 IR

11

CU9K
F04C
H01L
G03B

G01R

41
49
41

HOIR

50

HO3K

51

G1 IC
H03B

46
7

B63H

13

TJ01D

6

HOIR

Hí

47

D23Q

11
40

HO

G0 IN

FI6F
0 0 IK

35
40
39

E21D

30

9210
K21F
F02B

30

31
32

H2üü

12

Ü29C
0010

13
38

G0 IM

B25B

12

CO 9D

23

C25Û

23

»74467
274468
274469
274473
274475
274476
27 4477
274478
274479
274480
274481
274483
274484
274491
274492
274493
274494
274495
27^497
274498
274499
274500
274503
274506
27 45 08
274509
274510
274512
274514
274515
2745 16
2745I7
274519
27452O
27452I
274522
274535
274742
27477I
274919
27492O
27492I
27Ő893
278812
379286
279571
279584
279597
279598
279599

Int, CI4

2

Strona
3

H 0 3 H

31

H0

k7

I F

8

B O 8 B
AÓ1K

S

K04B

28

B21F
B29D

31
14

B21F

31

H010

47

B29C

13

H04M
B23B

52
10

G03B

42

G01K

40

B66D

17

C01B

17

B21F

32

G01N

41
9
47

B21F

H01H

23

C08G
007D

20

U011Í

48

B23D

10

BÓ5G

1Ó

G01N

41

OO7F
HO5B

53

22

C01B

18

G09F

44

C02F

18

A Ő 3 C
DOOM

6
26

C02F

18

B23Q
A62B

11

C08J

23

F16D

34
4

A22C
A47II
A47H
A47H
EO1B
BOOK
G 0 1 M

5

4
4

4
26
14
41

A 0 1 B

2

B 0 3 C

27
39

G O

I F

1101S
H 0 1 S

50
50
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1

2

3

1

279637
279661

008G

23

B290

280174
280206

81

3

1

2

F04D

33

4

15
6

280945
200974

A23L

BO0T

EO4B

28

281026
281028

CO7D

21

OO7O

22

E21P

32

H01J

48

2

3

279671

CO7O

14
80

280207

B0ID

279672

OO7O

21

280242

BOOT

279673

B60Ł

14

280262

C10C

15
24

279677
279681

025D
B2kB

25

280316

H01J

48

28IO72
281129

18

F16L

35

28113O

B22D

0230
B020

24

9

279682

280318
280416

G11B

28II6O

H01J

4a

7

280417

FI6L

881161

F16D

34

279713
279726

B010

281193
281300

H01J

49
11

CO4B

280429
280528
280628

B21D

279727
279746

27
25
19

46
36
30

28O665

281452
281461

B21D
B66F

279761

B28B

44
12

279789
279U2Ó

C03B

281471
281514

C01B

281538

H05K

281557
281964

B02F
A01M

279711

C25O

C07C
GO7O
C02F

20
21
19

B280

13

C07D
B01D

21

B60T

19
13

2807 57
280758
280604

280071

A6IK

5

280883

C04B

7
19

28OI6O

B22O

9

280921

B09B

8

G0 90

D23Q

C12N

31
17
16
24
53
37
3
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Nr
zgłoszenia
1

86785
87076
87128
87284
87353
87354
87355
87363
87364
87365
87367
87368
87369
87370
87371
87372
87373
87374
87375
87376
87377
87379
87383
87304
87385
37386
87387
87388
87389
87390
87391
B7J92
87396
87397
87398

Int. Cl4

Strona

Nr
zgłoszenia

Int. CI4

Strona

zgłoszenia

2

3

1

2

3

1

72

87400
87402
87404
87405
87406
87407
87 408
87409
87410
87411
87416
87419
87420
87421
8?422
87423
87424
87425
87429
87430
87436
87437
87438
87440
87441
87442
87443
87444
87445
87447
87448
87450
87451
87452

75
74
55
57

87453
87454
87455
87456
87457
87458
87460
87461
87462
87463
87464
87465
87466
87467
87468
87469
87470
87471
87472
87474
87475
87476
87477
87478
87479
87480
88033
88119

FI6II
B63B
B440
F24J
B6ID
E02B
B60R
002F
E21D
G09F
A47L

64
62
75
63
67
63
66
68
77

B24D

60

B24D

60

D04B
B23G

67
59

B23Q

60

SOIB

A63F

67
67
78
69
56

B23D

59

GO9D

A45C

77
77
56
60
54

F16K

72

FIÓK

72
72

DOOF
H01H
F02M

GO1N
A63H
BOON

FI6K
E21D
F16L

55

HO2G

69
73
79

FI6B

70

H02G

79

F28F
F21V
A47J
A63H
À63II
F21V

57

B21D

74
59
61
61
59
58

FI6B

70

F16C

71

FI6C

71

F27B
A61G

H0 IF

75
56
70
68
78
63
73
55
62
78

B24I3

60

A6IC

A01M

56
68
56
71
69
66
76
54

G01N

77

B23B
B25B
B25B
B23K

F16B
EO5D
G10D
B60R
FI6K
A.61B
B29C

E04B

A63B
FI6C
B21F
B65H
U01Q

Nr

88 125
88160

88195
88214
88215
88219

Int. Cl4

2
BÓ2B

D23D
BO6C

Strona

3

63
59
68

FI 6C

72

D010

66
78
64
64
55
54

G12B
B22B
B62B

A61B
A47B
A47C
B65G

55

Gü1B

65
57
76

FO4B

70

F04B

70

G01L
F16K

BO2C

F27Ü

76
73
75

B28B

61

B01D

57
65
58
58

BÓ5Ü
Í10ÜÜ

B08B
B08U
B30B

58
62

H02G

73
65
65
74
69
58
79

B27G

61

FI6K
B65D
B65G
F23J
E21D
B21U

ZAKŁAD

WYDAWNICTW

WYDZIAŁ ZBIORÓW KRAJOWEJ DOKUMENTACJI PATENTOWEJ

i n f o r m u j e
t e zamówienia na prenumeratę p o l s k i c h opisów patentowych
na rok 1991
n á l e t y s k ł a d a ć do dnia 10 p a ź d z i e r n i k a 1990 r o k u .

S p r o s t o w a n i e

BUP

Nr zeł.

str.

17/89

270711

23

jest
Szkatuła Antoni
Lemler Maróin,
Ratajozak Tadeusz,
Pilarezyk Marcin
Maoiejewakl Henryk,
MaoinkLewioz Henryk
Biel Stanisław
Badowaki Wojciech

powinno być
Szkatuła Antoni, Lemler Maroin, Ratajczak Tadeusz,
Pilarozyk Marcin, Maolejewskl
Henryk, Marcinkiewicz Henryk ,
Biel Stanisław, Badowski
Wojciech, Piotrowski Tadeusz,
Bania Andrzej

INFORMACJA
o cenach i warunkaoh prenumeraty
na 1990 r. - d l a czasopisma

"BIULETYN URZÇDV PATENTOWEGO"
cena 1 egz. w I kwartale

-

1800 à

Ceny w następnych kwartałach mogą u l e c z a l a n i e .
W A R U N K I

P R E N U M E R A T Yt

1. OLA OSÓB PRAWNYCH - INSTYTUCJI I ZAKŁADÓW PRACY i
- instytuoje i zakłady praoy zlokalizowane w miastaon wojewódzkich i pozostałyon
mlastaoh, w których znajdują się siedziby Oddziałów RSV "Praoa-Książka-Ruoh"
zamawiają prenumeratę w tyoh Oddziałach.
- instytuoje i zakłady praoy zlokalizowane w uiejaoowoéoiaob, gdzie oie ma Oddziałów RSV'Praaa - Książka - Ruoh" i na terenooh wiejskich opłacają prenumerato w
urzędaoh pooztowyoh i u doręozyoieli.
2. DLA OSÓB FIZYCZNYCH - INDYWIDUALNYCH PRENUMERATOROWI
- osoby fizyozne zamieszkałe na wsi i w miejsoowoáoiaoh gdzie ale ma Oddziałów
RSW "Prasa -Książka - Ruou",opłacają prenumerato v urzędach pooztowyoh i u
dorçozyoieli,
-.osoby fizyczne zamieszkałe w miaetaoh - siedzibaoh Oddziałów RSW "Prasa - Książka - Ruoh", opłaoają prenumeratę wyłąoznle w urzędaoh pooztowyoh nodawozo-odbiorozyoh właioiwyoh dla miejsoa zamieszkania prenumeratora*
Wpłaty dokonują używająo "blankietu wpłaty" na rachunek bankowy miejscowego Oddziału RS V "Prasa-Kslążka-tluob".
3« Prenumeratę ze zlecaniem wysyłki za granioę przyjmują RSW "Prasa - Książka - Ruoh",
Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Varszawa,konto
PKO BP XV Oddział w Warszawie Nr 1658-201045-139-11, Prenumerata ze zleoeniem wysyłki za granioę pocztą zwykłą Jest droższa od prenumeraty krajowej o 50 jí dla zleoeniodawoów indywidualnych i o 100$ dla zleoająoyoh instytucji i zakładów praoy.

TERMINY PRZYJMOWANIA. PRENUMERATY- na, k r a j 1

- do dola 10 l i s t o p a d a na I kwartał., I p ó l r o o z e roku następnego oraz na oaŁy rok
następny,
- do pierwszego dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty roku bieżącego

