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Urząd Patentowy RP - 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 
Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zgodnie z § 27 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 
12.XI. 1984 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (WP z 1984 r. nr 26, poz. 179) zawierają następujące 
dane: 
- symbol według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, 
- 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 podaje się wykaz zgłoszeń opublikowanych w danym numerze w 
układzie numerowym. 

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone kodem rodzaju doku
mentu A2. Jeżeli po dniu 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 uniemożli

wiających udzielenie patentu (prawa ochronnego). 
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi należy 

nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: Urząd Patentowy RP - 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 RP - 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 RP - 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 RP - 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 RP - Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 
00-950 Warszawa 
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Numer oddano do składu w listopadzie 1989 r. Ark. wyd. 14,29 ark. druk. 13,5. Pap. druk. sat. kl. IV 60 g, 61-86. 
Nakład 2870 egz + 16 egz. obowiązkowych 
Cena 1800 zł INDEKS 35326 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 19 marca 1990 r. Nr 6/424/ Rok XVIII 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

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

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

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

zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi) 

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są 
literowo-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO 
ST 16) zgodnie z przyjętymi symbolami: 

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



I . W Y N A L A Z K I 

D Z I A Ł A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

4(51) A01F Al(21) 274735 (22) 88 09 15 
(71) Politechnika Poznańska, Poznań 
(72) Hetmański Mieczysław 
(54) Maszyna do rolowania bel ze słomy po-

kombajnowej 1 siana 
(57) W maszynie, do odchylnej ramy /li/ przed
niej komory prasowania mocowane sa krezki ste
rujące /16/ uruchamiające mechanizm rozrywa
jący warstwę podebranego materiału i odchyla
jące dźwignie /29/ połączone z ruchome rolką 
/28/ umieszczoną z przodu tylnej komory pra
sowania. Ponadto do tej samej odchylnej ramy 
/l1/ jest zamocowany mechanizm /33/ doprowa
dzający sznurek opasujący rolowaną bslą. 
Przenośnik podłogowy /3/ pod tylną komorą 
prasowania Jest wzmocniony rolkami podpiera
jącymi /27/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) A01F Al(21) 274736 (22) 88 09 15 
(71) Politechnika Poznańska, Poznań 
(72) Kośmicki Zdzisław, Hetmański Mieczysław 
(54) Maszyna do rolowania bel ze słomy 

pokoabajnowej 1 siana 
(57) Maszyna charakteryzuje się tya, że wózek 
składa się z ramy przechylnej /17/ umocowanej 
przegubowo do ramy stałej /22/ stanowiącej 
podwozie wózka, do którego są przymocowana ko
ła jezdne /20/. Do przechylnej ramy /17/ aą 
Srzyaocowane bębny /18/ zapewniające obrót be-
i na wózku. Ponadto pomiędzy ramą przechylną 

/17/ a ramą stałą /22/ są mocowane siłowniki 
hydrauliczne /23/, zapewniające przechylanie 
ramy /17/, przy czya przedni, skrajny bęben 
/18/ jest usytuowany poniżej poziomu, a tylny, 
skrajny bęben /24/ - powyżej poziomu przenoś
nika podłogowego /3/ prasy. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) A013 A2(21) 279845 ( 2 2 ) 89 06 07 

(71) Instytut Budownictwa, Mechanizacji 1 
Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa 

(72) Kupczyk Adam, Brzozowski Tomasz, 
Oomasiewicz Tadeusz 

(54) Kolektor do dojarkl 
(57) Kolektor do dojarki charakteryzuje się 
tym, że aa separującą komorę /6/ w wyżezej 
części korpusu górnego /l/ połączoną z króćcea 
/9/ doprowadzającym podciśnienie robocze, a 
w dolnej części połączoną poprzez gniazdo /7/ 
zaworu odcinającego /8/ z główną komorą /4/ 
kolektora. Zawór odcinający /8/ ma wyetęp /18/ 
ustalający pływak /20/. Kroće skośne /5/ 
kolektora są ustawione stycznie do bocznej 
ścianki głównej komory /A/. /I zastrzeżenie/ 
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4(51) A01J A2(21) 279971 (22) 89 06 13 

(71) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego -
Akademia Rolnicza, Warszawa 

(72) Kupczyk Ada», Domasiewicz Tadeusz, 
Przemyski Krzysztof. Zdun Kazimierz 

(54) Kolektor do dojarkl 
(57) Kolektor do dojarki zaopatrzony w pływak 
/3/ charakteryzuje sis tym, że w pokrywie 
dolnej /l/ znajduje się kanał /7/ łęczacy ko
lektor z króćcem /ii/. W membranie /9/ zamo
cowany jest trzpień /8/ i ruchomy zestyk /10/, 
a w naczyniu /12/ z membranę /9/ znajduje się 
zestyk stały /11/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) A01N Al(21) 274640 (22) 88 09 12 
(71) Instytut Przemysłu Organicznsgo. Warszawa 
(72) Ptaszkowsks Janina, Gorska-Poczopko 

Osdwiga, Bakuniak Edmund, Choinka Aniela, 
Fortuna Waldemar 

(54) środek grzybobójczy 
(57) Środek zawiera Jsko substancję aktywne 
mieszaninę trimorfamldu tj N-/l-formamldo-2, 

2 , 2 - t r i c h l o r o e t y l o / m o r f o l l n y z t r i a d l a e n o l e a 
t j 2 - / 4 - c h l o r o f e n o k e y / - 3 , 3 - d l m e t y l o - 1 - / 1 , 2 , 4 -
- t r i a z o l - l - l l o / - 2 - b u t a n o l e m . środek może być 
stosowany do z w a l c z a n i a chorób r o é l i n , wywo
ływanych p rzez grzyby p a t o g e n i c z n e , e zw łasz 
cza a t a k u j ą c y c h l i ś c i e , ż d ź b ł e i k ł o e y z b ó ż . 

/ I z a s t r z e ż e n i e / 

4(51) A01N Al (21 ) 274641 (22) 88 09 12 

(71) I n s t y t u t Przemysłu Organ icznego , Werezawa 
(72 ) Gorska-Poczopko J a d w i g a . Ptaezkowska 

d a n i n a , Bakuniak Edmund, Choinka A n i e l a , 
Fortuna Waldemar 

(54) środek grzybobójczy 
( 57 ) środek z e w i e r a Jako subs tanc ję aktywne 
mieszaninę t r i m o r f a m l d u - t j N - / l - f o r m a m i d o -
- 2 ~ , 2 , 2 - t r l c h l o r o s t y l o / m o r f o l i n y z p r o p l k o n s -
zolem t j 1 - C2-/2,4-dichlorofsnylo/-4-propylo-
- 1 . 3 - d i o k s o l a n - 2 - y l o m s t y l o J - l H - l , 2 , 4 - t r i a z o -
lem. środek przeznaczony J e s t do z w a l c z a n i a 
chorób r o ś l i n wywołanych p r z e z grzyby p a s o ż y t 
n i c z e . / I z a s t r z e ż e n i e / 

4 ( 5 1 ) A22C A l ( 2 1 ) 274619 ( 2 2 ) 88 09 09 

(71) Okręgor.a P r z e d s i ę b i o r s t w o Przemysłu 
Mięsnego , Katowice Z a k ł a d O b s ł u g i 
T e c h n i c z n e j Przemysłu Mięsnego, Chorzów 

(72 ) Kaniuke A n d r z e j , Romański Marek , Kempny 
Zygmunt, Zemanek Janusz , Muras M i c h a ł 

( 5 4 ) Urzędzen ie podnośnikowo za ładowcza , 
zwłaszcza do maszyn prze twórs twa 
mięsnego 

(57) Urządzenie Jest zbudowane z zestawu zes
połów obejmującego: - przenośne konstrukcję 
nośne mająca podetawę /3/ o symetrycznej budo
wie i wymienny słup /Z/ o zróżnicowsnej wyso
kości, - prostopadłościennę skrzynkę napędowe 
/l/, wymienne reaiona /3/ o kilku długościach 
/R/ i szerokościach końcówki przy długościach 
/R/ ramion /8/ skojarzonych swa wielkośclę w 
stosunku do wysokości słupa /2/, oraz wymienne 
typy wideł /9/, w których uchwyt /12/ wału prze
gubu ramienia /8/ usytuowsny jest w Jednym z 
trzech boków tych wideł /9/. /3 zastrzeżenia/ 



4 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 6 /424/ 1990 

4(51) A47H Al(21) 274567 {22) 88 09 08 
(75) Młynarski Zbigniew, Warszawa 
(54) Taśma do firan 1 zasłon 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania taśmy usztywniającej górna krawędź zawieszanych materiałów użytkowych 1 dekoracyj. nych, ułatwiającej układanie ich w estetyczne fałdy. 
Taśmę wykonano z aateriału oblanego tworzywem sztucznym technologia wtrysku. Zaczepy /I/ sa trwale połączone z najdłuższymi sztywnymi odcinkami /2/ i są usytuowane w środkach Ich długości. Najkrótsze sztywne odcinki /3/ zapewniają kształtowanie zagięć czół fałd. Czoła fałd są kształtowane przez sztywne odcinki /4/- Odległości pomiędzy sztywnymi odcinkami są tak dobrane aby połączenia odcinków pracowały tak jak połączenia przegubowa. /7 zastrzeżeń/ 

4(51) A47H Al(21) 274646 (22) 88 09 13 
(75) Dąbrowski Aleksander, Matysek Krystyna, 

Młynarski Zbigniew, Poradzki Andrzej, 
Warszawa 

(54) Taśma do flran i zasłon 
(57) Taśma wykonana Jeat z tkaniny /l/ obla
nej tworzywem sztucznym. Na końcach pionowych, 
sztywnych odcinków /2/ umieszczone są zsczepy 
/3/. Zac; epy /3/ umieszczone są w środku dłu
gości poziomych, sztywnych odcinków /4/, 
kształtujących środkowe części obrysów fałd. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) A61F Al(21) 274526 (22) 88 09 05 
(71) Przedsiębiorstwu Automatyki Przemysłowej 

-MERA-PNEFAL-. Warszawa 
(72) Bok Tadeusz, Dmowski Ryszard, Jaszczyk 

Marian , 
(54) Metoda wytwarzania pierścienia zastawki 

serca 
(57) Metoda wytwarzania zastawki serca technologią drążenia polega na tym, że na elektro-drężarce drutowej w tulejce wykonuje się precyzyjnie wstępne obróbkę wewnętrznego kształtu 

/7/ uzyskując pierścień /8/ z otwarte wewnęt
rzne przestrzenią /9/. 

Następnie prowadzi się obróbkę elektro
erozyjną lub elektrochemiczne występów /16/ 
i /17/ pierścienia /8/ 1 wewnętrznego kształ
tu /li/ i /22/ jednolitymi lub okładanymi 
elektrodami. Pierścień /8/ mocuje się w po
mocniczym przyrządzie i obrabia dwustronnie 
występy /16/ i /17/ oraz kształt wewnętrzny 
/li/. Naatępnie po obrobieniu na tokarce 
kształtu /15/ odcina się z pierścienia /8/ 
pierścień /14/, który mocuje się w pomocniczym 
przyrządzie do obróbki kształtu /22/ i wystę
pów /17/. Wysokość tulejki,z której wykonuje 
Się pierścień /8/ jast krotnością wysokości 
/h/ pierścienia /14/. pozwala to dwustronnie 
1 wielokrotnie wykonywać pierścień /14/ z 
pierścienia /8/. /4 zastrzelenia/ 

4(51) A61H A2(21) 275968 ( 2 2 ) 88 11 24 

(75) Kaczmarek Wojciech, Warszawa 
(54) Sposób i urządzenie do masowania 
(57) Zgodnie ze sposobem na masowaną powierzchnię wywiera się naciek elementem wirującym. 

Urządzenie ma obudowę z uchwytem. W obudowie umieszczony Jeet napęd, z którego obroty przenoszone są na elementy wirujące mające kształt obłej figury geometrycznej. 
/5 zaetrzężeń/ 

4(51) A61K A1(21) 274656 (22) 88 09 '12 
(75) Ryszka Florian, Sosnowiec 

Mozołowakl Felicjan, Cielenia Góra 
Dolińska Barbara, Katowice 
Ryszka Azalina, Sosnowiec 

(54) Sposób otrzymywania kortykotroplny 
(57) Sposób otrzymywania kortykotroplny z przysadek mózgowych zwierząt rzeźnych, polega 
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na wstępnej konserwacji świeżego surowca po
przez głębokie zamrażanie 1 liofilizację, na 
wybiórczej ekstrakcji surowca rozpuezczel-
niklaa organicznym, ne strącaniu rozpuszczal
nikiem organicznym półproduktu i rozpuszcze
niu go w wodny» roztworze przy pH 3,0, a nas
tępnie na oddzieleniu substancji balastowych 
przy pH 4,5-6,5 i poddaniu wybiórczej aorbcjl 
horaonu pozostającego w roztworze na kolumnie 
wypełnionej katlonitea. Wybiórczo eluowany 
horion poddawany Jaat selektywnemu etręcenlu 
poprzez zwiększenia atęianla rozpuszczalnika, 
a osad zawierajęcy kortykotropinę jaat prze
mywany etanole» i suszony acetone». 

/7 zastrzeżeń/ 

4(51) A61K Al(2i; 278939 (22; 89 04 18 
(30) 88 04 19 - DE - P 3813043.2 
(71) Bioteat Pharaa GabH, Oreielch, DE 

(54) Sposób wytwarzania preparatu o aktyw
ności przeciwciała 

(57; Sposób wytwarzania preparatu o aktyw
ności przeciwciała z Mleka siarkowego ssaków 
nie uodpornianych z pisrwszych 30 godzin post 
partu» polega na rozcieńczeniu mleka siarko
wego za pomoce wody, pasteryzowaniu, oddziela
niu kazeiny 1 t łuszczu, zatęzanie i s t a b i l i z o 
wania serwatki eiarowej. Preparat można stoso
wać do leczenia schorzeń bakteryjnych albo 
wywołanych tokaynę, w szczególności ciężkich 
biegunek przy schorzeniach AIDS, biegunki, 
wrzodów żołądka i j e l i t a Jak również chro
nicznych 1 ostrych zakażsń Yersinia 1 do 
zwalczania pierwotniaków. /7 zastrzeżeń/ 

4(51) A61K A2(21) 279932 (22) 89 06 08 

(71) Cheaiczne Spółdzielnia Pracy "FLORINA", 
Kraków 

(72) Pawlak U l a n a , Suchan Barbara, Bigda 
Teraaa 

(54) Lakier do paznokci 

(57) Lakier składa aię z octanu ety lu w i l o ś c i 
10,000 do 15,000 części wagowych, żywicy for-
aaldehydowaj w i l o ś c i 7,000 do 10,000 części 
wagowych, poliaaru metakrylowego w i l o ś c i 0,100 
do 0.5O0 części wagowych, f ta lanu dwubutylu 
w i lośc i 5,000 do 9,000 części wagowych, l a 
kieru nitrocelulozowego w i l o ś c i 55,000 do 
75,000 części wagowych ořez kolagenu z e lee-
tyna w i l o ś c i 0,000 do 7,000 części wagowych 
i środków odżywczych w i l o ś c i 0,000 do 7,000 
części wagowych. / I zastrzeżenie/ 

4(51) A61M Al (21) 273144 (22) 88 06 17 

(75) Pokazy s Waldemar, Warszawa; Goaułka 
Witold, Warszaw»; Filczewaki Mleczyeław, 
Warszawa 

(54) Przyrząd do doodbytnlczego podawania leku 

(57) Przyrząd ma pojemnik wykoneny w części 
górnej / 4 / w kształc ie stożka. Część górne 
/V Jest zespolona z pierścienica / 6 / aajęcya 
dno / 6 / w kaztałcle wypukłej, elastycznej 
aeabrany, przy czy» elementem zabezpieczaj«cym 

przed otwarcie» elę opróżnionego z leku po-
Jeanlka jee t grzybek / 7 / umieszczony ne środ
ku dna poJeanlka, naprzeciwko gniazda / 8 / na 
zakończeniu otworu r u r k i . /2 zeatrzeżenle/ 

4(51) A63F A1(21) 280345 (22) 89 06 29 

(75) Terllński Henryk, Ozlewkowlce. 
Zajączkowakl Wiesław, Wrocław 

(54) Gra planszowa oparta na konblnatoryce 
(57) Gra planazowa charakteryzuje elę ty», że 
na planszy /l/ w kształcie wleloboku eę wy
kreślone pole trójkętów równoramiennych /2/, 
na których układane eę figury geometryczne 
utworzone z kaalanl w kaztałcle trójkętów rów
noramiennych orez kealeni w kaztałcle kwadra
tu. Planeza /l/ pocięta jeet wzdłuż przekąt
nych na kwadraty /7/ i trójkęty równoramienne 
/8/, które poleczone eę giętkie aateriałea /9/. 
Na obwodzie planeza /l/ aa wycięcia /10/ w 
aiejecach przecięć kwedretów /7/ i trójkętów 
/8/ oraz otwory /li/, przez które przewleczo
ne są cięgno /12/ zakończone elementem oporo
wym /13/. /5 zastrzeżeń/ 
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DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

4(51) B010 Al(21) 274606 (22) 88 09 09 
(71) Instytut Chenil Nieorganicznej, Gliwice 
(721 Ratajska Halina, Gorzelany Krystyna 
(54) Sposób filtracji zawiesiny uwodnionego 

dwutlenku tytanu 
(57) Przedmiotem wynalazku Jest sposób filt
racji zawiesiny uwodnionego dwutlenku ty
tanu w kwasie pohydrolltycznym w filtrach 
typu Moora przy produkcji bieli tytanowej me
toda siarczanowa. Sposób charakteryzuje się 
tyra, že do hydrolizatu wprowadza się wodny 
roztwór flokulanta o charakterze Jonowym na 
bazie poliakryloealdu w ilości 5-30 a' rozt
woru zawierajęcego 0,1-0,5% substancji czyn
nej na 100 m* hydrolizatu. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B01D Al(21) 280852 (22) 89 07 31 
(30) 88 08 02- - DE - P 3826237.1 
(71) Hugo Petersen, Geeellechaft for 

verfahrenatechnischen Anlagenbau mbH 
und CO.KG, Wiesbaden, DE 

(72) Seipenbusch Ourgen, Kotech Herbert 
(54) Sposób desorpcji adsorbentu obciążonego 

szkodliwymi substancjaal. oraz urządzenie 
do desorpcji adsorbentu obciążonego sub
stancjami szkodliwymi 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, že do ob
ciążonego adsorbentu doprowadza się utlenia
jący gaz zawierajęcy tlen tak, že adsorbent 
zostaje ogrzany do temperatury desorpcji 
przez częściowe utlenienie. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, že 
do stopnia desorpcji /4/ «łączona jest komora 
spalania /8/ stanowiąca urządzenie rozruchowe 
utleniania, przy czym do komory spalania /S/ 
dołączony jest przewód /l1a/ doprowadzający 
gaz utleniający. /13 zastrzeżeń/ 

4(51) B010 Al(21) 280932 (22) 89 08 04 
(71) Zakłady Galanterii z Tworzyw Sztucznych 

"IGAL", Inowrocław 
(72) Balcarek Zbigniew, Dopierała Wojciech, 

Hełminlak Oerzy 
(54) Element wypełnienie do apsretów absor

pcyjnych i rozdzielczych 
(57) Element wypełnienia na kształt kuli, któ
rej wnętrze stanowi kołowa przegroda /l/ oraz 
dwie pary grodzi /2/ w postaci odcinków koła, 
natomiast powierzchnia zewnętrzna /3/ aa wy
cięcia /4/ w postaci odcinków pierścieni. 

/Z zastrzeżenia/ 

4(51) B01F 
(71) 

A2(21) 279980 (22) 89 06 12 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze 1 
Handlowe 'DELCO" Sp. z o.o., śrem 

(72) Starzak Marian, Krzemień Wlaaława, 
Kurlata Wacław, Kowalska Elżbieta, 
Ourczak Roman 

(54) Sposób przygotowania przeciwutleniączy 
zdolnych do tworzenia emulsji wodnych 

(57) Sposób według wynalazku polega na roz
puszczaniu 100 części wagowych przeclwutlenia-
cza typu fenolowego i/lub aainowago w roz
puszczalniku mieszający» się z wodą oraz le
czeniu otrzymanego roztworu z roztworaa wod
nym, korzystnie 40-procentowya mocznika w 
ilości 15-20 części wagowych oraz z emulgato-
rea niejonowym, przy czym jako rozpuszczal
nik stosujš się rozpuszczalnik mieszający się 
z wodą, jakt octan metylu, metanol, etanol', 
aceton, eter glikolu etylanowego lub dwuety-
lenowego i inne w ilości 5-50 części wagowych, 
zaś Jako eaulgator niejonowy korzystnie sto
suje się produkty reakcji tlenku etylenu z 
alkilofenolaai w Ilości 5-40 części wagowych. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) 8010 Al(21) 271575 (22) 88 03 31 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Przeaysłu Bstonów "CEBET", Warszawa 
(72) Grubińki Mieczysław. Mazgajskl Oerzy, 

Obonski Edward, Kopal Jan, Rajnak 
Jerzy 
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(54) Sposób i urządzanie do wieloczynnościo
wego otwierania pokrywy autoklawu 

(57) Sposób 1 urządzania stosuje sie w proce
sie hartowania batonu komórkowego. Sposób po
lega na ty», ze proces otwierania pokrywy 
jest podzielony na trzy czynności. W pierw
szej czynności zostaje utworzona szczelina 
wentylacyjna przez wstępne uchylenia pokrywy 
na skutek częściowego jej obrotu, lecz przy 
mechanicznym połączeniu zębów pokrywy i auto
klawu. 

Druga czynność polega na zatrzymaniu 
pokrywy w pośrednia położeniu do czaau całko
witego wyrównania nadciśnienia w autoklawie. 
Natomiast czynność trzecia rozpoczyn 
od chwili dalszego obrotu pokrywy do całkowi
tego rozłączenia zębów i uniesienia Jej w 
górne położenia. 

Urządzenie charakteryzuje ale tym, że do 
pierścienia autoklawu /20/ przyspawany Jest 
korpus /l/ z prowadnicę /2/, w której Jeat 
suwak /3/ blokujący przesuw śruby /18/ wkrę
conej do wspornika /17/ przytwierdzonego do 
pokrywy /21/, a której mocujące zęby /Zp/ maję 
podcięcia. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) B05B Al(21) 274730 (22) 88 09 15 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów 

Szynowych, Poznani Przedsiębiorstwo 
Innowacyjno-Wdroźsnlowe "OMEGA* Spółkę 
z o.o., Poznań 

(72) Medwid Marian, Marciniak Zygaunt, 
Slenlcki Adas, Oźóg Zdzisław, Płotkowiak 
Jacek, Krawczyk Jacek 

(54) Urządzenie rozpylające do olejowego saa-
Töwanla obrzeży kół, zwłaszcza pojazdów 
trakcyjnych 

(57) Urządzenia rozpylające do olejowego sma
rowania obrzeży kół pojazdów trakcyjnych na 
poapę zasilającą, którą stanowi tłok pneuma
tyczny /2/ oddzielnie prowadzony w otworze 
korpusu /!/ 1 tłoczek hydrauliczny /5/ prowa
dzony w otworze cylindarka /4/. Dysza rozpy

lająca /13/ aa poniżej pierścienia uszczelnia
jącego /15/, zamykającego od dołu otwór rozpy
lacza /12/, przekrój w kształcie trójkąta 
równobocznego ze ściętyai wierzchołkami two
rząc wzdłuż boków trójkąta z cylindryczną 
końcówką nasady dyszy /11/ trzy szczeliny. 

/2 zastrzelenia/ 

4(51) B05B Al(21) 282028 (22) 89 10 26 
(71) Instytut Mschaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Kaczyńska Jolanta, Jelonek Andrzej, 

Clelirtekl Piotr 
(54) Głowicą do urządzeń malarskich, zwłaszcza 

do pistoletów malarskich typu bezpowiet-
rznego 

(57) Głowica ne wymienny element w postaci 
trzpienie /4/ 2 ogranicznikiem /7/ Jego obrotu, 
zawierający w swoln otworze centrycznie usytu
owaną względen głowicy dyszę /5/. Trzpień /4/ 
z dyszą /5/ umocowany jeat obrotowo w gnieź
dzie /3/ korpusu /2/ głowicy. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) B05C Al(21) 274525 (22) 88 09 05 
(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawš 
(72) Sosnowski Jacek, Marczyński Wiktor, 

Kuszczak Aleksy 
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(54) Urzędzenle do elektrostatycznego nanoeze-
ïïîa powłokf zwłaszcza malarekich 

(57) Istota urzędzenle polega na ty*, ze jego 
generator naplecie składa ala z dielektrycz
nego cylindra /7/, wewnątrz którego usytuowa-
ny jeet wirujecy element /9/ napędzany minia
turowy* silnikiem /8/. Przy czyn, cylinder /7/ 
Jeet połączony przewodem /10/ z dysz» wyloto
wa Z4/ przepływającego materiału powłokowego. 

/2 zastrzelenia/ 

4(51) B05C Al(21) 274706 (22) 88 09 16 
(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Ruclneki Oanuez, Szymański Henryk, 

Kubicki Adrian, Stępień Zbigniew, 
Przesmycki Eugeniuez 

(54) Manipulator do nanoszenia pokryć 
ochronnych 

(57) Manipulator charakteryzuje się tya, te 
aa budowę segmentowe, w której eegaent środ
kowy /Z/ jset segmentem wymienny» 1 zawiera 
pionowe belkę /7/, o przekroju Ceownika, do 
którego półek zeaocowane są dwie' pionowe pro
wadnice /8/, o przekroju kołowy. Prowadnice 
/e/ służę do prowadzenia wózka /14/ majęcego 
uchwyt /25/ pistoletów natryskowych /ZA/, 

które w tya celu mają rolki prowadzące /15/ o 
wklęsłych powierzchniach roboczych, którymi 
obejmuję pionowe prowadnice /8/. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) 8068 Al (21) 274678 (22) 88 09 13 
(71) Instytut Spawalnictwa, Gliwice 
(72) Sędek Piotr, Kozelekli Włodzimierz 
(54) Motowlbretor do stabilizacji wibracyjnej 

Construkc.1l, zwłaszcza spawanych, odle
wanych 1 przerablanych plastycznie 

(57) Motowlbrator do stabilizacji wibracyjnej 
wymiarów konetrukcji, zwłaszcza spawanych, 
odlewanych i przerabianych plastycznie składa 
Się ze stojana /l/ w kształcie pierścienia z 
promieniowo wykonanymi żłobkami, przymocowane
go do Jednej z tarcz łożyskowych /5/, a zeepół 
wirujecy składa się z pierwszej nieruchomo za
mocowanej ne wałku /a/ «asy nliewyrównoważonej 
/9/ wraz z przymocowany» do niej wirnikiem 
/15/ 1 drugiej mesy nlswyrównowazonsj /10/ 
aajęcej możliwość obrotu względem pierwszej i 
zabezpieczonej przed samoczynnym obrotem 1 
ułozyskowany Jest w dwóch łożyskach /6/ 1 /7/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B078 Al(21) 274581 (22) 88 09 07 
(71) Toruriekls Zakłady Urządzeń Młyńskich 

-SPOMASZ", Toruń 
(72) Zawadzki Euzebiusz, Morawski Bogusław, 

Mleczak Maciej, Lemański Edwin, 
Gosclnska Zofia 

(54) Urządzenie do separseji sitowa i i czysz-
czenle""kaezek w strumieniu powietrza 

(57) Urzędzenie do separacjl altowej i czysz
czenia kaszek w strumieniu powietrze posiada 
podwójny zeapół odblerajęcy przesiewy /li/, 
w którym wprowadzono tuleje dystansuj ęce /18/ 
alędzy układy rozdzielcze /12/ a podwójne ryn
ny transportujęce /l5/ które po skręceniu z 
ramę /21/ tworzą przestrzenie /17/ pozwalajęce 
na swobodne obsługę przestawnych zsuwni /14/ 
1 kontrolę oraz czyszczenie podwójnych rynien 
traneportujęcych /15/. Ponadto układy roz
dzielcze /12/ posiadaj» na swej długości po
przeczne przegrody /13/ pozwalajęce na dokład
ne oddzielenie przesiewów spod każdej ramki 

http://Construkc.1l
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altowej dolnych pokładów podwójnego zespołu 
altowego /8/ /5 zastrzeżeń/ 

4(51) B08B 
F24F 

A2(21) 279954 (22) 89 06 12 

(71) Centralny Ośrodek Techniki Medycznej, 
Warszawa; KZSSMiL Biuro Konatrukcyjno-
-Technologiczne "TELMED" , warszawa 

(72) Białecki Ada». Najnert Oonat 
(54) Urządzenie do pudrowania rękawic chirur

gicznych 
(57) Urządzanie aa na blacie /3/ konstrukcji 
wsporczej /l/ osadzona osłonę /4/ koaory pud-
rownlczej z podświetleniem 1 otwartą przest
rzenią robocza /4a/. pod które jest usytuowa
ny kanał wyciągowy /5/, połączony złączeń 
elastyczny» /6/ z komora sawną /2a/ bocznej 
szafki /2/ tej konstrukcji wsporczej /t/, 
przy czyn wewnątrz szafki /2/ Jest umleazczo-
na oałona /8/ filtrów /7/ wielokrotnego uży
cia, połączona zs pośrednictwem złącza elaa-
tycznego /13/ z wentylatorer wyciągowy* /9/, 
napędzanym sllnikie» elektrycznya /10/, który 
Jest zawieszony na cięgnach guaowych /12/, a 
wylot wentylatora /9/ Jest połączony z kana
łem wentylacyjny» /11/. /1 zastrzeżenie/ 

4(5l) 808B Al(21) 280552 (22) 89 07 12 
(30) 88 07 12 - FR - 8809464 
(71) CdF Ingénierie ETR, Douai Cedex, FR 
(54) Urządzenie do czyszczsnle remy drzwi 

piece koksowniczego 
(57) Urządzenie zawiera pierwszą płytę /l1/ 
podatną na zbliżenie, oddalenie 1 regulowanie 
położenia względea oczyezczenej ramy drzwio
wej oraz drugą płytę /12/ zamontowaną przed 
pierwsze płytę /ll/ wykonując» ruch pionowy 
w kierunku /A/ względea płyty /li/, zespół 
prowadnic umieszczony pomiędzy pierwszą a dru
gą płytą /li, 12/ oraz zespół napędowy do wyt
warzania przemienny ruch pionowy. Druga płyta 
/12/ służy jako wspornik wlelonarzędziowy 
/23, 27, 36, 40/ do skrobania raay drzwiowej. 
Zawierają ona narzędzia do czyszczenia czoło
wych powierzchni bocznych raaiaków raay drzwio
wej składających się z frezów /2V osadzonych 
obrotowo w łożyskach /22/. Łożyske /22/ znaj
dują się ns boku drugisj płyty /12/, przy 
czym każdy frsz /23/ Jest trwała połączony z 
napędowym uchwytem /24/ współpracującym z Zę
batką /26/ zamocowaną na boku pierwszej płyty 
nieruchomej /11/ /7 zaatrzazan/ 

4(51) 809B Al(21) 274610 (22) 88 09 09 
(71) P.P. Rafineria Nafty im. Władysława 

Gomułki, Oedlicze 
(72) Oorynek aózef, Brach Bronisław, Topolski 

Oanuez, Pelc Henryk, Romanow Dan 
(54) Sposób utylizacji porafinacyjnej ziem 

odbarwiających 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przek
ształcenia porafinacyjnych ziem odbarwiających 
w użyteczny sproszkowany materiał obojętny. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
w mieszalniku fluidyzacyjnym alaaza się ziemię 
odbarwiającą w ilości 2 do 50% wagowych oraz 
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proszkowy, nieorganiczny nośnik w lloscl 50 
do 98% wagowych, przy wzrastającej tempara-
turze zlota od tsaperatury otoczenia do 130°c. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B09B Alf21) 274650 (22) 88 09 13 
(71) Hölter Heinz, Gladbeck, DE 
C72) Holter Heinz, IgelbCschsr Heinrich, 

Gresch Heinrich, Oewert Hsrlbert 
(54) Sposób wytwarzania bezpyłowych, ekłado-

walnych mas popiołów lotnych 1 urządze
nie do wykonania tego sposobu 

(57) Sposób polega na tya, że popioły lotne 
lub pozostałości miesza ale z ilastymi ma
teriałami hałdowymi l/lub mediami typu aoll 
aż do uzyskania odpornej na wymywania miesza
niny. 

Urządzenie charakteryzuje się tya, ze 
aa nadmuchowe i/lub przenośnikowe urządzenia. 
Jak maszyny do wdmuchiwania podaadzkl i prze
nośniki wstrząsowe /11/, /14/ lub transpor
tery ślimakowe /10/, /16/, którym przypo
rządkowane są poszczególne komponenty według 
zadanej receptury oraz urządzenia ważąca 1 
dozujące /6, 7, 8/, przy czym traneportery 1 
wirówki wstrząsowe sa ustawione tak, aby dop
rowadzały niezbędne ilości materiału do urzą
dzeń ważących i dozujących, a z d uglaj stro
ny aby przenosiły odpowiednie ilości materia
łów do pustej przestrzeni pod ziemię, ewen
tualnie zwałowały Je nad ziemię. 

/8 zastrzeżeń/ 

4(51) B21B Al (21) 274579 (22) 88 09 07 
(71) Kombinat Metalurgiczny - Huta la. Lenina, 

Kraków 
(72) Traps Krzysztof, Kowalczyk Oózef, 

Godawa Teodor, Białek Feliks, Wierzbicki 
Henryk, Kwater Antoni 

(54) Układ stabilizacji anlotu na szerokości 
walcowanego pasas 

(57) Układ aa blok stabilizacyjny /1/. któ
ryś stabilizator ciśnienia /4/ Jest poleczony 

z siłownikami rozporowymi /5/ poduszek walców 
roboczych poprzez zespół zaworów azybkoodcina-
Jęcych /7/, a stabilizator ciśnienia /4/ Jaet 
zasilany z akumulatora ciśnieniowego /8/ blo
ku ciśnieniowego /2/ zaopatrzonego w zespół 
sterowniczy /10/ 1 połęczony z układea zasi
lania /3/. Zeapół sterowniczy /10/ aa impul
sowy rozdzielacz /li/ wzrostu ciśnienia i Im
pulsowy rozdziolacz /12/ spadku ciśnienia 
łaczęc akumulator ciśnieniowy /8/ ze stabiliza
torem ciśnienia /*/. Zespół sterowniczy /10/ 
aa zawór redukcyjny /14/ ainlaalnego ciśnie
nia, łęczęcy układ zasilania /3/ z blokiem 
stabilizacyjnym /l/ poprzez blok ciśnieniowy 
/2/. /4 zaatrzężenia/ 

4(51) B21C A1 (21) 274679 (22) 88 09 13 
(71) Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw 

Maszyn 1 Urządzeń Hutniczych 
-HUTMASZPR03EKT-HAPEK0", Katowice 

(72) Wyleżoł Andrzej, Kania Antoni, Pliczko 
Karol, Lazar Marian, Urbaniec Stanisław 

(54) Urządzenie do odbioru 1 układania pra-

(57) Urzędzenie aa do ramy /l/ oaadzonej ns 
kołach /2/ przyaocowane dnie korby zębata /3 
i /4/, które poprzez łęcznlkl /5/ połączone 
są z wahaczami /6/ i /7/. Oo korby zębatej 
/4/ przymocowana Jeat końcówka kulista /li/ 
tłoczyska /10/ przynależnego do siłownika /9/, 
zabudowanego obrotowo na korbie zębatej /3/. 
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Do ramy /V przymocowany Jaet od dołu uchwyt 
/12/, który połączony jest z końcówkę kuliste 
/13/ przymocowane do tłoczyska siłownika /15/, 
zabudowanego przegubowo do podłoża. 

/I zastrzeżenia/ 

4(51) B22C Al(21) 274637 (22) 88 09 07 
(71) Instytut Odlewnictwa, Kraków 
(72) Młodnicki Stanisław, Kluza Kazimierz, 

Baliński Andrzej, Olszowski Tadeusz, 
Marciniec Bogdan, Foltynowlcz Zenon, 
Urbaniak Włodzimierz 

(54) Saaoutwardzalna masa foraieraka lub 
rdzeniowa 

(57) Masa foraieraka według wynalazku, skła
dająca się ze 100 części wagowych piasku 
kwarcowego, 0,4-1,5 części wagowych utwardza
cza kwaśnego i 1,2-2,0 części wagowych spoi
wa w postaci zawierajęcej ailan żywicy synte
tycznej, charakteryzuje się tym, že jako si
lan zawiera v- -anlnopropylotert - butokey-
dwuetoksysilan o wzorze /t-CuHg0//C_H 0_ 
Si/CH2 NH2 w ilości 0,2-3,0 części wagowych 
na 100 części wagowych spoiwa. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) 8238 Al(21) 274539 (22) 88 09 05 
(71) Fabryka Szlifierek "PONAR-ŁÓDŻ", Zekłady 

Mechaniczne In. 3. Strzelczyke, Zakład 
Rozwoju i Szlifierek Zadaniowych, Łódź 

(72) Kozia reki Andrzej, Kopyckl Oan 
(54) Prowadnica prętów 
(57! Prowadnica prętów charakteryzuje się tya, 
ze stanowię ję trzy płaszczyzny /l/, /2/ i /3/ 
z tym, iż dwie płaszczyzny /l/ i / •/ styka ję 
się ze sobe krawędziami pod ketem 30-120° na
tomiast płaszczyzna /3/ nie styka »ię z płasz-
czyznaai /l/ i /2/ i jaat usytuowana przesuw
nie w osi etanowiacej dwusieczne keta pomię
dzy płaazczyznaal /l/ 1 /2/. Ponadto każda z 
powierzchni płaszczyzn /l/ i /2/ jsst równa 
lub większa od powierzchni pręta, natomiast 
powierzchnia płaszczyzny /3/ Jest równa lub 
mniejsza od powierzchni pręta. Prowadnica 
eet przeznaczona do obrabiarek skrawających 
ub ściernych. /2 zastrzeżenia/ 

PATENTOWEGO 11 

4(51) B23B Al (21) 278081 (22) 89 03 03 
(71) Koabinat Przaayełowy Huta "STALOWA WOLA", 

Fabryka Maazyn, Janów Lubelekl 
(72) Głaz Władysław 
(54) Pogłeblacz do fazowania otworów, zwłasz

cza na wewnętrznych powierzchniach ele
mentów typu widełki 

(57) Pogłębiacz charakteryzuje się tym, że na 
korpus /!/ z osiowymi kanałkami na płytki /5/ 
skrawajęce. W korpus /l/ wkręcony jest trzpień 
/2/ centrujęcy z podkładkę /3/ i nakrętkę /A/. 

/5 zaetrzężeń/ 

4(51) 823K A1Í21) 274626 (22) 88 09 12 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Grzebalski Oan, Szczepański Zbigniew, 

Bladurt Ryszard 
(54) Grot lutowniczy, zwłaszcza do połączeń 

obwodowych 
(57) Grot wyposażony Jest w dwis tuleje /l, 2/ 
połęczona w obszarze czołowym /3/ grota elek
trycznie 1 mechanicznie. Przestrzeń między tu-
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tulajait /l, 2/ wypełniona jaet z aasa elektro-
izolacyjnę /4/ o dobrej przewodności cieplnej. 
Powierzchni» czołowa /3/ grota oraz Jago po
wierzchnie zewnętrzna i wewnętrzna pokryta sa 
na wyeokości /l/ warstwę materiału adhazyjne-
go. /2 zaatrzeienia/ 

4(51) B23K Alf 21) 274690 (22) 88 09 14 
(71) Przedsiębiorstwo Autoaatykl Przemysłowej 

-MERA-PNEFAL", Warszawa 
(72) Sukat Krystyna. Drzewiecka Sylwestra, 

Woźniak Barbara, Krawczyk Bożena, 
Millar Anna, Dęb row»ka Zofia 

(54) Topnik w poatacl paaty tlkaotropowej 
(57)Topnik składa się z 5-25% wagowych cztero-
boranu sodowego, 15-50% wagowych fluoroboranu 
potasowego, 1-5% wagowych krzemionki koloidal
nej, 79-20% wagowych wody destylowane]. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B23K Al(21) 274762 (22) 88 09 16 
E210 

(71) Zakład Elektroniki Górniczej, Tychy 
(72) Wieczorek Konrad, Michalik Piotr 
(54) Sposób łączenia gniazd z pokrywani obudów 

metalowych oraz przyrząd do łączenia 
gniazd z pokrywę»! 

(57) Zgodnie ze sposobem naroża pokrywy pod
dawane sa naprężenloa wstępnym. Przyrząd aa 
na pionowej podstawie / y zamocowaną obrotowo 
pionowa płytę /4/ zaopatrzoną w 
narożach w krzywkowe i obrotowa zacieki /5/ 
stykajęce aię z oaadzonymi suwliwie na trzpie
niu /6/ łapani /7/. Pionowa płyta /4/ aa co 
najaniaj dwie pionowe i Jedną pozioaą podpo
rową lietwę o powierzchni wystającej ponad 
roboczą płaszczyznę pionowej płyty /4/. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) B23K A2(21) 279919 (22) 89 06 09 
(75) Pęt lak Roman, Olaztyn 
(54) Sposób wytwarzania paet lutowniczych 
(57) Spoaób polega na tya, ze wszystkie skład
niki wchodzące w ekład pasty Jaki natale, tlen-

PATENTOWEGO Nr 6 /424/ 1990 

ki ««tali, topniki 1 aktywatory, po dokładnym 
wymieszaniu podaje się na wielowalcową wal
carkę, składającą się z co najaniaj z dwóch 
poziomych walców o zróżnicowanych co najaniej 
o 20% prędkościach obrotowych. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B23P A1(21) 274716 (22) 88 09 16 
(75) Zakolaki Wojciech, Warszawa 
(54) Spoaób regenerac.11 głowicy 
(57) Sposób regeneracji polega na wypalaniu 
głowicy do całkowitego zwęglania resztek sma
ru 1 piaskowaniu Jej. Następnie miejsca usz
kodzone oznacza aię i wycina, po czym podgrze
wa się w piecu do temperatury 280-33O°C i spa
wa elektrodą niatopliwą w osłonie gazu obo
jętnego, przy czya prąd apawanla reguluje aię 
od 100 do 180 A. Głowicę obrabia aię wiórowo 
i sprawdza się szczelność. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B23Q Al(2l) 274540 (22) 88 09 05 
(71) Dąbrowska Fabryka Obrabiarek -PONAR-DEFUM-, 

Dąbrowa Górnicza 
(72) Kula Antoni 
(54) Urządzenia do trójskładowego pomiaru «ił 

występujących w procesie skrawania 
''57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oaobnego 
poaiaru wartości składowej promieniowej /Py/, 
osiowej /Px/ i stycznej /Pz/ sił akrawania oraz 
badania ich wzajeanego oddziaływania przy po
miarze dwóch lub trzech składowych równocześ
nie. W urządzeniu według wynalazku, środkowa 
część oprawy /l/ noża tokarskiego /10/ połą
czona Jest sztywno z elementem cylindryczny» 
/2/ osadzonym przegubowo w obejmie poziomej 
/3/ sztywno połączonej z poziomym elementem 
talerzowym /4/ zamocowanym obrotowo w obejmie 
pionowej /5/. Oprawa /l/, obejaa pozioma /3/ 
i pionowa /5/ aają śruby /7, 8, 9/ do unieru
chamiania zawartego w nich noża /10/ 1 elemen
tów /2, 4/ w dowolnym położeniu. Koniec noża 
/10/, górna część końca Jego oprawy i element 
talerzowy /4/ wsparte są o sprężyny talerzowe 
i czujniki /14, 15, 16/ alerzące składowe Py, 
Px i Pz sił akrawania. /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) B23Q Al(21) 274647 (22) 86 09 13 
(71) Centrum Bedawczo-Konstrukcyjne 

Obrabiarek, Pruszków 
(72) Szuallaa Edaund, Szepke Krzysztof 
(54) Uchwyt sasocontrujący 
(57) Uchwyt aa do napędu szczęk /7/ zastoso
wane dźwignie kątowe obrotowo ułożyskowane 
w korpusis /2/. 

Dźwignie kątowe /4/ zaopatrzone sę w 
rowki /6, 9/, które współpracuję ze ściętym 
kołkaai /5. 8/ tulai /l/ 1 szczęk /7/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B23Q Al(21) 274648 (22) 88 09 13 
(71) Centrum Badawczo-Konstrukcyjna 

Obrabiarek, Pruszków 
(72) Szepke Krzysztof, Szumi las Edaund 
(54) Szczęki z dopychaczea uchwytowy» 
(57) Szczęki wyposażone sę w dźwignię /l/ ob
rotowo ułożyskowane w szczęce /2/ ns kołku /3/ 
i zaopatrzone w kołek /4/ ograniczający ruch 
dźwigni /l/. Dźwignia /l/ dociskana Jest przez 
sprężynę /5/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B24B A2(21) 279966 (22) 89 06 13 
(71) Warszawskie Zakłady Mechaniczna 

"PZL-HZM*, Warszawa 
(72) Górski Andrzej, Credo Towaez, Lipiński 

Wiseław 
(54) Urządzenie ekrawajsce do odtwarzania 

Eeztałtu ŚciernicY do szlifowania stoźks 
w korpusach rozpylaczy 

(57) Urzędzenle składające się z oprawki 1 ob-
cięgacza charakteryzuje się tym, że aa skrsws-
jęcę krawędź /3/ nachylone do Jego oei pod 
kętsa 300. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) 8248 A2(21) 279967 (22) 89 06 13 

(71) Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-WZM", 
Warszawa 

(72) Górski Andrzej, Credo Tomasz, Lipiński 
Wiesław 

(54) Spoaób odtwarzania kaztał tu ś c e r n i c y 
skrswsjscej do obróbki stożka w korpu
sach rozpylaczy bezstudzienkowych 

(57) Sposób polega na tym, ze nadaje się ścier
nicy względem nieruchomego diamentu dodatkowy 
ruch, będący wypadkowa dwóch podstawowych ru 
chów sań obrabiarki w kierunkach W 1 U o sto
sunku ich prędkości zawarty* w przedziale 

4(51) B24B A l ( 2 1 ) 281709 (22) 89 10 0 3 

(71) Biuro Projektów 1 Koapletacjl Dostaw 
Maszyn i Urządzeń Hutniczych 
"HUTMASZPROOEKT-HAPEKO", Kstowice 

(72) Gryniuk Leszek, Jocheeczyk Józef, 
Polczyk Jan 

(54) Sposób automatycznej koapensacjl pręd
kości obwodowej narzędzia wirującego, 
zwłaszcza ściernicy w przecinarce 
śclernlcowej 

(57) Sposób polega ns przstworzsniu przemiesz
czenia ściernicy przed c ięc laa , w t rakcie Jej 
doeuwu do materiału ciętego, na sygnał elek
tryczny. Przetwarzanie to kończy się z chwilę 
zadziałania czujnika nastawionego na saksyaa1-
nę średnicę nowego narzędzia 1 aygnał ten zos
ta je zapamiętany « paalęcl stanowięc dokładne 
alarę zużycia narzędzia. Wartość paalęcl przet-
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worzona n» sygnał elektryczny powoduje zwięk
szenie prędkości obrotowej ściernicy w zakre
sie wprost proporcjonalny» do ubytku Brodnicy 
zewnętrznej tarczy- /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B25B Al(21) 274566 (22) 88 09 08 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw 

Technologii 1 Kontrukcjl Maszyn, Warszawa 
(72) Wsi Marek, Pikus Ada 
(54) Sposób utrzymywania w pozycji wkręcania 

wkrętów we wkrętakach mechanicznych 1 
urządzenie do realizacji tego sposobu 

(57) Rozwiązanie charakteryzuje się tym, że 
ustawianie zorientowanego wkręta w pozycji 
wkręcania przeprowadza się w wytworzony polu 
elektromagnetycznym nadając wkrętowi równowa
gę chwiejne. 

Urządzenie do utrzymywania wkręta w po
zycji wkręcania, realizujące sposób według 
wynalazku, charakteryzują się tym, że Jako 
element ustawiania wkręta zastosowano w nia 
cewkę /2/ wytwarzającą pole elektromagnetycz
ne, w której strefę /l/ ustawianie wkręta 
stanowi otwór cewki /2/. Przedaiot wynalazku 
stosuje się do wkręcania wkrętów wykonanych 
z materiałów ferromagnetycznych. 

/8 zastrzeżeń/ 

4(51) B250 Al(2l) 274618 (22) 88 09 09 
(71) Kombinat Typowych Eleaentów Hydrauliki 

Siłowej "PZL-HYORAL", Wytwórnia Poap 
Hydraulicznych, Wrocław 

(72) Minta Wacław, Jędrzejczyk Tadeuaz, 
Żelieko Józef, Pękalski Lesław 

(54) Urządzenie udarowe o napędzie hydraulicz
nym 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstruk
cji urządzenia udarowego o napędzie hydrau
licznym, przeznaczonego do kruszenia i drąże
nia kruchych materiałów np. akał. 

Urządzenie udarowe składa się z młota 
hydraulicznego /I/ i zespołu zasilającego 
/II/. Młot hydrauliczny /I/ mt korpua /1/. 

wewnątrz którego osadzony Jest tłok udarowy 
/6/ z bijskiea /7/ 1 narzędzie udarowe /10/. 
Zespół zaailający /II/ stanowi agregat pompo
wy /14/, zbiornik /15/ medium roboczego i dwa 
akumulatory ciśnieniowe /16/ cieczowo-gazowe, 
przy czyn elementy te ossdzone są na wspólnej 
podstawls /17/. Akumulatory ciśnieniowe /16/ 
połączone są z młotem hydraulicznym /I/ za 
pośrednictwem przewodów ciśnieniowych /18 1 
21/, które doprowadzają aedium robocze do ałoj 
ta hydraulicznego /I/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B250 
B6OJ 

Al(21) 274541 (22) 88 09 05 

(71) POLMO-AUTOSAN" - Sanocka Fabryka 
Autobusów, Sanok 

(72) Kawalec Marian, Romański Mieczysław, 
Nakonieczny Antoni, Plegdoń Czesław, 
Wójcicki Kazimierz 

(54) Sposób montażu szyb bocznych pojazdu 1 
przyrząd do stosowania tego sposobu 

(57) Sposób polega na wielokrotnie powtarzanym 
wywieraniu nacisku na ezybę /l/ z nałożoną 
uazczelką /2/ aż do czasu,gdy uszczslka okien
na /2/ znajdzie się » obrzeżu /3/. 

Przyrząd do montażu szyb bocznych aa zes
pół naprowadzający /b/ wyposażony w korpus 
/ć/, do którego mocowane są po obu Jago stro-
nach zespoły ustalająco-obclążejące /c/. Przy-; 
rząd aa ponadto zespół Jezdny /a/, zaś na końci 
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ostatniego cylindra siłownika hydraulicznego 
umieszczony jest przegubowo zespół naciekowy 
oraz zespół blokujący. Wewnątrz zespołu na
ciskowego umieszczony jest wyłącznik elek
tryczny, natoalast pomiędzy kołnierzem, « tar
cza zewnętrzna ostatniego cylindra siłownika 
hydraulicznego znajdują alf sprężyna amorty-
zujaco-podtrzyaujaca. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) B27M Al (21) 274694 (22) 88 09 15 
(71) Iwancz Antoni, Gdansk 
(72) Andrearczyk Mirosław 
(54).Obrabiarka do wykonywania przedmiotów o skomplikowanych.h Kształtach" 
(57) Obrabiarka charakteryzują się tym, te ma wahllwę raaę /14/ umocowana obrotowo do korpusu / V . zaopatrzona, w wał /6/ skrawający wyposażony w przesunięta kątowo wzgląde» siebie noża a przy końcu wału /6/ umocowany Jeat element /4/ odwzorowujący, współpracujący z krzywka /2/ połączone z obrotowym kłem /3/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B28S Al(21) 274533 (22) 88 09 06 
(75) Toaczak Marian, Gliwice 

Męczyński Andrzej, Gliwice 
(54) Spoaób formowania elementów perforowanych, zwłaązcza budowlanych oraz rdzeń do formowania elementów perforowanych 
(57) Spoaób polega na tya, ze po wypełnianiu 
formy lub szalunku z umieszczonymi w nich 
rdzeniami masą i wstępnym utwardzaniu aaey 
podgrzewa ale rdzeń do temperatury 40-2006C 
powyższej temperatury caay, doprowadzając do 
postępującego, liniowego zrywania przyczep-
nosci wiedzy uformowanym elementem, a rdze
niem. Rdzeń złożony jest z wielokętnej rury 
o ścianach stanowiących układy termobimsta-
llczne. /4 zastrzezenia/ 

4(51) B290 A1(21) 280593 (22) 89 07 14 
(30) 88 07 15 - EP - 88810490.8 
(71) Saurar Firat Tech - Products Limited. 

Arbon, CH 
(54) Spoaób i urządzenie do wytwarzania 

zasków błyskswicznych 
(57) Spoaób polega na tya. te w pierwszej operacji człony końcowa zespołu członów zatrzaskowych oraz dolne człony końcowe pierwszego zamka błyakswieznego są kaztałtowana w pojedynczym proceala kształtowania wtryakowago Îednoczeénle za znajdującymi się w pewnej od-egłoeci górnymi członami zatrzymującymi oraz początkiem zespołu członów zatrzaskowych drugiego zaaka błyskawicznego. 

Urządzanie charaktsryzuje się tym, te katda połówka narzędzia aa poprzeczny auwak /3/ o zmiennych położeniach roboczych, który •a wgłębiania do kształtowania członów zatrzaskowych i ma wgłębiania do Jednoczesnego kształtowania górnych członów zatrzymujących i dolnych członów końcowych. /10 zaetrzezen/ 

4(51) B31F Al(2l) 274741 (22) 88 09 15 

(71) Zakłady Mechaniczne Przemysłu 
Paplarniczago, Poznań 

(72) Chyży Władysław 

(54) Spoaób podawania logów do podajnika piły 
1 urządzenie do tego sposobu 

(57) Zgodnie ze sposobem logi do podajnika 
piły podaje ale naprzemiennie za pośrednictwa» 
jednaj dźwigni. 
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Urządzenie aa usytuowane między podaj
nikiem logów /1/ a dwiema prowadnicami /10/ 
podajnika piły pojedyncza dźwignię obrotowo 
/3/, połączona z siłownikiem /5/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B606 Al(21) 274653 (22) 88 09 12 

4(51) B32B Al(21) 280594 (22) 89 07 14 
(30) 88 07 16 - 0E - P 3824286.9 
(71) Wolff Walerode AG., Walsrode, OE 
(54) Terwolaminowalne folia wielowarstwowa 
(57) Termolaminowalna, przynajaniej Jednokie
runkowo orientowana folie wielowarstwowa, ma
jąca podstawowa warstwę I, akładajęcę się 
zaeadniczo z polipropylenu 1 majęca co najm-
niej Jedne termolaainowanę waretwę II o wko-
polimeryzowanych Jednoetkach etylenu, charak-
teryzujęca eię tym, że warstwa II zawiera ko
polimer etylen/octan winylu i przynajaniej 
Jeden kopolimer wybrany ze zbioru, obeJmuję-
cego kopolimer etylen/akrylan etylowy i kopo
limer etylen/kwes akrylowy. /li zastrzeżeń/ 

4(51) B41M Al (21) 274804 (22) 88 09 15 
(75) Sitkiewlcz Sławomir, Rumia 
(54) Matryca punktowa 
(57) Matryca składa się z warstwy wewnętrznej 
- oleofilnej /2/ oraz warstwy zewnętrznej -
- hydrofilnej /3/. Matryca as wykonywane punk» 
ty /5/ ze pomoce promienie laserowego /4/. 
Farbę drukarska /6/ przeciska się na podłoże 
drukowe /9/ przez otwory punktowe /5/ wałkiem 
farbowym /7/. Do czyszczenia powierzchni zew
nętrznej /3/ służy wałek zmywajęcy /10/. 

/I zastrzeżenie/ 

(71) Fabryka Urządzeń Szpitalnych, Chełmno 
(72) Plkulski 3an, Gejkowski Lach 
(54) Kółko samonastawne z możliwością 

unieruchomienie 

(57) Kółko samonastawne charakteryzuje się 
tym, że blokująca dźwignia /16/ i dwuraalenna 
dźwignia /13/ połączone sa wshllwle walcowym 
przegubem /17/, przy czym czynnoécl sworznia 
przegubowego w tym przegubie epełniaję dwa wy
pusty /22/ uformowane w środkowej części blo
kującej dźwigni /16/ e piastę przegubowa zas
tępuję dwa rowki /27/ wraz z wyciętymi paskami 
/28/ w kształcie zbliżonym do wycinków pierś
cieniowych, w ramieniu /15/ dwuraalennej dźwig
ni /13/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B60S Al(21) 274655 (22) 88 09 12 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Oczyezczanla 

M i a s t , Łódź 
(72) Wrześniewski Zdzisłsw 
(54) Hydrauliczny ukłsd napędu i regulacji 

szczotek w automatycznych myjniach do 
mycia pojazdów 

(57) Hydrauliczny układ charakteryzuje się tym, 
że szczotka myjąca /A/ napędzana Jest silni
kiem hydraulicznym /I/ zasilanym od pompy hyd
raulicznej /l/. Przewód tłoczny /7/ łączący 
pompę /l/ z silnikiem /3/ dołęczony Jest rów
nież do przestrzeni pod tłokiem siłowniki» /3/, 
majęcego za zadanie odsuwać szczotkę /A/ od 
mytej powierzchni. W układzie uruchomienia wy
sięgnika /5/ Jest siłownik /10/, słuźęcy do 
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dopychania s z c z o t k i / 4 / d o a y t e j p o w i e r z c h n i . 
Oo p r z M t r z i n l nad t ł o k l e» s i ł o w n i k a / 1 0 / do
łączony Jeat przewód t ł o c z n y / 9 / z pompy / 2 / . 

/1 zaetrzezanie/ 

4(51) B61B Al(21) 274551 (22) 88 09 05 
(71) Kopalnia Węgla Kaalennego "WAWEL", 

Ruda Sitaka 
(72) Skowron Henryk. Zajiczek Jerzy, 

Spyra Hanryk 
(54) Iskrobezpleczny układ zabezpieczenia 

Tuchu 8 z y n o w a . k o l e j k podwieszonej 
(57) Układ wadług wynalazku jest wyposażony 
w ognioszczalna zespoły transformatorowe 
/OZT/, zasilające obwody: optycznej sygnali
zacji ostrzegawczej, złożony z ognloezczel-
nycn opraw oświetleniowych /LO/, obwód roz-
aówczo-oetrzegewczy, złożony z sygnaliza
torów abonenckich /ASTO/ 1 sygnalizatorów 
końcowych /KSTO/, oraz obwód blokady, złożony 
z wyłączników linkowych /PST/ 1 wyłączników 
krańcowych /WK1, WK2/. Sygnalizatory /ASTO/ 
i /KSTO/ wraz z wyłącznlkaal linkowymi /PST/ 
zaatawiona sa w grupy złożone z co najmniaj 
dwóch alaaentów każdego obwodu a każda grupa 
połączona jest z odrębny zaspołsa transfor
matorowy» /OZT/. Obwód optycznej eygnaliza-
cji ostrzegawczej sterowany Jest za poaocą 
łącznika /ŁRO/ a obwód rozaówczo-oatrzegaw-
czy stsrowsny Jest za poaocą przycisku ste
rowniczego /PS01I/. Obwody, rozaówczo-oetrze-
gawczy 1 blokady połączone są z zeapołsa 
napadowy» /N/ kolejki. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B61F A1(21) 281194 (22) 89 08 29 
(30) 88 08 30 - CH - 03223/88-8 
(71) SIG Schwelzerieche Induetrie-Geeellechsft, 

Neuheusen aa Rheinfall, CH 
(72) Schneider Richard 
(54) Wózek do szybkobieżnych pojazdów 

szynowych 
(57) Wózek charakteryzuje ale tya, ża zewie-
ra urządzenia aterowania autoaatycznego /l1, 
11*/ do wzajaanego sterowania autoaatycznego 
proalenlowyn ustawienie» zestawów kołowych 
/5, 5 /, oraz dodatkowe środki przytrzyauję-
ce /6/ uaieszczone poaiedzy urządzeniem sta
rowania autoaatycznego /l1, 11/ a ra»ą wóz
ka /2/ oraz urządzenie haaująca obrót /ii/, 
łączące urządzenie starowania autoaatycznego 

z pudłea wagonu /10/. Urządzenie sterowania 
autoaatycznego /l1, l1'/ Jest ułożyskowana 
• łożyskach obrotowych /3, 3"/ po obu stro
nach raay wózka /2/ 1 zawiera ono dwia dźwig
nie kierujące /12, 12'/ wzajeanie połączone. 
Wózek Jeet etoeowany do pojazdu ezynowego za
pewniając również przy dużych szybkościach 
Jazdy stabilny 1 oszczędzający tor bieg pojez
du, dzięki teau, że zeetewy kołowe eą ustawia
ne proalenlowo wyłącznie podczas jezdy ne 
zakrętach. /1l zastrzeżeń/ 

4(51) B62B Al(21) 274799 (22) 88 09 18 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki 

Reaontowej Energetyki, Wrocław 
(72) Galicki Maciej, Leda Alfred 
(54) Wózek ręczny do transportu urządzeń 

"technologicznych służących do demontażu 
1 montażu eleaentów pasowąnych 

(57) Wózek charakteryzuje eię tya, że eteła 
raaa pionowa /2/ zawiere raaę przesuwną uło
żyskowana tocznie i podwieszoną na układzie 
linowy» /4/ zakończony» siłownikiem hydraulicz
nym /5/ zasilany» z agregetu hydraulicznego 
/6/. W renie przesuwnej umieszczone aą zderzaki 
nastawne /7/, mające z Jednej strony płyty opo
rowo s z drugiej strony podparte śrubami regu-
lacyjnymi. W górnej części raay przesuwnej znaj
duje się belka poprzeczna /9/ z wgłębieniami 
do zawieszania łańcuchów /10/. /3 zastraszenie/ 

http://8zynowa.1kola.1kl
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4(51) B620 A2(21) 279881 (22) 89 06 07 
(75) Januezklewicz Edward, Łódź 
(54) Przyczepa składana kontenerowe 
(57) Przyczepa charakteryzuje się tya, za do 
płyty podłogi /l/ w kształcie rany nocowane 
sę za pomocą szybkozłacznych zaczepów /2/ po
jemniki - kontenery przy czym kontenery bocz
ne maja pod spodem wnękę /5/ z przymocowany» 
obrotowo na sworzniu /6/ błotnikiem /i/, nadto 
pojemniki mogę być łęczone między aobę two
rząc piętrowe warstwy. /i zastrzeżenie/ 

4(51) B62D A2(21) 279887 (22) 89 06 07 
(75) Oanuezklewicz Edward, Łódź 
(54) Przyczepa składana 
(57) Przyczepa charakteryzuje się tya, ze pod
wozie przyczepy stanowi płyta podłogi /l/ z 
zagiętymi ku dołowi pasen tylnya i pasani 
bocznyni /3/, w których oaadzone sę obrotowo 
na czopach końcówki trwale połączone z dręźklea 
reakcyjnya w postaci rury o osi równoległej do 
przedniej krawędzi płyty podłogi /l/, nadto 
przez otwory w końcówkach i otwory w głów
kach /7/ wahaczy /8/ przechodzę sworznie dokrę
cone nakrętkaal /10/, przy czyn prostokątny 
występ główki /7/ wahacza /8/ znajduje elę 
wewnętrz rowka w końcówce: ponadto do końcówek 
tych i drążka reakcyjnego przymocowane sę 
trwale skierowana ku dołowi dwa wsporniki /li/, 
do których zaczepione eę obrotowo na sworzniach 
/12/ cięgna /13/ przsnoszęce siłę na ściskane 
podatne elenenty /14/ oaadzone na wsporniku 
/15/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B620 Al(21) 281759 (22) 89 10 06 
(71) Poznańska Fabryka Maszyn Żniwnych 

"AGROMET-, Poznań 
(72) Klim Edward, Jarocki Franciszek 
(54) Łącznik, zwłaszcza do mocowania nadstaw 

do skrzyń ładunkowych przyczep 1 pojazdów 
samochodowych 

(57) Łącznik na trzpień /l/ usytuowany w łą
czonych, tulajowych gniazdach /2, 3/, którego 
Jedne z końcówek aa otwór /4/ przezneczony na 
przetyczkę /5/. Oruga końcówka /6/ trzpienia 
/l/ wyposażona Jeat w podkładkę /8/, sprężys
ty elenent /9/ 1 zespół regulacyjny /10/, któ
ra uaytuowane aę przy jednym z nieetykających 
aię zakończeń tulejowych gniezd /2, 3/. Drugie 
z tych zakończeń na głowicę nocującą /li/ zao
patrzoną w krzywkowo-śrubowe wycięcie zakoń
czona ustalaJącyn gnlazdaa /13/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B63B Al(21) 274599 (22) 88 09 08 
(71) Politechnika Gdańska, Gdansk 
(72) Matuszewski Leszek, Rowiński Lech, 

Nareweki Marek, Majaroweki Adam, 
Mizgier Grzegorz, Somopolski Andrzej 

(54) Depresor nośnlka holowanego sprzętu 
ocsanotechnlczneqo, zwłaszcza hydro-
skustycznego 

(57) wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania prostej konstrukcji wymiennego naetawiel-
nego i zuniwersalizowanego depreeora dynamicz
nego do nośników holowanych sprzętu oceenotecb-
nicznego, nie wykazujęcego tendencji do wywo
ływania poprzacznoosiowego "myszkowania" holo
wanego nośnika i pozwalającego na dowolne w 
szerokim zakreeie regulowanie głębokości pog-
ręzenia w toni wodnej nośnika holowanego 
przętu oceanotechnicznego. 

Depresor charakterystyczny jest tys, ze 
składa się z kształtowego nastawialnago płata 
centralnego /l/, wygiętego w płaszczyźnie pop
rzecznej do Jego osi syastrii pod ketem / J / 
utrzymywanym w przedziale od 10° do 30° 1 oea-
dzonsgo na grzbiecie nośnika holowenego /2/ 
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pod katem natarcia zaiennya, za pośrednictwem 
echanizau oaadczago /3/. majęcego zaczep 
wahllwego zeaocowania do liny holowniczej /5/. 
symetrycznie po obu stronach płata central-

. A/ sa don umocowane wymiennie Jednakowe w luatrzanya odbiciu eegmenty /IS/ wy-
alanna, utwierdzone przy poaocy wymiennych 
nrzetykowych śrub. prowadzonych przez wzmoc
nione tulejaai prowadzęcyal otwory wykonana w 
érodkowej partii przekroju poprzecznego seg-
mentów /15/. Obrye przekroju poprzecznego 
płata centralnego Jeet taki aaa Jak obrya 
nrzekrolu poprzecznego aegaentów wymiennych. 

/3 zastrzeżenia/ 

stan ustalony 

4(51) B63H Al (21) 274620 (22) 88 09 09 
(71) Zakłady Mechaniczne la. Gen. Karola 

Świerczewskiego, Elbląg 
(72) Lewandowski Danusz, Downar Czesław 
(54) Zespół sprzęgieł pneumatycznych do prze

miennego sprzęgania zadajnlkow sygnału" 
atarujacego układów napędowych statków 

(57) Zespół sprzęgieł do łączenia zadajnika stanowiska środkowego /A/ z za daj nikami stanowisk bocznych /B/ lub /C/ aa koło łańcuchowe środkowe /l/ oraz dwa koła łańcuchowe boczna /2/ z otworami,w których oaadzona aa tłoczki /3/ i sprężyny /4/. Koło łańcuchowe środkowe /l/ sprzęgana Jest tylko z jednym z wybranych kół łańcuchowych bocznych /2/ w wyniku oddziaływania ciśnienia powietrza na przesuwne tłoczki /3/. Drugie koło łańcuchowe 

boczna /2/ posiada możliwość obracania się 
względea koła łańcuchowego środkowego /l/, 
gdyż na jego tłoczki /3/ nie oddzlaływuje 
ciśnienie powietrza. Położenie otworów w kole 
łańcuchowym środkowym /l/ i położenie tłoczków 
/3/ w kołach łańcuchowych bocznych /2/ Jeat 
tak zaynchronizowane, te tłoczki /3/ trefiaję 
do otworów w kole łańcuchowya środkowym /l/ 
tylko w ściśle określanya wzajemnym położeniu. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51)' B65C A2(21) 279778 (22) 89 06 05 
(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego 

"FRIGOOPOL-, Opole 
(72) Szałapak Andrzej, Kruczyński Marian 
(54) Sposób wrzucania etykietek do woreczków 

przy pakowaniu ne pakowaczco' 
(57) Sposób polage na tym, że etykietki uaieaz-cza się w rynience /l/ zakończonej wygiętymi krewędziaal, a od góry umieszcza się obciężnik /2/. Pod rynienka /l/ ualaszcza się wyrzutnik 
/4/ oraz szczypce /3/ o końcach gumowych. Następnie rozwerte szczypce /3/ przesuwa aię do powierzchni skrajnie położonej etykietki 1 zsuwa zagarniając stykietkę, a potea szczypce /3/ przesuwa eię w dół i rozwiera tak, że etykietkę wprowadza się na wyrzutnik. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B650 B67D Al (21) 274688 (22) 88 09 13 

(71) Centralne Laboratorium Przemysłu Rybnego, 
Gdynia 

(72) Kowalewski Włodzimierz, Rytlewak1 Andrzej, 
Celej Andrzej 

(54) Wkładka do beczek 
(57) Wkładka charakteryzuje eię tym, że w 
płaszczyźnie koła /l/ aa dwie części uchylne 
wzdłuż linii dwóch równoległych względea sie
bie siecznych /2/, ponadto na płaszczyźnie 
koła /l/ Jest osadzony koncentrycznie pierś
cień /3/ poleczony z obrzeżaa koła /l/ pro
mieniście osadzonymi wspornikami /4/, pomię
dzy którymi zaaocowana aa symetrycznie i rów
nież proaienlście nieco od nich krótsze wzmac
niające listwy /5/. Każda z przynajmniej dwóch 
listew /5/ usytuowanych częściowo na odręb
nych uchylnych częściach koła /l/ składa aię z 
dwóch sleasntów /5"/ 1 / 5 " / 

/4 zastrzeżenia/ 
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4(51) B65D A2(21) 279970 (22) 89 06 13 
(71) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego -

Akademia Rolnicza, Warszawa 
(72) Wawer Marek, Klimkiewicz Marek 
(54) Zespół dozujący ładowarki materiałów 

iypkich 
(57) Zespół dozujący ładowarki materiałów 
sypkich charakteryzuje się tym, że na tuleję 
regulacyjną /2/ i tuleje dozująca /3/ zamoco
waną do obrotowego stołu /l/, zamykana od 
dołu obrotowe przegrodę /6/. Oo obrotowej 
przegrody /6/ przymocowany jaet odbojnik /13/. 
Oo tulei regulacyjnej /2/ zamocowane aę obro
towo na sworzniach /14/ zacieki /4/ z wkład
kami gumowymi /8/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B656 A2(21) 279981 (22) 89 06 12 
(71) Przemysłowy Inetytut Maszyn Rolniczych, 

Poznan 
(72) Jarecki Piotr, Turkowski Stefan, 

Oankowiak Stanisław, Żak Ryszard 
(54) Przenośnik ślimakowy 
(57) Przenośnik ślimakowy na czop /l/ sztywno 
łożyskowany w oprawie /3/, a wał /2/ spoczywa 
na dnie koryta. Czop /l/ i wał /2/ aaję wideł
ki /12/ poleczone koetkę /li/ i eworzniaai 
/14, 15/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B66B Al(21) 274583- (22) 88 09 09 
(71) Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali, 

Wrocław 
(72) Bozynekl Dan 
(54) Krążkowa prowadnica liny 
(57) Prowadnica liny aa podetawę nocowane bez
pośrednio do korony górnej chwytaka szczęko
wego. Do podstawy aę zanocowano trzy pary 
wsporników z przynależnymi gniazdami, w któ
rych aę unleezczone zeepoły rolek prowadzą
cych /8, 9/. Każda z trzech rolek prowadzę-
cych /9/ na ukształtowany rowek o promieniu 
R etanowlęcy Jedne trzecie obwodu otworu okrąg
łego o pronleniu R utworzonego przez trzy rol
ki prowadzęce /9/ rozstawione co 120°. Zespoły 
rolek prowadzęcych /8, 9/ eę zanknięte od góry 
płytkami oporowym /12/, których wierzchołki 
/12c/ naprowadzaję linę w część środkowe row
ków rolek prowadzęcych /9/. 

Wynalazek na zastosowanie ezczególnie w 
żurawiach Jezdniowych l/lub auwnicach pomosto
wych. /2 zaatrzężenia/ 
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4(51) B66B 
B66C 

A1(21) 274687 (22) 88 09 13 

"KNURÓW" (71) Kopalnia Węgla Kamiennego 
Knurów 

(72) Nowak Zygmunt, Bujoczek Tadeusz, Król 
Oanuez, Zmuda Erwin 

(54) Zawleale do nocowania podciągów 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wzaac-
niania obudowy zaaadnlczej wyrobisk górniczych 
w miejscach lokalnego występowania wzaożonych 
ciśnień górotworu przeaieszczanyal podciągani 
mocowanymi zawiesie». 

Zawiesie aa stała raaę /!/, w podstawie 
której Jeat nagwintowany otwór, przez który 
przechodzi áruba /2/ dociskowa zakończona ko
rytkiem /3/. Do korytka /3/ nocowana Jaat 
śruba /4/ wymienna dociskowa głowica /5/ dos
tosowana kształtem 1 wymiarami do podciągu. 
Boczne ściany ramy /l/ maja otwory, w które 
założone sa dwa wymienne haki dostosowane 
kształtem 1 wymiarami do wzaacnlanaj podcią
giem obudowy zasadniczej. /3 zastrzelenia/ 

4(51) B66B 
B66C 

A1(21) 274727 (22) 88 09 16 

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 
"POLMAG" - Fabryka Zaechanizowanych 
Obudów ścianowych "FAZOS", Tarnowskie 
Góry 

(72) Dramski Józef, Tyrała Roauald 
(54) Zawiesie prętowe 

(57) Zawiesie zawiera dwa pręty /l i 2/ wy
gięte hakowo i połęczone ze soba przegubowo. 
W przegubie uaieszczony Jest mechanize zapad
kowy /5 i 6/ blokujęcy kęt rozwarcia prętów 
/l i 2/. Dźwignia /8/ poleczona cięgnem /9/ 
z zapadkę /5/ służy do zwalniania blokady. 
Zawiesie przeznaczone Jest do przenoszenia 
przedalotów przy poaocy urządzeń dźwigowych. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B66C Al(21) 272236 (22) 88 05 03 
(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, 

Kobyłka 
(72) Malinowski Janusz, Skórzswski Andrzej 
(54) Konstrukcja wsporcze ślizgu, zwłaszcza 

wysięgnika teleskopowego żurawia" 
(57) Konstrukcja wsporcze ślizgu uforaowana 
Jest z dwu półsk t górnej /l/ i dolnoj /2/ po
leczonych środnikien /3/> przy czyn grubość 
półki górnej /l/ Jeat wielkości? zmienne wzdłuż 
osi /x/ 1 /y/, a wysokość środnika /3/ i gru
bość półki dolnej /2/ zmieniają się wzdłuż osi 
/x/. /1 zastrzeżenie/ 
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Al (21) 274570 
f/s.3 

(22) 88 09 08 4(51) B66C 
(71) Przedsiębiorstwo AQUAMEX. Spółka Akcyjna, 

Wa rezawa 
(72) Kudaś Zbigniew 
(54) Poaoet montażowy 
(57) Pomost montażowy składa się z mostu obro
towego /!/ niesymetrycznie wspartego na kołach 

jezdnych /2/ oraz umieszczonego na nia wózka 
braaowego z wyciągarka. Most obrotowy /l/ wy
posażony jeat w hamulec /8/ oraz napęd koła 
/7/> /l zastrzeżenie/ 

4(51) B660 
B66B 

Al(21) 274682 (22) 88 09 13 

(71) Dolnośląskie Zakłady Mechaniczne "DEZAM-, 
Dzierżoniów 

(72) Kolínko Franciszek, Can Jerzy, Mielko Oan, 
Lampart Ludwik 

(54) Kołowrót górniczy 
(57) Kołowrót charakteryzuje się tya, že kor
pus /6/ przekładni walcowej przymocowany Jeet 
śrubami poprzez uchwyt górny /18/, uchwyt lewy 
/19/ 1 uchwyt prawy /20/ do nakładki górnej, 
nakładki prawej 1 nakładki lewej raay koło
wrotu. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B66F (22) 88 09 09 
(71) Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki 

Siłowej "PZL-HYORAL", Wytwórnia Poap 
Hydraulicznych, Wrocław 

(72) Minta Wacław, Zeliako Oózef, Solarakl 
Leopold, Bogudzinekl Bolesław 

(54) Podnośnik hydrauliczny 
(57) Podnośnik hydrauliczny utworzony Jeat z 
dwóch siłowników liniowych /1/ dwustronnego 

4 ( 5 1 ) B66C A1 (21 ) 274569 (22) 88 09 08 

(71) P r z e d s i ę b i o r s t w o AQUAMEX, Spółka A k c y j n a , 
Wa rezawa 

(72 ) Kudaś Z b i g n i e w , Rykoaraki Andrze j 

(54) Napęd poaostu obrotowego 
(57) Napęd pomostu obrotowego aa wspornik /5/ 
przytwierdzony do konstrukcji pomostu. We 
wsporniku ułożyskowany Jest wał /6/, a w środ
ku wału zaklinowana Jest koło zębate łańcucho
we /7/, połączone łańcuchem /8/ z kołea zęba
ty» łańcuchowy» /l/ złączonym z kołea Jezdnym 
/2/. Na końcach wału osadzone sa korby /9 i 
10/ oraz zamocowane Jaat koło zapadkowe /li/ 
współpracujące z zapadka /12/ osadzone na 
wsporniku /5/. /1 zastrzeżenie/ 
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działania, która połączona aa w para równo
legła za poaecę górnej głowicy /2/ i dolnej 
głowicy /3/. Górna głowica /2/ łęczy tłoczys-
ka siłowników liniowych /i/, natoalaat dolna 
głowica /3/ łęczy cylindry tych siłowników 
liniowych /l/. Głowico /2 i V wypoaazona aa 
w uchwyty szczękowe /4/. Podnośnik hydraulicz
ny aa dwa regulatory przepływu dla czynnika 
roboczego 1 dwa zawory zwrotno, które eę pod
łączone równolegle do regulatorów przepływu. 

/3 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

4(51) C01B Al(21) 279693 (22) 89 05 31 
(30) 88 06 02 - OK - 2989/88 
(71) Haldor Topaśe A/S, Lyngby, OK 
(54) Sooeób wytwarzania kwaau alarkowego 

1 urządzenie do wytwarzania kweęu 
siarkowego 

(57) Sposób wytwarzania kwaau alarkowego 
przez wykraplanle par kwaau i wychwytywania 
kropelek w pionowych kwaeoodpornych rurach, 
z gazów zawierajęcych 0,01-10% objętościo
wych pary H2SO4 0-50% objętościowych pary 
rodnej, polega na tym, że gaz opuszczający 
aide z rur przepuszcza się przez filtr aero
zolowy gazoszczelnie połączony ze szczytem 
rury, w którym aatariał filtracyjny stanowią 
kwasoodporne włókna o średnicy 0,04-0,7 aa, 
a ilość, grubość warstwy i konfiguracja ma
teriału włóknistego eą takie, ze apadak ciś
nienia na filtrze jest nnlejezy od 2,0 kPa, 
a kwas siarkowy wychwycony na filtrze zaw-

raca aie do rury tak, la spływa on w dół w 
przeciwpradzie do gazu zaeilajęcego. 

Urządzanie do wytwarzania kwasu siarko
wego zawlara jedna lub więcej wiązek rur /7/ 
przy czyi» w każdej z rur znajduje aię wlot 
gazu /l/ w dnie, wylot gazu /15/ w szczycie 
oraz odpływ kwaau /17/ przy dnie. Rury te 
przechodzę przez strefę chłodzenie, w której 
szczycie i dnie znajduje się odpowiednio wlot 
/12/ 1 wylot /13/, ?14/ gazowego aediua chło
dzącego, przepływajęcego w přzeciwpredzie z 
gazea w rurach, a średnica wewnętrzna każdej 
rury /7/ wynosi 25-60 aa, natoalaat długość 
atrefy-chłodzenia wynosi 120-250 wewnętrznych 
średnic rury. /10 zastrzeżeń/ 

4(51) C01B A2(21) 279928 (22) 89 06 08 
(71) Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, 

Zabrze 
(72) Haberski Aleksander, Liberacki Oanusz, 

Sobolewaki Alekaander, Zieliński Henryk, 
Biliig Piotr, Outkowlak Andrzej 

(54) Sposób otrzymywania surowca do produkc.H 
ziarnowego węgla aktywnego 

(57) Sposób polega na zbryleniu, w temperatu
rze stanu plastycznego, bez lepiszcza, węgla 
kamiennego spiekającego, ewentualnie w mieszan
ce z innyal surowcami węglowymi lub też bry-
kietowanlu karbonizatu otrzymanego z węgla ka
miennego z leplezczem i utwardzeniu brykietów 
w atmosferze gazów utleniających. Tak otrzyma
ny aglomerat bez lepiszcza poddaje się proce
sowi sezonowania a następnie zachowawczego 
kruszenia natomiast brykiety otrzymywane z 
lepiszczem poddaje się tylko procesowi zacho
wawczego kruszenia. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C01B A2(21) 279933 (22) 89 06 08 
(71) Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, 

Bytoa 
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4(51) C01B 
C01G 

Al(21) 281978 (22) 89 10 23 

(71) Uniwereytet Mikołaja Kopernika, Toruń 
(72) Kornatowskl 3sn, Rozwadowski Michał 
(54) Sposób wytwarzania nowych wolfraaoglino-

krzemianowych elt molekularnych 
(57) Sposób polege na tya, že mieszając pod
daje sie reakcji związek wolfraau, związek 
glinu, związek krzemu, związek nieorganiczny 
oraz związek sterujący struktura w temperatu
rze do 70°C. Wytworzony žel mający składniki 
pozostające w stosunkach molowych: a W0_ : 
: b A1„0, '• c SiO- : d związku nieorganicznego: 
: c związku sterującego struktura : f H_0, 

?dzie a » 2, b < 2, c ̂  10, d = 2-100, es* 0.5, 
50-10.000, aiesza się do psłnej homogeni

zacji, a następnie wygrzewa w naczyniu ciśnie
niowym w teaperaturze 130-220°C, až do ufor
mowania kryształów, które oddziela sie, prze
mywa, suszy 1 kalcynuje. Wytworzone sita mole
kularne wymieniają Jednocześnie aniony 1 katio
ny PALHMS, /6 zastrzezeń/ 

4(51) C01B 
C01G 

A1(21) 282007 (22) 89 10 24 

(71) Uniwereytet Mikołaja Kopernika, Toruń 
(72) Kornatowskl Oan, Rozwadowski Michał 

(54) Sposób wytwarzania nowych arsenogllno-
krzeaianowych alt aolekularnych 

(57) Spoeób polaga na ty», że w środowisku 
wodny», mlmezalac poddaje się reakcji związek 
arsenu, związek glinu, związek krzeau, zwią
zek nieorganiczny oraz związek sterujący struk
turš, wytworzony żal mający składniki pozos
tające w stosunkach molowych: a As»2°B 
ib Al.O, : c SIO, : d związku nieorganicznego 
:e związku sterującego strukturę : f H_0, 
gdzla a - 1, b -e 2, c 35 10, d 2-100, 
« ř O , 5 , f = 50-10.000 aiaaza do pełnej homo
genizacji, a następnie wygrzewa w naczyniu 
ciśnieniowym w temperaturze 130-210°C, aż do 
uformowania kryształów, która oddziela ale, 
przemywa, auazy 1 kalcynuje. Wytworzone elta 
molekularne wymieniają Jednocześnie aniony i 
kationy AsAlHMS. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) C01F A1Í21) 274681 (22) 86 09 13 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza 

la. Stanlatawa Staazica, Kraków 
(72) Grzymek Jarzy, Derdacka-Grzyamek Annm, 

Pyzalski Maurycy, Wójcik Mariusz, 
Groszsk Zenon 

(54) Sposób otrzymywania wodorotlenku glinu 
o wysokiej czystości 

(57) Spoaób charakteryzuje aię tya, że roztwór 
glinianu aodowego lub potasowego o stężeniu 
AI2O3 nie wyższym niż 20 g/1 podgrzewa się do 
temperatury 353-368 K, poddaje się procesowi 
karbonizacji, który prowadzi się do momentu 
obniżenia się stężania A1,0 w roztworze karbo
nizowanym do wartości około 10% atężenia wyjś
ciowego, korzystnie w czaeie 3-5 godzin. Wyt
racony oaad zawierajęcy wodorotlenek glinu 
w foraie krystalicznej bajerytu oddziela aię 
od roztworu a następnie przemywa się wodę o 
temperaturze podwyższonej do zaniku reakcji na 
alkalia. Osad ewentualnie dodatkowo przemywa 
aię 1% roztworami HN03 i/lub NH4N03. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C01G Al(21) 281966 (22) 89 10 24 
(71) Centralne Laboratorium Przemysłu 

Ziemniaczanego, Poznań 
(72) Góra Paweł, Skibińska Urszula, Kaliazan 

Zdzisław, Oarczewski Arnold, Schroeder 
Grzegorz, Gałęzowski Włodzimierz 

(54) Sposób otrzymywania koagulanta do uzdat
niania wody 1 oczyszczania ścieków 

(57) Sposób otrzymywania koagulanta do uzdat
niania wody i oczyszczenia ścieków polega na 
tya, że procaa utleniania prowadzi się w stę
żonych roztworach siarczanu żslazawsgo przy 
użyciu gazowego chloru, na drodze jedno- lub 
wielokrotnego zawrotu przareagowanej mieszanina 
roztworu soli, w której rozpuszcza aię kolej
na porcje siarczanu żelazawego. Zatężenie pro
wadzi się do uzyskania stężonego roztworu ko
agulantu, w poataći aisezaniny siarczanu i 
chlorku żelazowego powstającego przez wprowa
dzenie do reakcji maksymalnie 1600 g FeS04 • 
7 H20/dm3 wody. Oawka chloru wynosi do 

(72) Napisracz Tadeusz, Czapliński Andrzej, 
Zietkiewlcz Janusz, Batys Mieczysław, 
Dęboweki Zygaunt, Nówek Bronisław, 
Tkocz Stefan, Dąbek Eugeniusz, Bielewici 
Lech, ćwiek Bogdan, Goldstein Zygaunt 

(54) Urządzenie do otrzymywanie azotu z 
powietrza atmosferycznego 

(57) Urządzanie charakteryzuje się ty», że ma 
dwa adaorbery /1 2/ i zbiornik szotu /3/, 
który Jest połączony przewodem /18/ poprzez 
zawór odcinający /21/, filtr /20/ i zawór 
elektroaagnetyczny /19/ z przewodea łączącym 
dwa trzecie zawory elektroaagnetyczne /16, 
17/, Poza ty» urządzenie ma tłumik /6/ po
wietrza odpadowsgo połączony poprzez zawór 
elektroaagnetyczny /14/ z przewodea /12/ ła-
czacya dwa drugie zawory elektroaagnetyczne 
/10, 11/. /1 zastrzeżenie/ 
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100 kg/t koagulantu a jago nadmiar uauwa alf 
sprężony» powietrza». 

Proces utleniania prowadzi się również 
w stężonych roztworach siarczanu żelazawego 
rozpuszczonego w roztworze kwasu solnego lub 
siarkowego przy użyciu nadtlenku wodoru na 
drodze jedno- lub wielokrotnego zawrotu prze-
reagowanaj mieszaniny roztworu soli, w której 
rozpuszcza się kolejne porcja siarczanu żela
zawego. Zatężanie prowadzi aię do uzyskania 
stężonego roztworu koagulantu w postaci siar
czanu żelazowego, powstajęcego przez wprowa
dzenie do reakcji maksymalnie 1600 g FeSO • 
7H20/dn roztworu /A zastrzeżenia/ 

4(51) C02F Al(21) 274585 (22) 86 09 14 
(71) Akademie Rolniczo-Techniczna, Olaztyn 
(72 i Krzemieńiewski Mirosław 
(54) Biologiczna oczyszczalnia ścieków 
(57) Biologiczna oczyszczalnia ścieków, ma
jąca zbiornik z umieszczona wewnętrz spiralę 
charakteryzuje się tym, że w zbiorniku /l/ ze 
spiralę /3/ umieszczony jest zbiornik bez dna 
/2/ ze spiralę /A/, przy czy» zwoje spirali 
/3/ mają przeciwny kierunek akrętu niż zwoje 
spirali /4/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C02F Al(21) 274600 (22) 88 09 08 
(71) Instytut Lotnictwa, Warszawa 

Instytut Celulozowo-Papierniczy, Łódź 
(72) Sobańska-Górska Krystyna, Rakowska-

-Kaszynska Danina, Wielicki Bogdan, 
Jankowski Antoni, Stera Sławomir, 
Górska Kazimiera, Wielicka Alina, Górski 
Krzysztof, Kaszyński Andrzej, Bielak 
Lech, Drewnowski Paweł 

(541 Uzdatniacz cieczy roboczej 
(57) Uzdatniacz cieczy roboczej ma obudowę /l/ 
z przewodem wlotowy» /A/ 1 wylotem /5/ cieczy 
oraz pokrywę /6/ uszczelnione w stosunku do 
obudowy /l/ za pomoce uazczelki /2/. Wewnętrz 
obudowy /l/ usytuowany jest wkład filtracyjny 
/3/, który stanowi rolka taśmy papierowej, 
posladajęcaj fakturowane powierzchnie. Fakturę 
powierzchni taéay stanowię zakładki uaytuowana 
wzdłuż taśmy papierowej lub występy w postaci 
gęsiej skórki albo nieregularne chropowatośći. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) C03B Al(21) 274663 (22j 88 09 12 
(71) Gliwickie Przedsiębiorstwo Projektowania 

1 Wyposażania Obiektów Przemysłowych, 
Gliwice 

(72) Zastawny Włodzimierz, Majka Oan, 
Będkowakl Waldemer Gwiżdż Włodzimierz 

(54) Sposób wytwarzania włókien ze stłuczki 
szklanej 

(57) Przedmiotem wynalazku Jest sposób wytwa
rzania włókien ze stłuczki szklanej. 

Sposób według wynalazku polega na ty», 
te stłuczkę szklane topi aię w placu wannowy» 
z dodatkiem składnika bogatego w tlenek wap
niowy i/lub tlenek sodowy, przy czym stosuje 
się surowcs w takiej ilości aby skład chemiczny 
stopu zawierał w ilościach wagowych: 56-69% 
S102, 0-2* A1203. 0-2* Fe203. 10-20* CaO, 
12-20* Na20, 0-2* KgO. 0-4,5* MgO, 0-1* BaO, 
a sumaryczna ilość tlenków wapniowego i Bodowe
go wynosiła 31-38* wagowych, po czy» atop o 
temperaturze 1300-1450°C klaruje się do rozwłók-
nlarki wielowełkowej 1 rozwłóknia w sposób Jak 
włókna mineralne. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C04B Al(21) 274624 (22) 88 09 12 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawę 
(72) Przyłuekl Jan, Borowiec Krzysztof, 

Juchniewicz Romuald, Walaszkowski Jerzy, 
Bohdanowicz Władysław, Sokólaki Wojciech 

(54 ) Spoaób wytwarzania cara»lcznego materiału Sposób wytwarzania cera»lcznego materi 
elektrodowego na bazie tlenków tytanu 

(57) Spoaób według wynalazku polega na ty», że 
tytan lub Jego zwięzkl tlenowe po ewentualny» 
przeprowadzeniu Ich w niestechioaetryczna tlen
ki z ezeregu homologicznego tytanu o wzorze 
ogólnym Ti n02n-1 . w którym n wynosi od 4 do 
10 poddaje się reakcji z metalami przejścio
wymi V i/lub VI grupy układu okresowego. Do
mieszkowane metale wprowadza się w ilości 
odpowiadającej stosunkowi molowemu tytsnu do 
donieezkowanego metalu od 1:200 do 1:1. Wpro
wadzania donieszkowanych metali nożna prowadzić 
w atmosferze utleniajęcej lub redukujęcej. 

/5 zastrzeżeń/ 
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4(51) C04B 
(71) 

Al(21) 274659 (22) 88 09 12 
Żarowskie Zakłady Materiałów 
Ogniotrwałych, Żarów 

(72) Bocian Jurand, Mularczyk Mieczysław, 
Machaj Karol, Kopczyński Zbigniew, 
Sierakowska Eliza 

(54) Sposób wytwarzania korundu aplekanago 
(57) Korund aplakany wytwarza aię przez wypa
lanie w temperaturze od 1900 do 2020 K wyau-
azonych bloczków do wilgotności do 2%. cię
tych z paaaa zagęszczonej w paaaowej prasie 
próżniowej aaay sporządzonej z technicznego 
tlenku glinu i/lub wodorotlenku glinu z do-
datklea foaforanu Jednoaaonowego l/lub dwu-
aaonowego jako katalizatora. /2 zastrzeżenia/ 

p - oznacza wartość próżni wytworzonej wew
nątrz elaatycznej foray podczae odpo
wietrzenia miazaniny proszku mierzona 
w hPa /l zastrzeżenie/ 

4(51) C048 Al(21) 274763 (22) 88 09 16 
(71) Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, 

Bytoa 
(72) Ćwiek Bogdan, Zadęck1 Wiesław, Stanek 

Oerzy, Kroczek Gerard, Bloch Mirosław, 
Łatka Edward 

(54) Tworzywo do budowy górniczych tam 
izolacyjnych 

(57) Tworzywo składa ale ze składnika sypkie
go i ciekłego, które sa zmieszane ze soba w 
stosunku 100 części wagowych składnika syp
kiego ne 8 części wagowych składnika ciekłego. 
Składnik sypki stanowię: 100 części wagowych 
piasku kwarcowego, 5 części wagowych korekto
ra l 1 część wagowa stabilizatora. Natoalaat 
składnik ciekły stanowię: 100 części wagowych 
krzemianu sodowego, 1 część wagowa detergentu 
i 2 części wagowe wody. /1 zastrzeżenia/ 

4(51) C04B A2(21) 279811 (22) 89 06 05 
(71) Sądeckie Zakłady Elektro-Węglowe, 

Nowy Sącz 
(72) Kulpiński Oan, Kulaaza Tadeusz, 

Wilczyński Sławomir, Kwaczewaki Oanusz 
(54) Sposób wytwarzania wielkowymiarowych 

wyrobów z grafitu drobnoziarnistego 
(57) Spoaób polega na tym, że elastyczne for
mę napełnia aię mieszaninę proazku zawiera
jęce 0,5+5% grafitu naturalnego o frakcji 
60 jua, 5465% koksu o strukturze włóknistej 
1 frakcji poniżej 60 jam, przy czym korzyst
nie jest jeśli udział frakcji poniżej 40 /urn, 
wynosi 75%. Następnie foraę z zawartością 
proszku wstępnis zagęszcza się metodę wibra
cyjne, po czyn zamyka korkiem wyposażonym w 
zawór, do którego podłęcza się pompę próżnio
we i odpowietrza wytwarzając próżnię o war
tości poniżej 100 hPa. Z kolei elastyczną for
aę wkłada aie do zbiornika wysokociśnieniowego 
prasy izostatycznej i poddaje działaniu medium 
ciekłego w znany 'sposób, po czyn ciśnienie cie
czy w zbiorniku prasy obniża się do wartości 
ciśnienia atmosferycznego. Czas dekompresji 
zapewniający uzyskanie wypraaek bez defektów 
aakrostruktury określa się zs wzorut 
T - /0,5-1,5/ 10"2 d Ap; gdziet 

T - oznacza czaa dekoapreaji mierzony w [s], 
d - oznscza średnicę wypraaki mierzone w [mm]. 

4(51) C07C A3(21) 274574 (22) 88 09 07 
(61) patent 135131 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Rafineryjnego, Płock 
(72) Grzeczkowski Stanisław, Byczuk Sławomir, 

Fraczek Kazimierz, Mańka Stanisław, 
Konopka Mirosław, Chrapkowskl Ludwik, 
Oaskóła Konrad, Zyllk Wiesław, 
Bańkowski Andrzej 

(54) Sposób wytwarzania eteru metylo-tert-bu-
tylowego 

(57) Przedmiotem wynalazku Jest sposób wytwa
rzania eteru metylo-tert-butyłowego w reakcji 
eteryfikacji izobutylenu aetanolea atoaowanya 
w nadmiarze, w obecności kwsśnsj żywicy jono
wymiennej jako katalizatora. 

Sposób polsga na rozdzieleniu aieazanlny 
poreakcyjnej w koluanie destylacyjnej na nle-
przereagowane węglowodory, czysty ster i frak
cję boczną, składającą się z eteru 1 «etanolu, 
które to frakcję zawraca aię do reaktora 
zbiornikowego, do którego podaje aię jedno
cześnie 10-30% wagowych całej ilości frakcji 
lzobutylenowej i mieszaninę poreakcyjne z re
aktora rurkowego otrzymaną w nie przez podda
nie reakcji z aetanolea pozostałej części frak
cji lzobutylenowej, wynoszącej 90-70% wagowych. 
Eter aetylowo-tert-butylowy atoaowany jest jako 
dodatek do benzyn. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C07C Al (21) 274755 (22) 88 09 15 
(71) Instytut Ciężklsj Syntszy Organicznej 

'BLACHOWNIA*. Kędzlerzyn-Koźle 
(72) Tkacz Boguaław, Budner Zbigniew, Kliaiec 

Oacek, Morawiec Bernard, Kołodenny 
Ryszard 

(54) Spoaób wytwarzania alkoholu izopropylo
wego 

(57) Spoaób polega na tya, że gazowo-parowa 
mieszaninę aubstratów, składające aię z 20-40% 
solowych propylenu orez 60-80% aolowych wody 
kontaktuje się w teaperaturze 160-25Ó°C pod 
ciśnienie» 4,0-10,0 MPa z granulowanym katali
zatorem, zawierajęcym 22,0-55,0% wagowych syn
tetycznego glinokrzeaianu, 9,0-16,0% wagowych 
aieazanlny foaforanu i pirofoaforanu tytanu o 
atoaunku wagowym foaforanu tytanu do pirofoafo
ranu tytanu Jak 4,5-6,5 : 1, oraz 2,0-11,0% 
wagowych foaforanu cynku, 5,0-10,0% wagowych 
fosforanu magnezu, 25,0-35,0% wagowych pięcio
tlenku fosforu /P20_/ oraz 2,0-8,0% wagowych wody. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C07C Al(21) 274768 (22) 88 09 15 
(71) Zakłady Azotowe la. F. Dzierżyńskiego, 

Tarnów 
(72) Zylberaztejn Michał, Vieweger Tadeusz, 

Lublewa-Wieleżyński Wojciech. Balcerzak 
Kazimierz, Szpareki Józef, Wale Oan, 
Gucwa Antoni O., Żyliński Marek, Paciorek 
Marian, Rędzl Oan, Borowiec Oózef, 
Siekierzyński Oan 
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(54) sposób utleniani» węglowodorów 
(57) sposób charakteryzuj* ala tya, ze przez 
ciecz reakcyjna, korzy•tnie każdorazowo przed 
wprowadzenie» jaj do kolejnego etopnla reak
cyjnego oraz «.trakcie jaj przepływu przez 
strefę nienatlenianę przepuszcza się gaz nie 
zawierający tlenu. /3 zaetrzezenla/ 

4(51) C07C A2(21) 279925 (22) 89 06 09 
(71) Akadeala Rolnicza, Wrocław 
(72) Majer Stanisław, Łuaiak Przemysław 
(54) Sposób otrzyaywanla l-acetylo-6-aetokey-

l3.4-dlhydronaf talenu 

(57) Sposób polega na otrzyaywanlu 1-acetylo-
-6-metokay-3,4-dlhydronaftalen o wzorze 2 z 
l-acetylo-4,6-di«etokaynaftalanu o wzorze 1 
w środowisku ciekłego amoniaku poprzez reduk
cje substrátu sodem 1 etanolem w obecności 
koaolwenta, którym jeat tetrahydrofuran i na 
przerwaniu reakcji przez dodanie wodnego na
syconego roztworu chlorku amonu,przy czym sto
sunek reagentów wynosi 10 moli etanolu 1 5 mo
li sodu na 1 aol eubatratu o wzorze 1, a amo
niak uprzednio destyluje aię znad sodu, za
chowując stężenia 1 część wagowe substrátu na 
100 części objętościowych ciekłego amoniaku. 

Otrzyaany produkt o wzorze 2 jeat wyjś
ciowym zwięzklen do wielu syntez układu stsro-
idowego typu eetronu. /I zaatrzężenie/ 

4(51) C07D Al(21) 274563 (22) 88 09 08 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Biotechnologii, 

Warazawa 
(72) Tyc Marian, Żukowski Edward 
(54) Sposób wytwarzania acylazy penicylinowej 
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania acy
lazy panicylinowej, który polega na prowadza
niu procesu biosyntezy z zastosowaniem nowego 
autanta MT 40/47 Escherichia coli, w tempera
turze poniżej 40°C, korzystnie w temperaturze 
24°C. w warunkach tlenowych, na prostych po
żywkach z uwzglednieniesi równoczeanego Biesze
nia 1 napowietrzania. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C070 Al(21) 275426 (22) 88 10 22 
A01N 

(30) 87 10 23 - OP - 267,827/87 
88 07 13 - OP - 172,639/88 
88 08 08 - OP - 196,184/88 
88 08 31 - 3P - 216,699/88 

(71) Mitsui Toatau Chaalcala, Inc., Tokio, 3P 

(54) środek grzybobójczy 
(57) Rolniczo-ogrodniczy środek grzybobójczy 
zawierajęcy rozcieńczalnik lub nośnik i/lub 
substancje poaocnicze oraz substancję aktywne 
charakteryzuje aię tym, że jako substancję 
aktywne zawiera skuteczną ilość co najaniej 
jednej nowej pochodnej aaidowej o wzorze ogól
nym i, w którym jadan z X i Y oznacza atoa 
aiarki a drugi oznacza atoa węgla, Z oznacza 
grupę nitrylowę lub tioaaidowę, każdy z 
1 2 

R i R oznacza atoa wodoru, atoa chlorowca, 
grupę alkilowa o 1-6 atoaach węgla, grupę , 
chlorowcowe tyIowę lub grupę fonyIowę, a R 
oznacza grupę alkenylowę o 2-6 atoaach węgla, 
grupę chlorowcoalkenylowę o 2-4 atoaach węgla, 
grupę furyIowę, grupę tlenyIowę, grupę elko-
ksylowę o 1-4 atoaach węgla, grupę alkilotio 
O 1-4 atoaach węgla, grupę alkinyloksylową o 
3-5 atoaach węgla, grupę alklnylotio o 3-5 
atoaach węgla, grupę pirazolilowę lub ewentu
alnie chlorowcopodatawionę grupę fenyIowę. 

/2 zaetrzezenla/ 

4(51) C07D A1(21) 277031 (22) 87 05 15 
(30) 86 05 16 - FR - 86.07260 
(71) Rhône - Poulenc Agrochimie, Lyon, FR 
(54) Sposób wytwarzania nowej pochodnej kwasu 

nlkotynowsgo 
(57) Spoaób wytwarzania związku o wzorze 1, w 
którym R oznacza atoa wodoru albo nieorganiczny, 
amonowy lub organiczny kation M, alkil, alkeny 1 
lub alklnyl ewentualnie podstawione, fenyl 
ewentualnie podstawiony, pirydyloalkil ewen
tualnie podstawiony, alkllo- lub fenyloalkllo-
karbonyloalkil ewentualnie podstawiony,, trój-
alkiloaililoalkll ewentualnie podetawiony, 
Y oznacza atoa wodoru, chlorowiec, alkil lub 
alkokeyl, n oznacza 1-3, polega na reakcji 
zwlęzku o wzorze 3 z halogenkiem alkilowym o 
wzorze RX. Wytworzone zwięzki etoauja aię do 
otrzyaywanla środków do zwalczania zakażeń 
roślin powodowanych przez grzyby. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C07D Al(2l) 277610 (22) 89 02 07 
(30) 88 02 08 - IT - 19336 A/88 
(71) I.S.F. S.p.A., Trezzano Sul Naviglio, IT 
'72) Plnza Mario, Farina Carlo, Cerri Alberto, 

Riccabonl Maria*T. 
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(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
perhydroazacykloalka [1.2-a] laldazolu 

(57) Sposób wytwarzania zwlęzków o ogólnym 
wzorza 1» w który* R oznacza atoa wodoru, 
C. -alkil albo grupę o ogólnya wzorze 
CHR*C0NHR6lub CHR5CO0R6,w których to wzorach 
R 1 R oznaczają niezależnie atoa wodoru 2 lub C. .-alkil, R oznacza atoa wodoru, 
C._5-alkil lub dowolne ugrupowanie R pocho
dząca z aminokwasu o wzorza R CH/WWCOOH, 
R oznacza atoa wodoru, C. -alkil, grupę 
CONH lub grupę o ogólnya wzorze CO_R , 
w którym R oznacza atoa wodoru lub £«.-
-alkil, a n oznacza 2, 3 lub 4, polega na 
tya, ze związek o ogólnya wzorze 2, w którya 
1 2 R I R maję wyżej podane znaczenie, poddaje 
się reakcji ze zwięzklea o ogólnya wzorze 3, 
w którya R i n aaję wyżej podane znaczenie, 

A 
a R oznacza atoa wodoru, C. ,-alkil lub 
benzyl. 1~* 

Zwięzki o wzorze 1 maję działanie psy
chotropowe, a zwłaszcza nootropowe i nadaję 
się do stosowania w leczeniu otępienia star
czego i pokrewnych schorzeń. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) C07D Al(2l! 281020 í'22) 89 08 11 
(30) 88 08 13 - GB - 8819308.1 
(71) Pfizer Inc., Nowy Oork, US 
(72) Dickinson Roger P., Richardson Kenneth 
(54) Sposób wytwarzani» nowych pochodnych 

triazolu 
(57) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
triazolu o wzorze 1 i ich dopuszczalnych 
farmakologicznie soli, w którym to wzorzs 
1 R oznacza grupę fenylowa, ewentualnie pod
stawiona 1 do 3 podstawników, z których każ
dy wybrany Jest niezależnie z atoau chlorowca 
i grupy CF,, R oznacza grupę C.-C alkilowe, 
R oznacza atom wodoru lub grupę C.-C. alki
lowe, a "Het", który z sąsiednim atonea węgla 
jest poleczony przez atom węgla w pierścieniu, 
oznacza grupę pirydynyIowę, pirydazynylowa, 
pi rym i dyny Iowę, pirazynylowę, lub triazynylowa, 
przy czym "Het" aoże być ewentualnie podsta
wiony grupę C.-C .alkilowe, C.-C .alkoksyIowę, 
a tonem chlorowca, grupę CF,, grupę cyjanowę, 
nitrowe lub alkilowe, grupę -NH/C c alkano-
karbonyIowę/lub grupę -NHCO-ZCj-C-alkilowę/, 
polsga na tyra, že poddaje się zwlęzsk o wzorzs 

1 2 
2, w którym R i R naje wyżej podane znaczę-

nie, a "Het " oznacza grupę pirydynylowę, 
$irydazynylowę, pirymidyny Iowa, plrazynylowę ub triazynylowę, która ewentualnie aoże być 
podetawiona, reakcji ze zwięzklea o wzorze 3, 
w którya R aa wyżej podane znaczenie, a nas
tępnie ewentualnie dokonuje się konwersji gru
py cyjanowej podstawnika "Het" w grupę -
-NHCOj/C -C elkilowę/, grupę -NHCOV C-C al
kilowe/ w podstawniku "Het" przekształca się 
w grupę aainowę, grupę nitrowe podstawnika 
"Het" przekształca się w grupę aminowe, grupę 
aainowę podstawnika "Het" przekaztałca się w 
grupę -NH/Cp-C alkanokarbonylowę/ lub w grupę 
-NHCHO albo w atoa chlorowca, albo też zwięzek 
o wzorze 1 przeprowadza się w dopuszczalne 
farmakologicznie sól. Wytworzone zwięzki wy
kazuję aktywność przeciwgrzybowę. 

/26 zaetrzężeń/ 

4(51) C07F A2(21) 279891 (22) 89 06 07 
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Wilczewski Tadeusz 
(54) Sposób otrzymywania nowego związku tetra-

Tenyloboranu [dlfenyloborano-bis /cyklo-
pentadlenylo, ri-fenylo/ rutenu /II/7 

(57) Sposób otrzymywania nowego związku tetra-
fenyloboranu i di fenyloboranu-bis/cyklopante-
dlenylo, g -fenylo/rutenu/II/,7 , o wzorze 1 
przedstawionym na rysunku, w którym Ph oznacza 
grupę fenyIowa, polega na tym, ze związek o 
wzorze 2 poddaje się ogrzewaniu, w glikolu ety
lenowym,pod chłodnica zwrotna do temperatury 
wrzenia rozpuszczalnika, przez 30Ť7OO godzin, 
po czyn po ochłodzeniu i oddzieleniu pozosta
łości /reszty substrátu i/lub produktów roz
kładu/ dodaje się tstrafenyloboranu sodu w 
etanolu, przechowuje się w tsmperaturze 20°C 

przez 3*7 dni, następnie po ochłodzeniu odaę-
cza się produkt, przemywa się go metanolem 1 
suszy. Wytworzony zwięzek ma zastosowanie w 
syntezie zwięzków wzorcowych do badan podsta
wowych. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C07H Al(21) 280530 (22) 89 07 11 

(30) 88 07 12 - US - 217,906 
(71) Pf izer I n c . , Nowy Oork, US 
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(54) Sposób wytwarzania pochodnych 0 , 2 -
ranhvdro-l-/-<g -D-arablnofuranozylo/ty-

(57) Sposób wytwarzania związków o ogólnym 
wzorze 1, w którym R, oznacza atoa wodoru, 
grupę trifenyloaetylowę lub atoa krzemu pod
stawiony trzema podstawnikami takimi Jak 
C -C, alkil, fenyl lub ich kombinację, a R, 
oznacza atoa wodoru lub atoa krzemu podsta
wiony trzeaa podstawnikaal taklai Jak (̂ -C, 
alkll. fanyl lub ich kombinacje, polega na 
tym, ze związek o wzorze 2, w którym R_ 1 R 
mają wyżej podana znaczenie poddaje ale kon
densacji ze związkiem o wzorze 3, w którym 
R oznacza C -C, alkll, X oznacza atoa chlo
rowca lub grupę -0R2, w której R2 oznacza 
atoa wodoru, C.-C.alkil lub fenyl w obecności 
neutralnego dla reakcji rozpuszczalnika, w 
zakresie teaperatur 0°-150°C ewentualnie w 
obecności katalizatora. Wytworzone związki 
sa substratami do wytwarzania pochodnych 
tyaidyny. /10 zastrzeżeń/ 

4(51) C08F Al(21) 281088 (22) 89 08 18 

(30 ) 88 08 19 - DP - 207185/1988 
(71) Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Tokio. 3P 
(54) Sposób zapobiegania tworzeniu się sko-

rupy polimeru 
(57) Sposób zapobiegania tworzeniu się skorupy 
polimeru w naczyniu pollmeryzacyjnym podczas 
polimeryzacji monomeru zawierajęcego etylenowo 
nienasycone więzanie podwójne, polega na tym, 
że polimeryzację prowadzi się w naczyniu po
llmeryzacyjnym, w którym wewnętrzne powierz
chnię ścianek uprzednio powleczono roztworem 
powlekajęcym zawierajęcym /A/ co najmniej je
den składnik wybrany z grupy obejmującej barw
niki anionowe i aola metali alkalicznych 1 so
le amonowe sulfonowanego produktu otrzymanego 
przez sulfonowanie produktu kondenaacji aro
matycznego zwięzku aminowego nltrozwięzklem i 
/B/ barwnik kationowy przy czym roztwór aa pH 
większe niż 7, naatępnle powleczona powierzch
nia jeat wysuszona do postaci powłoki. 

/13 zastrzeżeń/ 

4(51) C08G Al(21) 280390 (22) 89 07 03 
(301 88 07 04 - AT - A 1721/88 
(71) Vianova Kunstharz Aktiengesellschaft , 

werndorf. AT 
(72) SchaSlzer Gerhard, Schlpfer Rudolf 
(54) Składniki sieciująca do lakierowych 

spoiw i sposób wytwarzania tych 
składników 

(57) Składniki sieciujące do lakierowych spoiw 
wykazujących grupy hydroksylowe i/lub drugo-
rzędowa i/lub plerwszorzędowe grupy aminowe, 
zwłaszcza do katodowo stracalnych wyrobów la
kierowych, które daję sieciować się drogę 
przeestryfikowania i/lub przeaaldowania i/lub 
przauretanowania, wytwarza się w ten sposób, 
że co najmniej 0,25 mola, grup hydroksylowych 
pollolu i/lub alkanoloaalny o co najaniej 
2 grupach hydroksylowych wraz z estrom o wzo
rze RJO-CO-R.-CO-ORJ, w którym Rj oznacza Jed
nakowe lub różne rodniki alkilowe o 1-8 ato
mach węgla, R, oznacza Jedne z grup -CH_-, 
-CH-CH-, -CH/0H/-CH2-,-C/0H/»CH- lub -CH/OH/-
-CH/OH/- lub grupę o wzorze przedstawiony» na 
rysunku, a n oznacza liczbę 0-2, poddaje aię 
częściowemu przeestryfikowaniu aż do oďezcze-
pienia każdorazowo 1 mola alkoholu z eetru 
na 1 aol tego eetru i w drugi* etapie reakcji 
co najaniej Jedne dalsze grupę hydroksylowe 
tego pollolu poddaje eię reakcji ze zwięzkiea 
dwu- lub poliizocyjanianowym, którego grupy-NCO 
oprócz co najwyżej dwóch, sa zablokowana środ
kiem zasłaniajacym. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) C083 
C09K 

Al(21) 281544 (22) 89 09 22 

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Nowotniak Kazimierz, Szyrle Waldemar, 

Zabłotny Władysław, Sekuła Bożena 
(54) środek wspomagający do obróbki luźnymi 

Kształtkami ściernymi wyrobów z metali 
kolorowych 

(57) Środek wspomagający do obróbki luźnymi 
kształtkami ściernymi wyrobów z metali koloro
wych oparty Jest na związkach powierzchniowo-
-czynnych 1 Inhibitorach korozji i zawiera 
cztery lub pięć składników spośród takich Jak 
etery poliokeyetylenopropylofenolowe o wzorze 
R-CpH 0/C_H.O/ H, w którym R oznacza rodnik 
propylofenolowy C,H_.C3H7 a n wynosi od 7 do 
14 w Ilości 25-35 części wagowych, olainian 
trójetanoloaainy w ilości 25-35 części wagowych, 
aulfobureztynien sodowy w ilości 2-10 części 
wagowych, sole sodowe kwasów tłuszczowych w 
ilości 3-4 części wagowych i ewentualnie wodę 
w ilości 25-48 części wagowych. 

/3 zastrzeżenia/ 
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4(51) C08L Al(21) 273461 (22) 88 06 30 
(71) Krakowskie Zakłady Przemysłu Gumowego 

"STOMIL". Kraków 
(72) Danik Wiesław, świerczyńeka Wanda, 

Zając Staniaław 
(54) Sposób otrzymywania wyrobów gumowych 
(57) Sposób polega na tym, że do miksera 
wprowadza się: kauczuki butadieno-akrylonit-
rylowe olejoodporne nieplemiace - 100 części 
wagowych, stearynę farmaceutyczna 0,5-3 
części wagowych, tlenek cynku - biel cynków; 
farmaceutyczne 0,5-5 częóci wagowych, sadzę 
5-100 części wagowych, wypełniacz krzemionko
wy dwutlenek krzemu 3-30 części wagowych, 
polietylen niakoczęsteczkowy - 0,5-10 części 
wagowych, które miesza się w temperaturze 
100-150°C i w czasie 7,5 ainuty, po czy» do
daje się na walcarce dwusiarczek czteroaety-
lotiuraau - 0,01-0,5 częóci wagowych i siarkę 
0,5-3 częóci wagowych, a następnie z uzyska
nej mieszanki wytwarza się wyroby guaowe. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C08L Al(21) 274532 (22) 88 09 05 
(711 Instytut Tsle i Radiotechniczny, Warazawa 
(72) Bukat Krystyna, Pieńkowska Barbara, 

Dąbrowska Zofia, Krawczyk Bożena, 
Hagieraki Andrzej 

(54) Kompozycja z żywicy epokaydowej do 
maskowania 

(57) Kompozycję wytwarza elę z dwóch kompo
nentów A i B z dodatkiaa składnika rozlewności 
maski, gdzie komponente» A jeat pasta pigmento
wa, która zawiera: 60-80% apolwa żywicy diano-
wej , 20-35% napełnaacza ainaralnago biernego, 
1-5% napałniacza ainaralnago półaktywnago, 
0,1-1% barwnika trwałego, 0,5-2,5% składnika 
zmniejszajęcego napięcie powierzchniowe zaś 
komponentem B j e s t : utwardzacz poliamidowy w 
i lośc i 50-100 części wagowych na 100 części 
wagowych maski, albo utwardzacz w postaci 
mieszaniny aain aromatycznych w i l o ś c i 20-35 
części wagowych na 100 części wagowych aaek i . 

Koapozycja aa zastosowanie do wykonywania 
aasak lutowniczych wykonywanych na płytkach 
drukowanych. /8 zastrzeżeń/ 

4(51) C08L 
C09D 

Al(21)274562 (22) 88 09 08 

(71) Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice 
(72) Siwoń Urszula 

(54) Farba wysychająca w temperaturze 
otoczenia przeznaczona , zwłaszcza 
ïïa tablice szkolne 

(57) Farba akłada się z 50 do 95% wagowych 
aubatancjl błonotwórczaj, które etanowi roztwó 
w odpowiednia rozpuszczalniku 2 do 10% wago
wych żywicy polilzocyjanlanowaj i 4 do 25% 
wagowych koaponentu poliolowego lub 15 do 60% 
wagowych żywicy ftalowej modyfikowanej 1 O do 
10% wagowych żywicy karbaaidowej lub 15 do 60% 
wagowych wodnej dyspersji akrylowej, 5 do 40% 
wagowych wypełniacza krzaalankowego, środki 
poaocnicze, pigaenty i rozpuszczalniki. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) C08L Al(21) 274564 (22) 88 09 08 
(71) Zakłady Tworzyw Sztucznych "CEFOL-ERG", 

Wojciechów k/Radomska 
(72) Sowiński Oan, Piekarniak Bolesław, 

Kułak Lech 
(54) Koapozycja do wytwarzanie folii z poli

chlorku winylu, zwłaszcza aetods kalan-
Trowenla 

(57) Koapozycja według wynalazku charaktery
zuje aię tya, ża zawiera polichlorek winylu 
o stałej K m 55-60 w ilości 100 części wago
wych, kopolimer chlorku winylu z octanaa winy
lu o stałej K a 50-60 w ilości 21-100 części 
wagowych i chlorowany polietylen w ilości 
6-20 części wagowych, przy czym stosunek wago 
wy kopolimeru chlorku winylu z octanea winylu 
do chlorowanego polietylenu wynosi od 3,5:1 do 
6:1. Koapozycja według wynalazku służy do wyt
warzania folii twardych o dobrej udarności, 
atoaowanych do wyrobu opakowań środków epożyw 
czycn, farmaceutycznych i artykułów technicz
nych. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C08L Al(21) 274565 (22) 88 09 08 
(71) Zakłady Tworzyw Sztucznych "CEFOL-ERG", 

Wojciechów k/Redoaska 
(72) Sowińaki Oan, Piekarniak Bolesław, 

Kułak Lach 
(54) Kompozycie do wytwarzania folii z poli

chlorku winylu, zwłaszcza aetod» kaland
rowania 

(57) Koapozycja według wynalazku charakteryzu
je aię tya, że na 100 części wagowych miesza
niny akładajęcaj się z 30-70% wagowych poli
chlorku winylu emulsyjnego o stałej K » 60 
i 70-30% wagowych polichlorku winylu suspen
sy jnego o stałej K 55-60, zawiera 1-10 części 
wagowych chlorowanego polietylenu oraz co naj
mniej 1,5 części wagowych modyfikatora pły
nięcia z grupy poliestrów kwaaów akrylowych. 

Temperatura przetwórstwa kompozycji 
według wynalazku nie przekracza 200°C. Z kom
pozycji tych wytwarza się folie twarda o dob
rej udarności, atoaowana do wyrobu opakowań 
środków spożywczych, farmaceutycznych lub arty
kułów technicznych. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C08L Al(21) 274625 (22) 88 09 12 
HO IM 

(71) Politechnika Warszewska, Warazawa 
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(72) Piotrowska Krystyna, Bukowski Andrzej, 
Gurdzińaka Elżbista, Krakowski Edward, 
Gołba Bolesław 

(54) Akumulatorowa masa zalewowa 
(57) Masa według wynalazku charakteryzuje 
sie ty» , że składa się z 30-60 części wago
wych asfa l tu ponaftowego, 10-30 części wagowych 
regeneratu gumowego, 21-37 części wagowych 
hydrorafinatu stanowiącego produkt z zachowa
wczej przeróbki ropy naftowej selektywnie 
rafinowanej furfurolem, odparaflnowanej i 
rafinowanej wodorem, 0 ,1 -1 ,0 części wagowych 
krzemionki koloidalnej o gęstości nssypowej 
160-230 kg/a 3 1 l iczb ie olejowej 150-245 oraz 
0-0,6 części wagowych £, - naftyloaainy. 

/ I zastrzeżenie/ 

4(51) C08L Al(21) 274639 (22) 88 09 10 
(75) Rejmond Barbara, Radomo 

Rodziewicz Olgierd, Warszawa 
(54) Sposób wytwarzania płyt izolacyjnych 

z odpadowego tworzywa poprodukcyjnego 
(57) Strużyny skórne z garbowania chroaowego 
wprowadza się do alsszarkl ślimakowej 1 jedno
cześnie dozuje sie lepiszcze w ilości 50% w 
stosunku do masy wprowadzonych strużyn, po 
czym po uformowaniu płyt i ich wysuszsniu 
poddaje się Je działaniu par aaoniaku oraz 
sezonuje. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C08L A3(21) 274654 (22) 88 09 12 
(61) patent 128258 
(71) Centralny Ośrodak Badawczo-Rozwojowy 

Przemysłu I z o l a c j i Budowlanej, Katowice 
(72) Iwańczyk Hal ina, Kobylańska Na ta l i a , 

Zajączkowski Darzy, Olejniczak Zygaunt, 
Ziel ińska Danina, Urbański Leon, 
Szwajnoch Oadwiga, Lebek Andrzej, 
Wojciechowski Wacław, Kowalski Ryszard 

(54) Sposób wytwarzania masy hydrolzolecyjnoj 

(57) Spoaób polega na wytwarzaniu masy hydro-
lzolacyjnej atosowanej na ziano, zwłaszcza na 
wilgotne podłoża. Do asfa l tu o panatracj i 
10-220 i tsapsraturza aięknlenia 30-90°C w 
i lośc i 20-60% wagowych dodaje się środki po
wierzchniowo czynne w i l o ś c i 0,5-2,5% wago
wych i cięgle aisszajęc w temperaturze 80-120°C 
dodaje się 5-20% wagowych lateksu kauczuku 
syntetycznego. Po odparowaniu wody 1 obniże
niu temperatury do 70°C dodaje się 5-30% wa
gowych wypełniaczy włóknistych i / lub py l i s -
tych i / lub proszkowych a na kortett 20-65% wa
gowych rozpuazczalnika organicznego 1 mie
sza się przaz 30 minut. / I zastrzeżenia/ 

4(51) C09B A2(21) 278732 ( 2 2 ) 89 04 06 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przeaysłu 
Barwników "ORGANIKA", Zgierz 

(72) Muszyński Mirosław, Wieczorek Anna, 
Łuczak Hubert, Graczyk Wojciech, 
Szafnicki Wojciech, ściblsz Halina 

(54) Sposób wytwarzania alsazanln azowych 
Barwników zawlealnowych 

(57) Sposób wytwarzania aiaazanln azowych bar
wników zawieainowych o ogólnya wzorze 1, w któ
ry» X, Y, z aa Jednakowe badż różne i oznacza
ją grupę nitrowa, cyJanowe, sulfonylometylowę, 
halogen lub atoa wodoru, R, oznacza grupę ee-
toksylowę, etokaylowa, R_ i R aa Jednakowe 
badż różna i oznaczają resztę cyjanoetylowę, 
seetokeyIowę, allilowe, benzylowa, etylowa, 
hydrokayetylowa lub atoa wodoru, polega n* 
tya, że związki dwuazoniowe pochodnych aniliny 
i/lub ich mieszaniny poddaje się reakcji sprzę
gania w środowisku wodnym lub wodno-rozpusz
czalnikowym, w teaporaturze poniżej 40°C z 
mieszaninę składników biernych o ogólnya wzo
rze 2, w który» R^, R i R aaja wylej podane 
znaczenie, zawierajęca 0,6-0,9 aole pochodnych 
N-cyjanoetylo-N-allilo l/lub N-cyJanostylo-N-
-etylo i/lub N-cyJanoetylo-N-banzylo i/lub 
N-acetokeyetylo-N-allllo i/lub N-acstoksyotylo-
-N-etylo l/lub N-acetokayetylo-N-benzylo 2-aai-
no-4-acetyloawinoanizolu l/lub 2-amlno-4-ace-
tyloaminofonetolu, 0,35-0,08 aola pochodnych 
N,N-diallilo i/lub N,N-dibenzylo i/lub N,N-dle-
tylo 2-aalno-4-acetyloaainoanizolu i/lub 
2-aalno-4-acetyloaainofenetolu, 0,05-0,02 aola 
aonocyjanoetylo i/lub aonoacetokeyetylo 2-aaino-
-4-acetyloaalnoanizolu i/lub 2-eaino-4-acetylo-
aminofenetolu na każdy mol użytej do sprzęga
nia aieezanlny składników biernych, przy czy» 
co najmniej 0,08 aola na każdy mol składników 
biernych stenowi składnik bisrny o wzorze 2, 
w którym R± oznacza grupę aetokeylowę lub eto-
ksylowę, natomiast R, i R_ sa Jsdnakowe będź 
rótn» 1 oznaczaję reaztę etylowe, allilowe lub 
benzylowe. Wytworzone aleszanlny barwników 
przeznaczone sa do barwienia włókien poliestro
wych 1 poliamidowych na kolor błękitny 1 grana
towy. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C09C Al (21) 274607 (22) 88 09 09 
(71) Instytut Chenil Nieorganicznej, Gliwice 
(72) Pilecki Michał, Stoika Oerzy, Stechaan 

Marta, Gaertig Danina, Kobza Stanisław, 
Daniszewski Eugenluez 
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(54) Sposób wytwarzania pigmentów otoczkowych 
(57) Przedmiotem wynalazku Jast sposób wytwa
rzania pigaentów otoczkowych, zwłaszcza anty
korozyjnych o mineralnym Jądrze, zwłaszcza 
krzemionkowym lub glinokrzemianowym polegają
cy na tym, że w znanym sposobie wytwarzania 
nośnik dodatkowo poddaje się obróbce pneuma
tycznej w tekich warunkach aby prędkość jego 
cząstek wynosiła co najmniej 80 m/sek. 

/l zastrzeżenie/ 

4(51) C09C A1(21) 274608 (22) 88 09 09 
(71) Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice 
(72) Ratajska Halina, Sowiński Andrzej 
(54 ) Sposób otrzymywania pigmentów dwutlenku 

tytanu z rud zawierających niob 
(57) Spoeób polega na tym, że do procesu pro
dukcji przed kelcynacją uwodnionego dwutlenku 
tytanu wprowadza się dowolny związek pier
wiastka trójwartościowego w ilości zapewniają
cej co najmniej 5-krotny nadmiar molowy w 
stosunku do niobu. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C09J Al(21) 274642 (22) 88 09 12 
(71) Zakłady Przemysłu Spirytusowego "POLMOS", 

Leszno 
(72) Szmyd-Oudziak Danuta, Głuchański Czesław, 

Napierała Władysław, Skrzypczak Boleeław, 
Lasik Henryk, Slaiński Marian, Sobczak 
Teresa 

(54) Klej kazeinowy i sposób wytwarzania 
tüeju kazeinowego 

(57) Klaj kazeinowy etanowi roztwór wodny za
wierajęcy od 44 do 64% wagowych wody, 16-24% 
wagowych kazeiny, 2,4-4,8% wagowych maczki 
ziemniaczanej, 0,2-0,4% wagowych alkoholu n-bu-
tylowego, 0,2-0,4% wagowych a septiny, 0,04-
-0,2% wagowych tlenku cynkowego i ewentualnie 
do 0,04% wagowych środka zapachowego, na przy
kład aldehydu benzoesowego. 

Klej według wynalazku wytwarza się roz
twarzając kolejno w wodzie: męczkę ziemniacza
ne, mocznik, aseptinę stanowięcę środek kon
serwujący, alkohol n-butylowy i nie więcej 
aniżeli połowę przewidzianej recepturę ilości 
tlenku cynkowego w postaci zawiesiny wodnej, 
po czym podgrzewa się mieszaninę wprowadza
jąc jednocześnie kazeinę i borake, a po uzys
kaniu temperatury około 323K wprowadza się 
pozostałe ilość tlenku cynkowego w postaci 
zawiesiny wodnej i podgrzewa mieszaninę do 
temperatury około 345K. 

Klej przeznaczony jest zwłaazcza do nak
lejania etykiet na opakowania szklane. 

/ 4 zastrzeżenia/ 

4(51) C09K Al(21) 274596 (22) 88 09 08 
(71) Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 
(72) Rafalski Leszek, Kłosiński Bolesław, 

Bieńkowski Jacek, Pachowski Jan 
(54) Zawiesina twardniejące do rozpierania lub 

wypełniania szczelin,, wykopów i otworów 
w gruncie"-

(57) Zawiesina według wynalazku akłada aię 
wagowo z 50-80% wody, 10-20% i ł u bentonitowego 

aktywowanego solę sodowe lub mieszaninę s o l i 
aodowych w i l o ś c i 1-4% w atoeunku do masy za
wiesiny i 10-40% aktywnego popiołu lotnego 
pochodzęcego ze epalania węgla brunatnego, 
przy czym popiół lotny powinien charakteryzo
wać się przyrostem temperatury A t ^ 40°C, 
oznaczonym metodę według BN-71/8933-10. 

/ I zastrzeżenie/ 

4(51) C09K Al(21) 274752 (22) 88 09 18 
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 

"BLACHOWNIA", Kędzlerzyn-Kożle 
(72) Zobel Grzegorz, Jagiełło Ryszard, 

świtluk Wiktor, Kunicka Krystyna, 
Brambor Andrzej, Murawski Roman, 
Marciaiak Jan, Musiał Krystyna 

(54) Środek zwiększający skuteczność gaśniczą 
wódy 

(57) środek w swoim akładzie zawiera do 15 
części wagowych eoli sodowej liniowego kwasu 
alkilobenzenosulfonowego, 10-20 części wago
wych alkoholi alifatycznych, zawierajęcych w 
łańcuchu węglowym Jeden ab czterech atomów węg
la, 2-10 części wagowych soli sodowych i/lub 
amonowych kwasów llgninosulfonowych o zawar
tości suchej aaay około 50% wagowych, 5-15 
części wagowych mocznika, do 5 części wagowych 
octanu sodu i/lub amonu, korzystnie we wzajem
nym stoaunku 10:2 i ewentualnie do 15 części 
wagowych soli trójetanoloaminowej liniowego 
kwaau alkilobenzenosulfonowego. Wzajemny sto
sunek soli sodowej do soli trójetanoloamino
wej kwasu alkilobenzenosulfonowego jest jek 
3:2. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C10B Al(21) 273201 (22) 88 06 20 
(71) Polska Akademia Nauk Inetytut Podetaw 

Inżynierii Środowiska, Zabrze; Zakłady 
Koksownicze im. Powstańców Slęsklch, 
Zdzieszowice 

(72) Kopała Jan, Olczak Czesław 
(54) Spoeób pomiaru emisi i zanieczyszczeń z 

baterii koksowniczej przez cały cykl 
koksowania węgla 

(57) Sposób ch8rakteryzuje się tym, że pomiaru 
emisji zanieczyszczeń dokonuje się w sposób 
bszpośredni, nad stropem baterii, przez zamia
nę przestrzeni nad baterię kokeowniczę na umow
ny przewód prowadzęcy zanieczyezczone powiet
rze. W tym umownym przewodzie dokonuje eię po
miaru prędkości unoszenia zanieczyszczonego 
powietrza oraz stężenia zanieczyszczeń w nim 
zawartych. 

Wykonuje się pięć serii pomiarów w punk
tach rozmieszczonych wzdłuż krótkiego boku 
baterii, w odległości około 1 a od siebie. 

/3 zeetrzeżenia/ 

4(51) C10B Al (21) 274225 (22) 88 08 12 
(71) Biuro Projektów Przemysłu Koksochemicznego 

"KOKSOPROJEKT", Zabrze 
(72) Wypich Lucjan, Cieślar Rudolf, Kasperek 

Joachim, Kamiński Stanisław, Malcher 
Jacek, Surmacz Kazimierz, Furtan Janusz 
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(54) Urządzenie do odpylania strony koksowej 
Baterii pieców koksowniczych 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
okap odciągowy /5/ przesuwny jest po torze, 
którego szyny /6/ i /7/ są równoległe do toru 
/3/ i /V odżwiernika /2/. Okap odciągowy /5/ 
oraz współpracujący z nia wózek /8/ odchyla
jący taśmę nm kolektorze ssawnym /9/ aają 
wspólny napęd. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C10L Al (21) 274700 (22) 88 09 14 
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 

"BLACHOWNIA", Kędzierzyn-Koźle 
(72) Maciejewski Zdzisław, Bronikowski 

Krzysztof, Kolonko Eugeniusz, Małkowski 
Zygfryd, Lachman Ignacy, Kunicka Krystyna 

(54) Sposób wytwarzania brykietów opałowych 
z odpadowych surowców roślinnych 

(57) Sposób według wynalazku polega na tya, że 
rozdrobnione surowce roślinne o wielkości 
cząstek nie przekraczających 100 aa poddaje 
się działaniu pary wodnej o ciśnieniu do 
1,5 MPa w czasie 2 godzin, po czym masę wydala 
się do separatora, w którym utrzyauje się ciś
nienie zbliżone do atmosferycznego, gdzie nas
tępuje rozerwanie rozdrobnionego aateriału na 
cząstki o wielkości poniżej 1 am, które po 
oddzieleniu od pary, suszy się w temperaturze 
450-500 K do wilgotności poniżej 20% wagowych, 
zee do wysuszonego materiału dodaje się węglo
wodory aromatyczne lub alifatyczne, ewentual
nie miał i muł węglowy, w ilości nie przekra
czającej 50% wagowych i tak otrzymaną masę pod
daje się prasowaniu na brykiety w znany sposób. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C10M Al(21) 273908 (22) 88 07 26 
(71) instytut Cheaii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Pielichowaki 3an, Rokoczy Jan, Zadrożna 

Gabriela, Tęcza Witold, Lisicki Zygaunt, 
Polaczek Jerzy 

(54) Sposób rafinacji ekstrakcyjnej olejów 
smarowych 

(57) sposób r a f i n a c j i ekstrakcyjnej olejów 
smarowych polega na c iągłej ekstrakcj i prze-
ciwprądowej w temperaturze 293-420 K przy uży
ciu jako rozpuszczalnika diokeolanu l / lub Jago 

pochodnej o wzorze ogólnym 1, w którym X i 
X2 oznacza H, CHj, C g H g . C ^ , OCHj, OCgHg. 
COCH CHgOH lub Chlorowiec, lub Ich miesza
niny z dodatkiem związku regulującego wydaj
ność 1 selektywność procesu e k s t r a k c j i . Proces 
prowadzi się w temperaturze 293-420 K, pod 
ciśnieniem 0,008-2 MPa oraz przy stosunku ob
jętościowym rozpuszczalnika do surowca 1-10. 

/ 3 zastrzeżenia/ 

4(51) C10M Al(21) 274536 (22) 88 09 05 
(71) Huta 1 Maja, Gliwice 
(72) Oleksiak Roman, Chruściel Romuald, 

Ślusarczyk Leszek, Kijowski Adam, 
Strychalakl Stanisław, Siedlecki Tadeusz 

(54) Sposób spalania oleju czarnego stanowią
cego odpad z procesu regeneracji olejów 
przepracowanych 

(57) Olej czarny zawierający 40% HgO poddaje 
się sedymentacji a naetępnie suszeniu poprzez 
podgrzewanie do uzyskania zawartości wody max. 
4% wagowych. Naetępnie olej czarny filtruje 
się poprzez siatkę o oczkach 2 am* 1 podgrzewa 
się go do temperatury 50°C, przy czym miesza 
się go w ilości 15 do 60% wagowych z mazutem w 
ilości 85 do 40% wagowych. Tak przygotowaną 
mieszankę utrzymywaną w temperaturze 50°C spa
la się w piecach aartenowakich. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C23C Al(21) 274674 (22) 88 09 13 
(71) Inetytut Tele- i Radiotechniczny, Warezawa 
(72) Makarski Ryszard, Kalicki Michał, 

Magierekl Andrzej, Morawska Zofia, 
Kraczek Stanisław 

(54) Sposób pokrywania powierzchni grotów 
lutowniczych warstwą odporną na korozję 
I~zwilżania ciekłym lutem 

(57) Sposób według wynalazku polega na tym, że 
pożelazowane groty lutownicze wygrzewa się w 
zasypce z granulowanego węgla aktywnego w tem
peraturze 350-570 C przez okres 0,2-5 godzin. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C23C Al(21) 274707 (22) 88 09 16 
(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Leciejewicz Adam, Trojanowski Oanuez 
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4(51) C23C 41(21) 274731 (22) 88 09 16 

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

(72) Jankowski Henryk, Marszałek Konstanty 

(54) Urządzenie zasilające gazem roboczym 
Tarczę w Jonowym rozpylaniu 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tya, że 
zawór dozujęcy / 7 / gaz roboczy, usytuowany 
na zewnątrz komory próżniowej /l/, zamocowany 
Jeet próżnioezczelnie do ekranu elektrostatycz
nego /A/, złożonego z dwóch równoległych do 

siebie ścian zewnętrznej /6/ i wewnętrznej 
/ 5 / , między którymi utworzona Jest przestrzeń 
przepływowa gazu. /I zastrzeżenie/' 

4(51) C23F Al(21) 274524 (22) 88 09 05 

(71) Instytut Mátali Nieżelaznych, Gliwice 
(72) Andrzejaczek Bohdan, Lipińska Krystyna, 1 

Puchalik Antoni 
(54) Sposób zabezpieczenia przed korozja 

wy»lenników ciepła i rurociągów z 
miedzi 1 lej stopów 

(57) Wynalazek rozwiązują zagadnienie zabez-
pieczenia przed korozją wymienników ciepła i j 
rurociągów wykonanych z Biedzi i Jej stopów 
w fazie ich wytwarzania. 

W sposobie układ anodowo-katodowy, skła-i 
dający się z zabezpieczanych elementów stano- ; 
wiących katodę oraz z anod w postaci prętów z 
miedzi i jej stopów umieszczonych w tych ele
mentach współosiowo w odległości 3-10 mm od 
katody, wprowadza się do wodnego roztworu za
wierającego zawiasinę wodorotlenków żelaza -
0 stężeniu żelaza nie mniejszym niż 90 ag/da 1 
1 o pH 6-8, a następnie, przez co najaniej i 
2 h, równocześnie wymusza się cyrkulację 
roztworu wewnątrz układu anodowo-katodowego i 
wytwarza się w tya układzie atałe pole elek- 1 
tryczne o tak dobranym natężeniu aby gęstość I 
prądu poaiędzy anodą a katodą wynosiła nie 
mniej niż 0,025 A/a2, po czym wymienniki i ru
rociągi płucze aię wodą aż do całkowitego usu
nięcia z ich powierzchni Jonów żelaza 1 suszy! 
powietrzem, korzystnie gorącym. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C25D Al(21) 274643 (22) 88 09 13 
(75) Szczepaniak Stanisław, Kielce 
(54) Kąpiel do galwanicznego nakładania 

błyszczących powłok cynkowych lub 
stopowych cynku z nikle» 1 lub~~ 
kobalte» 

(57) Kąpiel do galwanicznego nakładania lysz-
czscvch oowłok cynkowych lub stopowych cynku l 

(54) Sposób 1 urządzenie do łonowej obróbki 
cieplno-chemicznej przedmiotów metalo
wych 

(57) Sposób polega na tym, że obrabiane przed
mioty metalowo poddaje się działaniu reaktyw
nej atmosfery gazowej uaktywnionej wyładowa
niem Jarzeniowym, charakteryzuje aie tym, że 
przestrzeń oddziaływania tej ataosfsry dzieli 
się na dwa obszary Jarzeniowe. W obszarze 
pierwszym prowadzi się nagrzew wsadu, a w 
drugim wyładowanie Jarzeniowe uaktywniajęce 
atmosferę wokół wsadu. Urządzenie do prowadze
nia tego sposobu charakteryzuje się tym, że 
na szczelne retortę /2/, usytuowane pomiędzy 
ekranem /15/ i wsadem /7/ i połączona szczel
nie z pompę próżniowe /6/, a elektrycznie z 
komorę /!/. /5 zastrzeżeń/ 
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nikle" l/lub kobalte», zwłaszcza o dużej 
szybkości nakładania, zawierająca rozpusz
czalny związek cynku, chlorek aaonowy l/lub 
potasowy l/lub sodowy, rozpuszczalny związek 
niklu l/lub kobaltu, niejonowy i/lub jonowy 
związek powierzchniowo czynny, aroaatyczne 
i/lub alifatyczne aldehydy l/lub ketonowy. 

Charakteryzuje się ty», że zawiera w 
ilości 0,1-10 g/da3 aryloaaldokarbokaylowy 
kwae lub Jego sol, o ogólny» wzorze 1, w któ
ry» R, i " 2 oznaczaj* niezależnie wodór, atoa 
chlorowca, rodnik alkilowy lub elkokeyalkllowy 
o 1-4 atoaach węgla, R- Jest wodorea lub alkl-
lea o 1-4 atoaach węgla, n oznacza liczbę na
turalna 1-10, Ma oznacza wodór, aaonlak, aal-
ny, alkanoloaalny, eód, potas lub lit, oraz 
zawiera w ilości 0,05-5 g/da3 oligoaer o 
ogólny» wzorze 2, w który» R4, Rg, Rg, R? sa, 
niezależnie wodorea, alkilea lub hydrokeyal-
kllea o zawartości 1-4 atoaów węgla, a jeet 
liczbę całkowite 1-4, p Jest liczbę 2-20. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C250 A1Í21) 290638 (22) 89 07 18 
(30) 88 07 19 - DE - P 3824403.9 
(71) Henklel Koaaanditgeeellechaft auf 

Aktian, Dusseldorf, OE 
(54) Sposób elektrolitycznego barwienia 

šolaal metali utlenionych anodowo 
powierzchni alualniua 

(57) Spoeób elektrolitycznego barwienia sole
ni aetali utlenionych anodowo powierzchni 
alualniua i atopów alualniua, polegający na 
tya, że najpierw za pomoce prędu stałego w 
kwaśnya roztworze wytwarza się określona, war
stwę tlenkowe i tę następnie barwi aię za po-
aocę prędu przealennego albo prędu zalannego 
z nałożone ekładowę stałe przy zaatosowaniu 
kaśnego elektrolitu zawierajęcego sole cyny 
/II/ charakteryzuje się tya, że elektrolit 
zawiera 0,010 g/l aż do granicy rozpuszczal
ności jeden albo kilka zwlęzków atabllizuję-
cych sols cyny /II/, które to zwięzki roz-
puazczaję się w wodzie 1 odpowiadaję wzoru» 
ogólnya 1 do 4, w których R, oznacza atoa 
wodoru, grupę alkilowe, alklloarylowę, kwaa 
alkiloarylosulfonowy, kwaa alkanoeulfonowy 
oraz ich sole z aetalaal alkalicznymi, każ
dorazowo o 1 do 22 atoaach węgla, R2 oznacza 
atoa wodoru, grupę alkilowe, arylowę, alkllo
arylowę, kwas alkiloarylosulfonowy, kwas alka-
nosulfonowy oraz ich sola z aetalaal alkalicz
nymi, każdorazowo o 1 do 22 atoaach węgla, R_ 
oznacza Jeden albo kilka atoaów wodoru, grup 
alkilowych, arylowych i/albo alklloarylowych 
o 1 do 22 atoaach węgla, a R i R oznaczaję 
jeden albo kilka atoaów wodoru, grup alkilo
wych, arylowych i/alb» alklloarylowych, kwas 

sulfonowy, kwaa alkanoeulfonowy, kwaa a l k i l o 
arylosulfonowy oraz ich eole z aeta la»i a lka
l i c z n y m , o 1 do 22 atoaach węgla, przy czya 
co najaniej jedne z grup R 
ne od atoau wodoru 

l ' 

4(51) C250 Al (21) 282029 

. R3 jest róż-
/ 9 zastrzeżeń/ 

( 2 2 ) 89 10 26 

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Biestek Teresa, Kalińska Barbara, 

Chotianowl.cz S i e r g i e j , Ouzlkle P i o t r , 
Oidżulls Stefan 

(54) Kąpiel do elektrol i tycznego osadzania 
powłok stopowych palladowo-niklowych 

(57) Kąpiel zawierająca 6-25 g / l palladu w pos
tac i Pd/NH^gCl , 3-24 g/1 chlorku niklawego 
NiClg, 10-100 g / l s o l i przewodzącej 1 0 ,1-2 g / l 
iaidu kwaeu benzenosulfonowego, charakteryzuje 
się tya , že zawiera t rzy spośród pięciu naate-
pujących związków, związku o wzorze przedeta-
wionya na rysunku, w którym R. oznacza a l k i l 
o i lośc i węgla od 2 do B, R_ oznacza wodór H 
lub a l k i l o i l o ś c i węgli od 2 do 8 i n oznacza 
l iczbę naturalną od 1 do 5 w i lośc i 0 ,01-1 g / l , 
wodorosiarczanu dodecylopirydyniowego w i lośc i 
0 ,1 -1 g / l , poliokeyetyleno-keprolaktaau w 
i lośc i 0 ,1 -1 g / l , poliokeypropylenotrlolu w 
i lośc i 0 ,1-2 g / l i s o l i siarczanu laurylowego 
w i lośc i 0 ,1 -2 g / l . / I zastrzeżenie/ 

4(51) C250 Al (21) 282030 (22) 89 10 26 

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Bieetek Tereaa, Kaaieńekl Mleczyeław, 

Szostek Leezek, Chycka A l i c j a , Orlacz Oan , 
Kierat Zbigniew, C ies is lsk l Tadeusz. 
Kubaczka Hal ina, Flak Marek 

(54) Kąpiel do elektrol i tycznego osadzania 
błyszczących powłok aoalęznycn" 

(57) Kępiel zawiera cyjanek aiadziawy CuCN w 
I l o ś c i 5-60 g / l , zwięzki cynku Na2Zn/CN/4 w 
i l o ś c i 9-75 g / l l / lub Na^n/OH/CH^/ w i l o ś c i 
8,5-70 g / l i / lub MagZiy/OH/g/CN/g/ w I l o ś c i 
8-65 g / l , cyjanek aetalu alkalicznego w i l o ś c i 

http://Chotianowl.cz
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5-30 g/l, ewentualnie wodorotlenek, węglan 
lub kwaśny węglan aatalu alkalicznego w ilości 
0-60 g/l 1 jako aubatancja blaakotwórcza za
wiera dwa związki: jeden o wzorza 1. w który» 
R oznacza -CO0H lub -CONH lub -COOR a R Jeet 
grupę alkilowe i R_ oznacza -OH lub -OR, 
gdzla R Jest grupę alkilowe i zwięzek tan 
występuje w ilości 0,1-2 g/l, natoalaat dru
gi z tych dwóch związków Jeet o wzorza 2 albo 
3, w których R_ oznacza nlerozgałęziony łańcuch 
alifatyczny i wyatępuje w ilości 0,01-1 g/l. 

/3 zastrzeżenia/ 

D Z I A Ł D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

4(51) 001F Al(21) 279451 (22) 89 05 12 
(71) Zakłady Włókien Chaaicznych -WISTOM", 

Toaaazów Mazowiecki 
(72) Banaezkiewicz Kazimierz, Dzierżak 

Konetanty, Małecki Marek, Mlazczycha 
Oerzy 

(54) Układ eterowania filtrami ze złoże» 
"nanoazonya, zwłaazcza flltraai do 
filtraci wiskozy 

(57) W układzie bęben programowy pracujący 
/2/ połączony jest z każdym z filtrów poprzez 
indywidualne elementy wykonawcze /3/, blokadę 
mechaniczne wyboru pracy filtre /7/, z eleaen-
tami etyków /S1.. S2... S^... S^ wybieraka 
/l/ pracy filtra /7/, przy czya odpowiedni 
numer etyku wybiaraka/1/ odpowiada odpowied-

niemu numerowi eleaentów wykonawczych /3/ 
filtrów /4/ pracujących w układzie. Bęben 
programowy rezerwowy /6/ poleczony Jaat z ukła
dem pracujęcym poprzez wybierak /6/ pracy j 
bębna programowego. /I zaatrzeżenie/ I 

4(51) D01H Al (21) 274806 (22) 88 09 13 
(71) Zakłady Przeayełu Lniarakiego "SKARBKÓW", 

Mirak 
(72) Zajęczkowaki Tadeuez, Bunk Ryazard, 

Tartak Staniaław, Baumberg Stanisław, 
Illukowicz Oanuaz, Kołodziej Staniaław 

(54) Spoeób wytwarzania przędzy 
(57) Spoaób polega na przędzeniu przeczy z 
aleezankl lniano-bawełnlanaj lub lnu z włókna
mi chemicznymi metodę bezwrzecionowę pneumo-
-nachanicznę. 

Surowiec lniany poprzez zasilarki poda-ięce włókna lniana i bawełniane lub chemiczne ęczony Jeet na przenośniku zbierajęcym włókna 
z zasilarek poprzez zeetaw trzepelniany, sto
sowany przy przerobie bawełny, przechodząc no 
zgrzeblarki bawełniane pokrywkowe 1 przerabia 
Jęc naatępnie taśmę przez dwe pasaże rozcię-?arek wałkowych, stosując zasadę, że zalecana liczba dwojeń powinna być równa stosowanemu 
rozclęgowi. Przędzarka bezwrzecionowa jeet 
zaeilana taśmę po drugim pasażu rozciągarki 
przy szybkości wirówek przędzarki bezwrzecio 
nowej mniejszej niż zalecanej dla przerobu 
bawełny, a czyszczenie wirówek przędzarki od 
bywa się po 2 do 4 godzin pracy. 

/7 zastrzeżeń/ 

■ 

V 
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D Z I A Ł E 

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

4(51) E01B 

(71 

Al(21) 274523 . (22) 88 09 05 
Rybnicko-Osstrzębskle Gwarectwo Węglowe, 
Kopalnia Węgla Kaalannago "RYMER". Rybnik 

(72) Babczyński Henryk, Bar teczko Dózef , 
Tarabura Maksymilian, Zając Aleksander, 
Huebner Czesław, Antończyk Oan, Durczok 
Albin 

(54 ) Podkład torowy wąskotorowe] kolei 
podziemnej 

(57) Podkład torowy charakteryzuje alę tym, 
ze belka /1/ żelbetowa na symetrycznie osadzo
ne na powierzchni, w odstępach odpowiadają
cych szerokości toru, azynowe podkładki /2/, 
„puszczone w jej przekrój poprzeczny. Pod
kładki /2/ mają po atronle wewnętrznej toru 
wyprasowany zaczep, zabazpiaczajęcy szynę 
przed wywróceniem a po atronia zewnętrznej 
toru otwór z przytwierdzone od dołu gwintowa
ne tuleję, w fcrótej Jest śruba /9/ z docisko
wa łapę /10/. Na narożach podkładki /2/ wytło
czone aę w dół płaskie kotwy zamocowane do 
zbrojenia belki /l/ 1 ustalające jej położenie 
pod nałyn kątem do toru odpowiadajęcya Jego 
wymaganemu nachyleniu. 

Podkład torowy atoeowany Jest w wąskoto
rowej kolei podziennej w transporcie kopal
nianym. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) E02F Al(21) 274666 (22) 88 09 14 

4(51) E02D Al(21) 274635 (22) 88 04 01 
(71) Kopalnia Węgla Kaniennego "BEŁCHATÓW", w 

budowie, Rogowiec 
(72) Kowalski Dózef, Palucha Wit, Lipinek i 

Helnut, Palchar Mieczysław, Karkus Paweł 
(54) Sposób naprawy «karpy stałej w kopalni 

odkrywkowej 

(57) Spoaób naprawy skarpy polega na tyn, że 
rozluźniony materiał skalny potrzebny do wy
pełnienia wyrwy pobiera się z przebiegajęcego 
wzdłuż skarpy przenośnika taśmowego przenoezę-
cego nakład, kieruje się go na pochyły prze
nośnik taśmowy, zainstalowany przy przenośniku 
z nakładem od strony skarpy i dostarcza się go 
tyn przenośnikiem w strefę osuwiska. Materiał 
zeypuje się bezpośrednio w wyrwę albo obok 
wyrwy, akad spychaczem lub ładowarkę przemiesz
cza alę go w tę wyrwę. 

Materiał ekalny pobiera się z przenośnika 
przenoszęcago nadkład nieprzerwanie, aż do 
całkowitego wypełnienia wyrwy lub zgronadzenla 
obok wyrwy takiej Jego ilości, która Jest pot
rzebna do wypełnienia wyrwy, albo też matériel 
pobiera się przerywanymi partiani. 

/6 zastrzeżeń/ 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Ziemnych i Transportowych, Stalowa Wola 

(72) Kardasz Ryszard, Adamczyk Erwin 
(54) Układ wodzenie łyżki ładowarki 
(57) Układ aa dwuranienny łanany wysięgnik 
o ramionach /l/ i /2/ poleczonych przegubowo z 
łyżkę 1 ranę /4/ ładowarki. Ranie /!/ wysięg
nika zwięzane z łyżkę /3/ Jaat poleczone prze
gubowo poprzez łęcznlk /5/ z mechanizmem łą
czącym łyżkę /3/ z ranę /4/ aaazyny. Mechanizm 
ten złożony Jeet z dwóch ogniw /6/ i /7/ pole
czonych ze aobę przegubowo. /I zastrzeżenie/ 

4(51) E02F 
E21B 

Al(21) 274738 (22) 88 09 15 

(71) Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, 
Kraków 

(72) szynbara Tadeuaz, Bugajski Eugeniuez 
(54) Urządzenie ssawne do urobku skalnego przy 

wykonywaniu ekranów w gruncie 
(57) Urządzenie charakteryzujš alę tyn , że na 
ssawy urobkowe / 9 a b / , A 0 a b / , / l l a b / , / 12ab / w 
postaci przeciętych wzdłużnie rur , zamkniętych 
ściankami w płaszczyźnie przecięcia , o wylotach 
otwartych półkol istych, osadzone po dwie ssawy 
naprzeciw s ieb ie , nad każdy» z narzędzi skrawa
jących, w ich osiach pionowych i w polu ich 
obrotów przeniesionych z przekładni / 6 / . Każde 
z narzędzi skrawających na doprowadzenie płucz
kowe z Jednego wielokanałowego kolektora roz
dzielczego / 2 / . Każda ze aaaw urobkowych na 
przewodowe doprowadzenie powietrza / 1 4 / 1 j e d 
no zbiorcze odprowadzenie kolektoren / 1 3 / . 

/ I zastrzeżenie/ 
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4(51) E03F Al (21) 281567 (22) 89 09 21 
(75) Mażniak Tadeusz, Sosnowiec 
(54) Sposób 1 pierścień do regulowania 

wysokości wlotów do kanałów 1 kratek 
ściekowych w Jezdniach 

(57) Spoeób polega na tym, że na korpus nakła
da się pierścień przedłużający, w którym 
umieszcza się pokrywę zamykająca wlot do kana
łu. Pierścień z jednej strony aa odaadzenle, 
wchodzące w korpus /l/, a z drugiej strony 
zagłębienie na pokrywę /2/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) E048 Al(21) 274622 (22) 88 09 12 
(75) Rothlael Zenon, warszawa 

Szulboreki Kazimierz, Komorów 
Pyrak Stefan, Piastów 

(54) Rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe 
stropu gęstożebrowego prstabrykowano-
^aonolitycznego ze wstawkami kasetonowymi 
oraz sposób wytwarzania tych wstawek" 

(57) Strop składa aię z belek stropowych /l/, 
wstawek kasetonowych /2/ oraz nadbetonu /3/ 
wykonanego na budowle po ułożeniu płytki /A/ 
zamykającej wstawkę od góry. Przestrzeń we 
wstawkach noże służyć do umieszczania izolacji 
/5/. 

Wstawka kasetonowa /2/ jeet cienkościennym 
elementem z drobnoziarnistego betonu zbrojonym 
dwoma prętami /l/, służącymi do oparcia wstawek 
na górnych półkach dolnych pasów belek stropo
wych. 

Belka stropowa /l/ ma postać kratownicy 
stalowej z pasem dolnym betonowym. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) E04H A1(21) 274623 (22) 88 09 12 
(71) Przedsiębiorstwo Montażu i Dostaw Pieców 

Tunelowych, Kraków 
(72) Ronatowaki Antoni, Ucieko Lesław, 

Konstanty Andrzej 
(54) Urządzenie do burzenia kominów, zwłaszcza 

zbieżnych" 
(57) Urządzenie składa eię z trójramiennej bel
ki dolnej /l/ i trójrealennej belki górnej /Z/, 
połączonych ze eobą łożyskiem /3/. Na trójra-
miennej belce dolnej /l/ zabudowana są promie
niowo przesuwne wózki,połączone z podporami 
/%/ zakończonymi pionowo przesuwnymi stopami 
/6/ wspartyai na koronie komina /!/, natomiast 
na trójraalennej belce górnej /2/ zabudowane 
aą promieniowo przesuwne wózki połączone z pod
porami /9/. Do wózków tych podwlsszons są łama
cza /10/ i pomosty robocze /11/. 

/I zastrzężenie/ 
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4(51) E050 Al(21) 279526 (22) 89 05 17 
(75) Paradowski Den, Bydgoszcz 
(54) Zawias do drzwi 
(57) Zawias zawiera stopkę /l/, stopkę /2/, 
zagięcie /3/ i zagięcie /A/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) E06C Al(21) 274568 (22) 88 09 08 
(71) Przedsiębiorstwo AQUAMEX, Spółka Akcyjna, 

Warszawa 
(72) Kudaś Zbigniew, Konarzewski Adam 
(54) Napęd drabiny 
(57) Napęd drabiny aa prowadnicę /!/, w któ
rej przesuwnie uaieszczona Jest drabina /2/ 
oraz dwa krążki linowe /4 i 5/ nocowane w 'jej 
dolnej części przez krążki /4 i 5/ przeciąg
nięta jest lina /3/ zaczepiona Jednym końcem 
w prowadnicy, zaś drugi koniec nawinięty Jest 
na bęben kołowrotu napędowego /6/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) E21B Al(21) 274544 (22) 88 09 05 
(71) Ośrodek Postępu Technicznego NOT, 

Warszawa i Zakład Innowacyjno-Wdrożeniowy, 
Wrocław 

(72) Bugajski Witold, Orzegowski Stanisław, 
Siewierski Stanisław ' 

(54) Sposób oceny stanu górotworu na podatawle 
poaiaru otworu wiertniczego 

(57) Ocenę odkształceń górotworu pod względem 
zagrożenia tąpaniami dokonuje się przez równo
czesny pomiar odkształceń średnicy pionowej 
otworu wiertniczego i pomiar wzdłuż osi otworu. 
Wzrost średniej prędkości zalań naprężenia przy 
dodatnia stosunku względnych odkształceń pozio
mego do pionowego sygnalizuje wzroat zagrożeń 
tąpaniami. /I zastrzeżenie/ 

4(51) E21B Al(21) 274696 (22) 88 09 15 
(71) Instytut Górnictwa Naftowego 1 Gazownictwa, 

Kraków 
(72) Prugar Wlesłew, Zublk Wiesław, Harasimiuk 

Jan 
(54) Zespół obsypkowy filtra wgłębnego w od

wiercie podziemnego aagazynu gazu ~~ 
(57) Zeapół obsypkowy filtra wgłębnego w od
wiercie ekłada się z wieszaka mającego postać 
zestawu szczęk /8/ przesuwnych po rurzs głów
nej /7/, wspartych na progu wytoczonym w tej ' 
rurze i na pierścieniu ws pořezym /9/ wraz z 
tuleję stożkowe /6/, oporowe dla szczęk /8/ z 
uszczelniacza mającego poatać dwu lub więcej 
pierścieni elastycznych /4, 4a/ przesuwnych 
względea siebie, z osadzonym między niai 
dwueleeentowya pierścieniem metalowym /5/, 
oraz z kształtki dwudrożnej /15/ wraz z łącz
nikiem /13/ 1 osadzone w nia tuleja obrotowe 
/14/. Wleezak z uszczelniaczem osadzony jest 
na wspólnej rurze głównej /7/, zaś kształtka 
dwudrożna Jest rozłącznie osadzona na końcówce 
rury wewnętrznej /l/ przechodzącej równocześ
nie przez cały zeepół obsypkowy filtra wgłęb
nego, /l zastrzeżenie/ 
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4(51) E21C Al(21) 274661 (22) 88 09 12 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa -POLMAG", 

Centru» Mechanizacji Górnictwa "KOMAG", 
Gliwice 

(72 ) Pilarski Kleaene 

(54) Układ do prowadzenia wózka kablowego 
w górniczy»: wyrobisku urabialnym 
maszynę górniczą 

(57) Układ charakteryzuje się tya, że górni
cza maszyna /l/ połączona jaat z kablowy» 
wózkie» /</ łańcuchem /6/ prowadzony» od za
nocowania na końcu ściany poprzez krążek /7/ 
zamontowany na kablowy» wózku /4/, przez kre
zek /8/ zaaontowany na końcu ściany oraz krą
żek /9/ zaaontowany na przeciwległy» końcu 
ściany i krążek /10/ zaaontowany na kablowym 
wózku /4/. Odcinek łańcucha /6/ poaiędzy kraż-
kami /9/ i /10/ jest przymocowany do górniczej 
maszyny /l/, a koniec łańcucha /6/ Jeet za»o-
cowany na odcinku ściany, po który» nie prze
mieszcza się kablowy wózek /4/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) E21C Al(21) 274662 (22) 88 09 12 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 

"POLMAG", Centrua Mechanizacji Górnictwa 
"KOMAG", Gliwice 

(72) Blochel Helaut, Orchel Stanieław 
układem (54) Kombajn chodnikowy z wewnętrznym uk 

doprowadzenia wody do dwóch organów 
urabiających 

(57) Kombajn charakteryzuje się tya, że gło
wica /2/ przekładni /l/ ma dwie rozdzielone 1 
równoległe pary kół /5 i 6/ zębatych. Każda 
para tych kół zębatych npędza wał /7/ jednego 
z organów urabiających. Obydwa wały /7/ leżą 
na wepólnej osi, a pomiędzy nimi umieezczony 
jeat kolektor /10/ rozdziału i eterowania wo
dy. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) E21C Al(21) 274686 (22) 88 09 13 
(71) Zakłady Urządzeń Górniczych "GLIMAK", 

Gliwice 
(72) Turopoleki Kazimierz 
(54) Ładowarka kombajnu węglowego 
(57) Ładowarka składa się z szeregu eegmentów 
połączonych między soba rozłącznie, z których 
każdy Jeet utworzony z pionowego elementu /4/ 
zeopatrzonego w płozę /6/ spoczywającą na spą
gu. Nad płozą /ö/ w odległości nie mniejszej 
od wysokości rynny /7/ przenośnika Jeet uay-
tuowany poziomy element /8/ połączony z pio
nowym elementem /4/. Z drugiej strony poziomy 
element /8/ Jeat połączony auwliwle z prowad
nicą, rozciągającą się wzdłuż traay przenośnika 
za pomocą łącznika /12/. Przeetrzeń zawarta 
między pionowym a poziomym elementem /4/, /8/, 
Jeet ograniczona od góry za pomocą zsuwni /9/. 

Od strony przenośnika, ładowarka ma zacze
py zaopatrzone w gniazda, a każda z łap sań 
kombajnu aa dwa naprzeciwległe trzpienie współ
osiowe z gniazdami. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) E21C 
(71) 

Al (21) 274728 (22) 88 09 16 
Gwarectwo Budownictwa Górniczego - Zakład 
Robót Górniczych, Gliwice; Gwarectwo 
Mechanizacji Górnictwa "POLMAG" - Fabryka 
Maezyn Górniczych la. M. Nowotki "NIWKA", 
Sosnowiec 

(72) Napleracz Tadeusz, Szyndler Oan, Zadrożny 
Marian, Szczukiewicz Roman, Stankowskl 
Leezek, Guzik Zdziaław, Gąsior Mieczysław, 
Dyrda Alekaander, Służałek Roman, Budna 
Danina, Sawicki Bogdan 

(54) Sposób rozluźniania akał spągowych w pod
ziemnych wyrobiskach górniczych i urząT 
Tłzenle do rozluźniania skał spągowych 

(57) Spoaób polega na tym, że obudowę wyrobiska 
wspartą na rozluźnianym apągu łączy się znanymi 
metodami poprzez apękaną i rozluźnioną warstwę 
górotworu otaczającą wyrobisko z nleapękaną 
waratwą górotworu, a naetępnie spąg wyrobiska 
w zależności od twardości akały i wielkości 
wypiętrzenia, watępnle rozluźnia się ograniczo
nymi robotami strzałowymi, po czym tak przygo
towany 8pąg rozdrabnia się urządzeniem do roz
luźniania skał 

Urządzenie według wynalazku etanowi łado
warkę na podwoziu gąsienicowym wyposażoną w 
parę równoległych ramion jednymi końcami po
łączonych z dolną częścią tyłu ładowarki, zaś 
drugimi końcami ramion połączonych poprzez wią
żącą Je belkę z hydraulicznymi alłownikami za
mocowanymi wa wspornikach ramy, zamocowanej do 
tylnej górnej części ładowarki, charakteryzuje 
aią tya, za równoległe ramiona /2/ zakończone 
są obsadą /8/ wyposażoną w azereg gniazd /9/, 
w których osadzone eą wymienne zęby /10/. 

/4 zaatrzażenia/ 
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4 ( 5 1 ) E21D 
B656 

Al(21) 272770 (22) 88 05 27 

(71) Kopalnia Węgla Kaaiannego "ZIEMOWIT", 
Tychy - Lędziny 

(72) Wojtyczka Marian. Jelinek Oózef 
(54) Platforma do transportu eekcji zaecha-

nlzowanej obudowy ścianowej 
(57) Platforma charakteryzuje eię ty», że na 
jednya końcu ramy /10/ na przytwierdzony prze
gubowo zaczep /4/ obejmujący przód spęgownic 
traneportowanej aekcji /2/ mający łącznik /3/ 
do aocowania przedniego końca belki /l/ prze
suwnej, oaadzonej przegubowo na sworzniu. Na 
drugim końcu rany /10/ aa przytwierdzony prze
gubowo i przesuwnie wspornik /6/ blokowany 
przetyczkami /7/, stanowiący oparcie tylnego 
końca belki /l/ przesuwnej transportowanej sek
cji /2/. 

4(51) E210 Al(21) 274537 (22) 88 09 05 
(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "Katowice", 

Katowice 
(72) Służewski Kazimierz, Gorszczyński Oózef 
(54) Osłona izolacyjna wyrobisk chodnikowych 
(57) Osłona izolacyjna według wynalazku akłada 
się z osłony elastycznej /2/ rozpiętej wzdłuż-
całego wyrobiska /l/ 1 połęczonej od wewnętrz 
z zewnętrznymi łukami obudowy /3/. Osłona elas
tyczna /Z/ przechodzi między wewnętrznymi łu
kami obudowy /4/ a balkaai osłonowymi /5/. 
Przestrzeń między caliznę /6/ a osłonę elas
tyczne /2/ wypełniona jeat warstwę izolujące 
/7/ wtłoczone w postaci półpłynnej przez od
powiednio rozmieszczone rury doprowadzaJace 
/8/. Wynalazek znajduje zastosowanie, zwłasz
cza w strefie odkształceń górotworu. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) E210 Al(21) 274538 (22) 88 09 05 
"STASZIC" (71) Kopalnia Węgla Kamiennego 

Katowice 
(72) Orzechowski Stanisław, Liduchowskl Leonard 

Podsiadło Henryk, Bea Feliks 
(54) Układ hydrauliczny górniezsj obudowy 

zmechanizowanej 
(57) W ukłsdzis według wynalazku do magistrali 
ciśnieniowej /l/ dołęczony jest zawór wtórnego 
doładowania /3/, którego wyjecie łęczy się po
przez zawory zwrotne /4/ z przestrzeniami pod-
tłokowyni stojaków hydraulicznych /5/ sekcji 
obudowy. Magistrala zwrotna /6/ łęczy się przez 
zawór zwrotny /4/ z zaworem sterujęcym /8/ w 
układzie hydreulicznego sprzężenia zwrotnego. 

/1 zastrzeżenie/ 
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4(51) E21D Al (21) 274595 (22) 88 09 08 
(71) Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowa -

Kopalnia Węgla K «lennego "P0KÔ3", 
Ruda Slęska 

(72) Baranowakl Zbigniew, Wiśniewski Tadeuaz, 
Gajak Józef, Paczyński Wojciech 

(54) Stanowisko aontażowe obudów zaechanlzo-
wanych 

(57) Iatota stanowiska polega na zaatoaowanlu 
prostokątnej płyty nośnej wyposażonej na każ
dy* rogu w gniazdo dla stojaków rozporowych. 
Na płycie tej sa również zaaocowane wśllzgl 
i konatrukcje waporcze /6/ kilku zespołów 
podnośnikowych, z których każdy składa aię z 
dwóch siłowników hydraulicznych /3/ połączo
nych ze soba za poaocą belki zaopatrzonej w 
aontażowe uchwyty. Ponadto na konstrukcji 
wsporczej /6/ elłowników /3/ sę ualeszczone 
wychylnie podchwyty /7/, a na jedny» z koń
ców płyty noénej sa zabudowana dwa aiłownikl 
korekcyjne. /I zastrzeżenia/ 

4(51) E210 AK21) 280639 (22) 89 07 18 
(30) 88 07 20 - 0£ - P 3824629,5 

88 07 20 - DE - P 3824630.9 
(71) plattac GabH, Plattenbarg, OE 
(54) Złącze zaciskowe do górniczych profili 

obudów o tukach podatnych 
(57) W złączu zaciskowy» do powierzchni zew
nętrznej /17/ pierwszego profilu korytkowego 
/A/ przechwytującej obazar /16/ części za
ciskowej hakowej /13/ przylega zebro /18/, 
rozciągające ale w przybliżeniu na wysokości 
całkowitej /H/ obu zachodzących na siebie 
kołnierzy /F1, F2/. 

Od końca żebra /18/ odwróconego od obsza
ru /16/ rozciąga aie na zewnętrz, poprzecznie J 
od kołnierzy /F-, F V płytka nocująca /20/. 
Część zaciakowa uzupełniająca /14/ Jest uk
ształtowana w przybliżeniu w poetaci płytki i J 
rozciąga alę w odstępie /a/ od powierzchni 
dolnej /40/ płytki mocującej /20/, odwróconej I 
od obszaru /16/. 

Część zaciakowa /14/ aa na awojaj Jednej 
stronie zgrubienie /21/ wystałęce w kierunku 
obszaru /16/, a na przeciwległej, drugiej stroi 
nie, wspólnej z płytkę aocujęcę /20/ aa usta- I 
lacz /27, 28/. śruba aocujęca /15/, płytka 
mocująca /20/ i część aocujęca uzupełniająca 
/14/ eę umieszczone poprzecznie do ich naj
większej powierzchni, w bezpośredniej blis
kości żebra /18/. /27 zaetrzeżeń/ 

D Z I A Ł F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; 
TECHNIKA MINERSKA 

4(51) F01D 
(71) 

Al (21) 281695 (22) 89 10 02 
Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa 
Energetycznego i Eksportu "ENERGOSUD", 
Zakład Rozruchu Urządzeń Energetycznych 
"ENERGOROZRUCH", Gliwice 

(72) Kwiecień Czesław, Czyżewski Ryszard, 
Sajkowskl Oanusz, Staazeweki Arkadiusz, 
Wyjadłoweki Ludwik, Nieciecki Kazimierz, 
Latos Tadeusz, Moszczyński Jacek 

(54) Sposób i układ regulád 1 ciśnienia 
czynnika teraodynaclcznego pržTčf 
turbina 

57 Spoaób polega na wprowadzeniu do układu 
regulacj i ciśnienia turbiny sygnału ciśnienia, 
ze skraplacza. Sygnał tan koryguje nachylenia 
charakterystyki ciśnienia poślizgowego w za
leżności od wartości próżni w ekreplaczu w 
tak i apoaób, aby spadek ciśnienia na zaworach 
regulacyjnych części wysokoprężnej turbiny 
mieścił alę w przedziale 0 ,5 MPa Ap< 

. 
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Układ ragulacii ciénlania aa dna dodat
kowe wejścia, z których pierwsze połączone 
Jest z przetwornikiem /P / różnicy ciśnienia 
/£± P / przed i za zanořen /Z/ regulacyjnym 
turbiny /T/, a drugie jest poleczone z przet
wornikiem /P^ ciśnienia //\ 9^ próżni w 
skraplaczu /$\J• /2 zastrzeżenia/ 

4(51) F02M 
G01M Al(21) 274582 (22) 88 09 07 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń 
Mechanicznych, Gliwice 

(72) Cedrowski Karol, Patera 3an 
(54) Przyrząd do badania aparatury wtryskowej Tilnika wysokoprężnego 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania przyrządu do przeprowadzania badań apa
ratury wtryskowej silnika spalinowego bez 
konieczności Jej wymontowywania z'Silnika, 
rozbierania oraz zaaontowywania. Według wyna
lazku przyrzęd zawiera dwa zawory odcinające -
wlotowy /2/ 1 wylotowy /3/ połączone ze soba 
odpowiednio wylotem /4/ i wlotea /6/. Z prze
wodem /5/ łączący» oba zawory sa połączone 

równolegle zawór zwrotny /li/ 1 zawór tłocz
nik /13/. Pozostałymi końcówkami zawory zwrot
ny i tłocznik aę połączona z miernikiem cié
nlania /16/. /I zastrzeżenie/ 

4 ( 5 1 ) F02P A l ( 2 1 ) 2807O8 ( 2 2 ) 89 07 21 

(30 ) 88 07 2 2 - IT - 6 7 6 9 4 - A / 8 8 
( 7 1 ) FIAT AUTO S . p . A , T u r y n , IT 
( 7 2 ) Oasset to Alessandro 

(54) Układ zapłonowy dla silników spalinowych 
(57) Układ zawiera elektroniczny zeepół steru
jący /10/, obejmujący jednostkę centralne /li/ 
odbierające sygnały inforaacjl /20, 25/ z czuj
nika /21/, który aierzy prędkość obrotowe silni
ka, regulator czasowy przynajmniej Jednego po
łożenia martwego odkorbowego tłoka silnika 
oraz czujnik /26/ do pomiaru ciśnienia w prze
wodzie wlotowym /2/ 1 dostarczania sygnału /25/ 

na dwóch pozloaach w zależności od wartości 
progowej ciénlania. Jednostka centralne /li/ 
określa na podatawie aygnałów informacji 
/20, 25/ kęt wyprzedzania zapłonu 1 moment 
wywołania zapłonu w odniesieniu do położenia 
artwago odkorbowego tłoka 1 powoduje w wy
niku tego pobudzenie bloku zapłonowego /15/. 

/12 zastrzeżeń/ 
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4(51) F03C Al(21) 274560 (22) 88 09 08 

(71) Zakłady Mechaniczna l a . Gan. Karola 
Świerczewskiego, Elbląg 

(72) Łuniewicz Bolesław Ludwik, Mirosław 
Kazimierz, Mazur Zdzisław, Płoaki 
Andrzej 

(54 ) Stoplen turbiny modelowej, zwłaszcza 
powietrznej 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji tarczy kierowniczej i wień
ca wirnikowego etopnia turbiny modelowej. 

Tarcza kierownicza stopnia na wynienny 
wkład łopatkowy składający się z pierścienia 
zewnętrznego /l/, pierścienia wewnętrznego 
/2/ 1 łopatek kierowniczych /3/. Łączenie ło
patek /3/ z pierścieniami wkładu może odbywać 
się przez osadzenie łopatek /3/ w drążonych 
profilowanych gniazdach wykonanych w pierście
niu wewnętrzny» /?/ 1 podtrzymywanych przez 
zewnętrzny bandaż /15/ wyposażony w profilowa
ne otwory lub też przez osadzenie łopatek 
/3/ w otworach o kształcie odpowiadających 
ściśle kształtowi łopatek /3/ wykonanych w 
bandażach /15/ 1 /16/. 

Wieniec wirnikowy /17/ stopnia wyposażony 
Jest w łopatki wirnika /19/ wykonana Jako Jed
nolite elementy z silikonu lub z zalanyn sta
lowym trzpieniem. Łopatki /19/ posiadała cy
lindryczna stopkę umożliwiające obrót łopatki 
/19/ we wrębie wirnika. Podźiałka wirnika ua-
talana Jest za pomocą przekładek dystansowych 
/25/. /1 zastrzeżeń/ 

4(51) F04D 
F16N 

Al(21) 274720 (22) 88 09 14 

(71) Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych 
"POWEN", Zabrze 

(72) Kleinert Reiner, Hoszek Berbera, 
Wróblewski Andrzej, Pawlik Roman 

(54) Układ smarowania łożysk wentylatora 
(57) Układ smarowania łożysk ma w dolnej 
części /7/ zbiornika oleju dodatkowy zbiornik 
/17/, którego górna powietrzna część /18/ po
łączona Jest przewodem /19/ z przestrzenie 
/4/ o ciśnieniu różnya od atmosferycznego, 
w której umieszczone Jeet łożysko /l/. Oo po
wietrznej części /18/ dodatkowego zbiornika 
spływa również przewodem /14/ olej z łożyska 
/1/ / zastrzężenie/ 

4(51) F040 A2(21) 280084 (22) 89 06 17 
(75) Szatan Henryk, Sosnowiec 
(54) Dławnlca do wałów, zwłaszcza do pomp 

wodnych 
(57) Dławnica ma sztywne, cylindryczne obudowę J 
/l/ z wewnętrzne przeełonę /2/ dzielęcę obudował 
na dwie części. W mniejszej części umieszczony I 
jest wirujący pierścień /3/ ślizgowy osadzony 
w obudowie /l/ poprzez elastyczne powłokę /4/ 
uszczelniające wyposażone w kołnierz /5/ usz
czelniający wał /6/. Z drugiej strony o przes- 1 
łonę /2/ opiera się walcowa sprężyna /7/ do
ciskana przesuwnym, nieobrotowym względem obu- I 
dowy pierścieniem /8/ oporowym. Pierścień /8/ 
oporowy ma od strony wału /6/ podebranie /9/ 
dla pierścienia zabierającego /10/ wyposażonego] 
w zaczep /12/ osadzonego w znany sposób na wa- I 
le /6/. /2 zastrzeżenia/ j 

4(51) F15B 
F03C 

A1(21) 274604 (22) 88 09 09 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Gajek Jacek 
(54) Serwomechanizm hydrauliczny, zwłaszcza 

do turbin wodnych 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie stero
wania położeniem tłoka siłownika wykonawczego 
z określone, z góry ustaloną prędkością, róż
ną dla otwierania, zamykania, awaryjnego zamy-
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kania elementu sterowanego, zwłaszcza w tur
binach wodnych zasilanych długimi rurociągami. 

Serwomechanizm zachowuje zdolność do 
sterowania w różnych stanach awaryjnych. Ser
womechanizm charakteryzuje się tym, te aa 
komorę /7/ z uaieszczonya wewnątrz nurnikiem 
/9/ sprzężonym z tłokiem siłownika hydraulicz
nego. Komora /7/ aa połączenie hydrauliczne 
z pierwsze komora /8/ sterujące suwakiem roz-
rzędczym wzmacniacza suwakowego. 

/2 zaetrzężenia/ 

4(51) F158 A2(21) 279776 f22) 89 06 05 
(71) Zakłady Automatyki "MERA-POLNA". 

Przemyśl 
(72) Oamroz Stanisław, Gęske 3an, Walicki 

Kamil 
(54) Siłownik pneumatyczny membranowy 

wielospręzynowy 
(57) Siłownik charakteryzuje się tym, że z 
obudowa /l/ połączony jest wspornik /18/, w 
którym osadzona jest śruba regulacyjna /12/ 
zaopatrzona w powierzchnię oporowa /14/, na 
której oparty jest, w skrajnym położeniu, 
zespół membranowy /2/. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) F16B Al (21) 274420 (22) 88 08 25 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa 

Przemysłowego "ŚLĄSK", Katowice 
(721 Konieczny Kazimierz, Pudlik Roman 
(54) Tworzywowy kołek rozporowy z wkrętem 

mocującym do lekkich zamocowań 
(57) Kołek rozporowy /l/ z wkrętem mocującym 
/2/ ma końcówkę prowadząca /3/ oddzielone od 
tulel rozporowej /5/ cienka przeponę. Tuleja 
rozporowa /5/, podzielona Jest na dwie niesy
metryczne części krzywoliniowymi szczelinami 
/6/ i /6a/ biegnęcymi od przepony aż do. tylnej 
części tulei rozporowej /5/, przy czym w kierun
ku poprzecznym wychodnie tych szczelin biegnę 
od wewnętrznego kenału do zewnętrznej powierz
chni tulei rozporowej /5/, mijaję się o 180° i 
wierzchołkowi jednej z odciętych tymi szczali 
nami części odpowiada najniższe położenie dru
giej z odciętych części tulel rozporowej /5/. 
Na swej zewnętrznej powierzchni tulejka roz
porowa /5/ aa odpowiednio wyprofilowana bruz
dy a w górnej jej części zlokalizowane sa za
czepy stabilizujące /li/, których ostrza zwró
cona se w kierunku zgodnym z ruchem wakazówek 
zegara. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) F160 Al(21) 274555 (22) 88 09 06 
(71) Kombinat Metalurgiczny - Huta Katowice 
(72) Krawczyk Zdzisław, Urbańczyk Henryk, 

Czech Wiesław 
(54) Sprzęgło podatne 
(57) Sprzęgło podatne, składające się z dwóch 
kołnierry /4/ w kształcie wyprofilowanych pierś-
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cieni oraz elastycznej części pośredniej, 
charakteryzuje się tya, te część pośrednia 
stanowi pakiet /l/ sprężystych eleaentów /2/. 
Elementy te sa ze sobą połączone na przeaian 
każdy z sąsiedni» w co najaniej dwóch punk
tach /3/, Kolejne punkty /3/ połączeń na jed
nym sprężysty» eleaencle /2/ łęczę go na prze
aian raz z jedny» a raz z drugi» sąsiadującym 
sprężystym elementem, natoalaet skrajne sprę
żyste elementy, również w co najaniej dwóch 
punktach /3/ każdy, sę poleczone z kołnie-
rzaal /*/• /3 zaatrzażenia/ 

4(51) F16H Al(21) 274636 (22) 88 09 07 
(75) Olczyk Oerzy, Kraków 
(54) Proatowód łańcuchowy 
(57) Proatowód według wynalazku ekłada się z 
nieruchoaego w oatol /l/ wieńca /2/ przekładni 
łańcuchowej o przełożeniu 1:2 z łańcuchaa dra-
binkowya lub zębatym, albo passa zębatym /4/ 
i z krążącego po promieniu r wokół wieńca /2/ 
na współosiowej z wieńcem /2/ korbie /3/ 
aniejszsgo wirujęcego koła łańcuchowego /5/ 
z wysięgnikiem /6/ i czopea /!/ zamocowanym 
do wysięgnika /6/ w odległości H od środka 
koła /5/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) F16H A l ( 2 1 ) 281729 (22) 89 10 04 

(75) Mażniak Tadeusz, Sosnowiec 
(54) Przekładnia obiegowa 
(57) Przekładnia charakteryzuje elę ty», że 
wał /6/ napędzany połęczony Jest z kołea /2/ 
zębaty» obiegowym poprzez wał /4/ przegubowy. 
W drugia wykonaniu wał /6/ napędzany połę
czony jest z kołaa /2/ zębatya obiegowym 
poprzez eprzęgło kłowe. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) F16J Al(21) 274545 (22) 88 09 07 
(75) Nowak Paweł, Pawłowice; 

Nowak Stanisław, Frankfurt, OE; 
Chroalk Stefan, Ustroń 

(54) Siłownik pneuaatyczny 
(57) Siłownik charakteryzuje się tya, że ma w 
korpusie wykonane nadlewy umożliwiające noco
wanie siłownika do konatrukcji pojazdu za po
mocą wkrętów o różnych średnicach a króćce /7/ 
i /8/ doprowadzajęce powietrze usytuowsne sę 
równolegle do osi siłownika. W dolnej części 
/2/ korpusu siłownika sę wykonano występy /li/, 
zabezpieczajęce przed przyleganiem membrany 
/3/ do dna korpusu. Siłownik stanowi dodatkowa; 
wyposażenie pojazdów samochodowych Jako mecha
nizm wykonawczy zespołu blokującego zamki lub 
inna podzespoły pojazdu. /8 zastrzeżeń/ 
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4(51) F16K 
E03C 

A2(21) 278978 (22) 89 04 19 

(75) Pieczyński Piotr, Wrocław 
(54) Specjalny zawór hydrauliczny 
(57) Bateria unywalkowa zawiera dodatkowy 
zawór /1/ umieszczony przed rurkę /3/ wodną. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) F16L A1(21) 274601 (22) 88 09 08 
(71) Katowicki Kombinat Inżynierii Miejskiej, 

Katowice 
(72) Kraupe Andrzej, Petri Roman, Stodolny 

Andrzej, Wojciechowski Bolesław, Sobala 
Oózef, Ludwiczak Tadeusz, Chochołowski 
Andrzej, Nowosielski Stanisław, Kucięba 
Kazinierz 

(54) Sposób budowy rurociągów 
(57) Wynalazek umożliwia budowę rurociągów 
wodno-kanalizacyjnych na terenach eksploatacji 
górniczej III i IV kategorii. Rurociąg wykonu
je się na podłożu 1 w obsypce z materiału syp
kiego. Bosy koniec rury /2/ Jest wydłużony o 
około 1/4 swojej długości, a kołnierz /3/ bo
sego końca /2/ jest poszerzony o około 1/3 

zsszlifowany na kształt prosty. Koniec bosego 
końca rury /2/ jest uaieszczony w kielichu /4/ 
W miejscu /8/, wynoszącym około 1/4 długości 
wewnętrznej /5/ kielicha /4/ od wewnętrznego 
czoła /7/ kielicha /4/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) F16L A2(21) 279525 (22) 89 05 17 
(75) Paradowski Oan, Bydgoszcz 
(54) Klamra ściągacza węża gumowego 
(57) Klamra zawiera dźwignię /l/ sprężyny, 
sprężynę /2/ i sworzsń /3/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F16L A2(21) 279527 (22) 89 05 17 
(75) Paradowski Oan, Bydgoszcz 
(54) Końcówka węża pompy do pompowania 

powietrza 
(57) Końcówka zawiera pręt /l/, suwak /3/ z 
otworem /2/, pierścień /4/, obejmę /7/ 1 koń
cówkę /9/. /1 zastrzeżenia/ 

4(51) F16N Al(21) 281606 (22) 89 09 26 
(71) Zakłady Metalowe "MĘSKO*, Skarżysko 

Kamienna 
(72) Okła Oózef, Mizerski Henryk. Sobutka 

Krzysztof, Buczek Oózef, Kuzian Tomasz 
(54) Urządzenie mleszajęco-dozujące substan

cja półpłynne 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
ma wewnętrzny obrotowy cylinder dozujący /7/ 
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z napędzanym tłokiem /14/, umieszczony w 
cylindrze zewnętrzny» stałym /6/ połączony» 
z aleazalnlklea /2/. Cylinder zewnętrzny /6/ 
aa otwór doprowadzający /9/ oraz otwór odpro
wadzający /12/. Cylinder wewnętrzny /7/ aa 
koło zębate /10/ współpracujące z napędzane 
zębatkę /11/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) F22B Al(21) 280998 (22) 89 08 10 
(30) 88 08 11 - US - 07/231,085 
(71) AhletrSafSretagen Sveneka AB, 

NorrkSping, SE 
(54) Sposób wytwarzania pary wodnej z paliwa 

mokrego 1 urządzenie do wytwarzania 
pary wodnej z paliwa mokrego 

(57) Sposób wytwarzania pary wodnej z aokrego 
paliwa polega na tym, że z aokrego paliwa 
odparowuje się woaę przez doprowadzenie tego 
paliwa do bezpośredniego kontaktu z przegrza
ne parę wodne. Parę wodne przegrzewa aię 
wprowadzając Ję w kontakt z gorącym nośnikiem 
ciepła. Nośnik ciepła ogrzewa się przez wpro
wadzenie w bezpośredni kontakt z gazami spali
nowymi produkowanymi przez spalanie wysuszone
go paliwa, zaś nośnik ciepła używa się do 
przegrzewania pary wodnej. 

Urządzenie do wytwarzanie pary wodnej z 
paliwa aokrego aa /a/ środki do odparowania 
wody z paliwa mokrego obejmujące pierwszą ko
morę /6/, środki /2, 4/ do wprowadzania pali
wa mokrsgo do tsj pierwszej komory, środki /16/ 
do odbisrania pary wodnej z pierwezej komory, 
środki /10/ do wyładowania wyeuszonego paliwa 
z pierwszej koaory, środki /8/ do wprowadza
nia przegrzanej pary wodnej do pierwszej ko
aory dla bezpośredniego kontaktu z mokrym 
paliwem i spowodowania odparowania wody z pa
liwa, /b/ środki do wytwarzania przegrzanej 
pary wodnej obejmujące drugą komorę /18/, 
środki /24, 26/ do wprowadzania ogrzanego 
nośnlke ciepłe do wymienionej komory drugiej, 
środki /22/ do doprowadzania pary wodnej 
odebrenej z pierwszej koaory do drugiej ko
mory, środki /28/ do odbierania przegrzanej 
pary wodnej z drugiej koaory, środki /&/ do 
doprowadzania odebranej przegrzanej pary wod
nej do pierwezej koaory, środki /32, 46/ do 
rozładowania ochłodzonego nośnika ciepłe z 
drugiej koaory, /c/ środki /14/ do spalania 
wysuszonego paliwa i tworzenia gazu spalino
wego, /d/ środki do ogrzewania nośnika ciepła 
dla wprowadzania go do drugiej koaory obej

mujące trzecią komorę /38/, środki do wprowa- J 
dzanla gazów spalinowych z wymienionych śród- I 
ków do spalania do trzeciej koaory, środki 
/34, 36/ do wprowadzania do trzeciej koaory 
ochłodzonego nośnika ciepła wyładowanego z 
drugiej koaory dla ogrzania go przez gazy spa
linowe w trzeciej komorze, środki /40, 42/ do I 
wyładowania ogrzanego nośnika ciepła z trzecie] 
koaory 1 środki do doprowadzania ogrzanego noś2 
nika ciepła z elementów wyładowczych do wymie
nionej drugiej koaory oraz /e/ środki /12/ do I 
doprowadzania wyeuszonego peliwa z pierwszej 
komory do środków do spalania. 

/19 zastrzeżeń/ 

4(51) F23D Al(21) 274578 (22) 88 09 07 
(71) Gdańskie Zakłady Rafineryjne, Gdańask 
(72) Baryła Zbigniew, Mertka Zdziełew 
(54) Palnik olejowy 
(57) Palnik olejowy, według wynalazku ma korpus 
/l/ z umieszczonym w środku przewodem olejowym] 
/2/ przechodzącym w komorę mieszania /3/, w 
której znajduje się zawirowywacz olejowy /4/ 
mający postać walca przechodzącego dwustronnie 
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stożki 1 którego powierzchnia walcowa zao
patrzona jest w śrubowe rowki /5/. Komora /3/ 
poprzez kanalik /6/ łączy się z komorę mie
szania /7/, przy czy» stosunek powierzchni 
przekroju kanalika /6/ do przekroju rowkowej c 
części zawirowywacza /4/ wynosi 1:6. Wokół 
przewodu olejowego /2/ znajduje się pierście
niowa przestrzeń /8/. połączona z komorę Bie
szenia /7/ kanalikami /9/ usytuowanym zbieżnie 
do Jej osi a w górnej części kanalikami /10/ 
styczny»! do ścianek komory /7/. Wyjście komo
ry /7/ łęczy się z dyszę /li/ zaopatrzone na 
wylocie w kanały wylotowe /12/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) F230 A1(21) 281429 (22) 69 09 13 
(71) Instytut Szkła i Ceramiki, Oddział 

w Krakowie, Kraków 
(72) Sulga Zbigniew, Witek Eugeniusz, 

Wrona Jarosław, Pawłowski Stefan, 
Bartuls Michał 

(54 ) Kaztałtka palnikowa 
(57) Wynalazek rozwiązuje problem prawidłowe
go montowania, przeeuwania i demontowania pal
nika zanurzeniowego w piecach do głębinowego 
topienia masy szklanej w trakcie trwania pro
cesu technologicznego. 

Kształtka ma postać ogniotrwałego pierś
cieniowego korpusu /l/, w który wbudowany 
jest dogrzewscz /2/ i chłodnica /6/. Korpus 
/l/ wykonany Jest z tworzywa ceramicznego 
cyrkonowo-korundowego a dogrzewacz /2/ Jest 
elektrycznym elementem oporowym. Chłodnicę 
/6/ stanowi przewód lub układ przewodów z 
doprowadzeniem i odprowadzeniem przepływowego 
ciekłego medium chłodzęcego. Oogrzewacz /2/ 
1 chłodnica /6/ dzieli się w kierunku osiowym 
na odrębna i samodzielnie działajęce segmenty. 

/S zastrzeżeń/ 

4(51) F23N Al(21) 274644 (22) 88 09 13 
(75) Kowalewski Witold, Zielonka 

Hammer Marcin, Warszawa 
(54) Sposób automatycznej regulacji procesu 

spalania dla uzyskania optymalnej spraw
ności kotłów na paliwo stałe z ruchoayu 
rusztem 

(57) Sposób automatycznej regulacji polega na 
regulacji dopływu powietrza do kotła /!/. re
gulacji obciążenia i temperatury wody wyjścio
wej z kotła. 

Regulacja dopływu powietrza odbywa się 
przez siłownik /S/ sprzężony z przepuetnica 

/6/ powietrza i urządzeniem /7/ eterujęcya. 
Paramstrsm sterującym Jest przetworzona 
przsz proessor /P/ wielkość okrsślajęca sto
sunek Ilości energii wyprodukowanej przez 
kocioł /l/ do Ilości doatsrczonego paliwa. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) F23Q Al(21) 274530 (22) 88 09 05 
1(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Środków 

Organizacyjno Technicznych PREBOT, Radom 
(72) Przerwa Grzegorz, Kacpereki Arkadiusz, 

Tulik Jan 
(54) Elektroniczny sterownik zapalarki 

iekrowaj do kuchni gazowej 
(57) Elektroniczny sterownik rozwiązuje zagad
nienie zapalania gazu w kuchniach gazowych, 
przy poaocy jednego pokrętła ełużęcego do ot
wierania gazu i jednocześnie iskrowego zapa
lania gazu. 

Istniejący w każdym zaworze gazowym fab
rycznie montowany wkręt /3/ posiada indywi
dualne poleczenie stykowe z dźwignię przełę-
czajacę /4/ alkrowyłęczników /K1 K2, K , K4/. 
które sę połęczone elektrycznie ze sterowni
kiem. Sterownik posiada w elektronicznym sche
macie i układzie blokowym: sumator, stopień 
sterujęcy, stopień wykonawczy i zasilacz. 
Oast on połęczony elektrycznie z zapalarkę. 

/2 zaatrzężenia/ 
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4(51) F27B 

4 ( 5 1 ) F27D 
H058 

Al(21) 281613 (22) 89 09 28 

Al(21) 274561 (22) 88 09 08 
(71) Lubuskie Zakłady Termotechniczne 

"ELTERMA", świebodzin 
(72) Olejnik Józef, Pinio Piotr. Citkowiez-

-Jurkiewicz Antoni, Capiński Roman, 
Czekała Andrzej, Kolenda Lesław, 
Iwaszkiewicz Kazimierz Marek, Maliński 
Piotr, Bak Leszek 

(54) Jednokolorowy piec próżniowy z chłodze-
niem gazowy wsadu ~ 

(57) Komora grzejna zaopatrzona jest w system 
dysz gazu /10/ oraz luki wylotu gazu. Wewnątrz 
próżnioszczelnej obudowy /l/ pieca znajduje 
się oprócz komory grzejnej, wymiennik ciepła 
/16/ i dmuchawa /li/. Kierunki przepływu gazu 
przez wsad /6/ są ustalane przez otwarcie prze
słon /19/ i /20/ w przewodach doprowadzają
cych gaz /17/ i /18/ oraz otwieranie luków wy
lotu gazu. Piec według wynalazku służy do ob
róbki cieplnej przedmiotów stalowych, zwłasz
cza narzędzi. /4 zastrzeżenia/ 

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Doliński Adam, Owczarek Andrzej, 

Fotygo Andrzej 
(54) Segment grzejny do wielostrefowych 

pieców oporowych 
(57) Segment grzejny zewiera działajęcę Jako 
reflektor i wykonane z perforowanej blachy 
żaroodpornej oraz majęcę kształt cylindra 
konstrukcję wsporcze /l/. Wewnątrz konstrukcji 
wsporczej /1/, w jej górnym obszarze i w pew- , 
nym obwodowym od niej odetępie Jest usytuowany 
zestsw zwieraczy górnych /2/, zaś w Jej dolnym 
obszarze, również w obwodowym odstępie znajdu
je się zestaw zwieraczy dolnych /3/. Zwieracza 
/2/ i /3/ eę połęczone odpowiednio naprzemian 
pionowo usytuowanymi oporowymi elementami 
grzejnymi /4/, które razem ze zwieraczami /2/ I 
i /3/ tworzę kształt graniastosłupa foremnego j 
o przekroju wielokęta foremnego, korzystnie 
ośmiokęta. /2 zastrzeżenia/ I 

4(51) F280 Al(21) 274577 (22) 88 09 07 
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej "INSTÁL", Warszaw 

(72) Dobrzański Jerzy, Iwlckl Oerzy. 
Mikielewicz Jarosław, Krupa Kazimierz 

(54) Płaszczowa-rurowy, głowicowy wymiennik 
ciepła 

(57) wymiennik ciepła ma płaszcz /4/, do któi 
rego przymocowane sę nierozłącznie dwie ku loi 
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podobne głowica /7/. Każda głowica /7/ aa 
dennicę zewnętrzna /l/ i dennicę wewnętrzne 
/5/. W dennicach zewnętrznych /l/ przemiennie 
umieszczone eę króćce medium wewnętrzrurowe
go /2/ i króćce medium zewnętrzrurowego /3/. 

4(51) G01B Al(21) 274589 (22) 88 09 09 
(71) Leningradsky Instrumentalny Závod, 

Leningrad, SU 
(72) Sti8on Izrail M., Llvahita Anatoly Z., 

Sorochkln Boris H. 
(54) Przyrząd pomiarowy, a zwłaazcza wrzecio

no pomiarowe czujnika przemieszczenie" 
liniowego" 

(57) Przyrząd zawiera prowadnicę /l/ z otwo
rem cylindrycznym /2/, w którym na podporach 
tocznych /4/ ustawiony jest trzpień pomiaro
wy /3/, mający na powierzchni bocznej ścięcia 
/10/. Między powierzchnię otworu /2/ prowad
nicy /l/ a powierzchnię każdego ścięcia /10/ 
ustawiona Jest kulka /9/, ograniczajęca ruch 
obrotowy trzpienia pomiarowego /3/ dokoła jego 
osi. /l zastrzeżenia/ 

4(51) G01B Al(21) 274592 (22) 88 09 08 
(71) Zakład Techniki Próżniowej "TEPRO", 

Koszalin 
(72) Koziorowski Henryk, Lipski Kazimierz 
(54) Sposób 1 urządzenie do pomiaru krzywych 

o zarysach wypukłych w kształcie' krzywej 
odtaczania 

(57) Sposób polega na określeniu najpierw od
cinka mierzonej krzywej /2/ we współrzędnych 
biegunowych, z których pierwszą współrzędną 
Jest promień /R/ koła centroldy mierzonej 
krzywej, drugą kęt / f / zawarty pomiędzy oślę 
odciętych /x/ związaną z krzywą /2/ a pierw
szym promieniem wodzącym /R/ punktu odniesie
nia /Pi/ centroldy, trzecią współrzędną drugi 
promień wodzący / P / punktu /P/ względem 
punktu odniesienia /Pl/, a czwartą współrzędna 
kęt / j i / zawarty pomiędzy pierwszym promie-

Króćce medium wewnątrzrurom/ego /2/ zakończone 
są płytę sitową /10/, w której zamocowana są 
trwale rury /6/. Końcowe odcinki rur /6/ w 
kształcie łagodnych równoległych łuków usytu
owane eę wewnątrz głowic /7/. /7 zastrzeżeń/ 

nlea /R/ i drugim / p / promieniem wodzącym. 
Naetępnle wprowadza elę obrotowy ruch przed
miotu /l/ lub pierwszego promienie wodzącego 
/R/ wokół środka centroldy w drugiej współ
rzędnej / <p / oraz obrotowy ruch drugiego pro
mienia wodzęcego / P / wokół punktu odniesienie 
/PI/ w czwartej współrzędnej / J3 / oraz odczy
tuje wartość drugiego promienia wodzącego 
/ P / Jako trzeciej współrzędnej i porównuje 
z uprzednio obliczoną wartością promienie krzy
wizny danego punktu /P/ mierzonej krzywej /2/. 

Urządzanie według wynalazku składa się z 
urządzania /4/ do obrotowego ruchu przedmiotu 
/l/ z mierzoną krzywą /2/ korzystnie w postaci 
podzielnicy, ramienia pomiarowego z kątomie
rzem /Sa/ 1 czujnikiem /6/. Ramię osadzone Jest 
obrotowo względem punktu /PI/ znajdującego się 
na okręgu centroldy wa wsporniku /8/. Oś czuj
nika /6/ przechodzi przez punkt /PI/ obrotu 
ramienia pomiarowego. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) G018 Al(21) 274708 (22) 88 09 16 
G06F 

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Puchalski Witold, Zaliwski Janusz, 

Sawicki Andrzej, Otrębski Jerzy, 
Urbanek Józef 

(54) Sposób przestrzennej identyfikacji trajek-
torli punktu, zwłaszcza końca ramienia 
robota przemysłowego" 

(57) Zgodnie ze sposobem zarówno zadaną Jak i 
odwzorowaną trajektorię rozkłada i przetwarza 
się równocześnie na trzy składowe na trzech 
wzajemnie prostopadłych osiach układu współ
rzędnych, a uzyskane wartości chwilowe bezpoś
rednio odtwarza się i odczytuje w postaci 

DZIAŁ G 

FIZYKA 
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krzywych, obrazujących wartości chwilowa 
w zależności od czasu. /I zastrzeżenie/ 

4(51) G01B Al(21) 274721 (22) 88 09 13 
(71) Przedalabloratwo Połowów Dalekomorskich 

i Usług Rybackich "ODRA", świnoujście 
(72) Cichoaz Staniaław, Kękolewekl Stanisław, 

Kubicki Paweł, Lach Wojciech, 
Płocharaki Mariusz, Wdziękoński Jarosław 

(54) sposób 1 urządzenie do pomiaru długości 
lin trałowych 

(57) Spoaób polega na tym. Za zlicza ale obro
ty bębnów wciągarek trałowych w trakcie ich 
wydawania, przy czym długość każdego zwoju 
liny na bębnie określa się ze zliczania rów
noczesnego obrotów rolek jego układacza. Ola 
wyboru właściwej rolki zlicza się obroty obu 
rolek układacza i każdorazowo bierze się pod 
uwagę wartość większe. Aby uniknęć błędów 
spowodowanych poślizgiem wartość zmierzone z 
rolek układaczy weryfikuje się następnie po
równując ze sobą kolejne pomiary. Zliczanie 
obrotów bębna oraz rolek układaczy odbywa 
się w sposób algebraiczny z uwzględnieniem 
kierunku, natomiast weryfikację przeprowadza 
się porównujac ze sobę wartości bezwzględne. 

Urządzenie wyposażone Jest w dwa czujniki 
obrotów rolek układacza /l i 2/ i czujnik ob
rotów bębna /9/, poleczona przewodowe z mikro
procesorowym układem przeliczeniowym składa
jącym się z bloku zliczania pełnych obrotów 
/A/, bloku zliczania niepełnego obrotu /B/, 
bloku naliczania poprawek wstecznych /C/, 
oraz blokuaumujęcego /D/. /A zastrzeżenia/ 

4(51) G01C Al(21) 274677 (22) 88 09 13 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica, Kraków 
(72) Cholewa Wojciech. Hansel Oózef, 

Kuleczka Oózef 
(54) Czujnik do pomiaru kąta odchylenia od 

zadanego kierunku pionowego lub po-
ziomego elementów konatrukcyjnych 

(57) Czujnik ma zbiornik cieczy pomiarowej 
/l/ poleczony w dolnej części z rurkę pochyłe 
/2/, na której Jest osadzony elektroniczny 
układ /3/ pomiaru przemieszczeń cieczy po
miarowej, a w górnej części z rurkę /A/ prze
pływu medium tłumiącego, połęczonę poprzez 
zawór /5/ regulacji tłumienia z drugim koń
cem rurki /Z/. Wszystkis sleaenty sę osło

nięte korpusem /6/ zamocowanym do podstawy 
/7/ korzystnie wyposażonej w pomocniczy wskaź
nik poziomu /8/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01C A2(21) 279802 (22) 89 06 06 
(75) Centrum Wdrażania Poatępu "PRO-MED" 

Sp. z o.o.. Warszawa 
(54) Zestaw przyrządów nawigacyjnych dla 

śmigłowca 
(57) Zeetaw składa się z pokładowego komputera 
nawigacyjnego /l/ poleczonego z wskaźnikiem 
krzyżowym /2/, busolę zintegrowane /3/ i zin
tegrowanym sztucznym horyzontem /A/ orsz z 
transponders /5/ połęczonego z wysokościo-
mierzem kodującym /6/, i redio-kompaau /8/ po
łęczonego z wskaźnikiem radio-magnetycznym /7/ 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01F Al(21) 274805 (22) 88 09 13 
(71) Przemysłowy Instytut Automatyki 1 

Pomiarów "MERA-PIAP", Warszawa 
(72) Kowalski Marek, Moliński Tadeusz, 

Kołodziejski Stanisław 
(54) Przepływomierz, zwłaszcza tłokowy z 

elektronicznym korektorem charakterya-
TykT 

(57) Przepływomierz majęcy elektroniczny ko
rektor charakterystyki, charakteryzuje się 
tym, że korektor aa przerzutnik RS /2/, któ
rego Jedno z wejść poleczone Jest z czujni
kiem przepływu /l/, a wyjście dołęczone Jast 
do generatora /3/ połęczonego z licznikiem 
/A/, którego Jedno wyjście poleczone Jest z 
liczydłem /5/, a drugie z komparatorem /6/ 
dołączonym do drugiego wejścia przerzutnika 
RS /2/. /I zastrzeżenie/ 
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4(51) G01G Al(21) 274649 (22) 88 09 13 
(71) Biuro Projektów Przemysłu Szklarskiego 

i Ceramicznego "VITROCERPROOEKT", 
Warszawa 

(72) Bękoweki Aleksander 
(54) Sposób ciągłego ważenia oraz waga 

jednozpiorolkowa 
(57) Sposób ciągłego ważenia polega na tya. ze 
zbiornik wagowy /l/ wagi Jednozbiornlkowej 
okreeowo napełnia się a ciągle opróżnia się, 
przy czyn koryguje się paraaetry pracy urzą
dzenia opróżniającego /8/ na podetawle zapisu 
parametrów pracy tego urządzania /8/ podczas 
kontrolowanego i korygowanego opróżniania 
zbiornika wagowego /l/, po Jego napełnieniu 
w cyklu poprzedzający». Waga Jednozbiornikowa 
aa napełniający podajnik ślimakowy /5/ z szyb
ko działający» zamknięciem /7/, pracujący ok
reeowo, opróżniający podajnik ślimakowy /8/ 
o regulowanej bezstopniowo wydajności, wie
lokrotnie aniejazej od wydajności napełniają
cego podajnika ślimakowego /5/, pracujący 
ciągle oraz układ sterujący /li/, który za-
paaiętuje, reguluje i koryguje wydajność po
dajnika śliaakowego /8/ 1 steruje praca po
dajnika ślimakowego /5/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) G01K Al (21) 274543 (22) 88 09 05 
(71) Spółdzielnia Pracy Serwisu Urządzeń 

Hydraulicznych "SERWOMOTOR", Gdańsk 
(72) Goc Eugeniusz, Pietrenko Wacław, 

Kołkowski Zenon, Misztal Jerzy, 
Bachmeezuk Andrzej 

(54) Sposób unifakcii złącz p-n czujnika 
termometru elektronicznego oraz układ 
oo unifikacji złącz czujnika elektro
nicznego 

(57) wynalazek umożliwia prosta wymianę sond 
termometru elektronicznego,a tya samym przed
łuża ich żywotność. W tya celu czujnik /l/ wy
mienianej sondy zanurza sis w pokruszonym lo
dzie o temperaturze 0°C, a następnie reguluje 
się układ zasilania /4/, tak aby uzyskać na 
wyświetlaczu /3/ odczyt "zero". W obwodzie 
zasilania czujnika /l/ umieszczony Jest układ 
zasilania /4/ o regulowanej wartości prądu 
zaeilajęcego. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01L Al(21) 274680 (22) 88 09 13 
(71) Akadeala Górniczo-Hutnicza la. Stanisława 

Staszica, Kraków 
(72) Hansel Oózef, Glinka Oanuez, Roaner 

Zbigniew, Szuplna Bronisław, Cholewa 
Wojciech, Kuleczka Józef, Śmiałek 
Zdzisław, Płachno Marek 

(54) Czujnik do pomiaru wartości 1 rozkładu 
obciążeń działających na pierścienie' 
oporowe wlelollnowych bębnów pędnych 

(57) Czujnik do pomiaru wartości i rozkładu ob
ciążeń działających na pierścienie oporowe wle
lollnowych bębnów pędnych składa się z segmentów 
dociskowych /l/ i /2/ przy czym ssgment /2/ .ma 
zbieżność odpowiadającą zbieżności wykładzin 
ciernych, a połączone są śrubami /4/ usytuowa
nymi w tulejach pomiarowych /5/ z naklejonymi 
tenaomstraal oporowymi /6/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) G01L A2(21) 279894 (22) 89 06 07 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Hempowicz Paweł 
(54) Sposób pomiaru charakterystyki mechanicz

nej silnika elektrycznego aaynchronicznego 

(57) Sposób polegający na pomiarze momentu sil
nika w stanie statycznym charakteryzuje się tym, 
że w czasie pomiaru przy zahamowanym wirniku ba
danego silnika stojan zasila się ze źródła na
pięciem przemiennym o regulowanej częstotli
wości i o amplitudzie regulowanej w taki spo
sób, aby strumień magnetyczny przy kolejnych 
wartościach częstotliwości f., f2, f_, f4 

fn napięcia zasilającego i związanej z tą 
częstotliwościę względnej prędkości wirnika 
względem pola aagnatycznego, aiał zawaze taką 
aaas wartość. Jaką aa przy tej samej względnej 
prędkości wirnika względem pola magnetycznego 
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podczas pracy badanego silnika z nis zahamo
wanym wirnikiem przy zasilaniu napięciem o 
znamionowej częstotliwości i znamionowej amp
litudzie, lub wartość będacę znane krotnością 
tej wartości, przy czyn wartość momentu wytwa
rzanego w zahamowanym wirniku silnika przy 
kolejnych wartościach częstotliwości f1, f 
f3, f4 ... f / napięcia zasilającego Jest mia
rę wartości nomentu w odpowiednich pod wzglę
dem prędkości wirnika względem pola Magnetycz
nego, punktach naturalnej charakterystyki me
chanicznej silnika W = f/Mn /. 

/1 zaatrzezania/ 

4(51) G01N A1(21) 274534 (22) 88 09 06 
Í71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Czarnecki Oózef, Nawrot Tadeusz 
(54) Sposób badania ubytków korozyjnych 
(57) Według wynalazku w badanym materiale wy
konuje się wybranie o zmiennej głębokości, aż 
do waretwy, w której nie występuje Już wżery 
korozyjne, a następnie analizuje się obraz i 
natężenie wżerów korozyjnych w miejscu nierów
nomiernego usunięcia warstwy materiału. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01N Al(2l) 274573 (22) 88 07 21 
(71) Walcownia Metali "WARSZAWA-, Warszawa 
(72) Sołtysik Grzegorz, Kurdwanowaka Lidia, 

Wożniak Irena, Miecznikowska Teresa 
(54) Sposób polarograficznego ozneczania 

antymonu w ołowiu 
(57) Spoaób polega na rozpuszczeniu ołowiu w 
kwaeie azotowym, dodaniu kwasu siarkowego i 
odparowaniu a następnie uzupełnieniu woda i 
gotowaniu. Otrzymany roztwór przesącza się i 
odparowuje a następnie przenoei do drugiego 
cylindra 1 uzupełnia 2NH SU . Następnie 
polarografuje się metodę dodatku wzorca w zak
resie potencjału od -Olv do -04v. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) G01N Al(21) 274605 (22) 88 09 09 
(71) Instytut Hematologii i Terapii 

Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, 
Polska Akademie Nauk, Wrocław 

(72) Rapak Andrzej, Szewczuk Apolinary, Lang 
Danuta Joanna 

(54) Sposób szybkiego oznaczania albuminy 
i immunoglobuliny G w moczu ludzkim 
immunoenzymatyczna metoda stałej fazy 

(57) Istota wynalazku polega na zastosowaniu 
suchych filtrów z włókien szklanych, na których 
w formie plamek adsorbuje się wolne lub immobi-
lizowane na mikrogranulkacn monospecyficzne 
przeciwciała przeciwko ludzkiej albuminie lub 
immunoglobulinie G. 

Jako wzorzec w podobny sposób zasdsorbo-
wano oznaczane białka lub ich kompleksy z 
przeciwciałami. Oznaczanie polega na przesą
czeniu przez filtr badanej próbki, następnie 

stabilizowanego roztworu odpowiedniego prze
ciwciała znakowanego peroksydazę, przemyciu 
filtru wodnym roztworem detergentu z chlorkiem 
aodowym i przesączeniu roztworu 4-chloronafto-
lu-1 z nadtlenkiem wodoru w buforowym wodnym 
roztworze izopropanolu. Porównanie zabarwienia 
cieano-nlebieakich plamek 1 ich ilości z barwę 
wzorca 1 krzywej wzorcowej, umożliwia otrzyma
nie półiloeciowego wyniku. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) G01N Al(21) 274621 (22) 88 09 12 
(71) Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradzt 

Rolniczego, Stowarzyszenie Naukowo-
-Techniczne Inżynierów i Techników 
Rolnictwa, Kraków 
Instytut Zootechniki, Kraków 

(72) Pilarczyk Adam, Oat rowaki Adam, Kaliaiak 
Stanisław, Praxmajer Andrzej, Brzyski 
Stanisław, Mróz Andrzej 

(54) Urządzenie do ciągłego pomiaru zapylenia 
powietrza 

(57) Celem wynalazku jeet opracowanie urządza
nia do ciągłego pomiaru zapylenia powietrze 
przystosowanego do pracy w przestrzeni otwartejJ 
dającego natychmiastowy wynik pomiaru, a także 
umożliwiającego ciągłą rejestrację poziomu za
pylania. 

Urządzenie do ciągłego pomiaru zapylenia 
powietrza akłada się z zespołu odbijającego /l/ j 
zbudowanego z ukłedu zwierciadeł lub pryzmatów 
narożnych /2/ oraz niazwlązanego z nim mecha
nicznie bloku nadawczo-odbiorczego /3/. Blok 
nadawczo-odbiorczy /3/ poalada laserowe źródło i 
światła /A/, przed którym umieszczony Jsst me
chaniczny modulator /5/ połączony z fotodiodą 
/6/, układ detekcyjny /7/ z umieszczonym przed 1 
nla zeapołea płasko - równoległych płytek /8/ 
oraz elektroniczny układ pomiarowy /9/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) G01N Al(2l) 274675 (22) 88 09 13 
(71) Krajowy Związek Elektronetalowych Spół

dzielni Pracy, Ośrodek Rozwoju Techniki, 
Lublin; Inatytut Agrofizyki- PAN, Lublin 

(72) Gęgała Ludomir, Panae Roman, Styk 
Bolesław, Grundas Stanisław 

(54) Symulator uszkodzeń mechanicznych ziarna 
(57) Symulator mechanicznych uazkodzeń ziarna 
charakteryzuje się tym, że ma metalowe, cylind
ryczne, otwarta ku górza naczynko /8/ o śred
nicy "D", do którego dotyka tłok /7/ zamocowany 
na gwintowanym pionowym tłoczysku /4/, otoczonym 
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1 współpracujący* z gwintowana tuleję /5/ 
umocowane obrotowo do korpusu /l/ urządzenia, 
połączone poprzez przekładnię ślimakowa z 
ręczną korba /6/. 

Garny koniec tłoczyska złączony Jest po
zioma belkę /3/ z górnya końcem pionowego 
łącznika /2/, euwliwle zamocowanego w korpusie 
/l/. Dolny koniec łącznika /2/ złączony jest 
luźno i z ogranicznikiem od dołu z podstawką 
/9/ naczyńka /8/ stanowiąca górne zakończenie 
tłoczyska /10/ siłownika hydraulicznego dwu
stronnego działania o średnicy "O", Cylinder 
/12/ aa w przestrzeni pod tłokiem zaaontowany 
wskaźnik' /13/ ciśnienia, a przestrzeń cylind
ryczne nad tłokiem połączona Jeet ze zbiorni
kiem /14/, uzupełniającym ciecz hydrauliczne 
poprzez zawór /16/ zwrotny przepuszczający 
olej do przestrzeni górnej. Pomiędzy górne 
1 dolne przestrzenie cylindra /12/ znajduje 
się zswór /15/ zwrotny, przepuszczający olej 
ku dolnej przeetrzeni. /I zastrzelenie/ 

4(51) G01N Al(21) 274737 (22) 88 09 16 
(71) Instytut Agrofizyki PAN, Lublin 
(72) Grundas Stanisław, Wielikanow Leonid, 

Szwed Grzegorz, Woś Adam 
(54) Urządzenie optyczne do pomiaru parametrów 

geometrycznych nasion, zwłaszcza do po-
aiaru nasion zbóż 

57 Urządzenie charakteryzuje się tym, że na 
pionowym odcinku strumienia świetlnego znaj
duje się zamocowana do poziomego stolika przez
roczysta kaseta /2/ pomiarowa o kształcie 
prostopadłościanu, z gniazdem /%/ pomiarowym 
ze stałymi pionowymi selenami /4, 5/ wzajemnie 
prostopadłymi, znajdującym eię w przecięciu 
wzajemnie prostopadłych poziomych kanałów /6, 
7/ o przekroju prostokątnym, w których zamo

cowane sę suwaki /8, 9/ z uchwytami /10/, 
dotykające czołowymi powierzchniami ziarna 
mierzonego. Przy jednym kanale /6/ wykonany 
jest ześlizg /li/, e nad stolikiem, w wysięg
niku urządzenia zamocowana jest zerówka two
rząca z kondensorem, gniazdem /3/ pomiarowym 
kasety /2/, obiektywem umieszczonym wewnętrz 
etolika, lustrami i ekranem z podziałkę pros
tokątne drogę optyczne strumienia świetlnego. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01N A2(21) 279886 (22) 89 06 07 
(71) Zakład Doświadczalny Instytutu Górnictwa 

Naftowego i Gazownictwa, Kraków 
(72) Szramel Stanisław 
(54) Aparat do oznaczania przepuszczalności 

skał 
(57) Aparat do oznaczania przepuszczalności 
skał ma na ramie /l/ zamontowany siłownik pne
umatyczny /2/, którego tłok /3/ ma osiowy otwór 
/4/ połączony z jednej strony z układem zasila
nia sprężonym powietrzem /5/ wyposażonym w re
gulatory niskiego ciśnienia /7/ i wysokiego 
ciśnienia /8/. Tłok /3/ z drugiej strony połą
czony jest dociskowo z ciśnieniowym pojemnikiem 
/9/, który z kolei po przeciwnej swej stronie 
połączony Jest dociskowo z płytą oporową /11/ 
przymocowaną do ramy /l/. W środku płyty opo
rowej /11/ znajduje eię otwór /12/ połączony z 
przepływomierzem /13/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01R Al(21) 274558 (22) 88 09 06 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Staniaława 

Staszica, Kraków 
(72) Szyper Michał, Gajda Janusz 
(54) Sposób pomiaru rezystancji doziemnej w 

Izolowanym torze prądu etałego 
(57) Wynalazek rozwiązuje problem pomiaru re
zystancji doziemnej w dowolnym punkcie izolo
wanego wielkorpądowego toru prądu etałego insta
lacji elektrochemicznych. 

Sposób pomiaru polega na tym, że pomiędzy 
badanym odcinkiem toru prądu stałego a ziemią 
wymusza się przepływ prądu zmiennego o małej 
częstotliwości i stałej amplitudzie przez dołą
czenie do dowolnego punktu toru układu wymusza
nia /UW/ i mierzy się wartość wymuszanego spad
ku napięcia zmiennego na kolejnych elektrolizę-
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rach it badanym odcinku toru oraz wartość wy
muszanego napięcia zaiennago panującego po
między dowolnie wybranym punktem pomiarowym 
"n" badanego odcinka toru a ziemia, przy czya 
wartość napleć zmiennych mierzy ale selektyw
nie dla określonej częstotliwości wymuszanego 
prądu zmiennego. Następnie oblicza ale rezys
tancję doziemne /Rdn/ w wybranym punkcie "n" 
toru, która Jeat proporcjonalna do iloczynu 
średniego modułu inpedancji olektrolizerów 
1 atoaunku wartości zalerzonago napięcia U . 
pomiędzy wybranym punktea "n" toru a ziemię do 
drugiej skończonej różnicy wartości tago na
pięcia, przy czya średni aoduł lapadancji 
elektrollzerów wyznaczony Jaat uprzednio innya 
znanym sposobem dla częstotliwości równej czea-
totliwości wymuszanego prędu zaiennago. 

/I zastrzezania/ 

4(51) G01R Al(21) 274657 (22) 86 09 12 
(71) Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa 

-EMAG" - Ośrodek Badawczy Elektrotechniki 
i Autoaatyki Górniczej "EMAG", Katowice 

(72) Pieszka Oadwiga, Lipa Stefan 
(54) Czujnik składowej czynnej prądu do kont-

Töli obciążania silnokó prądu przemien
nego 

(57) Czujnik zawiera przekładnlk prądowy /Tp/, 
którego uzwojenia wtórne połączone Jeat po
przez rezystor /Ro/ z kluczea tranzystorowym 
/KT/ sterowanym przez tranaoptor /To/. Oeden 
z zacieków wejściowych połączony jaat poprzez 
przeauwnik fazowy /RC/ z przewodem kontrolowa

nej fazy, a drugi z przewodem zerowym eiaci 
cztaroprzawodowej. W przypadku sieci z izolo
wanym punktem zerowym zaciek tan złączony Jaat I 
z punktem wspólnym gwiazdy utworzonej z iden
tycznych elementów /R, C/. Równolegle do razye-
tora /Ro/ włączony jest dyakryalnator wartości 
azczytowej /DBW/, a do jago wyjścia elaaent wy
konawczy /EW/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) G01V Al(21) 280913 (22) 89 08 02 
(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "MARCEL", 

Wodziaław Śląski 
(72) Tománek Herbert, Kornowaki Oerzy, 

Trelanberg Paweł, Barański Adam, Czach 
Eugenluez, Sokołowski Henryk, Pilecki 
Zenon, Waako Andrzej, Maślankiewicz 
Zbigniew 

(54) Spoaób oraz układ elektroniczny do bada
nia poprawności zalnatalowanla sond geo
fizycznych w górotworze" 

(57) Zgodnie ze sposobem wzbudza eię w góro
tworze w epoeób sztuczny aygnał akuetyczny i 
rejeatruje odpowiedź" teatowanaj sondy poprzez i 
pomiar szerokości paaaa częstoliwości aygnału 1 
przenoazonago przez sondę. Jakość kontaktu son-
da-górotwór wiąże się z rozkładem energii w 
kolejnych pasmach częetollwości. 

Układ elektroniczny aa zeataw filtrów pas
mowych /FP1, FP2, FP3, FP4/ o różnych pasmach 1 
częstotliwości pokrywających całe pasmo często
tliwości przenoszone przez testowane sondę. 
Filtry pasmowe /»Pi, FP2, FP3, FP4/ z Jednej 
atrony aą połączone poprzez filtr górnoprze-
pustowy /FG/ ze wzmacniaczem operacyjnym /Wl/ 
na wyjściu sondy, a z drugiej etrony poprzez 
proetowniki dwupołówkowe /P01, P02, P03, PD4/ 
z obwodaai całkującyal /0C1, 0C2, 0C3, 0C4/, 
dołąezonyal do bloku zarowenia/BZ/ i poprzez 
komparatory /KI, K2, K3, K4/ do rejeatru /Rl/ 
Rejaatr /Rl/ Jaat połączony poprzez wzmacniacz 
/W2/ z zestawem świecących diod /Ol, 02, 03, 
05/. Pomiędzy filtry pasmowe /FP1, FP2, FP3, 
FP4/ i filtr górnoprzepuatowy /FG/ Jaat włącz 
ny kolejny proetownifc dwupełówkowy /P05/, po
łączony z kolejnym komparatorem /K5/ dołączo
nym do rejeatru /Ri/ poprzez przerzutnlki «on 
atabllne /FMI, PM2, PM3/, z których pierwszy 
przerzutnik aonoatabilny /PM1/ Jeat dodatkowo 
połączony za wzmacniaczem /W2/. Pomiędzy pros 
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4(51) G05B Alf2l) 281062 (22) 89 08 16 
(30) 83 08 16 - BG - 85259 
(71) Inetitute "KOMPLEKSNA AVT0MAT1SAZIA 

NA MONTAOA", Plovdiv, BG 
(72) Atanasaov Lyube- Paakalev, Kolenzov 

Yanko Atsnaesov, Vulev Decho Ivanov, 
Primov Ivan Stefanov, Spaesov Peter 
Georglev, Kanalev Svetloaar Konetantlnov, 
Antonov Dino Petrov, Yankov Angel Vaesilev, 
Dilkin Nikolay Gellleev 

(54) Urządzenie sterujące peryferyjne 
(57) Urzędzenle sterowane przez mikrokomputer 
zawiera bufor /l/ adresów, drugi bufor /4/ syg
nałów sterujących, bufor dwukierunkowy /5/ 
danych, dekoder /3/, rejestrator /6/ wejść cyf
rowych, rejestrator /7/ wyjeć cyfrowych, trze
ci rejestrator /8/ przygotowawczy, czwarty re
jestrator /9/ kierunku, piaty rejestrator /10/ 
ruchów, azósty rejestrator /l?/ do sterowania 
prograaowanyn licznikiem /15/, układ regulacji 
pierwotnej /IZ/, aonowlbrator /14/> n Jednostek 
sterujących silnikami krokowymi /li/, przyjmu
jących 1 wykonujących zadane wielkoáci ustawie
nia, układ formujący /16/ mający n kanałów 1 
przekaźniki /17/. 

Urządzenie ma zastosowanie w automatyce do 
sterowania robotami szkolnymi, zasilanymi sil
nikami krokowymi. /4 zastrzelenia/ 

4(51) G05F Al(21) 274693 (22) 88 09 15 
(71) Polska Akademia Nauk, Zakład Aparatury 

Mikrofalowej "WILMER", Warszawa 
(72) Trandziuk Andrzej, Przychodzeń Tadeusz, 

Rzetecki Paweł, Zieliński Eugeniusz 
(54) Sposób stabilizacji wielkości elektrycz

nych . zwłaszcza trójfazowego odbiornika 
elektrycznego oraz stabilizator wielkości 
elektrycznych, zwłaszcza trójfazowego od-
Blornika elektrycznego 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że z każ
dej fazy odbiornika pobiera się sygnał propor
cjonalny do wartości stabilizowanej wielkości 
elektrycznej, następnie pobrane sygnały obra
bia się, po czym sumują elę je ze aobę 1 po
równuje z sygnałem zadajęcym. Uzyskany z po
równania sygnał przssyła się do urządzeń wy
konawczych korygujących zasilanie odbiornika 
do wartości zadanej. 

Stabilizator /l/ charakteryzuje się tym, 
żs zawiera układ sumujęcy /2/ o co najmniej 
jednym wejściu zadajęcym /3/, stanowięcym wejś
cie zadajęce tego stabilizatora /l/, oraz ko
rzystnie trzy człony obróbki aygnału sprzęże
nia zwrotnego /li/, /12/, /13/, których wyjś
cia sa poleczona z wejściem sprzężsnia zwrot
nego układu sumujęcego /2/. Wyjście układu su-

townik dwupołówkowy /P05/ i komparator /K5/ 
jest włączony kolejny obwód całkujący /0C5/, 
połączony z blokiem zerowania /82/ 1 poprzez 
„tórnik ealterowy /WE/ włączony pomiędzy 
wspomniane obwody całkujące /OC1, OC2, OC3, 
0C4/ i komparatory /KI, K2. K3, K4/. Ponadto 
pomiędzy filtry pasmowe /FP1.FP2, FP3. FP4/ 
i filtr górnoprzepuatowy /FG/ Jeat włączony 
dodatkowy komparator /K6/, połączony poprzez 
dodatkowy rejestr /R2/ ze wspomnianym wzmac
niaczem /W2/« ż2 zastrzelenia/ 
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mujacego /2/ etanowi wyjecie stabilizatora 
/1/, a wejścia członów obróbki sygnału sprzę
żenia zwrotnego /l1/. /12/, /13/ stanowię wejś
cie stabilizatora /1/. /7 zaetrzeżeń/ 

4(51) G06F Al(21) 274586 (22) 88 09 09 
(71) INTER GLOBAL, Sp. z o.o.. Warezawa 
(72) Zlenbickl Oaroeław 
(54) układ wepółpracy klawiatury alfanumerycz-

nej 
(57) Przedmiotem wynalazku Jeet układ wepół
pracy klawiatury alfanumerycznej z komputerem. 

Istota układu według wynalazku Jest po
leczenia wyjścia układu pośredniczącego klawia
tury /l/ z wejściem rejestru przesuwającego 
/2/ o jednokierunkowym wyjściu równoległym po
leczonym z wejściem układu pośredniczącego kom
putera /3/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) G06F Al (21) 274588 (22) 88 09 09 
(71) INTER GLOBAL, Sp. z o.o.. Warszawa 
(72) Kubrak Marcin 
(54) Układ programatora pamięci półprzewod

nikowych 
(57) Istotę układu według wynalazku Jest połą
czenie wyjścia zespołu kluczy napięciowych /3/ 
z wejściem podstawki /A/ programowanej pamięci 
EPROM 1 z wejściem podstawki /5/ programowane
go mikrokomputera jednoukładowego. 

Układ znajduje główne zaetoaowania przy 
programowaniu 1 odczycie danych zawartych m 
pamięciach EPROM oraz programowaniu 1 odczycie 
mikrokomputerów jednouklądowych, posiadających 
pamięć EPROM. /l zastrzeżenia/ 

4(51) G06F Al(21) 280929 (22) 89 08 03 
(71) Biuro Uaług Poatępu Techniczno-Orgeniza- I 

cyjnego "TEKOR", Mysłowice 
(72) Gawryś Miroeław, Dyduch Stanlełew 
(54) Spoeób odbioru informacji dla komputere 

nadawanej w poetacl asynchronicznej tran-; 
emla.11 szeregowej oraz układ do odbioru 
Tnformacji dla komputera nadawanej w poe
tacl aaynchronlcznej transmisji szeregowej! 

(57) Spoeób polega ha tym, że informację odbie-
wanę w poataci szeregowej próbkuje się cyklicz
nie 1 wartości próbek zapisuje się w pamięci, m 
odczytuje eię te wartości w poeteci ezeregowo-
szeregowej, które przetwarza się na postać rów-] 
nologła informacji i przesyła do pamięci ope-
racyjnej komputera, przy czym procee zapisu 
wartości próbek prowadzi się Jednocześnie z 
proceeea odczytu wartości Już zapisanych, a 
azybkość procesu odczytu Jsst równa szybkości 
procesu zapisu. Ponadto pamięć dla zapisu war
tości próbek informacji dzieli eię na co naj
mniej tyle Jej roboczych obezarów, ile Jeet ke-
nałów aaynchronlcznej transmisji szeregowej do 
nadawania informacji. 

Układ charakteryzuje eię tym, że pomiędzy' 
wyjścia buforów wejścia /BW/ a wejścia układu 
transmisji azeregowej /UTS/ wleczony jeet 
układ zapisu i odczytu /UZO/ wartości próbek 
odbieranej informacji, a wyjście interfejsu 
systemowego /IS/ poleczone Jest z wejściem pod-
układu syntezy częstotliwości sygnałów taktu-
Jęcych /PSCST/, którego wyjecie poleczone Jest 
z wejściami układu tranemlejl szeregowej /UTS/ 
oraz z wejściami podukładu sterowania /PS/ uk- ' 
ładu zapisu i odczytu /UZO/ wartości próbok od
bieranej informacji. /10 zastrzeżeń/ 
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4 (51) G07C A1Í21) 281312 22 89 09 06 
(30) 88 09 06 - NL - 8802199 
(71) Industrial Control Systems B.V., 

Hardlnxvsld - Giessendam, NL 
(72) Van Doesburg Evart 0. 
(54) Sposób 1 urządzanie do elektronicznej 

rejestracji i przetwarzania danych 
zależnych od czasu 

(57J Sposób elektronicznej rejestracji 1 
przetwarzania danych zależnych od czasu, 
zwłaszcza danych dotyczących działania i kie
rowania pojazdami, następnie przy użyciu ele
mentów pamiętających dane i elementów rejes
trujących dane dołączonych do nich rozłącznie, 
przy czyn przynajmniej przetwarzane dane za
leżne od czaeu rejestruje eię autonomicznie 
przy pomocy kodów odniesienia zależnych od 
czasu. Kody odnleeienia wytwarza ale całkowi
cie autonomicznie w oparciu o Jednostkę czasu 
względnego. 

Urządzenie zawiera elementy pamiętające 
/l/ dane, elementy przetwarzające /10/ dane, 
elementy rejestrujące /16/ dane dołączone roz
łącznie do elementów pamiętających /l/ dane 
i/lub elementów przetwarzających /10/ dane 
oraz elementy do wytwarzania kodów odnleeie
nia zależnych od czasu, ekładajęce alę z ele
mentów licznika /19/ 1 elementów generatora 
/20/ dołęczonych do elementów licznika /19/, 
dla autonomicznego sterowania elementami licz
nika. Elementy licznika są wykonane z co najm
niej jednej jednostki liczącej, której liczbš 
zliczania Jest regulowana nie z zewnętrz. 

/15 zastrzeżeń/ 

4 ( 5 1 ) G08B 
E01F 

A2(21) 280098 (22) 89 06 15 

( 7 5 ) Poderasnskl Bogdan, Kraków; Za jąc 
Boguaław, Kraków 

(54) Progowy eyetem ostrzegawczy aktywowany 
zdalnie 

(57) Układ zawiera detektor promieniowania /l/ 
za wzmacniaczem /2/ sygnału, układ elektronicz
ny obróbki sygnału o krótkim czaeie odpowiedzi, 
akładajęcy eię z analizatora jasności tła /3/, 
komparatora /4/, generatora traktującego /5/, 
rozdzielacza /7/, przekaźnika /8/, sekwencyj
nego układu kluczującego /14/ w Jednej linii 
aygnałowej i generatora akuetycznego /6/ w 
drugiej linii eygnałowej oraz zawiera układy 
wykonawcze Jak przetworniki akustyczns /9/, 
pulsujące źródło światła oatrzegawczago /16/ 
oraz ayatea świateł awaryjnych zwany barierę 
świetlne /15/. /I zaatrzężenie/ 

4 ( 5 1 ) G08C 
E21C 

Al(21) 274664 (22) 88 09 14 

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "POKÓO", Ruda 
Sląeka 

(72) Szatan Czesław, Baranowski Zbigniew, 
Chachulski Andrzej, Glelaa Andrzej, 
Markowski Edward, Polak Waldemar 

(54) Sposób i układ elektryczny do sygnalizo
wania położenia kombajnu w ścianie 

(57) Sposób polega na tym, że na odcinku o dłu
gości "L" od skrzyżowania ściany z chodnikiem, 
za pomoce kombajnu uruchamia eię sygnalizację 
optyczne i akuatycznę w rejonie zagrożonego 
skrzyżowania. Sygnały te nadaje alę cięgla za
równo podczas pracy kombajnu, jak i przez ok
reślony czas po jsgo zatrzymaniu kiedy znajdu
je eię on na przychodnlkowya odcinku ściany o 
długości mniejszej od długości "L". 

Układ aa czujnik położenia kombajnu /l/ 
zabudowany w odległości "L" od skrzyżowania 
oraz czujnik pracy /3/ kombajnu /2/ poleczony 
z blokiem koincydencji czaeowej /4/. Blok ten 
z kolei Jeat połączony z Jednej atrony z czuj
nikiem położenia kombajnu /!/, a z drugiej po
przez czasowy blok opóźnienia /5/ z elementami 
sygnalizacji /6/. /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) G09F Al(21) 274587 (22) 88 09 09 
(71) INTER GLOBAL, Sp. z o.o.. Warszawa 
(72) Ziembicki Jarosław 
(54) Układ wyświetlania znaków o dużej roz

dzielczości na skranie monitora ekrano
wego, zwłaszcza powyżej 720 x 350 punTć̂ " 
tow 

(57) Przedmiotem wynalazku Jest układ wyświet
lania znaków o dużej rozdzielczości na ekranie 
monitora ekranowego, zwłaazcza powyżej 720x350 
punktów w sposób określony przez odpowiadajęce 
im atrybuty obrazu. 

Istotę układu jaat to, że posiada pamięć 
/l/ RAM przechowująca jednocześnie kody znaków 
i ałowa atrybutów obrazu, przy czym jej wyjś
cia jsst połączone z wejściem układu formują
cego /2/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G10K Al(21) 274684 (22) 88 09 13 
(71) Politechnika Poznańska, Poznan 
(72) Kachlicki Zdzisław, Laaperaki 3an 
(54) Dyspersyjna linia opóźniająca na akue-

tycznych talach powierzchniowych 
(57) Dyspersyjna linia opóźniająca zawiara 
przetwornik kątowy /l/ akustycznych fal po
wierzchniowych oraz współpracujący z nim nacfy 
lony przetwornik dyspersyjny /2/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) G10K Al(21) 274685 (22) 88 09 13 

4(51) G10K Al(21) 274683 (22) 88 09 13 
(71) Politechnika Poznańska, Poznań 
(72) Kachlicki Zdziaław, Laapereki Oan 
(54) Wielokanałowy zintegrowany filtr na 

akustycznych falach powierzchniowych 
(57) Filtr zawierajęcy na wyjściu przetworniki 
międzypalczaste, charakteryzuje się tym, że 
me na wejściu co najmniej jeden przetwornik 
kątowy /!/. /I zastrzsżenie/ 

(71) Politechnika Poznańska, Poznań 
(72) Kachlicki Zdziaław, Lampereki Oan 
(54) Dyęporeyjna linia opóźniająca na akustycz?fl 

ńycn falach powierzchniowych za atruktu-
rami odbijającymi 

(57) Dyspsrsyjna linia opóźniająca zawiara co 1 
najmniej jeden przetwornik kątowy /l/, /5/ 
akuatycznych fal powierzchniowych oraz tak usy
tuowane struktury odbijające /3/, /4/, że od- I 
bite akuetyczna fala powierzchniowa dociare do 
struktur odbijających /3/« /V głównie w obsza
rze, w którym apełnione aą warunki synchronize 

/2 zastrzeżenia/] 
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DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

4(51) HOia Al (21) 280317 (22) 89 06 29 

(30) 88 06 29 - US - 214554 
89 03 29 - US - 336609 

(71) RCA LICENSING CORPORAITION, P r i n c e t o n , US 
(72) H e r n q v i e t K a r l Gerhard 

(54) Sposób przebijania wysokonapięciowego 
zespołu aontezowego wyrzutni elektrono
wej lampy elektronopromieniowej 

(57) Sposób polega na tym, ze dostarcza się 
napięcie przebijania wysokonapięciowego po
między anodę /47/ i pierwezę elektrodę /45/ 
ogniskująca» utrzymując elektryczne pływanie 
pozostałych elementów wyrzutni. Napięcie prze
bijania wysokonapięciowego doatarcza się po
między każde z dwóch anod /47, 51/ i plerwezę 
elektrodę ogniskujące /45/, przy czy* anody 
uaieezcza się w pswnej odległości od każdej 
ze stron drugiej elektrody /49/ ogniskujęcej. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) H01L Al(21) 274627 (22) 88 09 12 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawš 
(72) Grzebalakl 3an, Biaduń Ryszard 

(54) Gniazdo kontaktowa 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienia dobrego 
kontaktu oraz jego atabilnoéel przy Miniatu
ryzacji gniazda. 

Gniazdo kontaktowe wyposażona w szereg 
równoaiernie rozmieszczonych Metalowych tule
jek /l/ na wyprowadzenia /8/ półelaatyezne 
ma tulejki o stożkowym przekroju w obazarza 
wprowadzenia /2/ wyprowadzenia. Za obszsrea 

wprowadzania /2/ i prowadzenia /3/ wyprowadze
nia /8/ tulejka /l/ jaet co najmniej raz wygię
ta po łuku /Ł, Ł'/ tak, że utworzone sa co naj
mniej dwa obszary /3/, /A/, /A/, /A'/ niewepół-
oeiowe tulejki /!/. /I zastrzsżenie/ 

4(51) H01S Al{21) 274701- (22) 88 09 16 
(71) "V1G0" Sp. z o.o., Werezawa 
(72) Oubik Adam, Kaczmarczyk Bogusław, Kruk 

Krzyaztof, Skrzypczak Marek 
(54) Uniwereelna głowica laserowa laeerów ńa 

cTele stałym 
(57) Głowica laserowa ma korpua /54/ z koaorę 
/55/, zamknięty u podetaw pokrywami płaaklmi 
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/56, 57/, M których są umieszczone rurki 
szklana /69, 70, 71/ w tych rurkach /69, 
70, 71/ są osadzone centrycznie lampy linio
we, pompujące /108, 109/ oraz pręt laserowy 
/36/. Do pokryw /56, 57/ są zamocowane bloki 
/72, 73/ rozdzielacza chłodziwa. Bloki /72, 
73/ maja otwory przelotowe, dwuatopnlowa, w 
których sa osadzone tuleje /74, 75, 76, 77, 
78, 79/ z otworami bocznymi oraz tuleje /34, 
35/ zespołu pręta laserowego, przy tym tuleje 
/34, 35/ oraz konca lamp /108, 109/ przecho
dzące przez jedna z części tych otworów prze
lotowych, dwustopniowych są uszczelnione za 
pomocą pierścieni uszczelniających /80, 81, 
82, 83, 84, 85/. Zeapół pręta laaarowego skła
da się z tulei /34, 35/ oraz konkretnego prę
ta laaarowego /36/, przy czym średnice wew
nętrzne tulei /34, 35/ aę dopasowana do śred
nicy konkretnego pręta laserowego /36/, a 
średnice zewnętrzne tych tulei /34, 35/ aę 
stałe dla wszystkich rodzajów prętów lasero
wych. Długość zespołu pręta laserowego Jeat 
zawsze stała. Lampy /108, 109/, wybrana z 
lamp o różnych średnicach do wykorzystania 
w konkretnym typie lasera na ciele stałym, 
sę zamocowane w blokach /72, 73/ za pomoce 
odpowiednich pierścieni uszczelniających 
/80, 81, 84, 85/. 

/75 zaet rzężeń/ 

4(511 H02G A3(21) 274632 (22) 88 09 09 

(61) 265342 
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk (72) Rynkowski Adam 
(54) Kielich oaadczy uszczelniający prefabrykowanej głowicy kablował. zwl "jednożyłowych kabli elav nych wysokiego napięcia" 

szcza do roenergetycz-

(57) Kielich oaadczy charakterystyczny tya, 
że wewnętrzna jego tworzęca ma wykonana co 
najmniej Jedno współosiowe wytoczenia cylind
ryczne schodkowe. Wytoczenie pierwsza /Wl/, 
usytuowana najbliżej dna kislicha oaadczago 
/«/, ma średnicę wewnętrzna /dwl/ większą od 
średnicy wewnętrznej /d

nom/ kielicha oaadczago /K/ o co najmniej 10%, lecz nie anlaj Jak 
o 3 mm, a średnica kolejnych wytoczeń schod
kowych drugiego /W2/, n-tago /Wn/ odpo

wiednio /dWg/ /dwn / różnię się od siebie 
o co najaniej 10%, lacz nie mniej jek o 3 mm. 
Głębokość /LI/ usytuowania dna wytoczenia 
pierwszego /Wl/ jest równa nie mniej Jek 50%J 
lecz najkorzystniej 75% długości / n o t / klel£j 
cha oaadczago /K/, a głębokości oeadzenia den 
kolejnych wytoczeń drugiego /W2/ n-tego 
/Wn/, odpowiednio /L2/ /Ln/ etanowlę ilo
raz głębokości /LI/ podzielonej przez liczbę 
/n/ wytoczeń. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H02G A3 (21) 274633 (22) 88 09 093 
(61) 256342 
(71) Politechnika Gdańaka, Gdańsk 
(72) Rynkowski Adam 
(54) Zamek oaadczy dopaaowujęco-kontaktujęcy 

prefabrykowanej głowicy keblowej, zwłaszJ cza do Jadnożyłowycn kaPii elektroenergetycznych wysokiego napięcia } 

(57) Zamek oaadczy charakteryzuje elę tym, że dociskowy slastyczny Język /l/ osadczego kielicha /2/ głowicy prefabrykowanej /3/ Jaat ukształtowany przez wyprowadzenie go z plarś^_ cieniowego kanału /4/, zakończonego torroidalri komorę /5/ mającą promień /r/ większy od najm-nlajazsj szerokości kanału piarścieniowego /4/ Dociskowy elastyczny Język /!/ Jest ukształtoij ny na Jago płaszczyźnie wewnętrznej, będącej j ściankę wewnętrzne /li/ pierścieniowego kanału /4/ pod kątem / J3 / w stosunku do płaszczyzn ścianki zewnętrznej /6/ tego kanału, utrzymy, wanya w przedziale od 5° do 15°. 
Płaszczyzna czołowa /9/ Języka /l/, pros-, topadła do oal symetrii głowicy /3/ aa szaro-1 kość /m/ równe grubości ekranu półprzewodzę- 1 cago kabla, lub sumarycznej grubości taśmy przawodzęcaj kabla 1 zwojów specjalnej wkładki kontaktowej głowicy. Zewnętrzna płaszczyzna /10/ języka /1/ pochylona pod ketem / v-'/ «I atoaunku do oal głowicy w kierunku taj osi, nii wlękezya Jak 5°, aa długość /l/ równe od 10% d 20% długości /d/ kanału piarścieniowego /4/ 

/2 zastrzeżenia/ 
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4(51) H02G Al (21) 274761 (22) 88 09 15 
(71) Krakowska Fabryka Kabli 1 Maszyn 

Kablowych, Kraków 
(72) Malinowski Marek, Małysa Marek 
(54) Odciąg kołowy 
(57) Odciąg kołowy na zaatoaowanie w urządze
niach do przewijania oraz w liniach technolo
gicznych wytwarzających kable, przewody 1 liny. 
Odciąg zawiera na powierzchni bocznej koła 
/3/ ciągnącego zwory, a w korpueie aa czujnik. 
Rolka /7/ osadzona Jest na końcu wychylnego 
raalenia mającego Jarzao /8/, dźwignię /9/ i 
sprężynę płaeką /10/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) H023 Al(21) 274714 (22) 88 09 16 

4(51) H02G A2(21) 279514 (22) 89 05 17 

(75) Paradowski Jen, Bydgoszcz 
(54) Sposób 1 urządzenie do usuwania koszulki 

Izolacyjne 1 z przewodu elektrycznego ~ 

(57) Urządzenie zawiera rękojeść /l/, rękojeść 
/2/, korbkę /3/. rolkę /4/ i rolkę /5/ z row
kami. Przedmiotom wynalazku Jeat również spo
sób usuwania koszulki izolacyjnej za pomocą 
wyżej wymienionego urządzenia. 

/3 zastrzeżenia/ 

(71) Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe 
"POLITECH-NISS" Sp. z o.o.. Warszawa 

(72) Nowakowakl Karol, Pawlak Grzegorz, 
Gorczyński Stanisław 

(54) Urządzenie do bezprzerwowego zasilania 
urządzeń elektronicznych 

(57) W urządzeniu wyjecie baterii akumulatorów 
/B/, połączone z układa* ładowania /UŁ/ zasila
nym z transformatora sieciowego /TR/, Jeet po
łączone z wejściem konwertora napięcia stałego 
na napięcie stałe /K/ oraz Jest połączone z 
wejściem układu kontroli poziomu napięcia 
baterii /UKB/ 1 z wejściem układu sygnalizacji 
etanu naładowania baterii /USB/. Wyjecie kon
wertera napięcia etałego na napięcie etałe /K/ 
Jeat połączone z wejściem falownika /F/, a wejś
cie sterujące konwertera napięcia stałego ne 
napięcia stała /«/ Jest połączone z wyjściem 
układu kontroli zaniku napięcia sieci /UKZS/, 
którego wejście jest połączone z uzwojeniem 
wtórnym transformatora sieciowego /TR/. Ponad
to na wejście falownika Jeet załączony równo
legle kondeneator /C/ oraz wyjście prostownika 
napięcia /P/, którego wejście jest połączone 
ze źródłem napięcia sieci /S/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) H02K Al(21) 274583 (22) 88 09 08 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Szajdak 3an, Kasaty Olgierd 
(54) Urządzenie do obciążania momentem silni

ków elektrycznych 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększa
nia dokładności wyznaczania momentu obciążają
cego wał silników elektrycznych oraz badania 
silników w szerokim zakresie prędkości obroto
wych i mocy znamionowych. 

Urządzenie charakteryzuje eię tym, że Jeat 
wyposażone w zamocowany obrotowo zespół mocu
jący badany silnik, natomiast tarcza z elektro
magnesami hamulca Jeet przymocowana trwale do 
podstawy urządzenia. Dzięki temu wychylenie 
stojana jest miarą momentu obciążenia pocho
dzącego od wirującej tarczy hamulca. Zespół 
mocujący silnik /2/ etanowi płyta /10/ przymo
cowana do wychylnej tarczy /12/ osadzonej na 
ułożyekowanym wale /14/ ze wskazówką /16/. 

Wynalazek Jest stosowany, zwłaszcza do 
badań parametrów znamionowych silników komuta
torowych 1 indukcyjnych, w których silniki ob
ciąża alę momentem o regulowanej wartości. 

/ 3 zaatrzężenia/ 



64 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 6 /424/ 1990 

4(51) H02K A1(21) 274722 (22) 88 09 13 
(71) Przedsiębiorstwo Specjalnych Maszyn 

Elektrycznych Małej Mocy "MIKROMA", 
Września 

(72) Długiewicz Lech, Poch Krystyna 
(54) Stojan maszyny elektrycznej oraz sposób 

jej wykonania 
(57) Stojan charakteryzuje się tym, że obie 
powierzchnie boczne /6/ każdego nabiegunnika 
/Z/ leża w płaszczyznach zbieżnych w kierun
ku osi wzdłużnej stojana. Przestrzeń zawarta 
między biegunami /2/, ich nabiegunnikaai /3/ 
i powierzchnię wewnętrzne Jarzma /l/, Jeet 
wypełniona tworzywem elektroizolacyjnym /5/, 
które zakrywa częściowo powierzchnie boczne 
/6/ nabiegunników /3/. 

Sposób wykonania stojana maszyny elek
trycznej polega na tym, że rozmieszczone w 
jarzmie /l/ bieguny /2/ dociska się do Jego 
powierzchni wewnętrznej. Wolne przestrzeń 
zawarte między biegunami /2/, ich nabiegunnika-
mi /3/ i powierzchnię wewnętrzne Jarzma /l/ 
wypełnia się tworzywem elektroizolacyjnym /5/ 
do wysokości biegunów /2/ i części wysokości 
nabiegunników /3/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) H02K Al(21) 274725 (22) 88 09 16 
(71) Przedsiębiorstwo Specjalnych Maszyn 

Elektrycznych Małej Mocy "MIKROMA". 
Września 

(72) Długiewicz Lach, Poch Krystyna 
(54) Stojan maszyny elektrycznej oraz sposób 

jego wykonania 
(57) stojan charakteryzuje aię tym, że pokrywy 
/6, 7 / swoimi gniazdami łożyskowymi /4, 5/ 

centrycznle stykaj? się z pakietem /l/ w pob
liżu jego otworu centralnego /3/, przy czym 
maję one po kilka rozmieszczonych obwodowo 
przelotowych otworów /8, 9/ zmniejszajęcych 
się w kierunku pakietu /l/, a wolna przestrzeń! 
ograniczona zewnętrznymi powierzchniami pakie
tu /l/, pokryw /6, 7/ 1 ich gniazdami łożysko
wymi /4, 5/ łęcznie z wolne przestrzenie w 
uzwojeniu /2/ jest wypełniona tworzywem elek- i 
troizolacyjnym /10/. 

Sposób polega na tym, że pokrywy /6, 7/ 
ześrodkowuje się gniazdami łożyskowymi /4, 5/1 
z pakietem /l/, po czym w formie na prasie 
przstłoczonej hermetyzuje się tek powstały zes
pół tworzywem elektroizolacyjnym /10/ wypełnia
jącym wszystkie Jego wolne i cięgłe przestrze
nie, łęczęc trwale wszystkie elementy stojana. 

/2 zastrzeżenie/ 

4(51) H02K 
G08C 
G050 

Al(21) 274770 (22) 88 09 1* 

(71) Centrelny Ośrodek Badawczo-Projektowy 
Górnictwa Odkrywkowego "POLTEGOR", 
Ośrodek Naukowo-Badawczy, Wrocław 

(72) Marcinkowski Władysław 
(54) Urzędzenle mocujące selsyn 

(57) Urządzenie me obudowę /l/ w której umiesfl 
eona Jeet tuleja pośrednicząca /2/. W tulei 
pośredniczęcej /2/ umieszczony Jeet korpus /3Ą 
selsyns. Tuleja pośrednicząca /2/ ma na swojej 
górnej powierzchni czołowej stożek o nachylę-| 
ulu na zewnętrz tulei. Obudowa /l/ ma we wnęt-̂  
rzu u góry gniazdo wykonane jako stożek. Kęt 
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nachylania stożka tulal pośredniczącej /2/ 
jest większy od kata nachylenia stożka obudo
wy. Tuleja pośrednicząca na również stożek 
znajdujący się poniżej przewężenia średnicy 
korpusu selsyns. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) H02K Alf21) 281504 (22) 89 09 20 

(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 
Sp. z o.o. "WIMEX", Bydgoszcz 

(72) Płotka Zygmunt, Nowakowski Witold 
(54) Hamulec elektromagnetyczny, zwłaszcza 

do silników asynchronicznych 
(57) Hamulec ma na wale wirnika /10/ osadzone 
przesuwnie nakrętkę regulacyjne /9/ z co nej-
mniej dwoma otworami, do której przylega tar
cza hamulcowa /7/ połączona z nakrętkę regu
lacyjne /9/ co najmniej dwoma wkrętami usta
lającymi /8/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) H02M A2(21) 279890 (22) 89 06 07 
(71) Politechnika Gdańska, Gdansk 
(72) Heropowicz Paweł 
(54) Układ do sterowania falownika napięcia 

zasilającego transformator 
(57) W układzie wyjecie falownika /l/ Jest 
poleczone z uzwojeniem pierwotnym transforma-

JL 2 

Ul 

tor» /2/ oraz z dzielnikiem pomiarowym /DP/ w 
układzie pomiarowym /3/, zawierajęcym ponadto 
wzmacniacz różnicowy /'.VZ/, poleczony z jednej 
strony z dzislniklem pomiarowym /DP/, a z dru
giej strony z wsjściem integratora napięcia 
/A/, którego wyjście Jest poleczone komparato
rami /5, 6/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H03F A2(21) 279918 (22) 89 06 08 
(75) Górski Zbignisw, Gdańsk; Gemel Andrzej, 

Sopot, Wlttmann Jerzy, Gdansk 
(54) Układ niskostratnego przełączającego 

wzmacniacza mocy 
(57) W układzie wejściowy tranzystor /Tl/ ma 
bazę dołączoną do źródła sygnału /US/, emiter 
do masy, a kolektor do bazy tranzystora /T2/ 
i do bazy tranzystora /T3/, oraz poprzez re
zystor /Rl/ do emitera tranzystora /TA/, raaję-
csgo bazę dołączoną do kolektora tranzystora 
/T3/, a kolektor poprzez rezystor /R3/ dołą
czony do emitera tranzystora /T2/. Kolektor 
tranzyatora /T2/ jeet poprzez rezystor /R2/ 
dołęczony do masy i bezpośrednio do bazy tran
zystora /T5/, mającego emiter przyłączony do 
masy, a kolektor poprzez rezyetor /R4/ dołę
czony do emitera tranzystora /Ti/. Do emitera 
tranzyatora /T4/ Jest dołęczony emiter tranzys
tora /T6/, którego baza jest dołęczona do ko
lektora tranzyatora /T4/, a kolektor poprzez 
kondensator /Ć/ do zacieku dodatniego wyjścia 
napięciowego /Uw/, oraz równolegle do kolektora 
tranzystora /T7/. Baza tranzystora /T7/ jest 
dołęczona do kolektora tranzystora /T5/, a emi
ter do masy. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) H03H A2(21) 279889 (22) 89 06 07 
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Hempowicz Paweł 
(54) Filtr aktywny napięć impulsowych 
(57) W filtrze uzwojenie dodatkowe /A/ dławika 
jeet poleczone z układem szeregowym kondensa
torów, pierwszego /Cl/ i drugiego /C2/ i łęcz-
ników /5, 6, 7, 8/ w teki sposób, że za pomoce 
tych łączników zmienia się kierunek wleczenia 
pierwszego kondensatora /Cl/ w zależności od 
chwilowej wartości wygładzanego napięcia /Ul/, 
natomiast drugi kondensator /C2/ jest włączony 
stalš w jednym kierunku. /I zastrzeżenie/ 
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4(51) H03K Al (21) 274676 (22) 88 09 13 
(71) Instytut Maszyn Matsmatycznych, Warszawa 
(72) Liszewski Marek, Weremczuk aerzy, 

Nowakowski Wojciech, Maciejczyk Oarzy 
(54) Układ generatora przebiegu trójkątnego 
(57) w'układzie wykorzystywane jest zjawisko 
ładowania i rozładowania kondensatora /6/ 
przez źródło prędowe /4/ i /5/ do poziomów 
napięć kontrolowanych przez dwa komparatory 
/l/ i /2/. Na wejścia napięć odniesienia kom
paratorów podawane sa różne poziomy napięć w 
zależności od częstotliwości pracy generatora. 
Poziomy te wytwarzane sa przez dwa przetwor
niki cyfrowo-analogowe /7/ i /8/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) H03K A2(21) 279846 (22) 89 06 08 

(71) Politechnika Krakowska, Kraków 
(72) Kapralski Adam 

(54) Elektroniczny kombinecyjny układ cyfrowy 
do porównywania dowolnego wiersza równo
cześnie ze wszystkimi wierszami danëT 
podmacierzy zero-jedynkowe_l 

(57) Układ składa się z pamięci /RAM/ oraz dwu
wymiarowego układu iteracyjnego o strukturze 
macierzowej. W "n" Identycznych wierszach wys
tępuje "m" identycznych bloków, z których każ

dy aa kaakadowo połęczone bramki /X0R/ 1 /ANO/, 
Wejście bramki /XOR/ połęczone Jest z komórkę * 
/RAM/ oraz z przyłączem "a" wymiarowego wejścia 
/Q/ do wprowadzania wiersza porównywanego. Na 
drugie walecie kaskadowo włęczonej bramki 
/ANO/ podleczone Jeet przyłęcze "m" - wymiaro
wego wejścia /X/ do wprowadzania wybranej ko
lumny. Każdy wiersz ma "m"-wejściowe bramkę 
/OR/ oraz zakończony Jeet poleczonymi równo
legle bramkami /AN02/ i /0R2/. Na wejścia tych 
bramek dołęczone sę równolegle: wyjścia bramki 
/OR/ oraz przyłęcze "n" - wymiarowego wejścia 
/Y/ do wyboru wierazy. Wyjścia "n'bramek /AN02/ 
i /0R2/ dołęczone sę równolegle do bramek 
/NOR/ i /NAND/, których wyjścia /w, u/ sę wyj». 
ciami układu. /1 zastrzeżenia/ 

4(51) H03M 
G01B 

Al(21) 274726 (22) 88 09 14 

(71) Zakłady Budowy Urzędzeń Technologicznych 
"UNITRA-ELMASZ" Zakład Budowy Urzędzeń 
Technologicznych Nr 2, Białystok 

(72) Alfut Eugeniusz, Węsław Adam 
(54) Przetwornik analogowo-cyfrowy 
(57) W przetworniku tarcza /l/, majęca na obwo 
dzie przesłony /2/ i szczeliny /3/ w trakcie1 
obrotu wywołanego obrotem zewnętrznej rolki 
pomiarowej przecina oé optyczne złęczy opto
elektronicznych /7/, /8/, umieszczonych w nie
zależnych konstrukcyjnie obsadach /5/, /6/. 
Obsady te umieszczone eę wokół tarczy /l/ we 
ezajeanej odległości kątowej umożliwiającej 
uzyskanie przeeunięcia fazowego Impulsów wyt
warzanych przez poszczególne złęcza, niezbęd-
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nego do zsumowania tych przebiegów w celu 
zwiększenia rozdzielczości przetwornika. 

/ 3 zastrzeżenia/ 

4(51) H048 Al(21) 274724 (22) 88 09 14 
(71) Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze 
(72) Mencel Antoni, Berk Oerzy, Karpiński 

Czesław 
(54) Metoda filtracji losowych zakłóceń 

blnarnyčTT 
(57) Sposób filtracji losowego zakłócenia bi
narnego z wejściowego sygnału będącego susa 
trzech sygnałów: sygnału użytecznego, szumu 
białego i zakłócenia, charakteryzuje się tym, 
że Jest realizowana na drodze kompensacji lo
sowego binarnego sygnału zakłócajęcego z syg
nału wejściowego /Y/t//, sygnałem /Z/t// wy
dzielonym i uformowanym z sygnału wejściowego 
/Y/t//. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H048 Al(21) 274759 (22) 88 09 16 
(75) Klementowski Mirosław, Bartków Piotr, 

Czernow Andrzej, Mazurek Grzegorz; 
Lublin 

(54) Nadajnik sygnału optycznego 
(57) W nadajniku źródło prądowa /l/ połączone 
Jest poprzez blok /3/ z równolegle poleczonymi 
diodę elektroluminescencyjna /DEL/ i elemente» 
kluczującym /4/, których drugi koniec połączo
ny Jeat z masa układu. Układ sterujący /2/ po
łączony jest ze źródłem prędowym /l/, elemen
tem kluczującym /4/ oraz mesę układu. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) H04B Al(21) 274760 (22) 88 09 16 
(75) Klementowski Mirosław, Bartków Piotr, 

Czarnów Andrzej, Mazurek Grzegorz, Lublin 
(54) Odbiornik sygnału optycznego 
(57) W odbiorniku fotodioda /O/ poleczona jest 
jsdnym końcem z masę, a drugim z wejściem wzmac
niacza operacyjnego /W/ i rezystorem /R,/. Drugi 
koniec rezystora /R./ poleczony Jest z wyjściem 
wzmacniacza operacyjnego /W/ i jednym wejściem 
komparatora /K/. Drugie wejście wzmacniacza ope
racyjnego /W/ połęczone Jest z masę poprzez re
zystor /Rj/ oraz z drugim wejściem komparatora 
/K/ poprzez rezystor /Rj/. To drugie wejście 
komparatora /K/ połęczone Jest poprzez rezystor 
/R./ z biegunem napięcia zasilania. 

/l zastrzeżenie/ 
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4(51) H04N Al (21) 281265 (22) 89 09 01 
(30) 88 09 02 - HU - 4530/88 
(71) VIDEOTON Elektronikai Vállalat, 

Székesfehérvár, HU 
(72) Sebők Oánoa, Halassy Mlklóa 
(54) Sposób i urządzenie do eliminacji zmian 

wielkości obrazu, zależnych od natężenia 
Hżwlęku, zwłaszcza w urządzeniach tele
wizji kolorowej z kineskopami o odchyla
niu 11QQ -

(57) Zgodnie ze sposobem zmianę szerokości 
obrazu występującą wskutek zmiany napięcia 
zasilania układu odchylania linü kompensuje 
się za poaocą sygnału uzyskanego ze zalany 
napięcia zasilania układu odchylania linii 
przez układ korekcji poziomej poprzez regula
cję szerokości obrazu. 

W urządzeniu między zaciskiem /21/ napię
cia zasilania układu /2/ odchylania linii i 
wejściem /41a/ wzmacniacza /41/ układu /4/ 
korekcji poziomej Jest włączony układ kompen
sacji /5/. /7 zastrzeżeń/ 



II. W Z O R Y U Ż Y T K O W E 

DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

4(51) A01B 
G01L 

Ul(21) 87541 (22) 89 06 08 

(71) Akademia Rolnicza, Wrocław 
(72) Owsiak Zygmunt, Lejman Krzysztof 
(54) Uchwyt do mocowania lemiesza obsypnlka 
(57) Uchwyt ma trzonek /7/, do którego Jeat 
przytwierdzona podzielnica /8/, w której jest 
wykonany otwór górny /13/ oraz dwa rzędy otwo
rów dolnych /9/. Na podzielnicy /8/ zamocowana 
jest obrotowo, rozwidlana w górnej części, ełu-
pica /10/j która w części środkowej na dwa dol
ne otwory /2/ współdziałające z otworami dol
nymi /9/ podzielnicy /8/. Na dolnym, wygiętym 
do przodu końcu, ałupica /10/ na oaadzonę ob
sadę lemiesza posiadające nerkowa ty kształt, 
w którsj wykonane są dwa podłużne wycięcia 
służęce do nocowania leniesza obsypnlka /5/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) A01B 
G01L 

Ul(21) 87542 (22) 89 06 08 

(71) Akademia Rolnicza, Wrocław 
(72) Owsiak Zygmunt, Lejman Krzysztof 
(54) Uchwyt do nocowania redliczki kultywatora 
(57) Uchwyt według wzoru na trzonek /12/, do 
którego Jest przytwierdzona podzielnica /li/, 
w której j88t wykonany otwór górny oraz dwa 
rzędy otworów dolnych /10/. Na podzielnicy /li/ 
zamocowana jest obrotowo, rozwidlona w górnej 
części, słupica /9/, która w części środkowej 
ma dwa dolne otwory /2/ współdziałające z ot
worami dolnymi /10/ podzielnicy /li/. Na dolnyn 
wygiętym do przodu końcu, ałupica /9/ na oaadzo

nę obsadę redliczki /8/ najęcę wydłużony 
kształt, w której wykonane sę dwa otwory na 
śruby nocujęce dolne /6/ 1 górne /7/, za pomo
ce których jest mocowana na niej redliczka 
kultywatora /4/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) A01C Ul(21) 87565 (22) 89 06 12 
(71) Krajowy Zwięzek Spółdzielni Sprzętu 

Medycznego i Laboratoryjnego Biuro 
Konstrukcyjno-Technologiczne "TELMED", 
Warszawa 

(72) Najnert Oonat, Białecki Adam, Viscardl 
Dariusz 

(54) Jednorzędowy siswnik warzywniczy 
(57) Siewnik do rany /l/ z odejmowalnym popy-
cnaczem /2/ o regulowanej długości i kecie na
chylenia oraz z uchwytem /9/ do przenoszenia 
siewnika 1 przestawiania go na sęsiednia grzęd-
kę, usytuowanym w Jego środku ciężkości, ma za-
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mocowane przesuwnie redlicę /12/ z regulato
rem /13/ głębokości wysiewu i z wleczonym za 
nią zagarniakiem /15/ w kształcie litery "V", 
przymocowanym dwoma łańcuchami /14/, a także 
zamocowany przestawnie ne obie etrony znacz
nik i uchylne podpórkę, przy czym do przed
niego koła napędowego /3/ i do zespołu wysie
wającego /8/ sa zamocowane wymiennie pary kół 
pasowych z paskiem klinowym. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) A010 
G01L 

Ul(2l) 87543 (22) 89 06 08 

(71) Akademia Rolnicza, Wrocław 
(72) Owsiak Zygmunt, Lejman Krzysztof 
(54) Uchwyt do mocowania lemiesza kombajnu 

ziemniaczanego" 
(57) Uchwyt według wzoru ma trzonek /10/, do 
którego jest przytwierdzona podzielnica /9/, 
w której Jest wykonany otwór górny oraz dwa 
rzędy otworów dolnych /8/. Na podzielnicy /9/ 
zamocowana Jeet obrotowo, rozwidlona w górnej 
części, słupica /7/, która w części środkowej 
ma dwa dolne otwory /2/ współdziałające z ot
worami dolnymi /8/ podzielnicy /9/. Na dolnym, 
wygiętym do przodu końcu, słupica /!/ ma osa
dzone obsadę lemiesza /5/ mająca kształt trój
kąta równobocznego ze ściętymi narożami, w któ
rej wykonane są trzy otwory na śruby mocujące 
/6/, za pomoce których Jest zamocowany na niej 
lemiesz kombajnu ziemniaczanego /A/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) A01D U1(21) 87578 (22) 89 06 14 
(75) Gospodarczyk Antoni 
(54! Kosiarka 
(57) Kosiarka na narzędzie tnęce /l/ połączone 
poprzez oé obrotu /Z/ z gniazdem /3/ znajdują
cym się w tulei sprężystej /A/. W gnieździe 
/3/ i tulei sprężystej /4/ umieszczony jest 
korpus znanej wiertarki elektrycznej. Narzę
dzie tnęce /!/ ma kształt płytki prostopedłos-
ciennej mającej na dwóch przeciwnych krawę
dziach ostrza tnące /5/ oraz na dwóch przeciw
nych krawędziach zagięcia /6/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4 ( 5 1 ) A01G Ul(21) 87559 (22) 89 06 09 

(71) Instytut Uprawy, Nawożenia 
i Gleboznawstwa, Puławy 

(72) Rybka Oanuez, Zaorski Tadeusz, Stasiak 
Mieczysław 

(54) Urządzenie do ręcznego ogławiania 
roslin. zwłaszcza tytoniu 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
noże /2/ mają zraezacze /3/ poleczone przewo
dem /5/ poprzez pompkę /4/ ze zbiornikiem /6/, 
zaś rękojeść /7/ osadzona jest jednym końcem 
przegubowo w korpusie /l/ a drugi koniec ręko
jeści /7/ ma śrubę /8/ regulacyjne. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) A01M Ul(21) 87551 (22) 89 06 09 
(75) Oaguszewski Piotr, Bytyń 
(54) Urządzenie do mechanicznego zwalczania 

stonki 
(57) Urządzenie ma rynny zbiorcze /l/ usytuowa
ne równolegle względem eieble i przymocowane 
na stałe do ramy nośnej /2/, przy czym każda 
z rynien zbiorczych /l/ ma z jednej strony za
kończenie w kształcie dzioba łodzi, a z drugiej 
•trony w ewej dolnej części ma pojemnik zbiera
jący /3/. Pod tym pojemnikiem zamontowane Jeet 1 
kółko nośnozgniatajęce ,/5/, do którego bieżni j 
zewnętrznej przylega dźwignia zgniatająca. 
Dźwignia ta zamocowana Jest od spodu do rynny j 
zbiorczej /l/ i połączona jest ze sprężyną do- 1 
ciskową. Każda z rynien zbiorczych /!/ ma ele-
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menty strzęsajęce /9/ w postaci prętów, zamo
cowane do wsporników pionowych /10/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) A21B 
(71) 

U1(21) 87596 (22) 89 06 16 
"SPOŁEM" Przedeiębioretwo Usług Technicz
nych i Zaopatrzenia, Warszawa 

(72) Krzewski Andrzej, Rogosz Jerzy, Szyga 
Rudolf, Zioła Oerzy, Osleń 3an 

(54) Palenisko pieca piekarskiego 
(57) Palenisko ma komorę spalania /l/ wykona
ne z przestrzennej konstrukcji stalowej /2/, 
wewnątrz której umieszczone sa trzy zachodzące 
na siebie pokłady rusztowin /3/, /A/ i /5/. 
Pokład /3/ uBocowany Jest na stałe a górny 
/4/ i dolny /5/ sę ruchome i maję mechanizm 
poziomego ich przesuwu za pomoce układu dźwig
ni /6/ i /7/. Pod rusztowinani znajduje się 
popielnik /8/ z pojemnikiem /9/ na popiół. 
W górnej części paleniska umieszczona Jest 
przepustnica /10/ wtórnego obiegu powietrze 
oraz zasypowa komora /li/ węgla wyposażona w 
warstwownicę /12/, służęcę do regulacji gru
bości warstwy zasypywanego węgla. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) A21C U1(21) 87587 (22) 89 06 13 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i 
Urzędzeń Przetwórstwa Zbożowo-Paszowego, 
Bydgoszcz-

(72) Butowski Oerzy, Tublszewski Boleeław 

(54) Zaokręglarka taśmowa 
(57) Zaokręglarka składa się z taśiy/1/ opię
tej na wałkach /2/ i płyty /3/. Płyt» /3/ ma 
na powierzchni, od strony taśmy /lý progi /5/, 
ułożone poprzecznie do kierunku ruchu taśmy 
/1/. /I zaitrzeżenle/ 

4(51) A236 Ul(21) 87534 (22) 89 06 07 
(75) Bartkowski Janusz, Sieraków 
(54) Aparat do zamrażania lodów cukierniczych 

tradycyjnych 
(57) Aparat aa prostopadłościsnnę obudowę, w 
której osadzony Jest poziomo, w jej górnej 
części cyllndsr chłodniczy zamknięty hermetycz
nie na obu końcach pokrywami /3, Aj, Wewnętrz 
płaszcza /5/ cylindra chłodniczego znajduję 
aię perforowane rury /7, 8/, z których dolna 
rura /7/ połęczona Jeet z wlotem, a górna rura 
/8/ z wylotem czynnika chłodzącego, 

Na przeciwległych ramionach /13/ wału /li/ 
mieszadła osadzone sę przegubowo noża zgarnia
jące /14/. Wał /li/ mieszadła podpjrty Jest w 
przedniej pokrywie /3/ cylindra oraz ułożysko-
wany w korpusie łożyskowym /16/ zaiocowenym do 
zewnętrznej strony tylnej pokrywy /4/ cylindra, 
przy czym na tylnim końcu wału /li/ mieszadła 
zamocowane Jest koło pasows /17/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) A23N Ul(21) 87625 (22) 89 06 15 
(71) Akademia Rolnicza, Lublin 
(72) Szpryngiel Mieczysław 
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(54) Urządzenie do wyłuskiwania słonecznika 
(57) Urządzenie charakteryzuje ele tym, że na 
czopach wału /A/ na oaadzone tarcze robocze 
/5/, które na swych powierzchniach czołowych 
naja występy /6/ utworzone najkorzystniej z 
pasków parcilano-gumowych. Występy /6/ roz-
nleszczone sa w rolnych odległościach od osi 
obrotu tarczy roboczej /5/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) A47B U1(21) B7494 (22) 89 06 07 
(71) Stocznia Gdańska Im. Lenina, Gdansk 
(72) Manderla Zygmunt, Pietrzyk Witold, 

Bortnowaki Henryk, Plotrowaki Jerzy, 
Kakol Tadeusz, Kucharski Wieeław 

(54) Zestaw stolików, zwłaszcza dla sprzętu 
komputerowego 

(57) Zestaw składa się ze stolików /!/» /V. 
półki /A/ 1 podstawki /3/ pod drukarkę. Pod 
blatami stolików /l/, /2/ znajduje elę kanał 
kablowy /6/ o przekroju prostokątnym. Blat 
/13/ podstawki /3/ pod drukarkę ma dwie równo
ległe do siebie szczeliny /12/. Podstawka /3/ 
aa odchylná ściankę czołowe i odchylná, éclanke 
tylne. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) A47C Ul (21) 87595 (22) 89 06 14 
(75) Michalczewski Sylwester, Kraków 
(54) Siedzisko 
(57) Siedzisko charakteryzuje aię tym. Za górna 
powierzchnia podparcia /3/ Jest przytwierdzona 
przegubowo do ramienia /5/. przy czym ramię 
/5/ na odcinku pomiędzy osiami /A. 6/ ffe wklęś
nięcie ku dołowi, zaś na odcinku poza osie /6/ 

ma zgięcia ku dołowi. Ponadto zaatrzał /li/ 
Jest powięzany z ramieniem /2/ za pomoce suwa
ka /12/ wypoeażonego w mechanizm blokady. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) A47G Ul(21) 87599 (22) 89 06 16 

(75) Szwarc Zbigniew, Warszawę 
(54) Widelec automatyczny do potraw mięsnych 

zimnych 1 gorących 
(57) Widelec według wzoru użytkowego wykonany 
jest ze stall i ma postać uciętego z góry stoi 
ka zakończonego w części bocznej dwoma ostrza» 
/5/ a u podstawy wypychaczem /l/, który jest 
część iá ruchome, zaś na każdym boku umleezczor 
eę dwie raczki drewniane /3/ przymocowane czte 
rema nitami aluminiowymi /A/. /l zastrzeżeni 

4(51) A61F Ul(21) 87607 (22) 89 06 14 
(75) Fajge Marek, Bielsko-Biała 
(54) Ściągacz stawu nadgarstkowego 
(57) ściągacz ma na Jednej stronie taśmy teki 
tylno-guaowej warstwę /2/ flanelowe miękka. 
Na jednym końcu do taśmy zamocowany jest pi _ 
eek /3/ asekuracyjny. Odcinek /5/ me powierz
chnię pętelkowe a odcinek /A/ ma powierzchnię 
haczykowe taśmy eaaosczspnej. /1 zastrzeżeni-



Nr 6 /424/ 1990 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 73 

4(51) A61H U1(21) 87490 (22) 89 06 05 
(71) Górnicze Centrum Rehabilitacji Leczniczej 

i Zawodowej im. Gen. 3. Ziętka, Tarnowskie 
Góry 

(72) Kijowski Stanisław 
(54) Ramowe podparcie jezdne do ćwiczeń nauki 

chodu 

(57) Ramowe podparcie ma drążek /2/ poleczony 
rozłącznie z rama /3/ zakończone kształtów; 
obejma /4/. Rama /3/ z obejmą /4/ sa podparte 
wspornikiem /5/ zakończony* tuleja /21/ osa
dzona suwllwie na drážku /?/. Ramowe podpar
cia ma pręt blokujący /17/r tkwiący w Jednym z czterech otworów /16/ kołnierza /15/ połą
czonego poprzez tuleję /14/ z drążkiem /2/. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) A63B Ul(21) 87512 (22) 89 06 07 
(71) "TENNPOL" Spółka z o.o., Włodzimierzów 
(72) Piech Bogusław, Kácela Włodzimierz, 

Aleksandrowicz Andrzej 
(54) Urządzenie do formowania rakiet tenisowych 
(57) W urządzeniu na płycie montażowej /l/, po 
obu stronach wkładki środkowej /2/, znajdują 
się dwa ramiona formujące /3, 4/ połączone ob
rotowo z poprzeczka, /5/ wpuszczone w rowek us
talający wykonany w płycie /l/. Pomiędzy wkład
kę środkową /2/ 1 ramionami formującymi /3, 4/ 
znajduje się taśma napinająca /9/. W strefie 
przejścia ramy rakiety w rękojeść jest usytuo
wany kołak oporowy /19/. Wkładka środkowa /2/, 
ramiona formująca /3, 4/ i taśma napinająca 
/9/ są ustalone szybkorozłącznle na płycie mon
tażowej /!/ /3 zastrzeżenia/ 

4(51) A63H U1Í21) 87300 (22) 69 05 11 
(75) Placzyński Zbigniew, Łódź 
(54) Zabawka obserwacyjna dla niemowląt 
(57) Zabawka zbudowana Jest z przedmiotów 
wirujących składających się z równobarwnych 
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elementów kołowych /6, 7, 8/ ze szczelinowymi 
wycięciami /9/, zawieszonych w układzie linek 
połączonych z układem napędowy». Układ napę
dowy aa ogniwo /13/ zaellejęce poprzaz wyłącz
nik /14/ silnik /12/, który poprzez alaoéród 

/l11/ połączony Jaat z linka pośrednicząca /5/, 
która następnie połączona Jaat z układem li
nek, na których zawiaazona aa wirująca przed
mioty. /1 zastrzeżenie/ 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

4(51) B05C 
B31B 

Ul (21) 87496 (22) 89 06 06 

(71) Spółdzielnia Pracy Poligrafii 1 Rzemiosł 
Artystycznych "INTROPOL", Koszalin 

(72) Chmielewski Oerzy 
(54) Przyrząd do klejenia pudełek cylindrycz

nych z kołnierzem 
(57) Przyrząd ma na podstawie /l/ oeadzony 
obrotowo wzornik /2/, z boku którego zamocowa
ny Jest mechanizm dociskowy /3/. Mechanize do
ciskowy /z/ zbudowany Jest z raalenia /A/ w 
poetacl dwukrotnie wykorbionego pręta, którego 
koniec /5/ oeadzony Jaat obrotowo w podatawia 
/l/ natomiast na drugie skierowanym ku górze 
końcu /6/ osadzona Jest obrotowo rolka docis
kowa /7/ zaopatrzona w obwodowo wykonany rowek 
/12/. Ranie /A/ połączone Jeat sprężynę /10/ 
założona na eworzeń /8/ przyepawany do wykor-
blenia /9/, z trzpleniea /l1/ osadzony» w 
podstawie /1/. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) B07B U1(21) 87569 (22) 89 06 12 
(71) Państwowy Ośrodek Maszynowy, Puck 
(72) Bonne Rowan, Marchlewski Andrzej 
(54) Urządzenie do sortowania, zwłaazcza 

ziemniaków 
(57) Urządzenia charakteryzuje się tym, ta 
nośna raaa /4/ aortownlka /2/ połączona Jaet 
rozłącznie z nośna raaa /5/ selekcyjnego prze

nośnika /V zakończonego u wylotu stożkowymi, 
zsypowymi kanałami /10/. W górnej części nośnej 
rewy /4/ eortownlka /2/ znajduje alę napędowy 
zespół /6/ bębna /7/ podającego przenośnika /l/. 
napędowego mechanizmu /8/ o ruchu poeuwlsto-
-zwrotnya alt /9/ oraz selekcyjnego przenośnika 
/3/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B08B Ul(21) 86367 (22) 89 02 03 
(75) Kapuściński Maciej, Radoa; Tarwacki 

asnusz, Kielce 
(54) Aparat do powietrza i wody 

(57) Aparat akłada alę z alaetycznej końcówki 
/l/ zaciśniętej przy poaocy tulejki /3/ na kor-; 
puaia /A/, oraz zaworu trzpieniowego /2/ współ
pracującego z podkładkę /8/, uszczelkę /9/, 
nakrętkę /5/ i sprężynę /10/. Całość Jaat skrę
cona złęczkę /6/, do której wkręcona Jaat koń
cówka węża /7/. Aparat noże być stosowany m.in. 
do usuwania zanieczyszczeń takich Jak pyl, kurz, 
z powierzchni urzędzeń oraz do mycia urzędzeń 
będź do podlewania. /I zastrzeżenie/ 
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4(51) B210 Ul(21) 87576 (22) 89 06 08 
(71) Gospodarstwo Pomocnicze typu 09 -

Zakład Produkcyjny przy Zakładzie Karny» 
Kamińsk k/Górowa Iłowieckiego 

(72) Hlalczarski Henryk, Bartkiewicz Jan, 
Datyna Osrzy 

(54) Zestaw do zawijania l kształtowania osłon 
do obuwia ochronnego 

(57) Zestaw według wzoru zawiera zespół tłocz
nika 1 zespół matrycy. Zespół tłocznika skła
da się ze stempla /l/ zamocowanego w płycie 
głowicowej /2/, płyty mocującej /4/ i płyty 
dociskowej /6/ z otworem wykonany* w kształ
cie stempla, zawieszonej na płycie głowico
wej /2/ przy pomocy prowadnic /7/ ze sprę
żynami śrubowymi /8/. Zespół matrycy składa 
alę z podstawy /li/, na której oparta Jest 
poprzez trzpienie /13/ matryca /9/ zamocowana 
suwliwie w obudowie /10/ przytwierdzonej do 
podstawy /l1/, do której zamontowana jest 
áruba /12/ z płytami /14/ i /18/, pomiędzy któ
rymi sę poduszki gumowe /15/ z przekładka 
/16/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B210 Ul(21) 87594 (22) 89 06 14 
(71) Fabryka Narzędzi •KUŹNIA", Sułkowice 
(72) Gubała 3an( Kurowski Julian 
(54) Urządzenie spęczajace 
(57) Urzędzenie apęczajęce etanowi prasa hyd
rauliczna /14/ z osadzonymi obrotowo na wał
kach /8/ szczękami /7/ z wkładkami dzielonymi 
/5/. Szczęki /7/ poprzez cięgna /l/ połączona 
sę z osadzone na trzpieniu tłoka /12/ głowicę 
z wkładkę. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B23B Ul (21) 87499 (22) 89 06 06 
(71) Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszech

niania Postępu Technicznego i Organizacyj
nego "POSTEOR*. Poznań 

(72) Kudaj Andrzej, Miroazewaki Mieczyeław, 
.Paruch Ryszard 

(54) Fazowarka do rur ekranowych 
(57) Fazowarka charakteryzuje aię tya, že aa 
dwudzielny korpus w poataci dwóch równoległych 
płyt /l/ 1 /2/ skręconych ze eoba érubaai /3/. 
Głowicę nożowa stanowi kaztałtowa tuleja /12/ 
z wewnętrzna ciasno pasowane panewkę /13/ osa
dzone przesuwnie w nieruchomej tulel /14/ za
kończonej Jednostronnym zewnętrzny* kołnierzem 
/15/, przykręconya do gniazda otworu płyty /i/. 
Część czołowa kształtowej tulel /12/ na roz
mieszczone symetrycznie dwa gniazda z równoleg-
łyai ściankami, z których jedna aa prostopad-
ły gwintowany otwór dla śruby nocującej nóż 
/22/ o prostokątnym przekroju podstawy z podłuż
nym występem na jednym z boków. Równocześnie 
śrubowy mechanizm nocujący na rozprężna tuleję 
/24/ z drobnozwojnyn gwintem /30/ na zewnętrz
nej powierzchni. /I zastrzsżsnie/ 
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4(51) B238 U1(21) 87623 (22) 89 06 15 
(71) Zakłady Przemysłu Metalowego "H. CEGIELSKI", 

Poznań 
(72) Dublsz Mieczysław, Radwański Oanuez, 

Strzelczyk Roman 
(54) Głowica do załamywania krawędzi na 

czołach prętów 
(57) Głowica do załamywania krawędzi na czo
łach prętów, zwłaszcza prętów o kllkudziesię-
ciomilimetrowych średnicach, przeznaczonych 
do obróbki na automatach tokarskich, charak
teryzuje się tym, ze ma postać osiowo symet
rycznego korpusu /l/ z centrycznya otworem 
/2/ zakończonym z czoła stożkiem /3/, przy 
czym korpus /l/ ma trzy równomiernie rozsta
wione doérodkowe rowki, w których osadzone 
sa płytki skrawające, a na obwodzie korpusu 
/l/ znajduję się wgłębienia, w których osa
dzone sa płytki dociskowe przykręcone do kor
pusu /l/ i majęce gwintowane otwory ze śruba
mi /7/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B238 Ul(21) 87624 (22) 89 06 15 
(71) Zakłady Przemysłu Metalowego 

"H. CEGIELSKI". Poznań 
(72) Radwański Oanusz, Oubisz Mieczysław 
(54) Głowica do załamywania krawędzi na 

czołach prętów 
(57) Głowica do załamywania krawędzi na czo
łach prętów, zwłaszcza prętów o kilkumilimet-
rowych średnicach, przeznaczonych do obróbki 
na automatach tokarskich, charakteryzujš się 
tym, że etanowi okrągłe tarczę /l/, z centrycz-
nym walcowym odsądzeniem /Z/, które aa z czołs 
stożkowy osiowo usytuowany otwór /3/ oraz płas
kie ścięcia o płaszczyźnie etycznej do tworzą
cej stożka otworu /3/, przy czym do płaszczyzny 
ścięcia /5/ zamocowana jest płytka skrawająca 
/7/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B23D U1(21) 87505 (22) 89 06 08 
(71) Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań 
(72) Osmulski Zdzisław, Matusiewicz Henryk, 

Stachowiak Zbigniew 
(54) Przecinarka tarczowa do metali nieżelaz

nych 
(57) Przecinarka ma głowicę z tarcza tnęcę /Z/ 
ułożyskowena na końcu wychylnego korpusu /3/ i 
połęczonę poprzez przekładnię pasowe /A/ z sil
nikiem elektrycznym /5/ osadzonym na wychylnym 
korpusie /3/> który połączony jest przegubowo 
z podstawą /6/. Wychylny korpus /3/ na Jednym 
końcu Jest wyposażony w krzywki /9/ sterujące 
mikrowyłęcznikami /10/, a na korpusie /3/ osa
dzone es dwa sztywne zderzaki /li/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B230 Ul(21) 87509 (22) 89 06 09 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy 

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

(72) Sobolewski Edmund 
(54) Nożyce hydrauliczne, zwłaszcza do cięcia 

TTnek stanowiących rdzeń taśm przenośni
kowych 

(57) Nożyca maję zespół wykonawczy,składający 
slą z siłownika hydraulicznego /1/ 1 dwu noży 
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/4, 5/ wykonanych jako dźwignie dwuraalenne 
połączone ze soba przegubowo. 

Ołużezy koniec jednego z noży /4/ Jest 
połączony przegubowo z górne częścią tłoczye-
ke /3/ siłownika. Dłuższy koniec drugiego z 
noży /5/ jeet połączony przegubowo z górne 
częecls siłownika /1/. U dołu tłoczyeka /3/ 
zamocowany jeet tłok /2/. Poniżej tłoka /2/ 
elłownik na otwór /7/ do doprowadzenia oleju. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B230 U1(21) 87560 (22) 89 06 09 
(71) Stowarzyezenie Inżynierów 1 Techników 

Mechaników Polskich Zeapół Ośrodków 
Rzeczoznawstwa 1 Postępu Technicznego 
"ZORPOT", Kraków 

(72) Suraezewakl Zygmunt, Rypulak Józef, Syplk 
Zdzieław, Wojtowicz Stanieław, Zięba 
Józef 

(54) Nożyce do cięcia prętów 
(57) Nożyce maję korpus /21/ umieszczony na 
płytach /23/ 1 /24/ 1 zamocowany śrubami /Ti/, 
którymi przy pomocy wspornika /28/ i óruby /25/ 
ustawiony jest kęt osiowy / £ / . Na wale napędo
wym /3/ po jednej stronie jeat hamulec /5/, a 
po drugiej sprzęgło /A/ i koło zamachowe /22/, 
natomiaet mechanizm podawania, mechanizm rolek 
podtrzymujących, zderzak, wał mimoérodowy 1 
euwek połączone ea z zaworami i czujnikami. 

/2 zaetrzeżenia/ 

4(51) B23F Ul(21) 87535 (22) 89 06 06 

docierania 

(71) Zakłady Przemysłu Metalowego 
H. -CEGIELSKI", Poznań 

(72) Pieezak Bogdan 
(54) Urządzenie do dognlatanla 1 

stożkowych kół zebatycF 
(57) Urządzenie do dognlatanla 1 docierania 
stożkowych kół zębatych ma wewnętrz korpusu 
trzpień /5/ mocowania koła zębatego napędzają
cego, który jeet prostopadle uaytuowany do 
trzpienia /6/ mocowanie koła zębatego napędza
nego. Oba te trzpienie zamocowane ea przesuw
nie wzdłuż swoich osi podłużnych w obudowach 
przesuwnych /7 i 8/ za pośrednictwem tulei 
wewnętrznych /9 1 10/. Ponadto obudowy przesuw
ne /7 1 8/ zaopatrzone ea w nakrętki przesuwu 
obudowy /li i 12/ z pokrętłami przesuwu /13 i 
14/. Do obudów przeeuwnych /7 i 8/ przylegaję 
elementy zaciskowe /15 1 16/. /I zaetrzeżenia/ 
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4(51) B23P 
B238 

U l ( 2 1 ) 87564 (22 ) 89 06 09 

(71) Zak łady H u t n l c z o - P r z e t w ó r c z e M e t a l i 
Nieżelaznych "HUTMEN" , Wrocław 

(72) Paradowski Zdziałam, Grygowlcz Witold, 
Waazka Zenon, Kosowski jerzy, Mermel 
Jerzy 

(54) Przyrząd do obróbki regeneracyjnej gniazd 
zbiorników ciśnieniowych, zwłaszcza pras 
hydraulicznych 

(57) Przyrząd charakteryzuje alę tym, ża gór
na część wytaczadła łożyskowana Jest w tulej
ce ślizgowej /9/ wciśniętej w otwór obrabia
nego gniazda. Wrzeciono /4/ łożyskowane Jest 
w tulejce ślizgowej /10/ oaadzonej w obudowie 
przyrządu /3/ przymocowanej do zbiornika /l/ 
áruba /li/. Oolny koniec wrzeciona wyposażony 
jest w śrubę doclakowę /7/ i kulkę łożyskowe 
/8/. /I zaatrzężenie/ 

4(51) B23Q Ul(21) 87481 (22) 89 06 05 
(71) Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań 
(72) Ulatoweki Zenon, Perkowski Andrzej, 

Wiśniawaki Jan, Rybczyński Marek 

(54) Łoże obrabiarki, zwłaszcza zgniatarki 
obrotowej 

(57) Łoże charakteryzuje się tya, że na wew-
nętrz korpusu /l/ wzdłużne płyty usztywniajęce 
/2 i 3/ ustawione po przekątnych przekroju 
poprzecznego korpusu i tworzace między sobę 
wzdłużne koryto, mające odprowadzenie /4/ w 
jego dolnej części. Górna płyta usztywniajęca 
/3/ jest na długości dzielona i ścięta klinowo. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B24B U1(21) 87493 ( 2 2 ) 89 06 0 7 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urzędzeń 
Mechanicznych, G l i w i c e 

( 7 2 ) B łaszczak Mi roa ław 

(54) Głowica do zagładzania powierzchni 
otworów, zwłaszcza otworów ogniw 
gasienicowycn" 

(57) Głowica zestawiona jest z części mocującej 
/l/ i części roboczej /2/. Część robocza /2/ 
ma rowki o przekroju walcowym /3 i 4/ usytuowa
ne pod ketem do osi głowicy. 

W rowkach o przekroju walcowym /3 i 4/ sę 
umieszczone kulki /5/ oparte o element docisko
wy /6/, na którego powierzchni zewnętrznej 
jest umieszczona tuleja oporowa /!/. Głowica 
Jest wyposażona w elementy sprężyste /8 i 9/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B24B Ul{21) 88362 (22) 89 09 22 
(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Łukasiak Zbigniew, Leonowicz Zdzisław, 
(54) Szlifierka do zgładów metalograficznych 
(57) Szlifierka do zgładów metalograficznych 
Jaat przeznaczona do laboratorium metalogra-
glcznego. 

Szlifierka charakteryzuje się tya, że na 
dwa wrzeciona /3/ obracające się w tym samym 
kierunku i dwie poziome tarcze /A/ z tworzywa 
sztucznego umocowane do kołnierzowych końcówek 
wrzecion /3/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B25B Ul(21) 87584 (22) 89 06 13 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcji Materiełów 

Elektronicznych "AMEP0X" Sp. z o.o., Łódż 
(72) Praeał Jacek 
(54) Uchwyt manipulacyjny 
(57) Uchwyt manipulacyjny, przeznaczony szcze
gólnie do aontażu elementów elektronicznych w 
układach elektrycznych i elektronicznych, ma 
korpua /l/ w kaztałcia wiecznego pióra z prze
lotowym otworem wzdłuż jego osi geometrycznaJ, 
Z jednym końcea otworu w korpusie /l/ Jaat po
łączony elastyczny przewód pneumatyczny /2/ zaś 
z drugim Jego końcem przewód rurowy /3/, na 
którego końcu Jest osadzona, za pomocą elastycz
nej obajmy /4/, dysza robocza /5/ w postaci 
odcinka przewodu rurowego. W ścianie bocznej 

http://tworza.ce
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korpusu /l/ Jest otwór /6/, którego «flot jest 
w otworze przebiegającym wzdłuż osi korpusu 
/1/. /1 zstrzeżenle/ 

4(51) 8253 Ul (21) 87589 ( 22 ) 89 06" 15 
(71) Spółdzielnia Kółek Rolniczych w 

Strzegowie, Strzegów 
(72) Adamski Zenon, Kołodziejski Ryszard 
(54) Ściskacz sprzęgła 
(57} Zgodnie z wzorem do środka podstawy /l/ 
ściskacza przymocowany Jest prostopadle nag
wintowany pręt /2/, na który» osadzona Jest 
dociskowa tuleja /3/ z przyspawanyai do nisj 
rsdialnie płaskownikami /4/, dociekająca 
sprzęgło do podstawy /l/ po odpowiednim od
kręceniu nakrętki /6/, która wraz z prętami 
poziomymi /7/ przyspawanyai do nisj tworzy 
pokrętło, zaś ścianki na obrzeżach podstawy 
/l/ przeciwdziałają obrotowi tulei docisko
wej / y . 

Ściskacz sprzęgła według wzoru użytkowe
go stosuje się do wymiany zużytych tarcz cier
nych sprzęgła. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B27B U1(21) 87548 (22) 89 06 08 
(71) Spółdzielnia Pracy Metalowców, Gostyń 
(72) Brzozowski Leszek, Horała Edmund, 

Nowak 3an 
(54) Pilarka tarczowa 
(57) Pilarka aa osłonę dolne /10/ usytuowane 
pod płytę stołu /2/ 1 zakrywającą całkowicie 
piłę /6/. W dolnej części podstawy /l/ znaj
duje się zespół jezdny zbudowany z kółek /12/ 
osadzonych na osi. Do osi przyspawane sę łącz
niki połączone obrotowo z nogami /15/. Po prze
ciwnej stronls tego zsspołu zainstalowana aa 
dwie rękojsócl /18/. Na wysokości płyty stołu 
/2/, po stronie odbioru obrabianego materiału, 
umieszczone są listwy boczne /19/ złęczone 
rolkę /20/. W listwach bocznych /19/ wykonane 
eę wybrsnla /21/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B30B Ul(21) 87537 (22) 89 06 08 
(75) Broncel Waldemar, Koszalin 
(54) Presa hydrauliczna 
(57) Prasa ma korpus wykonany w kaztsłcle 
czworokętnsj ramy, zbudowanej z kształtowników 
ceowych. Między kształtownikami poprzeczki 
górnej /2/ Jest zainstalowany siłownik /7/, 
natomiast na kształtownikach poprzeczki dolnej 
/3/ Jeat zainetalowany blat stołu /9/. -Rama 
Jest posadowiona na cztsrech oddzielnych no
gach /5/ wzmocnionych ściągaczami /6/ śrubo
wymi. Siłownik /7/ Jest połączony poprzez 
rozdzielacz /12/ sterujący z pompę napędzane 
silnikiem elektrycznym. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B60R Ul (21) 87590 (22) 89 06 15 
(71) Przsdsiębiorstwo Zagraniczna "RALEX", 

Warszawa 
(72) Kwieciński Adam 
(54) Bagażnik 
(57) Bagażnik składa się z dwóch części /l/ i 
/2/ połączonych elementami spinającymi. Część 
górna /l/ składa się z dwóch powłok /3/ i /4/, 
Powłoka /A/ ma wpusty /5/ i Jsst połęczona 
z powłokę /3/ na narożach i pomiędzy wpustami. 
Część dolna /2/ składa się z powłoki /6/ i /7/. 
W części spodniej powłoka /7/ aa wypusty /8/. 
Powłoki /6/ 1 /7/ sę połączone ze sobą w miejs
cach pomiędzy wypustami. /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) B60S Ul(21) 87514 (22) 89 06 07 
(71) Spółdzielnia Rzemieślnicza Uaługowo-

-Produkcyjna, Rzeszów 
( 7 2 ) Krupka Z d z i s ł a w , Kurek Oózef 

(54) Przyrząd do wycia 
(57) Przyrząd składa się ze szczotki /l/, za
opatrzonej w wąż igielitowy /4/, w którego 
drugi koniec wciśnięty jest wydrążony króciec 
pompki membranowej /€/, Pompka membranowa /6/ 
kładą aię z korpusu w kształcie kubka z ot

worem dennym zakończonym wydrążonym króćcem 
/5/, zakrytego kapturkiem z osiowym otworem, 
na dnie którego umieszczona jest membrana 
zaopatrzona w ruchomy język zakrywający otwór. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B60S U1(21) 87613 (22) 89 06 17 
(71) Wojskowy Instytut Techniki Pancernej 

1 Samochodowej, Sulejówek 
(72) Fret Oózef, Kukla Stanisław 
(54) Wieża czołgu ze sprysklwaczem przyrządu 

celowniczego 
(57) Wieża czołgu ze sprysklwaczem przyrządu 
celowniczego składającego się z ręcznej pomp
ki podtłaczającej, zbiornika na płyn, rozpy
lacza i przewodów łączących, charakteryzuje 
się tym, że zbiornik /3/ ne płyn umieszczony 
Jest na zewnątrz po lewej stronie wieży mię
dzy pancerzem właściwym /l/, a pancerzem 
uzupełniającym /2/. Do pancerza właściwego 
/l/ przytwierdzone są klocki /8/, do których 
na wspornikach /6/ za pomocą śrub /7/ przyk
ręcony Jeet zbiornik /3/. Dodatkowo w pance
rzu właściwym /l/ zamocowany jeet przepust 
/5/, przez który króćcem łączącym /A/ 1 da
lej przewodem doprowadzającym /9/, zbiornik 
/3/ Jest połączony z ręczną pompką podtła-
czającą /10/ z Jednej strony z rozpylaczem 
/li/ z drugiej strony. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B60Q Ul(21) 86577 (22) 88 01 28 
(75) Kucharczak Stanleław, Poznań 
(54) Srube do regulaci! uetawlania reflektore 

pojazdu mechanicznego" 
(57) Śruba ma nagwintowany trzon /l/ zakoń
czony z jednej strony kulistą końcówką /2/ po
łączoną poprzez przewężenie /3/ z Jego czołową 
powierzchnią /4/. Na przeciwległym końcu trzo-
na /l/ zamocowana jeet poprzecznie do wzdłuż
nej Jego oei poprzeczka /5/ osadzona w prze
lotowym wycięciu wykonanym w czołowej powierz
chni /6/. /I zaetrzeżenle/ 

4(51) B62D Ul(21) 87585 (22) 89 06 13 
(71) Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrozeniow< 

-INTRANS", Łódź 
(72) Kierus Andrzej 
(54) Naczepa 
(57) Naczepa zawiera układ pochylania platfoi 
my /l/ ładunkowej 1 łęcznik /7/ mocujący zao
patrzony w przegub /6/ o pionowej osi oraz w 
przesunięte w kierunku ciągnika /12/ przeguby 
/9/ o poziomej osi obrotu przy czym, układ ht 
mulcowy naczepy połączony jest rozłącznie swą 
pompę hamulcowe z siłownikiem sięgnika /12/. 

/3 zastrzeżenia/ 
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4(51) B62M Ul(21) 87608 (22) 89 06 16 
(75) Kozakiewicz Zbigniew, Sopot 
(54) Napęd. zwłaęzcza hulajnogi 
(57) Napęd aa padał /l/, którego koniec /7/ 
połączony Jaat sztywno ze sworzniem /8/ na
cieku nogi, a koniec /9/ połączony jaat z 
końcem łańcucha /10/ majęcego drugi koniec 
połączony z gumę powrotne /li/ przymocowane 
do płyty raay /5/ naprzeciwko koła napędza
nego. Łańcuch /10/ zazębiony jeet z kołea 
łańcuchowym /12/, połączonym z członem napę
dzającym sprzęgła wyprzedzenlowego /13/, 
którego człon napędzany połączony Jaat z ko
łea łańcuchowym /14/ sprzężonym za pomoce 
łańcucha /15/ z kołea łańcuchowym /16/ po
łączonym z piasta /17/ koła napędzanego. 

/1 zastrzeżenia/ 

4(51) 6638 Ul(21) 87498 (22) 89 06 06 
E04G 

(71) Stocznia Gdańska la. Lenina, Gdańsk 
(72) Mierzwiński Włodzimierz 
(54) Szalunek Izolacji termicznej, zwłaszcza 

okrętowej 
(57) Szalunek etanowi blacha ezalunkowa /10// 
połączona z aetalowya poszyciem /l/ za poaoca; 
rzędu śrub /2/ z podkładkami /3/, na których 
osadzone sa wapornlkl /4/ w kształcie proato-
padłościennych koatek z tworzywa aztucznego. 
K żda koatka aa dwa współosiowe otwory o róż
nych średnicach, usytuowane centralnie 1 oto
czone czterema powietrznym koaoraai. Kazdy 
rząd wsporników /4/ obejaowany jest caownlkiaa 
/9/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B63B Ul(21) 88207 (22) 89 09 04 
(75) Powals.lew Aleksander. Warszawa 
(54) Skuter wodny 
(57) Skuter charakteryzuje się ty», że w części 
dziobowej pokładu /2/ aa aerodynaalczna osłonę 

/4/ z uakokiea i scleciem, na który» uaieez-
czona jeet kierownica, przy czya osłona /4/ 
przechodzi w dwupozloaowe aledzenie /8/ zamo
cowane na zawiaaach i umieszczone w części 
kokpltowej otwartej od strony rufy, na której 
jaat umieszczona pawęż do aocowanla silnika 
naczepnego. Część środkowa dna aa keztałt nar
ty ślizgowej, po bokach której aa symetrycz
nie rozalaezczone dwa hydroprofile. 

/2 zaetrzezania/ 

4(51) B650 Ul(21) 87500 (22) 89 06 06 
(71) Wojewódzki Klub Techniki 1 Racjonalizacji 

Zakład Usług Technicznych, Krosno 
(72) Zięba Czesław, Saaborakl Józef, Węgrzyn 

Krzysztof, Do łba Józef 
(54) Paleta skrzynkowa z tworzywa aztucznego 
(57) Paleta do ekładowenla 1 tranaportu owoców 
warzyw charakteryzuje się tya, że aa lite 
ścianki z wpustami w narożach podstawy /l/ 1 
czopami /4/ w narożach szczytów, oraz trape
zowe oaadzona do wnętrza krawędzie /5/ boków 
/6, 7, wypełnione zebrani /8/ 1 skośne osa
dzania /9/ dolnych krawędzi krótszych boków 
/7/ do wnętrza oraz skośnie krzyżujące alę w 
dnia /lo/ żyły /li/ wzacniajęące. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B650 Ul(21) 87510 (22) 89 06 08 
(75) Wlelhoraki Jarzy, warszawa 
(54) Pojemnik segmentowy, zwłaszcze na kasety 
(57) Pojemnik składa się za ścianek bocznych 
/i/ poleczonych między sobę tulejkami /2/. 
Tulejki /2/ mają na powierzchni obwodu wycię
te podłużnie rowki /3/ rozezerzajęce się w 
kierunku środka. W rowkach /3/ uaieazczone eę 
konce /7/ ścianek bocznych /l/. Ścianki bocz
na /l/ zaopatrzona są po obu stronach w dwa 
pozloaa występy /5/ oraz w dolnej strefie 
także po obu stronach w dwa pozioae występy 
/6/. Poaiędzy pionowe występy /5/ ścianek 
wkładane ea kasety. /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) B65G U1(21) 86219 (22) 89 01 24 
(71) Żyrardowskie Zakłady Tkanin Technicznych 

ia. Marcina Kasprzaka 
(72) Roaalakl Witold, Kowalewekl Stanisław, 

Piotrowski San, Marchwlńakl Zdzisław, 
Obacz Zanon, Stasiński AndrzaJ, 
Królikowski Andrzej, Wdowik Adaa 

(54) Ta áaa tranaportarową 
(57) Tasna tranaportarową aa piać waratw 
/l, 2, 3. 4, 8/, z których warstwy /l/ i /2/ 
połączona siłami kohezji atanowi guaa, wars
twę /3/ atanowi rdzeń przędzinowy, wielowars
twowy i warstwy /4/, /5/ stsnowi guma, przy 
czym warstwy /4/ 1 /S/ połączona ss slłaal 
kohezji a warstwą /2/ 1 warstwa /*/ z warstwa 
/V aiłaal adhezji. /I zastrzeżeń is/ 

4(51) B656 U1(21) 67544 (22) 89 06 08 
(71) Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla 

"POŁUDNIE", Kopalnia Węgla Kaalennego 
"RYMER", Rybnik 

(72) Oanlk Norbert, Herok Oacek, Zientek 
Alojzy, Skrzypiec Oozef, Marciak 
Czesław 

(54) Napad wyąypowy orzsnoénika zgrzebłowego 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie sma
rowania tocznych łożysk łańcuchowego bębna 1 
pierścienia, uezczelnienla labiryntowego na
pędu wysypowego lskkisgo przenośnika zgrzebło
wego. 

Napęd charakteryzuje alę tya, że korpus 
/1/ ma z każdego boku, od strony czoła, przyt
wierdzone proaleniowo, oddzielne kanałowe listwy 

/15/, połęczone skośnymi otworami /17/, /19/ 
usytuowanymi w przedniej częecl plaety, jedne 
poprzez pochyły otwór /18/, usytuowany w środ
kowej części piasty, z koaorę łożyska /6/ łań
cuchowego bębna /4/, a druga poprzez prosto
padły otwór /20/, usytuowany w tylnej częecl 
piasty , Z pierścienie» /l3/ uszezsinienia 
blryntowego łańcuchowego bębna /*/. 

/1 zastrzezania/ 

4(51) B65G Ul(21) 87568 (22) 89 06 12 
(71) "SPOŁEM" Zakład Produkcji i Usług 

Technicznych, Koszalin 
(72) Wyka Adaa 
(54) Składany regał piekarski 
(57) Składany regał do transportu i sprzedaży Sleczywa aa trzy pojeanlki /l/, /2/ i /3/ po-ęczone ze sobę ze poaocę prowadnic /4/ i /5/ 
ualeazczone na etojakach /6/ 1 /7/. Przednie 
stojaki /7/ dolnego pojemnika /l/ 1 przsdnla 
prowadnica /5/ pozostałych pojemników aę dłuż
sze od Ich tylnych etoJaków 1 prowadnic. Sto-

A^ 
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Jaki /6/ 1 /7/ połączone są ze sobą równoleg
 rozmieszczonymi półkaal /8/ oraz prętaai 
wzmacniającymi /10/. Dolny pojemnik /l/ aa 
od spodu dodatkowe półkę /9/, która tworzy 
podstawę regału. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B65H Ul(21) 87506 f22) 89 06 07 
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Rynkowaki Ada», Grobicki 3an. Sualcki 

Maciej, Wronecki Toaaaz, Stępniak 
Grzegorz 

(54) Szpule stożkowa nawojowa, zwłaszcza do 
transportu drutów nawojowych 1 przewo
dów 

(57) W szpuli stożkowa, cienkościenna, koł
nierzowa tuleja centralna /l/ ae Jedne krawędź 
ukształtowaną ne krótkie odcinku w poatać dwu 
stożków ściętych, zewnętrznego pod ketem rów
nym 3° i wewnętrznego pod katem równym 1°. 
Stożki eę wklejone w odpowiadające la kształ
tem pierścieniowe, o przekroju trójkątnym 
gniazdo oaadcze /2/, wykonane w płaskim koł
nierzu, mającym kształt cienkościennej tarczy 
/3/, zakończonej ne obrzeżu cylindrycznym 
pierścień lea nośnym /4/, mającym krawędź 
wewnętrzne zaokrągloną proaleniea /r/ i kra
wędź zewnętrzne zaopatrzone w ochronny, wy
pukły garb /5/. Od zewnętrz tercza /3/ aa 
liczne Jednakowe proaieniowe żebro /6/ łą
czące eię z pierścieniea nośnym /A/ 1 z 
pierścieniem osadczym /7/. Pod pierścieniem 
/7/ Jeet ukształtowana od zewnętrz płeeka 
tarcza czołowa /8/ przechodząca w środku po
przez stożek wewnętrzny /9/ w tulejkę nośne 
/10/, aajęcę od wewnątrz wykonane liczne pro
aieniowe żebra /li/ łączące się z wewnętrzne 
częścię pierścienie oeedczego /7/. Stożkowe 
tuleje centrelne /l/ Jeat na drugia końcu 
zakończona cienkościennym kołnierzea /12/, ma
jącym na obrzeżu cylindryczny pierścień noś
ny /13/ o wymiarach 1 kaztałcle stanowiącym 
lustrzane odbicie wymiarów i kształtu pierś
cienia nośnego /4/. Od zewnętrz pierścienia 
nośnego /13/ Jeet wklejona tarczowa wewnęt
rzna /14/ aajęca kształt płaaklej, cienko
ściennej tarczy z kołnierzea pośredniczącym, 
wewnętrznym /15/, przechodzęcej w części cen
tralnej poprzez krotkę stożkową ściankę /16/ 
w zewnętrzne, czołowe ściankę promieniowe 
/l'//. Przechodzi ona poprzez krótki wewnęt
rzny stożek przejściowy /18/ w wydłużone, 
wewnętrzne tulejkę nośne wkłedkl /19/ aajęcę 
od wewnętrz wykonane liczne. Jednakowe, 
proaieniowe, wzmacniające żebra /20/ łęczęce 
się z wewnętrzne częścię etożkowej ścianki 
/16/, która jeet od zewnętrz poleczone licz
nymi, jednakowymi, clenkościennyai, promienio
wymi żebrem! zewnętrznymi /21/ z kołnierzea 
pośredniczącym, wewnętrznym /15/, Długość 
/h/ tulejki nośnej /10/ jeat większa od cał
kowitej grubości /B/ pierścienia nośnego /4/, 
która jeat mniejsza od długości całkowitej 
/G/ pierścienia oaadczego /7/. Długość całko
wita /hi/ tulejki nośnej wkładki /19/ jeet 
wlękeze od długości /h/ tulejki nośnej /10/. 
W płask lej, czołowej ściance promieniowej 
/17/ terczowej wkłedkl wewnętrznej eę wyko
nane w Jednej oel, w znormalizowanej od sie
bie odległości /F

no_/« *»a Jadnekowe stwory 
przelotowe, zaczepowe /22/. 

/I zastrzeżenie/ 
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4(51) 865H Ul(21) 87580 (22) 89 06 14 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Maszyn Włókienniczych "POLMATEX-CENARO", 
Łódź 

(72) Dóźwlak Edaund, Skoraczyńekl Zbigniew 
(54) Mechanize łożyakowanle ramion nawojowych 

krajarki 
(57) Mechanize charakteryzuje eię tym, że na 
wale /l/ oaadzone eę kulkowe łożyska toczna 
/2/, których przeeuw poosiowy ograniczony Jeat 
przez pierścienie dystansowe /3/ i nakrętki 
/4/. Na każdej parze łożyak /2/ osadzona Jeet 
plaata /5/ remienis nawojowego /6/, aajęca 
przecięcie oraz otwór /9/, przez który prze
chodzi śruba zaclekowa /10/. Poalędzy piastaal 
/5/ występuję luzy /li/. /I zastrzeżenia/ 
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4(51) B65H Ul(21) 87874 422) 88 12 30 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Przemysłu Bawełnianego, Łódź 
(72) Chojnacki Andrzej. Wojciechowski Marek, 

Kluka Andrzej, Oworzynekl Henryk, 
Greczyk Staniała», Statuckl Piotr 

(54) Cewka cylindryczne perforowana do nswl-
janie przędzy 

(57) Cewka aa otwory /Z/ perforacji w kształ
cie oetroełupa ściętego, ueytuowane prosto
padle do Jej oal symetrii oraz na zewnętrz
nej powierzchni aa niewielkie zagłębienia /3/. 

/I zestrzelenie/ 

4(51) B66C UK21) 87489 (22) 89 06 OS 
(71) Huta Kościuszko, Chorzów 
(72) Geniusz Mieczysław, Staalak Tadeuaz, 

Stasiak Jerzy 
(54) Zawiesie do palet 
(57) Zawiesie do pelet mające raaę nośna za
opatrzona w zaczep do haka suwnley oraz wie
szaki /3/ charakteryzuje aie tya, ze raae /l/ 
stanowią dwie wzdłużne belki /*/ zwieńczone 
uaieezczonyai symetrycznie w oal /14/ zawie
sia dwoma belkami /5/ poprzecznymi, do których 
sa przymocowane do każdej oaobno prowadnica 
/6/ ucha, do których w oal wzdłużnej /15/ za
wiesia jest umocowany zaczep /2/ dla haka suw-
nicy. Na każdym końcu wzdłużnej belki /*/ 

Jest wahliwle uaocowany wieszak /3/ w kształcie 
drukowanej zniekeztałconej litery 'E", która 
na górnej odchylonej ku górze półce, aa prze
ciwciężar /11/, środkowa półka będące uchea 
/10/ wchodzi w wycięcie /7/ w belce /4/ wzd
łużnej 1 jest z ta belka /4/ poleczona sworz
niem /8/, a dolna półka stanowi uchwyt dla 
palety /12/. Przeciwciężar /11/ Jeet tek dob
rany, że wleezaki /3/ samoczynnie się rozwie
raj». Belki /4 1 5/ wzdłużne 1 poprzeczne eę 
wykonane z ceownlków. Wleezaki /3/ i zeczep 
/2/ eę wykonane z pręta /9/ okrągłego. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) B66C Ul(21) 87501 (22) 89 06 06 
(71) Fabryka Maszyn Budowlanych "BUMAR-FAMABA", 

Głogów 
(72) Szyrner Mlroaław, Wiśniewski Mieczysław, 

Główka Marek, Mielczarek Wiktor 
(54) Podpora rozeuwna maszyn roboczych 
(57) Podpora składa się z Jednoobwodowej pochwy 
/2/, w której jeet oeedzony euwliwle zewnętrz
ny wyeuwny wspornik /3/. w nim w stania 
złożonya podpory, znajduje eię wewnętrzny wy
euwny wapornik /A/. W pochwie /2/ eę przymo
cowane, po stronie wspornika /4/, dwie pary 
majęcych przekrój ceowy, uetalajęcych elementów 
/5, 6/ i /7, 8/, które obejmuję wewnętrzny wy
euwny wspornik /A/ z góry i z dołu. 

/I zestrzelenie/ 

4(51) B66C U1(21) 87550 (22) 89 06 09 
(71) Biuro Projektów 1 Kompletacji Doataw 

Maszyn i Urzadzeń Hutniczych 
"HUTMASZPR03EKT-HAPEK0", Katowice 

(72) Jeleń Kazimierz, Denkowski Leonard 
(54) Kleszcze samozaciskows zwłaszcza do 

tranaportu dwóch tulel lub kręgów 
blechy jednocześnie 

(57) Kleszcze samozaciskowe etosowans w wal
cowniach do tranaportu blachy, po przewalcowa-
nlu 1 zwinięciu Jej w krąg, na składowisko 1 
ze składowiska na wagony kolejowe, charaktery
zuje alf tya, że szczęki /l/ kleszczy samoza
ciskowych składajš się z raaion /2/ z nasadka
mi /y oraz cięgien /5/ wzajaanie zazębiajęcych 
się. przy czym raalona /2/ i cięgna /5/ zamo
cowana są przegubowo w obudowie /li/. 

/1 zastrzężenie/ 
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4(51) B66D 
B66C 

Ul (21) 87545 (22) 89 06 08 

(71) Przedaiębiorstwo Mechanizacji, Automaty
zacji 1 Elektroniki Górniczej 
-POLMAG-EMAG" Zakłady Urządzeń 
Górniczych "GLIMAG", Gliwice 

(72) Brzózka Aleksander 

(54) Suwnica jodnobelkowa 
(57) Suwnica charakteryzuje się tym, że na bież
ni /5/ nośnego uetroju /l/ aa wykładzinę /6/, 
zamocowane za pomoce śrub /7/, /8/, przy czyn 
para śrub /8/ Jest oaadzona na końcach blat
ní /5/. /3 zaatrzeżenie/ 

4(51) B66D 
E01B 

U1(21) 87562 (22) 89 06 09 

(71) Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, 
Bytoa 

(72) Bloch Mirosław, Kaczorowski Zbigniew, 
Roński Ignacy, Orobniak Marian, Basista 
Andrzej 

(54) Uchwyt mocujący rolkę do klarowania liny 
(57) Uchwyt mocujący rolkę do kierowania liny, 
zwłaazcza do ratowniczych ciągarek linowych 1 
kołowrotów linowych w górnictwie podziemnym 
aa obajmę wyprofilowana /l/ w kaztałcie dna 
przekroju korytka obudowy łukowej /2/ wyrobisk 
górniczych oraz dwie śruby zakończone uchwytami 
hakowymi 1/3/ o profilu zbliżonym do krawędzi 
korytka /2/ do skręcania i usztywniania uchwy
tu rolki na alaaencie obudowy łukowej wyrobisk 
górniczych w kopalniach podziaanych. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B660 U1(21) 87561 (22) 89 06 09 
(71) Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, 

Bytoa 
(72) Bloch Mirosław, Kaczorowski Zbigniew, 

Roński Ignacy. Orobniak Marian, 
Toaaazczak Wiesław 

(54) Przenośna ciągarka linowa 
(57) Przenośna ciągarka linowa charaktery
zuje się tym, ta na obrzeżu cylindrycznego 
bębna linowego /3/ aa rolkę z paraboldalbya 
prowadniklaa liny /4/. a na dwóch śrubach 
dystansowych /2/ aa uaocowana cztery uchwyty 
zaczepowe /7/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B66F 
B65G 

Ul(21) 87282 (22) 89 05 10 

(71) Przedsiębiorstwo Mschanlzacjl, Automaty
zacji 1 Elektroniki Górniczej 
"POLMAG-EMAG". Zakład Koapletacjl 1 
Montażu Systemów Autoaatykl 
-CARBOAUTOMATYKA", Tychy 

(72) Polko Alfred. Dyllus Włodzialsrz 
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(54) Urządzenie do podnoszeni» taśm prze
nośnika 

(57) Urządzenie charakteryzuje ale tya, że 
dnie pary koluan /2/ zaaoco«ranych do nośnego 
ceownlka /3/ traay przenośnika za pomoce dwóch 
hakowych śrub /*/. Na każdej kolumnie /2/ 
jeet wykonany otwór, przez który przechodzi 
śrubowy podnośnik /5/, mający skrzydełkowe 
pokrętło /6/ z ręcznymi uchwytami /7/. W dol
nej części śrubowego podnośnika /5/ Jaat 
rozłącznie zaaocowane w kształcie litery U 
etrzeaię /8/, w które Jeet wkładany kabłak 
/9/ mający kształt niecki taśmy przenośnika 
/l/. Każde pare koluan /2/ łączy poprzeczka 
/10/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B67D Ul(21) 87592 (22) 89 06 14 
(71) Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego 

-MIĘOZYCHOO-, Międzychód 
(72) Leezczak Zygaunt. Kowalczyk Zenon, 

Kobiałek 1 Oerzy, Toaczuk Jacek 
(54) Dozownica 
(57) Dozownica do produktów półpłynnych cha
rakteryzuje się tya, że wypossżone Jaat w 
zbiornik /l/ zblokowany z zeepołea cylindrów 
/7/ z tłokaal /8/ 1 z obrotowym rozdziela
czem /9/, którego wylot zakończony Jaat wy
mienna nalewkowa płytkę /10/ oraz z płytkowy» 
przenośnikiem taśmowym / H / wraz za a teru Je
 wiazda /12/. /1zastrzeżenie/ 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

4(51) C21C 
F 270 

Ul (21) 87602 (22) 89 06 15 

(71) Koabinat Metalurgiczny Huta im. Lenina, 
Kraków 

(72) Zając Staniaław, Kozialac Ludwik, 
Orda Kazimierz 

(54) Urządzenie do aocowanla lancy tlenowej 
(57) Urządzenie aa zaaak w poatacl odchylnaj 
obejay /5/ wygiętej w kaztałcie półkola o 
proaleniu dobranym do średnicy lancy tlenowej 
/4/, która z jednej atrony oaadzona Jest prze
gubowo nm eworznlu zawlaeowya /6/, a z drugiej 
atrony aa ramie /7/, do którego przytwierdzo
ne jeet aworzniea zaciskowym /8/ cięgno /9/. 
Cięgno /9/ aa otwór owalny /10/, w którym 
oeadzony jast klin mocujący cięgno /9/ do 
gnlezda /3/ lancy tlenowej /4/. 

/1 zastrzeżenie/ 
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DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

4(51) D01H Ul (21) 87558 (22) 89 06 09 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Maazyn Włókienniczych "POLMATEX-CENARO", 
Łódź 

(72) Oańczyk Ryszard, Maćkowiak Andrzej, 
Kujawaki Zenon 

(54) Urządzenie do zalany położenia kątowego 
przędzy 

(57) Urządzenie aa obrotowe ramię /l/ z zamo
cowanym na końcu prowadnikiem rurkowym /2/ 
nitki /13/ wyposażone w mechanize zatrzaskowy. 
Mechanizm składa się z zatrzaskowsj sprężyny 
/4/ przymocowanej do ramienia /l/ i kątowej 
listwy /5/ majęcej współśrodkowe wycięcia, w 
które wchodzi zatrzask /7/ sprężyny /4/. 
Listwa /5/ przymocowana jeat do korpusu /3/, 
do którego zamocowane Jeat również raaię /l/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) D06F U1(21) 87513 (22) 89 06 07 
(75) Staniaławek Zdzisław T., Radoa 
(54) Klamerka 
(57) W klamerce szczęka atała /l/ aa wyprofi
lowane zęby /5/ 1 wygięte dwie boczne, równo
ległe półki /6/ z otworaai dla zamontowania 
sprężyny /4/ i otworami dla zaaontowania za
czepów szczęki ruchomej /2/. Szczęka ruchoma 
/2/ aa wyprofilowane zęby /5/ naprzemlan z 
wierzchołkami zębów /5/ szczęki stałej /l/ 
oraz wyprofilowanie 1 wycięcie pozwalające 
przegiętemu końcowi epreżyny /4/ utrzymać 
szczękę ruchoaą /2/ w pozycji azczęk rozwar
tych. Wieszak /3/ zaclekany Jeet w płetwach 
/13/ szczęki stałej /1/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) D06F Ul(21) 87606 (22) 89 06 16 
(71) Młodzieżowy Ośrodek Innowacji ZSMP 

"POLIN', Częstochowa 
(72) Nowakoweki Oerzy, Nowakowska Halina 
(54) Klamrę do bielizny 
(57) Klamra do aocowanla do aznura suszonej 
bielizny bez obawy farbowania, akłada się z 
dwóch Jednakowych ramion /l/ połączonych sprę
żynę /2/, zaś w dolnej części każde ramię /l/ 
ma rozwidlenie /3/. /1 zastrzeżenie/ 

DZIAŁ E 

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

4(51) E01F 
G08B 

Ul(21) 87536 (22) 89 06 08 

(75) Radowicz Maciej, Mosina; 
Wardeński Januez, Poznan 

(54) Przenośna zapora drogowa 
(57) Zaporę aa trzyczęściową belkę, składa
jącą się z segmentu środkowego /l/ połączo
nego przegubowo z segmentami bocznymi /2/ 
oraz przenośną podporę 
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główną /3/ 1 przenośną podporę pomocniczą 
/4/. Jeden z segmentów bocznych /2/ belki 
zapory osadzony Jest na górnej części podpo
ry głównej /3/ obrotowo w płaszczyźnie pio
nowej, a pozostały segment boczny /Z/ oparty 
jest ne pomocniczej podporze /4/. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) E02F 
(71) 

Ul(21) 87556 (22) 89 06 09 
Przedsiębiorstwo Mechanizacji, Automa
tyzacji 1 Elektroniki Górniczej 
-POLMAG-EMAG" Centrum Mechanizacji 
Górnic twa"KOMAG-, Gliwice 

(72) Kozleja Andrzej, Kallneckl Tadeusz, 
Kubik Kazimierz, Dyrda Aleksander, 
Służałek Roman, Fijałkowski Witold 

(54) Ładowarka górnicza 

(57) Ładowarka aa czerpak do wykonywania ro
wów ściekowych z mocującymi uchwytami /3/, 
/4/ zamocowanymi w górnej części tylnej pły
ty /5/ skrzyni /l/ czerpaka. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) E03F Ul(21) 87571 (22) 89 06 12 
(75) Bejtka Bogdan A., Bejtka Dorota, 

Bejtka Oacek, Goszczyńska Barbara T., 
Bydgoszcz 

(54) Piaskownik z tłuezczownlklow 
(57) Urządzenie na zbiornik /5/, który zawie
ra dyfuzor /3/ poleczony z przewodem /l/ dop
ływu ścisków wraz z zasuwą odcinająca /2/, 
tarczą osłonową rozdziału ścieków /4/, kierow
nice /6/, tarczą osłonową odprowadzenia ście
ków ,'7/, konfuzor /8/ połączony z przewodów 
/9/ odprowadzający» ścieki pozbawione piasku 
i tłuszczu oraz lej zbierania tłuszczu /19/ 
połączony z przewodów odprowadzania tłuszczu 
/20/ i zawór odpowietrzający /17/ uaieszczony 
na przewodzie /14/. Górna część zbiornika /5/ 
ma poetać leja /13/ do groaadzenia tłuszczów, 
a dolna Jego cząść aa postać leja /10/ utoi-
liwiającego groaadzenle plasku. 

/3 zaatrzężenia/ 

4(51) E04B U1 (21) 87538 (22) 89 06 06 
(71) Młodzieżowy Ośrodek Innowacji "POLIN", 

Katowice 
(72) Lubelski Oan, Szaf raniec Gabriel, 

Minkacz Anatol, Dawid Czesław 
(54) Element zaczepowy 
(57) Eleaent zaczepowy składa alf za środnika 
/3/ i dwóch raaion /4/ tworzących poatać elas
tyczną. Pośrodku środnika /3/ wykonana są ot
wory /l/ do mocowania trwałego. Natomiast 
w raaionach /4/ wykonane eą otwory zawleeze-
niowe /?/, do których wchodzą pręty mocujące. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) E04B Ul(21) 87539 (22) 89 06 08 
(71) Młodzieżowy Ośrodek Innowecji "POLIN", 

Katowice 
(72) Lubalaki Den,Szefraniec Gabriel, 

Minkacz Anatol, Oawid Czesław 
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(54) Wieszak 
(57) Wieszak do łączenia konstrukcji nośne] 
sufitów podwieszonych z zaczepem speżynujs-
cya ms w części zawieszeńiowej /l/, po obu 
stronach osi symetrii /5/ wykrzywiania za
czepowe /2/ 1 wycięcie /3/, która oś symet
rii /5/ dzieli na dwie części. Wieszak w gór
nej połówce części wiszącej /4/, w oai symet
rii /5/ ma otwory do mocowania trwałego /6/. 

/1 zastrzeżenia/ 

4(51) E04B U1 (21) 87540 (22) 89 06 08 
(71) Młodzieżowy Ośrodek Innowacji "POLIN", 

Katowice 
(72) Lubelski Jan, Szafraniec Gabriel, 

Minkacz Anatol, Dawid Czesław 
(54) Klamra 
(57) Klamra do łączenia konstrukcji nośnej 
sufitów podwieszanych a zwłaszcza elementów 
C100 i C55 w układzie prostopadłym z wiesza
kiem ma po obu stronach osi symetrii wzdłuż
nej /7/ " części zawieszeniowej /l/ profilowe 
wykrzywienia zaczepowe /2/ zakończone stopa 
płaska /3/, Części zawleszenlowe /l/ 1 część 
pozioma /4/ rozdzielone eę liniami zagięcia 
/5/ równoległymi do osi symetrii poprzecznej 
/8/. /I zastrzeżenia/ 

4(51) E04B U1 (21) 87605 (22) 89 06 16 
(71) Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego 

Przemysłu Węglowego "KOMBUD", Mysłowice 
(72) Czyż Józef, Bores Janusz, Gajos Bogumił 
(54) Wielowarstwowa konstrukcja ocieplająca 

zewnętrzne ściany budynku 
(57) Wielowarstwowa konatrukcja aa warstwę 
ocieplająca /3/, która wypełnia przestrzeń 

alędzy zewnętrzne ścianę /4/ budynku a siatkę 
/5/, przymocowane za pomoce gwoździ /6/ do 
drewnianych łat /2/ ruaztowania. Do łat /2/ 
utwierdzona Jeat również za pomoce gwoździ 
/9/ osłonowa blacha fałdowa /10/, a łaty 
drewniane /l 1 2/ rusztowania przytwierdzone 
sa do ściany /4/ budynku za pomoce wkrętów 
/7/ w tulsjach rozprężnych. /I zastrzeżenie/ 

4(51) E048 Ul(21) 88013 (22) 89 08 03 
(71) Miejskie Przedsiębiorstwo Remontów 1 

Robót Specjalistycznych, Wrocław 
(72) Jankowski Zbigniew 
(54) Strop prefabrykowany gestożebrowy 
(57) Strop charakteryzuje się tym, że monoli
tyczna, górna część /4/ jaat szersza od dolnej 
części /3/, rozszerzajęc eię u góry odpowied
nio do zaokrągleń bocznych ścianek /5/ pusta
ków /2/ oraz łęczy się z wyrównawcze betonowe 
warstwę /6/ stropu. Pustaki /2/ maję boczne 
ścianki /5/ w przekroju w kształcie łuku i 
maję u góry pionowy uskok /7/ tworzący pogru
bienie górnej ścianki /8/ pustaków /2/. 

/l zastrzeżenie/ 

4(51) E04C Ul(21) 87483 (22) 89 06 06 
(71) Szefostwo Służby Zakwaterowania i 

Budownictwa Głównego Kwatermistrzostwa WP, 
Warszawa 

(72) Gawlikowaki Jerzy 
(54) Podkładka dystansowa do prętów zbroje

niowych 
(57) Podkładka aa grzbiet /l/ oddzielony na
cięciami /2/ od symetrycznie umieszczonych 
kwadratowych skrzydeł /3/. w których wykonane 
sę prostopadle do boków skrzydeł /3/ wycięcia 
/4/ przeznaczone do ustalania położenia pręta 
zbrojeniowego /5/. /1 zastrzeżenie/ 



90 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 6 / 4 2 4 / 1990 

4(51) E04C 
E03F 

U1(21) 87620 ( 2 2 ) 89 06 15 

4(51) E04C UK21) 87586 (22) 89 06 13 

(71) Spółdzielnia Pracy Ekspertyz 1 Wdrożeń 
Budowlanych "BUDOEKSPERT" przy 
Politechnice Lubelskiej , Lublin 

(72) Zarębski Włodzimierz, Staeiak-Saarz 
Magdalena, Karasek Wiesław 

(54) ścienny element budowlany 
(57) Element budowlany ma kształt prostopad
łościanu. Element ma obrys /l/ o etałaj gru
bości, na którego zewnętrznych powierzch
niach tworzących wykonane sa wybrania /Z/ 
o przekroju połowy sześciokęta foremnego o 
głębokości równej 1/5 szerokości litego obry
su, umieszczone Jedsn w połowis mniejszej 
długości i trzy co 1/4 odcinka większej dłu
gości. 

Wewnętrz obrysu wykonany Jest zespół 
otworów nieprzelotowych, zbieżnych w Jedne 
stronę. W narożach obrysu w widoku elementu 
wykonane sę cztery otwory /3/ w kształcie 
ostrosłupa o podstawie trójkęta prostokątnego, 
równoramiennego, w mniejszsj płaszczyźnie sy
metrii elementu wykonane sę dwa otwory /</ w 
kształcie ostrosłupa o podstawie trójkętów 
równoramiennych zwróconych do siebie podsta
wami , a przy ich ramionach cztery otwory /5/ 
w kształcis ostrosłupów o podstawia trójkę
tów, a między nimi 1 między dwoma parami 
otworów w narożach obrysu wykonana sę po czte
ry identyczne otwory /6/ w kształcie ostro
słupów e podstawie kwadratów, przy czym 
wszystkie sąsiadujące ze sobę krawędziš pod
staw otworów w widoku sę do siebie równoleg
łe. Zbieżności krawędzi tworzących otworów 
wynoszę 2 : 125. /3 zastrzeżenia/ 

(71) Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkanio
wego Przemysłu Węglowego "KOMBUO", 
Mysłowice 

(72) Rożnowski Benedykt, Hertman Stanisław, 
Zgóralski Adam, Haduła Marian 

(54) Element budowlany 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wy
konywania podmurówek studzienek bez koniecz
ności ścinania elementów budowlanych. 

Element budowlany ma postać graniasto-
ałupa o podatawle w kształcie trapezu równo
ramiennego, w którym stosunek wysokości /h/ 
do długości dłuższej podstawy /a/ wynosi 1,1-
-1,4, natomiast stosunek długości krótszej 
podstawy /b/ do dłuższej podstawy /a/ wynosi 
0,6-0,8. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) E040 Ul(2l) 87609 (22) 89 06 16 
(75) Guzek Józef, Boguchwała k. Rzeezowa 
(54) Filtr rynnowy 
(57) Filtr rynnowy ma kształt monolitycznego 
stożka ściętego zakończonego częśclę walcowe 
przy czym tworzące tego atożka 1 walca stano
wię żebra /3 i 4/ równomiernie rozaieazczons 
na niej 1 przytwierdzone do górnej perforowa
nej powierzchni kołowej /5/. Owa żebra /*/ 
usytuowane naprzeciw slabie o długości o połowę 
krótszej od pozostałych żabar /3/ zakończone sę 
odsądzeniem złożonym z elementu poprzecznego 
/6/ leżęcego na tworzęcej stożka zakończonego 
dwoma żebrami /7/ usytuowanymi prostopadło 
do elementu poprzecznego /6/. /2 zastrzężenia/ 
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4(51) E05B Ul (21) 87431 (22) 89 05 30 
(71) SIMP -ZORPOT- Ośrodek Doradztwa 

Technicznego, Warszawę 
(72) Szydłowski Michał, Lasocka Marla, 

Lagierska Magda 
(54) Zaaek 
(57) Zaaek ekłada się z zaapołu /1/ czterech 
płaskowników osadzonych przesuwnie na usta
lających kołkach /5/ zasuwy /2/, czterech 
sprężyn /3/ drutowych zaczepionych z Jednej 
strony w zeapola /l/ a z drugiej - na Monta
żowych kołkach /6/ obudowy /8/. Oo boku za
suwy /2/ przytwierdzone aa obrotowo nitaai 
/7/ dwie zapadki /4/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) E210 Ul(21) 87491 (22) 89 06 06 

4(51) E21C Ul(21) 87515 (22) 89 06 07 
(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji 

Autoaatyzacji i Elektroniki Górniczej 
"POLMAG-EMAG" Fabryka Zmechanizowanych 
Obudów ścianowych "FAZOS", Tarnowskie 
Góry 

(72) Dziuk Dan. Herdzlk Kazimierz, Spałak 
Kazialarz 

(54) Przegub główny górnicze 1 obudowy 
žnechenizowanej 

(57) Przegub tworzy sworzeń /l/ przełknięty 5rzez otwory wykonane w łączonych podzespo-ach /2 1 3/. Sworzań /l/ ograniczony Jest z 
JsdnsJ strony przetyczka /&/ umieszczona w 
nakładce /4/, a z drugiej strony płytka /10/ 
z otworem /li/. 

Powierzchnia przetyczki /6/, która styka 
się zs sworzniem /l/ jsst płaska, a poaiędzy 
podłużnymi krawędziami /7 1 8/ tej powierzchni 
zawarty Jsst kołowy odcinek /9/ końca aworznia 
/l/. /4 zastrzeżenia/ 

3 

(71) Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla 
"WSCHÓD'' Kopalnia Węgla Kaaiannago, 
Bogdanka 

(72) Plewka Hieronim, Kózek Bolesław, 
Kandzia Antoni, Damo Laazak, Perek Jan, 
Sawka Bohdan 

(54) Rozpora chodnikowej obudowy górniczej 
(57) Rozpora wykonana jest z prostego odcinka 
chodnikowej obudowy górniczej 1 aa przy obyd
wóch końcach symetryczne wycięcia /Z/ w ścian
kach bocznych profilu. Každé z wycięć /2/ aa 
kształt w widoku czołowym zbliżony do trójką
ta prostokętnego skierowanego zsoblonyn wierz
chołkiem /V w kierunku dna /4/ profilu, a w 
krawędzi /5/ prostopadłej do długości /l/ bez
pośrednio przy kołnierzu /6/ profilu aa wzdłuż
na wybranie /!/ na klin aocujęcy. Wewnętrzna 
krawędź /9/ wzdłużnego wybrania /7/ oddalona 
Jest od wierzchołka /3/ wycięcia /2/ o odległość 
/b/ równe wysokości /h/ kołnisrza /6/ profilu 
obudowy chodnikowej. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) E21D Ul(21) 87600 (22) 89 06 15 
(71) Przedsiębiorstwo Autoaatyzacji i 

Elektroniki Górniczej "POLMAG-EMAG" 
Tarnogórska Fabryka Urządzeń Górniczych 
"TAGOR", Tarnowskis Góry 

(72) Domański Piotr 

(54) Przyrząd do montażu. zwłaszcza podzespołów 
ciernych stojaków górniczych 

(57) Przyrzęd aa cylinder /2/ nierozłęcznie 
połączony z podstawa /l/. Na zewnętrznej po
wierzchni cylindra /2/ aa wykonane prostokątne 
otwory /3/, a wewnątrz cylindra /2/ współoaio-
wo względea osi symetrii /6/ cylindra /2/ aa 
usytuowany przelotowy otwór /9/ o zaisnnej 
średnicy. Przelotowy otwór /9/ o mniejszej éred-
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nicy Jest rozłącznie połączony ze śruba /8/. 
Na śrubie /8/ Jest osadzona tuleja /7/ maję-
ca na swej zewnętrznej powierzchni, skośnie 
w stosunku do osi symetrii /6/ cylindra /2/, 

wyżłobione rowki prowadzące /3/. Z rowkami 
prowadzącymi /5/ sa w stałym kontakcie szczęki 
/A/ euwliwie umieszczone w prostokątnych ot
worach /3/. /A zastrzeżenia/ 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; 
TECHNIKA MINERSKA 

4(51) F02M Ul(21) 87597 (22) 89 06 16 
(75) Romanowski Zbigniew, Warszawa 
(54) 0szczędzacz paliwa samochodów 

czterosuwowych 
(57) Oszczędzacz paliwa w postaci wkładki 
charakteryzuje się tym, że wkładka /1/ ma 
kształt płytki czworobocznej z zaokrąglonymi 
narożami, mającej w narożach otwory /Z/ a na 
powierzchni otwory /3/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) F04B Ui(21) 87516 (22) 89 06 07 

4(51) F02M U1 (21) 87598 (22) 89 06 16 
(75) Romanowski Zbigniew, Warszawa 
(54) Oszczędzacz paliwa samochodów 

czterosuwowych 
(57) Oszczędzacz w postaci wkładki charakte
ryzuje się tym, że wkładka o zarysie trójkąta 
z dwoma zaokrąglonymi narożami i Jednym naro
żem ściętym ma występ /2/ o zarysie krzywo
liniowym oraz ma otwory /3/ mocujące a na po
wierzchni występu /2/ przelotowe otwory /A/. 

/1 zeetrzeżenie/ 

(71) Zakłady Chemiczne "BLACHOWNIA". 
Kędzierzyn-Kożle 

(72) Kłosiński Oózef, Kozłowski Mieczysław 
(54) Układ sterowania pompą 
(57) Układ sterowania charakteryzuje eię tym, 
że pływaki /9/ zamocowane na rurce dlamagne-
tycznej /8/ poprzez magnesy /10/ stałe, od-
działywuję na kontaktrony, które poprzez łącz
nik triak 1 etycznik starują pracą silnika. 

/l zastrzeżenie/ 

4(51) F15B U1(21) 87518 (22) 89 06 10 
(75) Ferenc Feliks, Zaborów, Soenowski Jacek, 

Warezawa 
(54) Siłownik 
(57)" Siłownik w głowicy /A/ oraz podstawie /5/ 
zawory zwrotne /13, 14/, których kanały odloto
we /17, 18/ połączone są z objętością usytuowa
ną nad powierzchnią roboczą tłoka /l/ w cylind
rze roboczym /3/. /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) F16B Ul(21) 87418 (22) 89 05 24 
(71) Katowickie Gwarectwo Węglowe Kopalnia 

Węgla Kaalennego "STASZIC", Katowice 
(72) Gorzkowaki Adam 
(54) Podkładka dystansowa 
(57) Przedmiotem zgłoszenia Jeet połączenia 
uchwytu atropnlcy z prowadnica osłony. 
Połączenie uchwytu stropnicy z prowadnica 
osłony charakteryzuje ale tym, że aa podkład
kę dystansowa /A/ o kształcie cylindrycznym, 
umieszczone na sworzniu poleczenia przegubo
wego /6/, poalędzy uchwytem atropnlcy tylnej 
/2/ a łącznikiem /3/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) F16C U1 (21) 87593 (22) 89 06 14 
(71) Fabryka Samochodów Małolitrażowych, 

Bielsko-Biała 
(72) Michalik Rudolf, Wójcik Wojciech 
(54) Obudowa przegubu elastycznego, zwłaszcza 

tło samochodu 
(57) Obudowa przegubu według wzoru etanowi 
cienkościenny odlew korzystnie z żeliwa efero-
idalnego, który cały obwód zewnętrzny /!/• o 
szerokości większej od połowy szerokości tej 
obudowy przegubu Jest pofalowany w postaci na 
przemian rozmieszczonych rowków płyt szych' /A/ 
i rowków głębokich /5/, pomiędzy którymi znaj
duję się garby /3/, przy czym na przedłużeniu 
rowków głębokich /5/ umieszczone aę otwory 
przelotowe /6/ z gwintem, zaś powierzchnie 

wewnętrzne otworu kształtowego /10/ maję chro
powatość odpowiadająca aurowej powierzchni 
odlewu z formy piaskowej. /1 zestrzężenie/ 

4(51) F160 Ul(21) 87588 (22) 89 06 13 
(71) Zakłady Sprzętu Mechanicznego "URSUS", 

Chełmno 
(72) Frankowski Józef 
(54) Podwójne sprzęgło cierne 
(57) Podwójna sprzęgło cierna, posiadające 
oaadzone współśrodkowo na wałku pełnym i wyd
rążonym dwie tarcze sprzęgłowa, z których każ
dej przyporządkowana jest tarcza dociskowa, 
przy czym tarcza dociskowa znajdujące się pod 
działaniem eprężyn zaopatrzone sę w występy, 
które służę do zabierania drążków cięgnęcych 
lub kołków, równoległych do osi sprzęgła i 
umieszczonych na Jago czołowe 1 stronis, a każ
da z dźwigni wyłęczajęcych, służęcych do uru
chamiania drążków cięgnęcych Jednej tarczy do
ciskowej , zawieszona jest wshliwle ne czopie 
przymocowanym do pokrywy i zaopatrzona w śrubę 
regulacyjne do uruchamiania kołka, przechodzą
cego swobodnie przez pokrywę i przesuwającego 
drugą tarczę dociskowe, charakteryzuje aię tym, 
że kołek /16/ przesuwający tarczę doclakowę 
/A/ Jest połęczony z nię na stałe przez zamoco
wanie go, korzystnie, w przelotowym otworze 
tej tarczy. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) F16H Ul(21) 87473 (22) 89 06 02 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obrabiarek i 

Urządzeń Specjalnych Oddział Motoreduk
torów 1 Reduktorów, Bielsko-Biała 

(72) Oanel Tadeusz, Zemanek Oanuez. Keapny 
Zygmunt, Szelęg Staniaław 

(54) Napęd atożkowo-walcowy czterostopniowy 
pionowy 

(57) Napęd charakteryzuje aię tym, że poziome 
płaszczyzna podziału korpusu na dwie części 
/l, 2/ przechodzi przez oś /X/ wału wejściowego 
a dolna część /2/ korpuau me zawężoną szero
kość w stosunku do zunifikowanej z górnymi 
pokrywami reduktorów pionowych walcowych sze
rokości części górnej /l/. Pionowe żebra 
/9, 9/ maję grubość doatosowanę do nagwinto
wanych w nich otworów, do których w części 
dolnej /2/ korpusu poprzez śruby /6/ przykrę
cone sę oddzielnie listwy /5/. 

W gwintowanych otworach części górnej 
/l/ mocowane aę inne elementy układu napędowe
go. Z boku do części górnej /l/ i dolnej /2/ 
korpuau śrubami /&/ przykręcony Jest moduł 
/7/ aajęcy korpus w kształcie tulei z kołnie
rzem 1 oaadzony w tym korpusie zębnik stożkowy. 

/I zastrzeżenie/ 
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4(51) F16L Ul(21) 87670 (22) 89 06 27 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Budownictwa Inżynieryjnego 
HYDROBUDOWA", Warszawa 

(72) Kaczorowski Andrzej, Starczewekl 
Stanisław, Szulborska Helena, Pawulaka 
Elżbieta, Sekuła Darzy 

(54) Rura żelbetowa, zwłaszcza do przecieku 
(57) Rura na postać walca zakończonego z obu 
stron częściami końcowymi. Cała powierzchnie 
czołowa /l/ rury stanowi czynna powierzchnię 
naciskowe i jest równa powierzchni przekroju 
poprzecznego części końcowej rury. Na obu 
częściach końcowych rura aa odeadzenla /2/ 
na pierścień stabilizujęcy dwie rury zetknię
ta powierzchniami czołowymi /l/. Rura aa w 
części płaszczowej otwory iniekcyjne /3, 4, 
5, 6, 7/ do podawania iniaktu. W częściach 
końcowych rura aa zbrojenie /8/ spiralne po
wierzchni czołowych /1/. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) F16P U1(21) B7547 (22) 89 06 08 
(71) Spółdzielnia Pracy Metalowców, Goatyń 
(72) Brzozowski Leszek, Horała Edmund, 

Nowak 3an 
(54) Osłona piły tarczowej 
(57) Osłona umieszczona Jest nad piłę tarczo
we /3/ w pobliżu klina rozszczepiającego /4/ 
i wspornika /5/. W górnej części osłony znaj
duje się uchwyt /8/ oraz poniżej umieszczono 
sa listwy /9/ rozmieszczone po obu ścianach 
bocznych /6/. Uchwyt /8/ Jednym koncern zamo
cowany Jest na śrubie /10/ umieszczonej we 
wsporniku /5/, w środkowej części połączony 
Jest ze ścianami bocznymi /6/, a .drugi Jego 
koniec wystajęcy poza osłonę złączony jest 
rękojeścią /11/. Listwy /9/ połączona sę ze 
wspornikiem /5/ i ścianami bocznymi /6/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) F21L Ul(21) 87566 (22) 89 06 12 
(75) Mańka Kazimierz, Poznań 
(54) Lampa naftowa 
(57) Lampa charakteryzuje się ty , że aa dno 
zbiornika /l/ paliwa, które spoczywa na po
ziomej, talerzowej podstawie /6/, a obejma 
/5/ zbiornika /l/ składa się z czterech łuko
wych ssgmsntów /7, 8/. Dws przeciwległe seg
menty /7/ sę przytwierdzone swymi końcami do 
podstawy /6/ za pomoce pionowo rozpostartych 
płaskowników /9/, natomiast końce dwóch po
zostałych segmentów /8/ sę złęczone z dolnymi 
końcsmi wsporczych prętów /10/. Górne końce 
wsporczych prętów /10/ sę przytwierdzone do 
talerzowej osłony /li/, znajdującej się w pew
nym odstępls ponad górne krawędzie klosza /4/, 
przy czym średnica osłony /li/ przewyższa dwu
krotnie średnicę obejmy /5/ zbiornika /l/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) F21L U1(21) 87567 (22) 89 06 12 
(75) Mańka Kazimierz, Poznań 
(54) Lampa naftowa 
(57) Laapa charakteryzuje się tym, że zbiornik 
/l/ paliwa aa od spodu i z wierzchu talerzowe 
nakładki /5, 6/, przy czym ze spodniej nakładki 
/5/ wystaje prostopadle w dół osiowy, nośny 
drężek /9/, a do wierzchniej nakładki /6/ sę 
przytwlsrdzone obwodowo dolne końce pionowych, 
wsporczych prętów /11/. Górns końce wsporczych 
prętów /l1/ sę złęczons z obwodem talerzowej 
osłony /12/, rozpostartej ponad górne krawędzie 
kloaza /4/, przy czym średnica osłony /12/ prze
wyższa dwukrotnie średnicę nakładek /5, 6/ 
zbiornika /1/. /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) F21S Ul(21) 88327 (22) 89 09 04 
(71) Spółdzielnia Inwalidów "NAPRZÓD", 

Sosnowiec 
(72) Mitka Marek, Greezczyńeki Tadeusz 
(54) Lampa stołowa 

(57) Laape stołowa aa podstawę /l/ w kształ
cie czaszy zakończona u dołu stylizowanymi 
nóżkami /2/. Górna część podstawy /l/ Jest 
dzielona 1 zaopatrzona w uszy /3/. Oo pod
stawy /l/ zaaocowany Jest koszyk /4/ 1 pod-
trzyaka klosza /5/, na która nałożony Jsst 
klosz /6/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) F21S Ul(21) 88328 (22) 89 09 04 

(71) Spółdzielnia Inwalidów -NAPRZÓD'. 
Sosnowiec 

(72) Fldyk Oerzy, Bernaś Ryszard 
(54) Lampa ścienna 
(57) Laapa ścienna składa ale z podstawy /l/, 
ranienia /2/ 1 słupka /3/ majęcego koszyk /4/ 
i oprawkę /5/. Podstawa /l/ Jest w kształcie 
atożka ściętego utworzonego z walców o zmniej
szających się średnicach 1 równych grubościach. 
Ramię /2/ 1 słupsk /3/ maję nacięte rowki nm 
kształt litery V, pomiędzy którymi powierzch
nia Jest kulista przy czya ałupek /Z/ zakoń
czony Jeet stożkiem. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) F21V U1 (21) 87511 (22) 89 06 09 
(71) Zakłady Sprzętu Oświetleniowego 'POŁAM', 

Gdańsk 
(72) Ryżkowakl Dariusz, Borczon Szczepan, 

Trawickl Roman, Chudoba Zdzisława, 
Pałach Kazimierz, He dry eh Wojciech, 
Florczak Stanlaław, Pawłowski Stanlaław 

(54 ) Oprawa oświetleniowa biurkowa 
(57) Oprawa aa osadzone przesuwnie na statywie 
/3/ rękojeść /5/, do której zaaocowany jaat 
obrotowo uchwyt /21/, na końcu którego przymo
cowany jaat wachllwie klosz /22/ stanowiący 
osłonę wspornika /24/ zespołu odbłyśników /25/. 
Zespół odbłyśników /25/ aocowany jeet do wspor
nika /24/ za poaocę wkrętów /28/, na których 
oaadzone sę dystansowe eleaenty /29/. Oprawa aa 
podstawę zaopatrzone w elaetyczny, stabilizu
jący pierścień /7/, a na krawędzi zespołu od
błyśników /25/ aa założone elastyczne opaskę, 
zaopatrzone w gniazda do nocowania raatra. 

/3 zastrzeżenia/ 
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4(51) F230 
F16H 

Ui(21) 87563 (22) 89 06 09 

(71) Zakład Doświadczalny Instytutu 
Górnictwa Naftowego 1 Gazownictwa, 
Kraków 

(72) Mara Staniaław, Wojtowicz Laazak, 
Kublńekl Zbigniew, Maałyk 3an 

(54) Mechanizm napadu przepuetnlcy, zwłaaz-
cza gazowego palnika nadmuchowago 

(57) Mechanize napadu przepuatnlcy aa ailnlk 
elektryczny /l/ poleczony bezpośrednio Z 
przekładnią redukcyjna /2/, ualaazczony na 
wapólnya wala /3/, na którym zabudowana Jaat 
cierna sprzęgło przeciążeniowe /4/ połączone 
z zeapołaa krzywek /5/, które z kolei połą
czone śa z przepuetnlca /6/ palnika /7/. 

/l zastrzeżenie/ 

4(51) F24F Ul(21) 87504 (22) 89 06 08 
(71) "INWGAZ" Zakład Innowacyjno-Wdrozenlowy, 

Warszawa 
(72) Piątkowski Aden, Chalellńakl Bogusław 
(54) Obudowę wlotu powietrza 
(57) Obudowa akłada ale z koaory /l/ z otwo
rem /4/ w tylniej science /5/ oraz z dwiema 
pionowymi prowadnicami /6/ na zewnętrznych 
krawędziach tylnej ścianki /5/« z kanału wlo
towego /2/ z kołnierzem /7/ oraz z elementu 
zabezpieczającego /3/ z wycięciem na kanał 
wlotowy /2/ 1 z odgięta poziomo półka /10/ Mo
cowana do koaory /i/, wsuwanego w prowadnica 
/6/ 1 blokującego kołnierz /7/ kanału wlotowe
go /2/. /1 zastrzeżenie/ 

4 ( 5 1 ) F24H U l ( 2 1 ) 87508 (22 ) 89 06 07 

(75) Ginter Jacek, Poznan 
(54) Kocioł centralnego ogrzewania, zwłaszcza 

do spalania miałow węglowych 
(57) Kocioł aa wewnątrz koaory palaniakowaj 
/2/ uaytuowany ruazt wodny /5/ w poatacl 
równoległych przewodów, mających w przekroju 
poprzecznym keztałt kwadratu, z nachyleniem 
płaszczyzny nośnej w stronę Seleny tylnej /">/ 
pod katem 3°. Ponadto wewnątrz komory /Z/ znaj» 

duje ai« przegroda pionowa /8/ wykonana z 
przewodów stalowych o przekroju zamkniętym. 
Przewód stalowy przegrody /8/ aa kształt li
tery "L". /3 zastrzeżenia/ 

4(51) F24H Ul(21) 87557 (22) 89 06 09 
(75) Rutkowski Tadeusz, Gdańsk 
(54) Wkład grzejny 
(57) Wkład grzejny do bojlerów z podstawy. 
grzałki 1 teraoatatu, charakteryzuje clę tym. 
Ze aa wydłużona grzałkę elektryczne /l/ umiesz
czone w oałonia /2/, atopnlowo zwężonej ku gór
nej części bojleré /8/. przy czym etoaunak po
wierzchni wewnętrznej osłony /2/ w części za
wierajęcej grzałkę /l/ do przekroju poprzecz
nego grzałki wynosi 1 do 5, zaś w dolnej części 
osłonš /2/ aa co najeniej jeden rzęd otworów 
/3/, a długość oałony ,/2/ Jest mniejsza od 
długości rurki spustowej /7/. 

/2 zastrzelenia/ 

4(51) F26B 
C13F 

Ul(21) 87601 (22) 89 06 15 

(71) Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, 
Świdnica 

(72) Dworkln Aleksander, Raezklewicz Wiesław, 
Skórskl January, Rutkowski Kazimierz, 
Baszak Eugeniusz, Błachowlcz Stanisław 

(54) Bębnowa euazarko-achładzarka. zwłaszcza 
do cukru ~ 

(57) Suazarko-achładzarka aa taluzjowy bęben 
/l/ i zamykajęce go od czół nieruchome ściany 
/2/ i /5/ z króćcami doprowadzenia powietrza -
goręcago /4/ z przodu 1 zlanego /7/ z tyłu. 
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Przy wlocie 1 przy wylocie bębna /l/ aa ona 
związane za ścianami zamykającymi /2/ 1 /5/ 
1 współpracujące z każdej etrony bębna z obo
ma koncentrycznymi kołnierzami bębna /1V 1 
/l5/, azczotkowa llatwy uszczelniające /17/ 
ze szczotkami wykonanymi za sprężystego wło
sia. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F26B Ul (21) 87603 (22) 89 06 15 
C13F 

(71) Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, 
Świdnica 

(72) Oworkln Aleksander, Raezklewlcz Wiesław, 
Skórakl January, Rutkowski Kazimierz, 
Baazak Eugeniuaz, Błachowlcz Staniała» 

(54) Bębnowa, wapołprądowa euazarko-ochładzar-
ka, zwłaszcza do cukru 

(57) Suezarko-achładzarka aa z przodu bębna 
/1/, na atyku obejmujących wloty kołowych ka
nałów powietrza /5/, /6/ koncentrycznych czo-

4(51) S01B Ul(21) 87507 (22) 89 06 07 
(71) Centralna Laboratoriua Optyki, Warszaw» 
(72) Molier Oan, Badowaki Leełew, Kozłowski 

Toaasz 
(54) Hlkrointerferometr 
(57) Mlkrointerferoaatr akłada ale z alkroe-
kopu /1/ polaryzacyjno-lntorferencyjnago 1 

łowych kołnierzy atykowych /7/, /8/, /9/ z 
przednia ściana /l1/, związana ze ściana /li/ 
1 dosunięte czołea do kołnierzy atykowych /7/, 
/8/, /9/ azczotkowa llatwy uezczalnlejęce 
/17/ ze szczotkami wykonanymi ze sprężystego 
włoala. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) F41H U1(21) 87612 (22) 89 06 17 
(71) Wojskowy Inatytut Techniki Pancernej 

1 Samochodowej, Sulejówek 
(72) Fret Józef, Durka Andrzej, Orłowski 

Leszek, Plakareki Jarosław 
(54) Pulpit blokady wyrzutni pocieków dyanych 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
skonstruowanie pulpitu blokady wyrzutni dym
nych, gdy wezyatkle włazy pojazdu bojowego 
nie są zamknięte. 

Pulpit do blokady wyrzutni pocisków dym
nych o budowla skrzynkowej as trzy wsporniki 
/l/ do aocowanla przytwierdzono do ścianek 
bocznych pulpitu. W dolnej prawej części płyty 
czołowej /4/ wmontowany Jest przycisk /6/ 
odblokowania wyrzutni, przsd którym w Jsgo osi 
pionowoJ ualsszczone sa Jsdns nad druga, dwia 
świeące diody kontrolna /7/ 1 /8/, zaś po 
lawej stronia płyty czołowej /4/ zamocowany 
Jaat wyłącznik /5/ zaailanla pulpitu, a do dol
nej bocznej ścianki pulpitu przykręcony Jest 
uchwyt agregatowy /2/. /1 zastrzeżenie/ 

odejmowanej rękojeści /Z/ z oświetlacza», za
silany» bateryjnie. 

Mikroakop /l/ składa się z okulara /3/ i 
tubusa /4/, w którym znajduję się elementy op
tyczno i polaroid /5/, płytka światłodzlelęca 
/6/, pryzaat dyferancjalny /7/, obiektyw /8/, 
polaroid /9/ 1 soczewka oświetlacza /10/. 
W przedniej części tubuaa /4/ znajduje alę 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

J 
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wymienny uchwyt /li/ dostosowany do średnicy 
osadczej złącza światłowodowego lub światło
wodu. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) 6010 U1(21) 87575 (22) 89 06 13 

4(51) G01B Ul(21) 87622 (22) 89 06 15 
(71) Zakłady Przemysłu Metalowego 

"H. CEGIELSKI". Poznań 
(72") Radwański Januez, Mańka Marla 
(54) Czujnikowy sprawdzian szczękowy 
(57) Czujnikowy sprawdzian szczękowy, zwłasz
cza do sprawdzania głębokości rowków znaj
dujących się w trudno dostępnych miejscach na 
wałkach, charakteryzuje ala tym, ta stanowi 
go szczęka stała /1/ w kształcie litery L, 
na której zamocowane jaat przaauwnla ramię /5/ 
równoległe do pryzmy /2/ szczęki stałej /l/ 
i zaopatrzona w otwór prostopadły do taj pryz
my /2/. zaś w otworzą ramienia /5/ osadzony 
Jaat przaauwnla na poprzecznym kołku /6/ tło
czek /7/ oraz sprężyna /10/, a otwór jaat 
z jednego końca nagwintowany, przy czya ramię 
/5/ Jaat związana za szczękę /l/ za pomoce 
śruby zaelakowaj /4/ przechodzącej przaz ok
rągły otwór w ramieniu /S/ 1 podłużny otwór 
/3/ w azczęce /1/. /3 zastrzeżenia/ 

(75) Faudrowlcz Agnieszka, Warszawa 
(54) Oprawka długoplaowa do plottarów 
(57) Calaa wzoru użytkowego Jaat oprawka Przeznaczona do kreślenia na plottorza ryaun-ów przy utyciu standardowych wkładów długo-
pisowych za akrzydałkaal. 

Zgodnla z wzorem wkład /3/ umieszczony w 
oprawca utrzyaywany jest wa właściwej pozycji 
przaz otwory prowadzące w trzonie /l/ 1 w nak
rętce /2/, a dociskany do powierzchni roboczej 
plottara przez epręzynę /5/ umieszczone na 
wkładzie od strony bardziej odległej od koń
cówki kulkowej /6/ wkładu. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01F U1(21) 87591 (22) 89 06 14 
(71) Centralny Ośrodek Badawcze-Projektowy 

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

(72) Szczagodzlńekl Henryk, Marek Adaa, 
Gilewski Tadeuaz 

(54) Naczynie do pomiaru natężenia przepływu 
wódy 

(57) Naczynia do poalaru natężenia przepływu 
wody przeznaczono jeet do kont ro l i pracy egre-

A-A 
Al 
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gatów pompowych w proceais odwadniania stu
dziennego, zwłaszcza w kopalniach odkryw
kowych. 

Naczynie charakteryzuje ala ty», ±e aa 
w części poaiarowaj wydzielona pionowa przeg
roda kieszeń /4/, przy czya w bocznej ścia
nie kieszeni /4/ osadzona sa wypływowa koryt
ka /5/, a w dnia /l/ wypływowa tulejki /6/. 
Rurkowy wskaźnik /3/ pozloau wody aa nanie
sione akalę /8/ w jednostkach natężenie prze
pływu. Każda koryto /5/ w części oaadzonej 
w ścianie bocznej aa kształt tulejki z wywi
nięty» na zewnętrz kołnlarzaa /7/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) 601N U1(21) 87486 (22) 89 06 06 
(71) Centralna Laboratorium Optyki, Warszawa 
(72) Kozłowaki Tomasz, Chrobak Tadeusz, 

Muller Jan 
(54) Monochroaator do apektroaetru 
(57) Monochroaator Jest zaopatrzony w zespół 
źródła /6/, zespół filtru /7/ odcinajęcego 
drugi rząd ugięcia, zespół fotoodbiorników 
/8/ oraz zespół napędu siatki /9/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) G01N U1(21) 87577 (22) 89 06 12 
(71) Politechnika Gdańska, Gdansk 
(72) Juchniewicz Roauald, Walaszkowski Jerzy, 

Sokolski Wojciech, Bohdanowicz władysław, 
Stankiewicz Elżbieta, Rozwadowski Jacek 

(54) Elektroda siarczanowledziowa stosowana 
do terenowych poalarów korozyjnych 

(57) Elektroda wykonana jaat w poataci rdzanla 
miedzianego /l/ ualaazezonago w koaorza z elek
trolitem /2/ wawnętrz nieprzewodzęcej pręd elek
tryczny oełony /3/. Rdzeń aladzlany /!/ aa pos
tać gęsto zwiniętej spirali z elektrolitycznie 
czystego drutu aiedzianego o rozwiniętej po
wierzchni. Wnętrze spirali rdzanla aiedzianego 

/l/ wypełniona jaat kryształami uwodnionego 
siarczanu aiadzlowago /4/. Do rdzanla aie
dzianego /l/ dołęczony Jest w sposób nieroz
łączny przewód pomiarowy /5/. Elektrolit /2/ 
wawnętrz osłony /3/ oddzielony jaat od oto
czenia porowate przegrodę /6/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01N Ul(21) 87683 (22) 89 06 27 
(30) 89 06 11 - Międzynarodowa Tarki Poznańskie 
(71) Wytwórnia Sprzętu Zootechnicznego 

-ZOOTECHNIKA", Kraków 
(72) Sokalaki Toaaaz 

' (54) Hlgrpwetr włosowy 
(57) W higrometrze korpus /1/ i pokrywa wyko
nana aę aatodę wtryakowę z tworzywa sztucznego 
wraz z uformowanymi w nich alaaantaal konatruk-
cyjnymi. Obie części hlgroaotru aę zaaknlęte 
na całym obwodzie, przy czya korpus /1/ ma do-
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datkowo perforację. Korpus /l/ na w dnie u for
sowana dira wsporniki wrzeciona, cztery wspor-
niki /14/ podzlelnl, zaczep /16/ sprężyny na
ciągowej /12/, gniazdo /17/ uchwytu /18/ oraz 
gniazdo /19/ listwy zaciskowej /20/. Natomiast 
w pokrywie uforaowane Jeet gniazdo szybki wraz 
z trzema trzpieniami, na które nałożone są 
tulejki sprężyste do przytrzymywania szybki, 
jak tez sprężysta obejma termometru oraz dwa 
otwory nad listwę /20/.0ble części higrometru 
poleczone aę za pomoce sześciu bocznych zat
rzasków pokrywy wprowadzanych w odpowiadające 
la wycięcia korpusu /1/. /1 zastrzeżenie/ 

4(511 G05D U1(21) 87549 (22) 89 06 08 
(71) Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu 

Domowego "PREOOM-TERMET", Świebodzice 
(72) Pękał Tadeuez, Dobosz Władysław, 

Ładowaki Paweł, Baryekl Tadeuez 
(54) Regulator temperatury poaleezczoń 
(57) Regulator temperatury pomieszczeń zawie
ra czujnik temperatury w postaci paea bime
talowego /2/ obustronnie utwierdzonego na 
podporach /l i 4/, który przylega środkowe 
częścią do występu dźwigni przenośnej /3/. 
Ramię atakujące dźwigni /5/ operte jest o 
przycisk wyłęcznika migowego /6/, który wle
czony jest w obwód przeeterowanla elektrycz
nego /7/. Przeciwległe ramię dźwigni /8/ za
kończone jest wkrętem regulacyjnym /9/, przy-
legejęcya końcówkę ślizgowe do krzywki naa-
tawnej /10/. Krzywka nastawna /10/ wyposażona 
jeet w pokrętło uatawcza /li/ z podziałkę 
temperaturowe /12/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G12B Ul(21) 87604 (22) 89 06 15 

(71) Instytut Techniki Cieplnej, Łódź 
(72) Skonieczka Rowan, Kucharski Edward 
(54) Obudowa przetwornika drgań aechanlcznych 
(57) Obudowa aa okrągłe podstawę /PO/ Z otwo
rami nocującymi, w które wkręcona jeet obudowa 
cylindryczna /OB/ zaaknięta od góry pokrywę 
/PK/. W dolnej części obudowy cylindrycznej 
/OB/ przymocowane Jeet śrubaal /SL/ złącz» 
elektryczne /ZL/ a za poaocę wkrętów docis
kowych /WK/ zaaocowany Jeet obwód Magnetycz
ny /OM/ przetwornika drgań aechanlcznych. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) G12B Ul(21) 87610 (22) 89 06 16 
(71) Inetytut Techniki Cieplnej. Łódź 
(72) Skonieczka Roaan, Kucharski Edward 
(54) Obudowa przetwornlke drgań aechanlcznych 
(57) Obudowa aa podstawę /PC/ z otworami aoeu-
jącymi i płaakę jedne proatokętnę powierzchnię 
boczne. W podstawę /PC/ wkręcona Jeet obudowę 
cylindryczna /OH/ zaaknięta od góry pokrywę 
/PO/ przymocowane do obudowy cylindrycznej /OM/ 
poprzez uszczelkę pokrywy /UO/ śrubeal pokrywy 
/SO/. Do płaskiej powierzchni podstawy /PC/ 
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DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

4(51) H01F Ul(21) 87279 (22) 89 05 10 
(71) Zakład Budowy Urzędzen Technologicznych 

"UNITRA-ELMASZ* Białystok 
(72) Kaczor Ireneusz, Węaław Adam, 

Cywoniuk Dariusz 
(54) Nawijarka cewek rozmaonoeowu.lscych 
(57) Nawljarka służy do jadnoczeansgo nawi
jania kilku cewek rozmagneeowujęcych w sze
roki* zakresie średnic. Nawljarka charakte
ryzuje eie tym, że wrzeciono /8/ otrzyauje 
napęd od silnika /3/ poprzsz przekładnię pa
sowa /4/ i zabierak /6/ zaaocowany na wałku 
/5/. Na wrzecionie /B/ zamocowane są wyalenna 
bębny /10/ majęce seguenty /14/ i pręty /16/ 
o położeniu regulowanya w zeleżnoecl od śred-
f.icy nawijanej cewki. Nad bębna* /10/ aą nap-
rężacze /23/ i prowadr.ikl /24/. 

/4 zastrzeżenią/ 

4(51) H01H Ul (21) 87492 (22) 89 06 07 
(71) Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewod

ników "CEMI* Zakład Doświadczalny 
Urzędzeń Technologicznych, Warszawa 

(72) Cyngot Mieczysław, Wieczorek Witold 
(54) Przełącznik wlelooozycylny 
(57) Przałęcznlk składa eię z przełącznika 
obrotowego /l/, gałki wskaźnikowej /2/ 1 wałka 
/3/ podtrzymywanego płytkę /5/, która poprzez 
tulejki /6/ przykręcona Jest do przełęcznika 
/1/. Na wałku /3/ oaadzona sę krzywki /A/, a 

do płytki /5/ przymocowana sę alkrołęcznlki 
/7/, których rolki stykaję się z krzywkami 
/4/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) H01R Ul(21) 87570 (22) 89 06 12 
(75) Pętlak Roman, Olsztyn 
(54) Końcówki kablowe do zaciekania 
(57) Końcówki kablowe maję zlutowane, metalo
we tulejkę /3/, na które jest nałożona tulej
ka izolacyjna /4/ trwale z nia połęczona. 
Tulejka izolacyjna /4/ jaat dłuższa od tulejki 
zlutowanej, metalowej /3/ i ma większe śred
nicę wewnętrzne w części, która nachodzi na 
izolację kabla. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) H01S Ul(21) 87517 (22) 89 06 10 
(71) "VIGO" Sp. z o.o.. Warszawa 
(72) Oubik Adam, Kaczmarczyk Bogusław. 

Skrzypczak Marek 
(54) Laser ciągłego działania na ciele etałym 
(57) Laaar cięgłago działania na ciele stałym 
zawiera głowicę laserowe /15/, umieszczone w 
obudowie przeciwpyłowej, której podstawa /27/ 
jest przytwierdzona do płyty granitowej /22/, 
a płytki /29, 30/ są połęczona z układami re-



102 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 6 /424/ 1990 

gulacyjnymi /38, 39/ elementów optycznych za 
pomocą rur /54, 79/ przeciwpyłowych. 

/12 zastrzeżeń/ 

4(51) H01Q Ul(21) 87487 (22) 89 06 06 
(75) Ciesielski Oan, Warszawa 
(54) Antena kierunkowa 
(57) Antena ma na nośniku /l/ zaaocowane ref
lektor /2/, dipol /V 1 dipol /4/ oraz szereg 
di rek torów /5/. Dipol /3/ zamocowany Jest w 
takiej odległości od dipola /4/, te etanowi 
równocześnie reflektor fal decymetrowych. 
Symetryzator /6/ osadzony no dipolu /4/ po
łączony jest poprzez kabel koncentryczny /7/ 
ze zwrotnicę /8/ połączone z dipolem /3/. 
Zwrotnica /8/ aa dołączony bezpośrednio do 
dipola /3/ eyaetryzator /9/ oraz kabel dopro
wadzający /10/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H02B U1 (21) 87553 (22) 89 06 09 

4(51) H02B U1(21) 87488 (22) 89 06 05 
(71) Międzywojewódzka Spółdzielnia 

Niewidomych im. ajr. Edwina Wagnera, 
Słupek 

(72) Bartkoweki Andrzej 
(54) Elektryczna szafka rozdzielcza 
(57) Szafka składa się z dwóch części oddziel
nie zamykanych. W części pomiarowej znajduje 
eię tablica licznikowa /3/ a w części od
biorczej tablica /7/ z osię obrotu /6/, na 
której umieszczone są wyłączniki instalacyjne 
/10/, gniazda siłowe /9/ i wyłącznik główny 
/8/. Oś obrotu /6/ pozwala na wychylenie ku 
przodowi tablicy /?/. W drzwiczkach części 
licznikowej /2/ znajduje się otwór /l/ do 
odczytu wekazeń licznika energii elektrycznej. 
Część pomiarowe od części obwodów odbiorczych 
oddziela przegroda /5/ wykonana z blachy sta
lowej . /l zastrzeżenie/ 

(75) Hołoga Zygaunt, Katowice 
(54) Elektryczny łącznik koapensacyjny 

pakietowy 
(57) Łęcznlk aa dwa, równolegle do elebie 
ueytuowane pakiety /l, 2/ taśa elektroprzewo
dzących.Znajdujące się obok elebie końce tych 
pekletów połączone eę z przyłączeniowym sty
kiem /5/ majęcya przelotowe otwory /6/. 
W nakładkach /8/ oraz w końcach pakietów /l, 
2/ znajduję się wepółoeiowo ze eobę ueytuowa
ne otwory /9/, w których oaadzone eę nity 
/li/. Pomiędzy pakietami /l, 2/ taśa utworzony 
jest odstęp /7/. Na zewnętrznych powierzch
niach pakietów /l, 2/, etyków /5/ oraz nakła
dek /8/ znajduje eię warstewkę /12/ ciała 
czarnego. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) H02B U1(21) 87554 (22) 89 06 09 
(75) Hołoga Zygaunt, Katowice 
(54) Elektryczny łącznik koapeneacyjny 

pakietowy 
(57) Łęcznlk składa się z pakietu /5/ elas
tycznych elektroprzewodzęcych taśa /l/ i /3/f przy czya taśmy /l/ aaję rowkowe przetłocze
nia /2/ ueytuowane poprzecznie do dłuższych 
boków pakietu /5/ 1 znajduję eię poalędzy płas-
klei taśaaai /3/. Końcówki /4/ taśa /l/ 1 /3/ 
aę płaekle. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) H02G Ul(21) 87555 (22) 89 06 09 
(75) Hołoga Zygaunt, Katowice 
(54) Osłona rurowa ęzynoprzewodu ollnoprędo-

wego 
(57) Oełona rurowa ęzynoprzewodu eilnoprędo-
wego aa przelotowe otwory /4/ o kształcie owal
nym, przy ezya w każdym z tych otworów osadzo
ny jest wspornik /3/ izolatora /7/. 

Po każdej z obu stron wspornika /3/, w 
owalnya otworze /4/ osłony rurowej /2/, znaj
duje alę ekwipotencielne wkładka /l/. Wkładka 
/i/ stanowi konstrukcyjne całość z uszczelnia
jące - zaaykajęcę pokrywę /5/ owalnego otworu 
osłony /4/. /7 zastrzsżeń/ 
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4(51) H05K Ul(21) 87482 (22) 89 06 05 
(71) Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszech

niania Postępu Technicznego 1 Organiza
cyjnego "INTER-GLOBAL" Sp. z o.o., 
Warszawa 

(72) Piotrowski Grzegorz, Sandurekl Toaaaz 
(54) Obudowa urządzenia elektronicznego 
(57) Obudowa charakteryzuje eée typ, te do 
osłony górnej /3/ przymocowana jest druga 
płytka drukowana /10/t przy czya płytki drukowane górna 1 dolna połączone aa ze sobe 
płaski» kablem elastycznya /9/. Osłona górna 
aa usytuowana prostopadle do niej dwie ścian
ki boczne /4/ o szerokości równej ścianko» 
osłony dolnej. Wszystkie ścianki mają wpusty 
/5/ 1 występy /6/. /S zastrzeżenia/ 
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H02K 
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G01N 
B01D 
C09C 
0 0 9 c 
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5 3 
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2 7 9 9 7 0 

2 7 9 9 7 1 
2 7 9 9 8 0 
2 7 9 9 8 1 
2 8 0 0 8 4 
2 8 0 0 9 8 

2 8 0 3 1 7 
2 8 0 3 4 5 
2 8 0 3 9 0 
2 8 0 5 3 0 
2 8 0 5 5 2 

2 8 0 5 9 3 
2 8 0 5 9 4 
2 8 0 6 3 8 

2 8 0 6 39 

2 

Q01N 
B 6 2 0 
H03H 
H02M 
C07F 
G01L 
H03F 
B23K 
CO70 
0 0 1 B 
4.6 IK 
C01B 
B08B 
B24B 
B2*B 
B65D 
4 0 1 J 
B01F 

B65G 
F01D 

G08B 
H01J 
A.63F 
C08G 
007H 
B08B 
B 2 9 0 
B32B 
C25D 
B21D 

3 

55 
18 
6 5 
6 5 
28 
5 3 
6 6 
12 
27 
2 3 

5 
2 3 

9 

1 3 
13 
20 

3 
6 

2 0 
4 4 
5 9 
61 

5 
2 9 
2 8 

9 
15 
16 
35 
4 2 

1 

2 8 0 7 0 8 

2 8 0 8 5 2 
2 8 0 9 1 3 
2 8 0 9 2 9 
2 8 0 9 3 2 
2 8 0 9 9 8 
2 8 1 0 2 0 

2 8 1 0 6 2 
2 8 1 0 8 8 

28119** 
2 8 1 2 6 5 
2 8 1 3 1 2 

28 l l»29 
2 8 1 5 0 4 
28 1544 

2 8 1 5 6 7 
2 8 1 6 0 6 

2 8 1 6 1 3 
2 8 1 6 9 5 
2 8 1 7 0 9 

2 8 1 7 2 9 
2 8 1 7 5 9 
2 8 1 9 0 6 
2 8 1 9 7 8 
2 8 2 0 0 7 
2 8 2 0 2 8 

2 8 2 0 2 9 
2 8 2 0 3 0 

2 

F 0 2 P 
B01D 
G01V 
G06F 
B01D 
F22B 

C07D 
G055B 
C08F 
B 6 I F 
HO4N 
0O7C 
F23D 
H02K 
C08J 

E 0 3 F 
F16N 
F27D 
F01D 
B24B 
F16H 
BĆ2D 
C01G 
C01G 
C01B 
B05B 
C25D 

C25O 

J 

4 3 
6 

5 6 

5 8 
6 

4 8 
2 8 

5 7 
2 9 
1 7 
6 8 
5 9 
4 9 
6 5 
2 9 

3 8 
4 7 
SO 
4 2 
1 3 
4 6 
18 
2 4 
2 4 
2 4 

7 
3 5 
3 6 



Wykaz numerowy zg łoszonych wzorów uzytkowych opublikowanych w BUP Nr 6/1990 

Nr 
zgłoszenia 

1 

8 6 2 1 9 
8 6 3 6 7 
8 6 5 7 7 
8 7 2 7 9 
8 7 2 8 2 
8 7 3 0 0 
8 7 4 1 8 

874 31 

8 7 4 7 3 
8 7 4 8 1 
8 7 4 8 2 

871*83 
8 7 4 8 6 

8 7 4 8 7 
8 ? 4 8 8 

8 7 4 8 9 
8 7 4 9 0 

8 7 4 9 1 
8 7 4 9 2 

8 7 4 9 3 
8 7 4 9 4 
8 7 4 9 6 
8 7 4 9 8 

8 7 4 9 9 
8 7 5 0 0 

8 7 5 0 1 
8 7 5 0 4 

8 7 5 0 5 
8 7 5 0 6 

8 5 5 0 7 
8 7 5 0 8 

8 7 5 0 9 
8 7 5 1 0 

8 7 5 1 1 
8 7 5 1 2 
8 7 5 1 3 
8 7 5 1 4 

8 7 5 1 5 
8 7 5 1 6 

8 7 5 1 7 
8 7 5 1 8 
8 7 5 3 4 

Int. Cl' 

2 

B65G 
B08B 
B60Q 
H01F 
B66F 
A63H 
F16B 
B05B 
F16Ü 
B23Q 

HO5K 
£04C 
GOfli 
H01Q 
HO 2D 
B66C 
A6IH 

B 2 1 0 
HO TH 
B24B 
A47B 
B05C 
B63B 
B23B 

B65D 
B66C 
F24F 
B23D 
B65H 
G01B 
F24H 
B23D 
B65O 
F21V 
AÓ3B 
DOÓF 
B6OS 
B21C 
F04B 
HO IS 
F15B 
A23G 

Strona 

3 

8 2 
7 4 
8 0 

1 0 0 
8 5 
7 3 
9 3 

91 
9 3 
78 

1 0 3 
8 9 
9 9 

1 0 2 
1 0 2 

8 4 

7 3 
91 

101 
7 8 
7 2 
7 4 
81 
75 
81 
8 4 

9 6 
76 
8 3 
97 
9 6 

7 6 
81 
9 5 
7 3 
8 7 

8 0 
91 

9 2 
1 0 1 

9 2 
71 

Nr 
zgłoszenia 

1 

87535 
87536 
87537 
87538 

87539 
87540 
87541 
87542 

87543 
87544 

87545 
87547 
87548 

87549 
87550 

87551 
87553 
87554 

87555 
87556 

87557 
87558 

87559 
87560 

87561 
87562 

87563 
87564 

87565 
87566 

87567 
87568 

87569 
87570 

87571 

8 7 5 7 5 
8 7 5 7 6 

8 7 5 7 7 
8 7 5 7 8 
8 7 5 8 0 
8 7 5 8 4 

Int. Cl4 

2 

B23F 
E 0 1 F 
B30B 
BO4B 
E 0 4 B 

E04B 
A01B 
A01B 
A01D 
B65G 
B66O 
F I 6 P 
B27B 
GO5D 
B66C 
A01M 
H02B 
H02B 
H02G 
B 0 1 F 
F24H 
D01H 
A.01G 

B 2 3 0 
B660 
B66D 

F 2 3 D 
B23P 
AÛ1C 
F21L 
F21L 

B65G 
B07B 
H01R 
E03F 

G01D 
B 2 1 0 
G01N 
A01D 
B65H 
B25B 

Strona 

3 

7 7 
8 7 
7 9 
8 8 

8 8 
8 9 
6 9 

6 9 
7 0 

8 2 
8 5 
9 4 
79 

1 0 0 
8 4 
7 0 

1 0 2 

1 0 2 
1 0 2 

8 8 
9 6 
8 7 
7 0 
7 7 
8 5 

8 5 
9 6 
7 8 
6 9 
9 4 

9 4 
8 2 
7 4 

1 0 1 
8 8 

9 8 
7 5 
9 9 
7 0 
8 3 
7 8 

Nr 
zgłoszenia 

1 

8 7 5 8 5 
8 7 5 8 6 

8 7 5 8 7 
8 7 5 8 8 

8 7 5 8 9 
8 7 5 9 0 

8 7 5 9 1 
8 7 5 9 2 

8 7 5 9 3 
8 7 5 9 4 

8 7 5 9 5 
8 7 5 9 6 

8 7 5 9 7 
8 7 5 9 8 

8 7 5 9 9 
8 7 6 0 0 
8 7 6 0 1 
8 7 6 0 2 

8 7 6 0 3 
8 7 6 0 4 

8 7 6 0 5 
8 7 6 0 6 

8 7 6 0 7 
87 6 0 8 

8 7 6 0 9 
8 7 6 1 0 

8 7 6 1 2 

8 7 6 1 3 
8 7 6 2 0 
8 7 6 2 2 

8 7 6 2 3 
8 7 6 2 4 

8 7 6 2 5 
8 7 6 7 0 

8 7 6 8 3 
8 7 8 7 4 

8 8 0 1 3 
8 8 2 0 7 
8 8 3 2 7 
8 8 3 2 8 
8 8 3 6 2 

Int, Cl4 

2 

B62D 
E04C 
A21C 
F16C 
B25B 
B60R 
G01F 
B67D 
F16C 

B21J 
A47C 
A21B 
F02M 
F02M 
A47G 
B21D 
F26B 
0 2 1 0 
F2ĆB 
G12B 
EO4B 
DOĆF 
A 6 I F 
B62M 
E 0 4 0 
G12B 
F41H 
BćOS 
E04C 
G01B 
B23B 
B23B 

A23N 
F16L 
G01N 
B65H 
B04B 
B63B 
F 2 1 S 
F 2 1 S 
B24B 

Strona 

3 

8 0 
9 0 
71 

9 3 
79 
7 9 
98 
86 

9 3 
7 5 
7 2 
71 

9 2 
9 2 
7 2 
91 
9 6 
8 6 
97 

1 0 0 
8 9 
87 
7 2 
81 
9 0 

1 0 0 
9 7 

8 0 
9 0 
9 8 
7 6 
76 
71 
9 4 

' 9 9 
8 4 
8 9 
81 
9 5 
9 5 
78 
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S p r o s t o w a n i e 

W BUP nr 4 / 8 9 na s t r o n i e 64 w z g ł o s z e n i a c h nr nr 83569 i 83723 z o s t a ł y pomyłkowo zamienione 
r y s u n k i . 
W z g ł o s z e n i u nr 83723 - S t ó ł pod mikrokomputer - powinien być zamieszczony pon iż szy r y s u n e k : 

W z g ł o s z e n i u nr 83569 - Zestaw wypoczynkowy - powinien być zamieszczony rysunek jak n i ż e j : 



I N F O R M A C J A . 

o ocenach i varuakaob prenumeraty 
na 1990 r. - dla czasopisma 

"BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO" 
Cena prenu*eraty na II kwartał 1990 r. wynosi 49.000 *). 

Ceny w następnych kwartałach mogą ulec za lanie . 
■ 

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 PRACYl 

- iustytuoje 1 zakłady praoy zlokalizowane w mlaataoh wojewódzkiob 1 pozostałych 
miastaoh, w których znajdują sio siedziby Oddziałów RSW "Praoa-Książka-Ruob" 
zamawiają prenumerato w tyoh Oddziałach. 

- iustytuoje 1 zakłady praoy zlokalizowana w uiiejsoowosoiaob, gdzie ule ma Oddzia
łów RSW"Prasa - Książka - Ruoh" i na terenach wlejekioh opłacają prenumerato w 
urzędaoh pooztowyoh 1 u doreozyoleli. 

2. OLA. OSÓB FIZYCZNYCH - INDYWIDUALNYCH PRENUMERATORÓWi 

- oaoby fizyozne zamieszkało na wal 1 w miejsoowoćolaoh gdzie nie ma Oddziałów 
RSW "Prusa - Książka - Ruoh",opłacaJą prenumeratę w urzędaoh pocztowych 1 u 
dorcozyoleli, 

_ oaoby fizyczne zamieszkałe w miaetaob - siedzibach Oddziałów RSW "Presa - Książ
ka - Ruoh", opłaoają prenumerato wyłącznie w urzędaoh pooztowyoh nadawozo-od-
biorozyoh wlaśoiwyoh dla miejaoa zamieszkania prenumeratora. 
Wpłaty dokonują używając "blankietu wpłaty" na rachunek bankowy miejaooweeo Od
działu RSW "Prasa-Kslążka-Ruoh". 

3. Prenumeraty ze zleceniem wysyłki za granioe przyjmuje RSW "Praea - Książka - Ruoh", 
Centrala Kolportażu Prasy i Wydawniotw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa,konto 
PKO BP XV Oddział w Warszawie Nr 1658-201045-139-11.Prenumerata ze zlaoeniem wy
syłki za granioe pocztą zwykłą Jest droższa od prenumeraty krajowej o 50 J dla zle-
oeniodawoów indywidualnych 1 o 10o£ dla zleoająoyoh instytuoji i zakładów praoy. 

TERMINY PRZYJMOWANIA PRENUMERATY-na kraj i zogranloet 

- do dnia 10 listopada na I kwartał, I półrocza roku następnego oraz na oały rok 
następny, 

- do pierwszego dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty roku bieżącego 


