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Urząd Patentowy RP - na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 9 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 „Biuletyniti" 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 (MP 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 rodz. 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 

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Numer oddano do składu w grudniu 1989 r. Ark. wyd. 15,65 ark. druk. 14,5. Pap. druk. sat. kl. IV 60 g, 61-86. 
Nakład 2870 egz + 16 egz. obowiązkowych 
Cena 7000 zł INDEKS 35326 

Druk wykonała Drukarnia Narodowa Zakład Nr 8 Kraków, Osiedle Hutnicze 7. Zam. 2 5 7 / 9 0 



BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 2 kwietnia 1990 r. Nr 7/425/ Rok XVIII 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowamia 

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) A01C A1(21] 274886 (22) 88 09 23 
(71) Kombinat Rolny "Redło", Redło 
(72) Lubiński Aleksander, Tonal Stanisław 
(54) Zaprawiarka do nasion 
(57) Zaprawiarka charakteryzuje ale tym, że między koszem zasypowym /1/ komorą zaprawiającą /2/ znajduje się płyta /3/ w y d ę tym, prostokątnym otworem. Do spodniej pła-szczyzny płyty /3/ pod otworem zamocowany jest mechanizm zasuwowy w postaci przegubowo połączonej, prostokątnej ramki, który poprzez czop łączy się z dźwignią. Dźwignia zaopatrzona jest w zatrzask, którego końców-ka wchodzi w otwory wykonane w wygiętym w łuk płaskowniku, ustalając żądaną szerokość szczeliny roboczej. Spust /18/ komory zaprawiającej /2/ łączy się z przenośnikiem ślimakowym /19/, którego ślimak na części długoś-ci wykonany jest z segmentów. Wewnątrz zbiornika zaprawy /26/ znajduje się pływak sprzężony z umieszczonym na zewnątrz solany /3V wskaźnikiem /32/, wskazującym na skali/34/ poziom cieczy w zbiorniku zaprawy /26/. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) A01C A2 21 280143 22 89 06 20 
(71) I n s t y t u t Budownictwa, Meohanisaojl 

i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa 
(72) Kożuszek Krzysztof, Stępień Mirosław 

(54) Dołownik do wykonywania dołków w 
rzędach wzajemnie prostopadłych 
oraz sposób wykonywania dołków w 
rzędach wzajemnie prostopadłych 

(57) Dołownik jest zbudowany z sekcji robo-
czych zawlerająoyoh tarcze dołujące umiesz-
ozone na ramie /3/ wyposażonej w punkty 
przyłączeniowe /4, 5/ do zawieszania na 
ciągniku. Kazda sekoja robooza jest niezależ
nie zawieszona wahliwie na beloe /6/ ramy 
/3/ dołownika a osie 11/ wszystkich tarcz 
dołująoyoh sekoji roboosyoh są wzajemnie 
powiązane za poaooą wałków przegubowo-tele-
skopowyoh /8/, łąosąoyoh osie /7/ sąsiednich 
tares dołująoyoh. Ha każdej tarczy dołującej, 
do jednej z jej łopatek, jest zamocowany obciąż
nik. Odstępy pomiędzy sekcjami roboczymi na 
dołowniku i pomiędzy łopatkami na tarczach 
dołujących są regulowane. 

Sposób charakteryzuje się tym, że na 
początku każdego nowego przejazdu przy doło
waniu, sekcje robocze ustawia się dolnym rzę
dem łopatek naprzeciwko poprzednio wykonanego 
poprzecznego rzędu dołków. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) A01K A1 (21) 275031 (22) 88 09 30 
(71) Państwowy Ośrodek Maszynowy, Lubin 
(72) Pawlak Dominik, Teter Antoni, Stanisławski Zygmunt, Łacny Jerzy, Szczypek Romuald, Więcek Bogusław 
(54) Przenośnik zgarniakowy do usuwania 

obornika 
(57) Przenośnik zawiera zespół napędowy z przy
należną przekładnią /10/ umieszczony w komorze 
usytuowanej w posadzce obok i poniżej kanału 
gnojowego /4/. Zespół napędowy poprzez przekład
nie łańcuchową /11/, /12/, /13/ i mechanizm 
wodzikowy /21/ realizuje ruch posuwisto-zwrotny 
zespołu roboczego, to jest listwy /26/ ze zgar
niaczkami /26b/. Mechanizm wodzikowy /21/ jest 
prowadzony prostoliniowo za pomocą rolek umie-
ssozonyoh w prowadnicy dwudzielnej /27/ wbudo
wanej w fundament komory. Natomiast listwa 
/26/ ze zgarniaczkami /26b/ jest prowadzona 
prostoliniowo zespołem rolek zamocowanym do 
prowadnicy dolnej. /3 zastrzeżenia/ 
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4(51) A01K A1(21) 275042 (22) 88 09 30 
(71) Państwowy Ośrodek Maszynowy, Lubin 
(72) Pawlak Dominik, Teter Antoni, Stanisławski 

Zygmunt, Łaony Jerzy, Szczypek Romuald, 
Więcek Bogusław 

(54) Przonośnik zgarniakowy do usuwania 
obornika 

(57) Przenośnik zawiera zespół napędowy /1/ s 
przynależną przekładnią /10/ umieszczony w 
komórce /2/ usytuowanej w posadzce /3/ obok 
i poniżej kanału gnojowego. Na wałku wyjścio
wym /10b/ przekładni /10/ jest osadzone koło 
zębate łańcuchowe /11/ przenoszące napęd na 
pętle łańcuchową /12/ połączoną z mechaniz-
mem wodzikowym realizującym ruch posuwisto-
zwrotny zespołu roboczego to jest listwy s 

przynależnymi zgarniaczkami. Takie na wałku 
wyjsciowym /10b/ jest osadzone koło zębate 
łańcuchowe /30/ przenoszące napęd na zespół 
roboczy wyrzutni to jest pętli łańcuchowej 
s przynależnymi zgarniać skaml pracującej w 
ruchu ciągłym. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) A01K A1(21) 275043 (22) 88 09 30 
(71) Państwowy Ośrodek Maszynowy, Lubin 
(72) Pawlak Dominik, Teter Antoni, 

Stanisławski Zygmunt, Łaony Jerzy, 
Szczypek Romuald, Więcek Bogusław 

(54) Przenośnik zganiakowy do usuwania 
obornika 

(57) Przenośnik zawiera zespół napędowy s 
przekładnią umieszczony w komorze /2/ usytuo
wanej w posadzce pomiędzy 1 poniżej równole
gle położonymi kanałami gnojowymi. Na wałku 
wyjściowym przekładni jest osadzone koło zę
bate łańcuchowe przenoszące napęd na pętlę 
łańcuchową połączoną s mechanizmem wodzikowym 
/22/ realizującym ruch posuwisto-zwrotny ze
społów roboczych to jest listwy lewej /27/ z 
przynależnymi zgarniaczkami /27b/ 1 listwy 
prawej /28/ s przynależnymi zgraniaczkami 
/28b/. Zabierak /25/ mechanizmu wodzikowego 
/22/ jest prowadzony w prowadnicach dwudziel-
nych /29/ i /30/ za pomocą przynależnych rolek 
/25o/. Natomiast listwy /27/ 1 /28/ są prowa
dzone sa pomocą rolek ?32b/ 1 /33b/ osadzonych 
w kątownikach /32/ i /33/ zamocowanych dc pro
wadnic dwudzielnych /29/ i /30/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) A01K A1 (21) 275044 (22) 88 09 30 
(71) 
(72) 

(54) 

Państwowy Ośrodek Maszynowy, Lubin 
Pawlak Dominik, Teter Antoni, 
Staniaławski Zygmunt, Łaony Jersy, 
Szczypek Romuald, Więcek Bogusław 
Przenośnik 
obornika' 

zgarniakowy do usuwania 

(57) Przenośnik zawiera zespół napędowy s prze
kładnią umiessosony w komorze /2/ usytuowanej 



4 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Ir 7 /425/ 1990 

w posadzce pomiędzy i poniżej równolegle 
położonymi kanałami gnojowymi, Ha wazka wyjś
ciowym przekładni jest osadzone koło sabate 
łańcuchowe przenoszące napęd na Pętlę łańcu
chową połączoną z mechanizmem wodzikowym /22/ 
realizującym ruch posuwisto-zwrotny zespołów 
roboczych to jest listwy lewej /27/ z przy
należnymi zgraniaczkami /27b/ i listwy prawej 
/28/ s przynależnymi zgarniaczkami /28b/. 
Zabierak /25/ mechanizmu wodzikowego /22/ 
jest prowadzony w prowadnicach dwudzielnych 
/29/ i /30/ za pomocą przynależnych rolek 
/25c/, natomiast listwy /27/ i /28/ są prowa
dzone za pomocą rolek /32b/ i /33b/ osadzo-
nych w kątownikach /32/ i /30/ zamocowanyoh 
do prowadnic dwudzielnych /29/ i /30/. 
Takie na wałku wyjściowym przekładni jest 
osadzone koło zębate łańcuchowe przenoszące 
napęd na zespół roboczy wyrzutni to jest 
pętli łańcuchowej z przynależnymi zgarniacz-
kami pracujących w ruchu ciągłym. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) A01K A2(21) 280250 (22) 89 06 26 
(71) Instytut Budownictwa, Mechanizacji 

i Elektryfikacji Rolnictwa, warszawa 
(72) Grębski Piotr, Waligóra Tadeusz, 

Bąkowioz Adam 
(54) Karmnik - przenośnik do pasz sypki oh 
(57) Karmnik charakteryzuje się tym, że obudo
wa /1/ przenośnika liaowo-tarczowego /3/ 
stanowi dno koryta /5/ knrmnlka i ma kształt 
otwartego od góry, niepełnego walca /4/. 
Powyżej zarysu niepełnego walca /4/ obudowa 
jest wygięta na zewnątrz, tworząc koryto /5/ 
w postaci dwóch płaskich ścian /6/, rozbież
nych ku górze, od góry zagiętych do środka 
na częsci powierzchni górnej koryta /5/ 1 
zawiniętych do dołu w celu wzmocnienia i 
stępienia krawędzi /7/ koryta /5/. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) A01H A1(21) 274776 (22) 88 09 20 
(71) Zentralen Institut po Chlmltsoheska 

Promisohlenost, Sofia, BG 
(72) Georgiev Georgi G., Hlebarova Nataliya 

B., Dimitrov Datcho T., Dimitrov 
Atanas P. 

(54) Owadobójczy środek do zwalczania 
szkodników z rodzajów Homoptera i 
Taysanoptera 

(57) Środek charakteryzuje się tym, że zawiera 
80-95$ wagowych mieszaniny parafin c łańcuchu 
nierozgałęzionym i o 10-20 atomach węgla w 
łańcuchu, 20-5% wagowych substancji powierz
chniowo czynnych i ewentualnie rozpuszczalnik. 

Iowy środek owadobójczy nadaje się np. do 
opryskiwania tytoniu, bawełny, buraków cukro-
wych, ziemniaków, warzyw, plantacji owoców i 
innych zaatakowanych upraw. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) A01I A1 (21) 277184 (22) 89 01 13 
(30) 88 01 13 - US - 144,883 
(71) The Board of Trustees of the university 

of Jllinois, Drbaná 
(54) Środek owadobójczy 
(57) Środek owadobójczy zawiera jeden lub więcej 
związków wybranych z grupy złożonej z kwasu 
delta-amlnolewulinowego, czynników Indukują-
oyoh kwas delta-aminolewulinewy i osynnlkow 
wzmagająoyoh przekształcanie kwasu delta-amino-
1otulinowego w fotodynamiczne tetrapirole. 

/17 zastrzeżeń/ 

4(51) A01K A1(21) 279036 (22) 89 04 21 
(30) 88 04 22 - OB - 8809552.6 

89 03 22 - GB - 8906329.1 
(71) Imperial Chemical Industries PLC, 

Londyn, GB 
(54) Środek owadobójczy lub roztoczobójczy 
(57) Środek zawiera jako substancję czynną 
nowy związek o wzorze 1, w którym R i R2 są 
niezależnie wybrane a grupy obejmującej atomy 
chlorowoów i grupę nitrową, B3 i R 4 są nieza
leżnie wybrane z grupy obejmującej atom wodoru 
i atomy chlorowców, B oznacza atom wodoru, 
chlorowca lub grupę cyjanową, a B oznacza atom 
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chlorowca lub grupę chiorowcoalklIową, pod 
warunkiem, że nie wszystkie podstawniki 
E1, R2. R i R oznaozają atom fluoru, «ras 
z rozcieńczalnikiem lub nośnikiem. 

/7 zastrzeżeń/ 

4(51) A01N A2(21) 280631 (22) 89 07 18 
(75) Orzyb Zygnunt S., Skierniewic a 

Mika Augustyn, Skierniewice 
Ostrowska Jadwiga, warszawa 
Ostrowski Tadeusz, Warszawa 

(54) Sposób otrzymywania maśol 1 past dla 
sadownictwa i kwiaciarstwa 

(57) Wytwarza się niefitotoksyozne maśoi i 
pasty, charakteryzująoe się bardzo dobrą 
smarownośoią 1 nadające się do stosowania w 
sadownictwie i kwiaciarstwie jako podstawa 
preparatów do różnorakiego użytku. Sposób folega na zemulgowaniu pozostałości po deaty-aoji kalafonii tzw. terpaku za pomocą wody. 
W zależności od dalszego przeznaczenia prooes 
emulgowania prowadzi się z dodatkiem rozpusz-
ozalników, kalafonii, gliceryny lub glikoli, 
emulgatorów, wosku i koloidów oohronnych. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) A01H A1(51) 280785 (22) 89 07 27 
(30) 88 08 05 - JP - 63 - 196622 
(71) Sumitomo Chemical Company Limited, 

Osaka, JP 
(72) Tadahiro Mataunaga, Kazunobu Doh&ra 
(54) Przezroczysta emulsja owadobójoza 

(57) Przezroczysta emulsja owadobójoza, chara
kteryzuje się tym, że zawiera oo najmniej 
jeden plretroidowy związek o działaniu owa-
dobójozym, wybrany z grupy obejmująoej ohry
zaní emian 3-fenoksybenaylu, chryzantemie» 
3-allilo-2HBetylo-4-ketooyklopenten-2-yluJ 2,2,3,3-czterometylooyklopropanokarboksylan 
3-allilo-2-metylo-4-ketooyklopenten-2-ylu, 
ohryzantemian 2-metylo-4-keto-3-/propyn-2-ylo/ 
eyklopenten-2-ylu i ohryzantemian oc -cyjano-3-
fenoksybenzylu lub mieszaninę oo najmniej jed
nego związku piretroidowego o działaniu owa
dobójczym, wybranego z wyżej wymienionej gru
py i oo najmniej jednego piretroidowego związ
ku o działaniu owadobójczym, wybranego z grupy 
ekładająoej się z 2,2,3,3-ozteroaetylooyklo-
propanokarboksylanu <*. -oyjano-3-íenoksybenzylu, 
chryzantemian 3,4,5,6-tetrahydroftalimido-
metylu, 3-/2,2-dwuohlorowinylo/-2,2-dwumetylo-
oyklopropanokarbokBylanu 3-fenoksybenzylu i 
ohryzantomianu etyn-1-ylo-2-metylopenten-2-
ylu. Jako substancję ozynną zawiera mieszaninę 
środków powierzchniowo czynnyoh, zawierającą 
polarny rozpuszczalnik, składającą się s oo 
najmniej jednego alkilobenzenosulfonlanu me
talu, oo najmniej jednego niejonowego środka 
powlerzohnlowe czynnego o liozbie ELB 10 - 18, 
1 oo najmniej jednego polarnego rozpuszczal
nika, i wodę. /11 zastrzeżeń/ 

4(51) A01H 37/10 A1(21) 280801 (22)89 07 28 
A01M 25/32 
A01H 37/18 

(30) 88 08 01 - US - 226928 
(71) Monsanto Company, St. Louis, US 
(54) Środek ohwastobójozy z odtrutką 
(57) Środek ohwastobójozy z odtrutką zawiera 
jako herbioyd jeden lub większą liozbę związ
ków o ogólnym wzorze 1, w którym R, oznaoza 
atom ohlorowoa, C, _ alkoksyl, grupę aminową 
albo jedno- lub dwu-C,_, alkiloamlnową, a n 
oznaoza 0-5, względnie ioh dopuszozalne w rol
nictwie sole oraz jako odtrutkę związek o ogól
nym wzorze 2, w którym R oznacza ohlorowoo-
alkil, ohlorowooalkenyl, alkll, alkenyl, oyklo-
alkll, oykloalkiloalkil, atom chlorowca, atom 
wodoru, karboalkoksyl, B-alkenylokarbamyloalkil, 
H-alkenylokarbamyl, U-*lkilo-F-alkiaylokar-
bamyl, H-alkllo-V-«lklnylokarbamyloalkil, »-
alkenylokarbamyloalkoksyalkll, H-alkilo-H-al-
kinylokarbamyloalkoksyalkil, alkinoksyl, 
chlorowcoalkoksyl, tlocyjanatoalkil, 
alkenyloaminoalkil, alkilokarboalkil, 
cyjanoalkll, cyjanatoalkil, alkenyloa-
minoanlfonyloalkll, alkilotioalkil, ohlorowoo-
alkilokarbonylokayalkll, alkoksykarboalkil, 
ohlorowooalkenylokmrbonyloksyalkil, hydroksy-
ohlorowooalkoksyalkll, nydroksyalkllokarboal-
koksyalkll, hjdroksyalkll, alkoksysulfonyloal-
kil, furyl, tlenyl, alkilodltielenyl, tienal-
kil, fenyl i podstawiony fenyl, mający 1 lub 
większą liozbę podstawników wybranyoh z grupy 
obejmująoej atom ohlorowoa, alkll, ohlorowoo-
alkil, alkoksyl, karbarny1, grupę nitrową, 
ugrupowania kwasów karboksylowyoh i ich soll 
oraz chlorowcoalkilokarbamyl, fenyloalkll, 
fenyloohlorcmooalkil, fenyloalkenyl, podstawio
ny fenyloalkenyl, mający 1 lub większą liozbę 
podstawników wybranyoh z grupy obejmująoej 
atom ohlorowoa, alkll, alkoksyl, ohlorowoofe-
aokayl i fenyloalkoksyl, fenyloalkilokarboksy-
alkll, fenyloeykloalkll, ohlorowoofenyloalkeno-
ksyl, ohlorowootiofenyloalkll, ohlorowooafe-
nokayalkil, bioykloalkil, alkenylokarbamylo-
pirydynyl, alldnylokarbamylopirydynyl, dwual-
kenylokarbamylobioykloalkenyl lub alklnylokarba-
mylobioykloalkenyl, R1 i R2 są jednakowe lub 
różne i oznaozają alkenyl, ohlorowooalkenyl, 
atom wodoru, alkll, ohlorowooalkll, alkinyl, 
cyjanoalkll, hydroksyalkil, hydroksyohlorowoo-
alkil, onlorowooalkilokarboksyalkil, alkilo-
karboksyalkil, alkokaykarbokeyalkil, tioalki-
lokarboksyalkil, alkoksykarboalkil, alkllokar-
bamyloksyalkil, grupę aminową, formyl, grupę 
chlorowooalkllo-H-alkiloamidową, grupę ohlo-
rowooalkiloamldową, ohlorowooalklloamidoalkil, 
ohlorowoc&lkllo-H-alklloamidoalkil, ohlorowoo-
alkiloamidoalkenyl, grupę alkiloiminową, oy-
kloalkll, eiviiooykloalkll, alkoksyalM 1, 
alkllosulfonyloksyalkll, merkaptoalkll, alkllo-
aminoalkll, alkoksykarboalkenyl, ohlorowcoalkl-
lokarbonyi, alkllokarbonyl, alkenylokarbamylo-
ksyalkil, oykloalkllokarbamyloksyalkll, alko-
ksykarbonyl, ehlorowooalkokaykarbonyl, ohlorow-
cofenylokmrbaayloksyalkll, eykloalkenyl, fenyl, 
podstawiony fenyl, mający 1 lub większą liozbę 
podstawników wybranyoh z grupy obejmująoej alkll, 
atom ohlorowoa, ohlorowooalkll, alkoksyl, grupę 
ohlorowooalklloamldową, ftallaidową, hydro
ksyl, alkilokarbamyloksyl, alkeny lo-
karbamyloksyl, grupę alkiloamldową, 
ohlorowooalklloamidową i alkllokarboalkeňyl, 
fenylosulfonyl, podstawiony fenyloalkll, mający 
1 lub większą liozbę podstawników wybranyoh z 
grupy obejmująoej atom chlorowca 1 alkll, dlo-
ksyalkilen, ohlorowoofenokayalkiloamidoalkil, 
alkllotiodiazolll, piperydyl, piperyayloalkil, 
tiazolil, alkilotiazolil, benzotiazolil, ohlo-
rowoobensotiazolil, furyl, alkllo-podstawlony 
furyl, furyloalkll, plrydyl, alkllopirydyl, 
alkilooksazolil, tetrahydrofuryloalkll, 3-oyja-
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notieoyl, alkilo-podatawiony tienyl, 4,5-
pollalkilenotlenyl, oC -ohlorowcoalkiloaoeta-
midof enyloalkil, =C -ohlorowcoalkiloaoetaal-
donitrofenyloalkil, ^-chlorowooaikiloaoeta-
midoohlorowoofenyloalkil lub oyjanoalkenyl, 
względnie a1 i Rj razem tworzą piperydyny1, 
alkilopiperydynyl, pirydyl, dl- lub tetra-
hydropirydynyl, alkilotetrahydropirydyl, 
moríolil, alkiíomorfolil, aaabioyklononyl, 
benxoalkilopirolidynyl, oksazolidynyl, perhy-
drooksazolldynyl, alkllookaazolidynyl, perný-
droohinolil, alkiloamiaoalkenyl, grupę alki-
lidaaoiminową, pirolidynyl, piperydonyl, 
perhydxoazepinyl, perfcydroazooynyl, pirazolll, 
dihydroplrazolil, piperazyny1, perhydro-1,4-
diazepinyl, di-, tetra- lub perhydroohinolil 
albo -izoohinolil, lndolll albo dl- lub per-
hydroindolil, a takie wymienione grupy sta
nowiące połączenie p^ i R2 podatawione nie
zależnymi, podstawnikami R1 i R2 wymienionymi 
powyżej, względnie związek wybrany z grupy 
obejmująoej oC -/oyjanoaetoksylmino/fenyloa-
oetonitryl, cC- f/1,3-dioksopiranylo-2/-
metoksylminoj fenyloaoetouitryl, eater ben
zylowy kwasu 2-chloro-4-trójfluorometylo 
tiazolokarboksylowego-5, chlorowodorek N-
[4-/dwuohlorometyleno/-1,3-di ti olan-2-y1lde-
noj -oC -metyiobenzyloaminy, eater metylowy 
kwasu dwuienylomatokayoctowego, bezwodnik 
1,8-naftalonowy, 4,6-dwuchloro-2-fenylopiry-
oddyne, 2-ohloro-N-/f 2,4,6-trójmetylofenylo/ 
etenyloj acetamid oraz aoetal 1,1-dwuohloro-
aoetonu i glikolu etylenowego. /55 zastrzeżeń/ 

4(51) A01H W2Ór 2 

A1(21) 280805 

(22) 89 07 28 
(30) 88 08 01 - US - 227030 
(71) Monsanto Company, St. Louis, US 
(54) Środek chwastobójczy 
(57) Środek chwastobójczy zawiera jako sub-
stanoję ozynną nowa pochodną pirydyny e ogól
nym wzorze 1, w którym jeden s podstawników 
ï1 1 Y2 oznaoza ugrupowanie o ogólnym wzorze 
-C/'Zp/Z^, w którym Z1 oznacza grupę o wzo
rze -SR, -OR lub wzorze -KR.Re, w których 
to wzorach R, R. i R_ są jednakowe lub różne 
1 oznaczają niższy alkil, niższy alkenyl, 

niższy alklnyl, ohlorowooalkll, ehlorowooal-
kenyl lub oyjanoalkll, względnie Z1 oznacza 
grupę o wzorze 4, to jest azetydynyl lub 
nasycony lub nienasycony 5-członowy pierścień 
heterooykllozny zawierająoy 1 lub 2 atomy 
azotu, a Zo oznaoza atom tlenu lub siarki, 
zaś drugi z podstawników Y1 i Y2 oznaoza grupę 
o wzorze 5, w którym grupa o wzorze 4 na wyżej 
podane znaozenie, R1 i R2 niezależnie oznaczają 
fluorowany metyl, ohlorofluorowany metyl, ohlo-
rowany metyl lub niższy alkil, przy ozya jeden 
a podstawników Ł, i R_ zawsze oznaoza fluorowa
ny metyl lub ohlorofluorowany metyl, a I ozna
oza niższy alkil, cykloalkiloallil, alkokeyal-
kil lub alkilotioalkil. /7 zastrzeżeń/ 

4(51) A01H A1(21) 280881 (22) 89 08 02 
(30) 88 08 04 - CH - 2960/88-4 
(71) Ciba-Geigy AO, Bazylea, CH 
(54) Środek mlkrobójoay dla roślin 
(57) Środek zawierająoy oo najmniej dwa skład
niki o charakterze substanoji ozynnyoh oraz 
ewentualnie nośniki charakteryzuje się tym, že 
jako jeden składnik zawiera 3-oyJano-4-/2,3-
dwuohlorofenylo/-pirol o wzorze 1, a jako 
drugi składnik zawiera 1- {2- f 2-chloro-4-/ 
4-ohlorofenokay/-ienyloJ -4-metylo-1,3-dio-
ksolanylo-2-metylo } -1H-1,2,4-triazol o wzorze 
2 lub jedną z jego soli. /5 zastrzeżeń/ 

Wzar 2 

4(51) A22C A1 (21) 275049 (22) 88 09 30 
(71) Korski U w ty tut Rybaoki, Gdynia 
(72) Kosmowski Mariusz, Dowglałło Andrzej 
(54) Urządzenie do obróbki kalmarów 
(57) wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy 
warunków eksploatacji na statku urządzenia do 
obróbki kalmarów na drodze uproszczenia jego 
konstrukojl. 

Urządzenie składa się z ześlizgu, którego 
załadewoza osęsó /9/ i dolna oaęść /10/ aą 
połąosene pod kątem, a cięgien /1 i 4/, które 
aą napięte na rolkaoh /5 i 67, a oięgno /I/ na 
oałej swej powiarzohni jeat dwupoziomowe, z tym 
ft« poziom pierwszy służy do wyolskaaia aparatu 
gębowego a poziom drugi do prowadzenia ramion 
wraz z koroną. Ba oałej długośoi tych poziomów 
aą zamocowane koloe z ostrzami. Ponadto urządze
nie ma orientującą liatwę /16/ i prowadnioe ora: 
parę noty /U i 15/. Vote te aą osadzone współ
osiowo w przestrzeni między dolną osęśclą /10/ 
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ześlizgu z cięgnami /1 i 4/. W płaszozyinie 
działania nota /14/ są zlokalizowane skrzydła 
/11 i 12/ zaopatrzone w ograniozniki 13. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) A23K A1(21) 279291 (22) 89 05 05 
A61K 

(30) 88 05 07 - DE - P3815718.7 
(71) Hoeohst Aktiengesellschaft, Krankfurt 

nad Menem, DE 
(54) Środek do zwiększania przyrostu żywej 

jääay l/albo polepszonego zużytkowania 
paszy u zwierząt 

(57) Środek do zwiększania przyrostu raasy ży
wej i/albo polepszenia zużytlcowanla passy u 
zwierząt charakteryzujący ale tyra, ze zawiera 
forskolin albo jeden z jego analogów obok 
zwykłych substanoji pomocniozyob. i nośników. 

/10 zastrzeżeń/ 

4(51) A23H A1(21) 274869 (22) 88 09 22 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń 

Chłodniczych i Gastronomicznych, 
Bydgoszcz 

(72) Olszewski Mieczysław, Witkowlak Harlan 
(54) Sposób płukania ziemniaków i warzyw 

korzeniowych 1 płuczka do piukanla"" 
ziemplajiow i warzyw korzenlowyoS 

(57) Sposób polega na tym, ie obracający sie 
pionowo w zbiorniku z kąpielą wodną w jedną 

stronę wirnik przenośnika ślimakowego prze
mieszcza w dół płukaną porcje ziemniaków i wa
rzyw korzeniowych podawanyoh przez otwór wsypu. 
Przy obrotach przenośnika ślimakowego w drugą 
stronę ziemniaki i warzywa korzeniowe wysypy
wane są ze zbiornika przez otwór wysypu. 
Płuczka w środku zbiornika /1/ z kąpielą wodną 
ma pionowo ułozyskowany w dnie tego zbiornika 
/1/ wirnik przenośnika ślimakowego /4/ napę
dzany przez przekładnie /6/ z silnika /7/ o 
zmiennych klerunkaoh obrotów, przy czym poniżej 
wirnika przenośnika ślimakowego /4/ na wałku 
/8/ zamontowana jest tarcza /9/ z wyburzuszenla-
ml /10/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) A47J A2(21) 279047 (22) 89 04 22 
(75) Paradowski Jan, Bydgoszcz 
(54) Sposób łąozenla końoówki drutu ubljaoza 

do plany 
(57) Zgodnie ze sposobem na ostatnim zwoju 
drutu ubljaoza oraz na końou tego drutu wyko
nuje się wgłębienie, w którym umieszcza się 
wykonaną wcześniej podkładkę, stanowiącą łącz
nik końcówki drutu ubljaoza z ostatnim zwojem. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) A61B A1(21) 274785 (22) 88 09 21 
(75) Krysztof Andrzej, Łomianki 
(54) Plerśoleń izolujaco-uazozelnlająoy muszli 

membranowyon stetoskopów lekarakloh 
(57) Plerśoleń /1/ ma w przekroju poprzecznym 
kształt zbliżony do litery C, której dolna częśó 
/1a/ Jest co najmniej o 5o% grubsza od pozosta
łych ozęśoi 1 który po zamontowaniu na muszli 
osłuohowej /2/ stetoskopu obolska się dokładnie 
na jego zewnętrznej średnio?, a jego wolne końce 
zaohodzą ozęioiowo na górną powierzohnię /2d/ 
muszli membranowej oraz jej membranę /2b/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4f5l) A61B A1(21) 274786 (22) 86 09 21 
(75) Krysztof Andrzej, Łomianki 
(54) stetoskop lekarski z drenem monolitycznym 

dwukanałowym "" 
(57) Stetoskop lekarski ma dren dwukanałowy 
monolityczny /8/ łąoząoy rurkę wlotową korpusu 
stetoskopu z lirą /1/ stetoskopu przy pomooy 
łączników /6/ osadzonyoh w otworaoh wylotowych 
rozwidlonej ozęśoi drenu i otworaoh wężyków 
/5/, któryoh końoe luźno zwisają poza zakoń-
ezania rurek liry /I/ powleozonej w swojej 
dolnej ozęśoi elastycznym materiałem /4/. 

/1 zastrzeżenie/ 
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4(51) A61B A1(21) 274787 (22) 88 09 21 
(75) Krysztof Andrzej 
(54) Dran jednokanałowy stetoskopów 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienia opty
malnego ukształtowania kanałów słuchowych 
drenów stetoskopów lekarskich wykonanych z 
miękkiego materiału i przeznaczonych przede 
wszystkim do montażu na liraoh ze sprężyną 
podwójną biegnącą wewnątrz drenu. Kształt 
kanału słuchowego wewnątrz łukowej /1/ części 
drenu jest na jej końcaoh okrągły /3a, JW, 
a następnie przechodzi w kształt nieregular
ny zbliżony wyglądem do dwóch stykająoych się 
figur geometryoznyoh. Styjcająoe się boki fi
gur są różnej długośoi, dzięki czemu są wy
kształcone powierzohnie oporowe. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) A61B A1(21) 274788 (22) 88 09 21 
(61) 248918 
(75) Krysztof Andrzej, Łomianki 
(54) Przełącznik muszli osłuohowyoh podwójnej 

stuohawŁL stetoskopowej 
(57) Wynalazek rozwiązuje optymalna konstruk
cję mechanizmu zatrzaskowego podwójnych słu
chawek atetoskopowych. Element zatrzaskowy 
ma postaó walca /4/ osadzonego suwliwie w 
gnieździe oylindryoznym /8/ korpusu /1/ słu
chawki. Waleo /M ma jednakową średnioę ze
wnętrzną i posiada s jednej strony wydrąże
nie dla osadzenia sprężyny /7/, natomiast 
z drugiej strony zakońozony jest półkulą /6/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) A61B A1(21) 274858 (22) 88 09 23 
(75) Krysztof Andrzej, Łomianki 
(54) Wziernik laryngologiczny 
(57) Wziernik laryngologiczny składa się z 
głowicy /1a/, na której nakręoony jest uchwyt 
/3/ zaopatrzony w gniazdo bagnetowe /4/ i służy 
do łączenia wziernika z uniwersalnym uchwytem 
zasilającym. Gniazdo bagnetowe posiada oring 
elastyozny /6/ kasująoy luzy w złączu bagneto
wym, działając przez podkładkę /5/ na czop osad-
ozy złąoza bagnetowego. W głowicy /la/ osadzony 
jest nośnik światła /8a/, który posiada tulejkę 
gwintowaną /9/ wohodząoą w otwór głowicy /1a/ £ 
dociskaną nakrętkę /7/. /o zastrzeżeń/ 

4(51) A61B A1(21) 274860 (22) 88 09 23 
(71) Akadami« Medyoma, Warszawa 
(72) Soiáski Tadeuai, Kropiwiao Hyasard 
(54) Pr»yr»ad do naatawlanla odłamów 

w słaaanlaoh ratptl 
tamamaon rzepki" 

(57) wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstruk-
oji przyrządu do nastawiania odłamów w słama-
niaoh rzepki w czasie śródoperaoyjnego odtwa
rzania anatomii jej powierzchni stawowej. 

Przyrząd jest wyposażony w zespół ustala
jący położenie odłamów w płmszosysnle ozołowej 
i zespół dooiskowy w płaszozyźnie przedniotyl-
aej zaaooowane w korpusie /1/. Korpus /1/ ma 
postaó waloa, na którego obwodzie osadzone są 
uohyloe siosęki sprężyste /2/ zakońozone zagię
tymi ostrymi zębami /9/ służąoymi do sakotwie-
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nia ioh we fragmentach rozłamanej rzepki. 
w oai korpusu /V umieszczona Jest przesuwa 
«zdłut osi iglioa /5/, w której u dołu sa
dzony Jest przegubowo element oiekowy /4/ do 
atabilizaoji położenia odłamów w płaazozyinie 
prostopadłej do oai. la korpusie /1/ znajduje 
ile przesuwny pierśoień ściekający /3/ pray 
ozym korpua /1/ osłonięty jeat pokrywą /7/, 
pod którą znajdują sie drugie końoe szczęk 
/2/ połąozone okrężna sprężyną /6/. 

Przyrząd umożliwia swobodne odginanie 
rzepki od powierzchni kłyku kości udowej. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) A 6 1 B A1(21) 274931 (22) 88 09 a6 
(75) Wąsik Ryszard, Lejawka Jerzy, 

Rączka Krzysztof, Katowice 
(54) Aseptyozny podajnik stozotek 

onirurcŁoznyołł 
(57) Podajnik na poataó prostopadłoaoien&ej 
kasety, której ściany stanowią prowadnloe /1/ 
dla szozotek ohirurgioznyoh /5/. w dolnej i 
górnej ozeéoi podajnik aa urządzenia blokują-
oe /3, 4/, umieszczone na przednich lub 
tylnyoh ścianach prowadnic /1/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) A 6 1 C A1(21) 274843 (22) 88 09 21 
(71) Akademia Medyczna, Lublin 
(72) Kleinrok «aria, Kołodziejozyk Zygmunt, 

Szkutnik Jaoek, wójoik Władysław 
(54) Urządzenie do pomiaru współrzednyoh 

przestrzennyca. zwłaszcza ruchówzŤIohwy 
HH v"î?*1*«"* rozwiązuje zagadnienie kon-
! Î J 2 î î 3 i

J
u r * * d M n i * umożliwiającego pomiary 

współrzednyoh przestrzennych, swłaasosa po

miary zewnątrzuatne ruchów żuchwy, w dowolnym 
punkcie pomiarowym z dużą precyzją. 

Urządzenie mające konstrukcję nośną oraz 
zestaw pomiarowy współpracujący z odbiornikiem 
sygnału, charakteryzuje sie tym, ze zestaw po
miarowy ma podstawę /1/, do której na wałku 
/2/ przymooowane są obrotowo widełki /3/ o ra
mionach /4, 5/ połączonych obrotowo osadzoną 
osią /6/ leżącą w płaszczyźnie osi pionowej 
wałka /2/. Ha oai /?/ umieszczona jest prowad-
nioa /8/, której oś przeohodzi przez punkt prze-
oięoia się pionowej oai widełek /3/ z osią /6/ 
łączącą ramiona /4, 5/, natomiast w prowadnioy 
/8/ umieszozona jest suwliwie listwa pomiarowa 
HZ» połączona poprzez element /14/ z wyprofi
lowaną wkładką /15/, zaś na powierzohni zewnęt
rznej prowadnioy /8/ umieszczony jest zestaw 
nadawozo-detekoyjny /9/. Ponadto na wałku /2/ 
widełek oraz na obrotowo usytuowanej osi /6/ 
osadzone są elementy pomiarowe /10, 11/, przy 
czym przy elemencie pomiarowym /10/, do widełek 
fi/ przymocowany jest zestaw nadawozo-detekcyj-
ny /12/, a przy elemencie pomiarowym /11/ znaj
duje się zestaw nadawczo- detekcyjny /13/ przy
mocowany do podstawy f\ /. Całość znajduje się 
w zamkniętej obudowie. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) A61C A1(21) 274844 (22) 88 09 21 
(71) Akademia Medyczna, Lublin 
(72) Kleinrok Maria, Kołodziejczyk Zygmunt, 

Szkutnik Jacek, Modzelewski Jerzy 
(54) Urządzenie do pomiaru współrzędnych 

przestrzennych, zwłaszcza ruonów żuchwy 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
zestaw pomiarowy ma prostopadłośoienną zamknię
tą obudowę /1/, wewnątrz której umieszczona 
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Jest kula /2/ o środku symetrii znajdującym 
się w stałym położeniu, prsy oaym do kuli 12/ 
przylegają rolki /3, 4/, któryoh osie znaj
dują się w płaszczyźnie poziomej kuli /2/ i 
usytuowane są względem siebie pod kątem 90° 
oraz ułożyskowane w obudowie /1/ na wsporni
kach /5/, natomiast na osiach rolek /3, 4/ 
umieszczone są tarcze kodowe /6, 7/. Kula 
/2/ w osi pionowej ma trzpień /8/ z przegubem 
kulistym /9/, którego drogi koniec umiessozo-
ny jest w tulei /10/ Jednego z ramion dźwigni 
/11/ dwuramienneJ, mającej punkt podparcia 
/12/ w obudowie /I/, zaś drugie ramią umiesz
czone jest suwliwie w otworze przegubu kuli
stego /13/. /i zastrzeżenie/ 

4(51) A61D A1 (21) 274834 (22) 88 09 20 
(7Ï) Akademia Rolnioso-Techniozna, Olsztyn 
(72) Strzeżek Jerzy, Lielbriedis Mikołaj 
(54) Urządzenie do rozmrażania nasienia 

zwierząt, zwłaazozą nasienia knura 
(57) Urządzenie składa się z trapezowego po
jemnika /1/ na zamrożone nasienie oraz ze 
zbiornika /3/ z nośnikiem oiepła /^/. Pojem
nik /1/ ma komorę wsypową mającą w przekroju 
poprzeoznym kształt litery "V" otoozoną owal
nymi, podwójnymi ściankami. Pomiędzy te ścian
ki przewodami /8/ i /9/ zakończonymi rozdzie
lnicami strugowymi /10/ doprowadzony jest 
ze zbiornika /3/ nośnik ciepła /4/, a przewo
dami /11/ i /12/ wyprowadzany jest ochłodzo
ny nośnik /4/ do zbiornika /3/. Ono pojemnika 
/1/ jest lekko pochylone i zakończone szoze-
liną śoiekową. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) A61H A1(21) 274930 (22) 88 09 26 

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "Bobrek", 
Bytom 

(72) Sliz Józef, Bator Konstanty, Wnęk 
Czesław 

(54) urządzenie do kąpieli poszkodowanych 
(57) Urządzenie oharakteryzuje sie tym, ze 
ma siłownik /6/ sterowany rozdzielaczem 
ozterodrogowym, trójpołożeniowym /9/, do 
którego zamooowana jest konstrukcja wspor-
czo-dławiąca /5/ z obrotową konstrukoją nośną 
I4/ z poszyciem palety /3/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) A61K A1 (21) 274527 (22) 88 09 05 
(75) Mai Jutta, Slngen-Bohlingen, BE 

liai Heinz, Singen-Bohlingen, DE 
(54) Sposób wytwarzania środka do ożywiania 

oraz do pobudzania 1 wzmaonianla porostu 
włosów wuatrojaon żywyćE 

(57) Według wynalazku, z nasion kozieradki 
pospolitej /Irigonella phoenum graeoum/ ekstra- | 
huje się alkaloid trygonelinę bądź kwas trygone-
linowy, zadaje witaminą oraz środkiem konserwują-j 
cym i następnie zatęza do postaci koncentratu. 

/6 zastrzeżeń/ 

4(51) A61K 
(71) 

A2(21) 280300 (22) 89 06 27 
Ośrodek Badawoso-Rozwojowy Przemysłu 
Barwników "ORGANIKA", Zgierz 

(72) Cherasko Wiesław, Stawińska Wanda, 
Orelewlos Jerzy, Mrowiński Bogumił, 
Marszałek Mirosław, Kotas Andrzej, 
Janowska Anna, Parol Krystyna, Strauch 
Kazimierz 

(54) Sposób wytwarzania szamponów kolory-
zująoycn do włos"o? 

(57) Sposób polega na tym, że do mieszalnika 
zawierającego 6 0 - 8 8 części odmineralizowanej 
wody wprowadza się kolejno 0,8 - 13 części 
detergentów, 0,1 - 1,0 części środków stabili
zujących, 0,5 - 2,0 części środka kompleksująoe-
go metale oraz środki alkalizująoe do uzyskania 
pH wynoszącego 8,5 - 9.0 i podgrzewa roztwór 
do temperatury 65 - 70C, po ozym wprowadza się 
0,05 - 2,0 ozęśoi barwników oksydacyjnych oraz 
0 - 10,0 ozęśoi środka kondyojonująoego i mie
sza się całość do uzyskania klarownego roztworu, 
a następnie sohładza się roztwór do temperatury 
25 - 306C, uzupełnia odmineralizowaną wodą w 
ilośoi 0,5 - 30,57 ozęśoi, po ozym dodaje się 
2,0 - 5,0 ozęśoi chlorku sodowego, 0,01 - 0,05 
ozęśoi siarki koloidalnej oraz 0,02 - 0,2 ozęśoi 
środków zapaohowyoh i miesza się oałośó aż do 
rozprowadzenia dodanych składników. Stosunek 
dodanej siarki koloidalnej do środków stabili
zujących wynosi korzystnie 1 : 30 - 1 : 20. 

/2 zastrzeżenia/ 
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4(51) A61M A1(21) 280907 (22) 89 08 03 
(30) 88 08 05 - BS - 8802473 
(75) segui Pastor Vioente II., Galiana 

Sabater Amando, Segal Pastor Barique, 
Valencia, BS 

(54) Strzykawka 
(57) strzykawka składa się c Igły, ruohomego 
trzpienia, tłoka /12/ oraz oylindra /9/. 
Tłok /12/ zawiera element /13/, którego górny 
występ /11/ Jest unieruohoBiony we wnętrzu 
iśłv i którego dolna cześć aa kształt litery 
iff;. /23 zastrzeżenia/ 

4(51) A63B A1(21) 274941 (22) 88 09 28 
(75) Leszczyński Tomasz, Warszawa; 

Jaskólska Anna, warszawa 
(54) Przyrząd gimnastyczny 
(57) Przyrząd aa korpus ,/1/ w postaci odwróco
nego stoika, na którego podstawie znajduje sie 
płyta robooza /2/ oparta na pierwszym wsporniku 
pierścieniowym /6/ połączonym z wewnętrzną po
wierzchnią stołka, a przy krawędzi stołka znaj
duje się drugi wspornik pierścieniowy /7/. 
Pomiędzy wspornikami pierwszym /6/ i drugim 
/7/ utworzony Jest tor /3/ ruchomej kuli /10/ 
zamknięty osłoną /8/ usytuowaną w płaezozyżnie 
podstawy. /8 zastrzeżeń/ 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

4(51) B01D A1(21) 274832 (22) 88 09 20 
(71) Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy 
(72) Uożeńsld. Cezary, Łodyga Andrzej, 

Wąsała Tadeusz 
(54) Sposób usuwania kwaśnych gazów, zwłasz

cza co2 z mieszanin gazowyon 

(57) Sposób polega na przepuszczaniu miesza
niny gazowej zawierającej gazy kwaśne przez 
rozpuszczalnik /absorbent/, który Jest mie
szaniną węglanu propylenu /C.HgO^/ i aminy 
trzeciorzędowej, s ciągłą regeneraoją cyrku-
lującego rozpuszczalnika na drodze ekspansji 
i/lub przedmuchiwaniu gazem lnertnya. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) B01D A1(21) 274917 (22) 88 09 27 
(71} Politechnika Warszawska, warszawa 
(72) Brzozowski Waldemar, Hruban Andrzej, 

Wartanowlcz Tomasz 

(54) Sposób wytwarzania kryałtałów związków 
tarmoelektrycjmycti, zwłaazoza wielo-
sKiadnlJcowyoti 

(57) Sposób polega na stapianiu składników 
związku w naczyniu zamkniętym oieczą hermety
zującą, po czym do naczynia tego wprowadza się 
poprzez warstwę cieczy hermętyzująoej pakiet 
rurek, które napełnia się ciśnienlowo. Następ
nie prowadzi się kierunkową krystalizacje za
wartości rurek poprzez programowane obniżanie 
temperatury stopu. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B01D A1(21) 274936 (22) 88 09 28 
(71) Instytut maszyn Spożywczych, warszawa 
(72) Rączko Waldemar, ffajdeker Mirosław, 

Chlubek Nikodem 
(54) Instalacja technologiczna procesu 

ultrafilfraoji 
(57) Instalacja teohnologiczna prooesu ultra-
filtracji zawiera zbiornik surowca /1/, pompę 
podłąozoną do tego zbiornika oraz oo najmniej 
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dwa stopnie zagęszczenia. Kaidy stopień wy
posażony jeat w zespół membran /3, 4/, zawór 
regulaoyjny /9, 10/, Biernik /7, 8/ oraz 
pompę /5, o/. Przewód wyjáoiowy z ostatniego 
stopnia zespołu membran ma czujnik; pomiarowy 
/14/ gęstości oleozy oraz automatyczny zawór 
regulacyjny /15/. Kazdy przewód wyjściowy 
z zespołu membraa połączony jest dwoma prze
wodami równoległymi ze zbiernilcLem surowca 
/1/, prsy ozym w jednym przewodzie umieszczo
ny jest sawór zwrotny /18, 20/, a w drugim 
przewodzie umieszozony jest zawór stabiliza
cyjny. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B01D Al(21) 274959 (22) 88 09 29 
(71) Frzedstçbiorstwo Postępu Technicznego 

i Wdrożeń "DELTA-GA.Z" Spółka z o.o., 
Katowioe 

(72) Flewniok ferai, Tkocz Stefan, Hey Roman, 
Semyrka Roman, Krach Julian, Strzetelski 
Wojciech,, Żołnierczuk Tadeusz, Surmiak 
Wojoieoh 

(54) Sposób skraplania azotu i węglowodorów 
z gazu ziemnego 

(57) Sposób skraplania azotu, metanu i innyoh 
wyższych węglowodorów z gazu ziemnego polega 
na tym, że najpierw gaz ziemny rozpręża się 
od olśnienia poozątkowego panującego w złożu 
do około połowy wartoáoi tego olśnienia. Otrzy
mane w tym prooesie zimno wykorzystuje się do 
obniżania temperatury skraplanego gazu. na
stępnie rozprężony już ozęśoiowo gaz ochładza 
się i poddaje dalszemu rozprężaniu do olśnie
nia 1 HPa i poprzez wymienniki oiepła dopro
wadza się do dolnej kolumny aparatu rozdziel
czego. Tam następuje częściowe skroplenie gazu 
ziemnego i wstępne rozdzielenie na frakcję bo
gatą w metan i oiekły azot. Zarówno metan jak 
i azot oiekły rozpręża się do olśnienia powy
żej 0,1 MPa, po ozym doprowadza się je do 
kolumny aparatu rozdzielczego, gdzie następuje 
dalsza rektyfikacja i oddzielenie azotu od 
metanu. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B01D A1(21) 275047 ("22) 88 09 30 
(71) Przedsiębiorstwo Inatalaoji Przemysło

wych "IHSTAL", Koszalin 
(72) Cieślik Marian, Mazurek Tadeusz, 

Montewskl Włodzimierz, Mroosko Krzysztof, 
Poohodaj Wiesław 

(54) Urządzenie do oczyszczania gazów 
zapylonych 

gazu zapylonego /9/ oraz są kanały gazu odpy
lonego. Wewnątrz każdej komory filtracyjnej 
/6/ umieszczone są Jedna nad drugą sekoje odpy-
lająoe /5/. Podstawę tych sekoji tworzą zespo
ły rur regeneracyjnych /4/ połączone ze sobą 
sitem /1č/, przy ozym na podstawach tych jest 
rozłożona warstwa aktywna /14/> Ponadto rury 
/17/ sekoji odpylających /5/ są połąozone z 
kanałem gazu odpylonego. W łącznikach kanału 
gazu zapylonego /9/ umieszczone są zespoły 
dysz rozpylających /13/> 

Urządzenie ma zastosowanie w instalacjach 
stosujących mokrą technologię odsiarczania i 
odpylania gazów, odprowadzanych z różnego ro
dzaju kotłów i pieców przemysłowych. 

/6 zastrzeżeń/ 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym. że 
wewnątrz konstrukcji wsporczej /1/ jest zbior
nik sprężonego powietrza /2/ i komory filtra
cyjne /&/ współpraoujące z kanałami wlotowymi 

4(51) B01D A1(21) 279184 (22) 89 04 28 j 
(30) 88 04 29 - US - 187943 
(71) Fuel Tech. Ino., Stamford, US 
(72) Epperly William R., Sprague Barry N., 

Taure Ton Harpe 
(54) Kompozycja zmniejszająca zawartość 

Tlenków azotu w środowisku o wysokiej 
temperaturze 

(57) Kompozycja zmniejszająca zawartość tlen
ków azotu w środowisku o wysokiej temperaturze, 
które stanowi strumień gazów spalinowych ze 
spalania zawierającego węgiel paliwa, o tempe
raturze wyższej niż 427°C, zawiera 

/a/ składnik zmniejszająoy zawartość tlen
ków azotu wybrany z grupy obejmująoej cukier, 
poohodne ligniny, skrobię, materiały oelulozo-
we, węgle niskouwęglone i ich mieszaniny, 

/b/ wodę rozcieńczającą oraz, jako składnik 
/c/, modyfikator lepkośoi i czasu koksowania o 
temperaturze wrzenia wyższej niż w przybliże
niu temperatura wrzenia wody rozoieńczająoej, 
wybrany z grupy obejmująoej formamid, glicery
nę, glikol propylenowy, glikol etylenowy, gli
kol dwuetylenowy, glikol trójetylenowy, glikol 
heksylenowy, glikol czteroetylenowy, paliwa 
destylacyjne, olej menhadenowy i ich miesza
niny, l/lub środek maskujący, zdolny do zapobie
gania tworzeniu się przy inżektorze osadów pow
stających pod działaniem metali obecnych w 
składniku /a/ i/lnb /b/, wybrany z grupy obej
mującej organiczne hydrokaykwasy, aminowe po
ohodne kwasów poliootowych, ich sole i ich mie
szaniny, i/lub /o/ środek przeoiwosadowy zdolny 
do zapobiegania tworzeniu się przy inżektorze 
osadów, powstająoyoh pod działaniem metali obec
nych w składniku /a/ i/lub /b/, to Jest kwas 
wielokarbokaylowy lub jego sól. /20 zastrzeżeń/ 
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4(51) B01D A1(21) 280682 (22) 89 07 20 
Í30) 88 07 21 - DB - P 3824728.3-43 
(71) L. § C. Stelnmuller GmbH, Gummersbach,DE 
(54) urządzenie do pobierania ziarnistego 

ł omywanego strumieniem gazu material 
aypflogo 

(57) Urządzenie oharakteryzuje alg tym, is 
v gazowej komorze rozdzielczej /6/ przed 
przesłona /4/ i w pewnym odstępie od niej znaj
duje alg mający szczeliny /9/ płaelti element 
11/ do rozdzielania gazu, zaś przestrzeń po
średnia miedzy płaakim elementem /li do roz-
dzielania gazu a przesłoną /4/ Jaat podzielo
na na dużą liozbę ścianek podziałowych /10/, 
które tworzą dużą liczbę komór uapokajająoyob. 
/11/, które z kolei aą przyporządkowane zada
nej liczbie szczelin żaluzjowych, przy ozym 
ścianki podziałowe ^10/ są tak skierowane na 
blachę zaluzjową /J / przyporządkowanych szcze
lin żaluzjowyoh /4 /, że zbierający ale na 
ściance podziałowej /10/ materiał sypki /I/ 
jest zawracany do szczeliny żaluzjowej /4 /. 
Wynalazek ma zastosowanie w oddzielaniu ze 
spalin tlenków siarki lub tlenków azotu, które 
to apaliny kierowane są poprzez warstwę z bar
dzo drobnoziarnistego materiału adsorpcyjnego 
zawierającego węgiel, zwłaszcza koksu aktyw
nego. /8 zastrzeżeń/ 

4(51) B05B A1(21) 274778 (22) 88 09 20 
(75) »orski Stanisław, Warszawa 
(54) Końoówka wtryskowa dla maśoi 
(57) Końoówka wtryskowa dla -naści ma kaztałt 
SfS ? ÍV "»J*0««0 odcinak wierzohołkowy pa
raboloidy /2/, połączony z większym dnem 

stożka ściętego /3/. liniejaze dno stożka 
śoiętego /3/ połąozone jest z nasadą /4/ przy
stosowaną do nakręoania na pojemnik z maścią. 
Wewnątrz pręta /i/ na Jego oai podłużnej znaj
dują aię otwory oyllndryczne /5 1 6/. z otwo
rem /6/ łąozą aię otwory /7 i 8/ usytuowane 
radialnie do jego oai. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B05B A1(21) 275017 (22) 88 09 29 
(71) Skawińskie Zakłady Materiałów 

Ogniotrwałych, Skawina 
(72) Kisielewski Antoni, Łukasik Jerzy, 

Nędza Stanisław, Jelonek Jan 
(54) Spryskiwać z stempli 
(57) Przedmiotem wynalazku Jest sprysklwacz 
stempli przeznaczony do stosowania w hydraulicz
nych prasach formierskich używanych do formowa
nia kształtek ntuszlowych wylewów i płyt zam
knięć suwakowych. Sprysklwacz stempli wyposażo
ny w korpus /1/. dyszę /2/ powietrza oraz dyszę 
/3/ oleju formierskiego charakteryzuje aię tym, 
że dysza /3/ olejowa posiada usytuowany wewnątrz 
niej odcinający zawór 16/ kulkowy, natomiast 
dysza /2/ powietrza zamooowana jeat w korpusie 
/I/ spryskiwaoza za pomooą nakrętki /4/ kon-
trującej. Sprysklwacz stempli posiada korpus 
/1/ zaopatrzony w otwór /10/ o przekroju koło
wym. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B05D A1(21) 274957 (22) 88 09 29 
(75) Harojek Zenon, Warszawa 
(54) Spoeób nakładania powłoki oohronnej 
(57) Spoaób polega na tym, że granulat z two
rzywa aztuoznego podaje się do urządzania za
sypowego, w którym topi aię a następnie przez 
siatkę filtracyjną przepływa do głowicy, po 
której trzpieniu spływa na pręt metalowy prze
suwający się przez otwór w głowicy. Ha pierście
niu kalibrująoym nakłada się warstwę tworzywa 
na pręt. Pręt przesuwa aię i akręoa a następnie 
zaciska aię na końoaob. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B07B A1(21) 275019 ,(22) 88 09 29 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Suszarnictwa 

P>odów Rolnyoh "SUPROL", Rogoźno 
Wielkopolskie; 
Fabryka Maszyn Rolniczych "AGROMEl-
ROPAMA", Rogoźno Wielkopolskie 

(72) Lintowaki Jan, Gryczynakl Kazimierz, 
Góreoki Mieczysław, Kierat Zbigniew, 
Kwaśniewski Waldemar 

(54) Rozdzielacz trój drogowy do materiałów 
sypklcn 

(57) Rozdzielaoz trójdrogowy ma osadzone w 
ścianach korpusu /1/ trzy osie zaopatrzona na 
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czopach wyprowadzonych aa zewnątrz w skrajne 
tarcze /6/ i środkową tarozę /7/, mające na 
obwodzie wycinkowe wieńoe zębate /14/. 

Wewnątrz przestrzeni korpusu /1 / skrajne 
osie /17/ mają przymocowane klapy /8/, w za
leżności od położenia kierujące« ziarno do 
jednego z wylotów. Położenie Kierujących 
klap /8/ ustala się za pomocą zamocowanych 
po przeciwnej stronie korpusu /1/ czujników 
bezstykowych współpracujących ze zderzakami 
osadzonymi w zderzakowych tarczach znajdują
cych się na czopach skrajnych osi /17/. 
Napęd na środkową oś /16/ przekazywany Jest 
od silnika /Z/ z reduktorem obrotów przez 
mechanizm śrubowo-pociągowy /3/ i korbę /5/. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(5^ B07B A2(21) 280351 (22) 89 06 29 
(71) Główny Instytut Górniotwa, Katowice 
(72) Nowak Zygfryd, Kalemba Janusz, 

Martyniak Jerzy, Baranowski Józef 
(54) urządzenie do selektywnego wzbogaoanla 

Třudnowzbogacalnych miałow~ nyoh 
aw anergetyoa-

(57) Urządzenie ma postać krzywoliniowego 
przesiewacza rusztowego, beznapędowego, ze 
szczelinami /1, 2/ usytuowanymi naprzemian 
równolegle i poprzecznie do kierunku ruchu 
ziarn przemieszczających się po ruszcie. 
Szerokości /S1, 32/ szczelin /I, 2/ są równe. 

, /3 zastrzeżenia/ Al 

4 frrg QD jjL^nnffl; N^j_ 

qnrmnnnnnnr 
7 -

A^ 
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4(51) B21C A1(21) 274852 (22) 88 09 21 
(71) Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina, 

Kraków 
(72) Kuroz Wiesław, Wzorek Józef, Białek 

Peliks, Jarosiński Adam, Trepa Krzysztof 
(54) Wózek do odbioru kręgów blaoh ze zwijarek 
(57) W wózku kształtowa tuleja /6/ mechanizmu 
przechyłu napędzana wałem ma symetrycznie roz
mieszczone urządzenia podnoszenia /11/, na 
których jest posadowiony wysuwny korpus IM 
połączony z kształtową tuleją /&/ prowadnicą 
/5/ i zaopatrzony w zespół zacisku. Urządzenia 
podnoszenia /11/ stanowią kliny /12/ wzajemnie 
połączone śrubą dwustronną /15/ obrotowo osa
dzoną w uchwycie /16/. Zespół zacisku ma śrubę 
/18/ połączoną z prowadnicą /5/ wysuwnego kor
pusu poprzez listwę /19/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B23F A1(21) 274874 (22) 88 09 22 
(71) Dąbrowska Fabryka Obrabiarek "PONAR-

DEFUM", Dąbrowa Górnicza 
(72) Kula Antoni 
(54) Urządzenie do prac freżarskieh lub 

ü"ö"oleranla wzajemnego pary kół zęSatyoh 
(57) Wynalazek rpzwiązuje zagadnienie rozsze
rzenia zakresu zastosowania tokarki kłowej i 
umożliwia jej wykorzystanie jako elementu 
frezarki poziomej i docieraczki do kół zębatych! 
walcowych. 

Urządzenie zawiera podnośnik /2/ zamonto- I 
wany na suporoie tokarki /6/, współpraoująoy 
z pionowo przesuwnym stołem /5/ do ustawiania 
1 mocowania frezowanego przedmiotu /3/ lub 
drugiego docieranego koła zębatego. Podnośnik 
,/2/ zawiera poziomo przesuwny element klinowy 
napędzany meobanizmem śrubowym i oparty na nim 
pionowo przesuwny element klinowy połączony I 
ze stołem /5/. /3 zastrzeżenia/ ] 

■A i » 

Ý///^^//y 
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4(51) B23K G08C 
A1 (21) 274791 (22) 88 09 21 

Í7l) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektroniki 
próżniowej, Warszawa 

(12) Wójcicki Stefan, Czopik Andrzej, 
Morawski Jacek, Kowalski jerzy 

(54) 5imnjngowe urządzenie monitorowe do 
obserwacji powierzchni 1 oceny położe
nia przedmiotów, zwłaazoza w spawarkach 
elektronowych 

57 Urządzenie zawiera monitor /12/ wraz z 
naniesionym na jego ekranie znaoznikłem, któ
rego oewki magnetyczne /9/, /10/ połączone 
są z zespołem cewek magnetycznych umieszczo
nych współosiowo z działem elektronowym we
wnątrz spawarki. Zasadniczym elementem kon
strukcyjnym zespołu cewek magnetyoznyoh Jest 
zamknięty rdzeń ferrytowy, przy czym powierzch
nia wewnętrzna wyznaczona bokami rdzenia sta
nowi kwadrat, a boki rdzenia są wydłużonymi 
płaskimi prostopadłościanami. Ba każdym boku 
rdzenia nawinięte aą oewki /4/. Cewki znajdu-
jąoe się na równoległych bokach rdzenia na
winięte są przeoiwsobnie i stanowią pary oe-
wek odchylania pionowego i poziomego. Cewki 
mają odczepy /5/, które są dołączone poprzez 
wielopozycyjny przełącznik zespolony /6/ do 
generatorów odchylania poziomego /7? i pio
nowego /&/ zasilających również oewki odchy
lania poziomego /9/ i pionowego /10/ lampy 
kineskopowej /11/ monitora /12/. 

ß 

Zespół oewek magnetycznych /13/ zamontowany 
jest bezpośrednio pod soozewką magnetyczną 
?14/ działa elektronowego /15/ spawarki. 
Kolektor /16/ elektronów wtórnych przymocowany 
jest do ruchomego wysięgnika /17/ umieszczone
go w komorze roboczej /18/ spawarki elektrono
wej . /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B23K Al (21) 274802 (22) 88 09 20 
(71) Instytut Tele- i Radiotechniczny, 

Warszawa 
(72) Hakarski Ryszard, Kalicki Michał, 

Magierski Andrzej, Morawska Zofia, 
Kraozek Stanisław 

(54) Grot lutowniczy o dużej odporności na 
zuzy-ole w procesie lutowania 

(57) Grot oharakteryzuje się tym, że jego 
ozęśó nlerobooca pokryta jest niezwilżalną przez 
spoiwo lutownicze i odporną na korozję warstwą 
magnetytu Fe^O*. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B23K A2(21) 280075 (22) 89 06 16 
(71) Politechnika Śląska, Gliwice 
(72) Lutyński Aleksander, Mikuła Stanisław 
(54) Przyrząd spawalniczy do wykonywania 

połąozen łańouohow ogniwowych 
(57) Przyrząd spawalniczy według wynalazku 
rozwiązuje problem wykonywania wysokojakościo-
wyoh połączeń spawaniem odcinków łańcuchów 
ogniwowych stosowanych głównie w maszynach 
górniczych. Przyrząd ma obrotowo podpartą na 
konsoli /4/ wsporczej płytę /1/ z gniazdami 
/9/ oaadozymi oraz uchwyty /2/ mocujące i sprę
żynowy uohwyt /5/ z ukształtowanymi pryzmaty
cznie końoówkami /6/. /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) B23K A2(21) 280363 (22) 89 06 30 

(75) Figel Ryszard, Gdańsk, Balk Andrzej, 
Gdańsk 

(54) Układ spawarko-zgrzewarki tranaforma-
Torowej 

(57) W układzie z uzwojeniem pierwotnym 
transformatora /IZ/ zgrzewalniosego połączone 
jest szeregowo uzwojenie pierwotne jednej 
fazy transformatora /TS/ spawalniczego. Ste
rujący łąoznik /LSZ/ zgrzewadła połączony 
jest z wejściem sterującego, ozasowego ukła
du /UC/ spawarki. /1 zastrzeżenie/ 

5(51) B23K A1(21) 281530 (22) 89 09 21 
(30) 88 09 23 - CH - 03553/88-7 
(71) Georg Fischer AG, Scnaffnausen, CH 

doczołowego 
zwłaszcza 

(54) Sposób oporowego zgrzewania 
materiałów wyBOkowegiowjwhT 
żeliwa areroldalnego 

(57) Sposób oporowego zgrzewania doczołowego 
materiałów wysokowęglowych, zwłaszoza żeliwa 
aferoldalnego, oharakteryzuje się tym, ze 
przez przerywane stykanie powierzohni styko
wych zgrzewanych materiałów tworzy się kratery 
o maksymalnej wysokości nierówności R_ ta
kiej, że ta wysokość nierówności mieści się w 
granicach najwęższej szerokości strefy docis
ku. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) B23P A1(21) 274867 (22) 88 09 22 
(75) Pawełozak Dariusz, Bydgoszcz 
(54) Sposób regeneracji pogiętych arkuszy 

blaoa 
(57) Sposób oharakteryzuje sie tym, że z po
giętego arkusza blachy wycina się fragment 
nadający się do naprawy i prostuje się go prze-
pussozająo między parą waloów,odległych od 
siebie o wielkość mniejszą od nominalnej gru
bości blachy, następnie wyrównuje się brzegi 

tak wyprostowanego arkusza i uzupełnia się go 
do żądanych rozmiarów przez dospawanie do 
boków dodatkowych płatów o odpowiedniej wiel
kości. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B23P A1(21) 275020 (22) 88 09 29 
(71) Centrum Naukowo-Produkoyjne Materiałów 

Elektronicznych, Zakład Budowy Urządzeń 
Technologicznych, Zielona Góra 

(72) Szuba Józef, lii córek Maria 
(54) Sposób i obrabiarką do wykonywania 

ostrzowych końcówek wałków 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wykony
wania ostrzowyoh końcówek wałków, zwłaszcza z 
twardego materiału oraz obrabiarka do wykony- < 
wania końoówek ostrzowyoh, stosowana w prze
myśle elektronicznym do obróbki wałków krzemo
wych. 

Sposób polega na poddawaniu obrabianego 
wałka przemiennemu obcinaniu krawędzi ozołowej 
narzędziem usytuowanym w płaszczyźnie ukośnej 
do osi wałka i osiowemu, skokowemu obrotowi 
o kąt od 10° - 60° w zależności od zadanego ką
ta podziału obwodu wałka. 

Obrabiarka oharakteryzuje się tym, że ma 
na tulei samooentrująoego uchwytu osadzony 
pierśoień z mocowanymi na obwodzie kołkami współ« 
'pracującymi z czujnikiem połączonym z licznikiem 
impulsów w obwodzie sterowania obrabiarki. Osa
dzone na wrzecionie /IG/ narzędzie tnące ma 
I postać tarczy /7/ o osi usytuowanej w płaszczył! 1 nie prostopadłej do kierunku przesuwu suportu 1 
/2/, natomiast tuleja uohwytu samocentrującego 
wraz z obrabianym wałkiem ,/6/ ustawiona jest w I 
I stosunku do kierunku ruchu suportu pod kątem 
odpowiadającym kątowi zbieżnośoi obrabianego 
ostrza. /2 zastrzeżenia/] 

4(51) 

(71) 
(72) 
(54) 

B23Q 
G01B 

A1 (21) 274904 (22) 88 09 26 

(71) Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek^ 
Pruszków 

(72) Chlewiński Zdzisław 
(54) Induktoaynowy przyrząd pomiarowy do 

sprawdzania dokíadnosoi pozycjonowania 
ooraPiarkT 

(57) Przyrząd składa się z dwu oddzielnyoh 
zespołów: belki /1/ i liniałami pomiarowymi 
/3/ i głowicy odozytowej /2/. Suwak induktoayna 
I4/ zamooowany jest do głowicy odozytowej /2/. 
Liniały /3/ przykryte są osłoną blaszana /5A 
Na końou belki /1/ zamocowany jest zespół pro-
wadnioowy /6/ współpracujący z elementami pro-
wadnicowymi 11/ głowicy /2/. Belka /"\/ wyposa
żona jest również w kostkę zaozepową /8/ współ 
pracującą z zaczepem sprężystym /9/ głowioy 
/2/. W głowioy odczytowej /2/ znajduje się 
ponadto mechanizm do sprzęgania jej z odpowied
nia zespołem obrabiarki, złożony z przegubu 
kulowego /10/ oraz zespołu ramion wahliwyoh 
/11, 12/ połączonych listwą /13/ śruby zacisko
wej /14/. /3 zastrzeżeni/ 
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4(51) B24B A1 C21) 275025 (22) 88 09 29 
(T\) Politechnika Wrooławska, Wrocław 
(72) Zaborski Stanisław, Żebrowski Henryk 
(54) Tarcza dociskowa do polerowania taśmą 

ścierna, 
(57) Przedmiotem wynalazku Jest tarcza docisko
wa do polerowania taśmą aoieraą i dużej ela
styczności zewnętrznych i wewnętrznych powie
rzchni keztałtowyoh o skomplikowanych zary
sach, przeznaczona zwłaszcza do polerowania 
przedmiotów, na powierzohniaoh których zosta
ła naniesiona cienka powłoka galwaniczna, oraz 
do polerowania przedmiotów z tworzyw sztucz
nych. Istota wynalazku polega na tym, że 
dociskowy wieniec tarczy stanowi pneumatyczna 
dętka /3/ wyposażona w oo najmniej jeden wen
tyl I4/ ze zwrotnym zaworem. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B24B Al (21) 275026 (22) 88 09 29 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
72) Zaborowski Stanisław, Pszozołowski waoław 
(54) Tarcza dociskowa do szlifowania taśmą 

solerna 
Przedmiotem wynalazku Jest tarcza do-

Jlskowa do szlifowania z prędkościami obwodo
wymi ponad 30 m/s płaszczyzn i powierzohni 
walcowych zewnętrznych. 

Istota wynalazku polega na tym, że tar
za dociskowa do szlifowania wyposażona Jest 
w pneumatyczny dociskowy wieniec /3/, we 
wnętrzu którego usytuowana Jest powietrzna 
ÏZÏZá?ieaio"a komora /4,/, przy czym pneumaty-
o H . w í 8 k 0 7 y . . w i * n i e c / 3/ zaopatrzony J «at w co najmniej jeden wentyl /5/ ze zwrotnym zaworem. Ponadto w zewnętrznej ácianoe pneumatycznego dociskowego iieńoa /3/ stanowiącej 

obwodową część tego wieńca /3/ usytuowany 
jest oienkościenny pierścień /6/ w kształcie 
walca. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B24B A2(21) 280185 (22) 89 06 21 
(71) Zakłady Przemysłu Meblarskiego, Radomsko 
(72) Kędra Waldemar 
(54) Obrabiarka do szlifowania drewnianyoh 

drążków 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie szlifo
wania drewmanyoh drążków, zwłaazoza krzywo
liniowych, wykorzystywanych do produkoji krze
seł w przemyśle meblarskim. 

Obrabiarka charakteryzuje się tym, że ma 
dwa zespoły szlifując o /!/, rozmieszczone na 
tarczy napędowej, która osadzona jest obrotowo 
w okularze korpusu /15/ i napędzana jest wolno-
obrotowym silnikiem elektrycznym /4/ poprzez 
przekładnię paaową /5/. Zespół szlifujący /1/ 
ma rolki czynną, bierną 1 napinającą /b, 7 1 8 / 
oraz taśmę szlifierską bez końca /9/. Rolki 
czynna, bierna i napinająca /6, 7 1 8 / osadzone 
są obrotowo w tarczy napędowoj w ten sposób, 
że rozpięta na tyoh rolkach taśma szlifierska 
bez końoa /9/ tworzy trójkąt równoramienny, 
,a odległość podstaw tyoh trójkątów jest mniej
sza niż średnica szlifowanego drążka. Zespół 
szlifujący /1/ napędzany jest wysokoobrotowym 
silnikiem elektryoznym /11/ poprzez zespół 
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przekładni pasowych i koło pasowe pośrednie. 
/1 zastrzeżenie/ 

4 (51) B24D A1 (21) 275007 (22) 88 09 30 
(71) Kombinat Przemysłu narzędziowego 

"TIS" Zakłady Artykułów Ściernych, 
Bielsko-Biała 

(72) Gaj Bolesław, Koohel Stanisław, 
Rusin Józef, Konior Viktor, Loa Zygmunt, 
Slosarozyk Irena, Szczotka Jan 

(54) Spoatfb elektrostatycznego podawania 
z ia rna ściernego na podłoże icLeJowe 

(57) Sposób elektrostatycznego podawania 
ziarna ściernego na podłoże klejowe, w którym 
ziarno ścierne wprowadza się transporterem 
taśmowym do strefy pola elektrycznego, chara
kteryzuje się tym, że kierunek ruchu podłoża 
klejowego /3/ jest przeciwny do kierunku ru
chu transportera /1/ ziarna ściernego 1 pręd
kość transportera ziarna jest przystosowana 
do stopnia zużycia ziarna ściernego w proce
sie produkcyjnym. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) B24D A1 (21) 275008 (22) 88 09 30 
(71) Kombinat Przemysłu Narzędziowego "TIS" 

Zakłady Artykułów ściernych, Bielsko-
Biała 

(72) Gaj Bolesław, Koohel Stanisław, Rusin 
Józef, Konior Wiktor, Łoś Zygmunt, 
Slosarozyk Irena, Szczotka Jan 

(54) Sposób elektrostatycznego podawania 
ziarna ściernego na podłoże klejowe" 

(57) Sposób elektro«tatyoznego podawania 
ziarna ściernego na podłoże klejowe, w któ
rym na ruchomą taśmę transportera, sypie się 

ziarno ścierne, po ozym wspomnianą taśmę 
transportera z ziarnem wprowadza się poziomo, 
lub prawie poziomo pomiędzy elektrody, wyso
kiego napięcia poniżej ruohomej wstęgi podłoża 
klejowego, biegnącej pomiędzy tymi samymi ele
ktrodami, charakteryzuje się tym, że ziarno 
ścierne leżące na ruchomej taśmie transportera 
wprowadza się początkowo w strefę słabego naraati 
Jącego pola elektrycznego /3/ i dalej w strefę 
silnego pulsującego pola elektryoznego /4/, 
gdzie następuje również wibracja pionowa lub 
pranie pionowa wspomnianej wstęgi podłoża kle
jowego /6/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B24D Al (21) 275009 (22) 88 09 30 
(71) Kombinat Przemysłu Narzędziowego "TIS" 

Zakłady Artykułów Ściernych, Bielsko-Biała] 
(72) Gaj Bolesław, Koohel Stanisław, Rusin 

Józef, Konior Wiktor, Łoś Zygmunt, 
Slosarczyk Irena, Szozotka Jan 

(54) Sposób elektrostatycznego podawania ziarna 
ściernego na podłoże klejowe 

(57) Sposób elektrostatycznego podawania ziar- 1 
na ściernego na podłoże klejowe w którym na 
ruchomą taśmę transportera sypie się ziarno 
ścierne, po czym wspomnianą taśmę transportera I 
z ziarnem wprowadza się poziomo, lub prawie po
ziomo pomiędzy elektrody wysokiego napięcia 
poniżej ruohomej wstęgi podłoża klejowego, bie
gnącej pomiędzy tymi samymi elektrodami, cha
rakteryzuje się tym, że ziarno śoierne /1/ le-
żące na ruohomej taśmie transportera /2/ wpro-
wadzą się początkowo w strefę słabego nara
stającego pola elektryoznego /3/ i dalej w 
strefę silnego pola elektryoznego /4/. 

/1 zastrzeżenia/ 

4(51) B25B A1(21) 275038 (22) 88 09 30 
(71) instytut Gospodarki Materiałowej, 

Oddział Śląski, Katowice 
(72) Górbiel Czesław 
(54) Klucz dynamometryczny wskaźnikowy 
(57) Klucz charakteryzuje się tym, że sworzeń 
pomiarowy /1/ znajduje się wewnątrz tulei /2/ 
i jest zamocowany nieruchomo jednym końcem 
a tuleja 12; jest połączona nieruchomo z dźwig 
nlą-rękojeśoią /3/, sas w ścianie tulei /2/ 
jest otwór /4/, przez który przechodzi kabłąk I 
?5/ łąoząoy sworzeń pomiarowy /1/ z wycinkiem j 
zębatym /8/ zazębionym z zębnikiem /10/, który I 
jest połączony ze wskazówką wyohyłową wskaźniki 
momentu /12/ znajdująoego się na dźwigai-rę-
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kojeści /3/. W obudowie wskaźnika momentu 
/12/ jest umieszczony nastawny ogranicznik 
wartości momentu połączony z sygnalizatorem 
świetlnym lub akustycznym zasilanym z ogniw 
prądu elektryoznego. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B25J A1(21) 274857 (22) 88 09 23 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Koparek i 

Hydrauliki, Warszawa 
(72) Taraslk Jan 
(54) Głowica obrotowa do chwytaków 
(57) Głowica ma korpus /20/, w którego cen
tralnym otworze umieszczone są pierścienie 
ślizgowe /3/, uszczelki /4/, wał /26/ ustalo
ny w położeniu pionowym półpierśoieniami /11/ 
i /12/ mocowanymi do korpusu /20/ śrubami /22/, 
do którego mocowany Jest również silnik hydra
uliczny /1/ śrubami ?6/. Korpus /20/ ma dwie 
płaszczyzny leżące na jednym poziomie z pła
szczyzną /15/ i umieszczone w obszarze pomię
dzy osiami, przy ozym do płaszczyzny /15/ kor
pusu /20/ przykręcona jest obejma /16/ za 
pomooa śrub /2/, łąoząoa łożysko krzyżowe /21/, 
do którego przymooowany jest chwytak /27/ śru
bami /9/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B27C A1(21) 274783 (22) 88 09 21 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Przemysłu Stolarki Budowlanej "Stolbud", 
Wołomin 

(72) Józefiak Tadeusz, Skup Kazimierz 
(54) Głowicą frezowa tarczowa 
(57) W korpusie tarczowym głowicy umieszczone 
są noże płaskie /2 i 3/ zamocowane przy pomo

cy klinów /4 i 5/ osadzonych przechylnie na 
kołkaoh oporowych /6/ i dociskanych śrubami 
/!/. Głowica frezowa tarczowa przeznaczona 
jest do wykonywania szczelin wąskich złąoz 
widlicowyoh w elementach drewnianyoh. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B28B 
P27D 

A1 (21) 274850 (22) 88 09 21 

(71) Chodzieskie Zakłady Porcelany i Poroelitu, 
Chodzie* 

(72) Górny Stanisław, Słoma Stanisław 
do formowania palników 

w pieoao 1 
(57) Rdzeń ma postaó dzielonej bryły o kształ
cie walca /1/ przechodzącego zgrubieniem, ogra
niczonym >»m»n^ łukowo powierzchnią /2/, w pro-
stopadłościaoh /3/ o zaokrąglonych podstawach 
i szerokości znacznie mniejszej od średnicy wal
ca /1/ przy czym przekrój poprzeczny prostopa
dłościanu /3/ Jest większy od powierzchni po
przecznego przekroju waloa /1/. Bryła Jest dzie
lona na segmenty wzdłuż boków /6, 7/ prostopa
dłościanu /3/ i w segmencie środkowym /8/ ma 
wzdłużny otwór z pogłębieniem /9/ zaopatrzony 
w trzpień /10/ wyposażony w dźwignię blokującą 
/11/, która wohodzl w wybrania /12, 13/ wykonane 
w segmentach bocznych /14,15/ z tym, że 
segment środkowy /&/ i segmenty boczne /14, 

15/ zaopatrzone są w zaozepy hakowe /17/ który
mi są spięte. Segment środkowy /8/ Jest zaopa
trzony we wspornik /19/ w którym osadzona jest 
śruba /20/, a trzpień /10/ ma rękojeść /21/. 

/2 zastrzeżenia/ 

5(51) B28B A1(21) 281416 (22) 89 09 14 
(71) iaSTBUD 3p. z o.o., Morąg 
(72) Gołoś Andrzej, Rzeczkowski Jakub, 

Obuchowioz Bogusław 
(54) Sposób otrzymywania elementu budowlanego 

z »KtadJcą lâolaoylnq 1 element budowlany 
z wlciadicą Izolacyjną 

(57) Zgodni« ze sposobem w formie umieszcza się 
wkładkę izolacyjną z materiału porowatego lub 
spienionego, albo wkładki izolacyjne z takich 
samych lub różnych materiałów i wolne prze
strzenie formy zalewa się taką samą albo roz
maitymi, tężejącymi masami stosowanymi w bu
downictwie. 

Element budowlany s wkładką izolacyjną 
składa się ze ściany zewnętrznej /I/, wkładki 
izolacyjnej /3/, drugiej ściany zewnętrznej 
I4/ i niekiedy dodatkowej wkładki /3/ i ściany 
środkowej. Po obydwu stronach wkładki izola
cyjnej /3/ znajdują alf w ilości od 5 do 7 
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z każdej strony przesunięte względem siebie 
o podziałkę wpusty i wypusty / 2 / w kształcie 
jaskółczego ogona. /5 zastrzeżeń/ 

5(51) B23B Al (21) 281417 (22) . 89 09 14 
(71) INSTBUD 3p. z o.o., Morąg 
(72) Gołoś Andrzej, Rzeozkowaki Jakub, 

Obuchowiez Bogusław 
(54) Sposób otrzymywania elementu budowlanego 

z wltządJcą Izolacyjną 1 element budowlany 
z wkładką izolacyjną 

(57) Zgodnie ze sposobem wkładkę izolacyjną 
kształtuje się w formie w której umieszcza 
się prefabrykowaną śoianę lub ściany zewnętrz
ne elementu w pewnej odległości od siebie, 
a niekiedy między nimi ścianę środkową, po 
czym w wolnych przestrzeniach umieszcza się 
tworzywo zdolne do spieniania i/lub ekspansji 
w podwyższonej temperaturze, które spienia się 
lub ekspanduje w znany sposób. 

Element budowlany z wkładką izolacyjną 
składa się ze ściany zewnętrznej /1/, wkładki 
izolaoyjnej /3/, drugiej solany zewnętrznej 
/4/ i niekiedy dodatkowej wkładki /3/ i solany 
środkowej. Po obydwu stronach wkładki izola
cyjnej /3/ znajdują się w ilości od 5 do 7 
z każdej strony, przesunięte względem siebie 
o podziałkę wpusty i wypusty /2/ w kształcie 
jaskółczego ogona. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) B29C A1(21) 274795 (22) 88 09 19 
(71) Instytut Przemysłu Tworzyw i A r b , 

Gliwice, Zakłady Tworzyw Sztucznych 
"Nltron-Erg", Krupski Młyn 

(72) Sikora Andrzej, farwas Jan, Łyska 
Eugeniusz, Maszewski Janusz, Ksiądz 
Krzysztof, Wróbel Eryk 

(54) Sposób formowania płyt z tworzyw 
Termoplastycznych 1 urządzenie do 
formowania płyt z tworzyw termopla
stycznych. 

(57) Sposób formowania płyt polega na tym, że 
w pierwszej fazie przez 30-120 sekund na stop 
tworzywa w formie wywiera się nacisk rzędu 
10-100 N/cm2, a następnie podnosi sie Je do 
wartości 200-1000 H/om2 i utrzymuje do chwili 
osiągnięcia przez rdzeń płyty temperatury 
poniżej temperatury plastyczności. 

urządzenie ma na płycie dolnej 2.2 umie
szczone oo najmniej cztery kołki ustalające 
położenie ramy 2,3 formy względem stempla 2.1. 
Forma ma co najmniej dwa zamki umożliwiające 
przemienne łączenie ramy formy z nieruchomą 
płytą dolną lub stemplem. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B29D A1(21) 274960 (22) 88 u9 29 
(71) Ośrodek Badawozo-Rozwojowy Maszyn 

i Urządzeń Chemloznyoh "METALCHEM", 
Toruń 

(72) Stasiek Joachim, Rosoohowioz Jan, 
Mazur Józef 

(54) Głowica do formowania profili, zwłaszcza 
do formowania z tworzyw sztuoznyoti 
grupośoiennych rur o dużych średnTcaoh 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie cgraai-
azenia wpływu podziału strugi uplastycznionego 
tworzywa we wsporniku rdzenia na jakośó wytwa-
rżanego wyrobu a szczególnie na wytrzymałość 
obwodową wytłaozanej rury. 

Głowica charakteryzuje się tym, że 
pierśoień kołowy ma w kierunku przepływu two- j 
rzywa kolejno kształt pierścienia stożkowego 
zwróconego większą podstawą w kierunku napływu 
tworzywa, pierścienia waloowego i drugiego 
pierścienia stożkowego zwróoonego większą pod- I 
stawą w kierunku wypływu tworzywa. Każde ze 
zlokalizowanych w pierścieniu walcowym, ograniJ 
ozonym pierścieniem /4/ żeberek, ma w przekro-l 
ju promieniowym kształt trapeza ustawionego 
mniejszą podstawą na zewnętrznej powierzchni 
tego pierścienia. ?2 zastrzeżenia! 

4(51) B41P A1(21) 271192 (22) 88 03 14 
(75) Sitkiewicz Sławomir, Rumia 
(54) Sposób druku wieloarkuszowego na wielo

kolorowych rotacyjnych m&szynaön" 
drukaxBklofl 

(57) Zgodnie ze sposobem wstęgę papieru prze
mieszcza się pomiędzy cylindrami drukowanymi 1 
po ioh uniesieniu, a następni« oylindry druko^ 
we opuszcza się na wstęgę, drukując tylko jeda 
arkusz drukarski pod każdym zespołem drukująoł 
W dalszej fazie oylindry drukowe unosi aię, a p 
gdy zajmą położenie górne, przemieszcza się 
wBtęgę papieru o odległość równą sumie arkusz! 
drukarskich, cykl ten powtarza się, aż do użyj 
skanla pełnego składu książki. /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) B44B A2(21) 280301 (22) 89 06 27 
(71) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "HAKER" 

Sp. z o.o., Rzeszów 
(72) lliśniak Ryszard 
(54) Sposób znakowania opon pojazdy» i urządzenie do znakowania opon pojazdów 
(57) wynalazek rozwiązuje zagadnienia znako
wania opon pojazdów w celu przeciwdziałania 
ich kradzieżom. 

Sposób znakowania opon pojazdów polega 
na ręcznym wyciskaniu na powierzchni bocznej 
opony żądanej ceony za pomocą stempla lub 
zespołu stempli ogrzanych do temperatury 
265 - 270°C na głębokość 0,5 - 1,5 mm w cza
sie do 5 sekund. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
głowica stemplowa /I/ u i swej części czoło
wej /2/ gniazda /3/ na wymienne stemple oraz 
mocowane przesuwnie śrubami I5/ ograniczniki 
/6/ zagłębienia stempli, zaś pozostała część 
głowioy /I/ osadzona jest pomiędzy zasilanymi 
prądem elektrycznym grzałkami ceramicznymi 
11/ umieszczonymi w dwuczęściowej połączonej 
rozłąoznie obudowie /8/. Zestaw wymiennych 
stempli umieszczony jest w kaseoie. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) B60B A2(21) 279046 (22) 89 04.22 
(75) Paradowski Jan, Bydgoszcz 
(54) Koło do fotela 
(57/ Koło stanowi obejma /4/, wewnątrz której 
umieszczona jest kula /2/. W przestrzeni 
między obejmą /4/ i kulą /2/ usytuowane są 
kulki /1/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B60L A1(21) 274982 (22) 88 09 30 
(71) Polska. Akademia Nauk, Instytut 

Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, 
Warszawa 

(72) Krzyśków Alfred, Dąbek Wiesław 
(54) Dkład napędowy pojazdu elektrycznego 
(57) Układ charakteryzuje się tym, że każdy 
silnik elektryczny /37, /4/ napędzający Jedno 
z dwóch kół napędowych, tworzących oś jezdną 
napędową pojazdu, jest połączony ze źródłem 
zasilania /15/ poprzez ten sam przetężeniowy 
układ wyłączający /14A /4 zastrzeżenia/ 

4(51) B6OM 
B61L 
G01B 

A1(21) 275030 (22) 88 09 29 

(71) Polskie Koleje Państwowe, Zakłady 
Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych, 
Katowice 

(72) Wilewski Stanisław, Zubków Anatoliusz, 
Kałużny Andrzej, Zdebel Henryk, Wójoik 
Stanisław 

(54) Układ naatawozy sprzężonych napędów 
zwrotnicowych na prąd 3-łazowy 

(57) W układzie układ nastawiania /UN/ połą
czony jest z napędami trzema żyłami, układ 
kontroli położenia /UKP/ dwoma żyłami i prze
kaźniki kontroli zwarć /KZ1/ i /KZ2/ lub prze
twórni oa /P/ dwoma żyłami. W żyły do układu 
/UKP/ włąozony Jest przekaźnik kontroli położe
nia /K+/ poprzez układ zależnościowy zestyków. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B 6 0 P A1 (21) 274808 (22) 88 09 22 

(75) Zaremba Stanisław, Wrocław 
(54) Urządzenie do transportu drewna. 

zwłaszcza w terenie trudnodostępnym 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
ma podnośną podporę /1/ i teleskopowy maszt 
/8/ połączony obrotowo poprzez wałek z kon
strukcją nośną /5/ zamocowaną na ramie /4/ 
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samobieżnego środka transportowego /2/, z tyra 
że górny koniec masztu /8/ ma głowicę obroto
wą /10/ umożliwiającą naciąganie liny nośnej 
w dowolnym kierunku przy jednym ustawieniu 
podpory /1/, przy ozym wózek /27/ przesuwny 
po linie /20/ ma hamulec /30/ blokowania liny 
zrywkowej /21/, uruchamiany przez układ wyko
nawczy /33/ sterowany liną powrotną /22/. 

/18 zastrzeżeń/ 

4(51) B60T AU21) 274779 (22) 68 09 20 
(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, 

Kobyłka 
(72) Majewski Włodzimierz, Wróblewski Janusz 
(54) Pneumatyczny układ hamulca postojowego 

owukabinowej maszyny roboczej samojezdnej 
(57) Układ wyposażony jest w zawór trójdrożny, 
dwupołożeniowy, elektropneumatyczny /1/, któ
ry w pierwszym położeniu łączy zawór ręczny 
hamulca pomocniczego i postojowego / 2 / ze 
złączem /s/ zaworu przekaźnikowego /3/, zaś 
w drugim położeniu łąozy zbiornik powietrza 
hamulca pomocniczego, postojowego /7/ ze złą
czem /S/ zaworu przekaźnikowego /3/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B62D A2(21) 280354 (22) 89 06 29 
(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych., 

Poznań 
(72) Koozorowaki Bogusław, Błaasozyk Piotr 
(54) Zespół sterowniczy ciągnika rolniczego 
(57) Zespół sterowniczy ciągnika charaktery
zuje się tym, że łożysko /2/ wału klerownlozego 

/3/ wraz z wspornikiem /i/, zbiornikiem paliwa 
/5/, akumulatorem /6/, pulpitem sterowniozym 
/ 7 / i stojakiem nośnym /6/ są połączone w jed
ną sztywną całość mocowaną do korpusu ciągnika 
za pośredniotworn co najmniej trzech izolato
rów /9, 10, 11/ dynamicznych, przy ozym pozio
ma odległość /a/ pomiędzy tymi izolatorami jest 
równa co najmniej połowie wzniosu /b/ koła 
klerownlozego /A/ nad płaszczyzną mocowania 
izolatorów /9, 10, 11/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B62K A1(21) 275051 (22) 88 09 30 
(71) Zakłady Rowerowe "ROMET", Bydgoszoz 
(72) Krzyżaniak Bernard, Koclński Klaudiusz 
(54) Węzeł przedni ramy motoroweru lub 

motocykla 
(57) Węzeł charakteryzuje się tym, że nakładka 
/4/ ma kształt ceownika o zmniejszającym się 
przekroju wzdłużnym i poprzecznym. Rura przed
nia _/1/ i rura dolna /3/ są trwale połąozone 
z nakładką /4/. Konieo rury dolnej /3/ ma prze
krój owalny oraz dopasowany jest do promienia 
zewnętrznego rury przedniej /1/. Nakładka / 4 / 
ma w górnej części wydęcie, w którym umiesz
czona jest rura górna / 2 / połączona trwale z 
nakładką /4/. Konstrukcja taka pozwala uniknąć 
precyzyjnego cięcia rury górnej /2/ zamykają-
oej trójkąt ramy. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B63B 
G05D 

A1(21) 275011 (22) 88 09 28 

(71) Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk 
(72) Raś Ireneusz, Andersohn Michał, 

Bauer Tadeusz, Skiba Juliusz 
(54) Układ sterowania silników hydraulicznych 

wciągarek trakowych na duzyoh etatkaoŁ 
rybaoklcn' 

(57) Układ charakteryzuje się tym, że ma prze
stawszy oylinder / 2 / z różnicowym tłokiem /3/, 
trójdrogowy nadążny rozdzielacz /4/ o dwóch 
przyłączach sterujących, zwrotne zawory /5/ 
oraz dwupołożenioww oiterodrogowe rozdzielacze 
/6 i 7/. Tłok /3/ jest mechanicznie połączony 
poprzez sprężynę z suwakiem nadążnego rozdzle-
laosa /4/ i mechanizmem wychylnym hydraulicznego 
silnika /1/. Komora przeetawczego cylindra /2/ 
o mniejszej średnicy i zasilające przyłąoze /P/ 
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nadążnego rozdzielaoza /4/ oraz Jedno przy
łącze sterujące tego rozdzielaoza, połączone 
sa poprzez zwrotne zawory 151 z przyłączami 
roboczymi silnika /1/. Przeciekowe przyłącze 
/T/ nadążnego rozdzielaoza /4/ połączone 
jeet bezoiśnienlowo ze zbiornikiem /8/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B63H A1 (21) 274820 (22) 88 09 22 
(71) INTERSTER Oddział Techniczno-Handlowy, 

Warszawa 
(72) Raczyński Piotr, Pieśniewski Jerzy 
(54) Profil sztagowy 
(57) Profil tworzą elementy rurkowego profilu 
/1/ o długości trzech metrów połączone łącz
nikami /3/ o niewielkiej długoaci. Profile 
rurkowe /1/ mają ligszpare /2/ oraz występy 
/4/ i zamki /5? odpowiadające łącznikom /3/. 
Łączniki /3/ wraz z profilami rurkowymi /1/ 
tworzą kanał sztagu /6/ i kanał fału /7/. 
Łączniki /3/ mają ramiona wsporcze /8/ i ra
miona /9/ kanału fału 11/ odpowiadające wy
stępom /M profili rurkowych /i/. Profile 
rurkowe /"!/ są połączone z łącznikami /3/ 
wkrętami /10/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) B65D A1(21) 280858 (22) 89 08 01 
(30) 88 08 01 - SE - 8802777-6 

88 08 01 - SE - 8802778-4 
(71) TETRA PAK FINANCE o€ TRADING SA, Pully.CH 
(72) Rosen AKe 
(54) Arkusz lub taśma na opakowania i sposób 

jego wytwarzania 
(57) Arkusz lub taśma charakteryzuje się tym, 
że warstwa /17a/ podstawowa ma wytłoczony wzór 
linii /5, 6/ załamania. 

Sposób polega na połączeniu dwu warstw 
podstawowych tworzywa termoutwardzalnego po
przez laminowanie, następnie wytłoczeniu linii 
załamania. /16 zastrzeżeń/ 

4(51) B65G A1(21) 274796 (22) 88 09 19 

(71) Elektrownika "Łaziska", Łaziska Górne 
(72) Grechuta Gustaw, Soierski Klemens, 

Tymowski Henryk 
(54) Sposób formowania wałów z popiołu 

składowanego w postaci emulgatu 1. 
Eönstrukoja ogrodzeniowa do tego 
sposobu 

(57) Na obszarze przygotowanym pod składowisko 
popiołu w postaci emulgatu ustawia się po obu 
stronach wykonywanego wału konstrukcjo ogrodze
niową składającą się z elementów stalowych, 
których ramiona nadziemne 1 nachylone są pod 
kątem °c wymaganym dla wałów. Elementy kon
strukcji posiadają podstawę składającą się z 
ramion naziemnych 2, poprzeczki stabilizującej 
3 i poprzeczki dolnej 4 mocowaną hakami 7 do 
podłoża 11 na zewnątrz od formowanego wału. 
Na ramionach nadziemnych 1 od strony formowa
nego wału przymooowana jest siatka wzmocniona 
9, do której od strony emulgatu przywiązana 
jest folia plastykowa 10 połąozona szczelnie 
na całej powierzchni i z podłożem 11. Formowa
nie wału odbywa się przez okresowe częściowe 
napełnianie zamkniętej pomiędzy konstrukcją 
ogrodzeniową przestrzeni, przy czym pierwsza 
warstwa emulgatu nie przekracza 10 cm a następ
ne 30 om, zaś przerwy pomiędzy nadlewaniem 
poszczególnych warstw emulgatu są dłuższe niż 
3 dni. Po zestalaniu się emulgatu rozbiera się 
konstrukcję wraz z siatką i folią. 

/4 zastrzeżenia/ 
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4(51) B65G A1C21) 274875 (22) 88 09 22 
(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego, 

Sztum 
(72) Kaczmarek Kazimierz, Zieliński Lech, 

Zeifert Stefan, Sopora Piotr, Kubiak 
Jerzy, Wierbilis Antoni 

(54) Zastawką do górniczego przenośnika 
zgrzebłowego 

(57) Zastawka ma wspornik /1/ zawierający 
kadłub /2/ utworzony przez dwie poziom« płyty 
/3 1 4/ przytwierdzone do głównej płyty /5/ 
wspornika /1/, zamknięte pionowo, odociosową 
ścianką /6/. Odociosowa ścianka /6/ połączona 
jest trwale ze ślizgowym prowadnikiem /7/ za 
pośrednictwem listwy /8/ o grubości mniejszej 
od grubości odociosowej solanki /6/. Ha gór
nej płycie /4/ kadłuba /2/ osadzona jest jedna 
podpora /13/ sworzniowego segmentu parkanu, 
skojarzona równolegle z zaopatrzoną we współ
osiowy otwór końcówką /14/ głównej płyty /5/, 
która ponadto ma otwory współosiowe z otworami 
odociosowej ścianki /6/, mieszczące wydłużone 
na oałą szerokość kadłuba /2/ śruby łączące 
zastawkę z rynną. Zastawka ma od strony zawału 
przyłącze /12/ przesuwnika obudowy zmechani
zowanej, którego górny kołnierz stanowi posze
rzona w okolicach sworznia płyta /19/ podpar
ta na końcach żebrami. Górną, poziomą płytę 
/4/ kadłuba /2/ tworzą odcinki o długości 
odpowiadającej z luzem rozstawom śrub łączą
cych wspornik /1/ z rynną. /6 zastrzeżeń/ 

|B -J-
4(51) B65G 

P16P 
A1(21) 274889 (22) 88 09 23 

(71) Katowickie Gwareotwo Węglowe, Kopalnia 
Węgla Kamiennego "WIECZOREK", Katowice 

(72) Warchoł Ryszard, Maohul Janusz, 
Poturalski Waldemar 

(54) Sposób i elementy sprężyste do 
Tłumienia energii kinetycznej i 
aTłus tycznej transportowanych materiałów 

(57) Sposób tłumienia energii kinetycznej i 
akustycznej transportowanych materiałów, polega 
na tym, że urobek przekazany na urządzenie 
transportowe, na skutek siły ciężkości poko
nuje siłę sprężystości elementów sprężystych 
zainstalowanych na urządzeniu transportowym, 
wytrącając energię kinetyczną i akustyczną i 
następnie wydostaje się stopniowo na Inne 
urządzenie transportowe, a poprzez zmniej
szenie wypełnienia urządzenia transportowego, 
następuje jego samoozynne przymknięcie lub 
zamknięcie przez elementy sprężyste, nato
miast elementy sprężyste zawieszone szerszym 
końcem na górnej częśoi konstrukoji urządze
nia transportowego w postaci fartucha, albo 
zainstalowane parami na przeciwległych wspor
nikach umieszczonych na bokach urządzenia 
transportowego w środkowej jego częśoi 1 w 
części końcowej, która od wewnątrz jest wyło
żona materiałem trudno-śoieralnyw, stykając 
się stopkami, tworzą zaporę do tłumieni« 
energii kinetycznej i akustycznej materiału, 
zaś usadowione na wylocie pojemnika stanowią 

elastyczne zamkniecie, powodujące jednocześnie 
wytłumienie energii kinetycznej 1 akustycznej 
zsuwającego się materiału. Elementy sprężyste 
do tłumienia energii kinetycznej i akustycznej 
transportowanych materiałów składają się z 
elastycznych pasów /1/ różnej długości i szero
kości, w których są stalowe pręty /2/, usado
wione prostopadle względem siebie w odległości 
około 1/3 od ich powierzchni tworząc siatkę, 
zaś pasy skręoone śrubami - tworzą resor /3/, 
do zawieszenia w postaoi fartucha. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B65Q A1(21) 274976 (22) 88 09 29 
(71) Hauchno-Proizvodstvennoe Obiedinenie 

"Legprommekhanizatsian, Moskwa, Sü 
(72) Bachurin Viktor Vasilievloh, 

Dreizin Vadím Damenovich, 
Dynkin Aron Ioeifovioh, 
Ivantsov Daltry Ivanovich, 
Sankov Genrikh Dmltrievioh, 
Shevelev Alexe! Yakovlevich, 
Soheglov Anatoly Leontlevioh 

(54) Urządzenie do załadunku kołysek 
przenośnika podwieszonego 

(57) Urządzenie charakteryzuje ale tym, že 
ma ustalaoz /10/ ładunku /22/, mający postać 
osadzonej przegubowo na stole /8/, zawierają
cej meohanlza /16/ do obracania w płaszczyźnie 
poziomej, dźwigni ni«równoramiennej /11/ na 
której krótszym ramieniu położonym od strony ' 
opory ogranioznikowej /9/, osadzony jest wałek 
naciskowy /12/, natomiast na dłuższym ramie
niu jest wałek dociskowy /13/. /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) B65G A1(21) 275033 (22) 88 09 30 
(71) Biuro Projektowania Dokumentacji 

Technologiozno-Konstrukcyjnej Przemysłu 
Lekkiego "Protex", Łódź, Centralny 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Włókienniczych "P0LMATEX-CE5AR0", Łódź 

(72) Brzeziński Andrzej, Bartola Adam, 
Kamiński Edward, Zankowski Ryszard 

(54) układ sterowania transportu podwieszonego 
(57) Układ składa się z nadajnika /1/ emitują
cego wiązkę /2/ promieni podczerwonych, bloku 
wzmacniającego /3/ multipleksera /4/, odbior
nika /5/ oraz sterownika /6/. 

Nadajnik /1/ zawiera przetwornik / 7 / 
przetwarzania sygnału z postaci równoległej 
na szeregową, połączony z koderem /8/ z kolei 
połączonym z generatorem /9/ impulsów taktują
cych i ze wzmacniaczem /10/ wyposażonym w 
przetwornik /A/ korzystnie fotooptyczny.Blok 
fil zawiera wzmacniacze /11/ wyposażone w ozuj-
niki /B/, korzystnie fotooptyczne, wiązki 12/. 
Odbiornik /5/ zawiera dekoder /12/, blok pa
miętający /14/, blok porównujący /15/ oraz 
blok blokująco-kasujący /16/, połączony ze 
sterownikiem /6/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B65G A1 (21) 275053 (22) 88 09 30 
(71) Jaworznioko-Mikołowskie Gwarectwo 

Węglowe, Kopalnia Węgla Kamiennego 
"Brzeszcze", Brzeazoze 

(72) Telega Ryszard, Rozmus Tadeusz, 
Kwaśny Andrzej, Sójka Henryk 

(54) Urządzenie do podciągania łańcucha 
zgrzebłowego 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmecha
nizowanego podciągania łańcucha zgrzebłowego 
podczas regeneracji. 

Urządzenie ma rynnę wlotową, środkową 
i roboczą, wózek jezdny, którego osie /8/ 
są zaopatrzone w koła jezdne, ma łapacze z 
płaszczyznami oporowymi osadzone luźno na 
osiach /8/ oraz ma siłownik 11/ połączony z 
wózkiem jezdnym /10/ i z rynną środkową, przy 
czym płyta denna rynny roboczej ma wzdłużne 
otwory, w które wchodzą łapacze a w spodniej 
części ma prowadnice kół jezdnych. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B 6 6 C A1 (21) 274911 (22) 88 09 26 

(71) Huta "Warszawa", Warszawa 
(72) Kamiński Marian 
(54) Czerpak liniowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest czerpak linowy 
przeznaczony do przenoszenia materiałów za 
pomocą suwnicy lub innych urządzeń dźwigowych. 

Czerpak składa się z ramy /1/ z umieszczo
nym w niej drągiem /2/ mającym zaczepy /3/. 
W podstawie /4/ umieszczony Jest zamek /6/ po
siadający zapadki / 7 / z popychaczami /8/, które 
współpracują z prowadnikami /9/. Również w pod
stawie /4/ ułożyskowane są rolki linowe. Łupiny 
zawieszone są jednym końcem w podstawie i drugim 
w ramie /1/ poprzez cięgna /14/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B66D A1(21) 274777 (22) 88 09 20 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72} Zwoliński Janisław, Opaliński Wiesław, 

Jankowski Jan, Wyrzykowski Jerzy, 
Klee Andrzej 

(54) Zbiornik ciśnieniowy 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększe
nia wytrzymałości zbiornika ciśnieniowego przy 
równomiernej grubośoi ścianki płaszcza zbior
nika. 

Zbiornik charakteryzuje się tym, że brze
gi przeciwległe usytuowanyoh otworów /I, 2/ 
są sztywno połączone za pomooą łącznika /Y/. 

/4 zastrzeżenia/ 



26 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO tir 7 /425/ 1990 

4(51) B66D A1(21) 274853 (22) 88 09 21 
(71) Tczewska Stocznia Rzeczna, Tczew 
(72; Władyka Marian, flrycza Tadeusz, 

Michalak Wiesław 
(54) Wciągarka dwubębnowa 
(57) Wciągarka ma linowe bębny / H / i /16/ 
napędzane od centralnych, zębatych kół /9/ 
i 10/ obiegowej przekładni /5/. Lewy, lino
wy bęben /14/ połączony jest za pomocą zamon
towanego suwliwie sworznia /15/ z hamulcową 
tarczą /13/ otrzymującą napęd od centralnego 
zębatego koła /10/ osadzonego na tulei /12/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C01B Al (21) 274868 (22) 88 09 22 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń 

Chłodniczych i Gastronomicznych, Bydgoszcz 
(72) Błoński Zbigniew, Romanowski Polikarp, 

Ciemielewski Jan, Oborski Stefan, Tryko-
szko Kazimierz, Lipiński Wiesław, 
Balewski Andrzej, Wesołowski Andrzej, 
Biniak Stanisław 

(54) Sposób zatężanią kwasu siarkowego w 
obiegu wieży czyszczącej instalacji 
otrzymania bezwodnego kwasu fluorowodo
rowego 

(57) Do zbiornika wieży czyszczącej doprowa
dza się pod lustro cieczy kwas siarkowy o 
stężeniu 100,2% przygotowywanego do przepro
wadzenia reakcji rozkładu fluorytu w zbiorni
ku mieszalnika kwasu do reakcji. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C01G A1 (21) 274922 (22) 88 09 23 
(71) Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwioe 
(72) Máchej Janina, Kalinowski Zbigniew, 

Trefler Urszula, Ratka Gerard 
(54) Sposób otrzymywania azotanu manganawego 

ze szlamów manganonośnyoh 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymy
wania azotanu manganawego ze szlamów mangano-
nośnych w szczególności szlamów stanowiących 
uciążliwy odpad przy produkcji witaminy C. 

4(51) B66D A1(21) 275312 (22) 88 10 H 
(71) Centrum Mechanizaoji Górnictwa, "KOMAG", 

Gliwice 
(72) Lempart Ludwik, Kolinko Franciszek, 

Mielko Jan, Kapturski Andrzej 
(54) Urządzenie do montażu bębnowego zespołu 

nawojowego kofowrotu górniczego 
(57) Urządzenie ma montażowy wózek /9/ wypo
sażony w 00 najmniej jeden, osadzony w prowad-
nicy dolny suwak /13/ mający podporowo-dooisko-
wy element /15, 16/. Górna powierzchnia /P/ suwa 
ka stanowi prowadnicę dla górnego suwaka /17/ 
mającego podporowo-dociskowy element /19, 20/. 
Urządzenie ma wsporcze belki /28/ wyposażone 
w ruchome, podporowe trzpienie /34/. Szynowa 
jezdnia /7/ wyposażona jest w siłownik /14/ 
połączony z montażowym wózkiem /9/. 

z /16 zastrzeżeń/ 

produkcji witaminy C. 
Sposób według wynalazku polega na tym, 

że na szlam manganonośny działa się azotynem 
sodowym w ilości stechiometrycznej stosunku 
do MnOo zawartego w szlamie, korzystnie z 
niewielkim niedomiarem, oraz kwasem azotowym, 
korzystnie rozcieńczonym wodą w stosunku 1 : 1 , 
aż do ustalenia się pH w granicach od 4 do 2, 
przy zachowaniu temperatury reakcji poniżej 
6o°C, po czym uzyskany w ten sposób roztwór 
azotanu manganawego poddaje się oczyszczaniu 
w znany sposób od jonów sodu i resztek jonów 
potasu oraz poddaje się zatężaniu do wymaga
nego stężenia. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C02F A1(21) 274809 (22) 88 09 22 
(71) Przedsiębiorstwo Eksportu Budownictwa 

"Instalexport", Warszawa 
(72) Przybyłowicz Ryszard, Karbutt Lech 
(54) Sposób doczyszczania ścieków 
(57) Sposób doczyszczania ścieków uprzednio 
oczyszczanych polega na tym, że ścieki prze
pływają kolejno przez 00 najmniej dwa zbiór-
niki otwarte. W jednym zbiorniku ciecz pozo
staje w warunkach defioytu tlenowego wymiaro
wego zależnością 30<Ł < 200, gdzie L ozna
cza ładunek zawiesiny wprowadzony do oczy-
szczonej cieczy w kg/dobę, zaś 0 oznacza iloścj 
tlenu wprowadzonego do cieczy w kg/dobę, na-

D z1 A L c 

CHEMIA i Metalurgia 
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tomlast kształt zbiornika określony jest zależ
nością 0,2<jÇl <o,5. gdzie F1 oznacza powierz-

1 2 
ohnię zbiornika w m3 , a U objętość w m . W 
drugim zbiorniku cieoz posiada warunki t l e 
nowe określone zależnością 5 <• L ^ 40, a 
kształt zbiornika jest określony nierównością 

(54) Sposób zageszogania 1 odwadniania 
osądów z biologicznych oczyszczalni 
solelcôw 

0,05 < § < 0 . 2 . /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C02P J(21) 274810 (22) 88 09 22 
(71) Przedsiębiorstwo Eksportu Budownictwa 

"Instalexport", Warszawa 
(72) Przybyłowicz Ryszard, Narbutt Lech 
(54) sposób oraz urządzenie do biologicznego 

oczyszczania ścieków 
(57) Sposób biologicznego oczyszczania ście
ków polegający na tym, że ścieki w kontakcie 
z mikroorganizmami przepływają przez co naj
mniej dwa szeregowo połączone bioreaktory. 
Stężenie mikroorganizmów w bioreaktorze pierw
szym Jest regulowane intensywnością ich recyr
kulacji z bioreaktora drugiego. Intensywność 
jest określona wzorem Q P _ Qa«Z1 gdZie Qr 

oznacza intensywność recyrkulacji w m /go
dzinę, Qn - wydatek ilości ścieków w m3/godzi-
nę, Z1 - stężenie mikroorganizmów w bioreakto
rze pierwszym w kg/m . Z2 - stężenie mikroorga
nizmów w komorze zagęszczania w kg/m . Lżej
sza część mikroorganizmów z komary zagęszcza
nia ujęta powyżej połowy jej wysokości odpro
wadzana jest do bioreaktora pierwszego. 

Urządzenie do biologicznego oczyszczania 
ścieków składa się z cylindrycznego zbiornika 
/1/ podzielonego pierścieniowymi przegrodami 
/3, 5, 7/ tworząc oylindryozną komorę zagęsz
czania /2/, koncentryczne bioreaktory pierw
szy /4/ i drugi /6/ oraz pierścieniową komorę 
klarowania /8/. W komorze zagęszczania na 
poziomie wyższym od połowy Jego wysokości osa
dzona jest rurka przelewowa /16/ połączona 
z bioreaktorem pierwszym /4/. W górnej części 
bioreaktora drugiego /b/ umieszczone są dwa 
pojemniki, każdy podzielony na dwie sekcje 
/10, 13/. W pierwszej sekoji pojemnika pierw
szego o kształcie cylindra zainstalowany jest 
podnośnik śrubowy oieczy /12/, zaś druga 
sekcja stanowi przelew cieczy do komory za
gęszczania. W pierwszej sekoji pojemnika dru
giego osadzony jest podnośnik śrubowy oieczy 
/12/, zaś druga sekcja stanowi przelew cieczy 
do bioreaktora pierwszego. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C02P A1(21) 274961 (22) 88 09'29 
(71) Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wdrożeń 
/-Toi ^«"ysłowych "D0RAWBX", Warszawa 
1 ' 2erJ-atk* Jerzy, Golińska-Oleszczyk 

Marla, Jaźwlński Zbigniew, Oleszozyk 
Antoni, Róg Stanisław 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że w cza
sie zagęszczania ścieki poddaje się jednocześ
nie zakwaszaniu i saturaoji powietrzem w jed
nej operacji technologicznej, a powstały w cza
sie zagęszczania odciek, podobnie Jak odciek 
z odwadniania, traktuje się czynnikiem alka-
lizującym do uzyskania pH 9-10, poddaje sedy
mentacji i odprowadza do ścieków surowych. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C02P A1 (21) 275002 (22) 88 09 28 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe 

"Promocja", Spółka z o.o., Gdańsk 
(72) Piotrowski Jan, Wiśniewski Władysław, 

Waląg Ryszard 
(54) Sterylizator wody ściekowej 
(57) Sterylizator ma korpus /11/ z izolacją 
termiczną /12/, wewnętrzny przewód kominowy 
/6/ u dołu zakończony popielnikiem /7/. Wewnątrz 
przewodu kominowego /6/ znajduje się ciasno 
zwinięta spirala śrubowa /3? utworzona z rury 
zewnętrznej /1/ i rury wewnętrznej /2/ zakoń
czona komorą /5/ owinięta elementem grzejnym 
elektrycznym /8/. Pomiędzy zwojami spirali śru
bowej /3/ umieszczony jest otwór /9/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C02F A1 (21) 275003 (22) 88 09 28 
(71) "Eksportprojekt" Spółka z o.o. /j.g.u./, 

Koszalin 
"Inwestobsługa" Spółka z o.o., Koszalin 

(72) Malej Józef 
(54) Oczyszczalnia ścieków 
(57) Oczyszczalnia ścieków służy do oczyszcza
nia ścieków szczególnie wykazujących dużą 
zmienność parametrów ilościowych i jakościo
wych, w tym zwiększoną zawartość azotu i fos
foru. 

Oczyszczalnia składa się z wstępnych komór 
napowietrzania /1/, skąpotlenowej komory raie-
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szania fi/, punktu zlewnego /ć/ w postaci 
kilku magazynów zagniłych ścieków oraz osad
ników wtórnych /23/. Komora mieszania /3/ 
łączy się z komorą beztlenową /7/ kanałem 
bocznym /8/. Komora beztlenowa /7/ składa 
alę z równoległych, kanałów /9, 11, 12/, które 
poza ostatnim /12/ posiadają znaczny spadek 
dna. Komora beztlenowa /7/ zblokowana Jest 
z komorą tlenową /14/ zawierająoą po dwa area-
tory /15/ w każdym kanale. Komora tlenowa /14/ 
składa się także z równoległych kanałów /16, 
17, 18/ oraz obiegowego kanału /19/. Ostatni 
kanał /12/ komory beztlenowej /7/ łączy się 
pierwszym kanałem /16/ komory tlenowej /14/. 
Ostatni kanał /18/ komory tlenowej /14/ w koń
cowym odcinku przechodzi w kanał 10/ łączący 
komorę tlenową /14/ z beztlenową /7/. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) C02P A1(21) 275004 (22) 88 09 28 
(71) "Eksportprojekt" spółka z o.o., Koszalin 

"Inwestobsługa" Spółka z o.o., Koszalin 
(72) Malej Józef 
(54) Podwójny rów oyrkulaoyjny do pełnego 

biologicznego oczyszczania ścieków 
Bytowo-gospodarczych oraz przemysłowych 

(57) Podwójny rów cyrkulaoyjny służy do pełne
go biologicznego oczyszczania ścieków bytowo-
gospodarczych oraz przemysłowyoh w warunkach 
w których występuje duża nierównomierność stę
żeń ładunków i natężeń przepływu. 

Podwójny rów oyrkulacyjny zbudowany jest 
z kanałów ułożonych konoentrycznie, tworząoych 
korzystnie układ zbliżony do kwadratu. Kanały 
wewnętrzne stanowią pierwszy rów /2/ składający 
się z trzech gałęzi /3,4, 5/ stanowiących komo
ry napowietrzania, które zblokowane są z osadni
kiem pośrednim /7/ stanowiącym ozwartą gałąź 
rowu /2/. 

Kanały zewnętrzne stanowią drugi rów /10/ 
składający sie z trzech wtórnych gałęzii /12, 
13, H ? przepływu ścieków stanowiących komory 
napowietrzania, które zblokowane są z osadniki en 
wtórnym /15/ umieszczonym w czwartej gałęzi 
drugiego rowu /10/. Osadnik pośredni /7/ 1 osad- i 
nik wtórny /15/ składają się z przynajmniej dwóch 
kanałów /8, 9 1 16, 17/ pracujących przemiennie 
i położone są po dwóch przeoiwległych stronach 
wysepki rowu cyrkulacyjnego. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C02P A2(21) 280828 (22) 89 07 27 
(71) Biuro Projektów Budowniotwa Komunalnego, 

Kielce 
(72) Michalczyk Marek 
(54) Kombinowany sposób mieszania i natleniania 

ścieków oraz urządzenie do kombinowanego 
spoBODU mieszania 1 natleniania ścieków 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia technologii procesu, w którym powstaje 
możliwość wykorzystania jednego urządzenie, do 
realizaoji naprzemiennej pracy reaktorów, zwła
szcza reaktorów osadu czynnego w warunkach tle
nowych, i beztlenowych, zostaje zwiększona 
intensywność mieszania w całej komorze reaktora, 
zwłaszcza w strefie przydennej oraz w okresie 
praoy reaktora w warunkach tlenowych zostaje 
zwiększony stopień wykorzystania tlenu. 

Do zbiornika wprowadza się ścieki, którym 
nadaje się zmienną prędkość przepływu od /V1/ doi 
/V3/ oraz zmienny kierunek przepływu z poziomego] 
na ukośny w dół, poziomy, ukośny w górę i znowu 
poziomy. 

W reaktorze /'\/ zamontowana jest przegroda 
/Z/ Biegająca swą górną częścią ponad poziom 
śoieków zas swą dolną częścią nie sięgająca dna. 
Przed przegrodą zamontowana jest wirownica /5/ 
zaś za przegrodą zamontowane jest napowietrza
nie denne /6/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C03B A1 (21) 280759 (22) 89 07 25 
(30) 88 07 29 - DE - P 3825852.8 

88 10 13 - DE - P 3834908.6 
89 05 27 - DE - P 3917332.1 

(71) Beiteiligungen Sorg GmbH Co.KG, Lohr 
an Main, DE 

(72) Wohlrab Günther 
(54) Sposób wytwarzania naozyń szklanych 

z pustego elementu azicianego i co najmnie 

Îeanego pewnego elementu szklanego i urzą dzaenle do wytwarzania naozyń szklanych 
ż~pustego elementu szklanego 1 oo najmnie 
jednego peinego elementu aZKlanego 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że tworzą-
oy nóżkę materiał pełnego elementu szklanego 
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w stanie całkowicie uplastycznionym jest 
kształtowany na pustym elemencie szklanym do 
uzyskania nóżki, a na zakończenie na odwróco
ny względem pustego elementu szklanego swo
bodny koniec nóżki nakłada się materiał stop
ki i kształtuje stopkę. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
uchwyt /5/ do pustego elementu szklanego /1/ 
z tuleją /15/, jest połączony z mechanizmem 
obrotowym, przy czym tuleja /15/ jest osadzo
na w taki sposób, że przeznaczony do nagrze
wania obszar powierzchni pustego elementu 
szklanego jest rotacyjnie poddawany działaniu 
urządzenia grzejnego. Tuleja /15/ wraz z uch
wytem /5/ dla pustego elementu szklanego /^/ 
jest osadzona poziomo i zdejmowalna z podpory. 
Urządzenie grzejne składa się z co najmniej 
jednego palnika gazowego /?/, którego kierunek 
płomieni biegnie prostopadle do osi obrotu. 

/23 zastrzeżenia/ 

4(51) C04B A1 (21) 274822 (22) 88 09 20 
(71) Instytut Materiałów Ogniotrwałych, 

Gliwice 
(72) Pawełek Alicja, Czechowski Jerzy, 

Kosmalski Edmund, Godeoka Krystyna, 
Rożnowski Janusz, Drabik Stefan, 
Kawecki Marian, Wielanowski Krzysztof, 
Cader Krzysztof, Pachel Zbigniew 

(54) Sposób wytwarzania kształtek korundowo-
grarjtowyoft dla ciągłego odlewania stall 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że z masy 
o składzie 50 - 80% wagowych korundu o uziar-
nieniu poniżej 0,5 mm, 10 - 30$ wagowych grafi
tu o uziarnieniu poniżej 0,5 mm, 2 - 5% wago
wych SiC o uziaralenlu poniżej 0,o6 mm, 2 - 5% 
wagowych Si o uziarnieniu poniżej 0,06 mm, 
oraz 0 - 1 5 % wagowych kaolinu o uziarnieniu 
poniżej 0,1 ram i 0,5 - 1,0% wagowyob wodnego 
roztworu ługu posiarczynowego albo 1 - 3 % 
wagowyoh żywioy fenolowo-formaldehydowej for
muje się kształtki za pomocą prasy izostaty
cznej stosując ciśnienie powyżej 150 MPa, a 
następnie wypala w temperaturach I40O - 1500°C 
w zasypce węglowej lub w atmosferze azotu. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C04B A1(21) 274894 (22) 88 09 26 
(71) Instytut Materiałów Ogniotrwałych, 

Gliwice 
(72) Wilczewska Teresa, Cyrus-Sobolewoka 

Aniela, Krzysteczko Wiktor 
(54) Krzemionkowe wyroby izolacyjne 
(57) Krzemionkowe wyroby izolacyjne składają
ce się z 30 - 80% wagowyoh 00 najmniej dwu
składnikowego wypełniacza krzemionkowego o uziarnieniu0-5 mm zawierającego 00 najmniej 
jeden składnik spiekający się w temperaturze 
1500 C, 0 - 30% wagowyoh wełny mineralnej, 0 ~ 15% wagowych pulpy papierniczej, 60 - 70% 
wagowyoh wody w stosunku do składników suchych 

oraz spoiwo organiczne, charakteryzują się tym, 
że zawierają 2,0 - 10% wagowyoh mielonej gliny 
ogniotrwałej i/lub mielonego kaolinu, 2,0 -
10% wagowych palonki ogniotrwałej o uziarnie
niu 0 - 5 mm zawierającej 00 najmniej 40% 
AlgO-j, 2,0 - 1096 wagowych modyfikatorów, w tym 
węglowych lub wypalających się dodatków o uziar
nieniu 0 - 3 «n i 0 - 15% wagowych czasowego 
spoiwa organicnego. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C05D A1(21) 274918 (22) 88 09 27 
(71) Kiskun#Mezogazdaságl Termelos;5ve^kezet,HU 
(72) Kiss Janos, Sipos Dezso, Predak Łenard 
(54) Sposób przygotowania substancji 

melioracyjnej 
(57) Do nawozu naturalnego wprowadza sie dż
dżownice, za ich pomocą wytwarza się próchnicę 
dżdżownioową, którą po usunięciu dżdżownic 
wykorzystuje się jako substancję melioracyjną. 
Dżdżownice przed wprowadzeniem do nawozu na
turalnego są rozmnażane, następnie w ilości i 
stanie biologicznym odpowiadających potrzebom 
przetwarzania są wprowadzone do dojrzałego 
nawozu naturalnego. /15 zastrzeżeń/ 

5(51) C05P A1 (21) 281297 (22) 89 09 05 
(30) 88 09 26 - DE - P 3832600.0 
(71) Dyckerhoff und widmann Aktiengesellschaft, 

München, Huteo Holzmann Umwelttechnik 
GmbH, Prankfurt ; Preussag Aktiengesell
schaft, Hannover, DE 

(72) Brock Klaus-Dieter 
(54) Sposób kompostowania ciekłych odpadów. 

'takich jak gnojówka, ściekł, osady ście
kowe 1 tym podobne oraz urządzenie do 
przeprowadzania tego sposobu 

(57) Sposób polega na tym, że odpady umieszcza 
się w zamkniętym pojemniku z dodatkiem biolo
gicznie redukowalnych substancji zawierających 
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wçgial jak drewno, siano w postaci rozdrob
nionej i poprzez wirowanie za pcmocą urządze
nia zamienia się w euspensoidalną dyspersje 
o wysokiej lepkości a następnie kompostuje. 

Urządzenie ma narzędzie do dyspergowania 
/40/, któro jest uujształtowane jako okrągła 
tarcza zaopatrzona na obwodzie w położone 
gęsto obok siebie ciała zakłócające ukształ
towane korzystnie w formie zębatych rrypustów 
wystających poza obwód tarczy, a w obszarze 
narzędzi do dyspergowania /40/ umieszczone 
są urządzenia do dopływu powietrza. 

/20 zastrzeże:./ 

4(5V C07C A1 (21) 274887 (22) 88 09 23 
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 

"Blachownie", Kęd2ierzyn-Koźłe 
(72) Pisaraewska Ewa," Pers Tatiana, Pokorska 

Zofit. Jasieakiewicz Jerzy 
(54) Sposób otrzymywania 1,1,2-trichloroetanu 
(57) Sposób polega aa tym, że 1,1,2-trichlo-
roetan otrzymuje się przez ohlorowanie 1,2-
diohloroptanu w fazie ciekłej, w temperaturze 
40-£0°C, w jednym lub kilku reaktorach w 
obecności inicjatora, reakcji będącego aadtleno-
diwęglanem nasyconego alkoholu, zawiearjące 
go 8-16 atomów węgla w łańcuouu w ealovodowyui. 
Inicjator dodaje się w ilośui 0,01-0,1£ wa-
gcweg-1 w stosunku do wytworaoijegc 1, 1, 2-tri-
cr.loroatanu. Stosunek molowy chloru ûo 1,2-
diohloi'oetanu -<yynoai jak 0.3-0,45 : 1. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) Ü07C Al (21) 274916 (22) 38 Ù9 27 
(?l) Instytut Przemysłu Sarmaceutyaznego, 

Warszawa 
(72) Rostafińska Barbara, Skupiński Włodzimierz, 

Cailmonczyk Zdzisław 
(54) Sposób otrzymywania kwasu 2,2'-ditiodi-

oenzoasowego 
(57) Sposób polega aa reakcji stapiania kwasów 
o-halogenobenzoesowych w temperaturze 250-300°C 
: dziewięciowodnym siarczkiem sodowym, siarką 
i wodorotlenkiem metalu alkalicznego, w nastę
pujących stosunkach molowych 1 :2-k\2-h:k-Sp. po 
reakcji, w znany sposób, wyodrębnia sie pro
dukt. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C07C A1 (21) 275015 (22) 88 09 28 
(71) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 
(72) Marzeo Krzysztof 
(54) Sposób wytwarzania nowego eteru di /4-

pentanyiöwego 
(57) Sposób polega na tym, że 4-peaten-l-olan 
sodowy poddaje się reakcji z 5-bromo-ł-penteaem 
w środowisku rozpuszczalnika organicznego, 
korzystnie w obecności katalizatora przenosze
nia międzyfazowego. 

Wytworzony związek stanowi substrat do 
syntezy 3,5 - okaydi /1,2-pentanodiolu/, który 
z organicznymi poliizooyjaaianami tworzy żywi-
oe poliuretanowe. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C07C A1 (.21) 275016 (22) 88 09 29 
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 

"Blachownia", Kędzierzyn-Koźle 
(72) Zowade Tadeusz, Wróbel Józef, Lipczyńaki 

Jerzy 
(54) Sposób usuwania związków siarki z benzenu 

1 jego pochodnych 
(57) Sposób usuwania związków siarki, z benzenu' 
i w procesie alkilacji benzenu etylenem lub 
propylenem przy użyciu chlorku gliau lub jego 
kompleksów, polega na tym, że beazen lub mie
szaninę benzenu z produktami jago alkilacji 
kontaktuje się w temperaturze 0-1C0°C, z cie
kłym kompleksem chlorku glinowego o składzie 
2AlCl3.HCl.CeH3H;j-HBCgH6_nHn, gdzie a , i do 6 
an = 0,1 do 1,0, w obecności olefiny i prssj 
stosunku molowym glinu, zawartego w kompleksie, 
do siarki w granicach 1,5-10:1 a następnie od-
dzieła się ciężfzą ciekłą fazę kompleksu, za-
wis-cjącą związane związki siarki, od górnt.j 
fazy nenzenoalkilobenzenowej, przy czym ciekłą I 
fazę kompleksu poddaje się hydrolizie wodą, 
produkty hydrolizy wyprowadza z układu E. gór
ną fazę benzeno-alkilobenzeaową kieruje do pro-
cesu alkilacji lub przemywa Bię wodą i poddaje 
destylacji celem wydzielenia benzenu 

/1 zaatrzeżenię/ 

4(51) 007C 
(71) 

A1(21) 230441 (22) P7 12 03 
Uniwersytet Warszawski, Warszawa 

(72) Pruchnik Florian, Euza-Koralewicz Maria, 
Paeteraak Helena, Wajda-Herraanowioz 
Katarzyna, Zuber Marek 

(54) Sposób radukcji ketonów 
(57) Sposób redukoji ketonów w zaBadowyoh roz
tworach alkoholowych oharakteryzuje się tym, 
że prowadzi się go w obecności katalizatorów 
w postaci związków powstających w wyniku reak
cji Rh2 (C6H50H/O7I/COO]4 z 2,2 -dipirydyiem 
lub 2,9-dimetylo-1,? 0-fe na nt roi Iną. 

/1 zastrzeżenie/ 

5(51) C07C 
C07D 

A1(21) 281295 (22) 89 09 04 

(30) 88 09 05 - GB - 8820844.2 
(71) Pfizer Ino., Nowy York, US 
(72) Danilewioz John, CH, James Keith, 

Kobyleoki Ryszard, J. 
(54) Sposób wytwarzania oykloalkilopodste 

włonyoh pochodnych glutaramidu 
(57) Sposób wytwarzania oykloalkiiopodatawio-
nych pochodnych glutaramidu o wzorze 1, w któ
rym A uzupełnia pięoio- lub sześcioczłonowy, 
nasycony lub pojedynczo nieaaeyoony pierścień 
karbocykliczny, R oznacza atom wodoru lub 
grupę /C^-Cj/alkilową, Si r oznaczają atom 
wodoru, grupę /C1 -Cg/alkilową, /C,-C,/cykloal-
kilową, benzylową lub ewentualnie biolabilną 
grupę tworzącą eater, Y oznacza albo bezposreď 
nie wiązanie albo grupę alkilenową o 1-6 ato-
mach węgla, R2 oznacza atom wodoru, grupę ary-
lową, heterocykliłową, grupę o wzoracb R6 „,._,. 5 
R7NR5 7 S 8 'i R OONK -
R'NR5CO-, R SR3S02- lub R SOgNR -, pod warun
kiem, że Y aie oznaoza wiązania gdy R jest 

sairievaja.ee-
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atomem wodoru, grupą arylową iuo heterocykio-
wą )przy ozym w powyższych wzorach R5 oznacza 
atom wodoru, grupę /C-|-Cg/ alkilową lub arylo 
/C.,-Cg/alkilową, E oznacza grupę /C,-Cg/allci-
lową, arylową, arylo/C1-Cg/alkilową, hetero-
oyklilową, heterocyklilo/C1-Cg/alkilową lub 
grupę o wzorze E H R C-, w którym R ozna
cza atom wodoru, grupę hydroksylową, grupę 
/C.-Cg/alkokaylową, /C,-Cg/alkilową, hydroksy 
/c -Cg/alkilową, arylo/Cj-Cg/alkilową, /C2-
O/alkenylową, heterocyklilową, heterocyklilo 
D 

/Cj-Cg/alkilową lub grupę o wzorze R12 COHH-, 
R 1^30 2NH- lub /R13/2il-, E 1 0 i R11 oznaczają 
atom wodoru lub grupę /C1-Cg/alkilową, albo 
g'^ oznacza atom wodoru a R'^ oznacza grupę 
amino/C^-C,/alki]ową, iraidazolilometylową, 
arylową, arylo/C«- Cg /-alkilową, arylo /C.,-
Cg/ alkoksy/C.,-Cg/alkok8ylu*rą, hydiökay/C.)-
Cg/alkilową lub metyloi-io/C-j-Og/alkilo^ą, 
albo dwie grupy B i R oznaczają trzy- do 
pześcioczłonowego pierścień karbocykliczny 
albc pierścień pirolidynowy lub piperydynowy, 
ktćry może być ewentualnie podstawiony grupą 
aminową, /Co-C./alkanoilową albo ai-oilową, 
R1Í? oznac?,a grupę /C, Cg/alkiuową, /C0-C7/ 
cykloalkiIową, arylową, arylo/C^Cg/alkiluwą, 
heterocyklilową lub heterocyklilo/C-,-Cg/alki ~ 
Iową, każdy R oznacza atoc wodoru, grupę 
/C^Cg/alkilową; ary 1 o /c.j- Cg /alki I ową lub 
dwie grupy R tworzą grupę pirolidynylową, 
piperydynową, morfolinową, piperazynylową 
lub N-ZC-^C^/elkilopipe-razynylową, R" ozna
c e grupę /C -Cg/elki]ową, arylową, arylo 
/C1-Cg/alkilową, heterocyklilową, heterocy-
klil o/C, -Cg/al ki Iową lub grupę o wzorze 
R10R11R14 c-, w którym R 1 0 i R11 mają wyi.ej 

14 podane znaczenie a R oznaczę grupę o WZOTOP 
/R13/2NCO-, R120CH2- lub R150C0, w których 
R i R mają wyżej podane znaczenie a R 
oznacza grupę /C-,-Cg/alki] ową, /C^-C^/cykloal-
kilową lub arylo/C,-Cg/alki1ową, a R° oznacza 
grupę /C1-Cg/alkilową, arylową, arylo/C, -Cg/alki
lową, heterocyklilową lub beterocyklilo/C-i-
Cg/alkilową, R' oznacza grupę o wzorze 4, w 
którym R oznacza atom wodoru, grupę 4-OH, 
4-/C.|-Cg aikoknylową/, 4-/C^-CT-cykloa3kokay-
lową/, 4-/C2-Cg alkenylokaylową/, 4-/"/C|-Cg 
alkoksy/karbonyloksylowąj , 4- /"/C3~C7 
cyklcalkokaylo/ karbonylokaylowąj lub grupę 
3-/C,-C4 alkilo/S02NH-, a R ° oznacza atom 
wodoru, grupę C.-C, alkilową, C-j-C,, alkoksy-
lową, C2-Cg alkanoilową lub atom chlorowca, 
albo RJ oznacza grupę o wzorze 5 lub o wzo
rze 6, przy ozym grupy te mogą być ewentual
nie podstawione w sprzężonym pierścieniu 
benzenowym grupą /Cj-C,/alkilową, /Q^-C^/ 
alkoksylową, grupą OH, atomem chlorowca lub 
grupą Cř, polega na tym, że usuwa się jedną 
lub obie grupy tworzące ester lub ochronne 

R i R , albo, jeżeli obie +e grupy są 
grupami ochronnymi, to usuwa się obie grupy 
oohronne i usywa s^ę dowolne dalsze grupy 

2 3 
ochronne w R i r se związku o wzorze 10, w 
którym A i R mają wyżej podane znaczenie, R 

3 
i R^ mają znaczenie podane dla R2 i R3 , przy 
czym dowolne grupy reaktywne w tych podstawni-

17 1 8 
kach są ewentualnie chronione, a R i R ma
ją znaozenie podane dla R i E z wyłączeniem 
atomu wodoru, albo oznaczają one znane grupy 
ochronne kwasu karboksylowego i ewentualnie 
otrzymany produkt przekształca się w dopuszczal
ną farmakologicznie sól. 

Otrzymywane związki są środkami przeciw-
nadoiśnieniowymi, użytecznymi w leczeniu nadciś
nienie, zaburzeń sercowo naczyniowych i nie
wydolności nerek. /13 zastrzeżeń/ 

5(51) C07C 
C07K 

A1(?1) 2814?o (22) 89 09 14 

(30) 88 09 15 - DE - P 38313i 1.1 
(71) Schwarz Pharma AG, Monheim/Rhld., DE 
(72) Butter Joachim, Noaok Elke, Sandrock 

Klaus 
(54) Sposób wytwarzania nowyoh azotanów 

organloznych 
(57) Sposób wytwarzania nowych azotanów orga
nicznych o ogólnym wzorze 1, w którym R ozna
cza grupę hydroksylową, niskoalkoksylową, 
niskoalkenoksylowąs dwuniskoalkiloamino-nis-koalkoksylową, acyloamino -niskoalkoksylową, 
acylokoy-niskoalkoksylową, aryloksylową, ary-
loniskoalkoksylową, podstawioną grupę arylo
ksylową lub aryloniskoalkoksylową, grupę ami
nową, niskoalkiloamlnową, dwûniskoalkiloamino-
wą, arylo-niskoalkiloaminową, hydroksyniskoal-
kiloaminową lub reszty aminokwasowe przez po
łączenie peptydowe, B oznacza atom wodoru, 
rodnik alkilowy o 1-6 atomach węgla, podstawio
ny rodnik niskoalkilowy, g2 j ^ R1 0Znacza 
atom wodoru lub rodnik niskoalkilowy, RJ ozna-
cza atom wodoru lub rodnik niskoalkilowy, R 
oznacza atom wodoru, rodnik niskoalkilowy, 
fenylowy, metoksyfenylowy, fenyloniskoalkilowy, 
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metoksyíenyloniskoalkllowy, hydrokayfenylo-
niakoalkilowy, hydrokayniakoalkilowy, alko-
kayniakoalkilowy, aminoaiakoalkilowy, acyloa-
minoniakoalkilowy, merkaptoniakoalkilowy lub 
niakoalkilotio-niakoalkilowy, g5 oznacza 
niakoalkilotiol, jego związki S-aoylowa, nadto 
oznacza niakoalkilo-S-C/=0/-0-R, nlskoalkllo-
S-C /=0/-N-R, kwas niskoalkilotioniskoalkano-
karboksylowy i/lub jego estry lub amidy, 
albo rodnik niskoalkilotio-niBkoalkilowy, 
R i R mogą być ze aobą związane, tworząc 
tiolakton, R i R mogą być ze aobą związane, 
tworząc ester lub amid, R i R mogą być ze 
sobą powiązane, tworząc mostek alkilenowy 
o 2-4 atomach węgla, mostek alkilenowy o 2-3 
atomach węgla i o 1 atomie aiarkl, mostek 
alkilenowy o 3-4 atomach węgla, który zawiera 
podwójne wiązanie lub taki jak wyzuj mostek 
alkilenowy, podstawione grupą hydroksylową, 
niskoalkoksylową, niskoalkilową lub dwu-
niskoalkilową, m, n i o oznaozają liczby 
0-10, oraz ich farmakologicznie dopuszczal
nych soli, polega na tym, że kwas nitrato-
tłuszczowy o ogólnym wzorze 2, w którym R1 
oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy o 1-6 
atomaoh węgla, podstawiony rodnik niskoalki-lowy> R jak R1 oznacza atom wodoru lub rod
nik niakoalkilowy, a M oznacza liczbę 0-10, 
albo jego reaktywną pochodną, poddaje się 
kondensacji z grupą, aminową aminokwasu o ogól
nym wzorze 3, w którym R oznacza grupę hydro-
kaylową, niskoalkoksylową, niakoałkenylokay-
lową, dwuniakoalkiloamino-niskoalkoksylową, 
acyloamino-niakoalkokaylową, acylokay-nisko
alkoksylową, arylokaylową, aryloniskoalkokay-
lową, podstawioną grupę arylokaylową lub 
aryloniskoalkoksylową, grupę aminową, nisko-
alkiloarainową, dwuniskoalkiloaminową, arylo-
niskoalkiloaminową, hydroksyniakoalkiloarai-
nową lub reszty arainokwaaowe przez połączenie 
peptydowe, R3 oznacza atom wodoru lub rodnik 
niakoalkilowy, R 4 oznaoza atom wodoru, rodnik 
niakoalkilowy, fenylowy, retoksyfenylowy, feny-
loaiskoalkilowy, metokayfenyloniskoalkilowy, 
hydroksyfenylo-niakoalkilowy, hydroksynisko-
alkilowy, alkokayniskoalkilowy, aminoniskoel-
kilowy, acyloaminoniskoalklilowy, merkapto
nlakoalkilowy lub niskoalkilotlo-niskoalkilowy, 
R5 oznacza niakoalkilotiol, jego związki S-acylowe, nadto oznacza niskoalkilo-S-C/=0/-0-R, niakoalkilo-S-C/=0/-N-R, kwas niakoal-kilotioniskoalkanokarbokaylowy i/lub jego 

estry i/lub amidy, albo rodnik niakoalkilotio-
niskoalkilowy, R 1 R2 mogą być ze aobą związane, 
tworząc tiolakton, Si H mogą być ze aobą /.wią
zane, tworząc eater lub amid, R i R mogą być j 
ze aobą związane, tworząc mostek alkilenowy o 
2-4 atomach węgla, moatek alkilenowy o 2-3 
atomaoh węgla i o 1 atomie siarki, mostek alki-1 
lenowy o 3-4 atomach węgla, który zawiera podwój 
ne wiązanie lub taki jak wyżej mostek alkile
nowy, podstawione grupą hydroksylową, nisko
alkoksylową, niskoalkilową lub dwu-niskoalkilowa 
a n i o oznaczają liczby 0-10, i/lub te reakcje] 
kondensacji również przeprowadza się w środo
wisku obojętnego rozpuszczalnika i w obecności I 
środka kondensacyjnego, aprzyjającego tworzeniu! 
się amidowych wiązań, karbodwuamidu, takiego 
jak S, N -dwucykloheksylokarbodwuimid lub po
dobny karbodwuimid, związku iminowego, takiego 
jak dwufenyloketeno-N-cykloheksyloimina lub 
pięciometylenoketeno-N-cykoheksyloimina, albo 
fosforanu lub fosforynu, takiego jak fosforyn 
trójetylowy, polifosforan etylowy lub polifos
foran izopropylowy, w ciągu 1-48 godzin, w tem
peraturze od-10°C do temperatury wrzenia stoso
wanego rozpuszczalnika, wobec powrotu skroplin 
i ewentualnie w dalszym etapie reakcji poddaje 
się alkilowaniu lub acylowaniu łańoucha boczne
go. Nowe związki można atosować jako środki do 
leczenia schorzeń układu krążenia, nadciśnie
nia, niewydolności serca i do rozszerzania na
czyń obwodowyoh. /7 zastrzeżeń/ 

4(51) C07B A1(21) 274962 (22) 88 09 29 
(71) Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, warszawa; Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", Starogard Gdański 
(72) Szczycińakl Bohdan, W.tak Hanna, Glice Magdalena, Boguszewska Elżbieta, Magiełka Stanisław, Wolski Alojzy, Roznerski Zdzisław 
(54) Sposób otrzymywania chlorowodorku 

ranitydyny o wysokim stopniu czystości 
(57) Sposób polega na tyra, że roztwór zanieczyszczonej ranitydyny w niemieszających się z wodą rozpuszczalnikach organicznych traktuj« się przy mieszaniu chlorowodorem lub atężonym kwaaem aolnym, użytym w niedomiarze w stoBti do ilości ranitydyny. Po rozdzieleniu faz, z wodnego roztworu, wydziela 3ię krystaliczny osad chlorowodorku, przez wytrącenie go za pomocą 2-propanolu lub mieszaniny acetonu z metanolem. Chlorowodorek ranitydyny stosowany jest w leoznictwie jako aubatancja czynna znai nego leku przeciwwrzodowego. /1 zastrzeżenie/] 

4(51) C07D Al (21) 276889 (22) 88 12 30 
(30) 87 12 30 - HU - 6131/87 , 
(71) Chinoin Gyógyazer es Vegyeszeti Termékek 

Gyára RT., Budapeszt, HU 
(54) Sposób wytwarzania nowych hydrazydów 

fcwaau 4-cnloro-J-fluiramoilobenzoeaowego 
(57) Spoaób wytwarzania związków o ogólnym 
wzorze 1, w którym R oznacza atom wodoru lub 
grupę trifluorometylową, karboksylową, C2_"j-
alkoksykarbonylową, cyjanową, benzoilową,1 
■ulfamoilową, lub C^.alkiloaulfonylową, R 
oznaoza atom wodoru, prostą lub rozgałęzioną 
«ruP« C^alkilową, C^alkllotlo, C.,_4allci-
losulfonylową, bencylotio, benzyloaulfonyIow. 
fenylową, hydroksylową albo grupę nerkapto i 
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g2 oznacza atom wodoru lub ohloru, Jak rów
nież ich- farmaceutycznie dopuszczalnych soli, 
polega na tym, że pochodną l-aoiinobenzimida-
zolu o ogólnym wzorze 2, w którym R i R ma
ją wyżej podane znaczenie poddaje się reakcji 
2 pochodną kwasu karboksylowego o wzorze 3 
w którym X oznacza atom chloru, grupę hydro-
Icsylową, -OCHACH, metoksylową, etoksylową -
-OCOOCUo, -OCOOCjHc, R ma wyżej podane znacze
nie, R i R oznaczają atom wodoru albo razem 
oznaczają grupę =CHN/CHj/2 i ewentualnie usu
wa się grupy ochronne. Związki o wzorze ogól
nym 1 wykazują działanie diuretyozne i solure-
tyczne. /I zastrzeżenie/ 

M /*3 
S 0 2 \ A 

WZÓR 3 R 

4(51) C07D A1(21) 280709 (22) .89 07 21 
(30) 88 07 23 - GB - 8817607.8 
(71) Beeoham Group p.l.c, Brentford, GB 
(54) Sposób wytwarzania pochodnych puryny 
(57) Sposób wytwarzania pochodnych puryny o 
wzorze 1, w którym X oznacza atom wodoru lub 
grupę hydroksylową, a F^ i Rb niezależnie oznaczają atom wodoru lub grupę RC0-, w któ
rej R oznacza grupę fenylową lub C< 18alki-lową, albo ich farmaceutycznie dopuszczalnych 
soli polega na tym, że związek o wzorze 2, 

w którym grupa aminowa jest ewentualnie 
ochroniona, a Y oznacza atom jodu lub ewentual
nie podstawioną grupę benzylotio lub /fenacy-
lometylo/tio, poddaje się reakcji ze związkiem 
o wzorze 3, w którym Q oznacza grupę odszoze-
pialną, R^ i R oznacza ochronioną grupę hy-
droksymetylową lub acyloksymetylową albo grupę 
zdolną do konwersji w hydroksymetyłową lub 
acyloksymetylową, a R oznacza atom wodoru 
lub grupę zdolną do konwersji w ten atom, 
po czym przeprowadza się podstawnik 
Y w X osn&ozająoy grupę hydroksylową na drodze 
hydrolizy albo w X oznaczający atom wodoru na 
drodze redukoji; przeprowadza się Rx w B jeże
li ma znaczenie inne niż grupa hydroksymetylowa 
lub aoyloksymetylowa, w grupę hydroksymetylowa 
lub acyloksymetylową, ewentualnie przeprowadza 
się \ , Ry oznaozające grupę hydroksymetylowa 
w grupę acyloksymetylową lub odwrotnie, usuwa 
grupę ochronną grupy 2-aminowej i przeprowadza 
R^ /jeżeli ma inne znaczenie niż atom wodoru/ 
w atom wodoru i ewentualnie wytwarza farmaceu
tycznie dopuszczalną sól. /9 zastrzeżeń/ 

4(51) C07D Al (21) 281027 (22) 88 09 26 
(71) Ciba-Geigy AG, Bazylea, CH 
(54) Sposób wytwarzania nowych 2-pod3tawionych 

b-oygloalklloplrymldyn 
(57) Sposób wytwarzania nowych 2-podstawionych 
6-cykloalkilopirymidyn o wzorze 2, w którym R 
oznacza atom chlorowca lub grupę Rc-SOo-, R-* 
oznacza atom" wodoru, rodnik C..-C4-alkilowy 
ewentualnie podstawiony chlorowcem, grupą hydro
ksylową lub cyjanową, rodnik cyklopropylowy 
ewentualnie co najwyżej trzykrotnie, jednakowo 
lub różnie podstawiony grupą metylową i/lub 
chlorowcem, R. oznacza rodnik C^-Cg-cykloalki-
lowy ewentualnie co najwyżej trzykrotnie, jedna
kowo lub różnie podstawiony grupą metylową 
i/lub chlorowcem, a Re oznacza rodnik C.-Cg-
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alkilowy albo ewentualnie chlorowcem lub 
grupą C1-Ci-alkilową podstawiony rodnik ben
zylowy, polega na tym, że mocznik o wzorze 4 
z dwuketonem o wzorze 3 wprowadza się w rea
kcję w obecności kwasu, w środowisku obojęt
nego rozpuszczalnika, w temperaturze 20-140°C, 
korzystnie w temperaturze 2CM»0oC i cyklizuje 
do związku pirymidynowego o wzorze 5, w otrzy
manym związku grupę-OK wymienia się na atom 
chlorowca za pomocą nadmiaru związku POHal-, 
w obecności lub bez rozpuszczalnika, w tempe
raturze 50-110°C, korzystnie w temperaturze 
wrzenia POHal,, wobec powrotu skroplin, otrzy
mując swiazek'o wzorze 2a, przy czym w poprzed
nich wzorach symbol Hal oznacza atom chlorow
ca, zwłaszcza atom chloru lub bromu, albo też 
tiolomooznik o wzorze 6 z dwuketonem o wzorze 
3 wprowadza się w reakcję w obecnośoi kwasu 
w środowisku obojętnego rozpuszczalnika w tem
peraturze 20-140 C, korzystnie w temperatu
rze 20-6o°C i cyklizuje do związku pirymidyno
wego o wzorze 7, a jego lltowcową lub wapniow-
cową sól poddaje się reakcji ze związkiem 
w wzorze ZR,- w którym Rj- oznacza rodnik Ci-Cg-
alkilowy lub ewentualnie chlorowcem i/lub 
grupą C,-C.-alkilową podstawiony rodnik ben
zylowy, a Z oznacza atom chlorowca, otrzymując 
związek pirymidynowy o wzorze 9 i otrzymany 
związek o wzorze 9 za pomocą utleniacza, ta
kiego jak kwas nadtlenowy, utlenia się ďo 
związku pirymidynowego o wzorze 2b, przy czym 
w poprzedni oh wzorach symbol R,- raa znaozenie 
podane przy omawianiu wzoru 2. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C07F M (21) 273946 (22) 88 07 28 
(71) Pol i technika Wrocławska, Wrocław 
(72) Soroka Mirosław 
(54) Sposób wytwarzania kwasów bis/1-amino-

5j.kJ.lo/roarinowyoh 
(57) Sposób wytwarzania związku o wzorze 
ogólnym 1, w którym R i R1 mogą być Jednakowe 
lub rożne i oznaczają atomy wodoru, rodniki 
alkilowe, oykloalkilowe, arylowe, względnie 
R i R. mogą tworzyć razem łańcuoh polimetyle-
nowy o 2-7 atomach węgla, zawierający ewentual
nie zamiast grupy metylenowej równoważną grupę 
z atomami tlenu, azotu lub siarki, polega na 
tym, że dwie części molowe hemiamidalu o wzo
rze ogólnym 2, w którym R i R1 posiadają podane 
wyżej znaczenia, natomiast R oznacza zwłasz-

cza atom wodoru lub grupę alkilową, R3 ozna
cza grupę alkilową, natomiast R4 oznacza atom 
wodoru, niższą grupę alkilową, a zwłaszcza R 
oznacza grupę acylową, poddaje się reakcji z 
co najmniej jedną częścią molową kwasu pod-
fosforawego, ewentualnie wytworzonego "in 
situ" z Jego soli sodowej lub potasowej, przy 

ozym reakcję prowadzi się w środowisku kwasu 
organicznego, w temperaturze 250-400°K, aż 
do przereagowania substratów, po czym miesza
ninę poreakcyjną poddaje się destylacji, a na
stępnie hydrolizie roztworem kwasu mineralne
go, po czym wydziela się produkt w dowolny 
znany sposób, zwłaszcza przez zastosowanie 
kationowej chromatografii jonowymiennej i kry
stalizację. Kwasy bis/1-aminoalkilo/fosfinowe 
znalazły zastosowanie przede wszystkim jako 
polidentatne odczynniki kompleksująoe, a ponad
to mogą być stosowane jako specyficzne inhibi
tory niektórych enzymów, lub jako substráty 
w syntezie organicznej. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C07P A1(21) 274835 (22) 88 09 20 
(71) Zakłady Chemiczne "Organika-Zachem", 

Bydgoszcz 
(72) Stefaniak Stanisław 
(54) Sposób otrzymywania ftalocyjaniny miedzi 

metodą rozpuszczalnikową 
(57) Sposób otrzymywania ftalocyjaniny miedzi 
metodą rozpuszczalnikową polega na tym, że 
mocznik, sól miedziową lub miedzlawą i molib-
denian amonowy ogrzewa się do temperatury 
13O-150°C w środowisku rozpuszczalnika organi-
oznego o temperaturze wrzenia powyżej 180°C. 
Następnie dodaje się bezwodnik kwasu ftalowego, 
ogrzewa wolno ďo temperatury TB0-24C°C i wygrzeJ 
wa w tej temperaturze do zakończenia reakcji. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C07P A1(21) 274836 (22) 88 09 20 
(71) Zakłady Chemiczne "Organika-Zachem", 

Bydgoszcz 
(72"! Stefaniak Stanisław 
(54) Sposób otrzymywania sulfamidów ftalocyja

niny miedzi 1 
(57) Sposób otrzymywania sulfamidów ftalocyja
niny miedzi o budowie PT-CUR/SO3H/3 gdzie FT-Oł 
oznacza resztę ftalocyjaniny miedzi, a R oznaof 
grupy: -NHCHgCHgCHgCHj, -NHCH/CH2/5 i -N-/CH2/I 
polega na tym, że jako aminę w procesie kondenl 
sacji z 4 sulfo-4,' 4'', 4*'" trlsulfochlorkiem 
lub 4,4', 4'', 4"'tetrasulfochlorkiem ftalooj 
Janiny miedzi, stosuje się oykloheksyloaminę, 
morfolinę lub n-butyloaminę. Reakcję prowadzi 
się w środowisku alkalicznym przy pH w granica 
od 9-11 i w temperaturze od 5 do 80°C, przy czy 
sulfoohlorek ftalocyjaniny miedzi wprowadza się 
do reakcji w ilośoi o 10-25% wyższej od ekwia 
lentnej w stosunku do aminozwiącku. 

/I zastrzeżenia 

4(51) C07F A1(21) 274837 (22) 88 09 201 
(71) Zakłady Chemiczne "Organika-Zachem", 

Bydgoszcz 
(72) Stefaniak Stanisław 
(54) Sposób otrzymywania ftalocyjaniny 

miedzi metodą rozpuszczalnikową 
(57) Ptalocyjaninę miedzi metodą rozpuszczal-
nikową wytwarza się poprzez wygrzewanie w 
temperaturze 2OO-220°C bezwodnika kwasu ftale 

5j.kJ.lo/roarinowyoh
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wego, mocznika, ohlorku miedzlawego lub 
miedziowego i molibdenianu amonowego w śro
dowisku rozpuszczalnika, który etanowi mie
szanina izomerów nitrochlorobenzenów. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C07? A1(21) 280399 (22) 89 07 04 
(30) 88 07 05 - DE - P3822560.2 
(71) Boebringer Mannheim GmbH, Mannheim DE 
(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnjoh 

kwasu diłosronowego 

(57) Wytwarza się nowe pochodne kwasu difoe-
fonowego o wzorze ogólnym 1, w którym R1 i Rg 
każdorazowo niezależnie od siebie oznaczają 
atom wodoru, prosty albo rozgałęziony, nasycony 
lub nlanasycony łańcuch alkilowy o 1-9 atomach 
węgla, który Jest ewentualnie podstawiony grupą 
hydroksylową, grupą Cj-Cc-alkoksylową albo 
grupą C^Cc-alkilotio, pierścieniem fenylowym 
albo Cr-C7-cykloalkilowym, przy czym pierś-
cień fenyłowy jest ewentualnie podstawiony 
grupą Cn-Cc-alkilową, grupą C-j-Cc-alkoksylową, 
grupą hydroksylową albo atomem chlorowca, 
dalej R1 i *R2 oznaczają grupę Cc-Cy-cykloal-
kilową lub grupę fenylową, R, oznacza atom 
wodoru, niską prostą albo rozgałęzioną grupę 
C1-C5-alkilową, która jest ewentualnie pod
stawiona grupą hydroksylową, grupą C1-C5-
alkoksylową, grupą C1-C5-alkilotio, grupą 
merkaptanową, fenylową, 3-indolilową albo gru
pą 4-lmidazolilową, albo R, oznacza grupę fe
nylową ewentualnie podstawioną grupą hydroksy
lową lub grupą C1-C5-alkoksylową, R4, R6, Rß 

i Rn każdorazowo niezależnie od siebie oznacza
ją atom wodoru albo grupę C1-C5-alkilową, Re 
i R7 każdorazowo niezależnie od siebie ozna
czają atom wodoru, grupę C1-C5-alkilową albo 
grupę fenylową ewentualnie podstawioną grupą 
hydroksylową lub grupą C1-C5-alkoksylową, X 
oznacza atom wodoru, grupę hydroksylową albo 
grupę -NR10R11t'przy czym R1Q i R ^ każdora
zowo niezależnie od siebie oznaczają atom 
wodoru albo grupę C1-C5-alkilową, m względnie 
n oznaczają liczbę 0 albo 1, przy czym R1 i R2 
razem z atomem azotu, do którego są one przy
łączone, ewentualnie tworzą mono- albo bicy-
kliczny układ pierścieniowy o 4 - 9 atomach 
węgla, który częściowo albo całkowicie jest 
uwodorniony i ewentualnie podstawiony grupa, 
hydroksylową, grupą C1-C5-alkilową albo grupą 
C1-C5-alkoksylową i/albo w przypadku układu 
monocyklicznego jest ewentualnie przerwany 

atomem tlenu, azotu albo siarki: R. i R, 
razem z atomem węgla względnie atomem azotu, 
do którego są one przyłączone, ewentualnie 
tworzą pierścień pięcio- albo sześcioczłonowy, 
który jest ewentualnie skondensowany z dalszym 
pierścieniem sześcioozłonowym: R1 i R5 razem 
z atomem węgla względnie atomem azotu, do którego 
są one przyłączone, oraz z leżącym między nimi 
atomem węgla ewentualnie tworzą pierśoień pię
cio- albo sześcioczłonowy; R. i R., R. i Rg, 
Re 1 Rg, Ry i Rg razem z atomem węgla, do 
którego aą one przyłączone, ewentualnie tworzą 
pierśoień pięcio- albo sześcioczłonowy, oraz 
ich farmakologicznie dopuszczalne sole i opty
czne izomery. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C07H A1(21) 280707 (22) 89 07 21 
(30) 88 07 21 - řR - 88 .9885 
(71) Sanof i , Paryż, FR 
(72) Petiton Maurice, Lormeau Jean-Claude, 

Jean Choay 
(54) Sposób wytwarzania nowych gllkozami-

ňoglikanow selektywnie O-acylowspych 
(57) Sposób wytwarzania nowych glikozaminoglika-
nów selektywnie O-acylowanych o ogólnym wzo
rze 1, w którym G oznacza grupę o wzorze 2, 
w którym R1 oznacza atom wodoru, S0,~ lub acyl 
stanowiący ugrupowanie kwasu karboksylowego lub 
dwukarboksylowego, nasyconego między pozycjami 
ot i (3 a Rp oznacza S0~- i/lub acetyl, przy czym 
gdy R. oznacza acetyl, to wówczas zawartość N-
acetyloglukozamlny jest co najwyżej równa za
wartości heparyny, względnie G oznacza grupę o 
wzorze 3 lub 4, w których to wzorach R1 ma 
wyżej podane znaczenie, U oznacza grupę o wzo
rze 5 lub 6, w których to wzorach R. ma wyżej 
podane znaczenie, a R, oznacza atom wodoru, 
C|_.|0-alkil C,_12-fenyloalkil, kation metalu 
alkalicznego lub kation metalu ziem alkalicz
nych, względnie U oznacza ugrupowanie z grupy 
o wzorze 5 lub 6 po utlenieniu nadjodanem, a 
następnie /3 -eliminacji lub hydrolizie kwaso
wej , A oznacza grupę R1, grupę o wzorze 5 po
łączoną z grupą R1, grup« o wzorze 6 połączo
ną z grupą R1 lub grupę o wzorze 7, w którym 
R1 i R, mają wyżej podane znaczenie, względnie 
A oznaoza ugrupowanie grupy o wzorze 5 lub 6 
po utlenieniu nadjodanem, a następnie ß -elimi
nacji lub hydrolizie kwasowej, B oznacza gru
pę o wzorze 0-R-,, grupę o wzorze 2 połączoną 
z grupą o wzorze 0R1, grupę o wzorze 3 połączo
ną z grupą o wzorze 0R1, grupę o wzorze 4 po
łączoną z grupą o wzorze 0R1 albo grupę o wzo
rze 8 lub 9, w których to wzorach R1 ma wyżej 
podane znaczenie, względnie B oznacza grupę o 
wzorze 2, 3 lub 4, do której pozostaje przy
łączone ugrupowanie pochodzące z grupy o wzorze 
5 lub 6, obecne po utlenieniu nadjodanem, a 
następnie ß -eliminacji lub hydrolizie kwaso
wej , a n oznacza liczbę całkowitą od 1 do 80. 
przy czym liczba grup acylowych R1 w przelicze
niu na jednostkę dwusacharydową wynosi oo naj
mniej 0,1-3, a korzystnie 0,5-2, a także farma
kologicznie dopuezozalnych soli tych zwoązków, 
polega na tym, że glikozaminoglikan przeprowa
dza się w jego sól rozpuszczalną w polarnym, 
nieprotonowym rozpuszczalniku organicznym, 
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powstałą sól poddaje sie działaniu środka 
selektywnie acylującego I- i Il-rzedowe grupy 
hydroksylowe, we wspomnianym polarnymi nie-
protonowym rozpuszozalniku organicznym, w obec
ności katalizatora, oraz akceptora protonów, 
a następnie wytrąca si« powstały produkt dzia
łaniem rozpuszczalnika mieszającego si« z wodą, 
ewentualnie zawierającego środek ułatwiający 
strącanie, 1 wyodrębnia si« otrzymany glikoza-
minoglikan selektywnie O-zacylowany drogą roz
puszczenia wytrąconego produktu w wodzie 1 
dializy, po czym ewentualnie tak otrzymaną 
sól sodową glikozaminoglikanu selektywnie 
O-zacylowanego przeprowadza si« w inną sól 
farmakologicznie dopuszczalną. /31 zastrzeżeń/ 

-4(51) C08Ï A1(21) 274794 (22) 88 09 19 
(71) Instytut Przeaysłu Tworzyw 1 ?arto, 

Gliwice; Zakłady Tworzyw Sztucznych 
"Hltron-BRG", Krupski Miyn 

(72) Sikora Andrzej, Warwaa Jan, Tyrka 
Bugeniusz, Kaszowski Janusz, Ksiądz 
Krzysztof, Jastrzębski Janusz 

(54) Sposób sieciowania tworzyw teraoplaatyoz-
ňyčh przy użyciu nadtlenkźw orKanictnych fraz urządzenie do sieciowania tworzyw ermoplaatycznycb. przy użyciu nadtlenków 
organieznyoh 

(57) Sposób sieciowania polega na tym, że 
stop tworzywa z nadtlenkiem organicznym poda
je sie do głowicy z wbudowaną przesuwną ru-

chomą przegrodą, przy czym ustala si« tak 
przekrój przew«iki aby nastąpił wzrost tempe
ratury stopu powyżej temperatury rozkładu 
nadtlenku, powodujący sieciowanie tworzyva. 
Urządzenie do sieciowania ma wytłaczark« i 
głowic«, w którą wbudowana jest ruchoma 
przesuwna przegroda /1/ usytuowana poprzecz
nie do osi wytłaczanego tworzywa umożliwiająca 
zmian« przekroju kanału od 5-95%. Korzystnie 
gdy ruchomą przegródę stanowi śruba regulacyj
na mająca zakończenie w formie czaszy kuli. 

/j zastrzeżenia/ 
5 S 

4(51) C08P A1 (21) 275054 (22) 88 09 30 

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
"Blachownia", K«dzierzyn-Koćle 

(72) Kał«dkowska Małgorzata, Bereś Janusz, 
Zacharozuk Jadwiga, Hansel Józef, 
Kalinowski Byszard, Glados Stanisław, 
Bachowski Andrzej, Wiekierak Józef, 
Musiał Bronisław, Noga Wiesław 

(54) Sposób wytwarzania środka ekspandującego 
(57) Sposób polega na tym, że wodny roztwór 
środka uzyskanego na drodze polimeryzacji 5-40% 
wodnych roztworów akryloamldu w obecności 
2-7% wagowych wodorotlenku sodowego i 0,02 -
0,2% wagowych, H,H -metylenodwuakryloamidu, pod 
wpływem inicjatorów redokśowych w postaci 0,125" 
0,5% wagowych nadsiarczanu amonu i 0,125 - 0,5% 
wagowych, trójetanoloaoiny, przed procesem og
rzewa sl« przez 2-4 godziny,w temperaturze 
20-50°C, nast«pnle wprowadza si« 0,5-5% wago
wych monoestru kwasu dwukarboksylowego z alko
holem wlelowodorotlenowym i ewentualnie 0-1,0% 
wagowych kwasu nieorganicznego, po czym roztwórJ 
poddaje si« polimeryzacji. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C08G 
(71) 

A1 (21) 274925 (22) 88 09 26 
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
"Blachownia", K«dzierzyn-Koźle 

(72) Majchrzak Jerzy, Jasiński Edward, 
Gry ta Marian, Kałedkowskl Bronisław, 
Kiedik Maciej, Wolski Stanisław, 
Czarnecka Genowefa, Szewczyk Bdmund 

(54) Sposób wytwarzania modyfikowanych 
żywic nowolakowych 

(57) Sposób wytwarzania modyfikowanych żywic 
nowolakowych w reakcji fenoli z formaldehydem 
w obecności kwaśnego katalizatora, polega na 
tym, że reakcji poddaje si« mieszanin« zawie
rającą 77-97% wagowych fenolu oraz roztwór w 
metanolu lub w fenolu, zawierającym 5-10% wa
gowych wody, 3-189Í wagowych frakcji produktów 
ubocznych z procesu wytwarzania bisfenolu A, 
o składzie 0,01-2% wagowych p-izopropylofenolu, 
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0,01 - 4,00% wagowych izomerów izopropenarlo-
fenolu, 0,01 - 3,00% wagowych niezidentyfiko-
wanych związków o masie cząsteczkowej 198 i 
210, 0,5-20% wagowych bisfenolu A i jego izo
merów, 5,00 - 25,00% wagowych związku Dianina, 
0,01 - 3,00% wagowych 1,3,3-trójmetylo-6-hy-
droksy-indenu-1, 3,00 - 25,00 niezidentyfiko
wanych związków o masie cząsteczkowej 268, 
1,00 - 10,00% wagowych dimeru p-izopropenylo-
fenolu, 0-5,00% wagowych trisfenolu oraz 40 -
S5% wagowych wysokoskondensowanych produktów 
smolistych, skomponowany przy stosunku meta
nolu do frakcji produktów ubocznych jak 10 -
40:60 - 90 lub stosunku zawodnionego fenolu do 
frakcji produktów ubocznych jak 30-50 : 50-70, 
z formaldehydem przy stosunku molowym fenolu 
do formaldehydu jak 1:0,75-1,10, aastepnie 
mieszaninę reakcyjną podgrzewa i dodaje kwas 
szczawiowy do obniżenia pH mieszaniny reak
cyjnej poniżej 2, następnie proces prowadzi 
elf w temperaturze wrzenia aż do uzyskania 
przez fazę organiczną współczynnika kąta za
łamania światła równego 1,575-1,610, po czym 
dekantuje się żywicę i oddziela wodę porea
kcyjną lub w całości poddaje obróbce termicz
nej, połączonej z odwodnieniem pod zmniejszo
nym ciśnieniem, aż do otrzymania żywicy o 
temperaturze topnienia powyżej 50°c. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C08G A1(21) 274943 (22) 88 09 24 
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 

"Blachownia", Kędzierzyn-Koźle 
(72) Henn Zygmunt, Nowak Dominik, Ffethe Jan, 

Jagi ar z Maria, Stempiński Edward 
Sposób wytwarzania eteryflkowanego 
kondensatu mocznlkowo-formaldehydo 

(57) Sposób polega na tym, że eteryfikowany 
kondensat mocznikowo-formaldehydowy zawiera
jący 1,6-3% wolnego formaldehydu i 17-35% 
suchej substancji żywicznej, a w niej ponad 
50% dimetoksymetylomocznlka, poddaje się ogrze
waniu do wrzenia w środowisku alkalicznym o 
liozbie zasadowej około 3,0-8,0 mg KOH/g z 
równoczesnym oddestylowaniem metanolu i ozęści 
wody pod normalnym lub słabo obniżonym ciśnie
niem około 600-800.1,33.102Pa, do temperatury 
70-80°C, do uzyskania produktu zawierającego 
około 1,4-1,5% wolnego formaldehydu» Następnie 
ponownie alkalizuje się ługiem sodowym do li
czby zasadowej około 2,0-5,0 mg KOH/g i ogrze
wa do temperatury 78-80°C do uzyskania pro
duktu zawierającego poniżej 1% wolnego formal
dehydu, po czym produkt zatęża się do zawar
tości około 50% suchej masy pod nieznacznie 
obniżonym ciśnieniem 600-800.1,333.10zPa i 
zawartości poniżej 0,6% wolnego formaldehydu, 
dodaje się 0,5-2% bezwodnego węglanu sodu, 
filtruje od zanieczyszczeń mechanicznych, do
daje się 0,5-1% wody utlenionej do rozjaśnie
nia produktu i obniżenia zawartości wolnego 
formaldehydu do poziomu poniżej 0,2%, 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C08J A1 (21) 274848 (22) 88 09 21 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Barwników "Organika", Zgierz 

(72) Przybylski Chrystian, Polka Anna, 
Szafniokl Wojciech, Muszyński Mirosław 

(54) Sposób barwienia wyrobów z włókien 
proteinowych i/lub poliamidowycS 

(57) Sposób barwienia wyrobów z włókien pro
teinowych i/lub poliamidowych na kolor grana

towy, charakteryzuje się tym, że jako środki 
barwiące stosuje się nowe azowe barwniki chro-
mokompleksowe 1:2 o ogólnym wzorze podanym na 
rysunku, w którym grupa nitrowa usytuowana 
jest w pozycji 4 i/lub 5, a M i M1 są Jedna
kowe bądź różne i oznaczają bezbarwne kationy. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C08J 
D06P 

A1 (21) 274964 {22) 88 09 29 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Barwników "Organika", Zgierz 

(72) Przybylski Chrystian, Polka Anna, 
Szafniokl Wojciech, Muszyński Mirosław 

(54) Sposób barwienia wyrobów z włókien 
proteinowych l/lub poliamidowych 

(57) Sposób barwienia wyrobów z włókien pro
teinowych i/lub poliamidowych na kolor szary 
charakteryzuje się tym, że jako środek bar
wiący stosuje się nowy azowy barwnik chroao-
kompleksowy 1:2 o wzorze przedstawionym na 
rysunku, w którym I I I 1 są jednakowe bądź 
różne i oznaczają bezbarwne kationy. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C08J 
DO6P 

A1 (21) 274965 (22) 88 09 29 

(71) Ośrodek Badawczo-Bozwojowy Przemysłu 
Barwników "Organika", Zgierz 

(72) Przybylski Chrystian, Polka Anna, 
Szafniokl Wojciech, Muszyński Mirosław 

(54) Sposób barwienia wyrobów z włókien 
proteinowych i/lub poiinmi^wwynh 

(57) Sposób barwienia wyrobów z włókien pro
teinowych i/lub poliamidowych na kolor czarny, 
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charakteryzuje aie tym, że jako środek bar
wiący stosuje sie nowy azowy barwnik chromo-
kompleksowy 1:2 o wzorze podanym na rysunku, 
w którym M i M są jednakowe bądź różne i 
oznaczają bezbarwne kationy. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C08J A1(21) 274966 (22) 88 09 29 
D06P 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Barwników "Organika", Zgierz 

(72) Przybylski Chrystian, Polka Anna, 
Szafnickl Wojciech, Muszyński Mirosław 

(54) Sposób barwienia wyrobów z włókien 
proteinowych l/lub poliamidowych 

(57) Sposób barwienia wyrobów z włókien prote
inowych i/lub poliamidowych na kolor bordowy, 
charakteryzuje sie tym, że jako środek barwią
cy stosuje się nowy azowy barwnik chromokom-
pleksowy 1:2 o wzorze podanym na rysunku, w 
którym M i Id są jednakowe względnie różne i 
oznaczają bezbarwne kationy. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C08J A1 (21) 274972 (22) 88 09 29 
D06P 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Barwników "Organika", Zgierz 

(72) Przybylski Chrystian, Polka Anna, 
Szafnicki Wojciech, Muszyński Mirosław 

(54) Sposób barwienia wyrobów z włókien 
proteinowych i/lub poliamidowych" 

(57) Sposób barwienia wyrobów z włókien pro
teinowych i/lub poliamidowych na kolor grana
towy, charakteryzuje się tym, że jako środek 
barwiący stosuje się nowy azowy barwnik chro-
mokompleksowy 1:2 o wzorze podanym na rysunku, 
w którym M I M ' są jednakowe bądź różne i 
oznaczają bezbarwne kationy. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C08J A1 (21) 274974 (22) 88 09 29 
D06P 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Barwników "Organika", Zgierz 

(72) Przybylski Chrystian, Szafnicki Wojciech, 
Polka Anna, Muszyński Mirosław, Antonowicz 
Maria 

(54) Sposób barwienia wyrobów z włókien 
proteinowych i/lub poliamidowych" 

(57) Sposób barwienia wyrobów z włókien protei
nowych i/lub poliamidowych na kolor szary, 
charakteryzuje się tym, że stosuje się środki 
barwiące o cechach mieszanin jednolitych zawie
rające azowe barwniki chromokompleksowe 1:2 o 
wzorach 1, 2 i 3 w których M, M' są jednakowe 
względnie różne i oznaczają bezbarwne kationy. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C08K A1( 21) 280761 (22) 89 07 25 

(30) 88 07 25 - US - 223,318 
(71) Borg-Warner Specjalty Chemicals, I n c . , 

Chicago 
(72) Horn William E. 

(54) Środek do stabilizowania polimerów 
i stabllizowana kompozycja pollměřyczna 

(57) Środek charakteryzuje się tym, że zawie- 1 
ra w ilościach stabilizujących difosfaspirounda 
lian o ogólnym wzorze przedstawionym na rysun
ku, w którym każdy z podstawników R1, R2, R3, 1 
R4 , R5 1 R6 oznacza trzeciorzędową grupę alki
lową. 
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Stabilizowana kompozycja polimeryczna 
charakteryzuje się tym, že zawiera polimer 
oraz skuteczną ilość difosfaspiroundelianu 
o ogólny111 wzorze przedstawionym na rysunku, 
w którym każdy z podstawników R1 , R2 , R-5, 
g4, R5 i R oznacza trzeciorzędową grupę al
kilową. /10 zastrzeżeń/ 

4(51) C08L A1 (21) 274790 (22) 88 09 21 
(71) Przemysłowy instytut Telekomunikacji, 

Warszawa 
(72) Pieńkowska Barbara, Mazur Mirosława, 

Bielawski Waldemar 
(54) Kauczukowa zalewa silikonowa 
(57) Kauczukowa zalewa silikonowa przeznaczo
na do hermetyzacji połączeń obudowy metalowej 
i zalewania elementów elektronicznych ukła
dów hybrydowych, składa się z od 80 do 100 
części wagowych kauczuku silikonowego o lep
kości od 10.000 do 60.000 mPas, od 10 do 30 
części wagowych polimeru silikonowego o ni
skiej lepkości od 300 do 500 mPas, od 3 do 
5 części wagowych katalizatora zawierającego 
związki metaloorganiczne i estry krzemoorga-
niczne oraz od 5 do 15 części wagowych trój
tlenku glinu Al.,0, jako dodatku uszlachetnia
jącego. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) C08L A1 (21) 274838 (22) 88 09 20 
(71) Spółdzielnia Inwalidów "Polimer", 

Lublinaec 
(72) Chrzęstek Wiesław, Gruszka Szczepan, 

Hanáka-Lerche Lucyna, Jerominek Jerzy, 
Kozieł Jan, Stryjewski Janusz, Weintritt 
Irena, Wożniak Swa, Zaborowski Kazimierz 

(54) Plastyfikowany polichlorek winylu 
óHporny na działanie benzyn i oJëjów 
napędowych 

(57) Plastyfikowany polichlorek winylu odpor
ny na działanie benzyn i olejów napędowych 
zawiera 70 do 40 części wagowych suspensyjne-
go polichlorku winylu o liczbie K - 65 do 75, 
20 do 50 częśoi wagowych poliadypinianów alko
holi dwuwodorotlenowyoh o dwóch do ośmiu ato
mach węgla w cząsteczce oraz lepkości kinety
cznej 105 d 0 108 m 2/s i 7 do 12 części wago
wych pozostałych składników. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C08L A1(2Í) 274914 (22) 88 09 27 
(71) Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
(72) Maciaszek Aleksander, Szpadzik Wiesława, 

Płoński Władysław, Walczyk Czesław, 
Rodzaj Zenon, Wróblewski Zbigniew 

(54) Tworzywo budowlane izolacyjno-konstruk-
cyjne 

(57) Tworzywo budowlane izolacyjno-konstruk-
cyjne charakteryzuje się tym, że w 1 B K za
wiera polistyren do spieniania w ilości od 
20 do 120 kg, wełnę drzewną i/lub wióry sto
larskie, i/lub trociny drzewne, i/lub celu
lozę, i/lub korę, i/lub korek naturalny, 
i/lub włókna naturalne pochodzenia roślinne
go, l/lub odpady polistyrenu spienionego, 
i/lub piankę krylaminową, i/lub odpady wełny 
mineralnej w ilości od 30 do 250 kg, siarczan 
miedzi w ilości od 0,10 do 1,00 kg, kwas 

borowy i/lub boran sodu w ilości od 0,10 do 
1,00 kg, węglan sodowy i/lub kwas fosforowy 
w ilości od 0,10 do 1,00 kg, mocznik i/lub 
siarczan wapnia od 0,10 do 2,00 kg. Wynalazek 
znajdzie zastosowanie do produkcji materiałów 
budowlanych. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C08L 
C09K 

A1 (21) 275018 (22) 88 09 29 

(71) Przedsiębiorstwo Dostaw Materiałów 
Odlewniczych, Tychy 

(72) Bilangowska Ewa, Bąk Wojciech, Rzepczyk 
Bronisław, Sładek Barbara, Szlenk 
Ireneusz, Warzecha Andrzej 

(54) Kit ceramiczny 
(57) Kit ceramiczny, stanowiący mieszaninę 
materiałów ogniotrwałych takich jak mączka 
kwarcowa, tlenek glinowy i magnezyt, charakte
ryzuje się tym, że zawiera nadto odpadowy pył 
mikowy powstający przy szlifowaniu mikanitów 
w ilości 3-10% wagowych, mączkę kwarcową i/iub 
odpadowy pył kwarcowy o zawartości SiO- od 
95* do 98% wagowych w ilości 10-45% wagowych, 
mączkę szklaną w ilości 20-28% wagowych oraz 
jako spoiwo- roztwór żywicy metylosilikonowej 
w ługu sodowym lub potasowym, w ilości 0-100% 
wagowych. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C09B A1 (21) 274963 (22) 86 09 29 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Barwników "Organika", Zgierz 
(72) Przybylski Chrystian, P0lka Anna, Baraniak Jan, Nowacki Andrzej, Głuchowski 

Bogdan, Ruczyński Lech, Prokopowicz Igor 
(54) Sposób otrzymywania nowego azowego barwnika 

chromokompleksowego 1:2 
(57) Sposób otrzymywania nowego azowego barwni
ka chromokompleksowego 1:2 o wzorze 1, w którym 
M I M są jednakowe lub różne i oznaczają bez
barwne kationy, polega na tym, że zdwuazowany 
kwas 1 -amino-2-hydroksynaf talenosulf onowy-z» 
sprzęga się z 1-fenylo-3-metylopirazolonem-5, 
wytworzony barwnik monoazowy o wzorze 2, po 
ewentualnym wyodrębnieniu z mieszaniny porea
kcyjnej , przeprowadza się w kompleks chromowy 
1:1 dwuetapowo poprzez kompleks chromowy 1:2, 
bądź jednoetapowe działaniem związków łatwo 
oddających chrom w środowisku kwaśnym w podwyż
szonej temperaturze, ewentualnie pod ciśnieniem, 
korzystnie w obecności kwasów organicznych, 
zwłaszcza w obecności kwasu salicylowego, a na
stępnie powstały kompleks chromowy 1:1 barwnika 
monoazowego o wzorze 2, po ewentualnym wydzie
leniu z mieszaniny poreakcyjnej, poddaje się 
reakcji z barwnikiem monoazowym o wzorze 3, 
otrzymanym przez sprzęganie zdwuazowanego 5-
nitro-2-aminofenolu z 1-fenylo-3-metylopirazo-
lonem-5» przy czym reakcję tworzenia asymetry
cznego kompleksu 1:2 prowadzi się w podwyższo
nej temperaturze przy pH powyżej 4,0, korzyst
nie przy pH = 5,0-9,0, a roztwór względnie za
wiesinę uzyskanego barwnika chromokompleksowego 
1:2 o wzorze 1 ewentualnie wykorzystuje się 
bezpośrednio do wytwarzania barwnika w formie 
handlowej proszku, granulatu bądź płynu. Otrzy
mane barwniki służą do barwienia wyrobów z 
włókien proteinowych i/lub poliamidowych oraz 
skóry na kolor bordo. /14 zastrzeżeń/ 
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4(51) C09B A1(21) 274967 (22) 88 09 29 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Barwników "Organika", Zgierz 
(72) Przybylski Chrystian, Polka Anna 
(54) Sposób otrzymywania nowych azowych 

barwników chromokoaplekaowyoh 1:2 
(57) Sposób otrzymywania nowych azowych barwni
ków chromokompleksowych o ogólnym wzorze 1, 
w którym Z oznacza atom chloru lub grupę ni
trową, Y i Z są jednakowe lub róžne i oznacza
ją atom wodoru albo chloru, względnie grupę 
metylową, etylową, metoksylową bądź etoksylo-
wą, a M, M1 i li2 są jednakowe lub róžne i 
oznaczają bezbarwne kationy, polega na tym, že 
zdwuazowany kwas 2-amino-4-nitrofenolosulfo-
nowy-6 sprzęga si« z 2-naftolem, wytworzony 
barwnik monoazowy o wzorze 2, po ewentualnym 

wyodrębnieniu z mieszaniny poreakcyjnej, prze
prowadza sie w kompleks chromowy 1:1 dwuetapo
wo, poprzez kompleks chromowy 1:2 albo jednoe-
tapowo, działaniem związków łatwo oddających 
chrom, w środowisku kwaśnym, w podwyższonej 
temperaturze, ewentualnie pod ciśnieniem, ko
rzystnie w obecności kwasów organicznych, a 
następnie powstały kompleks chromowy 1:1 barw
nika monoazowego o wzorze 2, po ewentualnym 
wydzieleniu z mieszaniny poreakcyjnej, poddaje 
sie reakcji z barwnikiem monoazowym o ogólnym 
wzorze 3, w którym symbole mają wyżej podane 
znaczenie, otrzymanym przez sprzęganie zdwua-
zowanej pochodnej 2-aminofenolu o ogólnym wzo
rze 4, w którym X ma wyżej podane znaczenie z 
sulfonową pochodną 1-fenylo-3-metylopirazolonu-. 
o ogólnym wzorze 5, w którym symbole mają wyżej" 
podane znaczenie, przy czym reakcję tworzenia 
asymetrycznego kompleksu 1:2 prowadzi sic w 
podwyższonej temperaturze, przy pH powyżej 4,0, 
korzystnie przy pH = 5,0-9,0, a roztwór, względ-J 
nie zawiesin« uzyskanego barwnika chromokomple- I 
ksowego o wzorze 1 ewentualnie wykorzystuje sie 
bezpośrednio do wytworzenia barwnika w formie 
handlowej proszku, granulatu bądź płynu. Wytwo
rzone barwniki służą do barwienia wyrobów z włó
kien proteinowych 1/iub poliamidowych oraz skóry 
na kolor brunatny. /14 zastrzeżeń/ 

4(51) C09B A1 (21) 274968 (22) 88 09 29 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Barwników "Organika", Zgierz 
(72) Przybylski Chrystian, Polka Anna 
(54) Sposób otrzymywania nowych azowych 

barwników chromokompleksowych 1:2 
(57) Sposób otrzymywania nowych azowych barwni
ków chromokompleksowych 1:2 o ogólnym wzorze 1,] 
w którym X oznacza atom chloru lub grupę ni
trową, a H i M są jednakowe bądź różne i ozna
czają bezbarwne kationy, polega na tym, że 
ze zdwuazowanego kwasu 1-amino-2-hydroksy-6-
nitronaftalenosulfonowego-4 i 2-naftolu wytwarza 
sif barwnik monoazowy o wzorze 2, który po ewen
tualnym wyodrębnieniu z mieszaniny poreakcyjnej! 
przeprowadza si« w kompleks chromowy 1:1 dwue- 1 
tapowo poprzez kompleks chromowy 1:2, albo je-
dnoetapowo działaniem związków łatwo oddających 
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oturom w środowisku kwaśnym, w podwyższonej 
temperaturze, ewentualnie pod ciśnieniem, 
korzystnie w obecności kwasów organicznych, 
a następnie powstały kompleks chromowy 1:1 
barwnika monoazowego o wzorze 2, po ewentual
nym wydzieleniu z mieszaniny poreakcyjnej 
poddaje sit reakcji z barwnikiem monoazowym 
0 ogólnym wzorze 3, w którym Z ma wyżej 
podane znaczenie, otrzymanym przez sprzęga
nie zdwuazowanej poobodnej 2-aainofenolu o 
ogólnym wzorze 4, w którym Z ma wyżej podane 
znaczenie, z 2-naityloaniną lub z kwasem 
2-aminonaftalenosulłonowym-1, przy czym reak
cje tworzenia asymetrycznego kompleksu 1:2 
prowadzi sie w podwyższonej temoeraturze, 
przy pH powyżej 4,0, korzystnie przy pH = 
5,0-9,0, a roztwór względnie zawiesinę uzy
skanego barwnika chromokompleksowego o wzorze 
1 ewentualnie wykorzystuje sie bezpośrednio 
do wytwarzania barwnika w formie handlowej 
proszku, granulatu lub płynu. 

Otrzymane barwniki wykazują przydat
ność do barwienia wyrobów z włókien proteino
wych l/lub poliamidowych oraz skóry na kolor 
czarny. /13 zastrzeżeń/ 

.4(51) C09B A1 (21) 274969 (22) 88 09 29 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Barwników "Organika", Zgierz 
(72) Przybylski Chrystian, Scibisz Halina, 

Niepsuj Barbara, Polka Anna 
(54) Sposób otrzymywania nowych azowych 

barwników chromokomplekaowych 1:2~ 
(57) Sposób otrzymywania nowych azowych barw
ników chromokomplekaowych 1:2 o ogólnym wzo
rze 1, w którym Z oznacza atom chloru lub 
grupę nitrową, Y oznacza reszt« acylcwą, a H 
I M są jednakowe bądź różne i oznaczają bez
barwne kationy, polega na tym, że ze zdwuarro-
wanego kwasu 1-amino-2-hydroksy-6-nitronaita-
lenosulfonowego-4 i 2-naftolu wytwarza sie 
barwnik monoazowy- o wzorze 2, który przepro
wadza sie po ewentualnym wyodrębnieniu z mie
szaniny poreakcyjnej, w kompleks chromowy 
1:1 dwuetapowo poprzez kompleks chromowy 1:2 
albo jednoetapowo działaniem związków łatwo 
oddających chrom w środowisku kwaśnym w pod
wyższonej temperaturze, ewentualnie pod ciś
nieniem, a następnie powstały kompleks chromo
wy 1 : 1 barwnika monoazowego o wzorze 2, po 
ewentualnym wydzieleniu z mieszaniny poreak
cyjnej poddaje się reakcji z barwnikiem monoa-
zowym o ogólnym wzorze 3, otrzymanym przez 
sprzęganie zdwuazowanej pochodnej 2-aminofeno-
lu o ogólnym wzorze 4 z N-acylową pochodną 1-
amino-7-naftolu, przy czym reakcję tworzenia 
asymetrycznego kompleksu 1:2 prowadzi si« w 
podwyższonej temperaturze przy pH powyżej 4,0, 
korzystnie przy pH » 5-9. a roztwór względnie 
zawiesinę uzyskanego barwnika chromokomplekso-eSo 1:2 o wzorze 1 ewentualnie wykorzystuje 
się bezpośrednio do wytwarzania barwnika w for
mie handlowej proszku, granulatu lub płynu. 
. Otrzymywane nowe barwniki wykazują przy
datność do barwienia wyrobów z włókien protei
nowych i/lub poliamidowych oraz skóry na kolor s z a ry- /I3 zastrzeżeń/ 

4(51) C09B A1 (21) 274970 (22) 88 09 29 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Barwników "Organika", Zgierz 
(72) Przybylski Chrystian, Polka Anna, 

Nowacki Andrzej, Głuchowski Bogdan, 
Kuczyński Lech, Ouzewska Teresa 

(54) Sposób otrzymywania środków barwiących 
(57) Sposób otrzymywania środków barwiących o 
cechach mieszanin jednolitych, zawierających 
azowe barwniki chromokompleksowe 1:2 o ogólnych 
wzorach 1, 2 i 3, w których Z oznacza atom 1 wodoru lub chloru albo grupę nitrową, a M, M 

o 
i M są jednakowe bądź różne i oznaczają bez
barwne kationy, polegający na wytworzeniu barw
nika monoazowego o ogólnym wzorze 4, w którym 
Z ma wyżej podane znaczenie, przez sprzęganie 
zdwuazowanej pochodnej 2-amino-fenolu o ogól
nym wzorze 5, w którym Z ma wyżej podane zna
czenie, z 2-naftolem oraz barwnika monoazowego 
o wzorze 6 przez sprzęganie zdwuazowanego kwasu 
1-amino-2-hydroksynaftalenosulfonowego-4 z 
2-naftolem, a następnie chromowaniu barwników 
monoazowych o wzorach 4 1 6 działaniem związków 
łatwo oddających chrom w podwyższonej tempera
turze, charakteryzuje się tym, że reakcji chro
mowania przy pH powyżej 4,0 poddaje mię barwnik 
monoazowy o wzorze 4 i o wzorze 6 w proporcji 
molowej 20-80 : 80-20, a czynnik chromujący 
stosuje się w ilości odpowiadającej co najmniej 
0,5 gramoatomu Cr na 1,0 mol wskazanych wyżej 
barwników monoazowych. Uzyskane mieszaniny 
barwników ohromokompleksowych o wzorach 1, 2 i 3 
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wykorzystuje alf bezpośrednio do wytworzenia 
środka w formie handlowej proszku, granulatu 
badá płynu. Zależnie od użytej do barwienia 
ilości środka, wybarwienia wyrobów z włókien 
proteinowych l/lub poliamidowych oraz skóry 
mają kolor granatowy bądź szary o odcieniu 
czerwonym. /27 zastrzeżeń/ 

4(51) C09B A1(21) 274971 (22) 88 09 29 
Cli) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Barwników "Organika", Zgierz 
(72) Przybylski Chrystian, Scibisz Halina, 

Polka Anna, łtalczak Teresa, Niepsuj 
Barbara 

(54) Sposób otrzymywania nowego azowsgo 
barwnika chromokomplekaowego 1.-2 

(57) Sposób otrzymywania nowego azowego barw
nika chroDOkompleksowego 1:2 o wzorze 1, w 
którym M I M 1 są jednakowe lub różne i ozna
czają bezbarwne kationy, charakteryzuje alf 
tym, że zdwuazowany kwas 1-amlno-2-hydroksy-
naftalenosulfonowy-4 sprzęga sie z 2-naftolem, 
wytworzony barwnik monoazowy o wzorze 2, po 
ewentualnym wyodrębnieniu z mieszaniny poreak
cyjnej, przeprowadza sie w kompleks chromowy 

1:1 dwuetapowo poprzez kompleks chromowy 1:2, 
lub jednoetapowo, działaniem związków łatwo 
oddających chrom w środowisku kwaśnym w podwyt, 
szonej temperaturze, ewentualnie pod elanie- r 
nlem, korzystnie w obecności kwasów organicz
nych, zwłaszcza w obecności kwasu salicylowe
go, a następnie powstały kompleks chromowy 
1:1 barwnika monoazowego o wzorze 2, po ewentd 
lnym wydzieleniu z mieszaniny poreakcyjnej, pa] 
daje alf reakcji z barwnikiem monoazowym o wzo, 
rze 3, otrzymanym przez sprzęganie zdwuazowane, 
4-chloro-2-aminoienolu z 2-naftolsm, przy czym 
reakcje tworzenia asymetrycznego kompleksu 1:2 
prowadzi sie w podwyższonej temperaturze, przy 
pH powyżej 4,0, korzystnie przy pH=5.0-9,0, al 
roztwór, względnie zawiesinę uzyskanego barwni 
chromokompleksowego 1:2 o wzorze 1 ewentualni! 
wykorzystuje sie bezpośrednio do wytwarzania! 
barwnika w formie handlowej proszku, granulat! 
lub płynmn 

Otrzymany sposobem według wynalazku barwni 
przeznaczony jest do barwienia wyrobów z włókii 
proteinowych i poliamidowych oraz skóry na kol 
granatowy o odcieniu czerwonym. /14 zastrzeż« 

4(51) C09B A1 (21) 274973 (22) 88 09. 2Ï 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Barwników "Organika", Zgierz 
(72) Przybylski Chrystian, Polka Anna, 

Maćczak Teresa, Nowacki Andrzej, 
Głuchowski Bogdan, Ruozynaki Lech, 
Baniewioz Bohdan 

(54) Sposób otrzymywania nowych azowych 
barwników ehroaokoaplekflowych 1:ź 

(57) Sposób otrzymywania nowych azowych barw
ników chromokompleksowych 1:2 o ogólnym wzór» 
1, « którym grupa nitrowa usytuowana j est w I 
pozycji 4 i/lub 5, a M i lá' są jednakowe bądi 
różne i oznaczają bezbarwne kationy, polega ni 
tym, że zdwuazowany kwas 1 -amino-2-hydroksyn«' 
ftalenosulfonowy-4 sprzęga sie z 2-naftolem 
wytworzony barwnik monoazowy o wzorze 2, po 
ewentualnym wyodrębnieniu z mieszaniny poreafe 
cyjnej, przeprowadza sic w kompleks chromowy 
1:1 dwuetapowo, poprzez kompleks chromowy 1:2 
lub jednoetapowo działaniem związków łatwo odi 
jącyoh chrom w środowisku kwaśnym, w podwyższ1 
nej temperaturze, ewentualnie pod ciśnieniem, 
korzystnie w obecności kwasów organicznych, i 
zwłaszcza w obecności kwasu salicylowego, a I 
następnie powstały kompleks chromowy 1:1 bar-



7 /425/ 1990 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 43 

«nika monoazowego o wzorze 2, po ewentualnym 
wydzieleniu z mieszaniny poreakcyjnej, pod
daje aiff reakcji z barwniki en monoazowyœ o 
oeolny» wzorze 3, w którym grupa nitrowa Jest 
usytuowana » pozycji 4 i/lub 5, otrzymany» 
przez sprzęganie zdwuazowanego 4- bądź 5-
nitro-2-aminofenolu albo ich mieszaniny z 
2-naftolem, przy czyn reakcję' tworzenia asy
metrycznego kompleksu 1:2 prowadzi sie w 
podwyższonej tenperaturze przy pH powyżej 
4,0, korzystnie przy pH - 5,0-9,0, a roztwór 
względnie zawiesinę uzyskanego barwnika chro-
mokooplękaowego 1:2 albo mieszaniny barwni
ków chromokompleksowych 1:2 o wzorze 1 ewen
tualnie wykorzystuje sie bezpośrednio do wy
twarzania barwnika w formie handlowej proszku, 
granulatu lub płynu. Otrzymane według wynalaz
ku barwniki przeznaczone są do barwienia wyro
bów z włókien proteinowych i poliamidowych 
oraz skóry na kolor granatowy. /14 zastrzeżeń/ 

4(51) C09B A1 (21) 274998 (22) 88 09 28 

4(51) C09B A1(21) 274997 (22) 88 09 28 
(71) Zakłady Chemiczne "Organika-Zachem", 

Bydgoszcz 
(72) Stefaniak Stanisław 
(54) Spoaób wytwarzania pigmentów organicznych 
(57) Sposób wytwarzania pigmentów organicz
nych o wzorze 1, w którym A i B mogą oznaczać 
wolne lub podstawione reszty arylowe, polega 
aa tym, że pigmenty monoazowe o wzorze 2, w 
którym A ma podane wyżej znaczenie, kondensu-
je sie z aromatycznymi monoizocyjanianami w 
środowisku rozpuszczalników organicznych w 
temperaturze 80-130°C, przy czym produkt reak
cji wydziela sie z masy reakcyjnej znanymi 
sposobami. , ., _., /1 zastrzeżenie/ 

(71) Zakłady Chemiczne "Organika-Zachem", 
Bydgoszcz 

(72) Stefaniak Stanisław 
(54) Sposób otrzymywania błękitów pigmentowych 

opartych na «.-modyfikac.11 ftalocyjanlny 

(57) Sposób polega na tym, że ftalocyjaninę 
miedzi poddaje si« obróbce w kwasie siarkowym 
o stężeniu od 55 do 70% i w temperaturze od 
40 do 90°C, a otrzymany pigment wydziela sie 
z masy reakcyjnej znanymi metodami. Błękity 
pigmentowe oparte na «■ -modyfikacji ftalocyja
niny miedzi stosuje sie do barwienia tworzyw. 

/1 zastrzeżenie/ 

4 (51) C09B A1 (21) 274999 (22) 88 09 28 
(71) Zakłady Chemiczne "Organika-Zachem", 

Bydgoszcz 
(72) Stefaniak Stanisław 
(54) Sposób otrzymywani 

pigmentów azowych 
a kondenaowanych 

(57) Sposób otrzymywania kondenaowanych pig
mentów azowych o ogólnym wzorze 1, w którym A 
oznacza grup« aryIową wolną lub podstawioną, 
a B oznacza grup«: -CgH.-, -CglUCl-, -CgH,CH, , 
-CgH^CHpCgH^ - polega na tym, że pigmenty mo
noazowe o wzorze 2, w którym podstawnik A ma 
wyżej podane znaczenie kondensuje si« z dwui-
zocyjanlanami w środowisku rozpuszczalników 
takich jak np. chlorobenzen, o-dwuchlorobenzen 
i w temperaturze 80-130°C, a otrzymany produkt 
wydziela si« z masy reakcyjnej. Kondensowane 
pigmenty azowe stosuje si« do barwienia gumy 
i polichlorku winylu. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C09B 
(71) 

A2(21) 280212 (22) 89 06 22 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Barwników "Organika", Zgierz 

(72) Maciejewski Antoni, Cieślak Eugeniusz, 
Gmaj Jan, Kloczkowski Janusz, Muszyński 
Mirosław, Wróbel Józef, Kukuła Piotr, 
Andrzejewski Tadeusz, Skrzypkowski Jerzy, 
Wieczynski Jerzy, Koźba Roman 

(54) Środek barwiący do drukowania i barwienia 
wyrobów z włókien celulozowych na koïor 
szkarłatny 

(57) Środek według wynalazku zawiera: 40-80 
cz«ści wagowych barwnika o wzorze ogólnym 1 i 
15-60 części wagowych barwnika o wzorze ogólnym 
2 i/lub 3, w których to wzorach Z oznacza atom 
wodoru lub grup« sulfonową, Y^ oznacza grupę ami
nową podstawioną resztą metanosulfonową, amlnoa-
rylosulfonową lub grupę aalnoalkilo- lub alkanolo-
lub cyjanoalkilo- fenylową, w której alkil może za
wierać 1-4 atomów węgla, Y 2 oznacza grup« amino
wą, lub grup« aminową podstawioną resztą metáno-
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sulfonową, aminoarylosulfonową lub grupf 
aminoalkilo- lub alkanolo- lub cyjaaoalkilo-
fanylową, w której a l k i l moi« zawierać 1-4 
atomów węgla, Eg oznacza grup« acetylową lub 
acetanidową, oraz ewentualny dodatek środ
ków wypełniających» stabil izujących, przeciw-
pylnych. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C09C A1(21) 274826 (22) 88 09 20 
(71) Podkarpackie Zakłady Rafineryjne w Jaśle, 

Jasło 
(72) Karasiński Bronisław, Balik Zbigniew, 

Hłażejowski. Zdzisław, Olane Kazimierz, 
Karasiński Andrzej, Klimek Janusz, 
Kaczyński Andrzej, Mróz Edward, Waleczek 
Kazimierz 

(54) Sposób otrzymywania sadzy piecowych 
i instalaci a do otrzymywania sadzy 
pieoowycti 

(57) Sposób, polega na tym, ze strumień gazu 
opałowego o temperaturze 200-350°C z powiet
rzem o temperaturze 3OO-450°C oraz strumień 
rozpylanego pod ciśnieniem 3-8 KPa oleju sa-
dzotwórczego, otoczony strumieniem zimnego 
powietrza o nadciśnieniu do 0,04 HPa, spala 
sie niecałkowicie, w temperaturze 1400-1750°C. 
Mieszaninę gazowo-sadzową przemieszcza sif 
w czasie 0,028-0,038 s, z turbulencją Re 
120.000-180.000, schładza wtryskiem wody do 
temperatury 700-820°C, następnie powietrzem, 
przeponowo do 550-670°C, gazem opałowym, prze

ponowo do 500-620 C i końcowo, mieszaniną 
parowo-wodną do temperatury 220-350°C. Insta
lacja charakteryzuje si« tym, że zawiera rozpy
lacz oleju połączony z podgrzewaczem oleju 5 i 
ma dysze powietrza: kołową i pierścieniową, a 
kanał tworzenia sadzy /6/ ma stosunek długości 
do średnicy od 6 do 8, natomiast cylindryczna, 
współosiowa z kanałem /8/ strefa wtrysku wody 
/10/ ma pole przekroju od 25 do 50* większe od 
pola przekroju kanału /8/. Pomiędzy podgrzewa
czem powietrza /11/ a wymiennikiem parowo-
wodnym /16/ umieszczony jest podgrzewacz gazu 
opałowego /14/. I7zastrzeżeń/ 

4(51) C09C A1(21) 274827 (22) 88 09 20 
(71) Podkarpackie Zakłady Rafineryjne w Jaśle, Jasło 
(72) Karasiński Bronisław, Balik Zbigniew, Błażejowski Zdzisław, Glanc Kazimierz, Karasiński Andrzej, Klimek Janusz, Kaczyński Andrzej, Mróz Edward, Waleczek Kazimierz 
(54) Sposób uruchamiania Instalacji do 

wytwarzania saďžy 
(57) Sposób polega na tym, że w pierwszym 
etapie podgrzewa sie instalacje gazami spalino-
wymi z nadmiarem powietrza, a w drugim etapie 
zmniejsza si« ilość powietrza w spalinach do 
stechiometrycznej i wprowadza par« wodną o tempe-
raturze 160-240 C, utrzymując temperaturę gazów 
spalinowych 1400-1750°C. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C09D 
C08Ł 

A1 (21) 274793 (22) 88 09 21 

(71) Instytut Przemysłu Tworzyw i jParb, 
Gliwice 

(72) Szporek-Dybowska Wanda, Jakubowska Maria 
(54) Termoutwardzalny lakier do metalowych 

zamknięć opakowań spożywczych 
(57) Lakier składa si« z 30-40 części wagowych 
w przeliczeniu na suchą mas« prekondensatu 
poliestru izoftalowego glikolu neopentylowego 
i t.rójmetylolopropynu z żywioą fenolową zawie
rającą 4-23% wagowych grup metylolowyoh i 17-
37% wagowych grup butoksylowych, 0,7-1,0 części 
wagowyoh żywicy akrylowej - polimeru estru ety
lowego lub butylowego kwasu akrylowego i mety-
krylowego, 2-3 cz«áci wagowych nieplastyfiko-
wanej żywicy fenolowej typu rezolowego o za
wartości 7-14% wagowych grup metylolowych i 
28-35% wagowych grup butoksylowych korzystnie 
modyfikowanej 1,2-2,5 cz«áciami wagowymi, w 
przeliczeniu na suchą masę, barwiącej żywicy 
fenolowej typu rezolowego o zawartości 4-23% 
wagowyoh grup metylolowych i 15-38% wagowych 
grup butoksylowych, 2,5-3,5 cz«ściami wagowymi 
niskocząsteczkowej żywicy epoksydowej o cięża
rze cząsteczkowym 360-390 i 2,5-3,5 częściami 
wagowymi epoksydowanego oleju sojowego o za
wartości grup epoksydowych 0,3-0,8 gramorówno-
ważników/100 g oleju lub 1,2-2,5 częściami wa
gowymi, w przeliczeniu na suchą mes«, barwią
cej żywicy fenolowej typu rezolowego o zawar-
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tośoi 4-23* wagowych grup metylolowych i 17-
37% wagowych grup butoksylowych i 1,5-2,5 
częściami wagowymi żywicy winylowej-kopoli
meru zawierającego 85-88% wagowych chlorku 
winylu, 12-14,5% wagowych octanu winylu i 
0,5-1,0% wagowych bezwodnika maleinowego, 
rozpuszczonych w 44-62 częściach wagowych 
mieszaniny rozpuszczalników organicznych, 
zwłaszcza węglowodorów aromatycznych, octanu 
tyloglikolu, butyloglikolu i butanolu. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C09J A1 (.21) 274840 (22) 88 09 20 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa 

Przemysłowego "Śląsk", Katowice 
(72) Fander Henryk, Sporysz Wanda, Bobkiewioz 

Helena, Krótki Erwin, Witkowski Tadeusz, 
Lubecka Marianna 

(54) Masa klejaca do mocowania płytek 
ceramicznych 

(57) Masa klejaca zawiera spoiwo polimerowe w 
ilości 1,5 - 5* wagowych w postaci dyspersji 
wodnej kopolimeru butadienowo-nitrylowego lub 
winylowo-maleinowego o-zawartości suchej masy 
wynosząoej 45 - 50% wagowych, spoiwo hydrau
liczne, którym jest cement portlandzki 35 w 
ilości 25 - 35% wagowych, wypełniacz mineral
ny, którym jest piasek w ilości 50 - 65% wa
gowych oraz kazeinę kwasową rozpuszczoną w 
wodnym roztworze soli nieorganicznych, w 
ilości 0,5 - 1,5% wagowych. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C09K A1(21) 274744 (22) 88 09 19 
(71) Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
(72) Młodecki Jarosław, Jóżwiak Hanna, 

Ratajczak Tatiana, Łebek Andrzej, 
Wojciechowski Wacław 

do zabezpieczania (54) Środek antvadb.ezy.1ny 
form i deskowań przed 

(57) środek antyadhezyjny do zabezpieczania 
form i deskowań przed przyczepnością betonu 
zawierający olej mineralny, charakteryzuje 
sie tym, że składa sie w częściach wagowych 
z: 92,8 do 97,9 oleju mineralnego o lepkości 
w temperaturze 20°C 2 do 10° Englera, tempe
raturze krzepnięcia nie wyższej niż +5°C. 
temperaturze zapłonu nie niższej niż 100°C, 
2 do 6 czfści kwasów tłuszczowych destylo
wanych o liczbie kwasowej nie niższej niż 
I60, 0,1 do 1 części nonylofenolu oksyetylo-
wanego o liczbie grup etoksylowych 8 do 10 
oraz 0 do 0,5 części kwasu benzoesowego. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C10G A1(21) 274975 (22) 88 09 29 
(71) Bromar Trading OHG, Hamburg, OB 
(54) Sposób regeneracji zużytego oleju oraz 

urządzenie do stosowania tego sposobu 
(57) Sposób polega na tym, że zużyty olej 
nagrzewa się wstępnie, za pośrednictwem gazów 
destylacyjnych, a następnie destyluje się go 
Przez spalanie samego destylowanego olej« 
zużytego, przy czym ciekłe i stałe pozosta
łości z procesu destylacji zużytego oleju 
Poddaje się działaniu płomienia, powstające
go przy spalaniu destylowanego oleju zuży

tego, oraz spala się wraz z pozostałościami 
gazowymi w temperaturze 1200°C. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
chłodnica /15/ otaczająca komorę kondensacyjną 
/11/, mająca kształt dzwonu ma podwójny płaszcz. 
Przy dnie /38/ komory destylacyjnej /10/ osadzo
ne są grabki oraz cylinder obrotowy, mający 
szereg kieszeni i sięgający do komory palniko
wej /20/, a w przewód /33/ gazów odlotowych 
wstawiona Jest komora spalania do niszczenia 
substancji szkodliwych. /19 zastrzeżeń/ 

5(51) C10J A1(21) 282031 (22) 89 10 26 
(30) 88 11 05 - OB - P 3837586.9 
(71) Krupp Koppers GmbH, Rssen, OB 
(72) Outz Karl-Heinz, Semrau Lothar 

(54) Palnik zgazowująoy do reaktorowych 
urządzeń zgazowujących paliwa ętaTe 

(57) Przedmiotem wynalazku jest palnik zgazowu-
jący do reaktorowych urządzeń zgazowujących 
paliwa stałe od drobnoziarnistych do pylistych, 
z centralnym pierwszym kanałem /1/ doprowa
dzającym pierwotny czynnik utleniający, otacza
jącym go pierścieniowym kanałem paliwowym /2/ 
dla paliw wprowadzanych przez gaz nośny, ota
czającym pierścieniowy kanał paliwowy /2/ dla 
paliw wprowadzanych przez gaz nośny, otaczają
cym pierścieniowy kanał paliwowy /2/ drugim 
kanałem /3/ doprowadzającym wtórny czynnik utle
niający i z kanałami chłodzącymi /4/ a w razie 
potrzeby z co najmniej Jednym kanałem pierście
niowym /5/ dla gazu spowalniającego. W pierwszym 
kanale /I/ doprowadzającym znajduje się gaz 
surowy oraz rurowa lanca wtryskowa /6/ omywana 
przez czynnik utleniający. /11 zastrzeżeń/ 

antvadb.ezy.1ny
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5(51) C10J A1(21) 282032 (22) 89 10 26 

(30) 88 11 05 - DB - P 3837587.7 
(71) Krupp Koppars GmbH, Basen, SB 
(72) Duta Karl-Heini, Linke Adolf, Ullrich 

Horbert 
(54) Sposób prowmdzenla urządzenia do 

zgazowania paliw stałych oraz 
urządzenie do realizaoji tego sposobu 

(57) Sposób prowadzenia urządzenia do zgazo
wania paliw stałych oraz urządzenie do reali
zacji tego sposobu 

Sposób polega na tym, że lotny pył wraz 
z zawartym w nim gazem surowym 1 resztkami 
węgla wprowadza aie za pomocą strumienia gazu 
nośnego na os co najmniej jednego strumienia 
paliwo/czynnik reagujący, doprowadzany przez 
ten strumień do strefy reakcji pierwotnej i 
tamże sie go stapia. 

Urządzenie według wynalazku cechuje si« 
tym, że palniki zgazowujące /2/ posiadają 
centralny kanał doprowadzający /7/ dla pyłu 
lotnego, otoczony kanałem pierścieniowym /8/ 
dla doprowadzania tlenu pierwotnego, przy czym 
centralne kanały doprowadzające /7/ są dołą
czone do zbiornika pyłu lotnego /4/ poprzez 
urządzenie dawkujące /9/. /71 zastrzeżeń/ 

5(51) C10B A1 (21) 281483 (22) 89 09 19 

(30) 88 09 20 - CA - 577,895 
(75) Shurtleřf Bdward Calton, Moore« mila,CA 
(54) Spoaćb odzyskiwania odpadowego oleju 

oraz urządzenie do zaatosowania tego 
spoaobu 

(57) Sposób odzyskiwania odpadowego oleju 
polega na tym, że w pierwszej jego fazie 
nagrzewa sie odpadowy olej w kotle do tempe

ratury w zakresie 300 - 410°C, w której odpa
rowuje al« z oleju lżejsze węglowodory, lecz 
takiej w której cięższe węglowodory nie odparo
wują i pozostają z zanieczyszczeniami. W dru
giej fazie sposobu oddziela sie odparowane lżej
sze węglowodory od nieodparowanych cięższych 
węglowodorów i zanieczyszczeń. 

Urządzenie do odzyskiwania odpadowego oleju 
zawiera elementy doprowadzające olej odpadowy 
/19, 20/, kocioł /18/ połączony przewodem z ele- i 
mentami doprowadzającymi olej i elementy podgrze
wające olej /16, 17/ w kotle. Ponadto urządzenie 
zawiera elementy dla oddzielania odparowanych 
lżejszych węglowodorów od nieodparowanych cięż-
kich węglowodorów i zanieczyszczeń. Klementy te 
połączone są przewodem z kotłem, a stanowią je 
pierwszy przewód wylotowy /25/ dla odparowanych 
lżejszych węglowodorów i drugi przewód wylotowy 
/22/ dla nieodparowanych ciężkich węglowodorów. 

/18 zastrzeżeń/ 

4(51) C11C A2(21) 277808 (22) 89 02 17 
(75) Naleziński Mirosław, Gdynia 
(54) Jwieca 
(57) Świeca ma cylinder /4/ zawierający prze
wód /8/ doprowadzający palny płyn ze zbiornika 
/9/ do palnika /10/. Na cylindrze /4/ ma osa
dzony pierścień /3/ z otworami, który w przy
padku obrotowego zamocowania, przytwierdzony 
Jest do zaworu dławiącego dopływ płynu do 
palnika /10/. Zbiornik /9/ znajduje się w cy
lindrze /4/ lub poza cylindrem I 4l. Przy palni
ku /10/ zainstalowana jest zapalarka /15/. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) C11D A1 (21) 274991 (22) 88 09 30 
Warszawa (71) Instytut Mleczarstwa 

(72) Thom Rudolf 
(54) Ciekły środek do mycia urządzeń mleczar

skich, zwłaszcza urządzeń ao wyrobu 
masła 

(57) Ciekły środek do mycia urządzeń mleczars
kich, zwłaszcza urządzeń do wyrobu masła, eh 
kteryzuje się tym, że jest wodnym roztworem 
sody kaustycznej, szkła wodnego sodowego i hek-
sametaforanu lub trój polifosforanu sodowego 
w stosunku ilościowym wyrażonym w molach Na20, 
Si02 i P 20 5 jak 8,5 - 12,0 s 8,0 - 11,5 s 1 - ™ 
1,2, przy czym zawartość procentowa tlenków 
Ha20, Si02 i P 20 5 Jest od 17* do 24* i zależ
nie od potrzeby jest wzbogacony podchlorynem 
sodowym lub potasowym w proporcji 0,2 do 0,3 
części wagowych czynnego chloru zawartego w 
podchlorynie na 1 część wagową sody kauetycz-| 
nej. /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) C12JI 41(21) 280786 (22) 89 07 27 
00) 88 07 28 - GB - 88 18020.3 
(71) Imperial Chemioal Indu a tries PLC, 

Londyn, GB 
(54) Sposób amplifikacjl sekwencji nukleoty-

dowych i zestaw do aapliflkacji sekwencji 
imkleotydowyoh 

(57) Sposób obejmuje tworzenie jednostek 
fragment docelowego kwasu nukleinowego/mini-
wektor za pomocą rozszczepienia docelowego 
kwasu nukleinowego z następującym potem ligo-
waniem. Jeden z fragmentów kwasu nukleinowego 
zawiera inicjujący region prymujący o znanej 
sekwencji do hybrydyzacji z inicjującym pří
měrem, a jednostki docelowy kwas nukleinowy/ 
miniwektor zawierają miniwektorowy region 
prymujący o znanej sekwencji do hybrydyzacji 
z primerem miniwektorowym. Amplifikacjl doko
nuje sie za pomocą wydłużenia primera inicju
jącego zhybrydyzowanego z inicjującym regio
nem prymującym jednostki docelowy kwas nukle
inowy /miniwektor. 

Przedmiotem wynalazku jest też zestaw do 
amplifikacjl sekwencji nukleotydów. 

/21 zastrzeżeń/ 

4(51) C14C 42(21) 279284 (22) 89 05 03 
(71) Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, 

Wrocław 
(72) Gudaszewski Tadeusz, Kramarz Marek, 

Lesiów Tomasz 
(54) Sposób przygotowania medium do depilo-

wanla skóir 
(57) Sposób charakteryzuje sif tym, że częścio
wo odbiałczoną serwatkę, tak aby zawierała 
ok. 0,5% białka? szczepi sie młodą grzybnią 
Pénicillium roqueforti, dodaje si« ok. 1% 
surowego oleju roślinnego, koryguje pH na 
poziomie 4,5 i prowadzi aerobowy proces hodow
li w ciągu 3-5 dni. Po jego zakończeniu oddziela 
sie grzybnie, mokrą biomasę dezintegruje si« 
przez mechaniczne rozcieranie, kilkakrotnie 
przepłukuje si« mieszając roztartą grzybni« 
z małymi ilościami płynu pohodowlanego w sto
sunku 1:5, który, po odwirowaniu resztek prze
płukanej grzybni zbiera si« w jedną całość. 
Tak otrzymane medium używa si« do depilowania 
skór, po jego uprzednim zalkalizowaniu do pH= 
8,0. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) C21C A1(21) 275425 (22) 88 10 22 
(71) Lonetsky Politekhnichesky Institut, 

Donetsk, SU 
(54) Sposób wytwarzania stali ogólnego 

przeznaczenia 
(57) Sposób według wynalazku obejmuje wytopie
nie w agregacie metalurgicznym stali półpro
duktu węglowego, jego spuszczenie do kadzi, 
doprowadzenie do kadzi materiałów żużlujących, 
odtleniacza oraz poddanych wstępnej obróbce 
cieplnej materiałów tlenkowych, zawierających 
pierwiastki stopowe, przy czym doprowadzenie 
wymienionych materiałów tlenkowych rozpoczyna 
się po spuszczeniu półproduktu węglowego w 
ilości, nie mniejszej od 0,25, lecz nie więk
szej od 0,5 jego masy, prowadzi się Je w pro
cesie spuszczania tego półproduktu i kończy 
*sie przed zakończeniem spuszczania półproduktu 
w«glowego. Doprowadzanie odtleniacza przepro
wadza alę po doprowadzeniu wymienionyoh «ar 

teriałów tlenkowych i kończy przed zakończe
niem spuszczania półproduktu węglowego. 

/5 zastrzeże-

4 (51) C22B A1 (21) 274895 (22) 88 09 26 HO« 
(71) Politechnika Śląska im. Wincentego 

Pstrowskiego, Gliwice 
(72) Wolff Stanisław, Skrzyś Ryszard, 

Mili Barbara, Mucha-Pacholewska 
Małgorzata, Makieła Jan, Brynlak 
Andrzej, Bojanowski Antoni, Malchar 
Bronisław 

(54) Sposób utylizacji odpadowych surowców 
cynkowo-manganowych 

(57) Sposób utylizacji odpadów cynkowo-manga-
nowych w piecu szybowym do równoczesnego otrzy
mywania cynku i ołowiu, w którym wsadem jest 
spiek cynkowo-ołowiowy i koks, charakteryzuje 
si« tym, że jako dodatek do wsadu stosuje się 
odpady cynkowo-manganowe w ilości od 5 do 10% 
wagowych wsadu zawierające 20-35% cynku, 20-25% 
dwutlenku manganu, 7-9% chlorku amonu, 2,5-5% 
chlorku cynku oraz grafit, węgiel, sadz«, związ
ki organiczne, mosiądz i chlorek wapnia. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C23C A1(21) 275694 (22) 88 11 08 
(30) 88 09 19 - AT - 2289/88 
(75) Kaiser Manfred, Wiedeń, AT 
(54) Środek do zabezpieczania przeciwkorozy.1-

nego metali oraz do konaolldac.1l produktów 
korozji 

(57) Środek zawiera następujące składniki: 
0,9 do 18% orto-meta-para krezoli, 1,3 do 10,5% 
fenolu, 1,2 do 15,8% eteru jednometylowego piro-
katechiny /gwajakolu/, 0,8 do 7,9% ksylenoli, 
0,9 do 12,6% metylogwajakolu, 0,5 da 5,8% ety-
logwajakolu, 0,2 do 12,6% pirokatechiny, 0,1 
do 5,6% propylogwajakolu, 4,3 do 30,0% dwume-
tylowego eteru pirogalolu, 6,3 do 21,3% dwume-
tylowego eteru czterometylopirogalolu, 0,1 do 
6,3% metylopirokatechiny, 0,1 do 5,3% etylo-
pirokatechiny, 0,05 do 4,3% kwasu octowego, 
0,4 do 5,3% metanolu, 0,3 do 10,0% wody oraz 
ewentualnie dodatkowo wodorotlenek sodu. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) C23Ï A2(21) 280145 (22) 89 06 20 
(71) Wielobranżowa Wy twórczo-Usługowa 

Spółdzielnia Pracy "Lokat", Gdańsk 
(72) Bort kun Edmund, Pasek Kazimierz, 

Ostaszewska Bożena, Rąboa Włodzimierz, 
Szauer Tadeusz, Wasiluk Michał 

(54) Sposób ochrony wewnętrznych powierzchni 
zasobników przemysłowych przed zaleganiem 
miału węglowego i przed koroz.la 

(57) Sposób według wynalazku polega na tym, że 
wewnętrzną powierzchnię stalową zasobnika miału 
węglowego oczyszcza się mechanicznie do nie 
mniej jak III stopnia czystości, odpyla się i 
chemicznie odtłuszcza, a następnie wytwarza się 
w drodze laminowania bezrdzeniowego w tempera
turze otoczenia utrzymywanej w przedziale od 
+10°C do +40°C nie mniej jak trzywarstwową 
twardą chemoodporną powłok« ochronną o grubości 

konaolldac.1l
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nie mniejszaeej jak 200 Aim, stosując jako 
warstw» pierwszą podkład z kompozycji żywicy 
epoksydowej wypełnionej pigmentami i wypeł
niaczami włóknistymi i utwardzacza stanowią
cego roztwór żywicy poliamidowej w rozpusz
czalnikach organicznych, po czym po upływie 
nie mniej jak 12 godzin i nie więcej jak 72 
godziny, przeznaczonych na polimeryzacja 
tej warstwy, nakłada sie na nią drugą warstwa 
tego samego tworzywa i po upływie takiego sa
mego czasu polimeryzacji, nakłada sie warstwę 
trzecią podkładu lub jedną do trzech warstw 
nawierzchniowych z tworzywa powłokowego, sta
nowiącego kompozycje żywicy epoksydowej wy
pełnionej pigmentami i nie więcej jak 10% 
wagowo wypełniaczem pylistym mineralnym i 
utwardzacza o składzie jak dla warstwy pod
kładowej, nakładanych w odstępach nie mniej
szych jak 12 godzin i tak wykonaną powłokę 
wielowarstwową oddaje sie do eksploatacji po 
upływie nie mniej jak 7 dni od dnia nałożenia 
ostatniej warstwy. /1 zastrzeżenie/ 

4 (5T) D06H A1 (21) 274884 (22) 88 09 23 
(71) Świdnickie Zakłady Przemysłu Wełnianego, 

Świdnica 
(72) Janusz Eugeniusz, Podolski Aleksander, 

Kaczor Tadeusz, Hildebrandt Bolesław, 
Spodynek-Kapuścińska Sabina, Kowalska 
Bożena, Baran Andrzej, Grzegorzewska 
Hanna, Chojnacki Andrzej, Wojciechowski 
Marek, Zakrzewska-Szczecińska Jolanta, 
Swiech Franciszek, Żeleński Piotr 

(54) Sposób wytwarzania aateriału termopla
stycznego na podnoskl do obuwia i ma-
"Eeriał termoplastyczny na podnoski do 
obuwia 

(57) Miesza sie włókna wiskozowe o różnych 
grubościach cięte na różne długości i formuje 

4(51) B01B A1(21) 274953 (22) 88 09 27 
(71) Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe, 

Kopalnia Węgla Kamiennego "JASTRZĘBIB", 
Jastrzębie-Zdrój 

(72) Białas Antoni, Olczyk Henryk 
(54) Urządzenie do rozbrajania podkładów 

kolejowych z akcesoriów 
(57) Urządzenie charakteryzuje sie tym, że 
w ramie z kształtowników, z podestem i podpo
rami, ma poprzez przeguby /6, 17/ zamocowany 
siłownik /9/ z którego tłoczyskiem /16/ jest 
połąozona dźwignia /19/. Przegub /22/ poprzez 
wodzik /24/ połączony jest ze szczękami /27, 
28/, obejmującymi ostrzami szynową podkładkę 
/1/. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) C25P A1(21) 274945 (22) 88 09 27 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Maszyn Włókienniczych "Polmatex-Cenaro", 
Łódź 

(72) Szymański Grzegorz, Matuszewski Wojciech, 
Podgórski Piotr, Sosnowski Antoni 

(54) Sposób elektrochemicznego polerowania 
elementów aluminiowych 

(57) Sposób według wynalazku polega na tym, że 
elementy poddaje się jednocześnie odtłuszcza
niu i wyrównywaniu nierówności powierzchni w 
kąpieli bezprądowej zawierającej 30 g/l węglanu 
sodowego i 30 g/l fosforanu sodowego w tempera-
turze 75-85°C w czasie 30 minut, a następnie 
elektropolerowaniu właściwemu w kąpieli wodnej 
zawierającej 13-17% wagowych węglanu sodowego 
i 4-7% wagowych fosforanu sodowego w temperaturze 
85-95°C w czasie 10-20 minut przy anodowej gę-
stości prądu 8-10 A/dar. /1 zastrzeżenie/ 

z nich warstwę włókniny o poprzecznym układzie 
włókien, którą następnie przeszywa się wz
dłużnie dwuosnowowo z obu stron - z jednej 
strony splotem łańcucszkowym, z drugiej strony 
splotem trykotowym. Włókninę impregnuje się 
lepiszczem, a w końcowej fazie nakłada jedno
stronną warstwę lepiszcza. Stosuje się włók
na wiskozowe o grubości 4 do 5 dtei i dłu
gości 60 do 80 mm oraz włókna wiskozowe gru
bości 8 do 10 dtez i długości 90 do 120 mm. 

/2 zastrzeżenia/ 

D Z I A Ł D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D Z I A Ł E 

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 
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5(51) B01B A1(21) 281527 (22) 89 09 21 
(V)) S8 09 22 - GB - 8822293.0 
(71) British Steel pic, British Railways 

Board, Londyn, GB 
(72) Hodgson Williaa Henry 

Stanworth Colin Graham 
Thompson David John 

(54) Podtorze o zmniejszonym hałasie 
(57) Podtorze zawiera sprężynujący czynnik 
/5/ między szyną i mocującym elementem /6/. 
Sprężynujący czynnik usytuowany jest wraz 
z mocującym elementem także na innych powie
rzchniach szyny, poza częścią wierzchnią. 

/13 zastrzeżeń/ 

4(51) B02F 
B61J 

A1C21) 274797 (22) 88 09 19 

(71) Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechani
zacji Budownictwa "ZRBMB", Warszawa 

(72) Królak Robert 
(54) Urządzenie do rozładunku wagonów 
(57) Urządzenie stanowi małogabarytowa ładowar
ka /V z napędem elektro-hydraulicznym, które
go silnik elektryczny zasilany jest przewodem 
73/ zasilającym przyłączonym do masztu /4/. 
Maszt I4/ ma układ /5/ kompensacyjny zapewnia
jący magazynowanie i stały naciąg przewodu /3/ 
zasilającego. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) E02ř A1 (21) 274909 (22) 88 09 26 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "POLMAG", 

Centrum Mechanizacji Górnictwa "KOMAG", 
Gliwice 

(72) Dyląg Józef, Łagowski Jan, Napiaracz 
ladeuaz, Przybylski Henryk, Putowski 
Janusz, Szczukiewicz Soman, Szyndler 
Jan, Trzaska Eugeniusz, Wyrobek Emil, 
Zadrożny Marian 

(54) agregat Pompawo-chżodzacy maszyny 
5zaoïe«dn«J' 

POIDO-* 2*?? 1 0**" »yn*lazku je s t agregat 
6ólai"°>e?^0<lt*Cy "««zyny «amojezdnej, »zeza-

Agregat pompowy oraz agregat chłodzący tworzą 
wspólną Jednostkę pompowo-chłodzącą, umiesz
czoną w jednym kadłubie. Pompy /3/, oraz wenty
lator /I3/ chłodnicy /I4/ napędzana są z Jed
nego silnika elektrycznego /2/ poprzez przekład
nię zębatą /1/. Silnik / 2 / i pompy / 3 / przymoco
wane są do kadłuba przekładni /1/. Wolne miejsce 
po drugiej stronie przekładni wykorzystano dla 
umieszczenia zespołu chłodzącego. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) 202Ï A1(21) 275006 (22) 88 09 28 
(71) Zakład Produkcyjno-Montażowy Maszyn 

Górnictwa Odkrywkowego "PAMA&O", Zgorzelec 
(72) Wocka Norbert, Kułakowski Zbigniew 
(54) Czerpak ze zrywakiea. zwłaszcza dla koparki kołowej 
(57) Czerpak charakteryzuje się tym, że zry-
wak /3/ ma trzpień zakończony stożkowym ostrzem, 
przy czym ostrze trzpienia jest usytuowane od 
100 - 600 aa na zewnątrz ckręgu /2/ utworzonego 
przez zęby czerpaka /1/, /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B03B A1 (21) 274856 (22) 88 09 23 

(75) Bisikiewicz Jan Olsztyn; Wieczorek 
Marian, Koszalin! Szymański Kazimierz, 
Koszalin, Matejak Janusz, Warszawa; 
Lipski Jan, Warszawa 

(54) Sposób ultradźwiękowego zabezpieczania 
studni, wierconych z filtrem przed 
kolmatada 1 inkruatracJä 

(57) Sposób polega na tym, że w rurze filtro
wej za pomocą przetwornika ultradźwiękowego 
zawieszonego na stałe lub poruszającego się 
emituje się drgania ultradźwiękowe. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B04B A2(21) 279279 (22) 89 05 03 
(75) Długołęcki Jacek, Jasińska Zofia, Gdańsk 
(54) Płyta o własnościach izolacyjnych 
(57) Płyta składa się z materiału organicznego, którym są pocięte skrawki cetyny sosnowej o długości nie większej niż 10 om, tworzące w płycie sieó kratownicową, złożoną z grup w przybliżeniu prostyoh prętów, stanowiących odcinki gałązek oraz igieł cetyn wymieszanych z lepiszczem, sprasowanych i przetrzymywanych w 



50 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Sr 7 /425/ 1990 

formie do czasu utwardzania lepiszcza, zaś 
powstała sieć przestrzenna prętów z pociętej 
cetyny sosnowej ma między prętami szereg wol
nych, pustych przestrzeni. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) B04B A2(21) 280 384 (22) 89 06 30 
(71) Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszka

niowych - Zakład Projektowania i Usług 
Inwestycyjnych "Inwestprojekt", Łódź 

(72) Urban Tadeusz 
(54) Konstrukcja ściany zewnętrznej nośnej 

Typa rozdzielonego dla prefabrykowanego 
budownictwa wielkopłytowego 

(57) Istotą wynalazku jest zastąpienie pełnej 
płyty nośnej szczytowej ażurowymi ramkami /1? 
które należy montować jednocześnie z pozostały
mi ścianami wewnętrznymi. Wspornikowy wieniec 
/Z/ umożliwia mocowanie warstwy fakturowej 
/3)/. Ściany składają się z drewnianego rusztu 

: Ł-CD» 'ego do żeber warstwy fakturowej /3/, 
ocit .jicùia /5/ o grubości uzależnionej od za
kładanej izolacyjności ściany i własności ma
teriału izolacyjnego, rusztu I dl usztywniają
cego termoizolację i jednocześnie umożliwiają
cego przymocowanie paroizolacji /'!/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B04G A1 (21) 274870 (22) 88 09 22 
(71) Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn 
(72) Pawlikowski Marcin, Eicke Waldemar, 

Rogiński Paweł, Utko Teodor, Kuriata 
Władysław 

(54) Budowlany element konat rukcyjno-
Tžolacy.lny 

(57) Budowlany element charakteryzuje się tym, 
że pustak /1/ ma co najmniej jeden bok zakon-

czony schodkiem /2/, a środek pustaka /1/ wy. 
pełniony jest rdzeniem izolacyjnym /4/ w post» 
ci sprasowanej mieszaniny nawilżonej sieczki 
ze słomy rzepakowej z cementem, natomiast przy 
zewnętrznej ściance pustaka /1/ znajduje się 
pionowy kanalik wentylacyjny, a ścianki pustaka 
/1/ mają zgrubienia /5/> Dwa sąsiednie pustaki 
/1/ połączone ze sobą tworzą pustkę międzys-
chodkową wypełnioną nieorganicznym materiałem 
izolacyjnym. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) E04C Al (21) 275029 (22) 88 09 29 

(75) Gąsiorowski Henryk, Kraków 
(54) Cegła do wznoszenia ścian bez użycia 

zaprawy 
(57) Cegła ma dwa przelotowe otwory /1/. Na 
jednej powierzchni wokół otworu są stożkowe 
zagłębienia /3/, a na drugiej powierzchni są 
wypukłości odpowiadające zagłębieniom. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B04G A1 (21) 274818 (22) 88 09 22 
(75) Ludwikowski Zbigniew, Bydgoszcz 
(54) Układ do osuszania murów metodą 

elektrooamozy biernej 
(57) Układ ma co najmniej jeden szereg wewnęt
rznych elektrod ściennych I2l połączonych mię-
dzy sobą oraz między szeregami i zwartych mię
dzy szeregami mostkami /4/ z przewodem oraz 
połączonych z szeregiem zewnętrznych elektrod 
ściennych /1/ przewodem. Jeden z szeregów wewnęi 
rznych elektrod ściennych /2/ połączony jest 
przewodem izolowanym /6/ z uziomem wewnętrznym 
I7I. Równolegle do Jednego z szeregów wewnętrz
nych elektrod ściennych /2/ znajdują się otwory 
151 do wprowadzania płynu uszczelniającego. 

/9 zastrzeżeń/ 

4 (51) B04G A1 (21) 274851 (22) 88 09 21 
(71) Chodzieskie Zakłady Porcelany i Porcelitu, 

Chodzież 
(72) Hledopytała Ryszard, Waligórski Julian, 

Witosławski TadeuBZ 
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(54) jposób i urządzenię do wykonywania 
Iclan nosných przy wznoszeniu budynków 

(57) Sposób polega na tym, że w pierwszej 
kolejności wznosi sie zewnętrzną cześć ściany 
nośnej z cegły o grubości odpowiadającej Jej 
azerokości i kształtuje w niej otwory pod 
przelotowe elementy nocujące, ustawia następ
nie szalunkową płytę kształtującą powierzchnię 
wewn*trznej części ściany nośnej, łączy ją 
elementami mocującymi z zewnętrzną częścią 
ściany nośnej z cegły i w następnej kolejnoś
ci utworzoną przestrzeń pomiędzy szalunkową 
płytą a zewnętrzną częścią ściany nośnej z 
cegły wypełnia si« kruszywem gipsowym o nie
regularnym kształcie bryłek i zalewa zaprawą 
gipsową cedącą mieszaniną spoiwa gipsowego 
i wody. 

Urządzenie ma elementy mocujące szalun
kową płytę w postaci śrub dystansowych 
/2/ zakończonych łbem /3/ zaopatrzonym w rę
kojeść /4/, na których osadzone są podkładki 
ustalające 15, 6/ i nakrętki /7/ zaopatrzone 
również w rękojeści 18/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B04G A1(21) 274937 (22) 88 09 28 
(71) Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
(72) Mianowski Krzysztof, Rytwińska Danuta 
(54) Sposób wzmacniania nośnych ścian 

betonowych i żelbetowych 
(57) Sposób wzmacniania nośnych ścian betono
wych i żelbetowych charakteryzuje si« tym, że 
we wzmacnianej ścianie wierci si« otwory o 
odpowiednim rozstawie z zastosowaniem szablo
nów, a następnie dostawia si« z obu stron 
ściany pionowo i poziomo stalowe elementy 
wzmocnień z otworami i zakłada si« trzpienie 
oraz nakrętki śrub sprężających, które zakrę
ca si« za pomocą klucza dynamometrycznego tak, 
żeby śruby wywołały między blachami stalowymi 
elementów wzmocnień a ścianą naprężania. 

/1 zastrzeżenie/ 

*(51) B04Q A1 C2I) 274938 (22) 88 09 28 
£n) Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa U2) Mianowski Krzysztof, Rytwińska Danuta 
(54) Sposób lokalnego wzmacniania ścian 

peronowych i żelbetowych 
n Zl ? D 0 8 O V D lokalnego wzmacniania ścian betonowych i żelbetowych, charakteryzuje ai« tym, ** »e wzmacnianej ścianie /1/ wierci si« otwo-laSiodpowiednim rozstawie z zastosowaniem ■zaoionów, a nast«pnie dostawia al« z obu 

«tron ścicuy /\/ blachy stalowe /2 i 2 / z 
otworami, przy czym blachy stalowe /2 i 2 7 są 
wygięte tak, że w przekroju podłużnym, w swojej 
środkowej części tworzą wyoblenie /3/, następ
nie zakłada si« trzpienie śrub /4/ sprężających, 
tulej« dystansowa Ib I między otworami central
nymi ze śrubą /6/ centralną oraz nakrętki III 
śrub sprężających, które zakręca si« za pomocą 
klucza dynamometrycznego, a następnie dokręca 
si« śrub« 161 centralną do uzyskania oparcia 
blach 12 i 2'/ stalowych na tulei dystansowej 
151- /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) B04G A1 (21) 274939 (23) 88 09 28 
(71) Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
(72) Mianowski Krzysztof, Rytwińska Danuta 
(54) Sposób lokalnego wzmacniania ścian Betonowych l żelbetowych 
(57) Sposób lokalnego wzmacniania ścian betonowych i żelbetowych, charakteryzuje si« tym, że w ścianie /!/, w obszarze ubytku, wykonuje si« gniazdo miarowe o kształcie prostokątnym, w którym montuje si« stalowy element wzmaonia-jąoy składający ai« z dwóch blach bocznych połączonych ze sobą ściągami /5/, blachy spodniej oraz blach /6/ czołowych, połączonych ściągami III śrubowymi, przy czym tak utworzony stalowy element wzmacniający wypełnia si« betonem /&/ drobnoziarnistym i umieszcza si« go w gnieździe, usuwając jednocześnie spodnią blachę i dokręcając ściągi III nakrętkami /9/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B04H A2(21) 280377 (22) 89 06 30 
(71) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i 

Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa 
(72) Myczko Andrzej, Wąslkowski Krzysztof 
(54) Szopa pastwiskowa dla owiec 
(57) Szopa IM jest zbudowana z trzech ścian 
/3/ i dachu /4/ t w której trzy ściany /3/ są 
umieszczone rozłącznie na słupach nośnych /2/ 
a dach IM jest umieszczony jednostronnie wy-
chylnie od strony środkowej ściany li/. Ściany 
I'3/ szopy /1/ są wsparte na słupach nośnych 
121 umieszczonych bezpośrednio w glebie. 

/3 zastrzeżenia/ 
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4 f5l") B05B A2(21) 279261 (22) 89 05 04 
(75) Kawecki Janusz, Warszawa 
(54) Klucz 
(57) Klucz charakteryzuje alf tym, że ma 
przelotową, obrotową tuleje /5/, na stałe 
umieszczoną w osi klucza zamka, do zewnętrz
nej pobocznicy której jest przymocowane 
piórko /6/, poruszające rygiel zamka /12/. 
Drugą cześć klucza stanowi pokrętło w postaci 
pręta /2/ z uchwytem /1/, mające wahadłowe 
piórko /4/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B05B A2(21) 280286 (22) 89 06 28 
(75) Brodacki Krzysztof, Warszawa 
(54) Zamek, w szczególności do kłódki 
(57) Zamek ma bębenek /1/, w którym wykonany 
jest ukośny kanał 111. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) E21B 
(71) 

A1 (21) 275000 (22) 88 09 26 
Górniczych (71) Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych 

"Glinik", Gorlice 
(72) Beben Artur, Marianowski Jan, Władzielczyk 

Krzysztof, Bogusz Piotr, Czaja Jerzy, 
Wojnar Stanisław, Muzyka Jerzy, Świerz 
Franciszek 

(54) Koronka skrawaj aco-grrzowa do wiercenia 
otworów w skałach" 

(57) Koronka aa przy-łączniku /3/ dolnym koł
nierz /6/ dociskający 00 najmniej tržena 
srubáni /18/ podstawę /9/ z zespołami /8/ 
gryzowymi. Podstawa /9/ posiada obwodowy wpust 
/11/ albo występ ustalający położenie względem 
łącznika /I/ górnego i zawiera co najmniej 
trzy śruby /14/ bazujące do połączenia podsta
wy /9/. W podstawie /9/ znajdują się również 

kanały /16/ kątowe doprowadzające płuczkę po
wietrzną do układu łożyskowego zespołów /8/ 
gryzowych. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B21C A1(21) 274769 f22) 88 09 19 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 

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

(72) Blochel Helmut, Orchel Stanisław, 
Paszek Paweł, Duda Jan, Mijal Tadeusz, 
Błaszczyk Henryk, Rzeczycki Wacław, 
Łuczuk Andrzej 

(54) Organ urabiający 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstruk
cji organu urabiającego ścianowego kombajnu 
węglowego dla węgli łatwourabialnych i trudno-
urabialnych. 

Organ urabiający dla węgli łatwourabial
nych charakteryzuje sit tym» że uchwyty /1/ ze 
skrawającymi nożami /2/ rozmieszczone są wzdłuż 
śrubowej linii /3/ i rozstawione o podziałkę 
/t/ w kierunku ociosu /5/> 

Organ urabiający dla węgli trudnourabial-
nych ma uchwyty /1/ ze skrawającymi nożami /2/ 
rozmieszczone wzdłuż trzech śrubowych linii 
/3/, przy czym dwie śrubowe linie /3/ od strony 
czoło Taj tarczy /6/ podzielone są na dwie równe 
części /3a/ i ?3b/. Część /3b/ jest przesunięta 
względem części /3a/ w ten sposób, żs odpowia
dające sobie noże /2/ do części /3a/ i /3b/ 
leżą w tej samej linii skrawania. /3 zastrzeżeni«/ 
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4(51) E21C A1(21) 274798 (22) 88 09 19 
(71') Biuro Projektowo-K©natrukcyjne Mecha-v nizacji Budownictwa "ZHSMB", Warszawa 
(72) Kasprzyk Aleksander, Gieruazozak Jan 
(54) Wiertnica wielowiertarkową 
(57) Wiertnica wielowiertarkową charaktery
zuje sie tym, że do nadwozia /1/ koparki uni
wersalnej ma przymocowany przegubowo wysięg
nik /2/ teleskopowy z cylindrem /3/ hydrau
licznym do zmiany pochylenia i cylindrem /4/ 
hydraulicznym do zmiany wysięgu. Do końca 
wysięgnika /2/ teleskopowego Jest zamocowany 
przegubowo i odchylany cylindrem /5/ hydraulicz
nym wspornik /6/ mający człon /7/ obracany 
w płaszczyźnie poziomej obrotnicą /n/> zao
patrzony w ostróg* /9/. Obrotowy człon /7/ 
na ponadto poziomy czop /10/, na którym jest 
osadzona rama /11? nocna obracana cylindrem 
/12/ hydraulicznym. Do ramy /11/ nośnej jest 
przymocowana pozioma prowadnica /14/ zakoń
czona po bokach dwiema przestawnymi podporami 
/15/. Ha prowadnicy / H / poziomej jest umie
szczony wózek /16/ z hydraulicznym napędem 
posuwu, mający dwie pionowe prowadnice /17/ 
z dwiema hydraulicznymi wiertarkami. Wiert
nica jeat przeznaczona do wykonywania szere
gowych otworów w skałach zwięzłych. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B21C 
H02B 

Á1 (21) 274955 (22) 88 09 27 

(71) Rybnie ko-Jastrzębskie Gwarectwo 
Węglowe, Kopalnia Węgla Kamiennego 
"JASTRZEBIB", Jastrzębia Zdrój 

(72) Dziuk Jacek, Gąsior Jerzy, Cywka Jan, 
Bobrowski Franciszek, Gorgon Franciszek, 
Bugla Piotr 

(54) Skrzynia aparaturowa 1 układ połączeń 

(57) Wynalazek rozwiązuje skrzynie aparaturową i układ połączeń sterowania kombajnami ścianowymi, zwłaszcza do zdalnego, bezprzewodowego sterowania w pomieszczeniach z bardzo silnym zagrożeniem metanowym kopalń głębinowych, f- Pracującymi w układzie pojedynczym i tandem ™ 5 ^Pędzanymi silnikami przyłączonymi po-»azy ciągnik i urabiająoą głowice, wyposa-»onymi v hamulce. 
m . Skfzynia z układem połączeń, ma w ścia
n ę czołowej ognioszczelne przejecie /3/ z 
b e l ? ™ 9 * /4/ iskrobezpiecznego zespołu /5/ 
^przewodowego sterowania, zamknięte ognio-

szczelna pokrywą /6/ z Przyłączoną odbiorczą 
mocowania zespolu ognioszczelnym przejściu /8/ do 
przycisk /10/ awaryjne yjnego załączania drugiego silnika Wewnątrz akrzyni, do układu zespołu 

bezprzewodowego sterowania przyłączony jest 
transformatorowy zespół zasilany z sieci, a 
równolegle do niego zespół sterowniczy z 
poaobnie przyłączonym zespołem ognioszczel
ných przycisków i rozdzielcza skrzynka z 
wyjściami równolegle przyłączonymi do wyko
nawczych, elektrohydraulicznych rozdzielaczy, 
z których dwa włączone są w układ sterowania 
posuwu i hamulców, i dwa w układ sterowania 
z przyciskami na wysięgnikach urabiających 
organów oraz do wyłącznika zasilania kombajnu. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) Ï21C 
(71) Pri 

A2(21) 280362 (2-2) 89 06 30 
(71) Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla 

"PÓŁNOC", Kopalnia Węgla Kamiennego 
"ROZBAHK", Bytom 

(72) Kamiński Józef, MasteJ Antoni, 
Białoskórski Wiesław 

(54) Sposób i urządzenie do wyciągania 
łuków ociosowych obudowy caodnikowej 

(57) Sposób polega na tym, że na wyciągany łuk ociosowy zakłada sio samozaciskowy przyrząd, na który od dołu wywiera sie nacisk o dużej sile działającej równolegle do osi podłużnej tego łuku. 
Urządzenie zawiera siłownik /2/, którego trzon tłokowy połączony Jest z dźwignią /3/. Na końcu dźwigni jest gniazdo mające występ i siedlisko. /2 zastrzeżenia/ 

5(51) E21C A1(21) 281550 (22) 89 09 22 
(30) 88 09 24 - DE - P 3832522.5 88 10 26 - DE - P 3836408.2 
(71) Tiefenbach GmbH, Essen, DE 
(72) Kussel Willy, Demircan Bayramali, Adamek Roman 
(54) Sposób nastawiania głębokości skrawania 

struga węglowego oraz układ sterowania" 
silnika hydraulicznego 

(57) Sposób nastawiania głębokości skrawania struga węglowego polega na tym, że wartość żądaną głębokości skrawania struga wprowadza się centralnie do pamięci komputera w celu zapamiętania i w zależności od położenia chwilowego struga, dozuje się ilośó oleju do siło-
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wołków znajdujących ai« w rejonie struga w 
zależności od żądanej wartości głębokości 
skrawania. 

Układ sterowania silnika hydraulicznego 
napędowego zawiera zawór dozujący umieszczony 
przed silnikiem hydraulicznym /4/> przez któ
ry doprowadzana jest do silnika /4/ z góry 
zadana ilość oleju, w zależności od wartości 
żądanej. /10 zastrzeżeń/ 

4f51) E21D 
(71) 

A1 (21) 274873 -(22) 88 09 22 
Zakład Badawczo-Rozwojowy Przedsiębiorstwa 
Robót Górniczych "BUD0K0P", Mysłowice 

(72) Wojtusiak Andrzej, Chabrowski Włodzimierz, 
Kiasiński Roman, Pioskowik Józef, Korze-
niec Swa, Menzel Bogdan, Lekan Wojciech, 
Wybranowski Jerzy, Stępień Marek, 
Różalski Jerzy, Zdanowski Andrzej, 
Kalksztejn Janusz, Łimburaki Tadeusz, 
Sentkiewicz Janusz, Cieślik Tomasz 

(54) Obudowa komory wlotów podszybia 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstruk
cji obudowy komory wlotów podszybia w rejonie 
szybu z wlotem poziomym, zwłaszcza dla szybów 
w trudnych warunkach górniczo-geologicznych 
i na dużych głębokościach. 

Obudowa charakteryzuje się tym, że pomię
dzy ramą górną IM i dolną /2/ umieszczone są 
pionowe kształtki łukowe w rzędach zewnętrznym 
/3/ i wewnętrznym /4/. Pomiędzy rzędami /3 i 4/ 
usytuowane są kształtki upodatniająoe /5/ o 
zmiennej grubości dystansowej. Obudowa wlotu 
poziomego ma kształtki wzmacniające w postaci 
dwu warstw, pomiędzy którymi są elementy wzma
cniające. Wlot poziomy łączy się z konstrukcją 
szybu poprzez ramę, której pionowe ramiona 
zakończone są podstawą upodatnioną mającą po
między stopką ramy a płytą oporową konstrukcji 
stałej umieszczone elementy podatne. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) B21D A1(21) 274890 (22) 88 09 23 ] 
(71) Gwarectwo Budownictwa Górniczego, 

Zakład Robót Górniczych, Gliwice 
(72) Guzik Zdzisław, Sołowiów Ryszard, 

Stanienda Antoni, Graczyk Zbigniew, 
Gołaszewski Antoni, Brodziński Janusz 

(54) Sposób 1 urządzenie do zakładania 
elementu stropnicowego obudowy gó"rnicze;j 

(57) Sposób polega na tym, że element stropni
cowy w pozycji w przybliżeniu pionowej osa
dzony dolnym końcem, przegubowo z boku szyny 
podciągowej podnosi się do momentu aż drugi 
koniec elementu stropnicowego znajdzie się 
powyżej szyny podciągowej. Następnie podnosi 
■ię i przemieszcza po łuku dolny koniec, tak 
aby wypadkowy tor dolnego końca był zbliżony 
do krzywej wyznaczonej przez krzywiznę ele
mentu stropnicowego. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
ma ramię /2/ zamocowane do ściany bocznej /3/ 
czerpaka /1/, a z drugiej strony na ramieniu 
/2/ w przegubie /5/ osadzony jest kosz /4/ 
dla elementu stropnicowego ill. W obrębie 
górnej krawędzi na ścianie bocznej I ii czerpaka 
/1/ znajduje się prowadnica elementu stropnico
wego /7/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B21D A1 (21) 275045 -(22) 88 09 30 I 
(71) Rybnioko-Jastrzębskie Gwarectwo 

Węglowe, Kopalnia Węgla Kamiennego 
"JANKOWICB", Rybnik 

(72) Kasperek Hubert, Zając Krystian, 
Śliwa Jan, Szalarczyk Józef, Zawadzki 
Wiesław, Schinohl Jerzy 

(54) Sposób montowania obudowy wyrobisk 
chodnikowych i wieloaegmentowa obudowa 

(57) Sposób montowania obudowy polega na tym, 
i« podpiera się segment stropu /3/> założony 
we wstępnym obrysie obudowy, dwoma łukami ocio
sowymi, zewnętrznym na końcu od strony przeciw
nej do rozpoczynanego frontu eksploatacyjnego 
i tymczasowym wewnętrznym w środku. Następnie 
po wykonaniu obrysu uzupełniającego do wystają
cego końca segmentu stropu iii podłąoza się 
drugi segment stropu /3/, który na końcu podpie
ra się zewnętrznym łukiem ociosowym. Zabudowany 
tymczasowy wewnętrzny łuk ociosowy wybudowuje 
się, a oba segmenty stropu iii, iii podpiera 
stojakami podziałowymi 151. 
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»ieloaegnentowa obudowa aa ustawione 
„ - e t r y c z n i e ^ o bokach łuków« segmenty ocio-
JJJJ, / I / , / 1 / * ittkowe segmenty pośrednie 

2 / o małym promieniu g i ę c i a , połączona 
w środku na zakładkę dwoma prostymi segmenta-

i «tropowymi / 3 / i /3 / Wysokość obudowy 
reguluje s i ? długością prostych odcinków od-
spągowych segmentów ociosu / 1 / , /1 / , a,końco
we odcinki segmentów pośrednich / 2 / , /2 / są 
ustawione do stropu z jednej strony równolegle 
a z drugiej s trony pod kątem około 60°. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) ę21D 
B21F 

A1(21) 280534 (22) 89 07 10 

(7l) Przedsiębiorstwo Mechanizcji, Automa
t y z a c j i i Elektroniki Górniczej 
"Polmag-Snag" Centrum Mechanizacji 
Górnictwa "Komag", Gliwice 
Główny Ins ty tu t Górnictwa, Katowice 

(72) Cisoń Edward, Gazda Stefan, Głuszek 
Józe f , Korzeniowski Szczepan, Łaboński 
S t a n i s ł a w , Łyko Kazimierz, Perek Jan, 
Bomanowicz Stanisław, Ruda Krystian 

(54) Urządzenie do połączenia mechanizmu 
t r o c z e n i a obudowy górnicze.1 z przenośni-
Elea ścianowym, zwłaszcza w obszarze .jet; 
napędu 

(57) Urządzenie ma p ły t / 1 / , która ma na przed
nio końcu ucha / 2 / przegubów / 7 / , których osie 
lezą co najwyżej w płaszczyźnie górnej powierz
chni p ł y t y / 1 / . Na tylnym końcu, płyta / 1 / 
aa co najmniej Jeden uchwyt / 8 / zaopatrzony w ucho 
/ 1 0 / , który ma otwór / 1 4 / . Oś / 1 5 / otworu / 1 4 / 
jest równoległa do górnej powierzchni płyty 
/ 1 / i oddalona o wielkość /A/ od tylnej krawę
dzi p ł y t y / 1 / . Ucho / 1 0 / j e s t zamocowane wy-
chylnie w p ł a s z c z y ź n i e równoległej do płyty 
/1/ i przesuwnie w kierunku poprzecznym do osi 
płyty / 1 / . / 5 zastrzeżeń/ 

4(51) B21P A1(21) 274954 (22) 88 09 27 

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "Jastrzębie", 
J a s t r z ę b i e Zdrój 

(72) B l l t e k Zbigniew, Czech Józef, Gamrot 
Kazimierz 

(54) Układ odstawy urobku z dwóch poziomów 
wydobywczych 

(57) W u k ł a d z i e n i ż e j położony poziom /10 / 
wydobywczy ł ą c z y s i ę z wyżej położonym, wy
dobywczym poziomem / 3 / korytarzowym wyrobis
kiem / 8 / o nachyleniu spągu równym lub prawie 
równym maksymalnie dopuszczalnemu nachyle
niu d l a transportu po wznios ie urobku. Pod 
wyżej położonym poziomem / 3 / wykonane są pod-
poziomowe, wyrównawoze zbiorniki / 1 , 2 / , z 
**wT/Cn 00 najmniej jeden wyrównawozy zbior-ŁŁlt_/1 / ł ą c z y s i ę z transportowymi, koryta
rzowymi wyrobiskami wyżej położonego poziomu 
' 3 / wydobywczego, zaś drugi , wyrównawczy 

zbiornik / 2 / łączy s i ę korytarzowym, transpor
towym wyrobiskiem /8/ wraz ze znanym, taśmo
wym przenośnikiem / 9 / z niżej położonym, wy
dobywczym poziomem /10 / i odstawczymi, taśmo
wymi przenośnikami /14 , 18 / , Wyloty podpozio-
mowych zbiorników / 1 / i / 2 / łączą s i ę poprzez 
dozujący przenośnik / 1 3 / i odważający przenoś
nik / I 5 / w poziomym, korytarzowym, bądź komo
rowym wyrobisku IM z odmiarowym zbiornikiem 
I7/ w pochyłym, komorowym wyrobisku I/6/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B21P 
S21C 

À1 (21) 275010 (22) 88 09 2 

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

(72) Rapieraoz Tadeusz, Kandzia Antoni, 
Lisiecki Bronisław, Filipek Marian, 
Chrobak Stanisław, Opała Albert, Gąska 
Józef, Babiarz Marian 

(54) Tama podsadzkowa dla ścian z osłonową 
obudowa zmechanizowana 

(57) Tama składa s i ę z powtarzalnych segmentów 
taśmy gumowej o szerokości równej szerokości 
sekcji obudowy powiększonej obustronnie o za
kładkę z identycznymi segmentami sąsiednich 
sekcj i . Segmenty tamy są przedzielone na dwa 
poziome pasy / I , 2 / . Dolny pas / 1 / j e s t połą
czony trwale ze sztywną ramą / 3 / dołączoną s i 
łownikami hydraulicznymi i Al do sekcj i obudowy 
i podwinięty w stronę podsadzanej przestrzeni 
dla tworzenia przyspągowego uszczelnienia tamy. 
Górny pas 12/ zachodzi na dolny pas / 1 / i j e s t 
połączony trwale ze stropnicą tylną I7 w miej
scu przystropowega uszczelnienia tamy w formie 
gumowych t u l e i / 1 1 / zamocowanych po obu s t r o 
nach sekcji obudowy. W solankach gumowych t u l e i 
/ 1 1 / są wykonane upodatniające n a d ę c i a / 1 2 / 
dla współpracy z identycznymi gumowymi tulejami 
na sąsiednich sekcjach. 7 2 zastrzeżenia/ 
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D Z I A Ł F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; 
TECHNIKA MINERSKA 

4(51) P01N A1(21) 281063 (22) 89 08 16 

(30) 88 08 J6 - CS - PV 5637-88 
(71) JAWA narodni podnik, Týnec nad Sázavou, 

CS 

(54) Tłumik 

(57) Tłumik charakteryzuje się tym, że rura 
wlotowa /8/ przechodzi przez otwór /20/. Dno 
wlotowe /5/ ma otwory /9/ łączące komorę wlo
tową /3/ z zamkniętą koaorą /2/ usytuowaną 
dokoła rury wlotowej /8/ przed dnem wlotowym 
/5/. /3 zastrzeżeni a/ 

4(51) F02M A1 (21) 274913 (22) 88 09 27 
(71) Państwowe Zakłady Teletransmisyjne "Telkom-PZT", Warszawa 
(72) Wesołowski Leszek, Wesołowski Mieczysław, 

Głuszezak Edward, Steinhom Benedykt 
(54) Układ zasilania .loni za torą powietrza 

w silnikach spalinowych 
(57) W układzie do siatki jonizatora /4/ dołą
czone są: /1/ kondensator i anoda diody pro
stowniczej 121, katoda której poprzez rezy
stor 131 jest połączona z wyjściem wtórnego 
uzwojenia cewki zapłonowej /67, a wolny ko
niec kondensatora /1/ do masy /5/ samochodu. 

/i zastrzeżenie/ 

4(51) P02M A1(21) 274912 (22) 88 09 27 
(71) Państwowe Zakłady Teletransmisyjne 

"Telkom-PZT", Warszawa 
(72) Wesołowski Leszek, Wesołowski Mieczysław, 

Głuszczak Bdward, Steinborn Benedykt 
(54) Elektroniczny impulsowy układ zapłonowy 
(57) Układ charakteryzuje aie tym, že do zesty
ku przerywacza /1/ jest dołączony układ ste
rujący 121 składający aie z układu wytwarza
jącego impulsy i z elektronicznego przełączni
ka czasowego, sterujący pracą generatora impul
sów wysokiego napięcia I4/ zbudowanego w opar
ciu o układy scalone, zawierający miedzy inny
mi układ Schaltta kształtujący impulsy zapło
nowe oraz wtórne uzwojenie cewki zapłonowej 
151. Ponadto układ zawiera układ zabezpiecza
jący /3/ włączony miedzy punkty połączenia 
emitera tranzystora /6/ z rezystorem /7/ i bazy 
tranzystora Ibl z generatorem wysokiego napię
cia I4I. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) K>4B A1(21) 274944 (22) 88 09 26 
(71) Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechanizacji Budownictwa "ZRilŁB", Warszawa 
(72) Mlsiura Jan, Mazany Kazimierz, Adamski Marek, Stańczyk Janusz, Banach Bogdan 
(54) Pompa tłokowa do zapraw 
(57) Pompa tłokowa do zapraw w wykonaniu jedno-tłokowym, obustronnego działania, ma przewód /1/ ssawny przyłączony rozłącznie do pierwszej komory 12/ roboczej połączonej bezpośrednio przewodem IM tłocznym z drugą komorą /6/ roboczą. Do drugiej komory 161 roboczej jest przyłączone rozłącznie kolano I7I tłoczne wyposażone w zawór /8/ zwrotny, połączone z rurociągiem /9/ tłocznym. Pompa jest przeznaczona do tłoczenia zapraw budowlanych. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) P04D A1(21) 275001 (22) 88 09 28 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe 

"Promocja" 3p. z 0.0., Gdańsk 
(72) Piotrowski Jan, Wiśniewski Władysław, 

Waląg Ryszard 
(54) Pompa łopatkowa 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania pompy łopatkowej o prostej budowie 
konstrukcyjnej i technologicznej. 

Pompa ma korpus /1/, kołnierz mocujący 
121 i cylinder 131. Na nim znajdują sie nasu
nięte kolektor ssący /12/ i kolektor tłoczny 
/13/. V cylindrze 131 z owalną bieżnią znajduje 
alf wał I4/ z otworami promieniowymi I7I ułoży-
skowany bezpośrednio na wale silnika elektrycz
nego /o/, /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) ?15B A1(21) 274847 (22) 88 09 21 
(71) Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz 
(72) Zastempowski Bogdan, Grzesik Tadeusz 
(54) Serwomechanizm hydrauliczny sterowany 

řjcznie z siłowym sprzężeniem zwrotnym 
(57) Istota wynalazku polega na tym, że dwa 
suwaki /1/ i / 2 / poruszające się w szczegól
ności przeciwnie względem siebie w korpusie 
/3/,w środkowej części nacięte mają rowki 
śrubowe /9/ i /10/, tworzące pomiędzy zasila
niem, komorami siłowników a zlewem sterowane 
kaskady hydrauliczne, natomiast do jednej 
powierzchni czołowej /11/ i /12/ każdego su
waka doprowadzone są ciśnienia z komór siłow
nika. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) P15B A1 (21) 274849 (22) 88 09 21 P16P 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i 

Urządzeń Transportowych "DETRANS", 
Bytom 

(72) Walczyszyn Stanisław, Gonet Edward, 
Winkler Hubert, Głowacz Wiesław, 
Imiołczyk Jan, Kwiatkowski Adam, 
Niewiarowski Jędrzej 

(54) Układ hydrauliczny tłumienia drgań 
i~zabezpieozenla przed przeciążeniem 
mechanizmów maszyn roboczych ciężkich 

(57) Układ hydrauliczny charakteryzuje się 
tym, że zawiera co najmniej jadam cylinder 
hydrauliczny /6/, stanowiący czujnik hydrau
liczny, będący podparciem ramy /5/ podwieszo
nego mechanizmu napędowego, połączony z aku
mulatorem hydraulicznym /10/ za pośrednic
twem zaworu zwrotno-dławiącego /11/, przy czym 

dołączony równolegle wyłącznik ciśnieniowy /12/ 
połączony jest elektrycznie ze sprzęgłem elek
tromagnetycznym /3/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) P15B A1 (21) 275040 (22) 88 09 30 
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Gajek Jacek 
(54) Serwomechanizm hydrauliczny z ogranicz

nikiem zakresu sterowania położeniem 
siłownika 

(57) Serwomechanizm hydrauliczny z dwustopnio
wym wzmacniaczem elektrohydraulicznym połączo
nym z siłownikiem hydraulicznym ma wewnątrz 
suwaka rozrządu /5/ otwór /6/ z jedną krawędzią 
sterującą na wlocie tego otworu /6/, w którym 
jest umieszczony drugi jednokrawędziowy, wewnęt
rzny suwak /9/ z drugą krawędzią sterująca na 
jego powierzchni i odpływowym kanałem /10/ wy
konanym w wewnętrznym suwaku /9/. Odpływowy kanał 
/10/ ma połączenie z przestrzenią spływową ole
ju, zaś wewnętrzny suwak /9/ jest ruchomym połą
czeniem śrubowym sprzężony z tłoczyakiem siłow
nika wykonawczego. /3 zastrzeżenia/ 
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4(51) P15B A2(21) 280353 (22) 89 06 29 
(71) Przemysłowy Ina ty tut Maszyn Rolniczych, 

Poznań 
(72) Mej s Piotr, Koczorowski Bogusław 
(54) Siłownik hydrauliczny dwustronnego 

d"żiałaniet 
(57) Siłownik aa dno / 2 / od strony tłoczysko-
wej połączone z obudową /1/ poprzez nierozłą
czne połączenie spawane, a od strony beztło-
kowej beztłoczyskowe dno /3/ Jest połąozone z 
obudową /1/ poprzez rozbieralne połączenie 
kołkowe tak, že kołek /4/ zajmuje położenie 
wzdłuż średnicy siłownika, przechodząc przez 
obudowę /I/ i beztłoczyskowe dno /3/, a dwa 
pozostałe kołki są prostopadłe do niego i 
rozmieszczone symetrycznie względem osi siłow
nika. /I zastrzeżenie/ 

4(5t) P16C A1(21) 274831 (22) 88 09 20 
(71) Przedsiębiorstwo Projektowania i Realiza

cji Inwestycji Przemysłu Gumowego 
"STOMIL" - Pracownia Projektowa, Łódź 

(72) Burzyński Aleksander 
(54) Uchylny przegub cięgnowego układu 
(57) W układzie na osi /1/ bębna /2/ Jest osa
dzona rana /4/ i rana /3/, w której w bezpo
średniej bliskości bębna /2/ Jest ułożyskowa-
na przeginająca rolka /5/. Ma bębnach 16/, /5/ 
i III oraz na rolce 151 jest rozpięte cięgno 
I8/. Jedna z ran /3/,/4/ jest uchylna. 

/1 zastrzeżenie/ 

/4/ wypełniono wkładką elastyczną sprężoną 
/3/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) P16C 
B65G 

A1 (21) 274940 (22) B8 09 28 

(71) Jeleniogórskie Zakłady Przemysłu 
Maszynowego Leśnictwa, Jelenia Góra 

(72) Henig Tadeusz, Masłowski Franciszek, 
Ślęzak Henryk, Michalak Leon, Zawadzki 
Leon, Czyżyk Adam 

(54) Węzeł łożyskowy 
(57) Węzeł łożyskowy krążnika przenośników 
taśmowych, zawierający łożysko i pierścienie 
uszczelniające charakteryzuje się tym, że 
przestrzeń promieniowo pomiędzy wewnętrzną 
częścią płaszcza krążnika /I/ a zewnętrzną 
powierzchnią łożyska /8/ i pierścieni uszczel
niających /6/ i I7I oraz wzdłużnie pomiędzy 
pierścieniem wewnętrznym 151 i zewnętrznym 

4(51) P16C A1(21) 280659 (22) 89 07 19 P16H B60K. 
(30) 88 07 20 -,CS - PV 5196-88 
(71) ZTS Kombinat Výzkumný ustav stavebních 

a zemnich stroju, Brno, CS 
(54) Przekładnia dodatkowa 
(57) Przekładnia dodatkowa charakteryzuje się tym, że główna część nośna przekładni jest utw rzona ze ścianki pośredniej /i/ w postaci owalnej płyty, która na jednej stronie ma okrągłe nadlewy /19, 20/, przy czym w górnym, okrągłym nadlewie /19/ jest umieszczone łożysko 121 wałka koła zębatego /3/, a w dolnym okrągłym nadlewie 

120/ jest umieszczone łożysko 161, w którym poprzez czop /21/ jest usytuowany zabierak 171, przy czym w wydrążonym czopie /21/ jest podto-czenie na łożysko I ki podpierające wałek koła zębatego 15/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) P16D B21B A1(21) 274739 (22) 88 09 15 

(71) Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, 
Kraków 

(72) Prugar Wiesław, Zubik Wiesław, 
Harasimiuk Jan 

(54) Urządzenie sprzęgłowe stosowane zwłaszcza 
we wgłębnych filtrach odwiertowych 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
składa się z tulei sprzęgłowej /3/ z wielowy-
pustem osadzonej wewnątrz rurowego odcinka 
łącznego /2/, z pierścienia przesuwnego /4/ z 
wielowypustem współpracującego z wielowypustem 
tulei /3/ oraz z łącznika kielichowego 16/ z 
bieżnią dla kul łożyskowych 15/ zamkniętych 
pierścieniem łożyskowym I7I, przy czym rurowy 
odcinek łączny 121 ma z jednej strony wolną 
przestrzeń /2a/ odpowiadającą wysokości prze
suwnego pierścienia wielowpustowego /4/. 

/1 zastrzeżenie/ 
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4(51) F16F A2(21) 280228 (22) 89 06 23 
(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, 

Poznan 
(72) Koczorowski Bogusław, Błaszczyk Piotr 
(54) Izolator guaowo-aetalowy 
(57) Izolator ma rdzeń gumowy /1/ połączony z 
obu stron z tulejami metalowymi /2 i 5/, przy 
czym tuleja wewnętrzna /5/ zakończona jest 
kołnierzem zewnętrznym /6/, a tuleja zewnętrz
na /2/ połączona jest z tuleją pośrednią /8/ 
zakończoną kołnierzem wewnętrznym /9/. Dłu
gość i średnica kołnierzy /6 i 9/ oraz tulei 
/5 i 8/ są tak dobrane, że kołnierz /6/ tulei 
/5/ zderzając się z dnem /3/ tulei /2/ ograni
cza zmniejszenie /a/ długości izolatora, a 
zderzając się z dnem /11/ kołnierza /9/ ogra
nicza zwiększenie /b/ długości izolatora, na
tomiast zewnętrzna pobocznlca III kołnierza 
/6/ zderzając się z wewnętrzną tuleją pośred
nią /8/ oraz wewnętrzna pobocznlca /10/ koł
nierza /9/ zderzając się z zewnętrzną powie
rzchnią tulei /5/, ograniczają wzajemne bocz
ne przesunięcia /c i d/ uchwytów /12 i 13/ 
izolatora. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) P16G A1 (21) 276068 (22) 88 05 11 
(71") Zakłady Płyt Wiórowych, Wieruszów 
(72) Ilorta Piotr, Wołoazczuk Andrzej 
(54) Ogniwo łańcucha 
(57) Ogniwo charakteryzuje się tym, że płytka 
hi zamocowana na panwi /2/, w połowie swej 

długości jest dwustronnie przegięta na 
zewnątrz. Powstają w ten sposób połączone 
przegięcie« /3/ równoległe półpłytki /1a i 1b/. 
Półpłytka /Ib/ jest zamocowana na sąsiednim 
sworzniu /4/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) P16H A1 (21) 274792 (22) 88 09 21 
(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, 

Kobyłka 
(72) Gardolińakl Wojciech 
(54) Uruchamiany siłownikiem układ dźwigniowy 

z samoczynna blokadą końcowego położenia 
(57) W układzie dźwignia robocza /1/ połączona 
jest obrotowo za pomocą osi /3/ z dźwignią 
pomocniczą /4/, której jeden koniec połączony 
jest z główką tłoczyska siłownika /6/, zaś 
drugi koniec dźwigni pomocniczej /4/, mający 
postać haka lub rygla, stanowi element blokują
cy /8/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) P16H A1(21) 275037 (22) 88 09 30 
(71) Biuro Projektowo-Badawcze Maszyn i 

Urządzeń Budowlanych "EKiMB", Poznań 
(72) Szczepaniak Jerzy 
(54) Przekładnia planetarna wielostopniowa 
(57) W przekładni koło oentr&lne /!/ na obu 
końcach ma osadzone wkładki 111, które na ze
wnątrz mają kształt czaszy kulistej /8/. Do 
powierzchni czaszy kulistej /8/ przylegają 
rozmieszozoobwodowo kulki 191 osadzone swo
bodnie w pierśoienlu /10/. Kulki /9/ z jednej 
strony koła centralnego /1/ przylegają do płas-
*, X X i. X i>- %,Z,&,X ±XP-X£ P-
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kiej powierzchni koła centralnego /11/ 
poprzedniego stopnia planetarnego, a z dru
giej strony do jarzma /13/ własnego stopnia 
planetarnego lub jego elementu. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) P16J A2(21) 280140 (22) 89 06 20 

(7Ï) Politechnika Świętokrzyska, Kielce 
(72) Antoszewski Bogdan, Kundera Czesław 
(54) Uszczelnienie czołowe do mediów 

agresywnych chemicznie 
(57) Uszczelnienie charakteryzuje alf ty», że 
pierścień oporowy /7/ ma otwory, w których 
osadzone są kołki /9/ przenoszące moment obro
towy na obudowę /6/ i prowadzące sprężyny 
dociekające /10/. Pierścień oporowy /5/ ma 
obwodowe wybranie, w którym usytuowana jest 
uszczelka pomocnicza /&/ zamykająca przes
trzeń miedzy pierścieniem /7/ a obudową 
uszczelnienia /6/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) P16K A1 (21) 274903 (22) 88 09 26 
(71) fabryka Aparatury Mleczarskiej "Spomasz", Zakład Aparatury Miseżarskiej, Warszawa 
(72) Michałowski Władysław, Maroszek Janusz, Stachurski Mieczysław 
(54) Zespół napędowy ręczny, zwłaszcza do zaworu 
(57) Zespół napędowy ręczny składa się z po
krętła. /12/ połączonego z trzonem /6/ poprzez 
trzpień /8/ wkręcony do korpusu cylindryczne
go /3/> * którym to trzpieniu /8/ osadzony 
jest zabierak /9/ związany z trzonem /6/ po
przez kołki /10/. Ponadto pokrętło /12/ po
łączone jest z osłoną /li/ za pomocą szpilek 
/16/, natomiast osłona /11/ połączona jest 

poprzez czopy /15/ z nakrętką /17/ wkręconą 
na zewnątrz korpusu cylindrycznego /3/> Ha 
nakrętce /17/ zaciśnięta jest nasadka /18/ 
współpracująca z osłoną /11/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) P16L A1 (21) 274915 (22) 88 09 27 ] 
B23K 

(71) Instytut Innowacyjno-Wdrożeniowy "IMCOM" i 
3p. z o.o., Łódź 

(72) Kowalczyk Zdzisław, Giza Wojciech. 
Markowski Marian, Perzyna Tadeusz, 
Szczygieł Henryk 

(54) Złącze spawane 
(57) Złącze zawiera oprócz ścięć IM i /5/ 
podcięcie /3/ zakończone wybraniam! materiału 
/7/ i /8/, przy czym rura /1/ wyposażona jest 
w występ centrujący /2/ wraz z fazą a rura /6/ 
w obwodowe podcięcie centrujące /11/ zakończone 
fazą. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) PI6L A2(21) 277806 (22) 89 02 17 ï 
(75) Naleziński Mirosław, Gdynia 
(54) Sposób łączenia elementów magistrali. 

zwłaszcza gazowuj 
(57) Sposób polega na tym, że oczyszczony i 
pokryty klejem chemoutwardzalnym końcowy odci
nek elementu o mniejszej- średnicy zewnętrznej 
powierzchni walcowej umieszcza się wewnątrz 
podobnie przygotowanego końcowego odcinka 
innego elementu o większej średnicy wewnętrz
nej powierzchni walcowej, przy czym w przypadku 
znacznej różnicy obu średnic wstępnie niweluje 
się ją poprzez oklejenie banderolą jednej z 
tych powierzchni. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) t\6i A2(21) 280380 (22) 89 06 30 
(71) Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, Bytom 
(72) Kaczorowski Zbigniew, Spychała Andrzej, Krzewiński Roman, Rojoayk Józef, Sieńko Stanisław, Koperski Witold, Bloch Mirosław, Wiernek Antoni, 

Kopką Adam 
(54) Sposób i urządzenie do awaryjnego mocowania hydrantu na rurociągu przeciwpożarowym 
(57) Sposób polega na tym, że w miejscu czerpa
nia wody dynamicznym uderzeniem ostrego narzę
dzia w ściance rurociągu wykonuje się otwór. 
Jednocześnie otwór ten izoluje się od otoczenia 
tak, aby można było regulować płynnie wypływ 
wody z rurociągu w granicach od zera do war
tości maksymalnej. 

Urządzenie ma kadłub /1/, łącznik linii wężowej z zaworem i prochowy generator /.!/ ciśnienia, stanowiące jedną całość. > 
/2 zastrzeżenia/ 
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4(51) F16M A1 (21) 274878 (22) 88 09 22 
(75) Jaroszewicz Wiesław, Szczecin, Luba 

Andrzej, Warszawa 
C54) Sposób wytwarzania cb.emoutwardzaln.ych 

podkładek fundamentowych, zwłaszcza 
o dużych gabarytach 

(57) Sposób polega na tym, że w gnieździe 
zalewowym umieszcza si« na podporach, przynaj
mniej jeden element prefabrykowany, wcześniej 
wytworzony z kompozycji chemoutwardzalnej i 
mający kształt zbliżony do gniazda zalewowego. 
Następnie wypełnia si« pozostałą przestrzeń 
gniazda kompozycją ohemoutwardzalsą identycz
ną z jakiej wytworzony został element prefabry
kowany i pozostawia całość do właśsiwego ut
wardzenia sie. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) ř1É A1.(21) 274773 (22) 88 09 20 
(75) Zalewski Andrzej, Warszawa 
(54) Pompa smarownicza na smar stały 
(57) Wynalazek rozwiązuje problem pompy sma
rowniczej pracującej przy wysokim i niskim 
ciśnieniu roboczym. . 

Pompa smarownicza ma sprzężone dwie ko
mory IM i /2/ oraz kanał 131 łączący komor» 
/1/ z kanałem wlotowym IM i kanałem /5/, w 
którym osadzony jest sterownik ciśnienia /6/. 
Wewnątrz tłoka III, w kanale wylotowym /9/ 
i w kanale 131 znajdują sie zawory 161, ?10/, 
E/1V« /1 zastrzeżenie/ 

4(51) ?16S 
B02ř 
B60K 

A1 (21) 274780 (22) 88 09 20 

(71) Przenyałowy Instytut Maszyn Budowlanych, 
Kobyłka 

(72) Kaaińskj. Maciej 
(54) Profil zaaknlety w narożu członu wysięgnika 
(57) Przedmiotem wynalazku jest człon wysięgni
ka teleskopowego o przekroju poprzecznym odpor
niejszym na naciski ślizgów przez zastosowanie 
profilu zamkniętego w narożu. 

W dolnym narożu członu wysięgnika znajduje 
sie dodatkowy element / 1 / łączący półkę dolną 
/ 2 / i skos /7I środnlka 151 umiejscowiony tak, 
że podpiera nacisk ślizgu I4/ na wewnętrznej 
jego krawędzi. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) Ï22B A1C21) 281164 (22) 89 08 25 
(30) 88 08 29 - CS - PV 58J4-88 
(71) SKODA Koncern Plzeň Výzkumný ústav 

energetických zařízeni koncernová 
účelová organizace, Brno, CS 

(54) Zestaw rur kontrolnych wymienników 
ciepła.'zwłaszoza wytwórnio pary 

(57) Zestaw ma dwa. wsporniki zakleszczone przez 
dwa zaciski /7/ i wyposażone na końcu w element 
czołowy 121, do którego są przymocowane rury 
kontrolne /4/ leżące w płaszczyźnie równoległej 
do płaszczyzny płaskiego wspornika /2/ w odstę-

cb.emoutwardzaln.ych
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pie równym odstępowi biegnących w tym samym 
kierunku rur w pęku rur /10/. W przestrzeni 
/5/ rury kontrolnej /4/, ograniczonej dnen 
/6/ przytwierdzonym s boku szczelnie i odpor
nym na ciśnienie, znajduje sie czynnik robo
czy o gęstości proporcjonalnej do ciśnienia 
roboczego i temperatury roboczej nośnika 
ciepła. Zestaw przeznaczony jeat do śledzenia 
i oceny pęków rur. Ma zastosowanie do wymien
ników energetycznycht zwłaszcza wytwornic 
pary siłowni atomowych. /10 zastrzeżeń/ 

4(51) P22D A2(21) 280325 (22) 89 06 30 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów 

Budownictwa Bolnlczego "KOMBŁT", 
Działdowo-Komorniki 

(72) Stefanina Stanisław, Byber Włodzimierz 
(54) Sposób wykorzystania wody odpadowej 

z kotłów parowych, jako wpdy zarobowej 
alasy betonowej i urządzenie do wykorzy-

| stania wody odpadowej z kotłów parowyoE 
(57) Sposób wykorzystania wody odpadowej z kot
łów parowych polega na kierowaniu jej do zbior
ników przejściowych, skąd przepompowywana jest 
stosownie do potrzeby do dozowników wody przy 
betoniarkach. 

Urządzenie na przewód /1/ doprowadzający 
połączony ze zbiornikiem /2/ pierwszym połą
czonym przewodem /3/ ze zbiornikiem IM drugim. 
Przewód /3/ połączony jest z przewodem /5/, 
który dalej połączony jest z zaworem /6/ prze
lotowym, pompą I7/, zaworem 181 zwrotnym, za
worem /9/ przelotowym i hydroforem /10/ połą
czonym z dozownikami wody przy betoniarkach. 
Zbiorniki i hydrofor są zaizolowane termicznie. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) F23G A1 (21) 281014 (22) 89 08 09 
(71) Politechnika Częstochowska, Częstochowa 
(72) Bis Zbigniew, Gajewski Władysław, 

Zajdel Józef 
(54) Pieo do spalania rozdrobnionych odpadów 

palnych" 
(57) Piec ma postać pionowo usytuowanego cy
lindra, przedzielonego poziomą przegrodą /1/ 
na część górna, stanowiącą komorę suszenia 
I2I, oraz część dolną, stanowiącą komorę spala
nia 131. Komora suszenia I2l jest zamknięta 
od góry pokrywą /4/. zaopatrzoną w wylot /5/ 
spalin, usytuowany w osi pokrywy /4/. Górna 
część komory suszenia 121 jest wyposażona w 
króciec /6/, doprowadzający rozdrobnione odpa
dy w strumieniu powietrza. Króciec ten jest 
osadzony w ścianie komory suszenia /2/ stycz
nie do jej cylindrycznej powierzchni. Komora 
spalania /3/ jest ograniczona od dołu ceramiczną 
płytą /7/ ukształtowaną w formie stożka. Po
wyżej płyty /7/ jest usytuowany króciec /8/ 

doprowadzający powietrze wtórne. Króciec ten 
jest osadzony w ścianie komory spalania /3/ 
stycznie do jej cylindrycznej powierzchni. 
W ścianie komory spalania 73/ powyżej płyty 
I7/ znajdują się również drzwiczki 131 do usu
wania popiołu. Przegroda /1/, dzieląca piec na 
komorę suszenia 121 i komorę spalania 131, jest 
zaopatrzona w przelotowe otwory /10, 11/, z któ-
rych jeden otwór /10/ jest usytuowany w osi prze. 
grody /1/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) F23H 
F24H 

A2(21) 279259 (22) 89 05 04 

(71) Państwowy Ośrodek Maszynowy, Pułtusk 
(72) Żbikowski Ryszard, Książek Tadeusz, 

Łachmański Krzysztof 
(54) Ruszt wodny z napowietrzaniem 
(57) Ruszt wodny z napowietrzaniem według wy
nalazku, stosowany w kotłach centralnego ogrze
wania, umożliwia spalanie miału węglowego dzię
ki należytemu napowietrzaniu, podgrzewa wodę 
do kotła i zwiększa trwałość samego rusztu w 
stosunku do rusztów żeliwnych. 

Ruszt charakteryzuje się tym, że górne 
dno /1/ stanowi płaszczyznę spalania węgla. 
Pod komorą wodną 12/ usytuowana jest komora 
powietrzna /4/ połączona z górnym dnem /1/ 
komory wodnej /2/ szeregiem rurek napowietrza
jących ze zwężonymi otworami na górnym końcu. 
Powietrze doprowadzane jest do komory powietrz
nej /4/ przez przewód /11/, a woda do komory 
wodnej 12/ przez rury /12/ i odprowadzana do 
kotła przez rurę /13/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) *23J 
P28D 

A1 (21) 274983 (22) 88 09 30 

(71) Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawo
wych Problemów Techniki, Warszawa 

(72) Bartold Włodzimierz 
(54) Urządzenie_ do odzysku energii cieplnej rządzenie do odzys 

gazów odlotowych" 
(57) Urządzenie ma modułowy wymiennik ciepła 
/1/ wyposażony w pionowo usytuowane rury prze
pływowe połączone u dołu komorą zwrotną osadnika 
zanieczyszczeń wydzielanych w czasie przepływu 
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gazów odlotowych. Przestrzeń miedzyrurowa 
/9/ wymiennika /1/ podzielona jest przegroda
mi: pionową /5/ i poziomymi /6/ na sekcje do 
kierowania przepływem czynnika ogrzewanego. 
U góry modułu usytuowane są kanały wlotowe 
/10/, /11/ i wylotowe /10/, /11 /. Osadnik 
zanieczyszczeń ma odprowadzenie I7I z regula
torem przepływu /8/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) Ï24H A1 (21) 2748Ć4 (22) 88 09 22 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń 

Chłodniczych i Gastronomicznych, 
Bydgoszcz 

(72) Krawcewicz Edward, Piotrowicz Andrzej, 
Heliasz Miłosz 

(54) nagrzewnica powietrza 
(57) W nagrzewnicy komora grzejna / 2 / ma dwie 
boczne przeciwległe ściany, stanowiące płyty 
grzałkowe /4 i 5/ odejmowalne. Płyty / 4 , 5/ 
zaopatrzone są w naprzemianległe, płasko, wę-
żownicowo z zakosami ukształtowane elektrycz
ne, rurkowe elementy grzejne /5/. Kolejne 
płaskie, wężownioowo ukształtowane elementy 
grzejne /5/ w poszczególnych płytach grzałko-
wyoh /4 i 5/ są przesunięte względem siebie w 
poziomie w granicach 0,3 - 0,6 szerokości zakosu 

/1 zastrzeżenie/ 

4 (51) P26B A1 (21) 274866 (22) 88 09 22 
C01D 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń 
Chłodniczych i Gastronomicznych, 
Bydgoszcz 

(72) Romanowski Polikarp, Ciemielewaki Jan, 
Błoński Zbigniew, Oborski Stefan, 
Trykoszko Kazimierz, Lipiński Wiesław, 
Balewaki Andrzej, Wesołowski Andrzej, 
Biniak Stanisław 

(54) Sposób suszenia fluorytu zwłaszcza 
y instalaci i otrzymywania bezwolnego 
kwasu fluorowodorowego 

(57) Suszenie fluorytu w suszarni odbywa sit 
bezprzeponowo w strumieniu gorących spalin a 
znaczna cześć spalin z reaktora otrzymywania 
gazowego fluorowodoru kierowana jest do tylnej 
części drugiej komory spalania przed suszarnią 
fluorytu. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) P26B A1 (21) 275032 (22) 88 09 30 
(71) Główne Biuro Studiów i Projektów Przeróbki 

Wfgla "SEPARATOR", Katowice 
(72) Machoczek Józef 
(54) Uszczelnienie bębna suszarki 
(57) Uszczelnienie składa się z pierścienia 
ślizgowego / 1 / zamocowanego na stałe do wlotu 
obrotowego bębna suszarki, z określonej ilośoi -
rozmieszczonych na obwodzie wlotu bębna / 2 / su
szarki, segmentów kształtowych 13/ o długości 
zależnej od średnicy wlotu bębna / 2 / suszarki, 
złożonych z dwóch identycznie ukształtowanych 
sprężystych elementów, połączonych z ramieniem 
segmentowego kątownika IM o długości segmentu 
kształtowego 13/ - za pomocą śrub mocujących 
151 tak, aby nasadzone na pierścień ślizgowy / 1 / 
końcówki segmentu kształtowego 131 -, szczelnie 
do niego przylegały, zaś drugie ramię segmento
wego kątownika 74/ jest połączone za pomocą 
śrub /6/ ze ścianą komory rozprężnej III suszar
ki. /1 zastrzeżenie/ 
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5(51) ř27B A1(21) 281529 (22) 89 09 21 
OO) 88 09 22 - LU - 87341 
(71) PAUL WURTH S.A., Luksemburg, LU 
(54) Urządzenie do załadunku pieca 

szybowego" 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
koryto wsadowe /16/ jest podparte obrotowo 
pomiędzy dwiema nośnymi poziomymi belkami po
przecznymi umieszczonymi równolegle z obu stron 
koryta /16/ wewnątrz pierwszego wieńca, do któ
rego jest przymocowane bezpośrednio, a za po
mocą przegubowego układu drążkowego koryto Jest 
połączone z drugim wieńcem. /14 zastrzeżeń/ 

D Z I A Ł G 

FIZYKA 

4(51) G01B A1(21) 274956 (22) 88 09 28 
(71) Instytut Transportu Samochodowego, 

łiuTSZftłia 
(72) ůamm Andrzej, Łowicki Jan, Zawistowski 

Jan 
(54) Sposób sprawdzania ram samochodowych 

oraz urządzenie do stosowania tego 
sposobu 

(57) Sposób polega na tym, że rzutnik lasero
wy, zainstalowany na samocentrującym wsporni
ku, mocuje si« do przednich strzemion resora 
tylnego mostu samochodu. Na podlegającym po
miarowi odcinkach ramy samochodu mocuje aie 
dwa samocentrujące wsporniki z ekranami. Świa
tło z rzutnika laserowego rzuca si« na ekrany 
i odczytuje się wyniki na ekranach. 

Urządzenie składa sie z rzutnika lasero
wego /3/ zainstalowanego na wsporniku /4/, oraz 
dwóch ekranów I7I i /8/ z podziałkami, zamoco
wanych na samocentrujących wspornikach /5/ i 
/6/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01ř A1(21) 274772 (22) 88 09 20 
(71) Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw 

Kompletnych Obiektów Przemysłowych 
"Chemadez", Warszawa 

(72) Koch Maciej, Wajs Jacek 

[53] Elektryczny przepływomierz cieczy 

(54) Przepływomierz cieczy składa si« z głowicy 
pomiarowej z elektrodami /E1, E2/ i cewkami 
elektromagnesu IZy , Z2/ wytwarzającymi silne 
pole magnetyczne o wektorze indukcji skierowa
nym prostopadle do wektora prędkości cieczy 
oraz z dwóch torów pomiarowego i odniesienia. 
W skład toru pomiarowego przepływomierza wcho
dzą wzmacniacz sumacyjny /4/, prostownik stero
wany 161, klucz sterujący /o/, przetwornik 
napiccie-częstotliwość /11/, układ kluczujący 
/10/, łącze optoelektroniczne /12/, integra
tor /13/, przetwornik napi«cie-prąd /14/ W 
skład toru odniesienia wchodzą wzmacniacz wejś-
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oiowy /2/, zasilany prądem zasilającym cewki 
elektromagnesu /Z-p zj, wzmacniacz z prze-
suwnikiem fazy /3/, układ sterowania pracą 
torów /5/ prostownik sterowany /7/, klucz 
sterujący /8/ i układ kluczujący /10/. 

?5 zastrzeżeń/ 

4(51) G01P 
G01B 

Al (21) 274863 (22) 88 09 22 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń 
Chłodniczych i Gastronomicznych, 
Bydgoszcz 

(72) Manikowski Jerzy, Mocny Ryszard, 
Zawadzki Andrzej 

(54) Układ do pomiaru poziomu wody i grubości 
warstwy lodu 

(57) W układzie mostkowym czujnik rezystan-
cyjny /Cg/ połączony jest z opornikami /R1, 
Rp i R,/. Wspólny węzeł gałęzi pierwszego 
opornika /R1/ i czujnika rezystancyjnego /CR/ 
połączony jest z jednym z wejść wzmacniacza 
operacyjnego /W/. Natomiast wspólny węzeł ga
łęzi dwóch pozostałych oporników /R2 i R3/ 
połączony jest z drugim wejściem wzmacniacza 
operacyjnego /W/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01F A2(21) 280308 (22) 89 06 29 
(75) Sabatowicz Jan, Kraków 
(54) Urządzenie do bezpośredniego pomiaru 

natężenia przepływu paliwa w układzie 
zasilania Baaochodowego benzynowego 
silnika spalinowego 
zasilania samochodowego benzynowego 
silnika spalinowego 

(57) W urządzeniu zasadniczym elementem pomia
rowym jest ruchoma zwężka /8/ przemieszczana na 
stożkowej przepustnicy /6/ przez elastyczną 
membrane /3/ odchylającą sie pod działaniem 
różnicy ciśnień, wymuszanej przepływem paliwa. 
Ruch membrany /3/ przekazywany jest mechanicz
nie na przesłonę /11/ układu optoelektrycznego 

/12/ i /I3/ kształtującego sygnał elektryczny, 
sterujący elektronicznym wskaźnikiem diodowym 
/ H / umieszczonym w kabinie kierowcy lub ope
ratora. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) 001G A1 (21) 274829 (22) 88 09 20 
(75) Szymański Łukasz, Poznań, Lewandowski 

Bdward, Poznań, Pilinon Dominik, 
Rogoźno Wlkp. 

(54) Elektroniczny układ tensometrycznej wagi 
taśmowej 

(57) Układ zawiera tensometryczny czujnik /1/ 
siły, połączony z wtórnikami napięciowymi /2, 
3/, które połączone są z przetwornikiem /4/ 
napięcie-natężenie współpracującym z rezysto
rem wzorcowym /5/. Przetwornik IkJ napiecie-na-
tętenie połączony jest ze wzmacniaczem /6/ przez 
wtórnik napięciowy /7/ połączony z sumatorem 
analogowym /10/, który drugim wejściem połączo
ny jest z wtórnikiem napięciowym /&/ połączonym 
z potencjometrem /9/. Sumator analogowy /10/ 
połączony jest z przetwornikiem analogowo-cyfro-
wym /11/ połączonym ze wskażnikiem-wyświetla-
czem /12/ i przetwornikiem cyfrowym /13/ połą
czonym z licznikiem /I4/ sumującym. 

|r /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01J A1(21) 275066 (22) 88 09 30 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Hejduk Andrzej, Łukowiak Bdward, 

Paszkiewicz Bogdan, Strek Wiesław 
(54) Sposób pomiaru strumienia promieniowania 
(57) Sposób według wynalazku polega na tym, że 
część zasadniczego promieniowania przetwarza się 
na promieniowanie o innym widmie, nie aktywują
cym eksponowanego materiału, uczulonego na pro
mieniowanie zasadnicze. Część przetworzonego 
promieniowania ulega przemianie na mierzony 
sygnał elektryczny, proporcjonalny do zasadni
czego strumienia promieniowania. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G011 A1(21) 274924 (22) 88 09 24 
(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "BOBREK", Bytom 
(72) Bator Konstanty, Paruzel Horst 
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(54) Stanowisko do przeprowadzania prób wysokociśnieniowych przewodów 1 elementów hydrauliki siłowej 
(57) Stanowisko charakteryzuje aie tym, że 
ma układ sterowania ltiplikatora /i/ złożony 
z rozdzielacza czterodrogowego trójpołoże-
niowego /2/, bloków zaworowych /3/ i /4/ oraz 
zaworu dławiąco zwrotnego /5/, układu odpowie
trzające-zabezpieczającego i rozładowania 
ciśnienia próbnego złożonego z rozdzielacza 
czterodrogowego trójpołożeniowego /10/, blo
ków zaworowych /11/ w skład których wchodzą 
zawory bezpieczeństwa /12/ oraz sterowane 
zawory zwrotne /"I 3/, układu opróżniania komo
ry /22/ z medium w skład którego wchodzą fil
tr /23/, zawory kulowe /24/, zbiornik ciśnie
niowy /25/ 1 odczep /26/ z magistrali sprężo
nego powietrza. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01M A1 (21) 274880 (22) 88 09 22 G01P G01D 
(71) Przedsiębiorstwo Aparatury Elektronicznej 

"Radiotechnika", Wrocław 
(72) Abram Józef 
(54) Układ automatycznej zmiany zakresu 

tachometru 
(57) Układ zawiera zespół /!/ całkujący, który łączy wejście układu z odwracającym wejściem komparatora /2/. Wyjecie komparatora /2/ połączone jest poprzez obwód /3/ sprzężenia zwrotnego z wejściem nieodwracającym komparatora /2/' i źródłem napięcia odniesienia« Wyjście komparatora /?./ połączone jest również za pośrednictwem dzielnika /4/ sprzęgającego z bazą tranzystora /5/ kluczującego. Emiter tranzystora 151 kluczującego połączony jest ze źródłem zasilania, zaś kolektor tego tranzystora połączony jest z rezystorem 16/ emiterowym tranzystora /':/ stanowiącego źródło prądowe. Pomiędzy emiter i kolektor tranzystora /5/ kluczują-

cego włączony jest rezystor /8/ bocznikujący. 
Baza tranzystora III źródła prądowego połączona 
jest poprzez dzielnik /9/ napięciowy z wejś
ciem układu i poprzez układ całkujący /1/ z 
odwracającym wejściem komparatora /2/. Kolektor 
tranzystora /7/ źródła prądowego połączony jest 
za pośrednictwem mikroamperomierza /10/ z masą 
układu. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01M 
G01P 
G01D 

A1(21) 274881 (22) 88 09 12 

(71) Przedsiębiorstwo Aparatury Elektronicznej "RADIOTECHNIKA", Wrocław 
(72) Abram Józef 
(54) Układ tachometru różnicowego 
(57) Układ zawiera przetwornik /1/ częstotli-wości na napięcie, którego wyjście połączone jest z wejściem nieodwracającym wzmacniacza 

121 operacyjnego pierwszego oraz z wejściem nieodwracającym wzmacniacza 131 operacyjnego drugiego. Wyjecie wzmacniacza 12./ operacyjnego pierwszego połączone jest z wejściem odwracającym tego wzmacniacza oraz poprzez mikroampe-romierz 74/ z wejściem odwracającym wzmacniacza /3/ operacyjnego drugiego i ze źródłem tranzystora /5/ w układzie wtórnika źródłowego. Bramka tranzystora /5/ zablokowana jest kondensatorem 161 oraz połączona za pośrednictwem łącznika 171 z wyjściem wzmacniacza /3/ operacyjnego drugiego. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01N A1 (21) 274748 (22) 88 09 19 
(71) Spółdzielnia Rzemieślnicza "Nadarzyn", Nadarzyn-Stara Wieś 
(72) Klauzo Ryszard, Król Włodzimierz M., 

Drzewicki Krzysztof, Kolanko Janusz 
(54") Sposób uszczelniania komory spalania 

urządzenia gazometrycznego i komora 
spalania urządzeniagazometrycznego 

(57) Sposób uszczelniania komory spalania polega na tym, że uszczelnia się obrzeże 171 porowatej kształtki 161 zagniatając je, nakłada się na obrzeże /7/ pierścień blokujący 181 i nakrywa się komorę spalania porowatą kształtką 
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161 z pierścieniem blokującym / 8 / , który mo
cuje się szczelnie do komory spalania.Komora 
spalania charakteryzuje si« tym, ze ma korpus 
/1//, porowatą płytkę 76/ z zagniecionym ob
rzeżem / 7 / , pierścień blokujący 78/ z odwi
niętym zewnętrznym brzegiem, otaczającym 
obrzeże /7/, umieszczony w wewnętrznym wyto
czeniu 13/ i połączony lutem z korpusem 71/ 
oraz ma podstawę /10/ z płytką drukowaną /14/ 
e czujnikami pomiarowymi /15/, wkręconą w 
dolBĄ część korpusu /!/ 74 zastrzeżenia/ 

4(51) G01N 

(71) 

A1 (21) 274812 (22) 88 09 22 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe 
"GAZOH01ST", Sp. z o.o., Zabrze 

(72) Krupa Marek 
(54) Przenośny indykator gazów palnych 
(57) Przenośny indykator gazów palnych zaopa
trzony w iskrobezpieczną baterię akumulato
rów, stabilizator, detektor, wzmacniacz pomia
rowy i układy sygnalizacji optycznej i aku
stycznej posiada układ wyboru rodzaju pomiaru 
/P/ włączony w obwód stabilizatora /S/ oraz 
blok zmiany czułości /C/ włączony w obwód wzma
cniacza pomiarowego /W/. /1 zastrzeżenie/ 

m 
4(51) G01H A1 (21) 274877 (22) 88 09 22 
(71) Politechnika Śląska, Gliwice 
(72) Cząstkiewicz Zygmunt, Kudliński Zdzisław, 

Pieprzyca Jacek 
(54) Urządzenie typu generacyjnego do pomiaru ' 

lepkości dynamicznej cieczy w wysokich 
temperaturach 

(57) Urządzenie zawierające stabilizowany za
silacz prędkości obrotowej / 2 / połączony ele
ktrycznie z silnikiem napędowym /"I/ oraz układ 

pomiarowy charakteryzuje się tym, że zawiera 
generator /4/> który Jeat połączony sprzęgłem 
13/ z walcem silnika napędowego /1/. Wał gene
ratora /4/ jest połączony za pomocą sprzęgła 
stałego 75/ z rotorem /6/ układu pomiarowego. 
Generator IM jest połączony elektrycznie po
przez bocznik 131 z miliwoltomierzem /10/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01N A1(21) 274893 (22) 88 09 24 
(71) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo usługowo-

produkcyjne Surowców Wtórnych "Wtórpol" 
Sp. z o.o., Łódź i Gortat Marian, Łódź 

(72) Gortat Marian 

(54) Układ do pomiaru zawartości jonów Cl~ 
(57) Układ ma blok / 1 / logiki sterującej 
połączony bezpośrednio z blokiem 1'il zliczania 
i dekodowania informacji, z kolei połączonym 
z trójcyfrowym wyświetlaczem /12/ wyników pomia
ru. Blok I'll jest połączony pośrednio z blokiem 
131 poprzez transmisyjną bramkę IM, połączoną 
z generatorem 121 nastawnej częstotliwości. 
Blok /1/ jest połączony także poprzez prądowe 
źródło /5? z parą /11/ elektrod prądowych w 
pomiarowym naczyniu /10/ oraz poprzez akustycz
ny generator /14/ z głośnikiem /15/> Blok /1/ 
jest połączony z parą 171 elektrod pomiarowych 
w naczyniu 10 poprzez blok 78/ separacji elek
trycznej i blok /9/ kontroli przewodności pły
nu pomiarowego. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01H A1(21) 274958 (22) 88 09 29 
(71) Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 
(72) Stypułkowski Cezary, Solski Leszek 
(54) Zestaw oświetleniowo-optyezny do badania 

1~dokumentowania obrazu naczyń włosowatych 
(57) Zestaw wyposażony w tubus, obiektyw, 
kondensor oraz przystawkę do prowadzenia obser-
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wacji w świetle odbitym i aparat do mikroioto-
grafii charakteryzuje aie tym, se wewnątrz 
przystawki usytuowana jest kaenonowa rurka 
/8/ wyładowcza zasilana z typowego zasilacza 
lampy błyskowej, oraz filtr /10/ optyczny, 
na którego powierzchni znajduje sif usytuo
wany centralnie nieprzezroczysty krążek /"li/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01H A1 (21) 274978 (22) 88 09 28 
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 

"Blachownia", Kędzierzyn-Koźle 
(72) Krasnodębski Zbigniew, Rolnik Krystyna, 

Dejnega Bronisław, Zawadzki Jerzy, 
Stempińska Teresa 

(54) Sposób określania odporności emulsji na 
miedź i .jej związki" 

(57) Sposób polega na tym, że roboczą emulsje 
wprowadza sie do naczynia szklanego zaopa
trzonego w dwie elektrody miedziane i poddaje 
działaniu prądu stałego o napięciu około 24 V 
w czasie od 15 minut do 4 godzin« Emulsja 
odporna na działanie miedzi i jej związków 
w trakcie testu może zmienić kolor ale nie 
ulega rozbiciu i rozwarstwianiu. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01N A1 (21) 274984 (22) 88 09 30 
(71") Polaka Akademia Nauk Instytut Podstawo

wych Problemów Techniki, Warszawa 
(12) Ranachowski Jerzy, Rejmund Feliks R., 

llikiel Władysław, reski Zdzisław 
(54) Sposób i przyrząd do badania próbek 

materiałów, zwłaszcza betonowych, za 
pomocą analizy emisji akustycznej 

(57) Sposób polega na tym, że na dostępnej 
powierzchni badanej próbki materiału wytwarza 
sie fale sprężyste, które to fale symulują 
generację sygnału emisji akustycznej w mate
riale. Następnie z tej samej powierzchni w 
określonej odległości odbiera aie te sygnały 
i na podstawie pomiarów parametrów emisji oce
nia się odchyłki od prawidłowej struktury 
próbki. 

Przyrząd zawiera układ nadajnik /U/ -
- odbiornik /O/ sygnałów emisji akustycznej 
połączone z układem przetwarzania /A/ i reje
stracji /R/. /3 zastrzeżenia/ 

A1 (21) 275014 (22) 88 10 01 4(51) G01N 
GO8B 

(71) Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-
organizacyjnego Budownictwa, Warszawa 

(72) Kolanko Janusz, Drzewicki Krzysztof, 
Klauzo Ryszard, Król Włodzimierz 

(54) Ekaplozymetr domowy 
(57) Kkaplozymetr domowy składa się z zasila
cza n.n. /1/, z układu mostka Wheatstone a z 
oporami /R1 i P1, 8 2, R-/ oraz półprzewodnikowym czujnikiem gazu /Cz/ z komparatora /2/ 
włączonego po przekątnej mostka i wychwytują
cego sygnał nierównowagi, z tranzystora /3/, 
spełniającego rolę wzmacniacza mocy, sterowa
nego przez komparator /2/ oraz z urządzenia 
odcinającego dopływ gazu i włączającego wenty
lację /4/. /1 zastrzeżenie/ 

220 1 

4(51) G01N A2(21) 280138 (22) 89 06 20 
(71) Politechnika Świętokrzyska, Kielce 
(72) Kundera Czesław 
(54) Głowica pomiarowa do badań tribologieznyeh 
(57) Głowica pomiarowa charakteryzuje się tym, 
że ma tuleję zewnętrzną /V z przesuwna tuleją 
wewnętrzną /2/, połączoną z obudową /4/ badanej 
próbki /I9/ i sprężyną spiralną /10/. W tulei 
wewnętrznej /2/ ułożyskowany jest wałek drążony 
/5/, na którym osadzona jest obudowa /4/ 
Ułożyskowana w tulei zewnętrznej /!/ śruba drą
żona /6/ współpracuje z nakrętką /8/ dociskającą 
tuleję wewnętrzną 12/ wraz z obudową /4/ badanej 
próbki /19/ do wirującej przeciwpróbki /20/ 
poprzez łożysko oporowe /14/ i sprężynę /9/. 
Smar doprowadza się do strefy tarcia przewodem 
elastycznym wprowadzonym przez śrubę drążoną 
/6/ zamocowanym na wałku drążonym /5/. 

/2 zastrzeżenia/ 

5(51) G01H A1 (21) 282084 (22) 89 10 17 
(71) Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin 
(72) Radomski Grzegorz, Tarasewicz Władysław, 

Owozarzak Janusz, Maceluch Jerzy 
(54) Sposób i' urządzanie do pomiaru gęstości 

materiałów ciekłych" 
(57) Sposób polega na tym, że za pomocą ela
stycznych połączeń wydziela się odcinek ruro
ciągu z podlegającą pomiarowi cieczą o zmienia
jącej się gęstości i łączy się go z elementem 
sprężystym o tak dobranej sztywności na skrę
canie, ie tworzy się układ rezonansowy o okre
sie drgań z zakresu 1 - 0,1 s, oraz pobudza 
się go do drgań skrętnych za pomocą układu 
napędowo-pomiarowego współpracująoego z układem 
automatycznej regulacji wzmocnienia, a następ-
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nie mierzy ale okres drgań skrętnych i ko
reluje sif go z gęstością przepływającej przez 
rurociąg cieczy. 

Urządzenie charakteryzuje alf tym, te 
na ramionach 18/, sztywno posadowionych na 
wale /1/, aa zamocowany rozgałęziony symetrycz
nie, przelotowy rurociąg /$/, połączony sprę
żystymi skrętnie elementami /10/ z głównym 
rurociągiem /11/, przez który przepływa stru
mień badanej cieczy. Wał /1/ zawieszony jeat 
na sprężystym skrętnie elemencie I 4l, który 
ma postać pręta, o łagodnie pogrubionych koń
cach. Stojan 11/ wyposażony jeat w przetwor
niki napędowe i pomiarowe, rozmieszczone na 
jego obwodzie, w obrębie pola magnetycznego 
jednego magnesu, którego nabiegunnikl znaj
dują aię naprzeciwko tych przetworników. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01P A1 (21) 274908 (22) 88 09 26 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa "KOMAG", 

Gliwice 
(72) Robaszewaki Tadeusz 
(54) Elektroniczny układ wykrywania kierunku obrotów 
(57) Elektroniczny układ wykrywania kierunku 
obrotów charakteryzuje się tym, że z dwóoh 
impulsowych czujników indukoyjnyoh /CT1, CT2/, 
sprzężonych z karbowaną tarczą metalową /T/, 
połączoną z kontrolowanym urządzeniem aą 
kierowane sygnały /X1, X2/, niezgodne w fa
zie na wejście informacyjne /D/ i na wejście 
taktujące /CP/ przerzutnika /D/, a z czujni
ka ruchu /CR/ również sprzężonego z tą tarczą 
ITI jeat kierowany sygnał 1X31 na wejście usta
wiające Isl 1 na wejście zerujące /R/ przerzutni
ka /D/. Do wyjścia /Q, ty przerzutnika /D/ Jeat 
podłączone znane urządzenie sygnalizacji 
kierunku ruchu. /1 zastrzeżenie/ 

4(5f) G01P A1(21) 274981 (22) 88 09 30 
(71) Polaka Akademia Nauk Instytut Mechaniki 

Górotworu, Kraków 
(72) Kiełbasa Jan, Piwowarczyk Jerzy 
(54) Anemometr z unoszonym sygnałem cieplnym 

(57) Anemometr zawiera czujnik składający 
aię z trzeoh równoległych drutów /A-A/, /B-B/, 
/C-C/ leżąoyoh w jednej płaszczyźnie. Pierwszy 
od strony nawietrznej drut /A-A/ pełni rolę 
nadajnika periodycznego sygnału cieplnego i 
dołączony jeat do wyjścia przetwornika napięoie-
częstotliwośc /4/> Dwa pozostałe druty /B-B/ 
i /C-C/ pełnią 'rolę detektorów temperatury i 
dołączone są do wejść detektora fazy /i/, który 
połąozony Jest z jednym z wejść integratora /2/ 
sterującego przetwornikiem ozęstotliwość-napię-
oie /4/. Do drugiego wejścia integratora /2/ 
dołąozony jest układ zadawania żądanej różnicy 
faz 131. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01R Al (21) 274825 (22) 88 09 20 
(71) Zakłady Pomiarowo-Badawoze Energetyki 

"Energopomiar", Gliwice 
(72) Szynol Jerzy, Suozyk Lilia, Pawelczyk 

Ernest, Jendroszozyk Jerzy 
(54) Sposób i urządzenie probiercze do 

wykonywania niepełnych badań zabezpieczeń 
strony górnego napięcia transformatora 
zasilającego n o Ł Y / S N bez Jego wyłączania 
z ruchu 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że wykonuje aię pomiar charakterystyki stabilizacji oraz przeprowadza się kontrolę blokowania działania zabezpieozenia prądem drugiej harmonicznej. 
Urządzenie zawiera wielofunkoyjny przełącznik IM I wyboru rodzaju badanego zabezpieozenia różnicowego, połąozony z członem /20/ wykonawczym dwutorowo, przy czym pierwszy tor jeat bezpośredni, a drugi tor prowadzi poprzez przełącznik /18/ wyboru typu badanego zabezpieozenia, oraz dwa zasilacze prądowe /8, 10/ i dwa źródła 

19, 11/ drugiej harmonicznej. 
Pierwszy zasilacz /8/ jeat połąozony z pierwszym źródłem 191 drugiej harmonioznej,a drugi zasilacz /10/ poprzez przełącznik /13/ zmiany biegunowości jeat połąozony z drugim źródłem /11/ "drugiej harmonicznej. /2 zastrzeżenia/ 
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4 (51) G01R A1 (21) 274932 (22) 88 09 26 

(71) Zespół Szkół Elektryozno-Elektronicznyoh 
Im. prof. J. Groszkowskiego, Zabrza 

(72") Adaszak Sławomir 
(54) Woltomierz cyfrowy 
(57) Woltomierz ma przełącznik zakresów /1/ 
połączony z przetwornikiem analogowo-cyfrowym 
/ 4 / bezpośrednio lub poprzez prostownik / 2 / 
i przetwornik napięcia zmiennego na stałe 73/ 
lub wzmacniacz odwracający /S/. Połączenia 
te są realizowane zespołem kluczy /K/ przełą
czanych blokiem detekcji mierzonego napięcia 
/6/, otrzymującego sygnał z przełącznika za
kresów /I/ za pośrednictwem dwóch detektorów 
/7, 8/. Przetwornik analogowo-oyfrowy /4/ 
przekazuje sygnały do bloku sterującego ,/11/ 
za pośrednictwem bloku rejestrów /9/. Blok 
sterująoy /11/ steruje przełąoznikiea zakre
sów /I/, blokiem inicjacji pomiarów /12/ 
wyzwalającym przetwornik /4/ oraz układem 
określania wykładnika potęgi /13/. Wartość 
mierzonego napięcia wyświetlana jest sa po
mocą wyświetlaozy /10, 14/. Woltomierz może 
byó wyposażony w interfejs ,/l6/, a także 
programator /15/ i może współpracować z ze
społem przełączników /18/ i komutatorem 
/19/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01R A1(21) 274980 (22) 88 09 30 
(71) Polska Akademia Nauk Zakład Aparatury 

Mikrofalowej "Wilmer", Warszawa 
(72) Kaliński Jerzy 
(54) Sposób i układ do pomiaru tłumienia 

I kąta przesunięcia fazowego sygnału 
mikrofalowego 

(57) Sposób polega na tym, że sygnał mikrofa
lowy generowany przez źródło przepuszcza 
się najpierw przez jeden z kanałów: pomiaro
wy lub odniesienia, następnie przez pozostały 
kanał, po czym przez oba kanały równocześnie. 

Uzyskane w wyniku tego w obciążeniu 
detektora mikrofalowego sygnały wydzielone w 
czasie wykorzystuje się pierwszy i drugi do 
pomiaru tłumienia, a wszystkie trzy do po
miaru kąta przesunięcia fazy. 

20 5 9 

Układ ma w kanale odniesienia tłumik 
mikrofalowy /5/, w kanale pomiarowym elementy 
nadawozo-odbioroze /7, 8/ ograniczające obszar 
pomiarowy, w kanale pomiarowym lub odniesienia, 
mikrofalowy przesuwnik fazowy /O/, a w każdym 
z kanałów - element sterujący przepływem energii 
mikrofalowej /20, 21/. Oba te elementy sterowane 
są przez generator funkcji /19/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) G01R A1(21) 274992 (22) 88 09 30 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Łobzowski Andrzej, Baranowski Mirosław, 

Efstathioy Efstathios 
(54) Sposób i układ do pomiaru częstotliwości 

mikrofalowych 
(57) Sposób polega na tym, że pomiar często
tliwości przeprowadza się po jej zmniejszeniu 
za pomocą dzielnika częstotliwości. Pomiar 
częstotliwości przeprowadza się przy sygnale 
wejściowym o mooy P_ większej od progu czu-

ry 
łości Pgg układu pomiarowego. Wartość mocy 
sygnału wejściowego /SW/ uzyskuje się z pa
mięci układu, gdzie została wprowadzona podczas 
wstępnego zdejmowania charakterystyki progu 
ozułości układu pomiarowego. 

Układ ma blok pomiaru częstotliwości /BPC/ 
1 blok pomiaru mooy /BPM/, których wejścia do-
łąozone są do gniazda wejśoiowego /GW/, a wyjś
cia do miernika małej częstotliwości /MC/. Mier
nik ten steruje i jest sterowany ze sterownika 
mikroprocesorowego /SM/. Sterownik ten połączony 
jest z interfejsem /IP/, układem zobrazowania 
/UZ/ i klawiaturą /KL/. Blok pomiaru częstotli
wości /BPC/ ma modulator amplitudy /UM/ połączony 
z dzielnikiem ozęstotliwości /PM/ oraz ze stero
wnikiem mikroprocesorowym /SM/. Blok pomiaru 
mocy ma detektor diodowy /DD/ połąozony poprzez 
wzmacniacz logarytmiczny /WL/ z konwerterem 
analogowo-oyfrowym /KO/. /5 zastrzeżeń/ 

BPM 

Sk 
4(51) G01R A1(21) 274995 (22) 88 09 30 

H01S 
(71) Zakład Doświadczalny przy Instytuoie 

Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, 
Warszawa 

(54) Sposób pomiaru ozułośoi fotonowych 
detektorów promieniowania laserowego 

(57) Sposób polega na tym, że powierzchnię 
aktywną niechłodzonego detektora fotonowego 
IM oświetla się zmodulowanym promieniowaniem 
laserowym /PM/ w postaoi fali prostokątnej, 
powstałej w modulatorze mechanicznym /2/ w 
wyniku modulacji wiązki promieniowania lasero
wego /P/ emitowanego przez laser oiągłego dzia
łania COo /!/• Czułość napięciową tego detektora 
IM określa się dzieląc wartość zmierzonej ampli
tudy napięcia składowej fetonowej /U- / w ? sy
gnału wyjściowego /U™, /t// przez wartość mooy 
zmodulowanego promieniowania laserowego /PM/. 

/2 zastrzeżenia/ 
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.4(51) G01R 
H01L 

A1 (21) 274996 (22) 88 09 30 

(71) Zakład Doświadczalny przy Instytucie 
Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, 
Warszawa 

(72) Maciak Andrzej, Piotrowski Józef, 
Skrzypczak Marek 

(54) Przyrząd do pomiaru wielkości efektu 
fotoeiektromagnetyoznego struktur 
półprzewodnikowych 

(57) Przyrząd do pomiaru wielkości efektu 
fotoelektromagnetycznego, mający układ 
przesuwu kasety /5/ zawierającej uchwyty 
/6/ struktur półprzewodnikowych, badanych 
/7/, umieszczonej suwliwie w prowadnicy /1/, 
która to prowadnica /I/ jest osadzona na 
pierwszym słupku /2/, oraz mający układ 
przesuwu magnesu stałego /N-S/ zamontowany 
pod blatem /3/ stołu pomiarowego i połąozo-
ny mechanicznie z jednym końcem drugiego 
słupka /9/, przy czym na drugim końcu drugie
go słupka /9/ jest osadzony sztywno magnes 
stały /N-S/, charakteryzuje się tym, że magnes 
stały /N-S/, od strony kasety /5/, ma osadzo
ne trwale wysięgniki /14, 15/ nabiegunników 
/10, 11/ tworzących łącznie szczęki z nastawną 
szczeliną, obejmującą strukturę półprzewodnikową, 
badaną /7/, przy czym struktura /?/ ułożona na po> 
deście /23/ uchwytu /6/ jest usytuowana swo-i 
ją powierzchnią aktywną równolegle do linii 
sił pola magnetycznego, przebiegających po
między nabiegunňikami/10, 11/ tego magnesu 
/N-S/ i do kierunku przesuwu kasety /5/-

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) G01R A1 (21) 275036 (22) 88 09 30 
(7Ï) Przedsiębiorstwo Doświadczałno-

Produkoyjne Slekironicznaj Aparatury 
Pomiarowej "Eureka", Warszawa 

(72) Folisiak Stanisław, Dąbrowski Andrzej, 
Siemienowicz Tadeusz 

(54) Układ kalibracji, zwłaszcza w mierniku 
poziomu 

(57) Układ zawiera wzmacniacz małej oaęstotli-
woáoi /WZM/, dzielnik rezystanoyjny z tranzy
storem polowym / T V sterowanym napięciem z 
detektora wartości skutecznej /BET/ dołączone
go do wyjścia tego wzmaoniaoza, wzmaoniaoz 
różnicowy /WR/, do którego jednego wejścia 
jest dołączone wyjście detektora wartości 

skutecznej /DET/, zaś do drugiego źródło na-
pięoia odniesienia /ZNO/, oraz układ pamiętają
cy /UP/ zbudowany z tranzystora polowego z izo
lowaną bramką /T2/ z dołączonym na wejśoiu 
kondensatorem /C1/. Wyjśoie wzmacniacza różnico
wego /WR/ jest połączone poprzez przełącznik 
/P/ z wejściem układu pamiętającego /UP/, zaś 
wyjście układu pamiętającego /UP/ jeat połąozone 
z bramką tranzystora polowego /T1/ dzielnika 
rezystanoyjnego. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01S 
E21F 

A1(21) 280099 (22)- 89 06 15 

(71) Staohowiak Krzysztof Wrocław, Latański 
Jerzy, Wrocław 

(72) Sobków Jerzy 
(54) Sposób lokalizacji źródła pola elektro

magnetycznego z anteną magnetyczną w 
strefie bliskiej lub pośredniej 

(57) W sposobie według wynalazku znajduje się 
dwa punkty /A*, A-/ o jednakowej amplitudzie 
sygnału, a następnie wyznacza się prostą prosto
padłą do odcinka łączącego oba punkty, prze
chodzące przez jego środek /C/. Na tak wyzna
czonej prostej dokonuje się w dwóch dowolnych 
jej punktach /B1 Bp/ pomiaru amplitudy sygnału 
dla ustalenia kierunku jej wzrostu. Kierunek 
wzrostu amplitudy koryguje się o wartość /0 / 
wynoszącą maksymalnie + 1 4 ° , zależną od orien
tacji anteny odbiorozej umieszczonej w punkcie 
/C/, a zorientowanej na maksimum sygnału. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) G02B A1 (21) 274828 (22) 88 09 20 
(71) Poli technika Gdańska, Gdańsk 
(72) Łoziński Andrzej 
(54) Układ do przełączania strumienia 

świetlnego 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania układu umożliwiającego sterowanie roz
działem mocy świetlnej między dwa strumienie 
ze znacznym zmniejszeniem powstających przy 
tym strat energii. 
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Układ charakteryzuje sie tyn, se na dro
dze skolimowanego monochromatycznego strunie» 
nia świetlnego /I/ ustawiony jest pierwszy 
optyczny element rozdzielająoy / 1 / w taki 
sposób, że kąt padania /oi / tego strumienia 
równy jest kątowi Brewstera. Ha drodze skła
dowego strumienia odbitego i składowego stru
mienia przeohodzącego umieszczone są drugi 
i trseoi optyczny element rozdzielający /3, 4/, 
tak te kąt padania /°C«/ tych strumieni równy 
jest takže kątowi Brewstera. Ha drodse składo
wych strumieni odbitych i przechodząoyoh przez 
drugi i trseoi optyczny element rozdzielający 
/3, 4/ znajduje sie pryzmat /5/ w kształcie 
rombu o tak dobranych parametrach, aby po 
wniknięciu do niego nastąpiło dwukrotne całko
wite wewnętrzne odbiois składowych a trumien! 
odbitych od drugiego i trzeciego optycznego 
elementu rozdzielającego /3, 4/, tak aby ts 
składowe opuszczając pryzmat /5/ spotkały się 
ze składowymi strumieniami przechodzącymi przez 
dragi i trzeci optyczny element rozdzielający 
/3, 4/. Pomiędzy pierwszym i drugim /1, 3/ 
oraz pomiędzy pierwszym i trzecim /1, 4/ opty
cznym elementem rozdzielającym znajdują się 
optyczne elementy obracające płaszczyzny 
polaryzacji. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) G02B A1(21) 274993 (22) 08 09 30 
Í7"0 Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Kowalski Marian, Oleksiuk Waldemar, 

Rossian Jerzy 
(54) Uchwyt oentrująoy kabla światłowodowego 
(57) Uchwyt umieszczony w korpusie /"\/ półzłą-
oza wykonany jest w postaci wielostopniowej 
tulei /4/, która ma elastyczne poprzeoznis i 
sztywne sprężyście poosiowo przewężenie / 5 A 
Ha przewężeniu /5/ rozmieszczone są obwodowo-
symetryoznie pary naprzeciwległych podłużnyoh 
wycięć biegnących wzdłuż osi tulei, przy ozya 
wycięcia każdej pary są przesunięte względem 
siebie, wzdłuż osi tulei, o stałą wartość. 

/1 zastrzeżenie/ 

4 (51) 002B A1 (21) 274994 (22) 88 09 30 
(li) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Kowalski Marian, Oleksiuk Waldemar, 

Rossian Jerzy 
(54) Zaoisk kabla światłowodowego 
(57) Zacisk w cylindrycznym otworze korpusu / 4 / 
o zmieniającej się skokowo średnicy, w przes
trzeni o mniejszej średnicy ma osadzone współ
osiowo dwie gwintowane tulejki /2,3/, przez 
które przechodzi światłowód /1d/ w płaszczu 
/1o/ i dodatkowej plastykowej osłonie /1b/. 
Między gwintowanymi powierzchniami tulejek /2,3/ 
znajduje się włóknina szklana /1e/ stanowiąca 
zbrojenie usytuowanego centryoznie z tulejkami 
/2,3/ kabla ?1/. Tulejka zewnętrzna /3/ zakoń
czona jest kołnierzem /K/ przylegającym do 
powierzchni oporowej /?/ powstałej w miejscu 
skoku średnicy, natomiast w przestrzeni o więk
szej średnicy, na kablu /1/ osadzona jest, sty
kająca się z kołnierzem /K/t elastyczna tulejka 
zaciskowa /5/ z rozpieraczem /6/ i nagwintowa
nym wewnętrznie dociskiem rozpieracza /7/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) G03B A1 (21) 274842 (22) 88 09 21 
(71) Instytut Tele- i Radiotechniczny, 

Warszawa 
(72) Miohalski Jerzy, Kulesza Jędrzej, 

Dzięoiołowski Konrad 
(54) Sposób i urządzenie do naświetlania 

iozalki płytek drukowanyon 
(57) Sposób polega na tym, że podczas naświetla
nia klisza dociskana jest do płytki za pomocą 
napełnionej gazem elastycznej poduszki. 

Urządzenie ma korpus /1/ z szybą /5/ i 
odohylną pokrywą / 2 / mającą elastyczną poduszkę 
/3/ napełnianą gazem. /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) G05B 
A01C 

A1 (21) 274811 (22) 88 09 22 

(75) Jarocki Andrzej, Warszawa; Miśoiuk 
Andrzej, Warszawa, Pogorzelec Tomasz, 
Warszawa 

(54) Wielofunkcyjny programator nawożenia 
roślin 

(57) W programatorze do układu mikroprocesoro
wego /!/ są podłączone dwa porty /2,3/, z 
których jeden /2/ obsługujący układy komunika
cji z użytkownikiem jest sprzężony z segmen
tami informacyjnymi /4-4e/, mającymi wyświe
tlacze cyfrowe i włączanymi przeminnikiem /5/ 
oraz sterownikiem /o/, a także za pośrednict
wem matrycy /7/ jest sprzężony z przyciskami 
informacji /8-Se/ oraz z przyciskami funkcji 
/9-9e/ obsługującymi realizację oałego progra
mu nawożenia. Drugi port /3/ jest sprzężony 
ze sterownikiem zaworów zbiornikowych /10/, 
z układem /11/ demultiplekserów i zespołów 
sterujących zawory poszozególnyoh sekcji wyko
nawczych nawożenia, ze sterownikiem /12/ pom
py wtrysku, z układem blokady /13/ regulato
rów zasolenia i kwasowości, z układem przełą
czników /14/ sterowania zaworu dozującego, z 
przetwornikami /15, 16/ translatorów sygnałów 
kalibrujących /15a, I6a/ regulatory kwasowoś
ci i zasolenia oraz z ekstraktorem /17/ sygnału 
blokady i sterowania alarmu. /2 zastrzeżenia/ 

storowe połąosone z regulatorem temperatury 
/5/. regulatorem różniąy temperatur /6/ i ukła
dem pomiaru temperatury /7/. Regulator tempe
ratury /5/ i regulator rolnicy temperatur /6/ 
połąosone są z przetwornikiem elektronicznym 
/8/ i ogranicznikiem temperatury /11/, które 
z kolei połąozone są ze wzmmoniaozem /9/ i 
elementem wykonawozym /10/, sterującym przepływ 
czynnika przez parownik. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) G05D 
G05B 
C21D 

A1(21) 274901 (22) 86 09 26 

(71) Zakład Elektroniki, Informatyki i Orga
nizacji "ELINOR", Spółdzielnia Praoy, 
Gliwioe 

(72) Kalus Marian, Toporkiewioz Jacek, 
Matys Jaoek 

(54) Układ sterowania temperatury 
(57) W układzie czujnik temperatury /21/ połą
czony jest z wejściem analogowym przetwornika 
analogowo-cyfrowego /11/ poprzez wzmacniacz 
różnioowy /13/ i filtr górnozaporowy /12/, zaś 
jego wyjśoie oyfrowe połąozone jest z szyną 
danych mikroprocesora /1/. Z kolei wejśoie oyfro
we przetwornika oyfrowo-enalogowego /17/ połą
czona jest z szyną danyoh mikroprocesora /1/ 
poprzez port wyjściowy /16/, zaś wyjśoie analo
gowe tego przetwornika połąozone jest z układem 
sterowania /19/ przekształtnika tyrystorowego 
wysokiej częstotliwości/18/. Ponadto szyna da
nyoh modułu ozasowego /14/ jest połąozone z szy
ną danyoh mikroprooesora /1/, zaś jego pierwsze 
wyjśoie czasowe realizujące ozas impulsowania 
połąozone jest z wejśoiem przerwania o najwyższym 
prioryteoie w module przerwań priorytetowych /15/, 
z kolei drugie wyjśoie ozasowe modułu ozasowego 
/ H / realizujące stromośó narastania i opadania 
temperatury zadanej połąozone jest z wejśoiem 
drugim przerwania w hierarchii priorytetu w mo
dule /I5/1 saś wyjśoie trzeoie modułu ozasowego 
/ H / realizujące interwał jednosekundowy jest 
połąozone z wejśoiem trzecim przerwania w hie-

farohii priorytetu w module /15/, a wyjśoie oy-rowe tego modułu połąozone jest z szyną danyoh 
mikroprooesora /1/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) Q05D At (21) 274865 (22)'88 09 22 
P25B 
P25D 

(71) Ośrodek Badawozo-Rozwojowy urządzeń 
Chłodaiczyoh i Gastronoroioznyoh, 
Bydgoazoz 

(72) Wesołowski Andrzej, Chłopecki Antoni, 
Piech Zbigniew 

(54) Elektroniczny zawór rozprężny, zwłaazoza 
dla instalacji chłodniczych 

(57) Elektronieany zawór rozprężny zaopatrzony 
jest w czujki /2, 3 1 4 / rezyatorowe lub terał-
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4(51) G05D 
G05B 
C21D 

A1(21) 274902 (22) 88 09 26 

(71) Zakład Elektroniki, Informatyki i 
Organizacji "ELINOR", Spółdzielnia 
Praoy, Gliwice 

(72) Kalus Marian, Toporkiewioz jaoek, 
Matys Jaoek 

(54) Układ statyczny wyżąrzarki indukoyjnej 
(57) W układzie iryżarzarki wyjście cyfrowe 
zadajnika temperatury /7/ połączone jas* z szy
ną danych mikroprocesora /1/ poprzez bramkę 
trójstanową /6/, zaś wyjśoie informaoyjne 
o gotowości danych wejściowych tego zadajnika 
jest połączone z pierwszym wejściem bramki 
trójstanowej kontroli stanu /9/, drugie wejś
cie tej bramki połączone jest z kluczem STOF-u 
/39/, trzecie zaś wejście połączone jest z 
wyjśoiem trójwejściowej bramki typu OR /33/, 
z kolei wyjście cyfrowe bramki trójstanowej 
/9/ połączone jest z szyną danych mikroproce
sora /1/. Czujnik napięcia /19/ połączony 
jest z pierwszym wejściem bramki typu OR /33/ 
poprzez pierwszy komparator napięcia wartości 
maksymalnej dopuszczalnej /27/ oraz z drugim 
wejściem tej bramki poprzez dyskryminator 
napięcia /25/ i komparator częstotliwości 
wartości maksymalnej dopuszczalnej /26/, a 
także z wejściem niemaskowalnym przerwania 
mikroprocesora /1/ poprzez drugi komaparator 
napięcia wartości maksymalnej niedopuszczal
nej /13A Czujnik prądu /17/ połąozony jest 
z wejściem maskowalnym przerwania mikroproce
sora /1/ poprzez dyskryminator wartości zero
wej /15/ oraz z trzecim wejściem bramki trój
wejściowej typu OR /33/ poprzez komparator prądu 
wartości maksymalnej dopuszczalnej /1k/. Z kolei 
wyjście pierwszego licznika modułu czasowego /11/ 
połączone Jest z wejściem bramkującym drugiego 
licznika tego modułu, zaś wyjście tego lioznika 
połączone jest z wejściami sygnałowymi roz-
dzielaozy impulsów bramkowych /29/, /30/, wre
szcie szyna danych modułu czasowego /11/ połą
czona jest z szyną danych mikroprocesora /I/. 
Wejścia ustawiająoe przerzutników typu RS pierw
szego /8/, drugiego /10/ i trzeoiego /12/ są 
przyłączone do linii sterującej zapisu mikro
procesora /1/, zaś wejśoia zerująoe tych prze
rzutników przyłączone są do linii sterującej 
odczytu mikroprocesora / V , z kolei wyjście 
przerzutnika pierwszego /&/ informujące zadaj -
nik temperatury /7/ o gotowości przyjęcia danyoh 
wejściowyoh przez mikroprocesor /1/, jest po-
łąozone z szyną sterującą tego zadajnika, zaś 
wyjście przerzutnika /10/ połączone Jest z 
układem przekaźnikowo-stycznikowym /16/ falow
nika /20/, a wyjście trzeciego przerzrzutnlka 

/ł2/ połączone jest ze wzmacniaczem impulsów 
bramkowych /31/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G05D A1 (21) 274905 (22) 88 09 26 

(75) Żyto Ziemowit, Poznań; Woźniak Piotr, 
Mosina 

(54) Elektroniczny układ stabilizacji 
temperatury w termostaole 

(57) Układ ma termistor /NTC/ połączony szere
gowo z rezystorem /R«/ oraz emiterem tranzysto
ra ,/T-|/. Baza tranzystora /T.J7 połączona jest 
z rezystorem /R3/ dzielnika rezystorowego /R~ 
R-jRc/. Pomiędzy rezystorami /R,/ i /Re/ dołą
czony jest układ dodatniego sprzężenia zwrot
nego /R.D.]/ połąozony z przekaźnikiem /P../. 
Przekaźnik /Pi/ połąozony jest z tranzystorem 
/T2/> którego baza poprzez rezystor /Rg/ połą
czona jest z kolektorem tranzystora /T,/. 

/1 zastrzeżenie/ 

5(51) G05D 
P04D 

A1 (21) 281857 (22) 89 10 13 

(71) Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa 
Energetycznego i Eksportu "ENERGOBUD", 
Zakład Rozruohu Urządzeń Energetyoznyoh 
"ENERGOROZRUCH", Gliwioe 

(72) Kwiecień Czesław, Czyżewski Ryszard, 
Staszewski Arkadiusz, Maszozyński Jaoek. 

(54) Sposób i układ sterowania wentylatora 
powietrza 

(57) Sposób polega na ustaleniu i nastawieniu 
dopuszozalnyoh wartości krańcowych stopnia 
zamknięcia i otwarcia elementów regulujących 
przepływ powietrza w wentylatorze. Następnie 
z sygnału uzyskanego w wyniku porównania sygna
łów sterującyoh z wartością zadaną eliminuje 
się wartości nie mieszczące się pomiędzy nasta-
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wionymi wartościami krańcowymi. 
W układzie, w szereg z regulatorem /9/ 

nadrzędnym, na jego wyjście jest włączona 
wejśoie regulatora /11/ granicznego, wyjście 
regulatora /11/ jest połączone z członem 
wykonawczym /3/ regulacji przepływu powietrza 
w wentylatorze /1/ wiodącym. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G05F 
H05B 

AK21) 274789 (22) 88 09 21 

(71) Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw 
Kompletnych Obiektów Przemysłowych 
"CHEMADEXV Warszawa 

(72) Mazur Maciej, Lasek Krystian, Sobota 
Janusz 

(54) Urządzenie elektryczne zasilające 
urządzenie grzejne zwłaszcza ogrzewacze 
oukrzycy 

(57) W urządzeniu w obwód zasilania dwóch 
sekcji odbiornika /3/ równych oo do wielkości 
obciążenia włączony jest transformator /1/ 
prądu trójfazowego w układzie Scotta, dwa 
tyrystorowe regulatory /2/ prądu oraz sterow
nik elektroniczny /5/ ze sprzężeniem zwrot
nym /7/ od zasilanego odbiornika /3/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) Q05P A1 (21) 275013 (22) 88 09 28 
H03K 

(71) Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkoyjne 
"PRODRYN", Wodzisław SI. 

(72) Bernard Henryk 
(54) Układ sterowania tyrystora dwukierunko

wego zwłaszcza dla obciążeń rezystancyj-
nyoh 

(57) W układzie tyrystor dwukierunkowy /T / jest 
włączony szeregowo w obwód głównego z obciąże
niem /R0/. Napięcie zasilania podane jest na 
kondensator filtrujący /Cy/, którego jedno ra
mię szeregowo połączone jest z reduktorem re-
zystorowym /R-i/, ten zaś sprzężony jest z ka
todą diody /D«/ oraz rezystorem /Ry/. Anoda 
diody /D./ jest połączona szeregowo z wyjścia
mi emiterowymi tranzystorów /T^/ i /T 2/ multi-

wibratora poprzez rezystor /R2/- Część steru
jąca multiwibratorą składa się z szeregowo 
połączonyoh: rezystora /R./, potencjometru 
regulacyjnego /P/ oraz potencjometru montażo
wego /R_/. Łańcuoh ten łączy bazy tranzystorów 
/ T H / i /To/. Wyjśoie balansowe potencjometru 
regulacyjnego /P/ jest poprzez rezystor /Re/ 
przyłączone do dodatniego zacisku kondensatora 
/C./ połąozonego z drugim ramieniem kondensatora 
filtrującego /C?/. Detektor zera sieci stanowi 
rezystor /R?/ szeregowo połączony z anodą diody 
/D2/> której katoda połączona jest poprzez 
rezystor /R8/ z zaciskiem dodatnim kondensatora 
/C«/. Anoda diody /D 2/ stanowi zarazem bazę 
tranzystora /T,/. Bramka /C/ tyrystora dwukie
runkowego /T / jest przyłączona do emitera tran
zystora /T./ i poprzez opór blokujący /R-|g/ do 
kolektora tranzystora /Tc/- /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G07D A1(21) 280809 (22) 89 07 28 
Ö0) 88 08 29 - DE - P 3829597.0 
(71) Inkiess Margot Voss GmbH, Berlin Zachodni 
(54) Korytko do liczenia monet 
(57) Korytko do liczenia monet charakteryzuje 
się tym, że przynajmniej odcinek /6/ wewnętrz
nej ścianki każdej skosňooylindryoznej niecki 
/2/, który poczynająo od linii dna półki /7/ 
rozoiąga się do krawędzi /8/ skośno - cylindry
cznej nieoki i przy tym przechodzi przez oś /4/ 
korytka /1/ i tak z sąsiednimi skośno - cylin
drycznymi nieckami /2/ tworzy duże otwarte 
krawędzie /11/, jest utworzony ze skośnie schod-
kowanych odcinków /9/ powierzohni płaszczowej 
cylindra. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) Q08B Al (21) 274833 (22) 88 09 20 
(71) Szczecińskie Zakłady Papiernicze "Skolwin", 

Szczecin 
(72) Baryliszyn Piotr, Madalińaki Andrzej, 

Jędrzejak Bogdan, Majak Edward, Wojtaszek 
Kazimierz 

(54) Sygnalizator 
(57) Sygnalizator składa się z dwóch czujników 
/I/ połączonyob korzystnie jednym przewodem 
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ptMvma.tjova.jm, sygnalizatora grani.oLn.8go / 3 / , 
urządzeń alarmowych, dławika / 5 / i układu za
s i lan ia / 1 0 / . /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G08B A1(21) 27*891 (22) 88-09 23 
(71) Kopalni« Węgła Kamiennego "Sowy »irek«, 

Ruda Śląska 
(72) Strojny Jan, Koatorz Norbert, Cyrua 

Janusz, Żymła Stanisław, Piela Jerzy, 
Kołodziej Piotr 

(54) Sposób i urządzenie do identyfikacji 
oraz ewidencjonowania znaozkow kontrol-
nyon załogi 

(57) Zgodnie ze sposobem dokonuje się odoeytu 
położenia znaozka na zsuwni, a potem jego kodu. 
Następnie porównuje się z ewidencją, po czym 
uzyskane dane przekazuje się do pamięci magne
tycznej lub do Innego urządzenia przetwarzają
cego i przechowującego uzyskane informacje. 
Urządzenie ma zespół czytnika /1/ połączony 
poprzez płytę odczytu i formowania informacji 
/2/ oraz płytę dekodera informacji /3/ z płytą 
transmisji /4/. Płyta /4/ jest wyposażona w 
wyjście prądowe do interfaoe u mikrokomputera. 
Płyta odczytu /2/ dodatkowo jest połączona z 
płytą transmisji /4/ 1 z sygnałem akustycznym 
/6/, a płyta dekodera informaoji /3/ z wyswie-
tlaozem głównym /?/ i z wyświetlaczem pomoo-
niczya /3/. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) G08B 
H02H 

A1 (21) 274927 (22) 88 09 26 

(71) Ośrodek Badawczy Elektrotechniki i 
' Automatyki Górniczej "BIIAO", Katowioe 
(72) Roykiewioz Jacek, Sobczyk Jurand, 

Pańków Aleksander, Sojka Klaudiusz 
(54) Układ sygnalizacji przeciążenia 

silników elektrycznych, zwiaszcza 
maszyny urabiaj ąóey 

(57) Układ charakteryzuje się tym, że do ist
niejącego w maszynie urabiającej sygnalizato
ra akustycznego /4/ podłączone są prądowe ozuj-
niki /1/ progowe, poprzez wielowejsolowy gene
rator / 2 / modulujący i układ przełąozająoy /3/. 

/1 zastrzeżenie/ 

•4(51) 008B 
H02H 

A1 (21) 274928 (22) 88 09 26 

(71) Ośrodek Badawczy Elektrotechniki i 
Automatyki aórniozej "EMAG", Katowioe 

(72) Roykiewioz Jaoek, Sobczyk Jurand, 
Sojka Klaudiusz 

(54) Układ sygnalizacji optycznej stanu 
obwodu sterowania, zwłaazoza maszyny 
urabiająoej 

(57) Układ zawiera obwód sygnalizaoji /II/ 
utworzony, z szeregowo połączonych, elementów 
sygnalizaoyjnyoh /S/, z których każdy składa 
się z indykatora optycznego /I/ i połączonego 
z nim szeregowo, rezystora /2/. Każdy z elemen
tów sygnalizaoyjnyoh /S/ przyłąozony jest rów
nolegle do jednego z elementów stykowych /A,B,0 
obwodu sterowania /I/ maszyny urabiającej. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) G080 A1(21) 273966 
G01R 

(22) 88 07 27 

(71) Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych 
Urządzeń Elektrycznych "Elektroprojekt" 
Oddział w Poznaniu, Poznań 

(72) Chojnicki Piotr, Zabłooki Andrzej, 
Obremski Bronisław, Greszozuk Franciszek, 
Nowak Zbigniew, Sadowski Krzysztof, 
Anioł Roman 

ptMvma.tjova.jm
grani.oLn.8go
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fig. 2 

(54) Sposób i układ zdalnej, automatycznej 
i wielomiejscowej kontroli zużycia 
energii elektrycznej 1 mediów teonno-
Iögicznych, w szczególności do kontroli 
gospodarki ozyrLnlkaml energetycznymi 
wrozległyoh zakładach przemysłowych 

(57) Układ zawiera stacje lokalne oraz stację 
centralną, połączone niezależnymi jednokie
runkowymi liniami transmisyjnymi. 

Stacja lokalna zawiera układ pamięciowy 
IM wejść z liczników energii, multiplekser 

nadajnik hol, przetwornik analogowo-cyfrowy 
/11/ oraz układ sterowania /12/. 

Staoja oentraîna zawiera odbiorniki IZM% rejestry /22/, układ sterowania /23/, lioznlk 
adresów /24/, dekoder /25/, oraz rejeatr wyjś-
ciowy 126/ połączony z mikrokomputerem /27/-

Przedmiotem wynalazku jeat również apoaób 
działania powyższego układu. /7 zastrzeżeń/ 

A2Í21) 279285 (22) 89 05 04 
(71) Instytut Energii Atomowej, Otwook-Świerk 
4(5D 021C 
1} 

(72) Szuta Marcin 
(54) Sposób oią^łego kontrolowania liczby 

jazowo-nleszozelnyoh elementów paliwowych 
wreaktorzs w czasie .lego pracy 

(57) Sposób polega na tym, že mierzy się tempe
rature chłodziwa obiegu pierwotnego na wejściu 
do rdzenia reaktora oraz moc cieplną reaktora 
i wydatek chłodziwa obiegu pierwotnego i przy 
pomocy tych danych określa się w oparolu o ay-
stem komputerowy aktywność objętościową krypto
nu - 88 w chłodziwie obiegu pierwotnego dla 
jednego nieszczelnego elementu paliwowego, po 
czym mierzy się aktywność objętościową krypto-
nu-88 w chłodziwie obiegu pierwotnego i określa 
się przy pomocy systemu komputerowego liozbę 
gazowo-nieszozelnyoh elementów paliwowych przez 
porównanie aktywności kryptonu-88 dla jednego 
nieszczelnego elementu paliwowego ze zmierzoną 
aktywnością objętościową kryptonu-88, przy 
czym liozbę gazowo-nieszozelnyoh elementów pa
liwowych zobrazowuje się na monitorze ekranowym 
systemu komputerowego. /1 zastrzeżenie/ 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

4(51) H01C A1(21) 274813 (22) 88 09 22 
(71) Centrum Wdrażania Postępu "PRO-MED" 

Sp. z o.o., Warszawa 
(72) Balie Zbigniew, Bartosik Witold, 

Leja Edward, olkuśnik Ludomir, Tomaszewioz 
Henryk, Włas Kazimierz 

(54) Sposób wykonania rezystora termometry' 
T o k ? 

ego oraz : 
pojedynczy 

_ la rezyi 
nago płaskiego, pojedynczego i 

oraz rezystor"termometryozny płaski. 
wiele 

oz-
ÖT-

ne 1 wielokrotny 
(57) Sposób wykonania rezystora termometryoz-
nego, płaskiego, pojedynczego polega na tym, že 
sa płaski rdzeń, odporny na temperatury starzenia 
uzwojenia, przymocowuje się płaskie przewody 
wyprowadzeniowe, po czym nawija się bifilaraie 
uzwojenie pomiarowe i przyłącza do wyprowadzeń. 
Całość poddaje się starzeniu, pokrywa warstwą 
lakieru izolacyjnego, okłada okładkami izolują
cymi i tak utworzony zespół rezystanoyjny oblewa 
szczelnie tworzywem termoplastycznym. 

FIG 1 

FIC.4 

Sposób wykonania rezystora termometryozne-
go, płaskiego, wielokrotnego polega na tym, że 
zespoły rezystanoyjne nakłada się jeden na 
drugim w ilości równej krotności rezystancji, 
po ozym oblewa szczelnie tworzywem, uprzednio 
wzmacniając na kranoaoh obejmami z tego samego 
tworzywa. 

Rezystor termometryozny, płaski, pojedynczy 
ma rdzeń płaski /1/, korzystnie z miki, zaopa
trzony w otwory, przez które przeplecione jest 
wyprowadzenie płaskie /2/ i na którym nawinięte 
Jest biiilarnie uzwojenie pomiarowe 131, przy-
aooowane do wyprowadzenia 12/, pokryte lakierem 
izolaoyjnya i okryte okładkami izolaoyjnymi 
IM- Taki zespół rezystanoyjny oblany Jest 
szozelnle tworzywem /5/. 

Rezystor termometryozny, płaski, wielokrot
ny, ma Jeden na drugim zespoły rezystanoyjne 
/6/ w ilośoi równej krotnoáoi rezystancji, obla
ne szczelnie tworzywem 1 wzmocnione na kran
oaoh obejmami /7/ ■ tego samego tworzywa. 

/4 zastrzeżenia/ 
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4(51) H01H A1(21) 274839 (22) 88 09 22 
(71) Mysłowiokie Zakłady Sprzętu Elektrotech

nicznego "POLAM-ELPOR", Myałowioe 
(72) Feldek Franciszek, Skalbaniok Walter, 

Chromy Jerzy, SieklucldL Kazimierz 
(54) Gniazdo bezpiecznikowe gwintowe szynowe 

(57) Gniazdo ma izolacyjny korpus /1/, w 
którym jest wykonany przelotowy otwór /2/ 
mająoy w swojej dolnej ozęśoi zmniejszony wy
miar poprzeczny, tworząc tym samym występ, o 
który wsparty jest sprężynujący pierścienio
wy uchwyt /3/ wstawki ograniczającej. Uchwyt /3/ 
Jest wyposażony w sprężyste zaczepy /5/, które 
są umieszczone w rowkach /4/ wykonanych w dol
nej części izolaoyjnego korpusu /1/ gniazda 
bezpiecznikowego. /1 zastrzeżenie/ 

5(51) H01J Al (21) 281378 (22) 89 09 12 
(30) 88 09 12 - IT - 21900 A/88 
(71) Saes Getters S.p.A., Milano, IT 
(72) Rabusin Elio 
(5ii) Taśma metaliczna z materiałem uwalnia

jącym pary rtęoi, zwłaszcza na zimne 
katody 

(57) Taśma /200/ stanowi element wsporozy dla 
materiału uwalniającego pary rtęci, korzystnie 
Ti-jHg, zmieszanego z nleparowalnym metalem 
getera, korzystnie stopem 84% Zr - 16% Al, 5a-
wartego w ciągłym szeregu obniżeń /202, 202 , 
204, 204', 206, 206'utworzonych w taśmie. 
Obniżenia tworzą szereg par obniżeń, z których 
każde ma korzystnie kształt owalny. Każda 
para obniżeń jest oddalona o odległość większą 
niż odległość większą niż odległość oddziela
jąca poszczególne obniżenia w danej parze. 
Taśma /200/ może być następnie rozcięta pomię
dzy każdą parą obniżeń w celu utworzenia małe
go paska zawierającego dwa obniżenia, który 
może zostać zagięty o kąt w przybliżeniu 180 
wokół osi, w płaszczyźnie taśmy, pośrodku po
między obniżeniami, prostopadle do długości 
taśmy. Złożony pasek zostaje przyspawany do 
elementu wsporczego i zastosowany jako zimna 
katoda w zminiaturyzowanej lampie fluoroscen
cyjnej . Katoda może być ogrzana dla uwolnienia 
rtęci i następnie działać jako katoda zimna 
i geter. /5 zastrzeżeń/ 

4 ( 5 1 ) H01L AK21) 274814 (22) 88 09 22 

(71) Instytut Teohnologii Elektronowej, 
warszawa 

(72) Klamka Jerzy, Szczęsny Juliusz, 
Zaleski Tomasz 

(54) Mikrofalowa, planarna dioda PIN 
(57) Przedmiotem wynalazku jest mikrofalowa, 
planarna dioda PIN, która wokół wysokodomie-
szkowanego obszaru pierwszego złącza 12/ ma 
pierścień modyfikujący /1/ o takim samym typie 
przewodnictwa elektrycznego co obszar pierwsze
go złącza /1/. Średnica wewnętrzna A i / pierś-
oienia /1/ jest większa od średnicy /l 2 / obszaru 
pierwszego złącza /2/ i głębokość /&1l pierście
nia jest większa od głębokości /d2/ obszaru 
pierwszego złąoza /2/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) H01L A1 (21) 274821 (22) 88-09 22 
(7ť) Przemysłowy Instytut Elektroniki, 

Warszawa 
(72) Skierski Andrzej, Młynarski Bohdan, 

Slerociński Artur 
(54) Sposób i mechanizm do automatycznego 

rozdzielania układów scalonych w urzą
dzeniach technologicznych 

(57) Sposób polega na tym, że układy scalone 
znajdujące się powyżej oddzielanego układu 
scalonego przesuwa się o określoną odległość 
w kierunku równoległym do krawędzi "wypływka", 
Następnie usuwa się z toru zsypowego oddziela
ny układ scalony, po czym przesuwa się układy 
scalone znajdujące się w torze zsypowym do 
położenia wyjściowego, w którym najniżej poło
żony układ scalony opuszcza się do położenia 
zajmowanego poprzednio przez oddzielany układ 
scalony. Powyższe czynności powtarza się cy
klicznie. 

Mechanizm zawiera w torze zsypowym /1/ 
uchylny fragment /2/ tego toru zamocowany 
obrotowo na osi /3/ umieszczonej w górnej 
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części tego fragmentu w pionowej płaszczyźnie 
symetrii toru zsypowego /1/ pod kątem zawie
rającym się w granicach od 0 do 45° od poziomu. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) H01L A1(21) 275022 (22) 88 09 29 
(71) Połiteohnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Jankowski Bogdan, Szreter Mirosław, 

Żaluk Zbigniew 
(54) Sposób wytwarzania wyprowadzeń belkowych w przyrządach półprzewodnikowych 
(57) Sposób polega aa tym, że najpierw wytwarza się po jednej stronie płytki /1/ kompletne struktury przyrządów wraz z belkami /6/. Następnie, w celu uwolnienia tej części belek /6/, która ma wystawać z przyrządu, usuwa się zbędny materiał półprzewodnika od drugiej strony płytki /1/ przez mechaniczne wyszlifowanie w półprzewodniku wąskich rowków, odpowiednio usytuowanych w stosunku do belek, za pomocą urządzenia z piłą tarczową. Pozostałą na dnie rowków cienką warstwę półprzewodnika usuwa się metodą trawienia. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) H01L A1 (21) 275050 (22) 89 09 30 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mikroele

ktroniki Hybrydowej i Rezystorów, 
Kraków 

(72) Cięż Michał, Luśniak-Wójoloka Danuta, 
Sztaba Olgierda, Zaraska niesław 

(54) Sposób wykonania mikroukładu elektro
nicznego 

(57) Sposób polega na tym, że na metalowe podłoże /1/ pokryte warstwą emalii nanosi się ścieżki przewodzące /2/ i pola kontaktowe 
/3/. Do pól kontaktowych /3/. za pomooą kleju przewodzącego przykleja się struktury półprzewodnikowe /4/, a kontakty struktur półprzewodnikowych łączy się z kontaktami podłoża /5/ drutem /6/ za pomooą zgrzewania eutektyoznego lub ultrakompresji, a całość pokrywa się warstwą ochronną 11/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H01M A2(21) 280299 (22) 89 06 27 
'(71) Zakłady Przemysłu Wełnianego "Merllana", 

Bielsko-Biała 
(72) Perlińaki Tadeusz, Zarzecki Jan, 

Waluś Jerzy, Piecha Stefan, Zawadzki Bryk, Biszof Janusz, Krajewski Leszek 
(54) Sposób wytwarzania osłony dodatniej płyty pancernej akumulatorów 
(57) Sposób wytwarzania osłony dodatniej płyty pancernej akumulatorów polegający na utkaniu tkaniny z przędzy poliestrowej, o okresowym przeplataniu warstw w liniach podłużnych, napawaniu wodnym roztworem polichlorku winylu i suszeniu, charakteryzuje się tym, że tkaninę tnie się na pasy i nakłada na pręty, po których przesuwa się ją w sposób oiągły, praży w temperaturze 240 - 26o°C w czasie 60 do 90 sekund, po ozym schładza, utrwala jej kształt i obcina krajki. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) H01P A1 (21) 274910 (22) 88 09 26 
(71) Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki 

Profesjonalnej "Unitra-Radwar", Warszaw
skie Zakłady Radiowe "Rawar", Warszawa 

(72) Bzura Rosław, Rygałło Grażyna, Dańska Ewa 
(54) Jednokanałowe, falowodowe złącze obrotowe 

na pasmo X 
(57) Jednokanałowe, falowodowe złącze obrotowe na pasmo X wyróżnia się tym, że jeden z falowodów Btanowi trójnik /15/, nieruchomy w stosunku do obracającego się falowodu, zasilającego antenę poprzez sondę /4/, zamocowaną w falowodzie nieruchomym, i do korpusu złącza obrotowego /1/, który z kolei poprzez śruby mocujące /9/ jest połączony z wałem reduktora /10/ i kołem zębatym /8/. Między wałem reduktora /10/ a jego korpusem /11/ są umieazozone łożyska kulkowe /2/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) H01R A1(21) 273037 (22) 88 06 10 
H02K 

(71) Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych, Katowice 
(72) Rooh Piotr, Lubina Michał 
(54) Komutator maszyny elektrycznej 
(57) W komutatorze komutatorowa tuleja /1/ 
ma wzmacniająoe pierśoienie /2/ z jednostronnie 
zwróoonymi występami /5/ zachodzącymi na-wy
stępy /4/ irieńoa /3/ komutatora. Wzmacniające 
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pierścienie 12/ od a trony wewnętrznej mają 
odstępniki. /4 zastrzezonia/ 

4(51) H02G A1(21) 274250 (221 88 08 15 
(71) Ośrodek Badawczo-Ho zwojowy "SELATOM", 

Sp. z o.o., Szczecin 
(72) Fortuna Marian 
(54) Sposób usuwania zagęszczonego materiału 

i lektrolzolacyjnego z końców rurkowego 
elementu elelctrogrzejnego 

(57) Sposób polega na tym, že kruszy się pod
stawę oraz rozdrabnia pozostałą część przezna
czonej do usunięcia warstwy zagęszczonego 
materiału elektroizolaoyjnego wykonując na 
wysokości podstawy warstwy trwałe odkształcenie 
rury elementu elektrogrzejnegö /4/ w postaol 
obwodowego rowka /1/, a następnie skruszony 1 
rozdrobniony materiał elektroizolaoyjny usuwa 
się z końca rurowego elementu elektrogrzejnegö 
grawitacyjnie lub przy pomocy ssawy. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) H02G A1(21) 274871 (22) 88 09 22 
(71) Instytut Problemów Jądrowych, Otwock-

Świerk 
(72) Nowikowskl Jerzy, Kiełsznia Robert, 

Stras Włodzimierz 
(54) Rozłączna głowica kabla wysokiego 

napięcia 
(57) Rozłączna głowioa ma zastosowanie w za
silaczach wysokiego napięcia 1 akceleratorach 
do napięć o wysokośoi 1000 kV. Rozłąozna gło
wioa charakteryzuje się tym, że kabel wyso
kiego napięcia /1/ osadzony jest we «tyku 
/2/ głowicy. Kabel ten zawiera barierę śru
bową /4/ przyklejoną do powierzchni izolacji 
zewnętrznej kabla. Do zewnętrznego przewodzą
cego płaszoza kabla przylutowana jest walcowa 
osłona złożona z tulei metalowej /5/, mieszka 
elastycznego /6/ i elektrody /!/, zamocowanej 
śrubami do elektrody pierścieniowej /17/ gniaz
da /3/. Na zewnętrznym izolacyjnym płaszczu 
/18/ i na tulei metalowej /5/ usytuowana jest 
obejma /21/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) H02H 
H01H 

A1(21) 274892 (22) 88 09 24 

(Tl) Elektrownia Bełohatów, Rogowiec 
(72) Beksiak winoenty, Kałużny Roman 
(54) Statyczny przekaźnik kierunkowy ziemno

zwarciowy 
(57) Przekaźnik charakteryzuje się tym, że 
wyj śoie we jadowego prądowego impulsowego ozło-
nu /V oraz wyjście wejsolowego napięciowego 
członu /2/ połączone są z wejsolami badającego 
koinoydenoję układu /3/, którego wyjśoie połą
czone jest z wejściem dyskrymlnatora działania 
/4/ i z wejściem dyskrymlnatora blokady /5/, 
którego wyjśoie połąozone Jest poprzez opóznia-
jąoy tył impulsu element /&/ i logiozny negu
jący element /!/ z Jednym wejściem elementu 
iloozynu logioznego /&/, którego drugie wejsoie 
połąozone jest z wyjściem dyskrymlnatora dzia
łania /4/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) H02K A1(21) 274854 (22) 88 09 21 
(71) Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Maszyn Elektrycznych "Kornel", Katowioe 
(72) Rooh Piotr, Banyś Stanisław 
(54) Komutator maszyny elektrycznej 
(57) Komutator maszyny elektrycznej ma pierście
nie wzmacniające /1/ umieszczone w wyjęciach 
wykonanych w wieńcu wycinków 12/ komutatora i 
izolaoji międzywyoinkowej. Pierścienie /1/ 
oddzielone są od wieńoa wycinków /2/ za pomocą 
izolaoji /3/ umieszczonej między zewnętrznymi 
średnicami pierścieni /1/, a wieńoem wycinków 
12/ komutatora i izolaoji /4/ umieszczonej mię
dzy czołowymi powierzchni sad pierścieni /1/ a 
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wieńcem wycinków /2/ komutatora. Izolację 
/3/ stanowi elastyozny pasek o długości rSw-
nej zbliżonej lub będącej wielokrotnośoią 
obwodu zewnętrznego pierśoieni wznacniają-
cych /I/. Izolacja /4/ umieszczona jest 
w rowku wykonanym w wieńcu wycinków /2/ ko
mutatora i stanowi ją elastyozny pasek o 
długości równej, zbliżonej lub będącej wielo
krotnością obwodu na średniej średnicy row
ka. /3 zastrzelenia/ 

4(51) H02K A1(21) 275324 (22) 88 10 H 
(71) Przedsiębiorstwo Specjalnych Maszyn 

Blektryoznyoh Małej Mooy "MIKROMA", 
Września 

(72) Wolski Andrzej, Drzażdżyński Józef, Górny Tadeusz 
(54) Stojan maszyny elektrycznej oraz sposób jego formowania 
(57) Wynalazek rozwiązuje sposób trwałego i prostego połączenia blach w stojan. W żłobki stojana wsuwa się prostokątne płytki uprzednio ugięte tak aby w widokaoh z boków miały kształt klina ściętego, czym eliminuje się przesunięcia kątowe między blachami. Na ułożone wybrzuszeniami w kierunku osi stojana płytki wywiera się nacisk zapewniając przyleganie powierzchni płytek do powierzchni den żłobków na całej ich długości, przy czym krawędzie blach wcinają się w krawędzie płytek. 

/2 zastrzeżenie/ 

ne są poprzez bezpieczniki /7/ ze zwalniakiem elektromagnetycznym /6/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) H02P A1(21) 274929 (22) 88-09 26 
(71) Ośrodek Badawczy Elektroteohniki i Auto

matyki Górniczej "EMAG", Katowice 
(72°) Szczucki Zbigniew, Czapla Eugeniusz, 

Nitka Stanisław 
(54) Tyrystorowy układ rozruchowy 
(57) Układ zawiera obwód regulowanego zasila
nia silnika /5/, oraz obwód bezpośredniego 
zasilania silnika 151 . W obwód regulowanego 
zasilania włączone są: łącznik stykowy /1/, 
bezpieczniki /2/ oraz łącznik tyrystorowy /3/ 
zainstalowany na dwóch fazach silnika /5/-
W obwód bezpośredniego zasilania silnika /5/ 
włączony jest łącznik stykowy /1/ oraz styki 
stycznika /4/ Tyrystory łącznika tyrystoro
wego /3/ sterowane są przez blok /BSR/ stero
wania 1 regulacji, który połączony jest z 
czujnikiem /10/ prędkości taśmy, przy ozym 
zasilany jest poprzez łącznik stykowy /I/ i 
łącznik programowy /8/, które ponadto połąozo-

4(51) H03H AK21) 279435 (22) 89 05 11 
(71) Zakłady Urządzeń Teohnioznych "ZGODA", Swiętoohłowioe 
(72) Kozłowski Józef 
(54) Transformatorowy filtr napięciowy 
(57) Transformatorowy filtr napięciowy jest 
wykonany jako transformator, którego rdzeń /A/, 
kolumny/B/ oraz jarzma /C/ mają duży przekrój 
poprzeozny, zaś stosunek masy rdzenia /A/ trans
formatora do całkowitej masy jego uzwojeń /1, 
2/ mieści się w przedziale od 3,5 do 6. Każda 
z oewek uzwojeń /1, 2/ jest indywidualnie ekra
nowana ekranami /3/ z cienkiej blachy miedzia
nej. Ekrany /3/ są galwanicznie połąozone z 
sobą i uziemione we wspólnym punkcie. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) H03K AIC21) 275039 (22)-88 09 30 
(71) Instytut Problemów Jędrowyoh, Otwook 
(72) Białkowski Jaoeic, Karnioki Wiesław 
C54") Okład uniwersalnego trygera czasowego 

že stabilizacją poziomu wyzwalania 
(57) Układ wyposażony jest w dyskryminator 
przejścia przez zero /1/, i dyskryminator dolne
go progu /2/. Wyjście odwracające /6/ dyskrymi-
natora przejada przez zero jest połączone z 
wejściem odwraoająoym wzmacniacza operacyjnego 
/8/. Wyjście tego wzmacniacza jest połąozone 
poprzez układ całkująoy /11/ z wejściem odwraoa
jąoym dyskryminatora przejścia przez zero. 
Wzmacniacz operacyjny połączony jest z pętlą 
sprzężenia zwrotnego RC. wyjśoie /16/ układu 
flip-flop /5/ jest połąozone z układam wyjsolo
wym /20/ poprzez układ formujący /19/. 

/2 zastrzeżenia/ 
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5(51) H O « A1(21) 281868 (22) 89 10 16 
(71) Instytut Łączności, Warszawa 
(72) Piotr owaki Grzegorz, Orebeoki Jem, 

Łaszkiewioz Krzysztof, Zlembicki 
Jarosław, Stankiewicz Andrzej, Makosza 
Zbigniew, Główka Zbigniew, Gozdan Jan 

(54) Urządzenie do odtwarzania informacji 
słownyoh i sygnałów dźwiękowych 

(57) W urządzeniu jeden moduł jednostki oentral-
aaj /C/ jeden moduł diagnostyozny /D/ i jeden 
układ /E/ zegara ozasu astronom!oznego sterują 
poprzez magistralę systemową /a/ wieloma kanała
mi informacji, przy ozym każdy c tyoh kanałów 
informacji jest modułem akustyoznym /A/. Moduł 
akustyczny /A/ ma układ oyfrowy /B/, przetwor
nik cyfrowo-analogowy /5/, układ dopasowująoy 
/8/, filtr /6/ i wzmacniacz /7/. Układ oyfrowy 
/B/ zawierat układ przełączający /I/ dwie pa
mięci stałe /EPR1, EPR2/ z zakodowanymi oyfro-
wo komunikatami; pierwszym i drugim, układ /3/ 
odozytu próbek oraz układ /4/ ekspandera cy
frowego, /2 zastrzeżenia/ 

4(51) H04H A1(21) 274907 (22) 88 09 26 
(71) Zakłady Kineskopowe "UNITRA-POLKOLOR", 

Zakład Kineskopów Kolorowych, Piaseozno 
(72) Tomsia Zbigniew, Sech Jerzy, Czajka Piotr 
(54) Układ regulaojl fazy impulsów odchylenia 
poziomego w monitorze dwuatandardowym 
(57) Układ zawiera dwa przerzutnlki monostabilng 
/P1, P2/, z któryoh pierwszy /P1/ jest wyzwalany 
ujemnym zboczem impulsu synchronizacji poziomej 
/SH/ i ma czas regeneraoji krótszy od ozasu 
trwania jednej linii. Drugi przersutnik /P2/ 
jest wyzwalany ujemnym zboczem impulsu wyj solo
wego pierwszego przerzutnika /P1/ i ma ozas rege
neraoji dłuższy od ozasu trwania impulsu powrotu 
linii. Układ ma blok /BP/ przełączania czasu 
trwania regeneraoji pierwszego przerzutnika /PI/, 
sterowany impulsami /SV/ odchylania pionowego 
w zależności od trybu pracy monitora. 

12 zastrzeżenia/ 

4(51) H05B A1(21) 275048 (22/ 88 09 30 
(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "Bobrek", Bytom 
(72) Sokoła Tadeusz, Ras ińs ki Stanisław, 

Sojka Michał, Sławik Andrzej, Porst Donat, 
Walozak Czesław, Kałamaga Tadeusz, 
Wienoirsz Helmut 

(54) Układ zapłonowy świetlówki 
(57) W układzie powielacz ma w połączeniu równo
ległym przeciwnie skierowane diody /4/ i /5/ 
współpracujące z równolegle zamontowanymi dwoma 
kondensatorami /(,/, które podają napięcie na 
regulowany element bierny w postaci opornika 
/I/, skąd napięcie przekazywane jest na zwarte 
żarniki elektrod /2/ świetlówki /3/. 

/I zastrzeżenie/ 
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5(51) H05B M (21) 281804 (22) 89 10 10 
(71) Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw 

Maszyn i Urządzeń Hutniczych "Hutmasz-
projekt-Hapeko", Katowice 

(72) Siwiński Jerzy, Stanoszek Jan, Niebylski 
Andrzej, Lewkowicz Janusz ' 

(54) Układ zasilania pieca elektrycznego, 
zwłaszcza oporowego 

(57) w układzie, pierwszy sterownik /2/ mooy 
włączony jest między fasę pierwszą i drugą 
zasilającego źródła /3/ trójfazowego wysokiego 
napięcia poprzez system łąozników /4/, drugi 
transformatorowy sterownik /5/ mooy jest 
włączony między fazę drugą i trzecią zasilają
cego źródła /3/ trójfazowego wysokiego napię
cia poprzez system łąozników /6/, a trzeci 
transformatorowy sterownik //7/ mocy włączony 
jest miedzy fazę trzecią i pierwszą zasilają
cego źródła /3/ wysokiego napięcia poprzez 
system łąozników /8/. /I zastrzeżenie/ 



II. WZORY UŻYTKOWE 

DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

4(51) A01B U1(2l) 87681 (22) 89 06 28 
(71) Wielobranżowe Towarzystwo Techniczno-Produkoyjno-Handlowe "BKVARIA" S.A., Białystok 
(72) Pawluozuk Janusz, Roszozenko Jasuaz, Góral Waldemar 
(54) Brona obrotowa 
(57) Brona obrotowa zbudowana jest na bazie ramy i napędu centralnego glebogryzarki do brony obrotowej, której sekoje robooze wyposażone aą w noże płytkowe /4/, a każdy z noży skrawa glebę w niezależnej od innyon noży płaszczyźnie cięcia. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) A01D 01(21) 87655 (22) 8 9 0 6 23 
(75) Pieńkowski Sebastian, Kraków 
(54) Oozyszozaoz grabi 
(57) Oozyszozaoz ma perforowany element /4/ osadzony poprzez dwa wsporniki /3/ na wyohyl-nej dźwigni /2/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) A01D U1(21) 87667 (22) 89 06 26 
(71) Kombinat Przemysłowo-Rolny "PRUCTOPOL", 

Zakład Mechaniczny, Dys 
(72) Mirosław Jan, Santor Ryszard, fil Bazyli 
(54) Kombajn do zbioru owooów jagodowyoh, zwłaszcza owooow agrestu 
(57) Kombajn charakteryzuje się tym, te skośny przenośnik /3/ ma dwie równolegle umleszozone 

obok siebie na wspólnyoh rolkach taśmy. Nad i 
pomiędzy taśmami skośnego przenośnika /3/ umie
szczony jest okap /6/ w kształcie daszka. 
Pod górnym bębnem skośnego przenośnika /3/ umie
szczony jest poziomy przenośnik /4/. Taśmy prze
nośników skośnego /3/ i poziomego /4/ mają łopat
ki zabierakowe. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) A01G U1(21) 87366 (22) 89 05 19 
(71) Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolnlozego, Lubniewice 
(72) Żegusławski Jerzy 
(54) Doniozkarka do rozsady 
(57) Doniozkarka do rozsady ma stół /1/, do które
go płyty przytwierdzone są formy /2/ na donicz
ki. W fortnaoh /2/ osadzone są suwliwle tłoki 
/3/ połączone poprzez oięgła /5/ z dźwigniami 
/6/ awuramiennymi, któryoh ramiona zewnętrzne 
stanowią pedały /?/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) A01G U1(21) 87666 (22) 89 06 26 
(71) "FALCON" Sp. z o.o., Warszawa (72) Poltyóaki Marek, Piekutowski Jan, Wolf Tomasz, Zygmunt Bogdan 
(54) Segment izolacyjny 
(57) Segment izolaoyjny do cieplarni ogrodniczych 
zawiera ramę, do której zamocowana jest przeź
roczysta folia oraz elementy magnetyczne /3/. 

/4 zastrzeżenia/ 
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4(51) A01K U1(21) 87961 (22) 89 06 19 
(71) Przedsiębiorą two Innowacji, Ekspertyz 

i Wdrożeń Techniczno-organizacyjnych 
INPAT 3p. z o.o., Gdańsk 
Państwowe Gospodarstwo Rolne. Kalisz 
Pomorski 

(72) Maciejewski Ryszard, Bylina Wiktor, 
Kłos Henryk, Herrmann Jędrzej 

(54) Urządzenie do zadawania pasz sypkioh 
do koryt 

(57) Rozwiązanie umożliwia zmechanizowanie i 
racjonalne zadawanie paszy do koryt oraz zna
cznie zmniejsza hałaśliwość podczas pracy 
przenośnika paszy. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
ma łączniki przyśoienne /1/, łączniki przegro
dowe /3/ i łąozniki środkowe /2/, uformowane 
na kształt pięoiosolennych koryt. Do łąozników 
zamocowane są blachy nośne /4/, do których 
krawędzi dolnych zamocowane są dozowniki obję
tościowe /7/. Do ścian wewnętrznych blach noś
nych I4/ zamocowane są dwustronne podpory łoży
skowe /19/ segmentów przenośnika ślimakowego, 
a do ich ścian zewnętrznych zamocowane są wspor
niki usztywniające /25/. 

Łączniki przyśoienne /1/ wsparte są częś
ciowo w ścianach /8/ budynku. Łąozniki przegro
dowe /3/ zamocowane są na przegrodach /11/, 
a łąozniki środkowe /2/ zamocowane są do piono
wych rur /12/, związanych z rurami poziomymi 
/23/, prętowych osłon /13/, zamocowanyoh ďo gór
nych części przegród /11/. Do tyoh ozęśoi za
mocowane są również wsporniki usztywniające 
/25/ blaoh nośnych /4/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) A01M U1 (21) 87719 C22) 89 07 01 
(75) Olejnik Bogusław, Warszawa 
(54) Zawór bezpieczeństwa zwłaszcza opryski

wacza ręcznego 
(57) Zawór Jest wyposażony w korpus /1/ z 
oylindryoznym przelotowym otworem /2/ i w ele

ment fil w kształcie boloa. Ha bolcu /3/ osa
dzona jest na jednym końou sprężyna /4/, a na 
drugim końou wskaźniki olśnienia /5 i 6/ wraz 
t uazozelką /9/ i grzybkiem /10/ zabezpieczone 
przed przesunięciem pierścieniowymi zawleczkami 
/ B i 11/. Ha górnej ozęśoi rozwlerconego otworu 
121 korpusu /i/ wykonana jest faza /14/, przez 
którą, po przesunięciu się uszczelki /9/ w 
górne położenie, ma uJśoie nadmiar sprężonego 
powietrza w zbiorniku /13/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) A41D U1(21) 87712 (22) 89 06 30 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Teohnioznyoh Wyrobów włókienniczych, Łódź 
(72) Łuczyński Witold, Gromadzińska Ewa, 

Witczak Elżbieta, Kubala Grażyna, 
Wojoieohowska Izabela, Kokoszko Maria 

(54) Ubranie roboozo-asekuraoyjne dla rybaka 
(57) Kombinezon ma warstwową tkaninę /1/, na 
którą nałożony jest materiał 12/ dwustronnie 
powlekany, materiał 12/ jest na rękawaoh /3/ 
od nadgarstka do połowy przedramienia 151 oraz 
w przodzie 11/ poniżej klatki piersiowej /6/ 
przez przód II/ przechodzi aa boki nogawki 181, 
W tyle od pasa do krooza a następnie przechodzi 
ukośnie przez uda i łączy się z nogawką /8/ na 
wysokośoi kolanowego stawu. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) A47B U1(21) 87705 (22) 89 06 30 
f71) "SPOŁEM" Zakład Produkoji i Usług 

Teohnioznyoh, Srebrna Góra 
(72) Sztaba Henryk, Bulanda Mieczysław, 

Szewozuk Michał, 
(54) Stolik kawiarniany 
(57) Stolik kawiarniany charakteryzuje się tym, 
że blat /V wykonany jest z Jednego arkusza 
blaohy, którego skrajne powierzchnie wygięte są 
pod kątem prostym i tworzą jsgo boki /2/, zaś 
jego końce zagięte do spodu stanowią sztywną 
jago krawędź. Blat /1/ oparty jest na wspornikaoh 
lii umieszozonyoh wzdłuż jego przekątnych, przy-
mooowanyoh do łąoząosj je tulei /4/. Do ramion 
wsporników /3/ przymocowane są nogi 151 za 
pomooą uohwytów /6/ i śrub /7/. /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) A47B Fig.2 
U1(21) 87706 

(22) 89 06 30 
(71) "SPOŁEM" Zakład Produkcji i Usług 

Technicznych, Srebrna Góra 
(72) Sztaba Henryk, Bulenia Mieczysław, 

Szewczak Michał 
(54) Stolik kawiarniany 
(57) Stolik kawiarniany charakteryzuje aię tym, 
że blat /"I/ wykonany jest z jednego arkusza 
blachy, którego boczne powierzchnie wygięte 
pod kątem prostym tworzą jego boki /2/. Blat 
/1 / oparty jest na wspornikach /3/ umieszczo
nych wzdłuż jego przekątnych. Wsporniki /3/ 
jednym końoem przymocowane są do łączącej je 
tulei IM, a drugie ich końce mają uohwyty 
/5/t za pomocą których blat /I/ połączony jest 

z nogami /6/. Nogi /6/ wykonane są z trzech 
prętów połąozonyoh ze sobą łącznikiem I7/, 
którego końce są wygięte do góry i połączone 
z prętami tworzą zawieszenie hakowe /8I. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) A47J U1(21) 87417 (22) 89 05 24 
(75) Czarnecki Ryszarda Częstochowa 
(54) Dogotowywacz 
(57) Dogotowywaoz charakteryzuje aię tym, że 
ma wewnętrzne naczynie /1/, przykryte 
pokrywką /2/ umieszczone w zewnętrznym naczy
niu /4/, zamkniętym pokrywką /7/, oddzielone 
od niego izolacyjnym płaszozem /6/ i 191 

/1 zastrzeżenie/ 

5(51) A47K Ul (21) 38404 (22) 89 10 03 
(71) Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe 

"C0MFAX" Spółka z o.o., Gliwice 
(72) Parkitny Piotr, Terkowski Jerzy 
(54) Leżaozek do kąpieli niemowląt 
(57) Leżaozek ma na ramiona specjalnie ukształ
towanego stelaża /1/ naciągnięty miękki pokro
wiec 12/ tworzący rodzaj nieoki, w której ukła
da się niemowlę. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) A47L U1 (21) 87626 (22) «9 06 20 
(75") Szokało Roman, Żyrardów 
(54) Przyrząd do czyszczenia powierzchni szyb 
(57) Przyrząd składa się z dwóch nakładanych na 
siebie elementów /1/ i /2/, pomiędzy którymi 
osadzona jest żyletka 131. Elementy /1/ i /2/ 
stanowiące korpus przyrządu połąozone są wahli-
wie poprzez zatrzask, z prętem 151 wyposażonym 
w rękojeść /6/. /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) A 6 1 B U1 (21) 85080 (22) 88 10 10 
(71) Zakład Doświadczalny Techniki Medyoznej, 

Łódź 
(72) Mamiński Piotr, Roszuk Wojoiech, 

Trybulski Andrzej, Żyliński Roman 
(54) Obudowa miernika ozaau reakcji 
(57) Obudowa składa się z osłony górnej /7/ i 
dolnej /8/. Płyta przednia /3/ jest odchylona 
od pionu w górnej części i przechodzi u dołu 
w poziomy schodek /2/. W lewej części płyty /3/ 
umieszczony jest zespół paojenta, zawierają
cy umieszczoną u góry trójbarwną świetlną 
diodę /1/. W poziomej części sohodka /2/ 
umieszozone są obok siebie dwa przyciski /6/ 
pacjenta* W prawej części płyty /3/ znajduje 
się zespół obsługi, zawierający u góry oztero-
pozycyjny cyfrowy wyświetlacz /4/, a poniżej 
niego pionowy szereg programująoo-Bterująoyoh 
przycisków /5/. Górna osłona ?7/ i dolna osło
na /8/ obudowy skręcone są śrubami, któryoh 
moletowane pokrętła /9/ przebiegają poziomo 
na linii złączenia osłon. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) A61I> 
A61H 

U1(21) 87639 (22)'89 06'20 

(75) Wąsik Ryszard, Łejawka Jerzy, 
Kuntze Marcin 

(54) Pneumatyczny korektor kręgosłupa 
(57) Pneumatyczny korektor ma powietrzną podu
szkę /1/ zamocowaną do szelek 151 i połączoną 
z pompką /2/ poprzez zawór /3/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) A61P U1(21) 87798 (22) 89 07 10 
(71) Kombinat Górniozo-Hutniozy Miedzi 

w Lubinie Zakład Handlowo-Produkcyjny 
"Zakmat", Polkowioe 

(72) Ksel Bogusław, Krusieński Jan, Król 
Krzysztof, Kowalska Daniela 

(54) Pas ooieplająoy 

(57) Pas składa się z trwale połączonych dwóch 
tkanin bazowej i ocieplającej w kształcie owa
lu, a w osi łuków tworzących owal ma umocowany 
pasek z klamrą. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) A61K UK21) 83998 (22) 88 06 11 
(30) 87 06 11 -- US - 061,925 
(71) Pfizer ino., Nowy Jork, US 
(54) Pigułka 
(57) Pigułka do kontrolowanego uwalniania o o 
najmniej jednej substancji aktywnej do środka 
płynnego z zasadniczo stałą szybkością - zero-
rzędową ma kształt cylindryczny i składa się 
z substanoji aktywnej jednorodnie rozproszonej 
w składniku obojętnym typu ropuszczalnego lub 
tworzącym nierozpuszczalną matryce, otoczonej 
nieprzepuszczalną powłoką /22/f w której z boku pigułki znajduje się sześć pasków /20/ usuniętej 
powłoli /22/. Pigułka ma rdzeń oboiążająoy umie
szczony wzdłużnie i centralnie. /8 zastrzeżeń/ 

4(51) A61L 
A23B 

UK21) 87703 (22) 89 06 30 

(75) Taut Marek, Grdulewski Mirosław, Lesiuk 
Bogdan, Warszawa 

(54) Naświetlacz promieniowania nadfioletowego 
(57) Naświetlacz promieniowania nadfioletowego 
składa się z dwu płaskioh skrzynek /1/ i /2/ 
spiętyoh zawiasem /3/. Wnętrze skrzynek wyłożo
ne jest odbłyśnikami /4/ z blaohy aluminiowej 
i wyposażone Jest w promienniki /5/ nadfioletu 
0 mooy 6W każdy, które zasilane są przez układ 
aterująoo-zasllająoy /7/. Do boków skrzynek /I/ 
1 /2/ przeoiwległyoh do boków spiętyoh zawia
sem /3/ zamocowane są uchwyty /8/. W górnej 
krawędzi skrzynki /£/ umieszczona jest ramka 
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/9/ zaopatrzona w siatkę. Naświetlacz na ze-
spół podgrzewania katod promienników w ozaaie 
ponad 1 sak. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) A62B U1(21) 87674 (22) 89 06 28 
(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji, Automa

tyzacji i Elektroniki Górniczej 
"POLMAG-EMAG" Fabryka Sprzętu Ratun
kowego i Lamp Górniczych "Faser", 
Tarnowskie Gory« instytut Przemysłu 
Gumowego "STOMIL", Piastów 

(72) Guzy Edward, Bryś Józef, Nowicki Jerzy, 
Olszewski Jerzy, Cieślak Roman, Mitas 
Stefan, Kozik Winoenty 

(54) Maska przeciwgazowa o rozdzielonych 
komoraôS 

(57) Maska przeolwgazowa charakteryzuje się 
tym, že w dolnej części gumowej, chroniącej 
brodę /4/ znajduje się wdechowe gniazdo /5/ 

dla zamocowania wdechowej komory /6/, a w części 
gumowej chroniącej nos /7/, poniżej nosa, znaj
duje się wydechowe gniazdo /&/ dla zamocowania 
wydechowej komory /9/, przy ozym wdechowe gniazdo 
/5/ oddzielone jest od wydechowego gniazda /8/ 
przegrodą /10/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) A62C U1(21) 87700 (22) 89 06 28 
(71) Katowickie Zakłady Wyrobów Metalowyoh, 

Siemianowice Śląskie 
(72) Wolny Antoni, Gołda Władysław, 

Harasimowicz Kazimierz 
(54) Podręczny zestaw gaśniczy 
(57) Podręczny zestaw gaśniczy stanowi ręczny 
dwukołowy wózek /'\/, na którym umieszczona jest 
gaśnica /2/ proszkowa, gaśnica /3/ wodno-piano-
wa oraz gaśnica /4/ śniegowa oraz koo gaśniczy. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) A63F 
A63H 

U1(21) 87691 (22) 89 06 29 

(75) Fret Józef w., Wesoła 
(54) Komplet klocków 
(57) Klocki wchodzące w skład kompletu postać 
brył o gabarytach zawierających się w prostopad
łościanie obrysowym o dowolnej długości i podat 
wie kwadratowej. Każdy klocek zakończony jest 
dwiema głowicami /A/, między którymi znajdują 
się człony prostopadłośoienne /B/, /C/ i /D/ o 
długościach będąoych wielokrotnością połowy sze
rokości podstawy prostopadłościanu obrysowego i 
podstawie kwadratowej lub prostokątnej o okreś
lonych wymiarach. /5 zastrzeżeń/ 

D Z I A Ł B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

4(51) B02C U1(21) 86984 (22) 89 04 14 
(71) Zakłady Wyrobów Kamionkowych "Marywil", 

Suchedniów 
(72) Kilarski Jerzy, Miezin Zdzisław, 

Dyndat Andrzej, zimoński Zygmunt, 
Chrzęszczyk Ludwik, Sołkowioz 
Stanisław 

(54) Segment mielący młyna tarczowego 
(57) Segment charakteryzuje się tym, że ma 
wtopione śruby /2/ mooująoe, któryoh gwinto-
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wana końce wystają z powierzchni, a w centrum 
geometrycznym tej powierzchni ma wgłębienie 
I 3 I cylindryczne, służące do wyważania. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B03C U1(21) 87637 (22) 89 Oć 20 
(71) Przedsiębiorstwo Projektowania Dostaw 

i Realizacji Obiektów Ochrony Powietrza 
"OPAM", Katowice 

(72) Wierzbicki Czesław, Florek Janusz 
(54) Elektroda zbiorcza elektrofiltra 
(57) Elektroda zbiorcza elektrofiltra suche
go, pionowego składa się z ramy zewnętrznej 
/1/ oraz z ułożonych skośnie i przyspawanych 
do ramy zewnętrznej /1/ segmentów giętych 
o przekroju poprzecznym w kształcie litery 
"U", o odchylonym o 180° jednym ramieniem 
tej litery, przy czym odchylone ramię segmen
tu giętego /2/ jest wielokrotnie dłuższe w 
porównaniu z drugim. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) B03C U1 (21) 87653 (22) 89 06 22 
(71) Przedsiębiorstwo Projektowania Dostaw 

i Realizacji Obiektów Ochrony Powietrza 
"Opam", Katowice 

(72) Wierzbicki Czesław, Florek Janusz 

(54) Elektroda zbiorcza elektrofiltru 
(57) Elektroda zbiorcza elektrofiltru suchego, 
pionowego, składa się z ramy zewnętrznej /I/ 
oraz z ułożonych skośnie i przyspawanych do 
ramy zewnętrznej /1/ segmentów giętych /2/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B08B 
F17D 

U1(21) 87628 (22) 89 06 19 

(71) Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, 
Kraków 

(72) Opałka Stanisław 
(54) Urządzenie do zapuszczania kul zwłaszcza 

w ropociągach 
(57) Urządzenie składa się ze stalowego trójnika 
/1/ o średnicy wewnętrznej równej średnicy we
wnętrznej rurociągu, zakończonego kołnierzami 
/2/, którego trzeci przelot jest usytuowany pod 
kątem 30° do jego osi głównej I-I i połąozony 
zasuwą odcinającą /3/ ze stalowym korpusem /4/ 
zamkniętym od góry rozłączną pokrywą /5/. Wewnątrz 
korpusu /4/ umieszczona jest kula /6/ zapuszcza
na do rurociągu. Korpus /4/ ma w górnej części 
przyłąoze 11/ z zasuwą odcinającą /8/ oraz prze
wód wyrównawczy /9/ z zasuwą /10/. /2 zastrzeżenia/ 

K51) B08B 
A45D 

U1(21) 87684 (22) S9 06 27 

(75) Koralewski Zbigniew, Poznań 
(54) Przyrząd do czyszczenia grzebieni 
(57) Przyrząd oharakteryzuje się tym, że jego 
oprawa /1/ ma kształt zbliżony do litery U, 
a podstawa /3/ oprawy /1/ jest złączona ze 
sztywną, płytkową rękojeśoią /2/, zaś oba 
końce każdej szczotki /5/ są ułożyskowane w 
przeciwległych ramionach /6/ oprawy /1/. 

/1 zastrzeżenie/ 
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4(51) B21D U1(21) 87717 (22) 89 06 30 
(71") Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysło

wych "Inatal", Lublin 
(72) Szaniawski Jerzy, Gawdzik Zbigniew 
(54) Urządzenie do zwijania cienkościennych 

profili stożkowych 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
raa w zespole rolek roboczych rolki formujące 
/2/ z powierzchnią roboczą o zarysie walcowym 
i rolkę dociskową /3/, która ma powierzchnię 
roboczą w kształcie stożka ściętego, które 
usytuowane są takT że ich osie wyznaczają ostrosłup o podstawie trójkąta równoramien
nego. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B23B U1 (21) 87634 (22) 89 06 21 
(71) Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego 

"Radom", Radom 
(72) Pajączkowski Wiesław, Gołębiowski 

Zdzisław 
(54) Uchwyt tokarski 
(57) Uohwyt tokarski składa się z korpusu /1/ 
ukształtowanego w postaoi tarozy z cylindry
cznymi gniazdami, w których osadzone są obudo
wy szczęk /3/ zaopatrzone w prost opadło ścien
ne klinowe kanały, Wewnątrz tych kanałów osa
dzone są za pomocą kołka /8/ usytuowanego w 
obudowie /3/ poprzez kanał prowadzący /9/, 
przesuwne na klinowyoh powierzchniach ślizgo
wych /7 I szczęki zaciskowe /4/ podparte wal
cowymi kołkami /15/. Szczęki zaciskowe /4/ 

zaopatrzone są w klinówe zaczepy /Jo/ sprzę
żone z zabierakiem /11/ oraz kanał smarowniczy 
/12/ z kapilárami /13/. Zabierak /11/ ma wy
cięcie /16/ dla zaczepów oraz śrubę ciągnącą 
/17/ z nakrętką /18/. Od przodu uchwytu usytuo
wana jest pokrywa /19/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B23B U1C21) 87636 (22) 89 06 21 
(71) Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego 

"RADOM", Radom 
(72) Włodarczyk Jan, Gołębiowski Zdzisław, 

Smielak Marek 
(54) Wiertło trepanacyjne do wiercenia 

głębokich otworów 
(57) Wiertło składa się z kołnierzowego korpusu 
/1/ zaopatrzonego w czop /17/, na którym osa
dzony jest za pomocą sprężystego pierścienia 
osadczego /18/ pierścień zasilający /2/, połą
czonego z rurą łączącą /3/ za pomocą zabieraka 
/I3/ osadzonego w kanale /14/, na której za 
pomocą złącza gwintowego /21/ osadzona jest 
czteroostrzowa głowica skrawająca /4/ zaopatrzo
na w płytki skrawające /5/ z węglików spieka
nych rozmieszczone na obwodzie głowicy tak, że 
zapewniają równomierny podział warstwy skrawanej 
na sześć odcinków, oraz zewnętrznych 1 wewnętrz
nych kołków prowadzących /8 i 10/ osadzonych w 
podłużnyoh prostokątnyoh kanałach /9 i 11/ 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B23G U1(21) 87654 (22? 89 06 23 
(75) Paprocki Adam, Świdwin 
(54) Gwintownica do rur 
(57) Gwintownica do rur zbudowana z głowicy 
zaopatrzonej w cztery narzynki, na której 
osadzona Jest obudowa zawierająoa zapadkę oraz 
pokrętło, charakteryzuje się tym, że na górnej 
częśoi /6/ głowicy, której zewnętrzna boczna 
powierzchnia w przekroju poprzecznym ma kształt 
ośmiokąta foremnego, osadzony jest pierścień 
grzechotki /7/, zamooowany przesuwnie w gnieź
dzie /9/ obudowy grzeohotkl /10/, którego otwór 
/8/ w przekroju poprzecznym ma również kształt 
ośmiokąta foremnego, zaś na bocznej powierzchni 
pierśoienia grzechotki /7/ wykonany jest wielo-
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wypust /11/, w którego rowlci /12/wohodzi 
końcówka zapadki /13/- /3 zastrzeżenia/ 

4(50 B23K U1(21) 87690 (22) 89 06 29 
(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanyoh, 

Kobyłka 
(72) Wysocki Roman 
(54) Ramię palnika półautomatu spawalniczego 
(57) Ramię ma regulowaną długość /L/ i składa 
się z elementów przesuwnyoh /1, 2/. W ele
mencie przesuwnym /'l/ osadzony jest kołek 
prowadzący /4/ oraz wkręcona śruba dociskowa 
/5/, zaś w elemencie przesuwnym /2/ wykonany 
jest otwór /8/, w którym umieszczony jest 
przesuwnie kołek prowadzący /7/ oraz śruba 
dociskowa /5/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B23P U1(21) 87635 (22) 89 06 21 
(71) Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego 

"Radom", Radom 
(72) Włodarczyk Jan, Szerlioh Ryszard 
(54) Przyrząd do przepychania 
(57) Przyrząd do przepychania wewnętrznych 
kanałków wpustowych w szczególności w tule

jach, samonastawny składa się z otwartej osio
wo podstawy /1/ zaopatrzonej od góry w stożkowy 
otwór /5/, w którym usytuowana jest kulista 
część /6/ płyty /2/ przyrządu zaopatrzonej w 
usytuowane mimośrodowo cylindryczne pogłębianie 
/8/ dla osadzenia czopa /3/ zaopatrzonego w 
prostopadłośoienny kanał /9/ oraz trzpienia 
/4/ ustalających tuleje oraz prowadzącego prze-
pychaoz. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B23P 
B21D 

U1 (21) 87669 (22) 89- 06 27 

C71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
- Budownictwa Inżynieryjnego "Hydrobudowa", 

Warszawa 
(72) Tyma Antoni, Cielenkiewicz Tadeusz, 

Nowosielski Stanisław, Tchorzewski Jerzy 
(54) Zestaw narzędzi do regeneracji 

Kształtowników grodzicowych 
(57) Zestaw charakteryzuje się tym, że rolki 
górne /I/ stanowią obrotowe rolki napędzane, 
zaś rolki dolne /2/ stanowią obrotowe rolki 
nienapędzane, przestawne względem rolek górnych 
/1/. Zarówno rolki górne /1/, jak i rolki dol
ne /2/ są złożone z segmentów i mają po złoże
niu profil odpowiadający zewnętrznemu i wew
nętrznemu zarysowi przekroju poprzecznego kształ
townika. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B24B 01(21) 87629 (22) 89 06 19 
(71) Politechnika Krakowska im. Tadeusza 

Kościuszki, Kraków 
(72) Przybylski Lucjan 
(54) Głowioa uohwytu oboiągaoza diamentowego 

ściernic 
(57) Głowica ma zamocowany obrotowo na trzpieniu 
w podstawce /6/ korpus /1/, w którym wykonane 
są dwa gniazda na oboiągacze /4/ osadzone w 
tulejkach obrotowyoh /3/. Oś trzpienia jest 
prostopadła do osi obu gniazd tulejek obroto-
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wych/3/. Gniazda usytuowano są prostopadle 
względem siebie- Korpus /1/ ma dwie prostopa
dłe powierzchnia boczne /7/, ograniczające 
kąt obrotu względem podstawki /6/ do 90" 
przez oparcie aię o powierzchnię /8/ podstawki 
/6/ w obu skrajnych położeniach roboozyoh. 
jeden obciągacz /4/ głowicy używany jest do 
wykonania faz kształtowania i czyszczenia 
powierzchni roboczej ściernicy, drugi stoso
wany jest wyłącznie do końoowego przejścia 
ostrzącego. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B24B U1 21 87649 22 89 06 22 
(75) Kapuściński Maciej, Radom, 

Tarwaoki Janusz, Kielce 
(54) Urządzenie do czyszczenia i wygładzania 

powierzchni 
(57) Urządzenie ma korpus /I/, do którego 
zamocowana jest tarcza gumowa /3/ i tarcza 
ścierna /2/. Obie tarcze przykręcone są przy 
pomooy wkręta /9/ i podkładki /8/ do nakrętki 
/7/, która zaciśnięta jest w korpusie /1/. 
Trzpień kulisty /4/ osadzony w korpusie /I/ 
przy pomooy tulejki /5/, sprężyny dociskowej 

/6/ oraz kołka /10/ przenosi obroty z wiertar
ki z jednoczesnym zawsze równoległym położeniem 
tarczy ściernej /2/ do czyszczonej powierzchni. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B24B U1(21) 87695 (22) 89 06 28 

4(51) B25J U1 (21) 87889 ^2) 89 06 20 
(711 Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, 

Gliwice 
(72) Zieliński Jarosław, Madejski Janusz 
(54) Zmieniacz chwytaków 
(57) Zmieniacz chwytaków ma trzy elementy 
blokujące /5/ umieszczone promieniowo we wspól
nym korpusie /1/. Tłok /4/ siłownika zaopatrzo
ny jest w stożkową końcówkę. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) B24B U1 (21) 87638 (22) 89 06 20 
(71) Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw 

i Urządzeń Hutniozych "Hutmasżprojekt" -
HAPEKO", Katowioe 

(72) Klimczak Feliks, Kędzierski Paweł, 
Mozdyniewioz Jacek 

(54) Przegub mechanizmu docisku zwłaszcza 
ściernicy 

(57) Przegub mechanizmu docisku, zwłaszcza 
ściernicy mający nośną ramę, do której zamo
cowane są w obudowach tuleje oczkowe, przy 
czym w tulejach oczkowych osadzona jest na 
łożyskach oś przegubu z zamocowaną na sztywno 
konstrukcją wähliwą mechanizmu docisku, chara
kteryzuje się tym, że tuleje /3/ oczkowe są 
symetrycznie dwudzielne, w których od strony 
konstrukcji wahliwej /5/ osadzone są łożyska 
/6/ zamocowane na czopach /7/ osi /8/ prze
gubu, zaś długość osi /8/ przegubu jest mniej
sza od wewnętrznego prześwitu obudów /2/ sta
nowiących stałe elementy nośnej ramy /1/. 

/I zastrzeżenie/ 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ceramiki 
Elektrotechnicznej "CEREL", Boguchwała 

(72) Dziadkowiec Jan, Nowak Ryszard 
(54) Trzpień szlifierski rozprężny do mocowania 

izolatorów przepustowych 
(57) Trzpień szlifierski ma sztywny trzpień 
/I/ z gwintowymi końcówkami, na którym osadzone 
są cztery zespoły rozprężne do mocowania izola
tora /2/ i jego naddatków technologicznych /11/. 
Zespoły rozprężne przeznaczone do mocowania 
izolatora /2/ osadzone są bezpośrednio na trzpie
niu /1/, natomiast zespoły rozprężne do mocowa
nia naddatków technologicznych /11/ osadzone 
są luźno na tulejach dystansowych /8/ zespołów 
mocujących izolator /2/. Każdy zespół rozprężny 
mocujący izolator /2/ składa się z tulei nośnej 
/4/f dwóoh taroz dociskowych /6/ i gumowej wkładki /7/ w kształoie pierścienia, osadzonych prze
suwnie na tulei nośnej /4/ oraz z tulei dystan
sowej /8/ umieszczonej pomiędzy jedną z tarcz 
dociskowych /6/ a nakrętką /10/ osadzoną na 
gwintowej końcówce trzpienia /1/. 

Zespół rozprężny mocująoy naddatki technolo
giczne /11/ ma nakrętkę /17/ osadzoną na tulei 
nośnej /12/ tego zespołu. /3 zastrzeżenia/ 
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4(51) B28B U1 (21) 87696 (22) 89 06 28 
(71) Spółdzielnia Pracy Ekspertyz i Wdrożeń 

Budowlanyoh "BUDOEKSPERT" przy 
Politechnice Lubelskiej, Lublin 

(72) Zarębski Włodzimierz, Karasek Wiesław 
(54) Urządzenie do formowania półfabrykatów 

betonowych 
(57) W urządzeniu na górnych elementach 
konstrukcji ramy /1/, na ozworoboku /9/ prze
gubowym, nierozłącznym zamocowana jest prze
gubowo płyta wypyohaoza /10/ z rękojeścią 
/11/, połączona ze stopą wypyohaoza /13/ 
pionowymi szpilkami /12/ wypychacza o długości 
nieco większej od wysokości formy /8/. Na 
ramie /1/ zamocowana jest obrotowo zapadka 
/14/ ograniczająca od góry położenie płyty 
wypyohaoza /10/, a na górnej krawędzi formy, 
pod zapadką zamocowany jest zderzak /15/ 
otwierający zapadkę. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B29C U1(21) 87687 (22) 89- 06 27 
(71) Dolnośląskie Zakłady Artykułów Technicz

nych "NORTECH", Głuszyoa 
(72) Strzałba-Konewozyńska Maria, Ratajczyk 

Tadeusz, Duława Ryszard 
(54) Ustnlk do pasów o przekroju trapezowym 
(57) Ustnik ma wejśoie stanowiące 30% oałej 
jego długości i część formującą zakończoną 

wyjściem, prsy czym przekrój poprzeczny częśoi 
foaująoej i wyjścia ma kształt stylizowanego 
trapezu, którego podstawy /8/, /9/ oraz boki 
yiO/ wykonane są w poataoi łuków połączonych 
na wierzchołkach łukami narożnymi /11/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B43L U1 (21) 87660 (22) 89 06 23 
(71) WZGS "Samopomoc Chłopska1* Mechaniczne 

Zakłady Produkcyjne, Lublin 
(72) Pyra Józef K. 
(54) Przyrząd kreślarski 
(57) Przyrząd kreślarski charakteryzuje się 
tym, że bieżnia pionowej prowadnicy /I/ i po
ziomej prowadnicy /8/ ma w przekroju poprzecz
nym kształt prostokąta o zaokrąglonych krawę-
dziaoh, a płyta /5/ połączona jest zawiasem /6/ 
z dłuższym ramieniem belkowego wspornika /7/ 
połączonego z kolei rozłącznie z końcem poziomej 
prowadnicy /8/. Do drugiego końoa poziomej pro-
wadnioy /8/ zawieszona jest wiodąoa rolka /17/, 
przy pomooy wspornika i śruby. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B43L Ul 21 87661 22 89-06 23 

(71) Mechaniczne Zakłady Produkcyjne WZGS 
"Samopomoc Chłopska", Lublin 

(72) Pyra Józef K. 
(54) Gżowioa kreślarska 
(57) Głowica według wzoru charakteryzuje się 
tym, że korpus /2/ ma wybranie /5/i rynnowy 
kanał, w którym usytuowany jest przyoisk /7/, 
a w przycisku /7/ osadzony jest koniec spręży
ny /8/, zaś drugi koniec sprężyny /8/ osadzony 
jest » korpusie /2/, przy czym we wspomej pły-
oie /1/ są prostokątne otwory, blokujące stoż
kowy konieo przycisku /7/. /I zastrzeżenie/ 

5 8 7 
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4(51) B62B U1(21) 87710 (22) 89 06 29 
(75) Chyży Władysław, Poznań 
(54) Wózek wędzarniczy 
(57) Wózek wędzaraiczy w kształcie litery 
"Z" ma budowę modułową wykonaną z rur, przy 
czym moduł podstawy wózka /1/ połączony jest 
rozłącznie z modułami ram bocznych /2/, któ
re w górnej części połączone są rozłącznie 
łącznikiem /3/. Moduł podstawy wózka /1/ ma 
na końcach rur bocznych tuleje z otworami 
fasolkowymi i tuleje z otworami cylindryczny
mi, w których osadzone są moduły ram bocznych 
/2/ z pierścieniami oraz półkami. Do rur 
bocznych mocowane są wsporniki kół jezdnych 
/1G/ osadzonych obrotowo na osiach /11/. Osie 
/11/ zabezpieczone są przed obrotem przetyozką 
/12/. Moduły ram bocznych /2/ psadzone są w 
tulejach modułu podstawy wózka /1/. Dłuższy 
koniec rury pionowej modułu ramy bocznej /2/ 
zakończony jest gwintowanym korkiem i stanowi 
czop dla tulel łącznika /3/, który łącząc 
moduły ram bocznych /2/ zapewnia odpowiednią 
sztywność wózka wędzarniczego. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) B62J U1 (21) 87616 (22) 89 06 19 
(75) Tomaszewioz Mirosław, Warszawa 
(54-) Koszyk zakupowy rowerowy 
(57) Koszyk oharakteryzuje się tym, że jego 
siatka /1 ma dwustronnie obniżone dno ozęśoi 
bocznych w stosunku do części środkowej dna 
koszyka. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B65D U1(21) 87614 (22) 89 06 19 
(75) Derlicki Ryszard. Warszawa 
(54) Korek, zwłaszcza do butelki 
(57) Korek ma pokrywkę /1/ osadzoną na trzpie
niu /2/ w dolnej części zakończonym łbem /3/, 
przy czym na trzpieniu /2/ pomiędzy wewnętrzną 
ścianką pokrywki /1/ i wewnętrzną powierzchnią 
łba /3/ osadzone są gumowe elementy /4/ i /5/ 
w kształcie walców, przedzielone płytką /6/. 
Do górnej krawędzi trzpienia /2/ wystającego 
ponad powierzchnię pokrywki /1/ przymocowana 
jest wahliwie mimośrodowa dźwignia /7/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B65D U1(21) 87664 (22) 89 06 23 
(75) Iwuć Stanisław, Gdańsk 
(54) Uchwyt pojemnika do zbioru, transportu 

i magazynowania owooow o delikatnej 
strukturze 

(57) Uohwyt z tworzywa sztucznego stanowiąc 
płaską, elastyczną konstrukcję zawiera ohwytną 
część /1/ z symetryoznym przewężeniem, na koń-
caoh której ukształtowane są obustronne wzmac
niające występy przeohodzące w oporowe elementy 
/4/. Przekrój poprzeczny symetryoznego przewęże
nia ma kształt zbliżony do profilu dwuteowego. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B65G U1 (21) 87673 (22) 89 06 27 
(75) Łuczyński Jerzy, Warszawa 
(54") Uohwyt 
(57) Uohwyt ma podstawę /1/ o zarysie prosto
kątnym, która jest połączona trwale z obejmą /2/ 
mającą kształt wycinka pierścienia. Obejma /2/ 
ma na swojej powierzohni zewnętrznej wypusty 
/3/ i /4/ a jej końoe są połączone z dwoma 
obejmami /5/ i /6/ mającymi kształt wycinka 
pierśoienia. Obejmy /5/ i /6/ są połączone ze 
sobą w sposób trwały i posiadają na swoioh koń-
caoh płaskie powierzchnie. Na wewnętrznej po
wierzchni obejmy /6/ znajduje się wypust. Na 
końoaoh obejmy /2/ znajdują się płaskie powierz-
ohnie. /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) B66c U1(21) 87650 (22) 89 06 22 
(71) Fabryka Maszyn Budowlanych "BUMAR-

FAMABA", Głogów 
(72) Szyrner Mirosław, Ołówka Marek, 

Mielczarek Wiktor 

(54) Wysięgnik teleskopowy 
(57) Wysięgnik ma podstawowy człon /1/ i pierw
szy wysuwny człon /2/ o przekroju poprzecznym 
prostokątnym. Natomiast drugi wysuwny człon /3/ 
ma przekrój trapezowy. W górnej części trójkąt
nego przekroju przestrzeni pomiędzy bocznymi 
ściankami członów /2/ i /3/ prowadzona jest 
lina /5/ teleskopowania. /1 zastrzeżenie/ 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

4(51) C02P U1 (21) 87701 (22) 89 06 28 
(71) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "AKWEL", 

Spółka z o.o., Poznań 
(72) Kurbiel Jerzy, Mucharska-Stypka Anna, 

Stojek Ryszard, Górniak Stanisław, 
Strożyk Jan, Frąckowiak Jacek, Siwa 
Zbigniew, Kosakowski Aleksander 

(54) Bioreaktor laboratoryjny 
(57) Bioreaktor ma postać prostopadłościenne-
go wielokomorowego zbiornika wykonanego ze 
szkła organicznego osadzonego na podstawie. 
Komory /15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/ są 
ustawione w dwóch równoległych rzędach prze
dzielonych ścianą środkową /6/, przy ozym 
poszczególne komory /15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22/ są wzajemnie oddzielone przegrodami 
II, 8, 10/ osadzonymi w ścianach /3, 6/ i mają 
pionowe miedzadła /23/ oraz z wyjątkiem pierw
szej komory /15/ ruszty napowietrzające /24/,-
a w przegrodaoh /7, 8, 10/ i w ścianie środko
wej znajdują się przepusty. Przepust z komory 
drugiej /16/ do komory trzeciej /17/, z komo
ry czwartej /18/ do komory piąt«j /19/, oraz 
z komory szóstej /20/ do komory siódmej /21/ 
ma postać trzech otworów wykonanych w przegro
dach /&/ oraz w ścianie środkowej /6/ rozmie
szczonych wzdłuż linii pionowej, natomiast 
przepust z komory trzeoiej /17? do komory czwar
tej /18/, z komory piątej /19/ do komory szós
tej /20/ oraz z komory siódmej /21/ do komory 
ósmej /22/ ma postać prostokątnego otworu utwo
rzonego pod uniesioną przegrodą pełną 11/. Na 
ścianie czołowej /4/ zbiornika umieszczony 
jest u dołu otwór wlotowy i otwór wylotowy 

oraz u góry otwór przelewowy. Na wspornikach 
/25/ przykręconyoh do ścian /3, 6/ zbiornika 
osadzone są podstawy silników napędu mieszadeł. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) C09J U1(21) 87708 (22) 89 06 29 
(75) Walczak Piotr, Łódź 
(54) Materiał warstwowy podzielony 

w postaci naklejek 
(57) Materiał warstwowy ma kształt czworokąta 
i zawiera warstwę /2/ mającą wykonane trwale 
oznaczenia /3/, warstwę /4/ masy samoprzylepnej 
oraz warstwę /5/ nośnika i jest ponaoinany na 
całej powierzchni prostopadłymi względem siebie 
nacięoiami /ć/, dochodzącymi do warstwy /5/ 
nośnika. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C23C U1 (21) 87656 (22) 89 06 23 
(71) Fabryka yrządzeń Mechanicznyoh "PONAR-

OSTRZESZOW", Ostrzeszów 
(72) Boohyński Henryk, Wencel Leszek, 

Lachowski Bogdan 
(54) Wanna, zwłaszoza do fosforanowania 
(57) Wanna ma w zewnętrznej ozęści /2/ umiesz-
ozoną część /I/ wewnętrzną. Pod spodem części 
yy/ wewnętrznej są grzałki /3/ usytuowane 
w osłonach /4/. /1 zastrzeżenie/ 
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.4(51) C25D U1(21) 87657 (22) 89 06 23 
(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji Automa

tyzacji i Elektroniki Górniczej 
"POLMAG^EMAG" Fabryka Zmechanizowanych 
Obudów Soianowych "FAZOS", Tarnowskie 
Góry 

(72) Kierat Zbigniew, König Roman, 
Witek Krzysztof 

(54) Osłona galwanizeraka fazy rury oylindra 
(57) Osłona galwanizerska fazy rury oylindra 
ma sztywny pierścień dociskowy /1/, w którym 
osadzone jest wypełnienie /2/ z materiału ela
stycznego. Do bocznej powierzchni pierścienia 
/1/ zamocowane są naprzemianlegle swoimi dol
nymi końcami dwa elementy sprężyste /3/ 

/2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ E 

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

4(51) E02D U1 (21) 87641 (22) 89 06 20 

(71) Przeds i ęb iors two E k s p l o a t a c j i Węgla 
"Południe" Kopalnia Węgla Kamiennego 
"MOSZCZENICA", J a s t r z ę b i e Zdrój 

(72) Kaoy Jan, S t e f a n i k Zdzisław 

(54) Wkład zabezpieczający szczelinę 
podziemnego przepustu wodnego 

(57) Wkład charakteryzuje się tym, że pod 
sąsiednimi, segmentowymi pokrywami betonowymi 
/2a/ ze szczeliną dylatacyjną podziemnego 
przepustu wodnego /2/ jest rozparty górny ze
staw wkładu zabezpieczającego /3/ zawierający 
dwie identyczne, górne rozpory płytowe /5? w 
kształcie półkola, na które jest nałożony 
odoinek taśmy przenośnikowej /6/. Górna rozpora 
/5/ stanowi dwie koliśoie ukształtowane płyty 
boozne /5a i 5b/ oraz jedną płytę środkową 
/5o/, rozparte dwiema śrubami rozporowymi /10/. 
Na wkładach betonowych /16/ z wtopionymi pręta
mi oporowymi w koryoie wodnym sąsiednich, se
gmentowych płyt fundamentowych /2b/ ze szczeliną 
dylatacyjną podziemnego przepustu wodnego /2/ 
jest rozparty dolny zestaw wkładu zabezpie
czającego /4/, zawierający dwie identyczne 
dolne rozpory płytowe /14/ w kształoie półkola, 
pod które jest podłożony drugi odcinek taśmy 
przenośnikowej /15/. Dolna rozpora płytowa 
/14/ stanowi dwie koliście ukształtowane pły
ty boczne /14a, 14b/ rozparte śrubę rozporową 
/21/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) E03F U1(21) 87651 (22) 89 06 22 
(71) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "AKWEL" 

Spółka z o.o., Poznań 
(72) Tomczak Zygmunt, Patalas Aleksander 
(54) Wtórny osadnik radialny 
(57) Wtórny osadnik radialny zawiera koryto 
przelewowe /10/, przesłonę, obrotowy pomost 
zgarniacza ze zgrzebłami osadu oraz zgrzebłem 
częśoi pływająoyoh. 

Pomiędzy przesłoną, a korytem przelewowym 
/10/ znajduje się komora zrzutowa /11/, z któ
rą związana jest rura spustowa /14/. Komora 
zrzutowa /11/ ma u góry dźwignię otwierającą 
/12/, a do pomostu zamocowana jest krzywka /13/ 
sterująca pracą komory zrzutowej /11/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) E04B U1(21) 87615 (22) 89 06 19 
(71) Żerańska Fabryka Elementów Betoniarek!eh 

"FAELBET", Warszawa 
(72) Pasterz Krzysztof, Guraj Krzysztof, 

Kordowskl Remigiusz, Henryoh Jarosław, 
Chojnaoki Tadeusz 
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(54) Prefabrykowana płyta stropowa 
(57) Płyta ma żebra nośne, żelbetowe /3/ 
uformowane wzdłuż obrzeży i połączone od do
łu żelbetową warstwą /1/, na której umiesz
czony jest materiał izolacyjny,stanowiący 
wypełnienie /4/ przestrzeni pomiędzy żebrami 
/3/ i warstwą /1/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) E04B U1(21) 87652 (22) 89 06 22 
(71) Germon Spółka z o.o. Budowlane Przed

siębiorstwo Projektowo-Wykonawcze, Łódź 
(72) Marchwicki Andrzej 
(54) Strop gęstożebrowy z ryglem żelbetowym 
(57) Strop ma pierwsze ďwa rzędy niższych 
pustaków /1/ stropowych, które przylegają jed
nymi bokami do obu naprzeciwległych stron 
żelbetowego rygla /2/, a przeciwnymi bokami 
przylegają do poziomych rzędów równoległych 
wyższych pustaków /3/ stropowych. Nad pustaka
mi l"\/, między rzędami pustaków /J/ a ryglem 
12/,strop ma betonowe wypełnienia /5/ związa
ne z ryglem /2/ i nadające mu kształt teowy 
w przekroju poprzecznym. /1 zastrzeżenia/ 

4(51) E04B U1(21) 87688 (22) 89 06 27 
(71) Pracownie Konserwacji Zabytków, Wrooław 
(72) Perchla Sławomir, Jarema Stanisława 
(54) Urządzenie do nasycania murów oieozą 

hydrofobową 
(57) Urządzenie ma na dwukołowym wózku /1/ 
zamocowany zbiornik /2/ oraz agregat pompowy 
/3/ połączony ze zbiornikiem /1/. Zbiornik 

/I/ w swym wnętrzu ma filtr /4/ i mieszadło 
/5/, zaś agregat pompowy /3/ wyposażony jest 
w zawór redukcyjny /6/i manometr /7/. Agregat 
pompowy /3/ za pomooą elastycznego przewodu 
/8/ połączony jest z kolektorem /9/, od którego 
odchodzi kilka krótkioh przewodów /10/ zakoń
czonych końcówkami iniekcyjnymi /11/. Każda 
końoówka /11/ zbudowana jeBt ze śruby /1 2/ 
z przelotowym otworem, przy czym na śrubę /12/ 
między łbem /13/ a nakrętką /14/ nałożona jest 
elastyczna tuleja /15A Na wejściu końcówki 
iniekcyjnej /11/ zamocowany jest zawór zwrotny 
/16/ w formie smarowniczki. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) E04B 
E04C 

U1(21) 87698 (22) 89 06 28 

(75) Giercarz Ryszard, Łódź 
(54) Płyta izolacyjna 
(57) Płyta izolacyjna składa się z wiórowo-
cementowej warstwy /1/ oraz z krylaminowej 
warstwy /2/. Warstwy /1,2/ są połąozone trwale 
za pomocą kleistej warstwy /3/ lepiku. 

/1 zastrzeżenie/ 

5(51) E04B U1(21) 88253 C22) 89 09 H 
(71) INSTBUD Sp. z o.o., Morąg 
(72) Gołoś Andrzej, Rzeczkowski Jakub, 

Obuchowioz Bogusław 
(54) Prefabrykowana, kątowa wkładka lzolaoyjna 
(57) Prefabrykowana kątowa wkładka izolaoyjna 
ma po obu stronaoh płyty /'i/ wypusty /2/ o 
przekroju jaskółozego ogona, przesunięte wzglę
dem siebie na przeoiwległyoh płaszczyznach 
o jedną podziałkę, oraz wzdłuż dwóch bocznych, 
najmniejszych płaszozyzn /3/ rowki /4/ w kształ-
ole ozworokąta. /1 zastrzeżenie/ 
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5(51) E04B U1(21) 88254 (22) 89 09 14 
(71) INSTBUD, Sp. z o.o., Morąg 
(72) Gołoś Andrzej, Rzeczkowski Jakub, 

Obuchowicz Bogusław 
(54) Prefabrykowana, kątowa wkładka Izolacyjna 
(57) Prefabrykowana kątowa wkładka izolacyjna 
ma po obu stronach płyty /1/ wypusty /2/ o 
przekroju jaskółczego ogona, przesunięte wzglę
dem siebie na przeciwległych płaszczyznach o 
jedną podziałkę, oraz wzdłuż dwóch bocznych, 
najmniejszych płaszczyzn /3/ z jednej strony 
rowek /4/ w kształcie czworokąta, a z drugiej 
wypust o takim samym kształcie. /1 zastrzeżenie/ 

5(51) E04B U1(21) 88255 (22) 89 O? 14 

(71) INSTBUD Sp. z o.o., Morąg 
(72) Gołoś Andrzej, Rzeczkowski Jakub, 

Obuohowicz Bogusław 
(54) Prefabrykowana, kątowa wkładka izolacyjna 
(57) Prefabrykowana kątowa wkładka izolacyjna 
ma po obu stronach płyty /1/ wypusty /2/ o 
przekroju jaskółczego ogona, przesunięte wz
ględem siebie na przeciwległych płaszczyznach 
o jedną podziałkę, oraz wzdłuż dwóoh bocznych, 
najmniejszych płaszczyzn /3/ rowki /4/ w 
kształcie półkola. /I zastrzeżeni«/ 

5(51) E04B 111(21) 88256 (22) 89 09 14 

(54) Prefabrykowana, kątowa wkładka izolacyjna 
(57) Prefabrykowana kątowa wkładka izolacyjna 
po obu stronach płyty /1/ wypusty /2/ o prze
kroju jaskółczego ogona, przesunięte względem 
siebie na przeoiwległyoh cłaszczyznach o jedną 
podziałkę, oraz wzdłuż dwóch bocznych, najm
niejszych płaszczyzn /3/ z jednej strony rowek 
/4/ w kształcie półkola, a z drugiej wypust 
o takim samym kształcie. /1 zastrzeżenie/ 

5(51) E04B U1(21) 88257 (22) 89 09 14 
(71) INSTBUD Sp.z o.o., Morąg 
(72) Gołoś Andrzej, Rzeczkowski Jakub, 

Obuchowicz Bogusław 
(54) Prefabrykowana, kątowa wkładka izolacyjna 
(57) Prefabrykowana kątowa wkładka izolacyjna 
ma po obu stronach płyty /1/ wypusty /2/ o 
przekroju jaskółozego ogona, przesunięte wzglę
dem siebie na przeciwległych płaszozyznach o 
jedną podziałkę, oraz wzdłuż dwóch bocznych 
najmniejszych płaszczyzn /3/ rowki /4/ w 
kształcie trójkąta. /1 zastrzeżenie/ 

(71) INSTBUD Sp. z o.o., Morąg 
(72) Gołoś Andrzej, Rzeczkowski Jakub, 

Obuchowicz Bogusław 

5(51)-E04B U1(21) 88258 - (22) 89 09 14 
(71) INSTBUD Sp. z o.o., Morąg 
(72) Gołoś Andrzej, Rzeczkowski Jakub, 

Obuchowicz Bogusław 
(54) Prefabrykowana, kątowa wkładka izolacyjna 
(57) Prefabrykowana kątowa wkładka Izolacyjna 
ma po obu stronach płyty /1/ wypusty /2/ o 
przekroju jaskółozego ogona, przesunięte wzglę
dem siebie na przeoiwległyoh płaszczyznach o 
jedną podziałkę, oraz wzdłuż dwóch bocznych, 
najmniejszych płaszczyzn /3/ z jednej strony 
rowek /4/ w kształcie trójkąta, a z drugiej 
wypust o takim samym przekroju. /1 zastrzeżenie/ 
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5(51) E04B U1 (21) 88259 (22) 89 09 14 
(71) INSTBUD 3p. z o.o., Morąg 
(72) Gołoś Andrzej, Rzeczkowski Jakub, 

Obuchowicz Bogusław 
(54) Prefabrykowana, kątowa wkładka izolacyjna 
(57) Prefabrykowana kątowa wkładka izolacyjna 
po obu atronaoh płyty /1/ wypusty /2/ o prze
kroju jaskółczego ogona, przesunięte względem 
siebie na przeciwległych płaszczyznach o jedną 
podziałkę, oraz wzdłuż dwóch bocznyoh, naj
mniejszych płaszczyzn /3/ rowki /4/ w kształ
cie trapezu. /1 zastrzeżenie/ 

5(51) E04B U1(21) 88260 (22) 89 09 14 
(7tt "INSTBUD" Spółka z o.o., Morąg 
(72) Oołoś Andrzej, Rzeczkowski Jakub, 

Obuohowicz Bogusław 

(54) Prefabrykowana kątowa wkładka izolacyjna 
(57) Prefabrykowana kątowa wkładka izolacyjna 
ma po obu atronaoh płyty /!/ wypusty o kształcie 
jaskółczego ogona, przesunięte względem siebie 
na przećiwległyoh płaszczyznach o jedną podział
kę, oraz wzdłuż dwóch bocznyoh, najmniejszych 
płaszczyzn /3/ ma z jednej strony rowek /4/ 
w kształcie trapezu a z drugiej wypust /5/ o 
takim samym przekroju. /1 zastrzeżenie/ 

5(51) E04B U1(21) 88261 (22) 89 09 14 
(71) INSTBUD Spółka z o.o., Morąg 
(72) Gołoś Andrzej, Rzeczkowski Jakub, 

Obuchowloz Bogusław 
(54) Prefabrykowana kątowa wkładka izolacyjna 
(57) Prefabrykowana kątowa wkładka izolacyjna 
ma po obu stronach płyty /1/ wypusty /2/ o 
przekroju jaskółozego ogona, przesunięte wzglę
dem siebie na przeciwległych płaszczyznach o 
jedną podziałkę, oraz wzdłuż dwóch bocznych, 
najmniejszych płaszczyzn /3/ rowki /4/ w kształ
cie jaskółczego ogona. /1 zastrzeżenie/ 

5(51) E04B U1(21) 88262 (22), 89 09 14 
(71) INSTBUD Spółka z o.o., Morąg 
(72) Gołoś Andrzej, Rzeczkowski Jakub, 

Obuchowicz Bogusław 
(54) Prefabrykowana kątowa wkładka izolacyjna 
(57) Prefabrykowana kątowa wkładka izolacyjna 
ma po obu atronaoh płyty /1/ wypusty /2/ o 
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przekroju jaskółczego ogona, przesunięte 
względem siebie na. przeciwległych płaszczyz
nach o jedną podziałkę, oraz wzdłuż dwóch 
bocznych, najmnie jszyoh płaszczyzn /3/ z ** 
jednej strony rowek /4/ w kształoie jaskół
czego ogona a z drugiej wypust /5/ o takim 
samym przekroju. /1 zastrzeżenie/ 

5(51) E04B U1 (21) 88263 (22) 89 09 14 
(71) INSTBUD Spółka zo.o., Morąg 
(72) Gołoś Andrzej, Rzeczkowski Jakub, 

Obuohowloz Bogusław 
(54) Prefabrykowana kątowa wkładka Izolacyjna 
(57) Prefabrykowana kątowa wkładka izolacyjna 
ma po obu stronach płyty /1/ wypusty /2/ o 
przekroju jaskółczego ogona, przesunięte wzglę
dem siebie na przeciwległych płaszczyznach 
o jedną podziałkę, oraz dwie boczne, najmniej
sze płaszczyzn; /3/ proste /1 zastrzeżenie/ 

5(51) E04B U1 (21) 88264 (22) 89 09 14 
(71") INSTBUD Spółka z o.o., Morąg 
(72) Gołoś Andrzej, Rzeozkowski Jakub, 

Obuchowicz Bogusław 
(54) Prefabrykowana wkładka izolacyjna 
(57) Prefabrykowana wkładka izolacyjna ma 
po obydwu stronach wypusty /2/ o przekroju 

jaskółozego ogona, przesunięte względem siebie 
na przeciwległych płaszczyznach o jedną po
działkę, oraz wzdłuż dwóch bocznych, najmniej
szych płaszczyzn z jednej strony rowek prowadzą
cy /4/ o przekroju trapezu a z drugiej wypust 
/5/ o takim samym przekroju. /1 zastrzeżenie/ 

5(51) E04B U1(21) 88265 (22) 89 09 H 
(71) INSTBUD Spółka z o.o., Morąg 
(72) Gołoś Andrzej, Rzeczkowski Jakub, 

Obuchowicz Bogusław 
(54) Prefabrykowana wkładka izolacyjna 

(57) Prefabrykowana wkładka izolacyjna mi po 
obydwu stronach wypusty /2/ o przekroju jaskół
czego ogona, przesunięte względem siebie na 
przeciwległych płaszczyznach o jedną podziałkę, 
oraz wzdłuż dwóch bocznych, najmniejszych pła
szczyzn rowki prowadzące /4/ o przekroju tra
pezu. /1 zastrzeżenie/ 

5(51) E04B U1(21) 88266 (22) 89 09 14 

(71) INSTBUD Spó łka z o . o . , Morąg 
(72) Gołoś A n d r z e j , Rzeczkowski J a k u b , 

Obuchowicz Bogusław 
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(54) Prefabrykowana wkładka izolacyjną 
(57) Prefabrykowana wkładka izolacyjna ma po 
obydwu stronach wypusty /2/ o przekroju Ja
skółczego ogona, przesunięte względem siebie 
na przeciwległych płaszczyznach o jedną po-
działkę, oraz wzdłuż dwóch bocznych, najmniej
szych płaszczyzn z jednej strony rowek prowa
dzący /4/ o przekroju jaskółczego ogona, a z 
drugiej wypust /5/ o takim samym przekroju. 

/I zastrzeżenie/ 

5(51) E04B U1 (21) 88267 (22) 89 09 14 
(71) 
(72) 

INSTBUD Spółka z o.o., Morąg 
Gołoś Andrzej, Rzeczkowski Jakub, 
Obuchowicz Bogusław 

(54) Prefabrykowana wkładka izolacyjna 
(57) Prefabrykowana wkładka izolacyjna ma po 
obydwu stronach wypusty /2/ o przekroju ja
skółczego ogona, przesunięte względem siebie 
na przeciwległych płaszczyznach, oraz wzdłuż 
dwóch bocznych, najmniejszyoh płaszczyzn /3/ 
rowki prowadząoe /4/ o przekroju Jaskołozego 
ogona. /1 zastrzeżenie/ 

5(51) E04B U 1(21) 88268 (22) 89 09 14 
(71) INSTBUD Spółka z o.o., Morąg 
(72) Gołoś Andrzej, Rzeczkowski Jakub, 

Obuchowicz Bogusław 

(54) Prefabrykowana wkładka izolacyjna 
(57) Prefabrykowana wkładka izolacyjna ma po 
obydwu stronach wypusty /2/ o przekroju jaskół
czego ogona, przesunięte względem siebie na 
przeciwległych płaszczyznach o jedną podział-
kę, oraz wzdłuż dwóoh bocznych, najmniejszyoh 
płaszczyzn /3/ płaszczyzny proste. 

/1 zastrzeżenie/ 

5(51) E04B Ul (21) 88269 (22) 89 09 14 
(71) INSTBUD Spółka z o.o., Morąg 
(72) Gołoś Andrzej, Rzeczkowski Jakub, 

Obuohowicz Bogusław 
(54) Prefabrykowana wkładka izolacyjna 
(57) Prefabrykowana wkładka izolacyjna ma po 
obydwu stronaoh wypusty /2/ o przekroju jaskół
czego ogona, przesunięte względem siebie na 
przeciwległych płaszczyznaoh o jedną podziałkę, 
oraz wzdłuż dwóch bocznych, najmniejszych pła
szczyzn /3/ z jednej strony rowek /4/ o prze
kroju trójkąta a z drugiej wypust /5/ o tym 
samym kształcie. /1 zastrzeżenie/ 

5(51) E04B U1(21) 88270 (22) 89 09' 14 
(71) INSTBUD Spółka z o.o.. Morą*, 
(72) Gołoa Andrzej, Rzeozkowski Jakub, 

Obuchowioz Bogusław 



102 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 7 7425/ 1990 

(54) Prefabrykowana wkładka izolacyjna 
(57) Prefabrykowana wkładka izolacyjna ma po 
obydwu stronach, wypusty /2/ o przekroju Ja
skółczego ogona, przesunięte względem siebie 
na przeciwległych płaszczyznach o jedną po-
działkę, oraz wzdłuż dwóch bocznych, najmniej
szych płaszczyzn /3/ rowki /4/ o przekroju 
trójkąta. /1 zastrzeżenie/ 

5(51) E04B U1 (21) 88271 (22) 89 09 H 
(71) INSTBUD Spółka z o.o., Morąg 
(72) Gołoś Andrzej, Rzeczkowski Jakub, 

Obuchowicz Bogusław 
(54) Prefabrykowana wkładka izolacyjna 
(57) Prefabrykowana wkładka izolacyjna ma po 
obydwu stronach wypusty /2/ o przekroju ja
skółczego ogona, przesunięte względem siebie 
na przeciwległych płaszczyznach o jedną po-
działkę, oraz wzdłuż dwóch bocznych, najmniej
szych płaszczyzn z jednej strony rowek /4/ 
o przekroju czworokąta a z drugiej wypust 
/5/ o tym samym kaztałoie. /1 zastrzeżenie/ 

5(51) E04B U1 (21) 88272 (22) B9 09 14 
(7T) INSTBUD Spółka z o.o., Morąg 
(72) Gołoś Andrzej, Rzeczkowski Jakub, 

Obuchowicz Bogusław 

(54) Prefabrykowana wkładka izolacyjna 
(57) Prefabrykowana wkładka izolacyjna ma po 
obydwu stronach wypusty /2/ o przekroju ja
skółczego ogona, przesunięte względem siebie 
na przeciwległych płaszczyznach o jedną po-
działkę, oraz wzdłuż dwóch bocznych, najmniej
szych płaszczyzn /3/ rowki /4/ o przekroju 
czworokąta. /1 zastrzeżenie/ 

5(51) E04B Ul (21) 88273 (22) 89 09 14 
(71) INSTBUD Spółka z o.o., Morąg 
(72) Gołoś Andrzej, Rzeczkowski Jakub, 

Obuchowicz Bogusław 
(54) Prefabrykowana wkładka izolacyjna 
(57) Prefabrykowana wkładka izolacyjna ma po 
obydwu stronach wypusty /2/ o przekroju jaskół
czego ogona, przesunięte względem siebie na 
przeciwległych, płaszozyznach o jedną podziałkę, 
oraz wzdłuż dwóch bocznych, najmniejszych pła-
szozyzn z jednej strony rowek /4/ o przekroju 
półkola a z drugiej strony wypust /5/ o prze
kroju półkola. /1 zastrzeżenie/ 

5(51) E04B U1(21) 88274 (22) 89 09 14 
(71) INSTBUD Spółka z o.o., Morąg 
(72) Gołoś Andrzej, Rzeczkowski Jakub, 

Obuchowicz Bogusław 
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(54) Prefabrykowana wkładka izolacyjna 
(57) Prefabrykowana wkładka izolacyjna ma po 
obydwu atronaoh wypusty /2/ o przekroju ja
skółczego ogona, przesunięte względem siebie 
na przeciwległych płaszczyznach o jedną po-
działkę, oraz wzdłuż dwóch bocznych, najmniej
szych płaszczyzn /3/ rowki prowadzące /4/ o 
przekroju półkola. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) E04C Ul (21) 87672 (22) 89 06 27 
(71) Zakład Innowacyjno-wdrożeniowy "SNOP" 

Spółka z o.o., Kobyłka k/Warszawy 
(72) Markiewioz Waoław 
(54) Pustak budowlany 
(57) Pustak oharakteryzuje się tym, że prze
dłużenia /4/ jego krótszych śoianek bocznych 
/2/ mają prostopadłe i skierowane ku sobie 
występy /5/ o tej samej długoaoi /a/, przy 
czym odstęp /b/ między tymi występami /5/ jest 
mniejszy od ich podwójnej długości, natomiast 
odległość /o/ występów /5/ od wewnętrznej 
ścianki /3/ pustaka jest większa od szerokoś
ci /d/ tego występu /5A /1 zastrzeżenie/ 

4(51) E04H U1(21) 87676 (22) 89 06 26 
(71) Biuro Projektów Kolejowych PKP, Wrooław 
(72) Paśko Leszek, Poprawa Zenon, Łabędź 

Bolesław, Hoffner Roman, Basz&k Adam, 
Aleksandrowicz, Ryszard 

(54) Słup odłacznikowy krańoowo-rozgałeźny 
dla linii średniego napięcia 

(57) Słup przeznaczony zwłaszcza do odłączania 
stacji transformatorowej słupowej od linii 

potrzeb nie trakcyjnych średniego napięoia, 
zbudowany jest z pojedynozej pełnej trakcyjnej 
żerdzi /2/, posadowionej na prefabrykowanym 
fundamencie w postaci prostopadłośoiennego 
betonowego bloku /3/, mająoego pionowy otwór 
/4/ dla osadzenia żerdzi /2/, /1 zastrzeżenie/ 

4(51) E05F UH21) 87630 (22) 89 06 19 
(75) Majewski Bogusław, Poznań; Jankowski 

Piotr, Poznań 
(54) Zespół sterujący 
(57) Zespół sterujący oharakteryzuje się tym, 
że jego wał napędzający /2/ ma nagwintowaną 
część środkową, na której osadzone są przesuw
nie dwa elementy z gwintem wewnętrznym /4/ stale 
podparte na części nieruohomej obudowy i przyle-
gająoe w swoich skrajnych położeniach do połą
czonych ze sobą sprężyną /5/ dwóch dźwigni wyłą
czników krańcowych /6/. Punkty zatrzymania skrzy
dła drzwi ustala się na nagwintowanej części 
środkowej wału napędzającego /2/ za pomooą odpo
wiedniego ustawienia elementów z gwintem wewnęt
rznym /4/. /1 zastrzeżenie/ 

•4(51) EO6B U1(21) 87617 (22) 89 06 19 
(75) Jankowski Piotr, Majewski Bogusław, 

Poznań 
(54) Drzwi garażowe uchylne 
(57) Wzór dotyozy konstrukcji drzwi uohylnyoh 
dającyoh możliwość dowolnego ustawienia punktów 
zatrzymania oraz możliwość uniknięcia uszkodzenia 
przedmiotów mogących przypadkowo znaleźć się w 
strefie przemieszczania ramy skrzydła. Drzwi 
charakteryzują się tym, że w górnej części ramy 
/1/ skrzydła, poniżej prowadników /2/, zamoco
wane jest ramię III wygięte, mające wolny konieo 
połączony przegubowo z przytwierdzonym do łań-
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cucha wózkiem, natomiast łańouch łączy koło 
łańcuchowe napędzające z kołem łańcuchowym 
wolnym, przy czym wał napędzający ma na
gwintowaną część środkową, na której osa
dzone są przesuwnie dwa elementy z gwintem 
wewnętrznym stale podparte na części nie
ruchomej obudowy i przylegające w skrajnych 
położeniach do połączonych ze sobą sprężyną 
dwóch dźwigni wyłączników krańcowych. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) E06B Ul (21) 87648 (22) 89 06 23 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej 

Budownictwa Warszawa "ZAPLECZE", 
Warszawa 

(72) Koniecki Witold, Adamczyk Tadeusz, 
Treichel Eugeniusz, Andřuszczak 
Władysław 

(54) Okno stalowe 
(57) Okno stalowe złożone z ościeżnicy oraz 
ramy okiennej zamocowanej na poziomej osi 
zawias, charakteryzuje się tym, że ościeżnicę 
tworzą stalowa rama /1/ zewnętrzna i stalowa 
raka /2/ wewnętrzna, wyprofilowane w kształcie 
zbliżonym do litery "C", między którymi wmonto
wana jest wkładka termiczna w postaci drewnia
nej ramy /3/, zamocowanej poprzez wsporniki 
/4/ i wkręty /5/ do ramy /A/ zewnętrznej i 
poprzez "złącze szwedzkie" 11/ do ramy /2/ we
wnętrznej. Ramiak okienny utworzony jest przez 
stalową ramę /11/ zewnętrzną wyprofilowaną w 
kształcie zbliżonym do litery "L" i stalową 
ramę /12/ wewnętrzną wyprofilowaną w kształ
cie zbliżonym do litery "C", między którymi 
wmontowana jest wkładka termiczna w postaoi 
ramy /13/ drewnianej wyprofilowanej w kształ
cie zbliżonym do litery "L", zamocowana pop
rzez wkręty / H / do drewna do ramy /11/ ze
wnętrznej, a poprzez "złącze stwedzkie" /15/ do 
ramy /12? wewnętrznej ramiaka okiennego. 

/1 zastrzeżenie/ 

4C5D E21B UK21) 87707 (22) 88 06 28 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy 

Górnictwa Odkrykowego "POLTEGOR" Ośrodek 
Naukowo-Badawczy, Wrocław 

(72) Ukleja Kazimierz, Ukleja Janusz 
(54) Ręczna wyciągarka żerdzi 

(57) Wyciągarka ma płytę podstawy /1/, zamoco
wane na niej dwa wsporniki pionowe wysokie /2/ 
i dwa wsporniki pionowe niskie /3/ oraz dźwignie 
/4/ zamocowaną obrotowo we wspornikach pionowych 
wysokich /2/. Do wyciągania żerdzi służą zestaw 
podnoszący, który stanowią koła /15/ z osiami 
obrotu /14/ osadzonymi mimośrodowo, oraz zespół 
blokujący żerdź /16/, który stanowią koła /19/ 
z osiami obrotu /20/ osadzonymi mimośrodowo. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) E21P U1 (21) 87645 (22) 89 06 21 
E21C 

(71) Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla 
"Południe" Kopalnia Węgla Kamiennego 
"RYMER", Rybnik 

(72) Sznajder Wilhelm, Herok Jaoek, 
Wojaozek Kornel, Pyszny Eryk 

(54) Hydrauliczne urządzenie do przemieszczania 
dużyoh elementów urządzeń gornlozyoS 

(57) Urządzenie ma w osi wzdłużnej przyspągo-
wej płyty, zakotwionej na narożach rozporowymi 
stojakami pomiędzy równolegle ułożonymi hydrau
licznymi siłownikami /5/ zawieszonymi w zawia
sowych zaczepach /8/ przytwierdzonych do przy-
spągowej płyty, ustawione posobnie krzyżowe 
uohwyty /9/, z któryoh pierwszy zamocowany jest 
bezpośrednio do samej przyspągowej płyty, a dru
gi wbudowany jest do przesuwnej głowicy /6/ 
połączonej przegubowo z tłoozyskami dwóch hy
draulicznych siłowników /5/. Zapadki za kształ
townikami krzyżowych uchwytów /9/ wsparte są na 
ogniwach pociągowego łańcucha tak, że pracują 
na przemian w zależności od kierunku ruchu tło-
czysk hydraulicznych siłowników /5/> 

/1 zastrzeżenie/ 
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4(51) F21V U1(21) 87699 (22) 89 Oć 28 
(75) Płotka Jan, Chojnice 
(54) Lampa oświetleniowa 
(57) Lampa oświetleniowa mająca oprawę klo
sza z umocowaną na niej oprawą żarówki cha
rakteryzuje się tym, że zawiera umieszczony 
przeciwległe na oprawie /4/ klosza /5/ zatrzask 
/1/ ze sprężyną /2/ i podkładkę sprężystą 
/6/, przy czym zatrzask /1/ ma zaczep 77/ do 
wczepiania w kołnierz klosza /5/. 

/1 zastrzeżenie/ 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; 
TECHNIKA MINERSKA 

4(51) F01N U1(21) 87689 (22) 89 06 29 
(71) Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe 

"IN0W0P0L", Opole 
(72) Rutkowski Ryszard, Nowicki Bogusław, 

Masiarz Anna, Sznyrowski Ludomir, 
Wałecki Józef, Tkocz Werner 

(54) Dopalacz spalin 
(57) Dopalacz spalin z katalizatorem /8/, /9/ 
raa w dolnej części obudowy /1/ ściany opadają
ce w kierunku czyszczaka sadzy /6/, a w części 
górnej ma pokrywę /4/ z króćcem /5/ do sprę
żonego powietrza. Króciec /5/ jest usytuowany 
w takim miejscu, by przestrzeń w obudowie /1/ 
między nim a wylotem spalin /3/ była przedzie
lona złożem katalizatora /&/ dopalającego. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) P02M U1 (21) 87697 (22) 89 06 28 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu 

Komunikacyjnego, Mielec 
(72) Belejeo Henryk, Kowalski Krzysztof 
(54) Obudowa filtra powietrznego 
(57) Obudowa charakteryzuje się tym, że ma 
stożki naprowadzające /5/ do nakierowania 
śruby skręcającej /6/ na otwór /9/ w ścian
ce korpusu /11/ 1 otwór /10/ w pokrywie /4/ 
oraz ma perforowane osłony /2/, w których 
są ciasno umieszczone wkłady filtracyjne /&/, 
zamykane z jednej strony pokrywą /4/ a z drugiej, 
odejmowalnym denkiem /3/, w którym ustalona 
jest śruba skręcająca /6/ oraz pierścieniem 
osadczym /14/ i kołkiem ustalającym /13/. 

?3 zastrzeżenia/ 

4(51) P04B U1(21) 87694 (22) 89 06 28 
(71) Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 

Zakład Komunikacyjny nr 7» Tyohy 
(72) Żłobińaki Teodor, Nieraieo Norbert 
(54) Przyrząd do kontroli sprawnosoi 

sprężarek powietrza 
(57) Przyrząd zawiera kontrolny zbiornik sprę
żonego powietrza /3/, z którym połąozony jest 
dwuprogowy presostat /4/ połąozony z wielofun
kcyjnym zegarem elektronicznym /5/ zasilanym 
wraz z presostatem /4/ z wewnętrznego źródła 
napięcia /6/. Ze zbiornikiem /3/ połąozony jest 
miernik ciśnienia /7/ i zawór zwrotny /8/, 
bezpieczeństwa /10/ i spustowy /11/. Wszystkie 
elementy umieszczone są w obudowie /1/. Na zew
nętrznej stronie ścianki obudowy /1/ umieszczo
ny jest pulpit manipulacyjny, w którym jest 
osadzony wskaźnik ciśnienia, wyświetlacz cyfro
wy zegara elektronicznego, przycisk blokady 
wyniku pomiaru i zespół isostatów /17/. 

/2 zastrzeżenia/ 
6 S 3 7 10 11 
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4-(51) P16B 
EQ4B 

U1(21) 87677 (22) 89 06 28 

(75) Sikorski Krzysztof, Koszalin 
(54) Kotwa rozporowa 
(57) Kotwa składa się ze śruby /1/ zakończo
nej z jednej strony pierścieniem oporowym /2/, 
na który nałożony jest element rozporowy /3/, 
tuleja dystansowa /4/, kołnierz /5/, a drugą 
stronę zamyka nakrętka /6/. Element rozporo
wy /3/ ma postać tulei podzielonej na części 
ukośnie v stosunku do osi wzdłużnej śruby 
przy czym części te mają wzdłużne przecięcia 
krótkiej ścianki. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) P17D U1(21) 87693 ("22) 89 06 28 
(71) Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, 

Kraków 
(72) Opałka Stanisław 
(54) Urządzenie do odbioru kul, zwłaszcza 

w ropociągach 
(57) Urządzenie składa się z trójnika /1/ z prze
lotem /1a/ o średnioy wewnętrznej równej średnicy 
wewnętrznej głównego rurociągu przesyłowego, 
zakończonego kołnierzami /2/, oraz ze zbiornika 
odbioru kul /5/ łączącego się z trójnikiem /1/ 
zasuwą /3/ i przewodem wyrównawczym /6/. 

/3 zastrzeżenia/ 

-4(51) F16C U1(21) 87680 (22) 89 06 28 
(71) Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn 

"ZREMB-MAKRUM", Bydgoszcz 
(72) Kałędkowski Józef 
(54) Pierścień uszczelniający 
(57) Pierścień ma postać tarczy /1/, z wystę
pami /4/ i wgłębieniami /5/ umieszczonymi na 
obydwóch jej powierzchniach bocznych i mają
cymi kształt współśrodkowych kół, przy czym 
środki kół -znajdujących się po różnych stro
nach tarozy /1/ nie leżą na jednej osi. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) P21S UK21) 87643 (22) 89 06 22 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
"POŁAM", Warszawa 

(72) Glapka Grzegorz 

(54) Oprawa oświetleniowa 
(57) W oprawie klosz /1/ jest umieszczony współ-
środkowo w półkulistej osłonie /3/ o średnioy 
większej od średnicy klosza /1/. Osłona /3/ 
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usytuowana jest pod kątem 40 do osi wzdłużnej 
stojaka /2/ i raa w dolnej części otwór monta
żowy współosiowy z otworem w kloszu /1/ i o 
zbliżonej średnicy. Klosz /1/ wraz z osłoną 
/3/ podtrzymywany jest od dołu przy pomocy 
pierścienia /4/ wsporczego, zaopatrzonego na 
obwodzie we wgłębienie oraz miseozki /5/. 
We wgłębieniu umieszozona jest krawędź osłony 
/3/ oraz dolna krawędź miseczki /5/. Pierś
cień /4/ wsporczy znajduje się na szczycie 
stojaka /2/ i połączony jest nastawnie ze 
stojakiem /2/ przy pomocy wkręta /6/. 

/2 zastrzeżenia/ 

•# Zgłoszenie nr 87699 klasa F21V zna.ldule sie 
na str. 105 

4(51) P24F Ul (21) 87876 (22) 89 07 18 
(75) Dymaczewski Jerzy, Poznań, Byozkowski 

Ryszard, Poznań; Patan Elżbieta, Buk 
(54) Osłona otworów dla wentylacji grawitacyjnej 
(57) Osłona raa kształt talerza z czterema 
wybraniami /2/ na obrzeżu, z otworami /3/ w 
ozęści dennej oraz z żeberkami /1/ wzmacniają

cymi w kształcie trójkątów prostokątnych 
skierowanyoh mniejszymi kątami ostrymi ku 
brzegowi osłony i z uchwytem usytuowanym w 
środku talerza. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) F28F Ul (21) 87718 (22) 89 06 30 
(71) Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu 

Spożywczego "3P0MASZ", Bełżyce 
(72) Mazurek Janusz 
(54) Płytowy wymiennik ciepła 
(57) Płytowy wymiennik ciepła charakteryzuje 
się tym, że na każdy śrubowy ściąg nałożone 
są dwie elaatyozne przelotki, zaś osadzona w 
przepływowym otworze /6/ tulejkowata część /11/ 
uszozelki ma kołnierz /15/ z otworami na śruby 
/8/ i drugi kołnierz /17/, który w przekroju 
poprzecznym ma kształt zbliżony do nieforemnego 
pigoiokąta o podstawie przylegającej do wew
nętrznej powierzchni korpusu /5/. Dno /19/ ela
stycznej zaślepki przedłużone jest wargą /21/ 
o krawędzi skierowanej do zewnętrznej powierz
chni korpusu /5/, a kołnierz /20/ zaślepki ma 
ks2tałt identyczny jak drugi kołnierz /17/ 
uszczelki. /2 zastrzeżenia/ 

i. 5 4 1 l S 

DZIAŁ G 

FIZYKA 

4(51) G01L U1(21) 87686 (22) 89 06 27 
(7Í) Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań 
(72) Żamojcin Zdzisław, Głowniak Jan 
(54) Czujnik tenaometryczny do pomiaru 

îlïy 
(57) Czujnik ma tuleję /1/ z przyklejonymi 
do niej tensometrami /2/, zamocowaną za po-
mooą belki I/4/ do korpusu/3/ . Korpus /3/ 
osadzony jest obrotowo na czole trzpienia 
/6/ zakończonego gwintem /8/ łączącym go z 
podstawą /9/. /1 zastrzeżenie/ 
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4C5T) C01M U1(21) 87716 (22) 89 06 30 
(71) Kombinat Metalurgiczny Buta im. Lenina, 

Kraków 
(72) Sawozuk Stanisław, Kbrzybski Ryszard, 

Kamieniarz Władysław 
(54) Urządzenie do kontroli dętek 

samochodowych 
(57) Urządzenie ma w osi pojemnika /1/ przy
twierdzony za pomooą belek /3/ siłownik /4/, 
którego tłoczysko /5/ zaopatrzone jest w 
łapy /6/ zakońozone krzywkami /12/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4 (51) G01N U1 (21) 87668 (22) 89 06 26 
(71) Przedsiębiorstwo Automatyki i Aparatury 

Pomiarowej, Szozeoin 
(72) Cieszyński Krzysztof 
(54) Obudowa miernika wilgotności ziarna 
(57) Obudowa miernika charakteryzuje się tym, 
że ma dolną pokrywę /1/ i górną pokrywę /2/ 

połąozone rozłącznie. Pokrywy mają kształty 
ostrosłupów ściętych złączonych większymi 
podstawami. Na przedniej ściance /3/ górnej 
pokrywy /2/ umieszczone jest pokrętło /4/ t prze-
łąoznik /5/ oraz sygnalizacyjne lampki /5a/. 
Tylna ścianka ma wzdłużny występ progowy, do 
którego przytwierdzony jest uchwyt, w górnej 
solance /10/ znajduje się wnęka na cylindryczny 
kondensator /6/ z cylindrycznym pojemnikiem 
/7/ /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01N U1(21) 87678 (22) 89 06 26 
(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Wiśniakowski Zbigniew, Kisielewski Janusz 
(54) Wiskozymetr 
(57) Wiskozymetr wyposażony w usytuowany piono
wo, zamknięty z obydwu stron, zbiornik /1/ w 
postaci odoinka przewodu rurowego, z umieszczoną 
wewnątrz niego kulą /4/ o znanej gęstości i śred
nicy, przymocowany obrotowo do statywu /2/, na 
którego ściankach zewnętrznych są umieszczone 
wyznaczniki /5 i 6/ początku i końca drogi kuli 
I4/ w badanej cieczy, charakteryzuje się tym, że 
wewnątrz zbiornika /I/, w pobliżu jego końców, 
są umieszczone, przymocowane do solanek zbiorni
ka /1/, kryzy /3/ w postaci obustronnie wklęs
łych krążków z przelotowymi? osiowymi otworami 
o średnicy nieco większej od średnicy kuli /4/ 
umieszczonej wewnątrz zbiornika /1/ i osiach 
symetrii pokrywających się z pionową osią sy
metrii zbiornika /1/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01P U1(21) 87663 (22) 89 06 23 
(71) Przedsiębiorstwo Automatyki i Aparatury 

Pomiarowej, Szozeoin 
(72) Czeszyński Krzysztof, Lipiński Maciej, 

Kruszyński Zdzisław 
(54) Czujnik termoanemometru 
(57) Czujnik przeznaczony do pomiaru prędkości 
przepływu gazów charakteryzuje się tym, że 
ma rurkę /2/ z dwoma podłużnymi otworami /2a/ 
a wewnątrz rurki /2/, w redukoyjnej tulejce 
III ma osadzony przetwornik /1/, utwierdzony 
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z drugiej strony mooującą tulejką /4/. Na 
przedłużeniu tulejki /4/ znajduje się cylin
dryczna siatka /5/, otaczająca właściwą 
część przetwornika /1/. Rurka /2/ osadzona 
jest w kątowym łączniku 11/, w którym znaj
duje się również cylindryczny uchwyt /8/ 
zakończony odgiętką /10/ i nakrętką /9/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01R U1(21) 87659 (22) 89 06 23 
(71) Zakłady Azotowe "Kędzierzyn", Kędzierzyn-

Koźle 
(72) Swora Krzysztof, Prie Eryk 
(54) Przyrząd do sprawdzania elektronicznych 

kaset Egg lifo? 
(57) Przyrząd o konstrukcji prostopadłościanu 
/i/ ma komorę roboczą /2/ oraz komorę kontrol
no-pomiarowa /8/, a ponadto wyposażony jest 
w przedłużacz z przystawką /5/ na gniazdo ro
bocze IM połączone elastycznym przewodem /6/ 
z płytką drukowaną na wtyku 11/. Komora ro
bocza IZ/ wyposażona jest w trzy obustronne 
prowadnice /3/ zakończone gniazdami roboczymi 
I 4l dla kaset /A, B, C/, Komora kontrolno-
pomiarowa I&I wyposażona jest w rozmieszczone 
na przedniej ścianie przełączniki impulsowania 
131, mostki łączące /10/, przycisk /11/ z 
lampką, diody /12, 13, 14/ i przyciski /15, 
16, 17/ natomiast na ścianie bocznej komory 
/8/ rozmieszczone są buozek /IB/, zabezpiecze
nia obwodów /19/ oraz przełącznik wejściowy 
"/20/. - /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G02B U1(21) 87704 (22) 89 06 30 
(71) Instytut Teohnologii Materiałów Elektro

nicznych, Warszawa 
(72) Adamkiewicz Grażyna, Bajor Andrzej, 

Strzelecki Wojciech 
(54) Uchwyt do mocowania próbek pomiarowych 
(57) Uohwyt charakteryzuje się tym, że jego 
podstawa /1/ ma prowadnice trapezowe /7 i 8/, 
po których przesuwają się zaopatrzone we wkrę
ty /10/ korpusy /9/ wsporników booznyoh, w otwo
rach których obsadzone są elementy obrotowe 
/11/ o kształcie korzystnie walców z podcięcia
mi. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G03B U1(21) 87632 (22) 89 06 21 
(75) Słowiński Krzysztof, Warszawa 
(54) Ramka do klisz fotograficznych 
(57) Ramka ma rowek usztywniający /1/ ułożony 
na powierzchni górnej /2/ pomiędzy obrzeżem /3/, 
a trzema bokami korpusu /5/. Korpus /5/ ma we 
wnętrzu szczelinowe wybranie /6/ wokół symetry
cznego prostokątnego otworu /!/• Powierzchnia 
dolna /B/ ramki jest płaska. /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) G08B U1 (21) 87671 (22) 89 o6 27 
(71) Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny 

"ASPAN" Instytutu Biocybernetyki i 
Inżynierii Biomedycznej, Warszawa 

(72) Wawrzyniak Ryszard, Krawozyk Franciszek, 
Pasterz Tadeusz, Pytlak Sławomir, 
Bagiński Grzegorz 

(54) Czujka przeclwvła«anlowa 
(57) Czujka ma płytę obrotową usytuowaną na 
korpusie, zamocowanym do podstawy obudowy 
czujki. W pierwszym wycięoiu /6/ korpusu 
jest usytuowany pierwszy mikrowyłącznik / 7 / 
przeznaczony do połączenia z urządzeniem 
alarmowym oraz suwak / 8 / równoległy do płyty 
i wystający poza korpus. Pierwszy mikrowyłą
cznik jest usytuowany tak, że jego zwora /9/ 
leży naprzeciw końca suwaka /6/. Suwak jest 
wyposażony w trzpień /10/ skierowany do płyty 
i wystający poza korpus. Płyta ma wysięgnik 
/11/ wystający poza korpus i obudowę czujki 
w przybliżeniu w tym samym kierunku oo suwak 
/6/, oraz łukowate wyoięcie /12/ zakończone 
dodatkowymi wycięciami /13/» /14/ w kształ
cie zbliżonym do części okręgu koła. Prosta, 
na której leżą środki dodatkowych wydęć /13A 
/14/ pokrywa się z osią geometryczną suwaka 
/8/. Trzpień /10/ suwaka / 8 / jest wsunięty 
w dodatkowe wycięcie /13/ położone bliżej 
wysięgnika /11/ płyty /5/. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) G093 
(71) 
(721 

U1(21) 87679 (22) 89 06" 28 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń 
Mechanicznych, Gliwice 
Foremny Zbigniew, Filutowski Adam, 
Kiełmuć Ludwik, Kaźmierski Józef, 
Piątkowski Andrzej, Barteozek Jan 

(54) Stanowisko szkoleniowe mechanika kierowcy 
z układem sterowania 1 smarowania sitrzyń 
przekładniowych w szybkobieżnym pojeździe 
gąsienicowym 

(57) Stanowisko ma makietę skrzyni pośredniej 
/1/, makietę lewej skrzyni booznej / 2 / i makie
tę prawej skrzyni bocznej /3/ połączonych ze 
zbiornikiem olejowym / 4 / za pomocą rurek i węży 
/5 i 6/. Rurki i węże /5 i 6/ są połączone z 
przekładnią stożkową napędu wentylatora /7/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) G12B U1(21) 87646 (22) -89 06 21 
(71) Instytut Techniki Cieplnej, Łódź 
(72) Skonieczka Roman, Kucharski Edward 
(54) Obudowa przetwornika drgań mechanicznych 
(57) W obudowie do płyty nocującej / P W przymoco

wana Jest osłona /OS/ zamknięta od góry i od 
dołu poprzez uszczelkę /UR/ pokrywami /PR/. 
W dolnej części osłony /OS/ tuz przy dolnej 
pokrywie /PR/ przymocowane Jest złąoze ele
ktryczne /ZŁ/. W osłonę /OS/ wkręcony Jest 
obwód magnetyczny /OM/ przetwornika drgali 
mechanicznych. /1 zastrzeżenie/ 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

4(51) H01G U1 (21) 87647 (22) 89 06 21 
(71) Fabryka Podzespołów Radiowych "ELWA" 

Zakład nr 2, Kołobrzeg 
(72) Nawrocka Gabriela, Witkowski Michał, 

Koczara Krzysztof 
(54) Kondensator elektrolityczny z zabezpie

czeniem przeciwwybuchowym w cokole 
(57) Kondensator elektrolityczny zbudowany 
jest z cylindrycznej obudowy aluminiowej /1/, 
zwijki / 2 / , wyprowadzeń /3/, ookołu / 4 / i 
gumowego pierścienia uszczelniającego /5/. 
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Na obwodzie cokołu /4/ wykonane są dysze 
wentylowe /6/, które są zasłonięte gumowym 
pierścieniem uszczelniającym /5/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) H01J U1(21) 87644 (22) 89 06 22 

(7Í) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
"POŁAM", Warszawa 

(72) Lesiuk Bogdan 
(54) Kwarcowy promiennik nadfioletu 
(57) Promiennik składa się z kwarcowej bańki 
/I/ rurowej zaopatrzonej na obu końoaoh w 
próżnioszczelne spłaszoze /2/ z wtopionymi 
foliowymi przepustami /3/ molibdenowymi. Prze
pusty /3/ od strony wnętrza banki /1/ są po
łączone z końcami skrętki /4/ katodowej. Odle
głość zakatodowa /d/ stanowiąca odstęp pomię
dzy najdalej wysuniętą w głąb bańki /1/ ozęs-
cią skrętki /4/ katodowej a najbliższym wzglę
dem niej punktem spłaszcza /2/ jest mniejsza 
od promienia /rw/ wewnętrznego bańki /1/, a 
długość /l/ każdego spłaszcza /2/ jest mniej
sza od jego szerokośoi /8/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) H02B 01(21) 87675 (22) 89 06-26 
(71) Biuro Projektów Kolejowyoh PKP, Wrooław 
(72) Pasko Leszek, Poprawa Zenon, Łabędź 

Bolesław, Hoffner Roman, Baszak Adam, 
Aleksandrowicz Ryszard 

(54) Stacja transformatorowa słupowa 
(57) Stacja transformatorowa słupowa zbudowana 
jest na przelotowym trakoyjnym, pełnym, jedno-

żerdziowym słupie /5/ posadowionym na pre-
brykowanym fundamencie w postaoi prostopadłoś-
0lennego bloku betonowego mającego pionowy 
otwór 11/ dla osadzenia żerdzi słupa /5/ 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) H05K UK21) 87642 (22) 89 06 22 
(75) Pazura Krzysztof, Koguc Janusz, Warszawa 
(54) Łącznik, zwłaszcza dla elementów 

elektronicznych 
(57) Łącznik stanowią sprężynki /'\/ umieszczone 
na podstawce /2/. Pomiędzy zwoje sprężynek /1/ 
wciskane są końcówki elementów elektronicznych 
/3/ oraz przewodów /4/> /1 zastrzeżenie/ 

4(51) H05K U1(21) 87715 (22) 89 06 30 
(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji Automatyzaoji 

i Elektroniki Górniczej "POLMAG-EMAG", 
Zakład Elektroniki Górniczej, Tychy 

(72) Dragan Lesław, Grochowski Roman, 
Leśniewski Stanisław 

(54) Obudowa elektronicznych układów 
automatyE" 

(57) Obudowa charakteryzuje się tym, że z płytą 
ozołową /2/ połąozony jest zawias /3/ mający 
na jednym ramieniu owalny otwór /4/ i umieszczo
ny na sworzniu /5/ połączonym na stałe z korpu
sem /1/ obudowy. Komora główna /13/ ma kołnierz 
/17/. /1 zastrzeżenie/ 
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2 7 4 8 7 7 
2 7 4 8 7 8 

2 7 4 8 8 0 

2 7 4 8 8 1 
2 7 4 8 8 4 

2 7 4 8 8 6 
2 7 4 8 8 7 
2 7 4 8 8 9 

2 7 4 8 9 0 

2 7 4 8 9 1 
2 7 4 8 9 2 

2 7 4 8 9 3 
2 7 4 8 9 4 
2 7 4 8 9 5 

Int. Cl* 

2 

B01D 

-0Ö8B 
ACID 

C07F 
C07F 
C07F 
C08L 
HO III 
C09J 

G0 3B 
AĆ1C 
AÓ1C 
F15B 
C08J 

FI5B 
B28B 

E04G 
B21C 

B66D 
H02K 

E03B 

B25J 
A61B 

A 6 I B 

G0 1F 
F241I 
G05D 
F26B 

B23P 
C01B 

A23N 
E04C 

II02G 
E 2 1 0 
B23F 
B65G 

GO IN 

F16M 
G01M 
G01M 

D0 ÓN 

A 0 1 C 

C 0 7 C 

B 6 5 G 

E 2 1D 

G 0 8 B 

H 0 2 H 

G 0 1 N 

C O 4 B 

C22B 

Strona 

3 

11 

75 
10 

3 * 
3 * 
34 
39 
78 

4 5 
72 

9 
9 

57 
37 
57 
19 
50 

14 
26 

80 

4 9 
19 

8 
8 

65 
63 

7 3 
6 3 
16 

26 

7 
50 
80 

54 
14 
24 

67 
61 
66 
66 
48 

2 

30 
24 

54 
76 

80 

67 
89 
47 

Nr 
zgłoszenia 

1 

2 7 4 9 0 1 

2 7 4 9 0 2 

2 7 4 9 0 3 
27490 l ł 

2 7 4 9 0 5 
2 7 4 9 0 7 
2749O8 

2 7 4 9 0 9 
27491O 

2 7 4 9 I I 
2 7 4 9 1 2 

2 7 4 9 1 3 
2 7 4 9 1 4 

2 7 4 9 1 5 
2749IĆ 

2 7 4 9 1 7 
2 7 4 9 18 
2 7 4 9 2 2 
2 7 4 9 2 4 

2 7 4 9 2 5 

2 7 4 9 2 7 
2 7 4 9 2 8 

2 7 4 9 2 9 
27493O 

2 7 4 9 3 1 
2 7 4 9 3 2 
2 7 4 9 3 6 

2 7 4 9 3 7 
2 7 4 9 3 8 

2 7 4 9 3 9 
2 7 4 9 4 0 
2 7 4 9 4 1 

2 7 4 9 4 3 
2 7 4 9 4 4 

2 7 4 9 4 5 

2 7 4 9 5 3 
2 7 4 9 5 4 

2 7 4 9 5 5 
2 7 4 9 5 6 

2 7 4 9 5 7 
27 49 53 

2 7 4 9 5 9 
27496O 

2 7 4 9 6 1 

2 7 4 9 6 2 

2 7 4 9 6 3 
2 7 4 9 6 4 

2 7 4 9 6 5 
2 7 4 9 6 6 
2 7 4 9 6 7 

Int. Cl4 

2 

GO5D 

GO5D 

FIOK 

B23Q 
GO5D 

II04N 
G01P 

E 0 2 F 
HO IP 

B66C 

F02M 
F02M 
C08L 
F 1 6 L 
CO7C 
B01D 
C05D 
C01G 
G01L 
C08G 
GOSB 
G08B 

H02P 
A61H 
A6IB 
GO IR 

B01D 
E04G 

E04G 
E04G 

F1ÚC 
A63B 
C08G 

F04B 
C25F 
E01B 
E21F 

E21C 
G01B 

BO5D 

GO IN 
B01D 
B29D 

C02F 

C07D 
C09B 
C08J 

C08J 
C08J 
C09B 

Strona 

3 

7 3 

7* 
6 0 
16 
7 4 
82 

6 9 

9 
7 9 
2 5 
56 
56 

3 9 
6 0 
30 

11 

2 9 
2 6 

6 5 
36 
76 
7 6 
81 
10 

9 
7 0 

11 

51 
51 
51 
5 8 
11 

3 7 
56 
4 8 
4 8 

5 5 
5 3 
64 

13 
6 7 
12 
2 0 

2 7 

32 

39 
3 7 
3 7 
37 
4 0 
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1 

2 8 0 3O8 

2 8 O 3 2 5 
2 8 0 3 5 1 
2 8 0 3 5 3 
2 8 0 3 5 4 

2 8 0 3 6 2 

2 8 O 3 6 3 

2 8 0 3 7 7 
2 3 0 3 8 0 
2 8 0 3 8 1 

2 8 0 3 9 9 
2 8 0 4 4 l 

2 8 0 5 3 4 

2 8 O 6 3 I 
2 8 0 6 5 9 
2 8 0 6 8 2 
28O707 

2 8 0 7 0 9 
2 8 0 7 5 9 

28O761 
2 8 Ó 7 8 5 

2 8 0 7 8 6 
2 8 0 8 0 1 
28O8O5 

28O8O9 
2 8 O 8 2 S 
28O858 
28O8S1 

2 3 0 9 0 7 
. 2 8 1 0 1 4 

2 8 1 0 2 7 
2 8 1 0 6 3 
2 8 1 1 6 4 

2 8 1 2 9 5 
2 8 1 2 9 7 
2 8 1 3 7 8 
2 8 l 4 l 6 
2 8 1 4 1 7 

2 8 1 4 2 0 

2 8 1 4 8 3 

2 8 1 5 2 7 
2 8 1 5 2 9 
2 8 1 5 3 0 
2 8 1 5 5 0 
2 8 1 8 0 4 

2 8 1 8 5 7 
2 8 1 8 6 8 

2 S 2 0 3 1 
2 8 2 0 3 2 
2 8 2 0 8 4 

2 

G01F 
F22D 
D07D 
F15B 
DÓ2D 

E21C 
B23K 
E04II 
F I 6 L 
B04B 
C07F 
C07C 
E21D 

A01N 
F l 6 C 
BO 10 

C07H 
C07D 

C03B 
C03K 
A0 1N 
C12N 

AD W 
A01N 
C307D 

C02F 
B65D 
Aß IN 

AÓ1M 

F23G 
CO7D 

F01N 
F22B 
C07C 
CO5F 
110 U 

B28B 
B28B 
C07C 
C10M 

Ě01B 
F27B 

B23K 
E21C 
II05B 

GO5D 
II04M 

C 1 0 J 
C10J 

GO IN 

3 

6 5 
6 2 
14 

5 8 
2 2 

53 
16 

51 
6 0 

5 0 

3 5 
3 0 

5 5 
5 

5 8 

13 
35 
33 
2 8 

3 8 

5 
4 7 

5 
6 

7 5 
2 8 

2 3 
6 

11 
6 2 

3 3 
5 6 
6 1 

30 
2 9 
7 8 

19 
2 0 

31 
M 
49 
6 * 
16 

5 3 
8 3 
74 
8 2 

4 5 
4 6 

6 8 

1 

2 7 4 9 6 3 

2 7 4 9 6 9 
2 7 4 9 7 0 

2 7 4 9 7 1 
2 7 4 9 7 2 

2 7 4 9 7 3 
2 7 4 9 7 4 

2 7 4 9 7 5 
271»976 
2 7 4 9 7 8 

27498O 

2 7 4 9 8 1 
2 7 4 9 8 2 

2 7 4 9 8 3 
2 7 4 9 3 4 

2 7 4 9 9 1 
2 7 4 9 9 2 

2 7 4 9 9 3 
2 7 4 9 9 4 

2 7 4 9 9 5 
2 7 4 9 9 6 

2 7 4 9 9 7 
2 7 4 9 9 S 

2 7 4 9 9 9 
2 7 5 0 0 0 
2 7 5 0 0 1 

2 7 5 0 0 2 

2 7 5 0 0 3 
2 7 5 0 0 4 

2 7 5 0 0 6 

2 7 5 0 0 7 
275 00 0 

2 7 5 0 0 9 
2 7 5 0 1 0 

2 7 5 0 1 1 

2 7 5 0 1 3 
2 7 5 0 1 4 

2 7 5 0 1 5 
2 7 5 0 1 6 

2 7 5 0 1 7 
2 7 5 0 1 8 

2 7 5 0 1 9 
2 7 5 0 2 0 

2 7 5 0 2 2 

2 7 5 0 2 5 
2 7 5 0 2 6 

2 7 5 0 2 9 
2 7 5 0 3 0 

2 7 5 0 3 1 
2 7 5 0 3 2 

2 7 5 0 3 3 

2 

C09B 

C09B 
C09B 
C09B 
C 0 8 J 

C09B 
C08J 
C10G 

B65G 
CD1N 
G01R 

G01P 
B60L 

F 2 3 J 
G0 IN 
C1 1D 

G01R 
GO 2b 

G02B 
G01R 

G01R 
C09B 

C09B 
C09B 
E21B 
FO4D 

C02F 
C02F 
C02F 
B 0 2 F 
B24D 
B24D 
B24D 

E 2 1 F 
B63B 
GO5F 
G01N 
C07C 
C07C 
BO5B 
C08L 

B07B 

B23P 
IÏ01L 
B24B 
B24B 

E04C 
DOOM 

AD IK 

F26B 

B65G 

3 

4 0 
4 1 
4 1 

4 2 

3 8 

4 2 

3 8 

4 5 
2 4 

6 8 
7 0 

6 9 
2 1 
6 2 
6 8 
4 6 

7 0 
7 2 

7 2 
7 0 

71 

43 
43 
43 
5 2 
5 6 

2 7 
7 

2 8 

49 
18 
1 8 
18 

5 
2 2 

7 5 
6 8 

3 0 
3 0 

1 3 
39 
1 3 
16 

79 
17 
1 7 

50 
2 1 

2 

6 3 
2 5 

2 7 5 0 3 6 

2 7 5 0 3 7 
2 7 5 0 3 8 

2 7 5 0 3 9 
2 7 5 0 4 0 

2 7 5 0 4 2 

2 7 5 0 4 3 
2 7 5 0 4 4 
2 7 5 0 4 5 

2 7 5 0 4 7 
2 7 5 0 4 8 

2 7 5 0 4 9 
275O5O 

2 7 5 0 5 1 
2 7 5 0 5 3 
2 7 5 0 5 ^ 
2 7 5 0 6 6 
2 7 5 3 1 2 
2 7 5 3 2 4 

2 7 5 4 2 5 
27569*» 
2 7 6 0 6 8 

2 7 6 8 8 9 
2 7 7 1 8 4 
2 7 7 8 0 6 
2 7 7 8 0 8 

2 7 9 0 3 6 

2 7 9 0 4 6 

2 7 9 0 4 7 
2 7 9 1 8 4 

2 7 9 2 5 9 
2 7 9 2 6 1 

2 7 9 2 7 9 
2 7 9 2 8 4 

2 7 9 2 8 5 
2 7 9 2 9 1 

2 7 9 4 3 5 
2 8 0 0 7 5 
2 8 0 0 9 9 
2 8 0 1 3 8 
2 8 0 1 4 0 

2 8 0 1 4 3 
2 8 0 1 4 5 

2 8 O 1 8 5 
2 8 0 2 1 2 
2 8 0 2 2 8 

28O25O 

2 8 0 2 8 6 

2 8 0 2 9 9 
2 3 0 3 0 0 

2 8 0 3 0 1 

GO IB 
F16H 

B25B 
II0 3K 
F15B 
A0 1K 

A0 1K 
A0 1K 
E21D 

BO ID 

H05B 
A22C 
110 IL 
DĆ2IC 

B65G 
C08F 
G01J 
BÓÓD 

21 
021C 

C23C 
F I 6 G 

C07D 
A0 1N 
F I 6 L 
C1 1C 

A01N 
BOOB 

A47J 
B01D 

F23II 
EO5B 

E04s 
C14C 
G21C 
A23K 
H03H 

B23K 
G01S 
G01N 
F I 6 J 
A0 1C 

C23F 
B24B 
C0 9B 
F 1 6 F 
A0 1K 

E05B 

R)1M 
A6IK 
B44B 

71 

5 9 
1 8 
8 1 

57 
3 
3 
3 

54 
12 

8 2 
6 

7 9 
2 2 

2 5 
36 

6 5 
2 6 
8 1 

4 7 
4 7 
5 9 
3 2 

4 

6 0 
4 6 

4 
2 1 

7 
12 
6 2 

5 2 

4 9 
4 7 
7 7 

7 
8 1 

15 
71 
6 8 

6 0 
2 

47 
17 
4 3 
5 9 

4 

5 8 
7 9 
10 
2 1 



Wykaz numerowy zg łoszonych wzorów użytkowych, opublikowanych w BUP Nr 7 / 9 0 

Nr 
zgłoszenia 

1 

8766O 

87 6 6 1 

8 7 6 6 3 
8 7 6 6 4 
8 7 6 6 6 

87Ć67 
8 7 6 6 8 

8 7 6 6 9 
8 7 6 7 1 
8 7 6 7 2 

3 7 6 7 3 
8767'» 

3 7 6 7 5 
8 7 6 7 6 

8 7 6 7 7 
8 7 6 7 8 

8 7 6 7 9 
87 6 8 0 
8 7 6 3 1 

8 7 6 8 4 
8 7 6 8 6 

87 6 3 7 
8 7 6 8 8 

8 7 6 8 9 
8 7 6 9 0 

S7Ó91 
8 7 6 9 3 
87 6 9 4 

87 6 9 5 
3 7 6 9 6 

8 7 6 9 7 
8 7 6 9 8 

8 7 6 9 9 
8 7 7 0 0 
8 7 7 0 1 

8 7 7 0 3 
8 7 7 0 4 

8 7 7 0 5 

Int. CI" 

2 

B43L 

B43L 

G01P 
B65D 
A01G 

A01D 
G01N 

B 2 3 P 
GOoB 
E04C 

B65G 
AÓ2B 
II02B 
E04H 
F I 6 B 

G01N 
G09B 
F16C 
A01B 
B08B 

G01L 

B29C 
E04B 

FD1N 
B23K 

A63F 
F17D 

F O 4 B 

B24B 

B28B 

F02M 
B O 4 B 

F21V 
AĆ2C 

C02F 
A 6 I L 

G02B 
A47B 

Strona 

3 

9 3 
9 3 

1 0 1 
9 4 
8 4 
8 4 

1 0 8 

9 1 
1 1 0 

1 0 3 
94 
8 8 

111 

1 0 3 
1 0 6 
1 0 8 
I I O 
1 0 6 

81 

8 9 
1 0 7 

9 3 
9 7 

1 0 5 

9 1 
8 8 

1 0 « 

1 0 5 
9 8 

9 3 
1 0 5 

9 7 
1 0 5 

8 8 

8 5 
8 7 

1 0 9 

8 5 

Nr 
zgłoszenia 

1 

8 3 9 9 8 

85O8O 
3 6 9 8 4 

37 3 6 6 

3 7 4 1 7 
8 7 6 1 4 

8 7 6 1 5 
8 7 6 1 6 

S 7 6 1 7 
8 7 6 2 6 
8 7 6 2 3 

8 7 6 2 9 
8 7 6 3 0 

3 7 6 3 2 
S 7 6 3 4 

S7Ć35 
8 7 6 3 6 

8 7 6 3 7 
8 7 6 3 S 

8 7 6 3 9 
8 7 6 4 1 

8 7 6 4 2 

8 7 6 4 3 
8 7 6 4 4 
S 7 6 4 5 

3 7 6 4 6 
8 7 6 4 7 
8 7 6 4 8 

8 7 6 4 9 
8 7 6 5 0 

3 7 6 5 1 
8 7 6 5 2 

S 7 6 5 3 
8 7 6 5 4 

3 7 6 5 5 
8 7 6 5 6 

37Ć57 
3 7 6 5 9 

Im. Cl' 

2. 

AĆ1K 
A61B 

B0 2C 
A01G 

A47J 
B65U 
E O 4 B 

B 6 2 J 
E O 6 B 

A47L 
BO GB 
B24B 

E 0 5 F 
G03B 

B23B 

B23F 
B23B 
BO3C 
B24B 

A61F 
E0 2D 

HO5K 
F 2 1 S 
H01J 

E 2 1 F 
G12B 
110 IG 

EO6B 
B24B 

B66C 
E 0 3 F 
B O 4 B 

D0 3C 

B23G 
A01D 

C23C 

C25D 
G01R 

Strona 

3 

8 7 
8 7 
8 8 
8 4 
8 6 

94 
96 

94 
1 0 3 

8 6 

8 9 
91 

1 0 3 
1 0 9 

9 0 

91 
9 0 

89 
9 2 
8 7 
9 6 

111 
106 

111 
104 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 4 

9 8 
9 5 

9 6 
9 7 
8 9 
9 0 
84 

95 
96 

1 0 9 

Nr 
zgłoszenia 

1 

S 7 7 0 6 

8 7 7 0 7 
877O8 

8 7 7 1 0 

8 7 7 1 2 

8 7 7 1 5 
8 7 7 1 6 

8 7 7 1 7 
8 7 7 1 8 

8 7 7 1 9 
8 7 7 9 3 

8 7 8 7 6 
8 7 8 8 9 

879Ć1 

8 8 2 5 3 
8 8 2 5 4 

8 8 2 5 5 
8 8 2 5 6 

8 8 2 5 7 
8 8 2 5 8 

8 8 2 5 9 
8 8 2 6 0 
8 8 2 6 1 

8 3 2 6 2 
8 8 2 Ć 3 
8 8 2 6 4 

882Ć5 
3 8 2 6 6 

8 8 2 6 7 
8 8 2 6 3 

8 S 2 6 9 
8 8 2 7 0 

8 8 2 7 1 
8 8 2 7 2 

S 8 2 7 3 
8 8 2 7 4 
8 8 4 0 4 

Int. Cl" 

2 

A47B 

E21B 

C09J 
B62B 
A 4 I D 

II05K 
G0 1M 

B21D 
F 2 S F 
A01M 
AÖ1F 
F 2 4 F 
B25J 

A01K 
E 0 4 B 

E 0 4 B 

E O 4 B 

E04B 
E04B 
E O 4 B 

E04B 
E O 4 B 

E04B 
E04B 

E O 4 B 

E O 4 B 

E O 4 B 

B04B 
E04B 
E O 4 B 

E O 4 B 

EO4B 
E O 4 B 

E O 4 B 

£ 0 4 B 

E O 4 B 

A47K 

Strona 

3 

8 6 
104 

9 5 
94 
8 5 

111 
108 

9 0 

107 
8 5 
8 7 

107 

94 
8 5 
9 7 
9 8 

9 8 
9 8 

9 8 
9 8 

9 9 
9 9 
9 9 
9 9 

1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
101 
101 
101 

101 
102 
102 
102 
102 

8 6 
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Z a w i a d o m i e n i e 

U R Z Ą D P A T E N T O W Y R P 

wprowadza n iże j podane ceny na wydawnictwa Urzędu ftitentowego 

wydawane drukiem 

- Biuletyn Urzędu Patentowego - od nr. 7/90 - 1 egz. 7000 zł 

- Wiadomości Urzędu Patentowego - od nr. 1/90 - 1 egz. 6000 zł 

- polskie opisy patentowe 

opublikowane po 1 marca 1990 roku - 1 egz. 1500zł 

- ceny prenumeraty: B U P - na II kwartał 49.000 zł 

W U P - na I i II kwartał 

kwartalnie 18.000 zł 



I N F O R M A C J A . 
o ooiiaoh i warunkach prenumeraty 

na 1990 r. - dla czasopisma 

"BIULETYN URZĘDU PATENTOWUGO» 
Cena 1 egz. w II kwartale - 7000 zł 

Ceny w następnych kwartałach mogą ulec zalanie. 

W A R U N K I P R E N U M E R A T Y . 

1. OLA OSÓB PRAWNYCH - INSTYTUCJI I ZAKŁADÓW PRACY1 

- instytucje 1 zakłady praoy zlokalizowane w miaataoh wojewódzkich 1 pozostalyoh 
miastach, w których znajdują sio siedziby Oddziałów RStf "Praoa-Książka-Ruou" 
zamawiają prenumerato w tyoh Oddziałaoh. 

- instytucje i zakłady praoy zlokalizowane w miejsoowosoiaoh, gdzie nie ma Oddzia
łów RSWPrasa - Książka - Ruoh" i na terenach wiejsklóh opłacają prenumeratę w 
urzodaoh pooztowyoh i u doręozyoiali. 

/ 
2. DLA OSOB FIZYCZNYCH - INDYWIDUALNYCH PRENUMERATORÓW« 

. osoby fizyczna zamieszkałe na wsi 1 w miejsoowosoiaoh gdzie nie ma Oddziałów 
RSW "Prasa - Książka - Ruoh",Opłacają prenumerato w urzędach pooztowyoh i u 
dorçozyoieli, 

- osoby fizyczna zamieszkałe w miastach m siedzibaoh Oddziałów RSW "Prasa - Książ
ka - Ruoh", opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędaoh pocztowych nadawozo-od-
biorozyoh własoiwyoh dla miejsoa zamieszkania,prenumeratora« 
Wpłaty dokonują uzywająo "blankietu wpłaty" na rachunek bankowy miejsoowego Od
działu RSW "Prasa-Kalążka-Ruou". 

3. Prenumeratę ze zleoeniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW "Prasa - Książka - Ruoh", 
Centrala Kolportażu Prasy i Wydawniotw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa,konto 
PKO BP XV Oddzisł w Warszawie Nr 1658-201045-139-11.Prenumerata ze zleoeniem wy
syłki za granioę pocztą zwykłą Jest droższa od prenumeraty krajowej o 50 Í dla zle-
oeniodawoów indywidualnych 1 o 100$ dla zleoająoyoh instytuoji i zakładów přaoy. 

TERMINY PRZYJMOWANIA PRENUMERATY-na kraj i zaeranloęt 

- 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 


