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Urząd Patentowy RP — na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. 
o wynalazczości (Dz. U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177) — dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu 
Patentowego" o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach dru¬ 
kowane w „Biuletynie" podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Pa¬ 
tentowej 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 na¬ 
stępujące 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 ozna¬ 

czenie 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 wy¬ 

nalazek lub wzór użytkowy, 
— liczbę zastrzeżeń, 

Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym podaje się wykaz zgłoszeń opublikowanych w da¬ 
nym numerze w układzie numerowym. 

* * * 

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone kodem ro¬ 
dzaju dokumentu A2. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wniosek o udzielenie pa¬ 
tentu (art. 26 ust. 3 u.o.w.) Urząd Patentowy ogłasza o wniosku w „Wiadomościach Urzędu Paten¬ 
towego". 

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

mi lub ochronnymi i rysunkami oraz sporządzić z nich odpisy; 
2) w terminie sześciu miesięcy — nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co do istnienia 

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

uwagi należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: Urząd Patentowy RP — 00-950 Warsza¬ 
wa; 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 dokopano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz 

numer strony, 
b) wskazać numer zgłoszenia, symbol klasyfikacji patentowej i tytuł wynalazku lub wzoru użytko¬ 

wego. 

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP 
1. Urząd Patentowy RP — NBP Oddział w Warszawie 

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

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

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

3. Urząd Patentowy RP — NBP Oddział Okręgowy w Warszawie 
konto: 1052-2583-139-32 — wpłaty za powołanie biegłego. 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym RP — Al. Niepodległości 188, 
skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 11 czerwca 1990 r. Nr 12/430/Rok XVIII 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

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

(21) — numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
(22)— data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
(30) — dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (data, kod kraju, numer wcześniejszego 

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

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

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

zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi) 

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

A1 — ogłoszenie zgłoszenia o patent 
A2 — ogłoszenie zgłoszenia o patent tymczasowy 
A3 — ogłoszenie zgłoszenia o patent dodatkowy 
A4 — ogłoszenie zgłoszenia o patent tymczasowy dodatkowy 
U1— ogłoszenie zgłoszenia o prawo ochronne 
U3 — ogłoszenie zgłoszenia o prawo ochronne dodatkowe 



I. WYNALAZKI 

D Z I A Ł A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

5{5i) A010 A2(21) 281538 (22) 89 09 07 
(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, 

Poznań 
(72) Jarecki Piotr, Turkowski Stefan, Dóżwik 

Zygmunt, Olech Aleksander, Wabiezczewicz 
Tadeusz 

(54) Kopaczka do buraków 
(57) Kopaczka charakteryzują się tym, że rama 
/I/ ma pałąk /2/ dołączony przy pomocy obejmy 
i sworznia pionowego oraz z ucha poziomego. 
Trzymak /15/ z lemieszem mocowany jest do wah« 
liwej ramki /14/, która połączona jest z ramę 
/!/ przy pomocy sworznia /13/ i z wałem mimo-
érodowym korbowodem. Między lemieszem /16/ a 
przenośnikiem ładującym znajduje się gniazdo 
obrotowe /24/, ustawione względem podłoża pod 
katem 15O-250. Część stała /25/ i część rucho¬ 
ma /26/ przenośnika ładującego jest połączona 
hoki om. /4 zastrzeżenia/ 

(51) A010 A2(21) 281339 (22) 89 09 07 
(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, 

Poznań 
(72) Darecki Piotr, Turkowaki Stefan, Dóźwik 

Zygmunt, Olech Aleksander, Wiśniewski 
Franciszek 

(54) Ogławiacz do buraków 
( 57) Ogławiecz charakteryzuje się tym, że do 
ramy głównej /I/ ma zamocowaną przegubowo 
ramę boczne /8/ z odejmowalną belkę /29/ z 
zamocowanymi zespołami ogławiajacyml /9/. 
Przanoénik pobierający /10/ ma rolki zwrotne 

/13/ zamocowane do wahliwego wysięgnika /14/, 
który obraca się względem osi /15/, a podwie¬ 
szony Jest do ramy bocznej /8/ za pomocą wio-
azaków /16/ o regulowanej długości. Wał /li/ 
napędzający przenośnik pobierający /10/ ma 
zespół łożyskowy wahliwy osadzony w obejmach 
ramy bocznej /&/. /3 zastrzeżeni«/ 

4(51) A01G Al{21) 276827 (22) 88 12 28 
(30) 88 09 15 - Postęp Techniczny w 

Ogrodnictwie 
(75) Dudziak Roman, Gostyń 
(54) Układ do regulacji mikroklimatu w ciep¬ 

larni ogrodniczej, zwłaszcza w tunelu 
Toliowym 

(57) Układ zbudowany Jest z siłownika termicz¬ 
nego /I/ przymocowanego do zaczepu /2/, cięg¬ 
na /A/ przechodzącego przez rolkę wodzącą /5/ 
wzdłuż tunelu /3/ do przekładni rolkowej /7/ 
oraz linki pionowej /li/ z zawieszoną klapą 
wentylacyjną /12/. Przekładnia rolkowa /7/ za 
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wiara dwie współosiowo osadzone rolki /9, 10/ 
o różnych średnicach, /4 zastrzężenia/ 

5(51) A01G A2(2i) 281349 (22) 89 09 08 
(71) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 

Skierniewice 
(72) Hołownicki Ryszard, Treder Waldemar 
(54) Układ stabilizatora zraszaczy w plonie 

i ich zasilania cieczą zraszające oraz 
wspornik stabilizujący zastosowany w 
tym układzie 

(57) Układ zawiera osadzony pionowo w podłożu 
korpus /I/ wspornika stabilizującego, na któ¬ 
rego pionowym króćcu wypływowym /2/ zamocowa¬ 
ny jest sztywny przewód polietylenowy /5/, w 
którym z kolei osadzony jeet zraszacz /8/. 
Poziomy krócieo dopływowy /3/ połączony Jest 
z przewodem zasilajęcym /6/ poprzez bezpośred¬ 
nie jego wciśnięcie w otwór przewodu /6/ będź 
przy pomocy wężyka dystansowego /7/ i łęcznika 
hydraulicznego /9/. 

Wspornik stabilizujący stanowi jednolity 
wydłużony korpus /I/, maiacy cztery ścianki 
oraz króclec poziomy dopływowy /3/ i króciec 
pionowy wypływowy /2/, połączone wspólnym 
kanałem. 

Wynalazek na zastosowanie w systemach na¬ 
wodnieniowych w ogrodnictwie i sadownictwie. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) A01K Al(21) 276153 
(75) Janiezewakl Andrzej 
(54) Karmnik dla ptaków 

(22) 88 12 02 

(57) Karmnik ma podstawę /1/, daszek /2/ i 
podtrzymujące go słupki /3/ oraz dwie ścianki 
pionowe /4/ i /5/. /I zastrzeżenie/ 

5(51) A01N 
C070 

Al(21) 281221 (22) 89 08 30 

(30) 88 08 31 - US - 238804 
(71) FMC Corporation, Filadelfia, US 
(72) Poes Kathleen M. 
(54) środek chwastobójczy 
(57) środek chwastobójczy zawiera jako substan¬ 
cję czynne Q-podstawiony l-fenylo-4,5-dihydro-
-lH-l,2,4-triazolon-5, w którym podstawnik Q 
jest przyłączony do atomu węgla w pozycji 5 
grupy fenylowej, przy czym Q oznacza grupę o 
wzorze -CH/R 2/C/R 3//R 4/Q' lub -CH-C/R 4/^, w 

2 5 
których to wzorach R i R oznaczaję niezależ¬ ni 
nie atom wodoru lub chlorowca, R oznacza atom 
wodoru lub niższy alkil, Q'oznacza grupę COOH, 
COOZ, COOR 5, CON/R6//R7/» CN, CHO lub C/O/R5, 
Z oznacza grupę tworzęcę sól, R oznacza al¬ 
kil, alkokaykarbonyloalkil, cykloalkll lub 
aryloalkil, R i R oznaczają niezależnie al¬ 
kil, cykloalkil, alkenyl, alkinyl, alkokayl, 
fenyl, benzyl lub grupę SOgR , albo też jedne 
z tych grup podstawione atomem chlorowca, al¬ 
ki lem lub grupę cyJanowe, względnie analog 
5-metokeyIowy lub 5-propargiloksylowy takiego 
związku. /9 zastrzeżeń/ 

4(51) A01N A1(21) 281814 (22) 89 10 12 
(30) 88 10 13 - DE - P3834875.6 
(71) Sandoz A.G., Bazylea, CH 
(54) środek zasadniczo wolny od pyłu oraz 

sposób wytwarzania środka 
(57) środek zasadniczo wolny od pyłu, zawiera 
100 części wagowych rozdrobnionej substancji, 
które jest rolniczy środek szkodnikobójczy i 
0,1-20 części wagowych poliglikolu, zawiera¬ 
jęcego co najmniej jeden składnik taki jak 
poligllkol etylenowy, poliglikol propylenowy 
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oraz ich polimery blokowo 1 kopolimery. Sposób 
wytwarzania tego środka polega na łączeniu 
poszczególnych składników do uzyskania homoge¬ 
nicznej mieszaniny. /12 zastrzeżeń/ 

5(51) A22C Al(21) 281532 (22) 89 09 21 

(30) 88 09 21 - OK - 5242/88 
(71) Nordischer Maschinenbau Rud Baader 

GmbH+Co, KG, Lubeka, DE 
(54) Sposób mechanicznego oczyszczania świażo 

złowionej ryby oraz urządzenie do zasto¬ 
sowania tego sposobu 

(57) Sposób polega na tym, że głowę ryby w 
czasie przytwierdzenie lub po przytwierdzeniu 
tułowia do zespołu przemieszczającego odgina 
się do tyłu pod kątem, korzystnie około 30°, 
względem osi podłużnej tułowia ryby, w celu 
naprężenia dolnej części szyi, a po napręże¬ 
niu przecina się gardło ryby w dwóch fazach, 
przy czym w pierwszej fazie dokonuje się 
pierwszego przecięcie w naprężonej części gar¬ 
dła, przebiegającego w przybliżeniu wzdłuż 
przedniej strony dolnej części obojczyka .ryby 
1 przecinającego węzinę ryby, a w drugiej fa¬ 
zie dokonuje się drugiego przecięcia sięgają¬ 
cego do grzbietu i skierowanego do miejsca r\e 
grzbiecie znajdującego się w niewielkiej od-
egłości przed obojczykami. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
obrotowy stojak /li/ umieszczony ponad przy¬ 
rządem przytrzymującym /13/ ma element mecha¬ 
niczny dl« przytwierdzenia głowy /2/ ryby w 
położeniu odchylonym do tyłu względem tułowia 
/1/ ryby, oraz tym, że ma usytuowany za miejs¬ 
cem przytwierdzenia ryby w kierunku obrotu sto¬ 
jaka /11/ nóż do przecinania gardła ryby, przy 
czym płaszczyzna tego noża jest nachylona pod 
kątem 10-15° względem osi tułowia ryby, a po¬ 
nadto ma drugi nóż, którego płaszczyzna w po¬ 
łożeniu uruchamiania jest nachylona pod więk¬ 
szym kątem względem osi tułowia ryby, 

/lp zastrzeżeń/ 

4(51) A23K Al(21) 276326 (22) 88 12 08 
(71) Centralne Laboratorium Przemysłu 

Paszowego w Lublinie z/e w Snopkowie, 
Lublin 

(72) Kwietniak Marek 
(54) Sposób produkcji mączek mięsnych 1 

mlęano-Kostnycn 

57 Sposób charakteryzuje się tym, że stery¬ 
lizację wykonuje się po wysuszeniu surowców 
poprzez wprowadzenie pary bezpośrednio do 
przestrzeni roboczej destruktora. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) A23K Al(21) 276327 (22) 88 12 08 
(71) Centralne Laboratorium Przemysłu 

Paszowego w Lublinio z/s w Snopkowie, 
Lublin 

(72) Kwietniak Marek 
(54) Sposób wytwarzania paszy sypkiej z padli¬ 

ny, odpadów rzeżnlanych i śrut zbożowych 
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że po wy¬ 
suszeniu rozgotowanej miazgi mlęsno-kostnej 
do wilgotności 20-25% wprowadza się do niej 
surowce zbożowe. Po wymieszaniu i dosuszeniu 
zawartości destruktora, paszę wyładowuje się, 
studzi i rozdrabnia. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) A23L Al(21) 276082 (22) 88 11 28 
(71) Centralne Laboratorium Chłodnictwa, Łódź; 

Kombinat Rolno-Przemyełowy "IGLOOPOL", 
Dębica 

(72) Jędrzejowska Danina, Oberg Jerzy, 
Puchalskl Stanisław, Czyżowski Alfons, 
Mazur Lucjan, Łukasik Zdzisław 

(54) Sposób zamrażania produktów spożywczych 
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że prze¬ 
biega Jednofazowo, całkowicie w złożu stacjo¬ 
narnym i polega na kilkakrotnym przemieszcza¬ 
niu się złoża wyłącznie pod wpływem sił gra¬ 
witacji. Jednocześnie prędkość powietrza prze¬ 
pływającego przez złoże nie przekracza w cią¬ 
gu całego procesu zamrażania prędkości flui-
dyzacji. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) A23P Al(21) 273802 (22) 88 07 18 
75 Stewlński Eugeniusz, Opole 
54 Sposób i przyrząd do wykonywania pierogów 
57 Przyrząd składający się z foremek dozują¬ 

cych nadzianie i wykrawających krążki z ciasta 
oraz dzielonej płyty z gniazdami formującymi, 
charakteryzuje sie tym« że ma szereg jednoli¬ 
tych foremek /I/, ułożonych w rzędzie, w sta¬ 
łych odstępach i połączonych ze sobą, mających 
kształt króćca murowego o różnych średnicach 
oraz ma gniazda formujące /2/, utworzone między 
dwiema listwami /4/ mocowanymi na zawiasach, 
przy czym obie listwy /4/ umocowane są wahad¬ 
łowo na stojaku /5/. Gniazda fprmujące /2/ ma¬ 
ją obrzeża /3/ z elastycznego materiału, służą¬ 
ce do zaciskania krążków ciasta. Przedmiotem 
wynalazku jest też sposób wykonywania pierogów 
przy pomocy wyżej wymienionego przyrządu, 

/3 zastrzeżenie/ 
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4(51) A478 Al(21) 276137 (22) 88 11 30 
(71) Zakłady Meblarskie, Spółdzielnia Pracy 

"DĄB", Ostrów Wlkp. 
(72) Ferenę Romuald, Ferens Zbigniew, 

Priebe Marian, Sroka Bogdan, Adameki 
Pweł, Kolanowski Kazimierz 

(54) Stolik pod podstawowy sprzęt mikrokompu¬ 
terowy, zwłaszcza pod monitor i klawia¬ 
turę 

(57) Stolik charakteryzuje się tym, že každé 
dwie nogi /6/ znajdujęce się z jednego boku 
jego podstawy /1/ sa rozmieszczone względem 
siebie w niewielkiej odległości tworząc szcze¬ 
liny /18/ i sę połączone w dole z pozioma be-
leczkę /5/, a w górze sę poleczone z robocze • 
płytę /2/ w obszarze jednego z boków. Podstawa 
/I/ ma prostokątna płytę /&/, która Jest zamo¬ 
cowana pionowo w szczelinach /18/. Pod robocze 
płytę /2/ powyžej pionowej płyty /8/ Jest 
szuflada /3/. Pod płytę /2/ stolik ma szafkę 
/4/ otwarta z tyłu, która jest zamocowana na 
pionowej płycie /8/. /7 zastrzeżeń/ 

4(51) A47B Al(21) 276138 (22) 88 11 30 
(71) Zakłady Meblarskie, Spółdzielnia Pracy 

"DAB", Ostrów Wlkp. 
(72) Ferens Romuald, Ferena Zbigniew, 

Priebe Marian, Sroka Bogdan, Adamski 
Paweł, Kolanowski Kazimierz 

(54) Stolik pod pomocniczy sprzęt mikrokom-
putarovvy7 zwlaszcza pod drukarkę 

(57) Stolik charakteryzuje się tym, że każde 
dwie nogi /5/ znajdujęce się z jednego boku 
jego podstawy /!/ sę rozmieszczone względem 
siebie w niewielkiej odległości tworzęc szcze¬ 
liny /17/ i sę poleczone w dole z pozioma 
beleczkę /4/ a w górze eą poleczone z robocze 
płytę /2/ w obszarze Jednego z boków. Podstawa 
/1/ ma prostokątne płytę /7/, które jest zamo¬ 
cowana pionowo w szczelinach /17/. Pod robocze 
płytę /2/ na pionowej płycie /7/ jest półka 
/3/. /7 zastrzeżeń/ 

4(51) A47C Al(21) 276274 (22)88 12 08 
(71) Fabryka Mebli Okrętowych "FAMOS", 

Starogard Gd. 
(72) Homa Edmund, Ciskowski Czesław, 

Sierakoweki Dacek, Zakrzewski Óerzy 
(54) Tapicerowany fotel obrotowy, z pulpitem 

wysuwanym 
(57) Tapicerowany fotel charakteryzuje ß e 
tym, że podłokietnik wykonany jeat w formie 
skrzyni z dwiema płycinami tapicerowanymi, 
w której umocowany jest wysuwny pulpit /7/ 
osadzony na dwóch prowadnicach /9/ prętowych 
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za pomocą przegubu /8/. Prowadnice /9/ osadzo¬ 
ne są w płytkach /17/ mocujących przytwierdzo¬ 
nych do wewnętrznej płyclny tapicerowanej. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) A473 Al(21) 274200 (22) 88 0Ü 10 
(71) Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu 

Domowego "PREDOM-ZELMER", Rzeszów 
(72) Kruczek Andrzej» Kabaj Bogumił, 

Marchlik Zygmunt 
(54) Kompaktowe urządzenie do rozdrabniania 

sera twardego 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniej¬ 
szenia wysiłku przy rozdrabnianiu serów twar¬ 
dych. 

Kompaktowe urządzenie charakteryzuje się 
tym, że składa eię ze zwartego korpusu /I/ z 
napędem /22/, obrotowego pojemnika /3/ oraz 
komory /15/ z tarką /4/. Komora jest zamocowa¬ 
na bagnetowe, a tarka /4/ nasadzona jednym 
końcem na sprzęgło napędu, a drugi koniec jest 
usytuowany w zdejmowalnej osłonie /5/. 

/6 zastrzeżeń/ 

4(51) A61B Al(21) 276118 (22) 88 12 01 
(71) Zjednoczone Zespoły Gospodarcza Sp. z o.o, 

Zakład Mechaniki Precyzyjnej, Konstancin-
Deziorne 

(72) Ziemi8zewski Andrzej, Orobiecki Oan 
(54) Sposób wytwarzania wkładu opaski ciśnie¬ 

niomierza lekarskiego do pomiaru ciśnie¬ 
nia krwi 

(57) Sposób wytwarzania wkładu opaski polega 
na tym, że po przeciągnięciu przez otwory w fo¬ 
lii zdwojonej /3/ przewodów z tworzywa sztucz¬ 
nego /2/ kalibruje się końce tych przewodów 

elektrodą /I/ do momentu uzyskania lejkowa-
tych końców przewodów, a następnie te końce 
zgrzewa się elektrodą /4/ do rozłożonej foli 
1 dopiero teraz składa się folię na połowę 
i zgrzewa się luźne boki folii elektrodą 
kształtową. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) A61B Al(21) 276182 (22) 88 12 Ol 
(71) Akademia Medyczna Łódź 
(72) Datczak üerzy, Patorski Stanisław, 

Wytykowski Bogdan 
(54) Zwierciadło stomatologiczne 
(57) Wynalazek dotyczy zwierciadła nie ulega¬ 
jącego zamgleniu podczas stosowania go do og¬ 
lędzin Jamy ustnej. 

Zwierciadło składa się z uchwytu/5/, na 
którym osadzone Jest lusterko /I/. Po powierz¬ 
chnią lusterka znajduje się element grzejny 
/3/ w postaci np. drutu oporowego umieszczo¬ 
nego w rowkach usytuowanych we wkładce /2/ z 
materiału slektroizolacyjnego. Element grzejny 
/3/ włączony jest w układ regulatora tempera¬ 
tury, w którym znajduje się również czujnik 
temperatury /4/ w postaci termiatora usytuowa¬ 
nego we wnętrzu lusterka. W wyniku przepływu 
prądu przez element grzejny wydziela się ener¬ 
gia cieplna, która podnosi temperaturę powierz¬ 
chni lusterka powyżej punktu rosy. Układ regu¬ 
lacji temperatury powoduje stabilizację wybra¬ 
nej wartości temperatury powierzchni lusterka. 

/4 zastrzeżenia/ 

5(51) A61B 
A61F 

A1(21) 260389 (22) 89 07 0$ 

(75) Deszczyński 3arosław. Warszawa; 
Karczmarczyk Tadeusz, Warszawa; 
Oleksiak Bogdan, Warszawa; 
Tkaczyk Mariusz, Warszawa 

(54) Zestaw do bezgipsowago leczenia złamań 
metoda czynnościowa 

(57) Zestaw ma połączone przegubami /6/ dwie 
pary szyn /I, 7/ na których mocowane są zacis¬ 
ki /2/ gwoździ kostnych /15/. Przeguby /6/ za¬ 
mocowane oą do Jednej pary szyn /I/, a z drugą 
parą szyn /7/ połączone są poprzez prowadnica 
suwliwe, korzystnie usytuowane w ramionach 
przegubów /6/. Na szynach /!/ osadzone sę suw-
liwie naciskowe sprężyny śrubowe /10/, które 
blokowane są z jednej strony zaciskami /li/ i 
blokadami /13/, usytuowanymi także na tych 
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szynach. Drugimi końcami sprężyny naciskowe 
/10/ opieraję się pośrednio lub bezpośrednio 
o przeguby /6/. /3 zastrzeżenia/ 

A61B Al(21) 281576 (22) 89 09 25 
(30) 08 09 27 - CA - 578.613-4 

89 02 28 - CA - 592.368-9 
Dimac Medical Limited Partnership« (71) 
Komoka, CA 

(54) Higdzyzębne urzgdzenie unieruchamiajgce 
(57) Urządzenie składa się ze sztyftu /13/, 
elementu stożkowego /16/ oraz nakrętki /17/. 
3aden koniec sztyftu /13/ stanowi ramię /12/, 
a drugi ostrze /14/, przy czym sztyft /13/ 
ma gwint spiralny /15/. Element stożkowy /16/ 
ma płaskie dno /19/ z rowkiem /20/ współpra¬ 
cuj ęcy 2 ramieniem /12/ sztyftu /13/ oraz ma 
osiowy kanał /18/ o średnicy większej od śred¬ 
nicy sztyftu /13/. Nakrętka /17/ ma osiowy ka¬ 
nał z gwintam wewnętrznym współpracującym z 
gwintem sztyftu /13/. /46 zastrzeżeń/ 

4(51) A61G Al(21) 276170 (22) 88 12 01 
(71) Akademia Medyczna, Łódź 
(72) Datczak Derzy, Pilek Krzysztof 
(54) Fotel stomatologiczny w 
(57) Wynalazek dotyczy konstrukcji fotela sto¬ 
matologicznego z automatycznym wręczaniem i 
wyłączaniem napięcia zasilania współpracują¬ 
cych z nim zestawów stomatologicznych. 

Fotel składa się z nieruchomej części dol¬ 
nej /5/ połączonej obrotowo z siedzeniem /4/. 

Część dolna /5/ zawiera zwłoczny w 
przyciskowy /6/ uruchamiany ciężarem ciała 
pacjenta. Wyłącznik /6/ włączony jest w obwód 
zasilania zestawu stomatologicznego /I/. Po¬ 
między siedzeniem /4/ a częścią /5/ znajduje 
się sprężyna zwrotna /3/ powodująca wyłącze¬ 
nie wyłącznika /&/ po opuszczeniu fotela przez 
pacjenta. Fotel według wynalazku umożliwia 
oszczędniejsze zużycie energii elektrycznej i 
wody, a także zapobiega wyciekowi wody i za-
lewaniom pomieszczeń, dzięki automatycznemu 
włączaniu i wyłączaniu napięcia zasilającego 
tylko na czas zabiegu stomatologicznego. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) A61G Al(21) 276320 (22) 88 12 08 
(71) Opolskie Przedsiębiorstwo Innowacyjno-

-Wdrożeniowe "OPIW" Sp. z o.o., Opole 
(72) Andruazkiewicz Stanisław, WieremieJ 

Ryszard, Wójcikowski Alojzy, Sitarz 
Oózef 

(54) Mechanizm podnoszenia stołu rehabilita¬ 
cyjnego 

(57) Mechanizm charakteryzuje się tym, że na 
wsporniku górnym /1/, lewarka jarzmowego /2/ 
umocowana jest rama /3/, na której wspiera 
się segment środkowy /4/ stołu rehabilitacyj¬ 
nego. 

Częścię ramy /3/ są pionowe prowadnice 
/5/, przechodzęce przez tuleję /6/ o zewnęt¬ 
rznym kształcie kulistym. Tuleja /6/ osadzona 
jest w otworach dwu płytek, z których dolna 
/8/ przymocowana jest do konstrukcji stołu a 
górna płytka /7/ do dolnej, tak aby umożliwić 
prawidłowe ustalenie położenia prowadnic /5/, 
względem pozostałych elementów stołu. 

/1 zastrzeżenie/ 
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5(51) A61K Al(21) 282059 (22) 89 10 27 
(30) 88 10 27 - HU - 5606/88 
(71) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek 

Gyára RT, Budapeszt, HU 
(54 ) Sposób wytwarzania preparatów dla medy¬ 

cyny weterynaryjnej 
(57) Sposób wytwarzania preparatów o wszcze¬ 
pionej liotropowej strukturze ciekłego krysz¬ 
tału, polega na tym, że roztwór albo zawiesinę 
zawierające, w odniesieniu do preparatu, 
5-15% wagowych Jednej albo kilku substancji 
powierzchniowo czynnych o co najmniej 8 atomach 
węgla, 10-40% wagowych nie mieszajęcych się z 
woda rozpuszczalników i 30-60% wagowych środ¬ 
ków pomocniczych, zaszczepia się mieszaninę 
substancji czynnych, zawierajęca 5-15% wagowych 
zwięzku o wzorze ogóJnym 1 albo 2 o uzlarnleniu 
poniżej 100 yum, w których R oznacza ewentual¬ 
nie podstawione grupę benzylowe, ewentualnie 
podstawione grupę alkilowe o 1-4 atomach węgla, 
ewentualnie podstawione grupę fenylową albo 
ewentualnie podstawione grupę 5-metylo-3-fe~ 
nylo-4-izokBazolllowę; R oznacza grupę 

3, 4-CHR R t przy czym R oznacza grupę fenyIowę, 4 cyjanową albo grupę -S-CH-CN, a R oznacza 
atom wodoru, grupę aminowe albo grupę hydro-

2 ksylowę, zaé R oznacza grupę metylowe, grupę 
1-me tylo- 1H- te t ra zo 1- 5-ilot iome ty Iowę a lbo 
grupę acetoksymetylowę, oraz zawierajęcą amino-
glikozydoantybiotyk, albo jego sole, w stosunku 
1 : 5 - 5 : 1 , 1 ewentualnie miesza się z dal¬ 
szymi substancjami dodatkowymi. Wytworzone pre¬ 
paraty sę przydatne do leczenia zapalenia wy¬ 
mion u rogacizny. /5 zastrzeżeń/ 

5(51) A62C Al(21) 282709 (22) 89 12 11 
(71) Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 

Warszawa 
(72) Kępka Danusz B. 
(54) Dwublokowy układ otwierania pojemników 

z" gazem pod ciśnieniem, zwłaszcza butli 
ze środkiem gaśniczym 

(57) Układ', skłedajęcy się z bloku napędu 
pneumatycznego mocowanego w każdej z otwiera¬ 
nych butli oraz bloku napędu elektromechanicz¬ 
nego mocowanego tylko na butli sterujęcej, 
charakteryzuje się tym, że w bloku napędu 
pneumatycznego tłok napędzajęcy /I/ i zawór 
główny /3/ połęczone sę ze sobę sztywno za 
pomoce tulei /2/, przy czym w otworach tłoka 
/I/ i zaworu /3/ oraz wewnętrz tulei /2/ swo¬ 
bodnie prowadzony jest trzpień /&/ z Jednej 
strony zakończony zaworem sterujgcym /7/ a z 
drugiej strony połęczony rozłącznie z rdze¬ 
niem /13/ elektromagnesu /14/. 

/3 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

4(51) B01D A1(21) 276076 (22) 88 11 28 
(71) Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy 

Aparatury Badawczej i Dydaktycznej', 
Warszawa 

(72) Witkiewicz Zygfryd, Bładek Dan, 
Stefániák Zdzisław, Gołaj Bogdan, 
Tworek Marek 

(54) Chromatograf warstwowy 
(57) Chromatograf warstwowy charakteryzuje 
się tym, że zawiera układ /10/ mechanizmu zem¬ 
ka z pneumatyczne blokadę i pneumatyczny uk¬ 
ład /13/ mechanizmu podnośnika pokrywy komory 
chromatograficznej /14/ oraz zawiera zawór 
separacyjny /S/ i zbiornik /li/ czynnika pneu-
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umatycznego. Pierwsze wejście głównego zaworu 
regulacyjnego /1/ zewnętrznego źródła czynni¬ 
ka pneumatycznego jest połączone poprzez pier¬ 
wszy czwórnik rozgałęziający /2/ z układem 
/10/ mechanizmu zamka komory /14/ oraz poprzez 
pierwszy /2/ i drugi /4/ czwórnik rozgałęzia» 
Jęcy, z pierwszym wejściem zaworu separacyj¬ 
nego /8/. Drugie wajście tego zaworu /8/ Jest 
popaczone z drugim wyjściem głównego zaworu 
regulacyjnego /1/ poprzez zawór regulacyjny 
/3/ ciśnienia elementu oraz trzeci czwórnik 
rozgałęziajęcy /6/, a wyjście zaworu separa¬ 
cyjnego /8/ jeet połączone z wejściem zbiór» 
nika /11/ czynnika pneumatycznego* którego 
wyjecie Jest połączone z pneumatycznym układem 
/13/ mechanizmu podnośnika pokrywy komory 
chromatograficznej. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B010 Al(21) 276095 (22) 88 11 30 
(71) Politechnika Warszawska« Warszawa 
(72) Wroński Stanisław 
(54) Mechaniczny destruktor do niszczenia 

piany w aparatach i sposób niszczenia 
piany w aparatach przy użyciu destruk¬ 
tora mechanicznego 

(57) Destruktor charakteryzuje się tym, że je¬ 
go element wirujący /3/ ma kształt cylindra 
z sitowa, powierzchnię boczne /4/. Element ten 
w górnej części ma przewód /5/ odprowadzający 
gaz. 

Sposób polega na tym, że pianę doprowadza 
się do zewnętrznej powierzchni cylindrycznego 
elementu wirujęcego z sitowa powierzchnię bocz¬ 
ne i reguluje się prędkość obrotowe tego ele¬ 
mentu proporcjonalnie do ilości dopływającej 
do jego powierzchni piany. Uwolniony od cie¬ 
czy gaz odprowadza się na zewnętrz aparatu. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B01D A1(21) 276112 (22) 88 11 29 
(75) Rapkiewicz Stanisław, Bydgoszcz; 

Tomczak Andrzej, Bydgoszcz 
(54) Sposób kompleksowej obróbki spalin 

plecowych 
(57) Spoaćb charakteryzuje się tym, że spali¬ 
ny odpyla się w wielostopniowym wymienniku 
ciepła z jednoczesnym schładzaniem, po czym 
poddaje się ja nadmuchowi powietrza atmosfe¬ 
rycznego z jednoczesnym rozpylaniem wody, w 
komorze obróbki na mokro, a następnie pow¬ 
stały kwas odprowadza się do wyparki, a po 
odparowaniu pozostały kwaśny roztwór odprowa¬ 
dza do neutralizatora 1 miesza z żużlem, na¬ 
tomiast odparowany gaz odprowadza do zmagazy¬ 
nowania. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B010 Al(21) 276313 (22) 88 12 09 
(71) Dom Handlowy Nauki, Sp. z o.o. PAN, 

Warszawa 
(72) Wołek Kazimierz 
(54) Oddzielacz czastek ciekłych l/lub stałych 

(57) Oddzielacz wyposażony jest w listwy pro¬ 
filowe /1/ usytuowane równolegle do siebie i 
rozmieszczone w kolejnych równoległych wars¬ 
twach tworzących pakiet separacyjny. Listwy 
profilowe /1/ w kolejnych warstwach sa przes¬ 
tawione względem siebie o 90°. każda listwa 
/1/ ma co najmniej trzy płaszczyzny, z których 
środkowa /2/ jest zorientowana prostopadle do 
kierunku napływu gazu natomiast skrajne płasz¬ 
czyzny /3, 4/ sę odgięte względem płaszczyzny 
środkowej /2/ pod ketem 30-60°, przy czym 
płaszczyzny te w sąsiednich listwach /I/ prze¬ 
słaniają się na przemian. /3 zastrzeżenia/ 

5(51) B01D A1(21) 282511 (22) 89 11 28 
(30) 88 11 30 - SE - 8804332-8 
(71) Boliden Contech AB, Sztokholm, SE (54) Sposób usuwania z gazów toksycznych 

związków organicznych, zwłaszcza dioksyn 
(57) Sposób polega na tym, że gaz kontaktuje 
się przez z góry określony okres czasu z ciek¬ 
łym aerozolem, stałym i ciekłym cząstkom obec¬ 
nym w tym aerozolu nadaje się ładunek elektrycz¬ 
ny i wyodrębnia się te częatkl z gazu. 

/7 zastrzeżeń/ 
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41(51) B01T A1 (21) 276004 (22) 80 11 28 
(71) Instytut Wdrożeń Technicznych "INTECH", 

Spółdzielnia Pracy, Gdańsk 
(72) Draczewski Michał, Wroczyuski Piotr, 

Płotko Piotr, Lewandoweki Dariusz 
i 54 ) Mieszalnik do substancji o szczególnie 

dużych o szczególnie 
(57) Mieszalnik ekłada się ze zbiornika /I/ 
mającego część walcowe /2/ i wypukłe dennicę 
/3/ oraz połęczonego z wałem /4/ mieszadła 
/6/. Mieszadło /6/ jest litym elementem skła¬ 
dającym się z łapy /8/ i połączonych z nia 
wstęg /9/ przebiegajęcych po linii śrubowej. 
tapa /8/ ma otwory /10/. Zbiornik /1/ ma 
płaszcz grzejny /7/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) 801F Al(21) 276151 (22) 88 12 02 
(71) Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i 

Ściekowej "BIPROWOD", Warszawa s Instytut 
Morski, Gdańsk 

r/2) Kuroweki Tadeusz, Żołnierczyk Aleksander, 
Róg Stanisław 

(54) Sposób napowietrzania cieczy oraz urza-
dzenia do wykonywania tego sposobu 

(57) Urządzenie złożona jest z króćca wlotowe¬ 
go /I/ cieczy roboczej oraz króćca wlotowego 
/2/ powietrza, przy czym króciec wlotowy /1/ 
przechodzi zachodzi w dyszę robocze /3/, u wylotu za-
kończone w kształcie pierścieniem od wewnątrz 
i z zewnętrz otoczona, komorą eaawna /4/ po-
wietrza, przachodzęcę w komorę mieszania /5/, 
zaakończonę dyfuzorem /6/. 

Przedmiotem wynalazku jest takża sposób 
napowietrwania cieczy. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B01F Al(21) 276284 (22) 88 12 07 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji 

Produkcji Zwierzęcej "MEPROZET"s Gdańsk 
(72) Oarowicki Kazimierz« Szauer Tadeusz, 

Kitowaki Andrzej, Słomlńskl Marek, 
Stężała Stanisław 

(54) otrzymywania oleju emulgującego 
(57) Sposób otrzymywania oleju emulgującego 
na bazie olejów mineralnych charakteryzuje 
eię tym że ďo oleju maszynowego w ilości od 
85-97% wagowych wprowadza się mieszaninę 
związku będącego produktem addycji tlenku 
etylenu do alkoholi nasyconych w ilości 2-10% 
wagowych i nonylofenoksypolietoksyętanolu w 
ilości 1-5% wagowych, a następnie intensywnie 
eię miesza doprowadzając do całkowitego roz¬ 
puszczenia w oleju. Do mieszania używa się 
oleju, który podgrzewa aię do temperatury od 
60C-90C. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B01F 
B65G 

Al{21) 276321 (22) 88 12 08 

(71) Południowy Okręg Energetyczny - Zakład 
Remontowo-Budowlany Energetyki "ŁAZISKA", 
Łaziska Górne 

(72) Gała Stanisław, Filipek Zenon« Goch 
Tadeusz, Kleszcz Wojciech, Kłosek 
Krystian, Rolnik Den, Swiderski Tadeusz, 
Tomaszewski Sławomir, Wawrzynek Dan, 
Weiss Tadeusz 

(54) Sposób 1 urządzenie do ciągłego wytwarza¬ 
nia gęstej zawiesiny popiołów lotnych w 
wodzie z węgli kamiennych i brunatnych 

(57) Sposób polega na tym, że popioły lotna ea 
mieszane z woda w dwu strefach, w strefie 
wstępnego mieszania przez wzdłużne 1 śrubowe 
przemieszczanie ich przez strugi wody o pręd¬ 
kości początkowej co najmniej 4 m/s promienio¬ 
wo skierowane do kierunku przemieszczania po¬ 
piołów, w strefie zaś ostatecznego mieszania 
mieszaninę popiołów z wodę miesza się ruchem 
poprzecznie wirującym do kierunku jej prze¬ 
mieszczania się. 
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Urządzenie charakteryzuje się tym, že w 
obudowie /I/ o kształcie poziomo ułożonego 
walca z lejem doprowadzenia /9/ popiołów lot¬ 
nych na Jednym końcu 1 z króćcem /12/ wypro¬ 
wadzenia zawiesiny na drugim końcu oraz króć¬ 
cami /li/ do wodnych dyaz /10/ umiejecowionyml 
w obrębie strefy watępnego mieszenia w co najm¬ 
niej trzech rzędach w górnej części obudowy 
/i/. Jest umieszczony wał /2/, na którym to 
wale /2/ poczęwezy od etrony doprowadzenia /9/ 
popiołów aż do króćca /12/ 89 zabudowane kolej¬ 
no, ślimakowy przenośnik /3/, usytuowane wzdłuż 
obwiednl ślimakowego przenośnika /3/ łopatki 
/A/ wstępnego mieszania popiołów z wodę o sze¬ 
rokości równej odstępom międzyłopatkowym i ke¬ 
cie natarcia równym ketowi natarcia élimakowe¬ 
go przenośnika /3/, co najmniej dwa rzędy ło¬ 
patek /5/ ostatecznego mieszania rozmieszczo¬ 
nych grzebieniowo wzdłuż wału /2/ w odstępach 
z linię grzebieni pod ketem 60° względem wału 
/2/ 1 ślimakowy przenośnik /6/. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) B01F Al(21) 276456 (22) 88 12 16 
(30) 88 10 17 - Międzynarodowe Targi Drobnej 

Wytwórczości 1 Rzemiosła 
KOOPERACOA 88 

(71) Zakład Innowacyjno-Wdrożeniowy Projekto¬ 
wania Procesów Technologicznych, Maszyn, 
Urządzeń oraz Przetwórstwa Polimerów, 
Gumy i Związków Organicznych 
"STOLAN-ELASTOMER", Poznań 

(72) Waeowicz Władysław 
(54) Urządzenie do strumieniowego mieszania 

cTeczy aktywnych chemicznie, zwłaszcza 
do wypełniania opon elastomerami 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma 
zbiorniki/l/ wypełnione substancjami aktywnymi 

chemicznie połęczone przy pomocy oddzielnych 
obwodów zaailajęco-dozujęcych, składających 
się z przewodu ssącego /2/, pompy dozujęcej 
/3/, przewodu tłoczącego /4/, obwodu recyrku¬ 
lacyjnego /&/, z głowica mieszajaco-reakcyjnę 
/5/, a następnie obwodem zeeilajaco-reakcyj-
nym /6/ z głowicę mieszajęco-podawczę /7/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B01Ü A1(21) 281890 (22) 89 10 17 
(71) Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, 

Wrocław 
(72) Gawrzyński Zbigniew, Mężowska Alina 
(54) Sposób wytwarzania oscylującego złoża 

fontannowego i urządzenie 00 wytwarzania 
oscylującego złoża fontannowego 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że cyk¬ 
licznie przemieszczany strumień gazu dostar¬ 
czany do fragmentów półki sitowej kontaktuje 
się z materiałem rozdrobnionym, znajdującym 
się w komorze roboczej o rozchylonych ścia¬ 
nach i powoduje oscylację oraz intensywny 
ruch złoża, w szczególności w jego wnętrzu, 
przez wytworzenie fontanny wewnętrznej a pro¬ 
ces ten zachodzi przy prędkości gazu mniej¬ 
szej od krytycznej prędkości fontannowania. 

Urządzenie ma w górnej części korpusu 
/1/ króćce: wlotowy /3/ i wylotowy /6/ roz¬ 
drobnionej fazy stałej jak również króciec 
wylotowy gazu /4/. Górna część korpusu ma roz¬ 
dzielacz gazu /10/ połfczony z komorami napo¬ 
rowymi /9/ przylegajęcymi do półki sitowej. 
Komora robocza /5/ usytuowana w górnej części 
korpusu ma przynajmniej dwie ściany boczne 
rozchylone, a kęt zawarty między półkę altowa 
a każde z tych ścian jest ketem rozwartym. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B02C Ai(21) 276176 (22) 88 12 01 
(71) Elektrownia Turów, Bogatynia 
(72) Soenowski Leszek, Nykiel Piotr, 

Gawrońaki Henryk, Śpikowski Feliks, 
Borowiec Zygmunt 

(54) Kruszarka młotkowa 
(57) Kruszarka ma druga, ścianę /2/ krusząca z 
rozmieszczonymi na niej w pięciu rzędach sta¬ 
łymi progami /3/ kruezacymi. Progi /4/ regula-
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cyjne blokowane sa kostkami /6/ regulacyjnymi, 
ściany w dolnej części obudowy /li/ 89 wyłożo¬ 
ne w miejscach narażonych na erozję stałymi 
płytkami /14/ usztywniającymi zarazem konatruk-
cję kruszarki. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) B03B Al(21) 276191 (22) 88 12 02 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Rink Ryszard, Gogała Oanusz 
(54) Klasyfikator strumieniowy 
(57) Przedmiotem wynalazku Jest klasyfikator 
strumieniowy przeznaczony do klasyfikacji 
materiałów ziarnistych, zwłaszcza do klasyfi¬ 
kacji minerałów. 

Klasyfikator charakteryzuje się tym, źe 
stanowię go usytuowane szeregowo pierścieniowe 
komory klasyfikacji, utworzone przez wewnętrz¬ 
ne przegrody /1/ umieszczone między przednie 
éciana /2/ i tylna ścianę /4/ oraz zewnętrzne 
osłonę /21/ i odlotowymi kanałami /li/, przy 
czym każda pierścieniowa komora klasyfikacji 
ma usytuowane stycznie do Jej pobocznicy po¬ 
wietrzne strumienicę, natomiast powietrzna 
strumienica /22/ pierwszej pierścieniowej ko¬ 
mory klasyfikacji połęczona jest z zasypowym 
lejem przedniej ściany /2/. Powietrzna stru¬ 
mienica drugiej pierścieniowej komory klasyfi¬ 
kacji połęczona Jsst ukośnym dolotowym kanałem 
z pierwsze pierścieniowe komorę klasyfikacji, 
a każda następna powietrzna strumienica połę¬ 
czona jeet odrębnym ukośnym dolotowym kanałem 
z poprzednie pierścieniowe komorę klasyfikacji, 
zaś ostatnia pierścieniowa komora klasyfikacji 
połęczona jest z zsypowym kanałem tylnej ścia¬ 
ny /4/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B05D 
B32B 

A1 (21) 276332 (22) 88 12 08 

(75) Borak Dózef M., Bielsko-Biała 
(54) Sposób kształtowania kompozytów obustron¬ 

nie gładkich ze wstępnym naprężanienT 
włókien poprzez rozpinanie rozciggli'wego 
i sprężystego materiału metraźowegoT 
względnie odpasowanego oraz urządzenie 
w postaci uniwersalnej formy szkleleTö-
węj # dwustronnie otwartej, wielokrotnego użycia do stosowania tego sposobu 

(57) Sposób polega na rozpinaniu rozciągliwe¬ 
go i sprężystego materiału włókienniczego met¬ 
rażowego, względnie dopasowanego siłami przy¬ 
łożonymi w istotnych dla kształtu miejscach, 
na jednorazowym nasęczeniu żywicę obracajęc 
przy tym formę tak aby żywica nanoszona była 
od góry a powierzchnia materiału zajmowała 
położenie pozioma, a po zalaminowaniu materia¬ 
łu na wprowadzeniu formy w ruch obrotowy aż 
do zestalenia się kompozytu, przy czym przez 
cały czas brzegi rozcięgniętego materiału 
przytrzymywane aa w ogniwach chwytnych, a po 
osiągnięciu przez kompozyt 70% jego pełnej 
wytrzymałości na uwolnieniu skorupy przez 
obcięcie uiglonych obrzeży i oderwanie od jej 
powierzchni poszczególnych zespołów kształ¬ 
tek gabarytu przy użyciu siłowników. 

Urządzenie do kontaktowego kształtowania 
kompozytów w wyniku jednorazowego laminowania 
zawiera szkieletowe matrycę, które stanowię 
cztery oddzielne zespoły kształtek: brzegowej 
/34/, - części zewnętrznej górnej /36/, - i 
bocznej /35/. Poszczególne części ażurowej 
matrycy połączone sę razem za pomoce śrubowych 
siłowników /44/. Wewnętrzna część kształtowa 
/33/ osadzona jest na żebrowej podstawie usz¬ 
tywnia jęcaj /15/, której boczne czopy osadzo¬ 
ne sę obrotowo w panewkach /II/, a jeden z 
nich zasprzęglony Jest z samohamownym motore-
duktorem ślimakowym /Al/. 

Panewki /37/ stanowię zakończenie ramion 
karuzelowego wspornika /4O/, który z kolei 
ułożyskoweny jest poprzez wyprowadzony z Jego 
części środkowej prostopadły wał pasowany ob¬ 
rotowo z panewkę /39/. Wał ten sprzęgnięty 
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Jest z samohamownym motoreduktorem ślimakowym 
/38/. Całoeć spoczywa na pantografowy!« wóy.ku 
/42/, mającym samoekrętne koła jezdne /46/, 
obciążonym balastem /43/ i wyposażonym v? siłow-
nik /45/ sterowany elektrozaworam*podłączonym 
do pompy zębatej. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) BO6E3 A1 (21) 276244 (22) 08 12 O7. 
(71) Polska Akademia Nauk, Instytut 

Podstawowych Problemów Techniki, We redr 
(72) Pajewski Wincenty» Szslawski Marekf Korczak-Braneckl Andrzej 

Ultradźwiękowy przetwornik pleréciefiicwy 
promieniujjcy do powietrza 

(57j Ultradźwiękowy przetwornik ma umieszczany 
w obudowie /!/ płytkę / 2 / z żywicy poliureta-
nowej, a wewnątrz tej piytki /2/ jest umiesz-
çzony pierścień /3/ z ceramiki piezoelektrycz¬ 
n e j / 1 zastrzeżeń/ 

4(51) B06B Al (21) 276245 ( 22) 88 12 07, 

(71) Polska Akademia Nauk, Instytut 
Podstawowych Problemów Techniki, Warszaw-a 

(72) Pajewski Wincenty, Szaleweski Ha rek, 
Korczak-Branecki Andrzej 

(54) Ultradźwiękowy przetwornik piazoelektryczny 
ný o charakterystyce....fi.rgÊ snjKwanjjBnSĝ *" 
listkow bocznych 

(57) Ultradźwiękowy przetwornik zawiera ćwinrć-
falowe A /4 płytki /1/ z ceramiki piezo¬ 
elektrycznej zamocowane na podłożu /2/ z cera-
miki biernej wypełniającej obudowę /4/. Na 
płytki /I/ jest nałożona warstwa /3/ z żywicy 
poliuretanowej. 

Przetwornik ten promieniuje energię ultr-
dźwiękowe do powietrza i j e s t przeznaczony.. 
pracy w układach echolokacji ULTRADŹWIĘKOWEJ 

4(51) B06B 
G01N 

Al(21) 276250 (22) 88 12 07 

(71) Moekovskoe. NauŽno-Proizvodatvennoe 
gb'edinenie "SPEKTR" Moskwa, SU 

(72) Skarlet Durij Michajlovié, Kurgace.va 
Irina Germanovna, Kulemin Evgenij 
Aleksandrovic, Suchorukov Dmitri 1 
Waeilevií, Rybnikov VlediJ Nikolaevic 
Mamontov Vladimir Petrovië", Fal'kevic 
Sergej Aleksandroviï 

(54) Przetwornik ultradźwiękowy dla defekto™ 
skopii 

(57) Przetwornik charakteryzuje się tyw, że 
zawiera sterownik kęta podania kierowanego 
promienie ultradźwiękowego, związany -i. zespo¬ 
łem / 4 / obrotowym elementu /3/ piezoelektrycz¬ 
nego, zamocowany na pryzmie /1/. Sterownik 
zawiera zespół nieruchomy mający dwa poleczo¬ 
ne indukcyjnie uzwojenia /13/. 

/13 zastrzeżeń/ 

4(51) B07B Al (21) 276097 (22) 88 11 30 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Mróz Andrzej, Wroński Stanisław 
(54) Sposób oraz urządzenie do rozdzielania 

Ne FRakcje materiałów DRobnoziarnistych 
(57) Sposób polega na tym, że tworzy się jedno¬ 
rodne zawiesinę po czym w kolejnych stopniach 
procesu wymusza się Jej ruch wirowy w górę z 
prędkością obrotowe określone od dołu wytwo¬ 
rzeniem wirów Taylora a od góry uzyskaniem 
eił wypierających pola wirowego co najmniej rów¬ 
nych siłom oporu hydrodynamicznego cząstek za¬ 
wiesiny odrzucanych na siatkę z tym, że w każ¬ 
dym następnym stopniu procesu zmniejsza się 
skokowo wielkość ziarna podziałowego przez do¬ 
bór oczek siatki uzyskując rozdzielenie nad-
ziarna od podziarna, które w następnym stopniu 
poddaje się kolejnemu rotacyjnemu rozdziałowi 
aż do uzyskania w etopniu końcowym czystego 
filtratu, który zawraca się do procesu, nato-
miast w każdym stopniu procesu odbiera się 
ziarna większe od oczek siatki, stanowiące 
frakcje o określonych stopniach uziarnienia. 

Urządzenie składa się z szeregowo połą¬ 
czonych klasyfikatorów /3/, z których każdy 
wyposażony jest w mieszadło /4/ usytuowane w 
dolnej części jego komory, sprzężone z pokry¬ 
tym siatką przepuszczalnym rotorem /5/, a w 
górnej części tej komory znajduje się pompa 
ssąca osadzona na wspólnym z rotorem /5/ wale 
/6/. Dno klasyfikatora /3/ połączone Jest z 
filtrem, korzystnie nuczą /17/ odbierającą 
określoną frakcję, a ponadto ostatni klasyfi¬ 
kator połączony jest z filtrem /9/, korzyst¬ 
nie dynamicznym, którego wyjście dołączone 
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Jest do zbiornika zawiesiny surowej /I/ dop¬ 
rowadza jęcego ją do pierwszego klasyfikatora 
/3/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B08B Al(21) 276061 (22) 88 11 29 
B28B 
E 0 4 G 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu Betonów "CEBET", Warszawa 

(72) Sadowy—Sadoweki Antoni 
(54) Urządzanie do czyszczenia den for» 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie czyszcze¬ 
nia den form do produkcji wyrobów z batonu, 
zwłaszcza z betonu komórkowego. 

Urządzenie składa się z zeepołu odspsja« 
jscago /36/ 1 zeepołu czyszczącego /37/. Zes¬ 
pół odspajajacy /36/ ma dwa wały /!/, ułożye-
kowane w ramie wsporczej /9/, na których osa¬ 
dzone sa pakiety kraików /2/. Zespół czysz¬ 
czący /37/ ma obrotowe szczotkę bijakową z 
napędem machanloznym, ułożyskowanę w belce noé-
na j /12/, która zamocowana jest przesuwnle w 
prowadnicach konstrukcji wsporczej /li/. Zes¬ 
pół czyszczący /37/ ma układ odciążający z 
przeciwwagę i rolkowy układ /28 i 29/ regula¬ 
cji odległości szczotki od czyszczonej po¬ 
wierzchni. /7 zastrzeżeń/ 

4(51) B06B Al(21) 276184 (22) 88 12 01 
(71) Wojewódzkie Przedsiębiorstwa Przemysłu 

Mięsnego w Gdańsku Zakłady Mięsne w 
Gdyni, Gdynia 

(72) Bartoszewicz Oerzy, Bigue Henryk, 
Stawiany Ireneusz 

(54) Urządzenie do mycia butów roboczych, 
zwłaszcza gumowych 

(57) Wynalazek rozwięzuje problem konstrukcji 
urządzenia do mycia butów roboczych zapewnia-
jęcego oczyszczani całej zewnętrznej po¬ 
wierzchni buta z zanieczyszczeń stałych i mik» 
robiologicznych. 

Urządzenie do mycia butów wyposażone w 
silnik napędowy z przekładnię pasowe składa 
się z zespołu wirujących pionowych szczotek 
/6/ znajdujących się nad ażurowe płytę /!/, 
pod które umieszczone są poziomš szczotki /8/ 
o ruchu posuwi8to-zwrotnym. Pomiędzy pionowymi 
szczotkami /6/ osadzony jest natryskowy prze¬ 
wód /10/ z dyszami wylotowymi. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B08B 
A23C 

Al(21) 276336 (22) 88 12 09 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Zięba Teresa, Modrzejewska Barbara, 

Bartoszawski Krzysztof, Szpala Grażyna 
(54) Zespół myjący linii odbioru i schładzania 

nTleka 
(57) Zespół myjący linii odbioru i schładzania 
mleka ma zbiornik /I/ do regeneracji roztworu 
NaOH, zaopatrzony w tkaninę /2/ filtracyjne 
oraz w cztery przewody, a mianowicie w prze¬ 
wód /3/ połączony z przewodem /10/ wewnętrzne¬ 
go mieszania roztworu NaOH, przewód /4/ połą¬ 
czony z urządzeniem /li/ myjęcym, przewód /5/ 
podłączony do źródła wody i przewód /6/ połą¬ 
czony z kanalizacją lub/l oczyszczalnią ście¬ 
ków, /I zastrzeżenie/ 
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5(51) B08B 
F16N 

Al(21) 283193 (22) 90 01 03 

(71) Kopalnia Węgla Kamiennago "OAWORZNO", 
Jaworzno 

(72) Gałecki Andrzej, Helbin Waldemar, 
Źurawik Henryk, Źurawik Stanisław 

(54) Urzsdzenie do czyszczenia lin 
(57) Urządzenie ma dzielone stożkowa głowicę 
/I/ z otworem /2/ na linę /3/, osadzone obro¬ 
towo na dzielonej podstawia /5/. Element 
czyszczący stanowią pręty zgarniające /12/ osa¬ 
dzone w prowadnicach /II/ na obwodzie bocznej 
powierzchni /10/ głowicy /i/, których swobodne 
końce /14/ maję postać klinów z krawędzią robo¬ 
cze równoległe do szczeliny międzysplotowej 
liny /3/. /4 zastrzeżenia/ 

5(51) B09B A2(21) 283224 (22) 90 01 05 
(71) Kopalnia Węgle Kamiennego "SOŚNICA", 

Gliwice 
(72) Ratajczak Ireneusz, Olas Aleksander, 

Wróbel Zenon, Nawroeki Derzy, 
Błaszczyński Stanisław, Steinhoff 
Danusz 

(54) Sposób odzyskiwania substancji węglowe.1 
z gruboziarnistych ścierów odpadowych 

(57) Sposób polega na tym, że ściery rozkiaay-
fikowuje się na dwie klasy i powyżej 6 mm, któ¬ 
re kieruje się do miału energetycznego i po¬ 
niżej 6 mm, które wraz z wodę w postaci mie¬ 
szaniny zawierajęcej 30 do 35% części stałych 
wprowadza eię w ruch swobodny po nachylonej 
do poziomu krzywoliniowej lekko wypukłej po¬ 
wierzchni. Równocześnie struga tej mieszaniny 
jest zwężana i spiętrzana w sposób clęgły. 

/1 zastrzeżenie/ 

Al(21) 276198 (22) 88 12 02 4(51) B218 
(71) Przedsiębiorstwo Zagraniczne "WOLAN", 

Lublin 
(72) Werońeki Wiesław, Malesa Mirosław, 

Pietrzyk Robert 
(54) Sposób wytwarzania kształtowanych drutów 

stalowych i urządzenie do wytwarzania 
kształtowanych drutów stalowych 

(57) Sposób polega na tym, że drut poddaje się 
odkształceniu profilującemu, w którym jego 
poprzeczny przekrój pozostaje okrągły, a jed¬ 
nocześni© kształtuje się występy posobnie uło¬ 

żone w pasach, przy czym przy kształtowaniu 
występów przekrój poprzeczny drutu z widocz¬ 
nymi odkształceniami przyjmuje kształt zbliżo¬ 
ny do trójkąta równobocznego z zaokrąglonymi 
narożami. Kształtowanie drutu prowadzi się 
drogę ciągnieni® przez bierny układ tarcz ob¬ 
rotowych. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
zawiera trzy tarcza /I/ zamocowane obrotowo 
na łożyskach /2/ ř ns osobnych wałach /3/ o nastawnych odległościach względem siebie i 
usytuowanych pod kgtem. Powierzchnia robocza 
tarcz jest rowkiem i ma usytuowane skośnie 
do osi rowka wgłębienia. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) B210 Al{21) 276214 
(75) Hapek Jarosław, Płock 

(22) 88 12 05 

(54) Sposób i urządzenie do osadzania rur 
w otworach przez rozgniatanie 

(57) Sposób osadzania rur w otworach przez 
rozgniatanie polega na rozgniataniu ścianki 
rury na odpowiedniej długości w cyklicznym 
procesie, w czasie którego w pojedynczym cyk¬ 
lu rozgniataniu ulega tylko część obwodu rury. 

Urządzenie dc osadzania rur w otworach 
przez rozgniatanie zawiera klin /15/, który 
poprzez elementy toczne /i7/ rozpiera segmenty 
naciskowe /18/, rozgniatające ściankę rury na 
ograniczonym wycinku powierzchni wewnętrznego 
obwodu. Z klinem /15/ związana jest sprzęgłem 
jednokierunkowym /13/ krzywka bębnowa /14/, 
która wymusza przy powrotnym ruchu klina /15/ 
jednokierunkowy, okresowy ruch obwodowy klina 
/15/ wraz z segmentami naciskowymi /18/ o kąt 
proporcjonalny do szerokości powierzchni zgnio¬ 
tu. /3 zastrzeżenia/ 

5(51) B220 A2(21) 281302 Í22J 89 09 04 
(71) Instytut Metalurgii Żelaza im 

Staszica, Gliwice 
(72) Bąk Wojciech, Buła Edward, Kanieweki 

Krzysztof, Łabęcki Ryszard, Mitas 
Włodzimierz, Raczyńaki Stanisław, 
Starnawekl Dan, Zielińskl Marian, 
Zurada Alfrad 

Stanisława 
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(54) Zasypka egzotermiczno-izolacyjna 
(57) Zasypka egzotermiczno-izolacyjna składa 
się z następujących składników w % wagowychj 
20-70% głinokrzemianowego środka izolacyjnego, 
5-30% rozdrobnionego aluminium l/lub jago sto¬ 
pów, 5-30% zgarów aluminiowych, resztę sta¬ 
nowię rozdrobnione materiały ogniotrwałe. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B23C Al(21) 276057 (22) 88 11 29 
(71) Akademia Techniczno-Rolnicza 

im. 3.3. śniadeckich, Bydgoszcz 
(72) Latoś Hubert 
(54) Uniwersalny frez kształtowy do ukośnego 

Trezowania. zwłaszcza do rowków o zarysie 
krzywoliniowym 

(57) Uniwersalny frez, do obróbki rowków o za¬ 
rysie normalnym, krzywoliniowym metodę ukoś¬ 
nego frezowania, charakteryzuje się tym, że 
zarysy głównych krawędzi skrawających poszcze¬ 
gólnych ostrzy sa niesymetryczna względem pros* 
topadłej do osi freza. /i zastrzeżenie/ 

4(51) B23D 
B260 

Al(21) 276187 (22) 88 12 02 

(71) Biuro Projektów i Kompletacji 
Maszyn i Urządzeń Hutniczych 
"HUTMASZPRODEKT-HAPEKO 

(72) Gawin Andrzej 

Dostaw 
Katowice 

(54) Zespół nożyc do cięcia blach 
(57) Zespół nożyc charakteryzuje się tym, że 
ma na wspólnej płycie fundamentowej /I/ zamo¬ 
cowany korpus /2/ nożycy krezkowej /3/ i kor¬ 
pus /4/ zakosowej nożycy gilotynowej /5/, po¬ 
łączone stołem podejęco-prowadzącym /6/, W dol¬ 
nej części zakosowej nożycy gilotynowej /5/ 
jest zamocowany wał mimośrodowy /7/, który 
współpracuje z czterema pionowymi, walcowymi 
prowadnicami /8/ a wewnętrz każdej jest osa¬ 
dzona spiralna sprężyna /9/. Górne części 
czterech walcowych prowadnic /8/ są połączone 
górnym korpusem /10/, w którym jest zabudowa¬ 
ny górny nóż zakosowy /li/ współpracujący z 
dolnym nożem zakosowym /12/ zamocowanym na 
stałe w górnej części korpusu /4/. 

Warn mimośrodowy /7/ poprzez przekładnię 
pasowe /13/ jest napędzany silnikiem elek¬ 
trycznym /14/. Na wale mimośrodowym /7/ Jest 
zamocowane koło łańcuchowe /15/, które poprzez 
pierwsze przekładnię łańcuchowe /16/ napędza 
zespół zabieraków /17/. Drugie koło łańcucho¬ 
we /18/ pierwszej przekładni /16/ jest zamoco¬ 
wane pod stołem podająco-prowadzęcym /6/ i na 
jego oei /19/ jest zamocowane pierwsze koło 
łańcuchowe /20/ drugiej przekładni łańcucho- . 
wej /21/, której drugie koło łańcuchowe /22/ 
jest zamocowane do korpusu /2/ nożycy krezko¬ 
wej /3/ a na jego osi /23/ jest osadzone pierw¬ 
sze koło zębate /24/, które współpracuje z dru¬ 
gim kołem zębatym /25/ przekładni zębatej /26/. 
Na osi /27/ drugiego koła zębatego /25/ zabudo¬ 
wane są dwa koła łańcuchowe /28 i 29/, z któ¬ 
rych jedno /28/ poprzez trzecie przekładnię 
łańcuchowe /30/ napędza wały nożowe /31/ noży 
krążkowych /32/, a drugie /29/ poprzez czwartą 
przekładnię łańcuchową /33/ podajnik arkuszy. 
Drugie koło łańcuchowe czwartej przekładni 
łańcuchowej /33/ jest przymocowane pod stołem 
/36/ podajnika arkuszy /34/ zamocowanym pod 
nożycą krążkowa /3/ i na jego osi /37/ jest 
osadzone koło łańcuchowe /38/ wyposażonego 

w zaczepy /39/ łańcucha /40/ podajnika arku¬ 
szy /34/. Łańcuch /40/ jest osadzony na za¬ 
mocowanym na końcu stołu /36/ zwrotnym kole 
/41/ i na napinającym kole /42/ zamontowanym 
na wysięgniku /43/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B23K Al(21) 276104 (22) 88 11 29 
(75) Łukowski Bogdan, Elbląg 
(54) Sposób łączenia elementów wymiennika 

clejała 
(57) Sposób polega na tym, że w otworach /I/ 
kołnierza /2/ umieszcza się wszystkie rurki 
/3/ i na każdą z nich nasuwa się obrączkę /4/ 
ze spoiwa. Potem na rurki /3/ nakłada się 
perforowaną przekładkę /5/, ponownie nasuwa się 
na rurki /3/ obrączki /4/ i rurki te umieszcza 
się w otworach /6/ kołnierza /7/. Następnie 
tak zamontowany wymiennik stawia się na płycie 
grzejnej, poprzez łączone elementy doprowadza 
się do obrączek /4/ ciepło i stapia spoiwo. 
Następnie podobnie łączy się rurki /3/ z koł¬ 
nierzem /!/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B23K A1(21) 276105 (22) 88 11 29 
(75) Łukowski Bogdan, Elbląg 
(54) Topnik do lutowania ogniowego 
(57) Topnik do lutowania ogniowego przedmiotów 
wykonanych z miedzi i jej stopów składa się z 
alkoholu etylowego w ilości 50-60% części wa¬ 
gowych, kalafonii w ilości 20-24% części wa¬ 
gowych, terpentyny w ilości 8-12% części wa¬ 
gowych, gliceryny w ilości 3-7% części wago¬ 
wych, jodu subllmowanego w ilości 0,5-1% częś¬ 
ci wagowych, jodku potasu w ilości 0,1-0,3% 
części wagowych i kwasu solnego o gęstości 
około 1,14 g/cm3 w ilości 1-2,5% części wago¬ 
wych. /I zastrzeżenie/ 
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4Í5D-B23K A2Í21) 281225 (22) 39 08 29 
(71) Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Produkcyjrta 

"INTECHMAT", Spółka z o„o., Gliwice 
(72) Pawełek Wojciech, Kołodziej San P 

Maciej, Kopczyk Andrzej 

oleteTryFznyin 
(57) Urządzenie składajęes się s transformato¬ 
ra, obwodu zsai.lajęcago, sterującego i obwodu 
pracy, ma w obwodzie nasilania ezęeć uzwoje¬ 
nia /Zi/ transformatora /Tr/ f połęcaona. równo¬ legle z obwodem zasilejaoysi układ czasowy /T/ 
zgrzewarki, wyposażony w przycisk inicjujący 
i z obwodem zasilającym cewkę stycznika /S/ 
zgrzewarki oraz ma równolegle do pozostałej 
części uzwojenia /Zl/ z z&ezepgffii włęezony 
przełącznik rodzaju prasy /Wl/ 9 a w szarsg z nim przełącznik prądu spawania /W3/ i styk 
stycznika /IS/. Natomiast abwód pracy podzie¬ 
lony jeat na dwie części, z których jedna z 
uzwojeniem /Z2/ osadzonym bezpośrednio na 
środkowej kolumnie magnetowodu spełniš rolę 
zgrzewarki, druga natomiast z uzwojeniem /23/ i 
i /Z4/ w szereg ?.s aobę poleczonyche nawinię¬ tych na bocznych kolumnach magnetowodu za szexe« 
linami, spełnia rolę spawaHíi» /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B23P Al(21) 276239 
(75) Tureki Leszek 

(22) 88 12 05 

(54) Sposób wytwarzania noża dla organu ura-
biajgeego kombajnu węgłowałof zwłaszcza noża przyspagowego 

(57) Sposób polega na tym, że pręt tnie się 
na odcinki o długości 2,01«2,3 długości noża, 
po czym obrabia się jego powierzchnie boczne 
oraz wyjęcia środkowe. Następnie wyznacza się 
oś wzdłużna chwytu i przecina się poprzecznie 
półfabrykat. Otrzymano w ten sposób dwa pół¬ 
fabrykaty obrabia się oddzielnie wykonujęc 
znanymi metodami chwyt. Oá wzdłużne chwytu 
ustala się poprzez nafrezowanie płaszczyzn 
czołowych prostopadle do płyazczyzn bocznych 
i wykonanie nakiełka. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B23P Al(21) 276240 (22) 88 12 05 
(75) Turski Leszek 
(54) Sposób wytwarzania noża dla organu 

urabiającego kombajnu węglowego, zwłasz¬ 
cza noża przyspagowego 

(57) Sposób polega na tym, że pręt przekuwa 
się z przewężeniem w Środkowej części i pogru¬ 
bionymi końcami, a następnie obrabia się jego 
boczne powierzchnie 1 po wyznaczeniu osi pod¬ 
łużnej chwytu półfabrykat przecina się pop¬ 

rzacznie i znanymi r>etodami wykonuje s ie 
stożkowy ehwyt. Oś wzdłużne chwytu ustala s i e 
poprzez na frasowanie czołowych płaszczyzn 
prostopedlą ** nł>iezczyzn bocznych i wykona
nie naiciełka. / / z a s t r z e ż e n i a / 

4(51) B'»5Q ft:i(2l) 276162 (22) 88 12 02 
(71) EKparl.iSi>saIny Nauchno-Isełedovatelsky 

Inetitut Motallorezhusohikh Stankov. 
Moskwa, SU 

(72) Krokhotirs Anatoly Ivanovich, Zhiganov 
Vyachesiav Afanasievichr Lomonov Vyecheeiav Alexandrovich, Shurov Leonid 
Anetoliavich 

(54) .UpJ?J£klL.itE?JS^£l£Hi22Z 
(57) Uchwyt canoc-ntrujacy charakteryzuje ale 
tym, że na zwróconych ku żłobkom /2/ powierz
chniach obudowy /i/ wykonane sa występy /A/ 
dodatkowe, których oaie /Og-oy sa równoległe 
do osi /Oj-O^y występów głównych /3/, a w 
szczękach /?/ wykonana sę żłobki /9/, w które 
wchodzę występy ,/4/ dodatkowe obudowy /l/. 
W calu poleczeni® suwaków /6/ ze szczękami /7/ 
r,e zwróconych ku tzczakon /7/ powierzchniach 
suwaków /b/ wykonana są występy /10/, w któ
rych oś /Oj-Oy' każdego z nich tworzy z osiami 
'Ql"°l» CV°2 /' w y s t ? P ° w głównych /3/ i dodat
kowych /4/ obudowy /!/ krzyżujące się proste, 
a w każdej szczęce /!/• wykonany jest żłobek 
n%/, w który wchodzi występ /10/ suwaka /6/. 

/I zaetrzeżenie/ 

4(51) B23Q Al(21) 276196 (22) 88 12 02 
(71) Akademia Tschniczno-Rolnicza 

im. D.O. śniadeckich, Bydgoszcz 
(72) Mikołajczyk Tadeusz, Hubert Latoś, 

Dalak Mirosław, Brombersk Franciszek 
(54 ) Ostrze lednokrawedziowa, zwłaszcza 

prostoliniowe 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬ 
wania ostrza Jednokrawędziowego, zwłaszcza 
prostoliniowego. 
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Istota wynalazku polega na tym, że po¬ 
wierzchnia natarcia /3/ i. przyłożenia /A/ 
ukształtowane sa według powierzchni śrubowej. 
Wynalazek ten znajduje zastosowanie do tocze¬ 
nia wzdłużnego jak i też do niektórych przy¬ 
padków obróbki kształtowej. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B248 A1(21) 276194 (22) 88 12 02 
(71) Politechnika Lubelska, Lublin 
(72) Płaska Stanisław 
(54) Sposób oceny właściwości procesu szli-

Towania 
(57) Sposób oceny właeciwoeci procesu szlifo¬ 
wania charakteryzuje się tym, żs mierzy się 
jednocześnie przemieszczenie posuwu poprzecz¬ 
nego i zmiany naddatku przedmiotu» odejmuje 
Hię ich wartość i dzieli się je przez przyrost 
zmian naddatku przypadający na jaden obrót 
przedmiotu obrabianego. /i zastrzeżenie/ 

4(51) B24D A2{21) 280792 (22) 89 07 26 
(75) Gu8tyński Dan« Żywiec 
(34) Sposób wytwarzania tarcz polerniczych 
(57) Sposób wytwarzania tarcz polerniczych 
przeznaczonych dla budownictwa i robót karnie» 
marskich, polega na tym, że miele się 22,77% 
nowolaku w młynie kulowym i rozpuszcza go z 
dodatkiem denaturatu. Następnie do mieszaniny 
dodaje sie żywicę fenolowa w Ilości 22,77% i 
miesza całość do chwili uzyskania jednolitej 
konsystencji a następnie dodaje węglik krzemu 
a granulacji 400 do 1200 w ilości 53,13% i 
ścierniwo sypkie o granulacji 1 do 3 milimet¬ 
rów w ilości 1,33%. Całość procoąu prowadzi 
się przy wolnym mieszaniu rzędu 60 obrotów 
mieszadła na minutę, w pojemniku w temperatu¬ 
rze nie przekraczającej 25°C. W kolejności 
mieszaninę wkłada się do form i poddaje pro-
cosowi formowania na prasie. Formę wraz z 
zaprasowana masę poddaje się trzystopniowemu 
cyklowi wygrzewania w czasiet pierwszy stopień 
wygrzewania odbywa się przez okres 8 godzin 
w temperaturze 0 do 80°C, drugi stopień wygrze¬ 
wania odbywa sie w czasie 12 godzin w tempera¬ 
turze 80 do 120öC, a trzeci stopień odbywa się 
VÍ czasie 8 godzin w temperaturze 120 do 145°C, 
następnie tarcze poddaje się swobodnemu schło¬ 
dzeniu pozostawiając je w formach do chwili 
uzyskania przez nie temperatury otoczenia. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) 825B 
B23P 

A1(21) 276110 (22) 88 11 29 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki 
Remontowej Energetyki, Wrocław 

(72) Lada Alfred, Galicki Maciej 
(54) Urządzenie do demontażu części pasowa¬ 

nych 
(57) Urządzenie jest przeznaczone, zwłaszcza 
do demontażu sprzęgieł umieszczonych na koń¬ 
cach wałów napędowych. Urządzenie charaktery¬ 
zują się tym, że ma łapy zaczspowe /I/ w tyl¬ 
nej części osadzone wahiiwie w łącznikach tyl¬ 
nych /%/ przymocowanych do pokrywy tylnej /A/ 
cylindra /2/, natomiast w przedniej części 
osadzone wahiiwie w łęcznikach przednich /5/ 
przymocowanych do tarczy napędowej /&/ połą¬ 
czonej z dławnica /7/ cylindra /2/ przy po¬ 
mocy śrub regulacyjnych, przy czym w tłoczye-
ko cylindra /2/ wkręcony jest nastawny kieł 
oporowy /10/. /2 zastrzeżenia/ 

5(51) B25B Al(21) 282197 (22) 89 11 07 
(30) 88 11 07 - IT - 67988 - A/88 
(71) Fiat Auto S.p.A., Turyn, IT 
(72) Martinengo Adriano 
(54) Przyrząd do wkręcenia elementu samoqwin-

Tującego w wewnętrzna, gładka ściankę 
otworu zabezpieczonego powierzchnia 
czołowa 

(57) Przyrząd ma cylindryczny korpus /7/ sprzę¬ 
żony z wkrętakiem poprzez trzon /9/. Wewnątrz 
korpusu /7/ jest usytuowany cylindryczny ele¬ 
ment /12/, wystający poza krawędź /7a/ korpu¬ 
su /7/ i połączony z nim poprzez trzonek /13/ 
oraz kołków /14, 15/, których osie wzdłużne 
leżą w dwóch wzajemnie prostopadłych płasz¬ 
czyznach i które są prostopadłe do osi /17/ 
przyrządu. Pomiędzy korpusem /7/ a elementem 
/12/ są umieszczone kulki /18/ i sprężyny /19/. 
Do części końcowej /20/ elementu /12/ jest 
zamocowana głowica /21/ z bazowym otworem /22/ 
i końcówką /23/ mającą ukształtowane wgłębie¬ 
nia mocujące /24/. /8 zastrzeżeń/ 
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4(51) B25D Al(21) 276183 (22) 88 12 01 
(71) Zakład Robót Górniczych, Rybnik 
(72) Greiner Eryk, Chraielnik Andrzej. 

Marchwińeki Zdzisław, Parzentny Qerzy 
(54) Uchwyt antywibracyjny 
(57) Przedmiotom wynalazku Jest uchwyt anty¬ 
wibracyjny, zwłaszcza do udarowych wiertarek 
pneumatycznych. Wynalazek rozwiązują zagadnie¬ 
nie skutecznego tłumienia drgań wiertarki. 

Uchwyt antywibraeyjny składa się z ręko-
Jeści. /1/ w kształcie walcowej tulei, wykona¬ 
nej z materiału elastycznego, korzystnie z 
miękkiej gumy, przymocowanej do uchwytu wier¬ 
tarki / 2 / za pomoce dwóch elastycznych łącz¬ 
ników /3/ wykonanych korzystnie z gumy twar¬ 
dej przy czym łączniki /3/ do rękojeści /I/ 
przymocowana są z& pomoce śruby dwustronnej 
/4/ 1 nakrętek /5/ a do uchwytu wiertarki / 2 / 
łączniki /3/ przymocowane ea za pomocą éruby 
dwustronnej /4/ i nakrętek /5/ umieszczonej 
wawnętrs dwóch tulei /&/ wyposażonych Jedno¬ 
stronnie -n kołnierze /?/ wykonanych z materia¬ 
łu elastycznego, korzystnie gumy miękkiej, 
umieszczonych w wydrążonej części chwytnej 
/8/ uchwytu wiertarki /2/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B25H 
A47B 

Al(21) 276058 (22) 88 11 29 

(75) Szewczak 3anf Warszawa 
(54) Zestaw do przechowywania przedmiotów 
(57) Zestaw aa cô najmniaj Jedne elementarna 
przestrzeń załadowcza. /A8CDEFGH/, korzystnie 
obrotowa, podzielone elementem /5/ na dwie 
objętości załadowcze /AJKDEFML 1 08CKLMGH/, 
w których przechowywane eą przedmioty /6 i 7/, 
oraz co najmniej jsdną pokrywę /I/ z co najm¬ 
niej jedne objętością, załadowcze /2/ po jed¬ 
naj 2ö stron e-iementu ograniczającego /3/, 
przy czym ele>nentarna przestrzeń załadowcza 
/ABCDEFGH/ i pokrywa /!/ połęczone parami 
kinematycznymi /4/ tworzy łańcuch kinematycz¬ 
ny /NAFOPRSEDTUX/ zestawu. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B25J Al(21) 276297 (22) 88 12 09 
(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Granicki Jerzy, Ławecki Zbigniew 
(54) Manipulator 
(57) Manipulator do przemieszczania przedmiotów 
pomiędzy prasami charakteryzuje się tym, że ma 
pionowa prowadnice /3/, na których usytuowana 
jest rama /A/ poleczona z siłownikiem /12/. 
Rama / 4 / ma poziome prowadnice /6/, w których 
jest przesuwna listwa /?/ połączona z siłow¬ 
nikiem /l1/ poprzez dźwignię /9/. Listwa /7/ 
ma na swoich końcach chwytaki /8/. 

/5 zastrzeżeń/ 
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4(51) B26Ď 
B230 

Al(21) 276192 (22) 68 12 02 

(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
{72} Słowikowski Oerzy, Stróżyk Zygmunt, 

Piotrowski Krzysztof, Bednarski Leszek, 
Cynkę Dacek 

{54) Przecinak hydrauliczny 
(57) Wynalazek rozwiązuje problem skonstruo¬ 
wania ergonomicznego i bezpiecznego w eksplo¬ 
atacji przecinaka hydraulicznego, przeznaczo¬ 
nego do cięcia kształtowników metalowych. 

Przecinak według wynalazku zawiera siłow 
nik hydrauliczny /!/ zaciśnięty między obsadę 
czołowe /2/ i obsadę tylne /3/, które to obsa¬ 
dy aa. między sobą połączone bezpośrednio śru¬ 
bami /4/. Oo obsady czołowej /2/ za pośrednie-
trtssu kostki rozdzielczej /Î3/ i uchwytu /9/ 
zamocowana jest rękojaśc główna /6/, oś tej 
rękojeści jest równoległa do krawędzi tnącej 
nota stałego /14/ i leży w jednej płaszczyź¬ 
nie z osią siłownika hydraulicznego, zaś pros-
lopadle do tej płaszczyzny jest usytuowana oá 
obrotowej rękojeści pomocniczej /li/, która 
wyposażona jest przy tym w naciskowy bezplacar-
nik /12/ # ustalający jej położenie w jednej, okraślonej pozycji kętowej. 

Oo obsady tylnej /3/ za pośrednictwem ob¬ 
rotowo go krętlika jest przymocowane przyłącze 

/6/ hydrauliczne wyposażone w króćce /7/ do 
przyłączania ciśnieniowych węży hydraulicz¬ 
nych. Przyłącze /6/ względem obsady tylnej 
/3/ ma dwa stopnie swobody wokół dwóch osi, 
wzajemnie prostopadłych względem siebie. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) B26D 
B29C Al(21) 276341 (22) 88 12 09 

(71) Zakłady Tworzyw Sztucznych "GAMRAT-ERG", 
Jasło 

(72) Dulian Stefan, Zębik Darzy, Ochała Albin 
(54) Przecinarka do rur z tworzyw sztucznych 
(57) Przecinarka posiada piłę /16/ osadzone 
na wsporniku /17/ wychylnie względem osi prze¬ 
cinanej rury, zaciśniętej obrotowo i przesuw-
nie osadzonej w korpusie /I/ tulei /2/ roz¬ 
prężnej ze skokowym sprzęgłem /5/ dźwignię 
/7/ poosiowych przesuwów względem sprzęgła 
/5/ oraz skokowy przenośnik /li/ rury. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B28B Al(21) 276179 (22) 88 12 01 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe 

"CeNTON", Olsztyn 
(72) Kopczyński Tomasz, Pawłowski Oanusz, 

Tkaczyk Stefan, Wacławski Marek 
(54) Sposób i urządzenie do wykonywania 

elementAw oYobnowymiarowych, zwłaszcza 
z betonów lekkich i materiałów z wypeł 
nlaczem termoizolacyjnym 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że elemen
ty formuje się w formach z uchylna ściankę i 
po wibropraeowanlu, zdejmuje się formę /l/ 
uprzednio odchylajęc uchylne ściankę /2/, po-
zostewiajęc elementy betonowe na podłożu. 

Urzędzenie składa się z formy bateryjnej 
/i/ z uchylne ściankę /2/ z uzbrojeniem formy 
składsjęcym się ze ścianek grodzących, wkładów 
formujęcych otwory /4/ z prowadnicami centru
jącymi wkłady, nakładek ubijajęcych /7/ i wib
ratora ze stelażem /8/. /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) B60D A1 (21) 276344 (22) 88 12 09 
(71) Huta "POKflo", Ruda śląska 
(72) Pakoez 3an, Kunlk Henryk, Pronobis 

Andrzaj, Krzemień Franciszek, Mendralia 
Norbert, Macura Danina 

(54) Sposób wytwarzania profili do wyrobu 
zawiasów drzwi saaiocjiodu "" 

(57) Wynalazek rozwiązuje problem wytwarzania 
profili do wyrobu zawiasów drzwi samochodu 
metoda walcowania, przy zachowaniu wymaganej 
dokładności. 

Sposób polega na tym, że kęs stalowy 
nagrzewa się do temperatury od 1150 G do 
1220°C i walcuje się w siedmiu przepustach. 

W pierwszym przepuście odkształca się 
obie dłuższe powierzchnie tak, eby obrys pro
filu w przekroju poprzecznym tworzyły dwie 
linie proste równoległe, z których Jedna w ob
rębie brzegów przechodzi promieniowo w kierun
ku zwiększenia grubości przekroju, zaś druga 
początkowo promieniowo w kierunku zmniejsze
nia grubości przekroju a następnie promieniowo 
w kierunku zwiększenia grubości przekroju. 
W drugim przepuście profil obraca się o 180° 
i zachowuje się zarys jednej powierzchni z 
pierwszego przepustu a druga powierzchnię w 
obrębie brzegów, kształtuje się wypukłe, przy 
czym w pierwszym przepuście stosuje się śred
ni ubytek 27% a w drugim 35%, zaś wymiar pop
rzeczny zwiększa się w tych przepustach od 
1>5% do 4%. 

W następnych przepustach zmniejsza się 
stopniowo grubość płaskiej części profilu 
zachowując w przybliżeniu proporcje ubytku 
do wzrostu wymiaru poprzecznego, jak w pop
rzednich przepustach a w obrębie brzegów 
profil kształtuje się wyginając po promieniu 
o mniejszy kęt około 20° w stosunku do płas
kiej powierzchni profilu a dalej w drugim 
kierunku o kęt około 90 zaś krawędzie profilu 
kształtuje się do momentu uzyskania przekroju 
okręgłego o średnicy większej od grubości płas
kiej części profilu. W siódmym przepuście wy
kończającym zachowuje się średni ubytek przek
roju w wielkości 10%. /I zastrzeżenie/ 

5(51) B60L Al(21) 282971 (22) 89 12 21 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza 

im. Stanisława Staszica, Kraków 
(72) Machowski Dózef, Dąbek Ryszard, Grzbiela 

Czesław, Machowski Andrzej, Danuazek Dan, 
Radwan Bronisław 

(54) Sposób i układ do sterowania pojazdów 
jjT ellnik~aii szeregowymi i pomocniczymi 
urządzeniami pokładowymi 

(57) układ me w zespole zasilającym /ZZ/ dwa 
obwody zasilania sieci trakcyjnej /ST/ połą¬ 
czone ze źródłem prądu przemiennego /1/, z 
których jedan ma włączony stycznik prędu 
przemiennego /2/, a drugi połączony szeregowo 
nawrotny prostownik sterowany /3/ oraz stycz¬ 
nik prędu stałego /4/. Stycznik prądu prze¬ 
miennego /2/, nawrotny prostownik sterowany 
/3/ i stycznik prądu stałego /4/ połączone sa 
z zadajnikiera /5/. Zespół pojazdowy /ZP/ ma 
przyłączone do przewodu sieci trakcyjnej /ST/: 
silniki trakcyjne /9/ poprzez łęcznik prądu 
stałego /6/, pomocnicze urządzenia pokładowe 
/10/ poprzez łęcznik prędu przemiennego /7/ 
oraz czujnik napięcia /8/, który równocześnie 
połączony jest z łącznikiem prędu stałego /6/ 
i łącznikiem prędu przemiennego /7/. 

Przedmiotem wynalazku Jest również sposób 
działania powyższego układu. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B60P Al(21) 276059 (22) 88 11 29 
(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji 

Budownictwa "ZREMB", Maków Mazowiecki 
(72) Kalisiak Witald, Kawieoki Darzy, 

Michalak Ryszard 
(54) Cystarnosamochód do materiałów granulo-

wanycFs z załadunkiem pneumatycznym 
(57) Cysternosamoehód charakteryzuje się tym, 
ż© jest wyposażony w filtr /ii/ w zbiorniku 
transportowym /2/ o dużej pojemności, w sprę¬ 
żarkę /3/, która przy załadunku pełni rolę 
pompy próżniowej oraz w dyszę ssąca /23/ usy¬ 
tuowane na początku elastycznego przewodu 
transportowego /22/. Dysza ssąca ma stożek, 
pierścień nieruchomy i pierścień regulacyjny. 
Zakończenie stożka i pierścień regulacyjny 
tworzę obwodowe szczelinę o zmiennym przekroju. 

/3 zastrzeżenia/ 
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5(51) 861F Al(21) 281835 (22) 89 10 13 

(30) 88 10 13 - CH 3832/88-0 
(71) SIG Schwelzerische Industrie-Gesellschaft, 

Neuhausen a.R. CH 
(72) Schneider Richard 

( 54 ) Urządzenie do kompensacji przechyłu dla 
pojazdów szybkobieżnych, zwłaszcza szy¬ 
nowych i sposób kompensacji przecKyTu 

(57) Urządzeni© charakteryzuje się tym, ż© 
kompensator /3/ przechyłu zawiera czworobok 
/4/ przegubowy połęczony z akumulatorem /49/ 
energii, znoszęcym zakłócające usztywnienie 
kompensatora /3/. Sposób polega na zastoso¬ 
waniu akumulatora /49/ energii. 

/39 zastrzeżeń/ 

5(51) B51F Al(21) 282515 (22) 89 11 28 
(30) 88 11 30 - DE - P 3840275.0 
(71) Waggon Union GmbH, Siegen, DE 
(54) Zespół jezdny pojazdu szynowego 
(57) Zespół jezdny charakteryzuje się tym, że 
podzespoły jezdne każdego zespołu jezdnego sa 
połączone ze sobę poprzez umieszczony w środku 
długości podzespołów jezdnych i osadzony na 
nich przegubowo wspornik łęczacy /13/, przy 
czym wspornik łączący /13/ jest prowadzony 
środkowo z luzem między wspornikami prowadzę-
cymi /14/ pomostu załadunkowego. Zwrócone 

ku sobie końce każdej noénej sprężyny piórowej 
/&/ podzespołu jezdnego każdego zespołu jezd¬ 
nego aą przy tym połączone ze sobą poprzez 
dźwignię wyrównawcze, która jest osadzona na 
wsporniku pomostu wagonu. /6 zastrzeżeń/ 

5(51) 861F A1(2Î) 282638 (22) 89 12 06 
(30) 88 12 07 - DE - P 3841153.9 
(71) Waggon Union GmbH, Siegen, DE 
(54) Układ łożyska osiowego w zespole jezdnym 

pojazdu szynowego 
(57) W układzie według wynalazku wymagane 
pierwotne pionowe sprężynowanie osi jest sko¬ 
jarzone z wymagana poziome sztywnością tego 
łożyska. 

Układ łożyska charakteryzuje się tym, że 
gumowa przekładka /4b/ ma powyżej płaszczyzny 
osi, ułożone zgodnie z kierunkiem tej osi, 
wybrania przelotowe /6/. Ponadto w tej przek¬ 
ładce /4b/ segmentu łubkowego /4/, od Jego 
dłuższych ścianek poczynając, wprasowane sa 
współosiowo metalowe częściowe segmenty /4d/. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) B62B Al(21) 276216 (22) 88 12 05 
(71) Centrum Wdrażania Postępu PRO-MEO 

Sp. z o.o.. Warszawa 
(72) Falkus Oerzy, Kidziński Mirosław 
(54) Wózek wagowo-dozownlczy 

(57) Wózek ma wagowe płytę / 5 / zamocowane do 
ramy / 1 / . W ty lne j części p łyty / 5 / jest 
umieszczona tensometryozna waga / 6 / z osadzo¬ 
ny« na n ie j obmiarowym zbiornikiem / 1 3 / . 
W przedniej części wózka, przy poręczy /A/ 
jest umieszczona pompa / 7 / połączona wężami 
/ l i / z dwudrożnym zaworem / 8 / przymocowanym 
do poręczy / 4 / . Zawór / 8 / jest równie* połą¬ 
czony za pośrednictwem węża / 1 2 / z obmiarowym 
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zbiornikiem /13/» Ponadto zawór /&/ jest wy~ 
posażony we wlotowo-wylotowy waż /14/ oraz n 
dwupołożeniową dźwignię /15/ do zmiany kierun¬ 
ku przepływu płynu. Obok zaworu /8/ na poręczy 
/V Jest umieszczona sterownicza skrzynka /9/ 
do starowania praca wagi /6/ i pompy /7/. 

/1 zastrzeżenie/ 

5(51) B63B A2f2i) 281230 (22) 89 08 29 
(75) Rybarczyk Bolesław, Wrosław, 

Dabłczyńskl Krzysztof, Częstochowa 
(54) segmantowa bezbalastowa jednostka 

pływajaca zwłaszcza"pomost lub 
przystań 

(57) Segmentowa bezbalastowę Jednostkę pływa¬ 
jąca, zwłaszcza pomost lub przystań stanowi 
zespół połączonych przegubowo segmentów powta¬ 
rzalnych, z których każdy ma roboczy pokład 
wsparty na przynajmniej jednym pakiecie wypor¬ 
nościowych bazbalastowych pływaków, składają¬ 
cym się z dwu lub więcej niż dwu pływaków 
standardowych /Ps/ o długości nominalnej /L/ 
oraz z co najmniej jednego pływaka korekcyjnego 
/Pk/, umieszczonego pod nimi i mającego dłu¬ 
gość /LI/ nie równe długości /L/ pływaka stan¬ 
dardowego /Ps/, dobierane do żądanego w tym 
rejonie segmentu obciążenia i potrzebnej miejs¬ 
cowej wyporności. Zarówno pływaki standardowe 
/Pa/, jak i pływaki korekcyjne /Pk/ maja naj¬ 
korzystniej postać pozioraooeiowych rur o przek¬ 
roju kołowym. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B65D A1(21) 276229 (22) 88 12 06 
(75) Oaworski Kazimierz, Szczecin; Rosnsr 

Antoni, Szczecin 
(54) Po|sronik komunalny na stłuczkę szklana 
(57) Pojemnik ma kształt cylindra zakończonego 
na górze półkolista czaszę / 5 / e a u podstawy 

me dwie półokrągłe pokrywy /8/ na obrotowych 
zawiasach /9/ w osi symetrii dna pojemnika. 
W czaszy znajduję się dwa otwory na stłuczkę 
zamykana klapkami /A/ zaopatrzonymi w spręży
nowa samozamykacze /3/ oraz podłużne wycięcie 
na stłuczkę płaską. Wewnątrz pojemnika wzdłuż 
jego pionowej osi jest przesuwny odcinek rury 
/6/ mający ucho /2/ i poleczony z dwoma dwu
częściowymi cięgłemi /7/ zaczepionymi na 
krawędziach pokryw /&/. /3 zastrzelenia/ 

5(51) B650 Al(21) 281813 (22) 89 10 12 
(30) 88 10 15 - DE - P 3835257.5-22 

88 11 12 - DE - P 3838495.7-22 
88 11 26 - DE - P 3839999.7-14 
89 02 25 - DE - P 3905976.6-22 

(71) Sotralentz S.A., Drulingen, FR 
(72) Roser Georges, Pfeiffer Plerre, 

Hamm Andre 
(54) Zbiornik i sposób wykonywania zbiornika 

do transportowania lub przechowywania 
cieczy jak również drobnoziarnistych"" 
materiałów sypkich 

(57) Zbiornik charakteryzuje się tym, że pio
nowe pręty /3/ siatki płaszcza zewnętrznego 
/1/ sa zagięte w płaszczyźnie dna i wraz z 
dołączonymi prętami /7/ tworzą dno /4/, przy 
czym zagięte pręty /3/, względnie dołączone 
pręty /7/, sa połączone ze sobą przez zgrze
wanie. 

Sposób polega na tym, że z siatki pręto
wej wykonuje się płaski wykrój pojemnika z 
płaszczem zewnętrznym i dnem i że części wyk
roju tworzącego płaszcz i dno zagina się ku 
sobie, a następnie zgrzewa się Je ze sobą. 

/12 zastrzeżeń/ 

5(51) B65D A1(21) 282489 (22) 89 11 27 
(30) 88 12 07 - DE - G8815192.1 
(71) Umformtechnik Hausach GmbH, Hausach, DE 
(54) Kontener 
(57) Przedmiotem wynalazku Jest kontener chłod¬ 
niczy, korzystni» jako nadwozie chłodnicza. 

Kontener charakteryzuje się tym, że dolny 
obszar poszycia wewnętrznego ma postać listwy 
odbojowej /6/ o stabilnym kształcie oraz że 
listwa odbojowa /6/„ izolacja /3/ i płyty /2/ 
ściany zewnętrznej są połączone trwale ze sobą, 

/16 zastrzeżeń/ 
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4(51) B65G Al(21) 276109 (22) 88 11 29 
(71) Centralny Oórodsk Badawozo-Projektowy 

Górnictwa Odkrywkowego "POLTEGOR", 
Ośrodek Naukowo-Badawczy, Wrocław 

(72) Oaieka Grzegorx 
(54) Gumowa taśma przenośnikowa z rdzeniem 

z linek stalowych 
(57) Gumowa taśma przenośnikowa, mająca co 
najmniej jedno złącze, charakteryzuje się 
tym, że złęcze składa się z powtarzalnych 
segmentów, a w skład każdego segmentu wchodzę 
cztery linki / i, 2, 3, 4/ z końcówki /I/ orer. 
cztery linki /5. 6, 7» 8/ z końcówki /II/. 
Trzy linki końcówki /I/ to jest linki /I. 2, 
3/ maję długość dwu stopni /2xl / a czwarta 
linka /4/ na długoeć jednego stopnia /*8/« 
Analogicznie końcówka /II/ ma trzy linki 
/5, 6, 8/ i jedną /7/ o długości jednego stop¬ 
nia* /2 zastrzeżenia/ 

5(51) B65G A1(21) 281869 (22) 89 10 16 
(71) Instytut Energii Atomowej, Otwock-świerk 
(72) Wieczorkoweki Mariusz, Przyborska 

Martyna 

(54) Podajnik proszków 
(57) Podajnik proszków charakteryzuje się tym» 
że w dolnej części zasobnika proszku /I/ znaj¬ 
dują się stożkowa przegroda /!/ o zarysie spi 
ralnyin, której krawędzie biegnące wzdłuż two¬ 
rzących stożka tworzę podłużną szczalinę. Na¬ 
tomiast znajdujący się nad tarczę obrotowe / 2 / 
zgarniacz proszku /5/ od spodu ma podłużna 
wybranie otwarte od strony dopływu proszku, 
którego wysokość i szerokość &ą nieco mniej» 
sze od wysokości i szerokości ścieżki proszku 
znajdującej się na tarczy obrotowej /2/. Po 
obu stronach otworu wylotowego /14/ znajduję 
się dwie pionowe płetwy zgarniające resztki 
proszku, które znajdują się poza wybraniem. 
Regulacja wydatku proszku odbywa się poprzez 
zmienę prędkości obrotowej tarczy /2/ . 

/2 zastrzeżsnia/ 

5(51) B65G A1(21) 283031 (22) 89 12 20 
(71) Przemysłowy Instytut Elektroniki, 

Warszawa 
(72) Korzeniewski Roman, Groński Andrzej 
( 54 ) U rządzenie do pobierania pasków monta¬ 

żowych" ze stosu 
(57) Urządzenie ma dwie ruchome prowadnice 
peeks /17/, poruszające się poziomo programo¬ 
wanym ruchem prostoliniowym, wyposażone w dwe 
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zderzaki /18/ umieszczone symetrycznie wzglę¬ 
dem przekętnaj paska montażowego. W górnej 
części urządzenia ma dwa wsporniki /27/ połaczo* 
ne z płyta górne /10/, na której aa zamocowane 
prowadnica stosu /26/. /1 zastrzeżenie/ 

5Í51) B66B 
A01B 

A2(21) 281253 (22) 89 08 30 

(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, 
Poznan 

(72) Łopatowski Jerzy Łopatek Władysław 
Bałoniak Mieczysław, Talarczyk 
Włodzimierz, Zbytek Zbyszek, Węcławek 
Zbysław 

(54) Nośnik do transportu wałów jednoaekcyj-

(57) Nośnik do transportu jednosekcyjnych wa¬ 
łów przyczepianych stanowi rama /I/ składająca 
się z belki podłużnej /2/ połączonej z przodu 
z kozłem zawieszenia /3/ wyposażonym w płyty 
boczne /4/, do których przykręcone sa płyty 
/5/ z wymiennymi sworzniami zawieszenia /6/ i 
/7/ i z przesławnego wzdłuż belki podłużnej 
/2/ łącznika /B/, zamocowanego do tylnej częś¬ 
ci tej belki a służącego do połączenia ramy 
/I/ nośnika z ramą transportowanego wału. Nośnik 
wyposażony jest ponadto w dwie podpory przed¬ 
nie, osadzone przesuwnie, pionowo w obejmach 
przytwierdzonych do kozła zawieszenia /3/ oraz 
w podporę tylna /11/, przymocowane przegubowo 
do tylnaj części belki podłużnej /2/. 

/7 zastrzeżeń/ 

4(51) B66C A1(21) 275805 (22) 88 11 22 
(75) Sitkiewicz Sławomir, Rumie 
(54) Linowy dźwig suwnicowy 
(57) Dźwig ma cztery podpory /I/, przy czym 
pomiędzy dwoma parami podpór /I/ rozpięte sa 
liny nośne /2/, na których umieszczone sa wóz¬ 
ki nośna /4/ połęczone z linami napędowymi /7/ 
przemieszczanymi wciągarkami /3/. Wózki /4/ 
połączone są poprzeczna lina nośna /6/, na 
której osadzony jest wózek poprzeczny /5/ po¬ 
łączony z lina napędowe /8/. Na wózku /5/ za¬ 
wieszona lest lina hakowa /9/, przy czym liny 
/8, 9/ połęczone s§ z wciągarkami /3/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) 866F Al(21) 276289 (22) 88 12 07 
(71) Okręgowe Zakłady Transportu Samochodowego 

Łączności, Cdansk-Wrzeszcz 
(72) Dauk8za Stanisław 
(54) Przejezdny dźwignik śrubowy 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬ 
wania dźwignika śrubowego przeznaczonego głów¬ 
nie do podnoszenia pojazdów samochodowych z 
możliwością przetaczania dźwignika nieobcia-
źonego. Przejezdny dźwignik charakteryzuje 
się tym, że podstawa /12/ ma dwie nogi /15/ 
przednie z kołami /16/ jezdnymi, płytę /13/ 
oporowa, nogę tylne /li/ zaopatrzone w mecha¬ 
nizm dźwigniowy /9/ z dwiema zapadkami /8/ 
i koło /7/ jezdne kierowane, przy czym elemen¬ 
ty /7, 8, 9/ osadzone sę na czopie skrętu, 
zaś na półkach /28/ słupa /A/ i śrubie /3/ 
nośnej osadzony jest wózek wzniosu /20/. 

/4 zastrzeżenia/ 
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4(51) B67B 
8658 

A1(21) 276200 (22) 68 12 02 

(71) Ośrodek Bedawczo-Rozwo;jowy Maszyn 
Pakujących, Poznan 

(72) Haremski Marek 

(54) Karuzelowa maszyna do obróbki pojemników 
opakowaniowych, zwłaszcza do napełniania. 
zamykania lub etykietowania butelek 

(57) Maszyna charakteryzuje się tym, że ma 
tłokowe pompę smarująca /16/ ( przytwierdzona do skrzyni przekładniowej /I/. Tłok pompy /16/ 
jest sprzężony z napędowym kamieniem wodzącym, 
który Jest zagłębiony w mimośrodowym rowku 
/15/ koła zębatego /12/, umieszczonego w skrzy¬ 
ni /1/ /3 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

4(51) C01D Al(21) 276116 (22) 88 12 Ol 
(71) Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice 
(72) Tokarzewskl Ludomir, Hołdyk-Kozbiał 

Bogna, Krystek Alfred, Bradecka Barbara, 
Chajduga Adam, Piwowarski Michał 

(54) Sposób zabezpieczenia nadwęglanu sodowego 
przed rozkładem pod wpływem wilgoci atmo¬ 
sferycznej 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że nadwęg¬ 
lan sodowy czysty lub stabilizowany domieszka 
0,2-0,5% krzemianu magnezu w obrotowym mieszal¬ 
niku bębnowym, rurowym, talerzowym lub w ko¬ 
lumnie fluidyzacyjnej natryskuje się roztworami 
rozpuszczalnych w wodzie polimerów organicz¬ 
nych, korzystnie poli-/elkoholu winylowego/, 
ewentualnie alternatywnie roztworami metyloce-
lulozy, oksypropylenocelulozy lub poli/glikolu 
etylenowego/ o masie cząsteczkowej około 6000 
w ilości 0,2-0,5% polimeru w odniesieniu do 
nadwęglanu. Produkt suszy się następnie w atmo¬ 
sferze suchego powietrza. /i zastrzeżenie/ 

4(51) C01F Al(21) 276199 (22) 88 12 02 
(71) Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA", 

Grodzisk Mazowiecki 
(72) Kumanow8ki Krzysztof, Jarczyk Zygmunt 
(54) Sposób wytwarzania chlorku magnezowego 
(57) Sposób wytwarzania chlorku magnezowego z 
wodnej zawiesiny tlenku magnezowego lub magne¬ 
zytu czy też dolomitu polega na tym, że w/w 
wodne zawiesinę miesza się równocześnie z gazo¬ 
wym chlorowodorem lub gazami zawierajęcymi ga¬ 
zowy chlorowodór, w trójfazowej warstwie flu¬ 
idalnej, w obecności lekkiego obojętnego wy¬ 
pełnienia, po czym zawiesinę poreakcyjne pod¬ 
daje się filtracji i uzyskuje klarowny produkt 
który jest roztworem wodnym chlorku magnezowe¬ 
go. Wydzielony osad po wysuszeniu stanowi cenny 
nawóz magnezowy. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C02F A1(21) 276089 (22) 88 11 30 
(71) Akademia Medyczna, Warszawa 
(72) Raginia Krzysztof, Rewekant Mirosław, 

Gomułka Stanisław W. 
(54) Urządzenie do wstępnego oczyszczania 

próbki biologicznej 
(57) Urządzenie składa się ze zbiornika /1/, 
przewężonego w dolnej części. W tej części 
znajduję się filtry /2/, /4/, pomiędzy którymi 
umieszczony jest sorbent /3/. Końcówka /5/ 
zbiornika zwęża się i jest zakrzywiona do osi 
pionowej zbiornika /1/. . /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) C02F A1 (21) 276107 (22) 88 11 29 
(71) Państwowy Ośrodek Maszynowy, Piotrków 

Kujawski 
(72) Banach Tadeusz, Oakuboweki Witold, 

Krzemienlewski Mirosław 
(54) Oczyszczalnia ścieków 
(57) Oczyszczalnia ścieków ma zbiornik /!/ zes¬ 
tawiony z dwóch komór /3/ i /A/ do siebie 
przyległych, przedzielonych szczelna przegrodę 
/2/# przy czym komora /3/ jest zaopatrzona w 
złoże biologiczne /13/ do wstępnego oczyszcza« 
ni»» « druga komora /4/ w złoże elektrobiolo-
giczne /14/ do wtórnego oczyszczania, przy czym 
koryto odpływowe /11/ ma przewód realizujący 
przepływ cieczy wstępnie oczyszczonej za po¬ 
moce złoża biologicznego /13/ do komory /4/ 
mającej złoże elektrobiologiczne /14/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C02F Al(21) 276165 (22) 88 11 30 
(71) Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn 
(72) Krzemienlewski Mirosław 
(54) Urządzenie do biologicznego oczyszczania 

ścieków 
(57) Urządzenie składające się z dwóch wypeł¬ 
nień umieszczonych w kopułach, które zawie¬ 
szone sa na dwuramlennej dźwigni poruszanej 
przez układ napędowy, charakteryzuje się tym, 
te kopuły /2/ połączone aa ze źródłem tlenu 
/4/ i z płuczkę gazu /5/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C02F Al(21) 276169 (22) 88 12 01 
(71) Akademie Rolniczo-Techniczna, Olsztyn 
(72) Krzeaiieniewski Mirosław 

wirnikowe 
(57) Biologiczne złoże wirnikowe wyposażone 
w co najmniej dwie tarcze zamontowane współ¬ 
osiowo, między którymi znajduje się wypełnie¬ 
nie, charakteryzuj© się tyra, że tarcza /2/ ma 
na swojej powierzchni wypusty /7/, które roz-
ezerzaję się zgodnie z kierunkiem obrotu i do 
osi tarczy /2/t a tarcza /3/ ma wypusty /8/, które rozszerzają się w kierunku osi tarczy 
/3/ i zwężają się zgodnie z kierunkiem jej 
obrotu. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C02F Al(21) 276272 (22) 88 12 08 
(71) Centrum Wdrażania Postępu "PRO-MEO" 

Sp. z o.o. Warszawa 
(72) Brych Ryszard, Stryjecki Oerzy, Brych 

Tomasiz 
(54) Sposób wysokoefektywnego uzdatniania wód 

naturalnych f'instalacja do wysokoefek¬ 
tywnego ' uzdatniania tych wód 

(57) Spoaób polega na tym, że ozon z genera-
tora ozonu /6/ doprowadzony jest do trzech 
zbiorników reakcji /1, 3, 5/ oraz do usytuowa¬ 
nych pomiędzy zbiornikami dwóch filtrów /2 1 4/. 
W filtrze kontaktowym /2/ następuje koagulacja 
powierzchniowa wody ozonem i siarczanem glinu, 
dostarczonym uprzednio do wstępnego zbiornika 
reakcji /1/, po czym woda przepływa grawita¬ 
cyjnie do pośredniego zbiornika reakcji /3/, 
w którym jest powtórnie ozonowana, a następnie 
przepływa grawitacyjnie do specjalnego filtra 
pośpiesznego /4/, w którym następuje sorpcja 
i oczyszczenie wody z mikrozanieczyszczeń. 
Następnie woda przepływa grawitacyjnie do koń¬ 
cowego zbiornika reakcji /5/ gdzie jest dezyn¬ 
fekowana ozonem. Niewykorzystany ozon zbiera 
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etę w przewodzie zbiorczym, skąd jest zasysan 
przez 8trumieni.ee wodno-gazowę /7/ i klarowan 
ponownie do wstępnego zbiornika reakcji /l/e 
Przedmiotem wynalazku Jaat też instalacje do 
uzdatniania wód naturalnych. 

/4 zaatrzazsnia/ 

4(51) C02F Al(2l) 276335 (22) 88 12 09 
(71) Politechnika Wrocławska« Wrocław 
(72) Zięba Teresa, Bertoszsweki Krzysztoft 

Modrzejewska Barbara, Grabsks-SsafIr 
Dagmara, Mielczarek Bogusław 

(54) Mechaniczno-biologiczna oczyszczaInia 
Tcieków z mycia ïin'ii FHEiořu i KXâ 
dzania mleka 

(57) Mechaniczno-biologißzna oczyszczalnia 
ścieków charakteryzuje się ty18» ż« i m wyrów¬ 
nawczy zbiornik / I , 2, 3/ składający się z 
górnej części /!/, środkowej części /2/ i dol¬ 
nej części /3/, przy czym zbiornik ten wypos« 
żony jest w powietrzny podnośnik /10/ zaopat¬ 
rzony w mieszacz /li/. /1 zastrzeżenie/ 

5(51) C02F A2f21) 291251 (22) S3 08 SO 
(75) Urbańgka Irena, Gdańsk; Szymartski 

Kazimierz, Koszalin; Wieczorek Marian 
Koszalin; Soboezyński Ands-Esj, Gdańsk; 
Sławlriski Stanisław, Kott&glin 

(54) Sposób chemicznej ranowacji wpgtrza 
instalacji wodnych 

(57) Sposób polega na tym, ze sieć wypełnia 
się kępiala redukcyjną będacą wodnym roztwo-
rem zawierajęcym 55 do 57% wagowych wodoro-
siarczynu sodowego technicznego oraz ?.% wa¬ 
gowych podsiarczynu sodowego, które przetrzy¬ 
muje się w sieci korzystnie przez 36 do 48 
godzin, a potem płucze się sieć pięciokrotni® 
woda. Następnie wypełnię się sieć wodnym voz-
tworem utleniającym zawierajęcym nadmanganian 
potasowy, nadtlenek wodoru, nadtlenek rodowy 
lub nadsiarczan sodowy » iíoécí ü,,2 do 5,0% 
wagowych, który przetrzymują się w sieci ko¬ 
rzystnie przez 5 do 48 godzin i usuwa, e »i@ć 
płucze, korzystnie trzykrotnie wod$ o ciśnie¬ 
niu 0,5 MPa lub mieszaninę wodno-powietrzne o 
ciśnioniu 0,6 MPa. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C03C Al(21} 2762S4 (22) 88 12 06 
(71) "POLIFARB" Kujawska Fabryka Farb i 

Lakierów, Włocławek 
(72) Urbanowicz Longina, Szczęsny Ludwik, 

Bujalakia Krystyna, Kołodzisj Kazimierz, 
Micheleka ïrens, Idrjar, Stanisław, 
Seltsr Danuta, iarkowski Albin 

(S4) Sposób wytaarzania emalii zaprewkowych 

(57) Sposób wytwarzanie smalił Poprawkowych 
przeznaczonych de napraw powłok emalii samo¬ 
chodowych zawierajfcych nitrocelulozę^ eha-
rskiaryzuje cię tym że do kompozycji emalii 
piecowej samochodowej zawierającej /w częś~ 
ciech wegowych/ od 4-30 części pigmentów orga¬ 
nicznych i/lub nieorganicznych a 26-44 części 
żywicy alkidowej chudej echnęcaj i owantualnis» 
nieschnącej 6-11 części żywicy meiamino-for¬ 
maldehydowej, 3-48 części rozpuszczalników 
oraz środków pomocniczych 'w ilości od 0,003 át 
i części, wprowadza się modyfikator zawiera¬ 
jęcy od 5,02 do 6,52 części nitrocelulozy, 
najczęściej jako roztwór 40% ? od 0,9 do 1,1 części sykatywy słowiowej 20%, od 1,35 do 
1,65 ozęecl sykatywy kobaltowej 1,5%, od 
1,35 do 1,65 części sykatywy wapniowej 1,5%, 
ksylenu od 3,33 do 4,07 części, oc^Pu buty¬ 
lu od 3,33 do 4,07 części, przy czym stosunek 
smalił do modyfikaíors misáci eię w zakreśl® 
13s7-9jl. /I zsatrzażenie/ 

5(51) C03C 
B 32B 

Al(21) 281601 (22) 89 09 27 

(30) 8G 09 28 - G3 « 8822780.6 
(75) Hickman Dames A,A.„ Edynburg, GB 

(57) Szkło zbrojone siefkg metalowa z drutów, 
charakteryzuje się tym, Ż,Q każdy z drutów 
siatki zawiera rdzeń metalowy oraz powłokę de~ 
korauyjnę różniącę się zabarwieniem od rdze¬ 
nia. /9 zastrzeżeń/ 

4(51) C04B Al(21) 276142 (22) 88 11 30 
(71) Politechnika tfrocłswska, Wrocław 
(72) Kucharska Leokadia» Tatarek Joanna 
(54) Spoeób wytwarzania ceramiki 
(57) sposób polegs ne obróbce termicznej mie¬ 
szaniny sproszkowanego korundu, rutylu i za¬ 
rodków tialitu bgdź wstępnie zayntetyzowanego 
sproszkowanego tialitu z wymienionej miesza¬ 
niny. Do syntezy wprowadza się krzemian mag¬ 
nezu o stosunku molowym MgO/SiO« w zakrasis 
0,5-1,5 w ilości 5-15% wagowych, otosujac 
57-17,5% wagowych Al2 O3 38-70% wagowych 
O i do 1% wagowego zarodków 

4(51) C048 

/I zastrzeżenie/ 

A1(21) 27615S (22) 88 11 30 
(71) Politachnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Werner Bogusława Święcki Zbigniew 
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(54) Sposób wytwarzania spoiwa ognotrwałego 

(57) Sposób polega na rozpuszczeniu 100 części 
wagowych uwodnionego chlorku glinu w .200-300 
częściach wagowych wody i dodaniu 100-200 czę« 
Ci wagowych mocznika, a następnie na ogrzewani 
całości w trakcie mieszania a* do wytrącenia 
żelu* który się suszy, chłodzi i roztwarza w 
bezwodnym chlorku glinu, zmieszanym z wodę. 
Korzystna aę następujące proporcjes 60-100 
części wagowych wysuszonego żelu, 15-25 części 
wagowych bezwodnego chlorku glinu i 150-250 
czceci wagowych wody. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C04K A1{21) 276134 (22) 88 11 30 
(71) Zakład Bedewczo-Projektowy "ENERGOCHEM", 

Gliwice 
(72) Gruazkowaki Henryk, Kucharski Józef, 

Stajezczyk Karol, Ciszewski Leszek 
(54) Zestaw past trawiąco-pasywujące do 

usuwania zgorzeliny, rdzy i osodów z powierzchni 
stali węglowych. 

(57) Zestaw past trawięco-paaywujęcyoh składa 
się z pasty śrswi^cej zawierajęcej od 6 do 
15% wagowych HC1 S od 0,5 do 1% wagowych HF, od 3 do 8% wagowych karbokeymetylocelulozy, 
od 10 do 20% wagowych pyłu drzewnego i od 0,5 
do 1% wagowych urotropiny, oraz pasty paeywu-
jęcej zawierajęcej od 15 do 25% wagowych 
H,P0,, od 10 do 20% wagowych pyłu drzewnego 
i od 3 do 8% wagowych karbokaymetylooelulozy 
lub skrobi, /l zastrzeżenie/ 

# 
4(55) C05F Al(21) 276180 (22) 88 12 01 
(75) Paweiczak Dariusz 
(54) Sposób wytwarzania nawozu humusowego z 

gnojowicy 
(57) Sposób polega na tym, że na organiczne 
złoże oiologiczne w atmosferze tlenu oddzia-
ływuje się roztworem gnojowicy. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C05G Al(21) 276193 (22) 88 12 02 
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin? 

Szczecińskie Zakłady Nawozów Fosforowych, 
Szczecin 

(72) Glabisz Urszula, Skowroński Bolesław, 
Kle Bogumił, Grzmil Barbara, Fijołek 
Łucja, Drobotowski Darzy, Dziarkowekl 
Ryszard, Masztalerz Piotr, Krużyński 
Czesław 

(54) Sposób wytwarzania wieloskładnikowego 
nawozu Ń..PK o niskiej zawartości chlor
ków i regulowanym stosunku" 

(57J Sposób polega na tym, że prowadzi się 
reakcję pomiędzy ekstrakcyjnym kwasem fosforo
wym i siarkowym a wodę amoniakalne 1 następ
nie dalej reakcję wymiany pomiędzy otrzymane 
eolę z amonizacli i chlorkiem kwasowym i wy
dziela fazę stale. Sumaryczna zawartość soli w 
roztworze wynosi do 60% wagowych, najkorzyst
niej 30 do 30% wagowych. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) C05G Al(21) 276230 (22) 88 12 06 
(75) Domin Piotr, Pozna-t Nowosielski 

Olgierd, Skierniewice 5 Komosa Andrzej, 
Poznańj Roszyk Oerzy, Poznań 

(54) Nawozy żelowe 
(57) Nawozy żelowe zawierajęce pełny zestaw 
składników pokarmowych dla roślin, w nastę
pującym składzie procentowym /w procentach 
wagowych/1 10-15% azotu, 0,9-2,0% fosforu, 
12-13% potasu, 5-7% wapnia, 1-2% magnezu, 
0,3-0,4% manganu, 0,3-0,4% cynku, 0,08-0,09% 
miedzi, 0,04-0,05% molibdenu, 0,07-0,08% boru, 
0,3-0,4% żelaza, występujących w takich solach 
Jaksmocznik, fosforan jedno i dwuamonowy, 
kwaMfy fosforan wypniowy* saletra potasowa, 
saletra magnezowa, siarczan manganawy, siar
czan cynkowy, siarczan miedziowy, moiibdenian 
amonowy, kwas borny, siarczan żelazawo-amonowy, 
charakteryzują się tym, że zawierają dodatek 
karboksymetylocelulozy, nadającej im postać 
żelu. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C06B Al(21) 276222 (22) 88 12 05 
(71) Akademia Techniczna im. Jarosława 

Dąbrowskiego, Warszawa 
(72) Syczewski Michał, Cetner Władysław, 

Donimirskl Stanisław, Grochowski Jerzy, 
Cudziło Stanisław 

(54) Materiał miotający oraz sposób otrzy
mywania materiału miotającego 

(57) Materiał miotający zawiera 40*90% wago
wych silnego materiału kruszącego, 0-50% wa
gowych utleniacza, 8<£20% wagowych lepiszcza 
i 0*20% wagowych dodatków modyfikujących. 

Sposób polega na dokładnym wymieszaniu 
silnego materiału kruszącego i utleniacza oraz 
wprowadzeniu do tak otrzymanej mieszaniny 
roztworu lepiszcza i dodatków modyfikujących 
w rozpuszczalniku po czym rozpuszczalnik od
parowuje eię 1 kształtuje ziarna. 

/Z zastrzeżenia/ 

4(51) C07C Al(21) 276093 (22) 88 11 30 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Polaczek Derzy, Lisicki Zygmunt, Tęcza 

Teresa, Krześlak Andrzej, Nowicki Bolesław, 
Szen Alicja, Drzazga Mieczysław, 
Wyrzykowska-Stankiewlcz Danuta, Oamróz 
Małgorzata, Gałka Sławomir, Kreczmar 
Teresa 

(54) Sposób wydzielania i oczyszczania 
antracenu koksochemicznego 

(57) Sposób polega na tym, że olej antraceno
wy schładza się w pionowym krystalizatorze o 
rozwiniętej powierzchni chłodzącej do tempe
ratury poniżej 80°C, po czym oddziela się olej 
odciekowy. Następnie wytworzone kryształy 
antracenu surowego zadaje w tym samym krysta-
lizatorze aprotycznym rozpuszczalnikiem bipo
larnym i wydziela oczyszczony antracen z jego 
cawiesiny w rozpuszczalniku przez filtrację, 
wirowanie lub w inny znany sposób, a rozpusz-
szalnlk regeneruje i zawraca do procesu. 

/14 zastrzeżeń/ 
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4(51) C07C Al(21) 276098 (22) 88 11 30 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Gieżyński Roman, Brzozowski Zbigniew, 

Mikołajczuk Paweł, Sobczak Włodzimierz 
(54) Sposób otrzymywania 2,3 - dibromo - 2 -

- buten 1.4 -diolu 
(57) Sposób polega na tym, że proces bromowa¬ 
nia butin - 1 , 4 - diolu prowadzi się w środo¬ 
wisku wodnym działając na wodny roztwór butin 
- 1,4 - diolu ciekłym bromem lub Jego roztwo¬ 
rem wodnym w temperaturze 10-95°C. 

r.-, , .,- ^k /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C07C Al(21) 276163 (22) 88 11 30 
(71) Politechnika Poznańska, Poznań 
(72) Łożyński Marek, Goezczyński Stefan, 

Poznaniak Józef, Walkowiak Gacek 
(54) Sposób wytwarzania wodnego roztworu 

cnlorooctanu metali alkalicznych 
(57) Sposób polega na tym, że na powierzchnię 
stężonego i będęcego w stanie spoczynku wodne¬ 
go roztworu węglanu metalu alkalicznego nanosi 
się warstwę stałego krystalicznego kwasu chlo-
rooctowego i pozostawia tę warstwę na powierz¬ 
chni roztworu aż do całkowitego zaniku krysz¬ 
tałów. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C07C Al(21) 276164 (22) 88 11 30 
(71) Politechnika Poznańska, Poznań 
(72) Łoźyński Marek, Lipiński Oerzy, Błoński 

Witold, Duekowiak Michał 
(54) Sposób wytwarzania N.O-dialkilotionokarba-

minianów 
(57) Sposób wytwarzania związków o ogólnym wzo¬ 
rze R1-0-C/aS/-NH-R2, gdzie R 1 oraz R2 sa równe 
lub różne i oznaczają reszty alkilowe, polega 
na tym, że na powierzchnię będącego w stanie 
spoczynku wodnego roztworu węglanu metalu alka¬ 
licznego nanosi się warstwę stałego krystalicz¬ 
nego kwasu chlorooctowego 1 pozostawia tę wars¬ 
twę na powierzchni roztworu aż do całkowitego 
zaniku kryształów, po czym otrzymany wodny roz¬ 
twór chlorooctanu metalu alkalicznego poddaje 
się reakcji z ksantogenianem alkilowym w obec¬ 
ności niewielkiej ilości kwasu octowego, a nas¬ 
tępnie otrzymany roztwór poreakcyjny poddaje 
się w znany sposób reakcji z aminę alifatyczne. 
• .-, /I zastrzeżenie/ 

4(51) C07C Al(21) 276268 (22) 88 12 08 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Piwowar-Baryłko Urszula, Oaroszeweka 

Maria, Chmielowiec Urszula, Bełdowicz 
Maria, Kłosek Wiesław, Marcinkowaki 
Robert, Kroszczyńska Barbara 

(54) Sposób wytwarzania kwasów alkanosulfono-
wych i hydroksyalkanosuífonowych o wyso¬ 
kiej czystości^ 

(57) Sposób polega na działaniu na rozpuszczo¬ 
ne w wodzie sól metalu alkalicznego i danego 
kwasu związkiem baru, następnie oddziela się 

wytracony osad, a roztwór zawierający rozpusz¬ 
czona sól kwasu alkanp- lub hydroksyalkano-
sulfonowego przepuszcza się przez złoże żywicy 
kationowyfijiennej. Kwasy te znajduję szerokie 
zastosowanie w syntezie organicznej a ostat¬ 
nio wykorzystuje się je w przemyśle elektro¬ 
nicznym. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) C07C A1(21) 276269 (22) 88 12 08 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Piwowar-Baryłko Urszula, Daroszewska 

Maria, Sełdowicz Maria, Kłosek Wiesława, 
Marcinkowski Robert, Kroszczyńska 
Barbara, Soroka Barbara 

(54) Sposób wytwarzania soli metali dwuwar-
tościowych kwasów alkanosultonowych i~ 
Kydroksyalkanosulfonowych o wysokiej" 
czystości 

(57) Sposób polega na tym, że kwas alkano-lub 
hydroksyalkanosulfonowy o wysokiej czystości 
poddaje się reakcji ze związkiem baru /np. z 
tlenkiem, wodorotlenkiem/, w atomosferze gazu 
obojętnego /korzystnie argonu, azotu lub dwu¬ 
tlenku węgla/. /7 zastrzeżeń/ 

4(51) C07C Al(21)> 279553 (22) 89 05 19 
(30) 88 05 19 - US - 07/196,166 
(71) American Cyanamid Company, Wayne, US 
(54) Sposób wytwarzania nowych podstawionych 

pochodnych dibenzotiofenów 
(57) Sposób wytwarzania nowych podstawionych 
pochodnych dibenzotiofenów o wzorach 1, 2 i 
3, w których n oznacza O lub 1, m oznacza O, 
1 lub 2, X i Y oznaczają atom wodoru, fluoru, 
chloru lub bromu, R oznacza grupę o wzorze 
- N / R V - C / B Q / R , w którym R a oznacza grupę al¬ 
kilowa lub rozgałęziona grupę alkilowe C.-Cg, 
grupę fenyIowa, podstawione fenyIowa, grupę 
o wzorze - C H ^ C / « ^ / - ^ lub -CH^N/CHy^, a 
a R~ oznacza atom wodoru, grupę alkilowe lub 
rozgałęziona alkilowa C.-C,, polega na tym, 
że sulfon 3-aminodibanzotiofenu poddaje się 
dwuazowaniu 'za pomoce azotynu sodu i kwasu 
solnego w dimetyloformamidzis, a następnie do¬ 
daje się odpowiedniego tetrachlorowcoboranu 
sodu,po czym rozkłada się otrzymane chlorowco-
boranowę sól diazoniową a otrzymany związek 
nitruje się za pomocą kwasu azotowego. Nas¬ 
tępnie wytworzony związek poddaje się kata-* 
litycznemu uwodornianiu do odpowiedniego 
S,S-ditlenku 7-chlorowco-3-dibenzotiofenoaminy 
który poddaje się reakcji z bezwodnikiem niż¬ 
szego kwasu alkanokarboksylowego lub z chlor¬ 
kiem niższego kwasu alkanokarboksylowego* Wyt¬ 
worzone związki sa modulatorami układu odpo¬ 
wiedzi immunologicznej u ssaków. 

/I zastrzeżenie/ 

WZÓR 1 WZ0R 2 
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4(51) C07D A1(21) 281021 (22) 89 08 11 

(30) 88 08 16 - G B - 8 8 . 1 9 4 9 3 
(71) UCB, Bruksela, BE 
(72) Cossement Eric, Gobert 3©ans Boydene Roland, Mathieu Jacques 
J54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 

2-amlno-4-morfolino-6-propyio-l,3fB^trla-

(57) Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, 
w którym R. oznacza atom wodoru, rodnik alki¬ 
lowy lub aryloalkllowy, a R_ oznacza grupę 
hydroksylowa, rodnik hydroksyalkilowy, alkcksy» 
alkilowy, dwualkiloamlnowy, arylohydroksyalki-
lowy lub /hydroksycykloalkilo/«alkiłowy, slbo 
R i R ? tworzą wraz z atomem azotu, z którym 
«a związane, rodnik elkilanoifflinowy podstawio¬ 
ny rodnikiem hydroksyalkIłowym przy czyn rod¬ 
niki alkilowe i alkokaylowe maja od 1 do 4 ato¬ 
mów węgla, a rodniki cykloalkilowe i alkileno« 
lminowe zawierają od 4 do 6 atomów węgle, po¬ 
lega na tym, że poddaje się 2-chloro-4-morfo-
lino-6~propylo-l,3,5-triazynę o wzorze 2 w 
którym X oznacza rodnik morfolinowy lub rodnik 
0 wzorze -NR^ , w który» R± i R„ maja wyżej 
podane znaczenie, reakcji ze związkiem o wzo¬ 
rze HNRjR-, gdy X oznacza rodnik morfolinowy 
1 związkiem o wzorze 3, w którym Z oznacza 
•tom wodoru lub rodnik metylowy, gdy X ozna¬ 
cza rodnik o wzorze -NRJ? 2. Otrzymane zwięzki 
aa użyteczne w leczeniu zaburzeń poznawczych 
i zachowań związanych z wiekiem i syndromami 
otępienia, na przykład związanych z choroba 
Alzheimers. /I zastrzeżenie/ 

Wzór 1 

x7iT c l 

Wzór 2 

5(51) C07D 

Wzór 3 

Al(21) 281871 (22) 89 10 17 
(30) 88 10 18 - US - PCT/US88/O3658 
(71) Pfizer Inc., Nowy Dork, US 

(54) Sposób wytwarzania 3-acylo-2 oksindolo-
^^R¥rb^rol"H3'~" 

(57) Spoeób wytwarzania związków o wzorza 
ogólnym i, w którym każdy Xi Y oznacza atom 
wodoru, fluoru lub chloru, R* oznacza grupę 
2-ťienylowa lub benzylowe a R oznacza grupę 
alkanoilow§s cykloalkilokarbonylowa, fenylo-alkanollowę, chlorobenzoilowa, metokeybenzoi-
lowa, ticmoilowa, U> -slkoksykarbonyloalka-
noilcwf, alkoksykarbcnylowę, fenoksykarbony-
low§, î~/acyiok8y/~alkilow<i, l<-/alkoksykarbo-
nyloksy/alkilowąe »IkilosuífonyIowa, metylo-fenylosulfonylowf lub dwualkilofosfonianowę, 
użytecznych jako prolski znanych środków 
przeciwzapalnych 1 przeciwbólowych polega na 
poddaniu związku o wsorze ogólnym 8 reakcji 
ze związkiem o wzorza R-Cl. /4 zastrzeżenia/ 

X 
o 
I! f 

C-R1 

Wzór 1 

5(51) C070 Al (21) 281899 

A 
0 NH2 

Wzór 8 

(22) 89 10 19 
(30) 88 10 19 - US - 260,141 

89 07 11 - US - 378,743 
(71) Pfizer Inc., Nowy 3ork, US 
(54) Sposób wytwarzania pochodnych penemu 
(57) Sposób wytwarzania pochodnych penemu o 
wzorze ogólnym 5, użytecznych jako prekursory 
antybiotyków penemowych, w którym to wzorze 5 
R oznacza grupę o wzorza -CH-CXaCHg, grupę 
-CH CHgSi/CH-/, albo grupę p-nitrobenzylowa 
lub grupę tworząca ester ulegający hydrolizie 
w warunkach fizjologicznych, X oznacza atom 
wodoru lub chloru, R oznacza ochronna grupę 
sililowa, polega na tym, że związek o wzorze 1 
poddaje się reakcji z AgNO- w obecności molo¬ 
wego nadmiaru pirydyny, a następnie traktuje 
się siarkowodorem. Otrzymany związek acyluje 
się i poddaje reakcji z molowym nadmiarem 
heksamstylodisililoamidku litu. 

/8 zastrzeżeń/ 

ORl , CR\ 
A//SC(C 6 H 5 ) 3 

H M H 
0 C02R 0 

Wzór l , ... . Wzój 5 

5(51) C07F Al(21) 282097 (22) 89 10 31 
(30) 88 11 02 - HU - 2251-5676/88 
(71) Nitroklmia Ipartelepek, FJzfogyartelep, HU 

HU 
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(54) Spoa6b_wytviarzanlaJJ-JFo»fonoroatylo-.flll.cy.ny. 
(57) Sposób wytwarzania N-fosfonometylo-giicyny 
przez utlenianie kwasu N-foefonometyloimimo« 
-acatylooctowego w wodnym środowisku kwaeu 
siarkowego za pomocą nadtlenku wodoru, charak¬ 
teryzuje się tym, te Jako środowisko utlenia¬ 
nia stosuje aię odpadkowy ług kwaśny utworzony 
w czasie procesu i otrzymany po oddzieleniu 
N-fosřonometylo-glicyny. /6 zastrzeżeń/ 

4-151) C07H Alf 21) 282662 i22) 88 07 14 
(71) Poleká Akademia Nauk, Centrum Badań 

Molekularnych i Makromolekularnych» Łódź 
(72j Uznański Bogdan,, Wilk Andrzej, Grajkowskl 

Andrzeja Stec Wojciech 0. 
S p p 8 ofc> wy twar za n^ą poo h o dnyc h 

l57j Sposób wytwarzania nowych pochodnych rtuk-
leozydów o ogólnym wzorze 1, w którym Y ozna¬ 
cza grupę ditnetyksytrifenylomstylowęi B ozna¬ 
czą grupę o wzorsa 3, 4 lub 5, X oznacza gru¬ 
pę o wzorsa R„, R- P-, w który» R oznacss 
grupę 2-cyjanoetoksyiowa, a Kj oznacza grupę 
diizopropyloaminowa lub X oznacza stały nośnik 
związany kowalencyjnie z nuki®ozyd9<a, a Z ozna¬ 
cza atom wodoru lub grupę OH, polega ns tym, 
ta związek o wzorze 2, w którym Z oznacza atom 
wodoru lub grupę O«, & 8'oznacza resztę o wzo¬ 
rach 7, 6, 9 poddaj» się reakcji z chlorkiem 
albo bezwodnikiem izopropokeyacetylowyss,, w 
obecności nadmiaru hgleganku triaikiiosililo-
wsgoj selektywnie hydrolizujs etę grupy eili-
lowe, po czym otrzymany zwitek o wzorze 1, w 
którym Z oznaczę atoas wodoru lub grupę OH, X 
i Y oznaczaję atom wodoru « a 8 oznaszs grupą 
o wzorze 3, 4 lub 5 poddaje aię reakcji z 
chlorkiem 4<4*«dimetok8wtrifagyïoffl9tyAowyiai m^ następnie reakcji w pozycji 3"albo z N,N,N ,N"~ 
-tetraizopropylodißsidofcaorynem O-2-cyjano-
etylowym, lub acetylowaniu, estryfikacji i reak¬ 
cji ze stałym nośnikiem o o łańeu» 
chu. 

Nowe pochodne nukieosydów znajduję zasto¬ 
sowanie do wytwarzania fragmentów genów kodu-
jęcych biosyntezę białek. /! zastrzeżeni©/ 

Vi 
. OHZ 

CH3 

WZORÏ WZÓR 2 WZÓR 3 

WZÓR 4 

CH, 

WZÓft5 

< 

NH2 

WZÓR? 

4(51) C08G Al(21) 276457 (22) 88 12 16 
(30) 88 10 17 » Międzynarodowe Targi Drobnej 

Wytwórczości i Rzemiosła 
KOOPERACOA 86 

{71} Zakład Innowacyjno-Wdrożonicwy 
Projektowania Procesów Technologicznych, 
Maszyn, Urscfdzeń ormz Przetwórstwa 
Polimarów, Gumy i Związków Organicznych 
-STOLAN-ELASTOMER", Poznań 

(72) Wasowlcz Władysław 
(54) Sposób wytwarzania niskomodułgwaao 

il ai~~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ Ï 

(57) Sposób polega na utworzeniu kompozycji 
poliuretanowaj Kdolnsj do usieciowsnia, po¬ 
przez zmieszania składników z których jeden 
zawiera prepolirňsír uretanowy, którego wszyst¬ 
kie grupy końcowe aą grupami isocyjanłanowymi, 
a drugi sewiara prepolimer uretsnowy, którogo 
wazystkis grupy końcowe &ą grupami mającymi 
ruchliwa storay wodoru, przy czym udział skład¬ 
ników »? kompozycji określony stosunkiem molo¬ 
wym wolnych ijrup isocyjanisnowych do grup ms-
jęsych ruchliwe" atomy wodoru jest nie niższy 
niż 0,0 î nie wyższy niż 1 S3. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) C080 
G06L 

Al(2i) 276236 i 22) 88 12 05 

(71) Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź 
(72) Hsrcinkowski Zbigniew, Pęcharski Edward, 

Sakita Witold, Kurnstowski Zygmunt, 
Szczeaio Mirosław, Sobezyńaki C3an, 
Trześniowski Wiesław, Opuchowski Oerzy 

wytwajrza nia_ 
spö^y"őbljwlz 

(57) Sposób polega na sporządzeniu przedmlesz-
ki z preparatu spisniajęcego, środka issJernego 
i polimeru termoplastycznego PCW ze środkiem 
aktywującym i/lub zespołem substancji wspomaga¬ 
jących, w warunkach intensywnego mieszenia, w 
temperaturze do 6O°C i dodsnlu jej do missztenki 
podstawowej w ilości 1-8 ezęśsi wagowych. 
Zespół substancji wspomagających składa się z 
tlenku cynku, stearyny 1 krzemionki kollodal-
nsj, przy czym korzystnie zawiera tlsnek cynku 
w ilości 0,2-1,5 części wagowych, stearynę w 
ilości 0,2-0,8 części wagoffrych i krzemionkę 
kollodalna w iloácí 0,1-1,0 części wagowych. 

/3 zastrzażanla/ 
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4(51) C08L Ali21) 2762.66 (22) 88 11 30 
(75) Byczkowsfci Ryszard, Poznań 

' (54) h3IlSJi2BSS3IB^^^^9ïiB^BËBhSÏSmt 
(57) Lan& kompozycja smołowo-epoksydowe złożona 
ze smół, żywic epoksydowych, utwardzaczy ami-_ o Wych, substancji modyfikujących i pomocni¬ czych charakteryzuję się tym, że zawieraję na 
100 części wagowych žyraicy epoksydowej dci 20 
do 80 części wagowych smoły, korzystnie z do¬ 
datkiem asfaltu, od 10 do ISO części wagowych 
aromatycznych sligomerów estrowych otrzymywa¬ 
nych w 'reakcji alkoholi wielowodorotlenowych 
oraz mieszaniny estrów ssatylowych aromatycz¬ 
nych kwasów wielokarboksylowyeh otrzymywanych 
Jako produkt uboczny podczas produkcji t®re-
talanu dwumetylowago» do 20 ezeéei wagowych 

ciekłych ołigomerów tlenku etylenu oraz do 
100 części wagowych napełnlaczy organicznych 
©granulacji do 1,5 mm. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C08L Al(21) 276219 (22) 88 12 02 
(71) Centrum Wdrożeń i rfyśli Technicznej 

-TEST" Spółka z o.e., Gdańsk 
(72) Gajda SJ-awoœir« Gajda Barbara, Szamański 

Sławomir, Winiacki Sławomir, Boryn 
Elżbieta, Ciachanewicz Henryk, Adasiowicz 
Henryk 

;(54) Hieozanka p.pllur9tanowo-s,umpw,a 
1(87) • Mieszanka poliuretanowů— gumowa składa 
Islę z poliuretanu chemoutwardzaln&go spienio¬ 
nego, w ilości od 20% do 70%, oraz gumy o do¬ 
wolny» składzie, w ilości od 80% do 30%. 

-.....• ... /I zastrzeżenie/ 

4(51) C08L Al(21) 276220 i22) 88 12 02 
(71) Centrum Wdrożeń i Myśli Technicznej 

"TEST" Spółka z o,o., Gdańsk 
(72) Krajewski Bogusław, Slsradzan Mirosław. 

Grudnowska Katarzyna, Gajda Barbara, 
Gajda Sławomir, Ciechanowicz Henryk 

(B4) Mieszanka konstrukcyln^^iz^p 
bazte oďgadéw poTiuiretąnowych 

(57) Mieszanka konstrukcyjno-izolacyjna na ba¬ 
zie odpadów poliuretanowych charakteryzuje się 
ty», że składa się z cielciej maey, które sta¬ 
nowi nasycony poliester kwasu adypinowego gli¬ 
kolu dwuetylenowego, w ilości 100 części wa¬ 
gowych, olej rzepakowy, w ilości, od 15 do 20 
części wagowych, woda w ilości od 1 do 3 części 
wagowych, dwuizocyjanian dwufenylomatanu w 
ilości od 25 do 35 części wagowych oraz ze sta¬ 
łej masy, które stanowi rozdrobniona pianka 
poliuretanowa oparta na dwuizocyjanianach dwu-
fenylometanu i/lub dwuizocyjanianach tolilenu, 
w ilości od 140 do 600 części wagowych. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C09B Al(21) 276125 (22) 88 il 29 
Í71) Ośrodek Bedawćzo-Rozwojowy Przemysłu 
.'• Barwników "ORGANIKA"., Zgierz 
(72) Pawelec Oenusz, Chlebny Witold 

(54) Sposób wytwarzania preparatów pigmen-

(57) Sposób polega na osadzaniu zasadowych 
barwników ksantenowych o ogólnym wzorze 
przedstawionym na rysunku, w którym R 1 X sa 
jednakowe lub różne i oznaczają atom wodoru 
lub grupę etylowa, na nośniku w postaci orto-
foaforanu glinowego, który rozprowadza się w 
środowisku wodnym lub wodnorozpuszczalnikowym, 
ewentualnie w obecności środków pomocniczych, 
po czym do strefy reakcji wprowadza się barw¬ 
nik, w ilości eo najmniej 5 części wagowych 
na 100 części wagowych nośnika, przy czym 
proces prowadzi się w temperaturze poniżej 
100°C1 przy wartości pH 3-8, w obecności soli metali alkalicznych lub amonowych aromatycznych 
kwasów karboksylowych, w ilości poniżej 100 
części wagowych n» 100 części wagowych nośnika, 
po czym otrzymany produkt wyodrębnia się ze 
środowiska reakcji, ewentualnie suszy i w ra¬ 
zie potrzeby rozdrabnia. /3 zastrzeżenia/ 

4i51) C09B Al(21) 276126 (22) 88 11 29 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Barwników "ORGANIKA", Zgierz 
(72) Chlebny Witold, Pawelec Oanusz, 

Cherasko Wiesław 
(54) 'Sjaosób_jWYtw_arzania preparatów pigmsnto-

(57) Sposób polega na tym, że nośnik, który 
stanowi pasta wodorotlenku glinowego, rozpro¬ 
wadza się w wodzie lub w mieszaninie woda-roz¬ 
puszczalnik i poddaje oddziaływaniu z barwni¬ 
kiem o wzorze podanym na rysunku, w którym 
R i X oznaczają atom wodoru lub grupę etylowe 
użytym w ilości odpowiadającej co najmniej 
5 częściom wagowym na 100 części wagowych wo¬ 
dorotlenku glinowego, przy czym proces prowadzi 
eię w temperaturze poniżej 100°C, przy 
pH « 3,0-8,0, w obecności soli sodowej, pota¬ 
sowej, litowej lub amonowej aromatycznego kwasu 
karbokeylowego, stosowanej w ilości poniżej 
100 części wagowych na 100 części wagowych wo¬ 
dorotlenku glinowego oraz ewentualnie w obec¬ 
ności środków pomocniczych. Następnie po osa¬ 
dzeniu barwnika na nośniku odsącza się otrzy¬ 
many produkt, ewentualnie suszy i wysuszony 
preparat w razie potrzeby rozdrabnia. 

/4 zastrzeżenia/ 
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4(51) C09B Al(2i) 276127 (22) 88 11 29 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Barwników "ORGANIKA", Zglarz 
(72) Pawelec Danuez, Chlebny Witold, 

Przybylaki Chrystian 
(54) Sposób wytwarząnia prepára t ów pigmanto-

wych 
(57) Spoeób polegajęey na osadzaniu barwników 
metaloieompleksowych na nośniku glinowym cha¬ 
rakteryzuje się tym, te lako barwnik anionowy 
stosuje się barwnik mitalokosnpleksowy o wzorze 
przedstawionym na rysunku, w którym Y i Z sa 
jednakowa będź rolne i oznaczaj« resztę e-ami-
nofenolu, o-amlnoneftalu, kwasu o», m-, p-ami-
nobenzoeeowego, lub iť.h pochodnych, Z. oznacza 
resztę składnika biem-sgo szeregu benzenu lub 
naftalenu, resztę zawierajęca, aktywne grupę 
metylenowa bądź ple*ścian heterocykliczny 
sprzęgający w pozycji orto do grupy hydroksy¬ 
lowej lub aninowej, \'% ma znaczenie jak Z. lub 
»tanowi resztę aroms ycznego o-hydroksyaldehydu, 
X i X oznaczają a to«» tlenu lub grupę iminowe, 
Q oznacza atom azotu lub grupę metlnowa.. Me 
oznacza atom chromu, n, m • 0 lub 1, p * O, I* 
2 lub 3, a jako nośnik stosuje się wodorotlenek 
glinowy i/lub zasadowy węglan glinowy w postaci 
pasty, przy czym pactę noénlka rozprowadza się 
w środowisku wodnym lub wodno-rożpuezczalniko-
wym, ewentualnie w cjecnoócl środków pomocni¬ 
czych, a następnie wprowadza się do uzyskanej 
zawissiny określony wyżej barwnik metalokomp-
leksowy w Ilości co «jmniej 5 części wagowych 
na 100 części wagowych nośnika, przy czym pro¬ 
ces prowadzi się w temperaturze poniżej 70°C, 
przy wartości pH 3»8 S w obecności soli metali alkalicznych lub amonowych aromatycznych kwa¬ 
sów karbokaylowych, 1.0 czym otrzymany produkt 
wyodrębnia się ze éťcdowiske, ewentualnie su¬ 
szy i w razie potrzeby rozdrabnia« 

Wytworzone preparaty stosuje się do bar¬ 
wienia mae plastycznych oraz do wyrobu farb 
klejowych i emulsyjnych. /5 zastrzeżeń/ 

Me 
0 \ 

4(51) G09B 276128 (22) 68 11 29 
(71) Ośrodek Badewexo-Rozws»,jQwy Przemysłu 

Barwników "ORGANIKA", Zgierz 
(72) Pawelac OSPUSS, nlabny Witold 
(54) Sposób Sposób vMytwarare 

I I IUJŁMIII»! I|II HIIIII mii» • i ł i i II li i >• "'rummiHiTli i 

wych 
nisi 

(57) Sposób polega na osadzaniu kamplaksu żela¬ 
zo znitrtjzowanegu k^aau 2~naftolosulfortowe«» 
na nośniku glinowy»t przy c%ym jako nośnik 

Się wodórot lanek í/lub zasadowy węglan 
. lub ortofosforsn glinowy w postaci pasty, 

które rozprowadza się >•*' érodowlsku wodnym lub 
wodno-rozpuazezalniko-vynt, awanVu-ílnis w obec-

ności środków pomocniczych, po czym do strefy 
reakcji wprowadza się barwnik. Proces prowadzi 
się w obecności soli metali alkalicznych lub 
amonowych aromatycznych kwasów karboksylo-
wyoh. Po osadzeniu barwnika na nośniku otrzy¬ 
many produkt wyodrębnia się ze środowiska re-
ekcji« ewentualnie przemywa sodę, suszy i 
rozdrabnia. /8 zastrzeżeń/ 

4(51) C09B Al(21) 276129 (22) 80 U 
(71) Ośrodek Badawozo-Rozwojowy Przemysłu 

Barwników "ORGANIKA", Zgierz 
(72) Pawelec Oańuez, Chlebny Witold, 

Wróblewski Michał 
(54) Sposób wytwarzania preparatów pigmen¬ towych ——~ 

(57J Sposób polsga na osadzaniu barwników 
monoazowych pochodnych kwasów naftalenosulfo-
nowych o ogólnym wzorze A-NaN-B, w którym A 
oznacza resztę składnika czynnego pochodnego 
benzenu lub naftalenu a B oznacza resztę skla« 
nika biernego pochodnego kwasu neftalenosulfo*! 
nowego o wzorze 1 lub resztę o wzorze 2, na 
nośniku glinowym, przy czym Jako nośnik stoei 
je się wodorotlenek glinowy i/lub zasadowy 
węglan glinowy w postaci pcsty, które rozpro¬ 
wadza się w środowisku wodnym lub wodno-roz-
puBZGzalnlkowym, ewentualnie w obecności éro« 
ków pomocniczych« po ozym do strefy reakcji 
wprowadza się barwnik. Proces prowadzi się w 
obecności soli metali alkalicznych lub amono¬ 
wych aromatycznych kwasów ksrboksylowych. Po 
osadzeniu barwnika na nośniku otrzymany pro«* 
dukt wyodrębnia się za środowiska reakcji, 
ewentualnie przemywa woda, suszy 1 rozdrabnia« 

/5 zastrzeżeń/ 

503H 

wzór 

4(51) G09B 

r 2 

Al(21) 276130 (22) 88 11 29 
(71) Ośrodak Bsdawczo~Rozwojowy Przemysłu 

Barwników "ORGANIKA", Zgierz 
(72) Chlebny Witold, Pawelec Oanuaz, 

Cherasko Wiesław, Wróblawski Michał 
(§4) Sposób wytwarzania prfparątów pj.gjnanto-» 

(57) Sposób polega nm osadzaniu barwników, 
monoazowych pochodnych pirazolonu o ogólnym 
wzorce przedstawionym ns rysunku, w którym A 
oznacza resztę składnika czynnego pochodnego 
benzenu, m R oznacza resztę metylowe, karbo-
ksylowa. lub karboksyetylowa, na nośniku gli¬ 
nowym, przy czym jako nośnik stosuje się wodo« 
rotlenek glinowy i/lub zasadowy węglan glino¬ 
wy w postaci paetyi która rozprowadza się w 
środowisku wodnym lub wodno-rozpuesczalnihowyftr 
ewentualnie w obecności środków pomocniczych, 
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po czym do strefy reakcji wprowadza się barw¬ 
nik« Proces prowadzi si« w obacnoáoi soll me¬ 
tali alkalicznych lub amonowych aromatycznych 
kwesów karboksylowych. Po osadzeniu barwnika 
na nośniku otrsyiany produkt wyodrębnia się 
za érodowlaka reakcji, ewentualnie przemywa 
wodą, suszy i rozdrabnia. /3 zastrzeżeń/ 

4(S1) C09B Al(21) 276131 (22) 88 11 29 
(71) Oérodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Barwników "ORGANIKA", Zgierz 
(72) Pawelec Danusz, Chlebny Witold 
(54) Sposób wytwarzania preparatów pigmen¬ 

towych ' ~" 
(9/) Sposób polega na osadzeniu kwasowych barw¬ 
ników ksantenowyoh o ogólnym wzorze przedsta¬ 
wionym na rysunku« w którym R« i R 2 oznaczaję 
atom wodoru, chlorowca lub grupę nitrową, Me 
oznacza atom wodoru lub Sodu, na nośniku, przy 
czym jako nośnik stosuje się pastę wodorotlen¬ 
ku glinowego i/lub zasadowego węglanu glinowe-
Îo, które rozprowadza się w środowisku wodnym 
üb wodno-rozpuszczelnlkowym, ewentualnie w 

obecności środków pomocniczych, po czym do 
strefy reakcji wprowadza się barwnik, w ilości 
co najmniej 5 części wagowych na 100 części 
wagowych nośnika, przy czym proces prowadzi 
się w temperaturze poniżej 10O°G, przy wartości 
pH 3-8, w obecności soli metali alkalicznych 
lub amonowych aromatycznych kwasów karboksy-
lowyoh, w ilości co najmniej 5 części wagowych 
na 100 części wagowych nośnika, po czym otrzy- ,, 
many produkt wyodrębnia się ze środowiska re-
akcji, korzystnie przemywa wodę, ewentualnie 
suszy i w razie potrzeby rozdrabnia. 

/5 zastrzeżeń/ 

O 

4 (öl) U09B Al(21) 27Ď132 (22) 88 11 29 
(71) Oérodek Badawczo-Noacwojowy Przemysłu 

Barwnikom "Organika", Zgierz 
(72) Pawelec Janusz, Chlebny Witold« Cherasko 

Wiesław 
(54) Sposób wytwarzania preparatów.pigmentowych 
(67) Sposób polega na osadzaniu barwników diea-
Kowych pochodnych kwasu stilbenowego o ogólnym 
wzorze B~N«N-/AJN*N-B*, w którym A oznacza re¬ 
sztę kwasu 4,4*-diamlno-2,2 -diaulfonowsgo, B 
1 B e<? jednakowa badi różne i oznaczaję reszty 
Składnika biernego pochodnego benzenu lub naf¬ 
talenu na nośniku glinowym, przy czym jako noś¬ 
nik stosuj» się wodorotlenek glinowy i/lub za¬ 
sadowy węglan glinowy w postaci pasty, które 
rozprowadzę się w środowisku wodnym lub wodno-
•rozpuszczalnikowym, ewentualnie w obecności 
środków pomocniczych, po czym do strefy reakcji 
wprowadza sio barwnik w ilości co najmniej 6 
części wagowych na 100 części wagowych nośnika. 

przy czym proces prowadzi się w temperaturze 
poniżej 100°C, przy wartości pH»3-8, w obecnoś¬ 
ci soli metali alkalicznych lub amonowych aro¬ 
matycznych kwasów karboksylowych w ilości co 
najmniej 5 części wagowych na 100 części wago¬ 
wych nośnika, po czym otrzymany produkt wyod¬ 
rębnia się ze środowiska reakcji, ewentualnie 
suszy 1 w razie potrzeby rozdrabnia. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) C09B Al(21) 276205 (22) 88 12 02 
(71) Zakłady Przemysłu Barwników "BORUTA", 

Zgierz 
(72) Wróblewski Danusz, Młynarski Wacław, 

Romanowicz Maria, Kowalczyk Janusz, 
WalczyńBki Adam, Wieczorek Bogumiła 

(54) Sposób wytwarzania Błękitu Wiktoria B 
(57) Sposób wytwarzania barwniku triamino-
triarylometanowego znanego jako Błękit 
Wiktoria B w postaci zasady karblnolowej o 
wzorze 1 bądź w postaci barwnika o wzorze 2, 
w którym X oznacza bezbarwne aniony, przez 
kondensację 4,4'-bis-/N~N-dim©t:ylo8mino/ben-
zofenonu z N-fenylo- 06 -naftyioaminą w obec¬ 
ności tlanochlorku fosforu, charakteryzuje się 
tym, że proces kondensacji prowadzi się w 
roztworze albo w zawiesinie w środowisku chlo-
robenzenu w temperaturze powyżej 60°C, wobec 
trzeciorzędowej aminy aromatycznej lotnej 
z para wodne, stosowanej w ilości odpowiada¬ 
jącej co najmniej 0,75 mola na 1 mol 4,4*-
-bl8~/N,N~dimetylo8fliino/~ benzofenonu. Po 
zakończeniu kondensacji mieszaninę poreakcyj¬ 
ną alkalizuje eię i wydestylowywuje z niej 
chlorobenzen wraz z trzeciorzędową emina aro-
mstyczng, a następnie z pozostałej wodnej za¬ 
wiesiny wyodrębnia się powstałą zasadę karbl-
nolowę. /7 zastrzeżeń/ 

N(CH3)3X 

wrót 1 

5(51) C09B Al(21) 283429 (22) 88 06 22 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Barwników "ORGANIKA", Zgierz 
(72) Baranlak Dan, Przybylski Chrystian, 

Zaretnba Zdzisław, Polka Anna, Kow&lczyk 
Danuta,, Prokopowlcx Igor, Wiluez Tadeusz, 
Fabrowski Kasper, Szczęśniak Tadeusz 

(54) Sposób otrzymywania środków barwiących 
"do barwienia wyrobów z witoklen poiiamTdp-
wych i/lub proteinowych orsz skory ha 
kolor czarny ~~" 

(57) Sposób otrzymywania środków barwiących za« 
wisrajscych azowy barwnik chromokompleksowy 

1:2 o wzorze 1, w którym M i Ml są jednakowe 
lub różne i oznaczaj« bezbarwne kationy, oraz 
azowy barwnik chromokomplaksowy Ii2 o wzorze 2, 
w którym X i X eą jednakowe b$dź różne i ozna¬ 
czają bezbarwne kationy, polega na tym. że roz¬ 
twór hgdź zawiesinę uzyskany po wytworzeniu 
szoví&go barwnika chroiaokompleksowego Ii2 o wzo¬ 
rze 1 miesza się z proszkiem, pastę albo z roz-
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tworem względnie zawiesina azowego barwnika 
chromokomplekeowego Ii2 o wzorze 2, przy czym 
proporcja molowa barwnika o wzorze 1 1 barwni¬ 
ka o wzorze 2 wynoei 60-99:20-1, zaś roztwór 
albo zawiesinę uzyskanej mieszaniny barwników 
chromokompleksowych ewentualnie wykorzystuje 
się bezpośrednio do wytworzenia środków bar¬ 
wiących w postaci handlowej proszku, granula¬ 
tu lub płynu. /4 zastrzeżenie/ 

4" 

wzbr i 

0 
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5(51) C09B 

HZÓT I 

A1Í21) 283430 (22) 88 06 22 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Barwników "ORGANIKA", Zgierz 
(72) Baraniak Dan, Przybylaki Chrystian, 

Zaremba Zdzisław, Polka Anna, Kowalczyk 
Danuta, Prokopowlcz Igor, Wilusz Tadeusz, 
Fabrowski Kasper, Szczęenlak Tadeuaz 

(54) Sposób otrzymywania środków barwiących 
"ćTo barwienia wyrobów z włókien poliami¬ 
dowych i/lub proteinowych oraz skóry 
na kolor czarny 

(57) Sposób otrzymywania środków barwięcych 
zawierajęcych azowy barwnik chromokomplekeowy 
1»2 o wzorze 1, w którym M i M1 s? jednakowe 
bądź różne i oznaczają bezbarwne kationy, oraz 
azowy barwnik chromokompleksowy 1:2 o wzorze 2 
w którym X i X sę jednakowe będź różne i oz¬ 
naczaj ą bezbarwne kationy, polega na tym, że 
barwnik monoazowy o wzorze 3, wytworzony przez 
sprzęganie zdwuazowanego kwasu l-amino-2-nydro-
ksy-6-nitronaftalenosulfonowego-4 i barwniki 
monoazowe o wzorach 4 1 5 otrzymane przez 
sprzęganie zdwuazowanego 4-nitro-2-aminofenolu 
odpowiednio z 2-naftolem i anilidem acetylo-
octowym, użyte w proporcji molowej 80-99:20-1, 
przy czym stosunek molowy barwnika monoazowego 
o wzorze 3 1 barwników monoazowych o wzorach 
4 1 5 wynoei 0,45-0,55:0,55-0,45, poddaje się 
działaniu zwięzku łatwo oddającego chrom, sto¬ 
sowanego w iloóci odpowiadającej co najmniej 
0,45-0,55 mola Cr na 1 mol wskazanych wyżej 
barwników monoazowych o wzorach 3, 4 i 5 w 
środowisku silnie kwaśnym w podwyższonej tem¬ 
peraturze ewentualnie pod ciśnieniem, następ¬ 
nie kontynuuje się reakcję w podwyższonej tem¬ 
peraturze przy pH powyżej 4,0, a roztwór względ¬ 
nie zawiesinę uzyskanej mieszaniny barwników 
chrornokompleksowych 1:2 o wzorach 1 1 2 ewen¬ 
tualnie wykorzystuje się bezpośrednio do otrzy¬ 
mania środków barwiących w postaci handlowej 
proszku, granulatu bądź płynu. 

/8 zastrzeżeń/ 

*® »zór 3 
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4(51) C093 
021D 

Hiór k 

e 

A1(21) 276213 (22) 88 12 05 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Brzozowski Zbigniew, Węgrowski Andrzej, 

Pietrzak Bogdan, Maczyński Andrzej 
(54) Płyta wiórowa o obniżonej emisji wolnego 

formaldehydu oraz sposób wytwarzania 
"płyty wiórowej o obniżonej emisji wolnego 
formaldehydu 

(57) Płyta charakteryzuje eię tym, że zawiera 
od 2 do 20% wagowych suchego kleju w stosunku 
do masy suchych wiórów drzewnych. Klej ten 
stanowi mieszaninę 100 części wagowych nisko-
częsteczkowej żywicy mocznikowo-formaldehydo¬ 
wej, 5-50 części wagowych kazeiny modyfikowa¬ 
nej chloropropandiolem lub związkami z ugrupo¬ 
waniem epoksydowym dodanymi w ilości 0-60% 
wagowych na 100 części wagowych kazeiny, do 
30 części wagowych aktywatora w postaci kapro-
laktanu i/lub melaminy i/lub dicyjanodlamidu 
oraz ewentualnie 5-20 części wagowych mocznika. 

Sposób wytwarzania płyt wiórowych na dro¬ 
dze prasowania na gorąco wiórów drzewnych z 
naniesionym na nie klejem, środkiem hydrofobo¬ 
wym i utwardzaczem charakteryzuje się tym, że 
do klejenia płyty stosuje się klej przygotowa¬ 
ny przez zmieszanie 100 części wagowych żywicy 
mocznikowo-formaldehydowej w postaci 50-70% 
roztworu wodnego z 10-50% roztworem wodnym 
zawierającym 5-50 części wagowych kazeiny mo¬ 
dyfikowanej 0-60% wagowymi chloropropandiolu 
lub związkami zawierajęcymi ugrupowanie epok¬ 
sydowe na 100 części wagowych kazeiny oraz z 
aktywatorami w postaci kaprolaktanu i/lub 
melaminy i/lub dlcyjanodiamidu'w łącznej iloóci 
do 30 części wagowych i ewentualnie z 5-20 
częściami wagowymi mocznika. Następnie dodaje 
się środek hydrofobowy oraz utwardzacz, a pH 
mieszaniny reakcyjnej utrzymuje się w grani¬ 
cach od 8 do 12. /4 zastrzeżenia/ 
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4(51) C09K Al(21) 276323 (22) 88 12 08 
(71) Instytut Krajowych Włókien Neutralnych, 

Poznań 
(72) Kozłowski Ryszard, Wesołek Ooroca, 

Muzyczek Małgorzata, Herman Zygmunt, 
Piechowiak Włodzimierz 

(54) środek opniochronny oraz sposób jego 
wytwarzania 

1(57) środek ognlochronny składa się z kwasu 
rborowego, jego soli nieorganicznych, fosfora¬ 
nów amonowych, soll kwasów alkiloaryloeulfo-
nowych z dodatkiem mocznika i Jego pochodnych. 

Sposób wytwarzania polega na tym, že 
rzwięzek uzyskany z połączenia kwasu borowego 
i/lub jego soli nieorganicznych z fosforanem 
jednoamonowym poddaje się reakcji kondensacji 
z fosforanem dwuamonowym, po czym do układu 
wprowadza się roztwór soli kwasu alklloarylo-
sulfonowego. Na tak otrzymany związek działa 
się mocznikiem i/lub jego pochodnymi. Cały 
proces prowadzi się najkorzystniej w tempe¬ 
raturze do 25°C i wilgotności do 60%. 

/6 zastrzeżeń/ 

4(51) C10L A3(21) 276106 (22) 88 11 29 
(61) 267720 
(71) Zakłady Drzewne Przemysłu Węglowego, 

Katowice 
(72) Borończyk Herbert, Dawdyk Leszek, 

Chyczewski Władysław, Gacał Bogusław, 
Busz Arnold, Malik Stanisław, Gerus 
Tadeusz, Grund CJerzy, Gutorski Zygmunt, 
Jędo Antoni, Ölender Kornel, Potoczny 
Zbigniew, Raszyński dan 

(54) Brykieciarka ; ' ^ ./ 
(57) Brykieciarka ma co najmniej dwa ślimaki 
/12/ wzajemne zazębione, ślimaki /12/ mała 
stałe średnicę /3/ rdzenia, natomiast maleją¬ 
ce średnicę /4/ zewnętrzna. 

W segmencie /I/, na części /26/, po stro-» 
nie większej podstawy /27/ ślimaków /12/ ilość 
zwojów /2/ Jest dwukrotnie mniejsza ni* na po¬ 
zostałej części segmentu /I/. Boki /28/ zwojów 
/2/ Jednego segmentu /I/ sa nachylone pod ka¬ 
tem co najmniej o połowę większym niż boki 
/28/ zwojów zazębionego z nim segmentu. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) CIOL Al(21) 276117 (22) 88 12 01 
(75) Bielak Karol, Kętrzyn • 
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania paliwa 

opałowego z odpadów drzewnycïï 
(5.7) Sposób wytwarzania paliwa z odpadów 
drzewnych przez suszenie odpadów, dodatek 
wypełniaczy, mieszanie i formowanie charakte¬ 
ryzuje się tym, za do odpadów drzewnych Jako 
wypełniacza stosuje się maślankę lub serwatkę 
oraz odpady maczne i klej wodny stolarski. 

Urządzenie do wytwarzania paliwa z odpa¬ 
dów drzewnych składające się z korpusu, w 
którym zamontowany Jest ślimak napędzany sil¬ 
nikiem elektrycznym, a w górnej części korpu¬ 
su znajduje się kosz zasypowy charakteryzuje 
się tym, że korpus wraz z umieszczonym w nim 
ślimakiem maja postać ściętego stożka zwężaję-
cego się w kierunku wylotu, a na wylocie za¬ 
montowana jast wymienna końcówka formująca. 

/2 zastrzeżenia/ 

5{51) C10M Al(21) 283013 (22) 89 12 27 
(71) Instytut Technologii Nafty, Kraków 
(72) Pacut Anna, Blusz Anna 
(54) Wodorozcieńczalna suspansja grafitowa 
(57) Wodorozcieńczalna suspensja grafitowa 
zawierat 15 do 45% wagowych grafitu, 1 do 8% 
wagowych frakcji, otrzymanej z destylacji 
oleju talowego i/lub produktu Jej dyspropor-
cjonowania, 1 do 5% wagowych wodorotlenku 
sodu, 0,1 do 0,5% wagowych produktu addycji 
tlenku etylenu i/lub propylenu do nonylofeno¬ 
lu, alkoholi tłuszczowych lub kwasów tłusz¬ 
czowych, 1,5 do 4% wagowych poliakryloamidu 
i Jego kopolimerów, 5 do 30% wagowych glikolu, 
1 do 7% wagowych boraksu i 5 do 80% wagowych 
wody. /l zastrzeżenie/ 

4(51) C U D Al(21) 276265 (22) 88 12 06 
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 

"BLACHOWNIA", Kędzierzyn-Koźle 
(72) Derzykiewicz Wojciech, Misiurny Wojciech, 

Kozupa Marian, Łuczyńaka Agnieszka, 
Litwinowicz Andrzej 

(54) środek do prania delikatnych tkanin 
(57) środek składa się z 10-20% wagowych soli 
dwusodowej monoestru kwasu sulfobursztynowego 
i nonylofenolu oksyatylenowanego 3-8 molami 
tlenku etylenu na i mol nonylofenolu, 8-20% 
wagowych nonylofenolu oksyetylenowanego 8 mo¬ 
lami tlenku etylenu na 1 mol nonylofenolu, 
2-8% wagowych N-tlenku aminy tłuszczowej za¬ 
wierajęcej ci4~ C22 a t o m o w węgla w łańcuchu 
węglowodorowym, oksyetylenowanej 11 molami 
tlenku etylenu na 1 mol aminy, 2-8% wagowych 
mocznika, do 0,5% wagowych kompozycji zapa¬ 
chowej, z ewentualnie do 5% wagowych dwuetano-
loamidu kwasów tłuszczowych zawierajęcych 
C l f.-C 9 9 atomów węgla w łańcuchu węglowodorowym 
i wody stanowiącej uzupełnione do 100% wago¬ 
wych. /I zastrzeżenie/ 
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4(51) C12G 
A233 

Al(21) 276060 (22) 88 11 29 

(71) Wytwórnia Surowic i Szczepionek, Warszawa 
(72) Hoffamnn Eugeniusz, Dąbkowski Andrzej, 

Szulc Tadeusz 
(54) Sposób otrzymywania autolizatu drożdży 

i urządzenie do otrzymywania autolizatu 

(57) Sposób polega na tym, że zawiesinę drożdży 
piekarniczych w buforze cytrynłanowym ogrzewa 
się do temperatury 50-55°C w ciągu 4-6 godzin, 
miesza się i Jednocześnie rozbija mechanicznie 
komórki drożdży cyrkulacja zawiesiny w zewnęt¬ 
rznym systemie rur reaktora, odprowadza się 
zawiesinę z reaktora i ponownie doprowadza do 
reaktora przez końcówkę rozbijającą, a następ¬ 
nie oziębia się zawiesinę do 35-40°C i ponow¬ 
nie poddaje się mechanicznemu rozbijaniu "komó¬ 
rek drożdży przez 22-25 godzin i ogrzewa do 
temperatury 80° i 5°C przez 2-5 godzin. 

Urządzenie ma rurę /I/ zakończone zaworem 
/3/, którego jeden kanał połączony jest z koń¬ 
cem rury odprowadzającej /4/. Rura /4/ połą¬ 
czona Jest z wyjściem pompy wirowej /5/, która 
poprzez rurę /6/ połączona Jest z reaktorem 
/2/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C12N Al(21) 276308 (22) 88 12 09 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Ziętek 3erzy, Zajęczkowska-Ziętek Anita 
(54) Podłoże warstwy aktywnej biologicznie w 

reaktorze biochemicznym 
(57) Podłoże warstwy aktywnej biologicznie 
stanowią elementy /2/ ukształtowane w postaci 
rękawów wykonanych z siatki z tworzywa sztucz¬ 
nego. . . • - . • /7 zastrzeżeń/ 

5(51) C12N A2(21) 281329 (22) 89 09 06 
(71) Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, 

Wrocław 
(72) Kramarz Marek 
(54) Sposób prowadzenia hodowli drożdży z 

wykorzystaniem produktu ubocznego z 
przemysłu olejarskiego jako źródła 
węgla i energii ~~"~ 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że zawie¬ 
sinę zawierająca od 2 do 20% zaolejonej ziemi 
bielęcej w wodnym podłożu syntetycznym szcze¬ 
pi się aktywne kulturę drożdży o właściwościach 
emulgujących podłoże. W momencie wyraźnego 
wzrostu warstwy piany odprowadza się 1/2 za¬ 
wartości fermentora do kadzi sedymentacyjnej, 
w której zachodzi sedymentacja odolejonej 
ziemi bielącej z biomasą drożdży w ciągu 2 
do 5 godzin. Osad kieruje się bezpośrednio do 
suszenia, natomiast płyn znad osadu, po wzbo¬ 
gaceniu w sole mineralne, zawraca się do fer¬ 
mentora, do którego dodaje się odmierzoną 
ilość zaolejonej ziemi bielącej i kontynuuje 
proces. Osad z kadzi sedymentacyjnej spływa 
grawitacyjnie do suszarń. /2 zastrzeżenia/ 

5(51) C12N Al(21) 281740 (22) 89 10 06 
(30) 88 10 06 - OP - 252645/1988 

89 02 28 - OP - 046818/1989 
(71) Hideaki Yama da, Kioto, DP, Nitto Kagaku 

Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokio, DP 
(72) Hideaki Yamada, Toru Nagasawa 
(54) Sposób hodowania bakterii z gatunku 

Rhodococcus rhodochroïïs 
(57) Sposób polega na tym, że w procesie wyt¬ 
warzania komórek bakterii o aktywności hydra-
tazy nitrylowej, drogą hodowania bakterii 
Rhodococcus rhodochrous zdolnych do wytwarza¬ 
nia hydratazy nitrylowej, do pożywki hodowla¬ 
nej nadaje się co najmniej jeden ze związków 
wybranych z grupy obejmującej mocznik, pochod¬ 
ną mocznika o 6lnym wzorze R 4R NCONR^R., 
w którym R , R 2, R i R niezależnie oznaczają 
atom wodoru, metyl lub etyl, pochodną mocznika 
o ogólnym wzorze RgRgNCOOC-H-, w którym R i 
Rg niezależnie oznaczają atom wodoru, metyl 
lub etyl, i pochodną mocznika o wzorze 
NHJDSNH-, oraz jon kobaltu. /8 zastrzeżeń/ 

4(51) C22B Al (21) 276208 (22) 88 12 02 
(71) Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice 
(72) Zaczkowski Stanisław, Czerwiński Piotr, 

Hendlik Włodzimierz, Gargul űózef, 
Dobrzański darzy, Paliga Ryszard, Ciosek 

• Tadeusz, Domek Adam 
(54) Sposób przerobu koncentratów miedzi w 

piecu szybowym na kamień miedziowy 
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że żużel 
konwertorowy wprowadza się do pieca szybowego 
w mieszaninie z żużlem sodowym, przy czym żu¬ 
żel sodowy w postaci odlewów zalewa się w do¬ 
łach żużlowych ciekłym żużlem konwertorowym w 
stosunku wagowym od 1:5 do 1:12, po czym studzi 
a następnie rozdrabnia i tak uzyskaną miesza¬ 
ninę w ilości 10-20% wagowych w stosunku do 
ilości zbrykietowanych koncentratów miedzi 
wprowadza się do pieca szybowego, lub przed 
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wprowadzeniem do pieca żużel konwertorowy mie¬ 
sza się z frakcją drobne żużla sodowego uzys¬ 
kane po rozdrobnieniu żużla sodowego i prze¬ 
sianiu na sitach o oczkach około 30 mm, nato¬ 
miast frakcję gruba żużla sodowego kieruje się 
bezpośrednio do pieca. Po stopieniu do uzys¬ 
kania topu spływającego do odstojnika dodaje 
się kokfr. /3 zastrzeżenia/ 

AIÍ21) 276209 (22) 88 12 02 4(51) C22B 
(71) Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice 
(72) Zaczkowski Stanisław, Czerwiński Piotr, 

Henclik Włodzimierz, Gargul Oózef, 
Oobrzański Oerzy, Paliga Ryszard, 
Ciosek Tadeusz, Domek Adam 

(54) Sposób przerobu koncentratów miedzi w 
piecu szybowym na kamień miedziowy 

(57) Sposób polegający na tym, że koncentrat 
miedzi, a także żużel konwertorowy, koks oraz 
żużel sodowy powstający przy odzysku ołowiu 
z pyłów szybowych i konwertorowych wychwytywa¬ 
nych w procesach produkcji miedzi, wprowadza 
się do pieca szybowego i poddaje topieniu, a 
uzyskany top spuszcza się do odstojnika, gdzie 
następuje oddzielenie kamienia miedziowego od 
żużla szybowego, przy czym żużel sodowy przed 
wprowadzeniem do procesu przetopu rozdrabnia 
się i rozdziela na dwie frakcje, charakteryzu¬ 
je się tym, że rozdrobniony żużel sodowy roz¬ 
siewa się na sitach o oczkach około. 30 mm na 
frakcję grube i drobne, po czym frakcję grubą 
wprowadza się do pieca szybowego w ilości 
0,8-2,5% wagowych w stosunku do iloéci zbry-
kietowanych koncentratów miedzi i prowadzi 
proces topienia przy udziale wagowym koksu 
4-10% i żużla konwertorowego 8-20% w stosunku 
do koncentratu miedzi. 

Frakcję drobne żużla sodowego w ilości 
0,06-0,6% wagowych w stosunku do ilości zbry-
kietowanych koncentratów miedzi dodaje się 
do topu spływającego do odstojnika, przy czym 
do tego topu dodaje się również koks, w iloś¬ 
ci 0,03-0,2% wagowych w stosunku do ilości 
zbrykietowany koncentratów miedzi. 

/I zastrzsżenie/ 

4(51) C22B Al(21) 276329 (22) 88 12 08 
(71) Lubelskie Przedsiębiorstwo Przemysłowo-

Handlowe "Odczynniki Chemiczne*1, Lublin 
(72) Cebula 3an, Stos Edward, Włodyka Oerzy, 

Płonka Jerzy, Fledor Adam, Izdebski Marek, 
Musiał Czesław 

(54) Sposób otrzymywania tlenku miedziawego 
na drodze ogniowej 

(57J Sposób polega, na tym, że w pierwszym 
etapie miedź metaliczną utlenia się w piecu 
obrotowym w temperaturze 700-950°C, a następ¬ 
nie rozdziela się na część nieutlenioną i 
utlenioną, które poddaje się dysocjacyjnemu 
prażeniu w temperaturze 1040°C-1100°C, po czym 
otrzymany produkt schładza się a następnie 
suszy i miele. /I zastrzeżenie/ 

5(51) C22C 
C22F 

Al(21) 281581 (22) 89 09 26 

(30) 88 09 26 - FR - 8812982 
(71) Pechiney Racharche Groupement d'Intérêt 

Economique, Paryż, FR 
(72) Paure 3ean«Franeoi8 

(54) Stop aluminiowy, aposób wytwarzania 
stopu aluminiowego i sposób wytwarzania 
elementów ze stopu aluminiowego ™ ~~ 

(57) Stop aluminiowy zawierający wagowo od 11 
do 26% krzemu, od 2 do 5% żelaza, od 0,5 do 
5% miedzi, od 0,1 do 2% magnezu i ewentualnie 
mniejsze ilości dodatkowe niklu i/lub kobaltu, 
charakteryzuje sić tym, że dodatkowo od 0,1 do 
O,4j&cyrkonu i od 0,5 do 1,5% manganu. 

Sposób wytwarzania stopu aluminiowego 
zawierającego wagowo od 11 do 26% krzemu, od 
2 do 5% żelaza, od 0,5 do 5% miedzi, od 0,1 
do 2% magnezu i ewentualnie mniejsze ilości 
dodatkowe niklu i/lub kobaltu polega na tym, 
że dodaje się 0,1 do 0,4% cyrkonu i od 0,5 do 
1,5% manganu i następnie podaje się stop w 
stanie stopionym szybkiemu zestalaniu. 

Sposób wytwarzania elementów ze stopu 
aluminiowego zawierających wagowo od 11 do 26% 
krzemu, od 2 do 5% żelaza, od 0,5 do 5% miedzi, 
od 0,1 do 2% magnezu i ewentualnie mniejsze 
ilości dodatkowe niklu i/lub kobaltu, polega 
na tym, że stop, zawierający również od 0,1 
do 0,4% cyrkonu i od 0,5 do 1,5% manganu, pod¬ 
daje się w stanie roztopionym szybkiemu zes¬ 
talaniu, formuje się z otrzymanego produktu 
elementy. Elementy poddaje się obróbce ciepl¬ 
nej w temperaturze zawartej w granicach od 
490 do 520°C, hartowaniu w wodzie i odpusz¬ 
czaniu w temperaturze od 170 do 210 C. 

/li zastrzeżeń/ 

4(51) C23C Al(21) 276157 (22) 88 11 30 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Głuszek Dózef, Dędrkowiak derzy, 

Markowski Janusz, Marków Zofia, 
Masalski Dan» Prajzner Antoni, Raczka 
Krzysztof, Zdanowski Oerzy 

(54) Sposób zabezpieczania powierzchni meta¬ 
licznych implantatów chirurgicznych"" 

(57) Sposób polega na tym, że umieszcza się 
implantát wraz z tyglem zawierającym czysty 
tytan lub tantal, lub niob w zamkniętej przes¬ 
trzeni, w której wytwarza się podciśnienie co 
najmniej 10"* hPa, po czym wprowadza się do 
niej argon aż do uzyskania ciśnienia w zakre¬ 
sie 10" -10 hPa, za pomocą którego, z uży¬ 
ciem elektrody pomocniczej bombarduje się po¬ 
wierzchnię implantátu do uzyskania temperatury 
w zakresie 623-753 K, a następnie nagrzewa się 
tytan lub tantal, lub niob za pomocą wiązki 
elektronów o natężeniu co najmniej 200 mA do 
temperatury ich topnienia i polaryzuje implan¬ 
tát względem tygla napięciem o.wartości w zak¬ 
resie od 0 do -1000 V w ciągu co najmniej 
5 minut. 

W celu uzyskania jeszcze jednej warstwy z 
azotku tantalu lub azotku tytanu, lub azotku 
niobu, z przestrzeni zamkniętej usuwa się 
argon i wprowadza azot o ciśnieniu w zakresie 

i? _ x 10 -10 hPa i kontynuuje proces przez dalsze 
co najmniej 5 minut. /2 zastrzeżenia/ 

5(51) C23C Al(21) 281583 (22 ) 89 09 26 
(30) 88 09 27 - GB - 8822641.0 
(71) Courtaulds Coatings Limited, Londyn, GB 
(54) Sposób wytwarzania powłok 
(57) Sposób polega na tym, że wewnętrzne po¬ 
wierzchnie zbiornika cieczy, np. zbiornika ła¬ 
dunkowego lub zbiornika balastowego na statku 
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pokrywa się poprzez nałożenie na nie za pomoce 
urządzenia do nakładania, kompozycji do nano¬ 
szenia metalu tak, aby uzyskać warstwę metalu 
o grubości co najmniej 1 juv, przy czym kompo¬ 
zycja do nanoszenia metalu może być kompozycję 
do nanoszenia bezprądowego lub kompozycja do 
nanoszenia elektrochemicznego 1 jest korzyst¬ 
nie zagęszczona lub żelowana tak, że jest 
tikaotropowa lub nie spływa z powierzchni 
nachylonych do dołu. /16 zastrzeżeń/ 

4(51) C23F A2(21) 278041 (22) 89 03 03 
(75) Wolski Henryk, Radomsko; Synowiec 

Marian, Radomsko ; Czarkowski Marian, 
Radomsko; Ouda Stanisław, Radomsko; 
Ouziak Tadeusz, Radomsko 

(54) Sposób i urządzenie do dwustopniowej 
JPJ 

wieniu stali w roztworze kwasu siarko-
neutralizacji zużytych kąpieli po tra-•iłJ 
we go 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że przebie» 
ga dwustopniowo, przy czym w pierwszym stopniu 
neutralizuje się resztki HgSO^ zawartego w kę-
pieli, przy pomocy mleka wapiennego, a w dru¬ 
gim stopniu rozkłada się FeSO. na wodorotlenki 
żelaza i gips za pomocą wapna palonego mielo¬ 
nego, przy czym reakcję tę przeprowadza się w 
betonomieszarce. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma 
komorę rozdzielcze ścieków /I/, zbiorniki do-
zujęce ścieków /2/, silosy wapna /3/ oraz 
urządzenie podające /A/ i urządzenie ważące 
/5/ współpracujące z komorą betonomieszarki 
/o/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C25B Al(21) 276288 (22) 88 12 07 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa 

Surowców Chemicznych "CHEMKOP", Kraków 
(72) Gardeła Andrzej, Korczyński Adam, 

Maciejewski Andrzej, Michalski Maciej 
(54) Elektrplizer do wytwarzania chloru z 

solanek 
(57) Elektrolizer składa się z korpusu /I/ 
przykrytego pokrywą /2/ i wyposażony jest w 
katodę /3/ i anodę /4/ oraz przegrodę /5/ 
rozdzielające przestrzeń katodową od anodowej 
z zachowaniem wolnej przestrzeni pomiędzy dolna 
jej krawędzie /6/ a dnem /7/ elektrolizera /!/, 

przy czym dolna część /8/ przegrody /5/ wyko¬ 
nana jest z materiału porowatego, górna część 
/9/ tej przegrody z materiału litego, a dolna 
krawędź /10/ górnej części /9/ przegrody /5/ 
sięga poniżej poziomu czynnego elektrolitu. 

/I zastrzeżenie/ 

Katolit __] 

4(51) C250 Ai(21) 274876 (22) 88 09 22 
(71) Zakłady urządzeń Galwanicznych i 

Lakierniczyoh "TECHMA-ZUGiL". Wieluń 
(72) Patorski Karol, Sumińeki Stanisław, 

Gawroński Andrzej, Strzelecki Oerzy 
(54) Urządzenie do nakładania powłok galwanicz¬ 

nych, zwłaszcza cynowania i złocenia 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że za¬ 
wiera ruchoma zawieszkę /A24/ obrabianych che¬ 
micznie i elektrochemicznie przedmiotów meta¬ 
lowych wraz z mechanizmem obrotu tej zawiesz¬ 
ki, układ /A21/ obiegu elektrolitu i układ 
/G5/ regulacji poziomu lustra tego elektroli¬ 
tu, urządzenie /Cli/ doprowadzające prąd stały 
do zawieszki /A24/ oraz aparaturę kontrolno-
pomiarową i układ sterowania procesem galwa¬ 
nicznym przeprowadzanym w wannach zaopatrzo¬ 
nych w anody /A36/, /5 zastrzeżeń/ 
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4(51) C25D Al(21) 276333 (22) 88 12 09 
(71) Politechnika Poznańska, Poznań 
(72) Stefanowlcz Tadeusz, Gollk Tomasz 
(54) Sposób regulacji stężania metalu w elek¬ 

trolicie 
(57) Spoeób charakteryzuje się tym, że przez 
układ zanurzonych w elektrolicie dwóch elek¬ 
trod pomiarowych przepuszcza się prąd elek¬ 
tryczny o stałym natężeniu, powodujac wydzie¬ 
lanie się na katodzie, w określonym czasie, 
określonej, odpowiadającej aktualnemu stężeniu, 
iloóci metalu. Następnie, zmieniając kierunek 
przepływu prędu, mierzy się czas rozpuszczania 
osadzonego poprzednio metalu, przyjmując skok 
potencjału na elektrodach pomiarowych jako 
moment zakończenia procesu rozpuszczania, po 
czym, wykorzy8tujęo pośrednie zależność po¬ 
między stężeniem metalu w elektrolicie i cza¬ 
sem rozpuszczania powłoki metalowej, uzupełnia 
się zawartość metalu w elektrolicie o ilość 
odpowiadająca wymaganemu, optymalnemu dla da¬ 
nego procesu, stężeniu. /3 zastrzeżenia/ 

5(51) C250 A2(21) 281228 (22) 89 08 29 
(71) Biuro Studiów i Projektów CZS3, Kielce 
(72) Kiełb Michał, Stręczyński Tomasz, 

Oęczmień Ryszard, Sułko Kazimierz, 
Rydz Roman, Figarski Włodzimierz 

( 5 4 Kąpiel alkaliczna do elektrolitycznego 
cynkowania z połyskiem 

(57) Kąpiel zawiera 5-50 g/dm rozpuszczal¬ 
nego zwiijzku cynku i 50-250 g/dm3 wodorotlen-3 

ku sodowego i/lub potasowego orez 0,5-10 g/dm 
produktu reakcji alifatycznej alkanoloaminy, 
alifatycznej dwuaminy i epihalogenohydryny 
ze zwięzkiem N-heterocyklicznym i alifatycznym 
kwasem halogenokarboksylowym jako dodatek blas¬ 
ko twór czy. /2 zastrzeżenia/ 

5(51) G25D Al(21) 282720 (22) 89 12 12 
(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Przybyl8ka Danuta, Tomassl Piotr, 

Su lak Wanda 
(54) Kapial do elektrolitycznego nakładania 

Flyszczgcych powłok stopowych składają¬ 
cych się z cyny i ołowiu 

(57) Kipiel do elektrolitycznego nakładania 
błyszczących powłok stopowych składających się 
z cyny i ołowiu, stanowi kwaśny wodny roztwór 
związków cyny, związków ołowiu, środka blasko-
twórczego 1 środka powierzchniowo-czynnego i 

charakteryzuje się tym, że zawiera metano-
i/lsjb etano- i/lub hydroksyetanosulfonian 
cyny /II/ w ilości od 50 do 300 g/l, metano-
i/lub etano- i/lub hydroksyetanosulfonian 
ołowiu /II/ w ilości od 8 do 100 g/l, jako 
środek blaskotwórczy zawiera mieszaninę związ¬ 
ku o wzorze ogólnym 1, w którym R., R , R 
oznaczaję H lub CH 3 lub CgHg lub C 3 H y w 
ilości 0,1-18 g/l i/lub zwięzku o wzorze 
ogólnym 2, w którym R oznacza H lub Cl, lub 
Br lub N0 2 lub OH lub NH 2 lub OCH 3 w ilości 
0,01 do 5 g/l z formaldehydem i/lub benzyli-
denoacetonem i/lub homologami metylowymi 
estru akrylowego w ilości 0,1-10 g/l oraz 
zawiera kwas metáno- i/lub etano- i/lub hyd-
roksyetanosulfonowy w ilości od 100 do 400 g/l 
i związki powierzchniowo czynne. 

/3 zastrzeżenia/ 
OH 

R 
COOH 

v< R< 

WZÓR 1 WZÓR 2 
4(51) C309 

H01L 
Al(21) 276287 (22) 88 12 07 

(71) Instytut Wdrożeń Technicznych "INTECH", 
Spółdzielnia Pracy, Gdańsk 

(72) Oaczewski Michał, Wroczyński Piotr, 
Płotka Piotr, Lewandoweki Oariusz 

(54) Sposób wytwarzania źródła dyfuzyjnego 
Tostoru do produkcji półprzewodników'" 

(57) Sposób polega na zmieszaniu pięciotlenku 
fosforu z ortokrzemianem etylu w środowisku 
rozpuszczalnika będącego estrem alkoholu ali¬ 
fatycznego i kwasu jednoksrboksylowego, a 
następnie ogrzewaniu mieszaniny w temperaturze 
wrzenia rozpuszczalnika przez 64 do 96 h, po 
czym odparowaniu lotnych składników o tempe¬ 
raturze wrzenia do 443 K. Pozostałość roz¬ 
puszcza się w alkoholu alifatycznym, w tempe¬ 
raturze wrzenia alkoholu, aż do zhomogenizo-
wania się kompozycji, po czym schładza się 
Ja. /I zastrzeżenie/ 

D Z I A Ł D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

4(51) 001H Al(21) 276262 (22) 88 12 06 
(71) Łódzka Fabryka Maszyn Oedwabniczych 

"POLMATEX-MADED-, Łódź 
(72) Piętkowski Henryk, Antczak Zbigniew 

(54) Uchwyt do osadzania cewek z nawojami 
włókienniczymi 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie równo¬ 
czesnego osadzania dwóch cewek z nawojami włó¬ 
kienniczymi na jednym uchwycie. Uchwyt charak-
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teryzuje się tym, że na znanym trzpieniu /I/ 
Ba osadzone. Jedna za druga, dwie obrotowe 
nasady /2/ i /3/ przy czym nasada pierwsza 
/2/ podczas procesu roboczego Jest osiowo nie« 
przesuwna, natomiast nasada druga /3/ Jest 
zdejmowana z trzpienia /!/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) 006B A1(21) 276139 (22) 88 11 30 
(71) Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Maszyn Elektrycznych "KOMEL", Katowice 
(72) Borak üózef, Czepczor Dózef, Suchoń 

Eugeniusz, Suchoń Tadeusz 
(54) Cewka farbiarska teleskopowa dla nawojów 

TTrzyżowych miękkich, przystosowana do 
zabiegu prasowania na wrzecionie far-
biarskim ~~ " 

(57) Cewka składa się z dwóch ażurowych ele¬ 
mentów /la i lb/ oraz z pierścienia centrują¬ 
cego /5/. Oeden ażurowy element /la i lb/ 
tworzy pierścień / 2 / oraz równolegle do osi 
cewki rozmieszczone na nim prowadnice /3/ z 
suwakami /4/. Ażurowe elementy /la i lb/ po¬ 
łączone sa ze sobe poprzez pierścień centrują¬ 
cy /5/« Pierścień /5/ na swym obwodzie ma ka¬ 
nały prowadzące, w których poruszają się su¬ 
waki /A/. /4 zastrzeżenia/ 

5(51) D06H Al(21) 282057 (22) 89 10 27 
(30) Ű8 10 28 - EH - 80117995.6 
(71) Kufner Textilwerke GmbH, Monachium, OE 
(72) Hefele Josef 

(54) Sposób i urządzenie do restrowego pow¬ 
lekania wstęgowych giętkich wyrobów " 
praskich oraz wstęgowy giętki wyrób 
płaski 

(57) Sposób polega na tym, że ładunki proszku 
najpierw nanosi się na powierzchnię bezpośred¬ 
nio i silnie dociśniętego walca grzejnego a 
stamtąd za pomoce następnego walca obrotowego 
dociśniętego z małe siła do walca grzejnego, 
przenosi Je na prowadzony między walcami wyrób 
płaski. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że do 
walca /5/ grzejnego Jest dosunięty walec /9/ 
obrotowy, a między nimi Jest przeprowadzony 
poddawany powlekaniu wyrób /8/ płaski. Wstę¬ 
gowy giętki wyrób płaski Jest utworzony przez 
materiał Jednowarstwowy na bazie tkanin, na 
którym Jest naniesiona powłoka /10/ rastrowa. 

/16 zastrzeżeń/ 

4(51) D06M 
C08K 

Al (21) 276324 (22) títí 08 

(71) Instytut Krajowych Włókien Naturalnych, 
Poznań 

(72) Kozłowski Ryszard, Mieloniak Bożena, 
Muzyczek Małgorzata, Rezulak Leokadia, 
Wesołek Dorota 

(54) Sposób impregnacji wyrobów włókienniczych 
(57) Sposób polega na napawaniu lub natryakiwa-
niu wyrobu włókienniczego środkiem ogniochron-
nym, a następnie zależnie od metody odciśnię¬ 
ciu pod ciśnieniem 0,18-0,3 MPa i suszeniu w 
temperaturze otoczenia lub podwyższonej. Środ¬ 
kiem ogniochronnym jest mieszanina o składzie 
80-90% wody oraz kwasu borowego i/lub jego 
soli nieorganicznych w ilości 0,7-12,6%, fos¬ 
foranu jednoamonowego w ilości 0,9-7%, fosfo¬ 
ranu dwuamonowego w ilości 1,4-15,6% sole 
kwasu arylpalkilosulfonowago w ilości 0,1-0,51;', 
oraz mocznika i jego pochodnych w ilości 
0,5-10,4%. • /2 zastrzeżenia/ 

4(51) D06N Al(21) 276266 (22) 8« 12 Üö 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Kopytowska Danuta, Król Alina, 

Kiepiel Wiesław, Monczak-Mancewicz 
Leonard, Piasecki Wojciech 

(54) Sposób otrzymywania tkanin powlekanych 
poliuretanami 

(57) Sposób polegający na nanoszeniu mieszanki 
powlekającej na papier silikonowany lub polipru 
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propylenowy, następnie suszeniu, nanoszeniu 
warstwy klejowej, przyklejaniu tkaniny, odry¬ 
waniu gotowego wyrobu od papieru charaktery¬ 
zujš się tym, że jako główny składnik mieszan¬ 
ki powlekającej stosuje się roztwór poliuretanu 
o masie cząsteczkowej 30000-60000, modyfikowa¬ 

nego liniowym i/lub rozgałęzionymi plastome-
rami stosowanymi w ilości do 35% wagowych w 
stosunku do poliuretanu, ewentualnie z dodat¬ 
kiem do 5% wagowych elastomeru silikonowego 
o masie cząsteczkowej 300000-500000. 

/2 zastrzeżenia/ 

D Z I A L E 

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

5(51) E01B Alf 21) 282870 (22) 89 12 20 
(71) Polskie Koleje Państwowe Centrum 

Naukowo-Techniczne Kolejnictwa, Warszawa 
(72) Kamiń9ki Andrzej, Kucharski Zbigniew, 

Pladys Piotr, Cała Antoni, Muszyńska 
Wiesława, Płocharski Stanisław, 
Wojciechowski Zbigniew 

(54) Przekładka wibrdizolacyjna z elastycz¬ 
nego tworzywa sztucznego 

(57) Przekładka z elastycznego tworzywa sztucz¬ 
nego składa się z litej gazoszczelnej warstwy 
zewnętrznej /!/ o grubości co najmniej 0,5 mm 
i porowatej warstwy wewnętrznej /2/ mającej 
zamknięte pory /3/ wypełnione gazem, znajdu¬ 
jącym się pod ciśnieniem wyższym od ciśnienia 
atmosferycznego. Warstwa zewnętrzna /I/ otacza 
warstwę wewnętrzne /2/ ze wszystkich stron. 

Przekładka znajduje zastosowanie jako 
element tłumiący drgania, umieszczony pod 
szyna kolejowe. /I zastrzeżenie/ 

4(51) E02D Al(21) 276072 (22) 88 11 28 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy 

Górnictwa Odkrywkowego "POLTEGOR", 
Ośrodek Naukowo-Badawczy, Wrocław 

(72) Michniewicz Edward, Nowak Oanusz 
'(54) Sposób zapewnienia ciągłości pracy prze¬ 

nośników taśmowych w rejonach osuwisk 
oraz odtworzenie naruszonego zbocza 

(57) Sposób polega na tym, że do pontonów /4/ 
wspierających zagrożone człony przenośnikowe 
mocuje się dźwigary /5/ wykonane jako wiązki 
kształtowników stalowych. Po obsunięciu się 
gruntu człony przenośnikowe dzięki dźwigarom 
/5/ wlezą nad osuwiskiem a praca przenośnika 
nie zostaje przerwana. 

Ono powstałego osuwiska wypełnia się ma¬ 
teriałem przepuszczalnym /8/, po czym odtwa¬ 
rza się resztę skarpy natryskując za pomoce 
urządzeń /9/ mieszaninę popiołów lotnych z 
woda o stosunku popiołów do wody od 100 : 1 
do 1 : 1. W miejscach szczególnie zawilgo¬ 
conych stosuje się suche popioły lotne. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) E02D 
E01C 

Al(21) 276261 (22) 88 12 06 

(71) Politechnika Lubelska, Lublin 
(72) Kukiełka Oan, Nowocień Eugeniusz 
(54) Sposób wytwarzania i układania darniny, 

zwłaszcza do pokryć skarp i zbrojona" 
darnina, zwłaszcza do pokryć skarp 

(57) Wynalazek pozwala na znaczne oszczędności 
w nakładach ns robociznę przy wycinaniu i roz¬ 
kładaniu płatów darniny. 

Sposób wytwarzanie i układania darniny, 
zwłaszcza do pokryć skarp polegający na wysie¬ 
waniu i uprawianiu trawy zwykłymi metodami, 
charakteryzuje się tym, że na podłożu /A/ 
gruntowym rozkłada się siatkę /3/ z tworzyw 
sztucznych, która pokrywa się kilkucentymet¬ 
rowa warstwę /2/ ziemi, najkorzystniej torfu, 
na warstwie ziemi wysiewa się i uprawia się 
zwykłymi metodami trawę /I/, a przed wykorzys¬ 
taniem zwija się warstwę ziemi z wyrosłe trawa 
na bębnie, przewozi się na miejsce ułożenia 
i rozkłada się w całości na wybranym podłożu. 
Zbrojona darnina, zwłaszcza do pokrycia skarp 
charakteryzuje się tym, że składa się z wars¬ 
twy /2/ urodzajnej ziemi, najkorzystniej torfu 
z wychodowanę na niej trawa /I/, pod które 
znajduje się siatka /3/ z tworzyw sztucznych. 

/2 zastrzeżenia/ 

i Z.3. 
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4(51) E048 
E04D 

(71) 

Al(21) 276042 (22) 88 11 28 

Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych 
i Antykorozyjnych "IZOKOR-INSTAL", 
Warszawa 

(72) Sławiński Darzy, Stańczyk Danusz, 
Oabłońeki Ryszard, Oziugieł Włodzimierz 

(54) Sposób wykonywania izolacji termiczne.1 
stropodachów budynków' 

(57) Sposób polega na wprowadzeniu przez otwo¬ 
ry w stropodachu, ścianie bocznej lub stropie 
budynku, materiału izolacyjnego w postaci gra¬ 
nulatu wełny mineralnej, który tworzy na po¬ 
wierzchni stropu warstwę izolacyjne, przy 
czym granulat wełny mineralnej wtłacza się 
przy pomocy sprężonego powietrza. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) E04B Al(21) 276078 (22) 88 11 28 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Duc Edward 
(54) Urządzenie do wytwarzania gradientu 

Temperatur w przegrodach budowlanych 
(57) Urządzenie umożliwia wytworzenie gradien¬ 
tu temperatur na badanych przegrodach, nieza¬ 
leżnie od pory roku i dokonanie pomiaru pa¬ 
rametrów takich jak temperatura i gęstość 
strumienia ciepła. 

Stanowi je skrzynka /I/ otoczona izola¬ 
cyjną warstwa /2/, mająca co najmniej jedną 
przynajmniej częściowo otwartą ścianę, wokół 
której usytuowana Jest elastyczna uszczelka 
/4/. Wewnątrz skrzynki /I/ znajduje się grzej¬ 
nik /5/ o regulowanej mocy, mający po zewnęt¬ 
rznej stronie wentylator /9/ o regulowanych 
obrotach, a po drugiej stronie metalowy ekran 
/8/. Ponadto urządzenie wyposażone Jest w 
ciepłomierz /li/ i co najmniej w dwa czujniki 
temperatury /12 C 13/, z których jeden znajdu¬ je się wewnątrz skrzynki /I/. 

/ I zastrzeżenie/ 

-li 

4(51) E04B Al(21) 276100 (22) 88 11 29 
(75) Trzeéniak Cezary, Lublin 
(54) Ramowa konstrukcja dwunawowa 
(57) Ramowa konstrukcja dwunawowa ma rygle 
/I/ podparte zastrzałami /3/ w węzłach prze¬ 
gubowych /A/, Zastrzały /3/ połączone są 
wzajemnie ze sobą oraz głowicą słupa środko¬ 
wego węzłem sztywnym /6/. Pomiędzy węzłem 
sztywnym /6/ a węzłem kalenicowym /7/ umiesz¬ 
czony jest wahacz /8/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) E04B Al(21) 276101 (22) 88 11 29 
(75) Trzeéniak Cezary, Lublin 
(54) Ramowa konstrukcja .jednospadowa 
(57) Rama ma rygiel /I/, do którego zabudowa¬ 
ny jest ściąg /3/ o osi załamanej, ściąg /3/ 
połączony jest jednym końcem z węzłem podpo¬ 
rowym /A/ rygla /l/ f zaś drugim końcem połą¬ czony jest z ryglem /I/ za pomocą wspornika 
/5/, przy czym w miejscu załamania osi ściągu 
/3/, pomiędzy ryglem /I/ a ściegiem /3/ za¬ 
budowana jest rozpora /6/. /i zastrzeżenie/ 

4(51) E04B Al(21) 276257 (22) 88 12 06 
(71) Gliwickie Przedsiębiorstwo Projektowania 

i Wyposażania Obiektów Przemysłowych 
"PROZAP", Gliwice 

(72) Kijak Marek, Bazarów Leonid, Gad Jacek, 
Grudzińskl Edward, Łanucha Włodzimierz, 
Zduńczyk Adam 

(54) Urządzenie do scalania blachownicowych 
dwuteowych belek, zwłaszcza w układzie 
poziomym 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
wzdłużne stanowisko scalania belek zawiera 
wielokrotnie powtarzające się stojaki /2/ i 
zespoły /3/. Do poziomo kładzionego na stojaki 
/2/ środnika z każdej strony dostawiane są i 
dociskane ich pasy za pomocą chwytnych mecha-
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nizmów /5, 5*/« które mają możliwości prze¬ 
chyłu na zewnętrz oraz rozsuwania się i zsuwa¬ 
nia wzdłuż poziomej prowadnicy /10/ za pomoce 
suportu /6/, siłownika /li/, przegubów /12/ # i stabilizujęcego równoczesny przesuw obu me¬ 
chanizmów zespołu /13/. Ponadto te mechanizmy 
maja górne i dolne szczęki /14/ do uchwycenia 
pasów, które maję możliwości zsuwania się 1 
rozsuwania wzdłuż pionowej wspólnej prowadnicy 
/15/. Do centrycznego względem osi érodnika 
przesuwu szczęki /14/ wyposażone sa w układ 
ekładajęcy się z siłownika /16/» przegubów 
/17/ i stabilizującego zespołu /18/. 

/I zastrzeżenie/ 

17 18 

4(51) Ë04B Al(21) 276325 (22) 88 12 08 
(71) Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu 

Materiałów Budowlanych "ZREMB", Wrocław 
(72) Oasiński Tadeusz, Tomaszewicz Gerzy 
(54) Urządzenie łączące i ściskajgce elementy 

składowe formy bateryjnej 
(57) Wynalazek zapewnia sku'Qfczny docisk ele¬ 
mentów składowych formy bateryjnej podczas 
prefabrykacji w niej elementów budowlanych. 

W korpusie /I/ sę osadzone dźwignia dwu-
ramienna /2/ i dźwignia łamana /3/, której 
drugi koniec jest osadzony w ramieniu dłuż¬ 
szym dźwigni dwuramiennej /2/. Natomiast si¬ 
łownik hydrauliczny /10/ jest zamocowany w 
dźwigni łamanej /3/ oraz płycie oporowej /A/ 
względnie płycie dociskowej /5/. Sciag śrubo¬ 
wy /7/ łączy elementy składowe formy bateryj¬ 
nej w postaci płyt» oporowej /4/ i dociskowej 

k /8/ /I / j p p 
/5/ oraz kaset /8/. 

Z 
/i zastrzeżenie/ 
2- X A 

5(51) E04B A2(21) 281287 (22) 89 09 01 
(71) Zakład Projektowania i Usług 

Inwestycyjnych "INWESTPR03EKT", Łódź 
(72) Urban Tadeusz 
(54) Konstrukcja balkonu mocowanego do 

warstwy" fakturowe.1 ściany osłonowej 
typu rozdzielonego 

(57) Konstrukcja balkonu charakteryzuje się 
tym, że wspornik /I/ Jest utwierdzony w wars¬ 
twie /3/ ściany typu rozdzielonego. 

/3 zastrzeżenia/ 

8 

4(51) E04C Al(21) 276077 (22) 88 11 28 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Duc Edward 
(54) Płyta stropowo-balkonowa 
(57) Płyta stropowo-balkonowa konstrukcji 
żelbetowej ma balkonowe część /Al/ obniżona 
w stosunku do stropowej części /A2/. W linii 
progu ukryta jest podłużna belka /I/. W pio¬ 
nowej płaszczyźnie progu, w balkonowej części 
płyty /Al/, w przestrzeni między żebrami /3/, 
wykonane sę ażurowe otwory /2/ wypełnione 
nienasiakliwym materiałem termoizolacyjnym. 

/I zastrzeżenie/ 
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4(51} E04C Al(21) 276227 (22} 83 12 06 

(75) Nabiałczyk Marek, Częstochowa 

(54) Zostaw prefabrykowanych elementów 
B"ű*d*o w lanych 

(57) Zestaw składa się z elementu w kształcie 
litery "F" oraz elementu w kształcie wydłużo¬ 
nego prostopadłościanu, dostosowanych do wy¬ 
miarów innych skatalogowanych typowych elemen¬ 
tów budowlanych. 

Element w kształcie litery "F" ma kanały 
/5 i 6/ termoizolacyjne wzdłuż szerokości 
swych występów / I , 2 i 3/ oraz na wysokości 
boku gniazda /A/, usytuowanego między bocznymi 
występami /I i 2/. 

Element w ksztełcie prostopadłościanu ma 
kanały /7 i 8/ termoizolacyjne tak rozmieszczo¬ 
ne, że w zestawieniu z elementem w kształcie 
litery "F", kanały / 5 , 6, 7 i 8/ termoizola¬ 
cyjne znajdują się na wysokości każdego z boków 
gniazda / 4 / . /I zastrzeżenie/ 

5/17 
fig. 2 

4(51) E04F Al(21) 276260 (22) 88 12 06 
(71) Politechnika Poznańska, Poznań 
(72) Oębski Włodzimierz, Dębski Michał 
(54) Płytka izolacyjna na elewacjo budynków 
(57) Płytka izolacyjna na elewacje budynków 
składa się ze skorupy /I/, wykonanej przez 
wtrysk zgranulowanego odpadowego tworzywa 
termoplastycznego odpowiednio barwionego, wy¬ 
pełnionej piankę /2/ o zamkniętych porach, 
przy czym od otwartej strony skorupy /!/ znaj¬ 
duje się wolna przestrzeń /3/ oraz użebrowanie. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) E04G 
E048 

Al (21) 276064 (22) 88 11 29 

(71) ALBA REGIA Állami Építőipari Vállalat, 
Székesfehérvar, HU 

(54) Sposób i konstrukcja do zapobiegania 
powstawaniu lub późniejszego usuwanTa 
uszkodzeń budynków, wywoływanych przez 
mostki cieplne, zwłaszcza pleśni 

(57) Sposób polega na tym, że otoczenie most-
ków cieplnych, znajdujących się w konstruk¬ 

cjach ograniczających przestrzeń, nagrzewa 
się na powierzchni za pomoce elektrycznego 
nagrzewania oporowego, umieszczonego na lub 
pod wykładzina konstrukcji ograniczającej 
przestrzeń. 

Konstrukcja charakteryzuje się tym, że 
na powierzchni konstrukcji ograniczających 
przestrzeń /I, 2/, stanowiącej otoczenie 
mostków cieplnych, jest zamocowany elektrycz¬ 
ny przewodnik oporowy, przetykający w rodza¬ 
ju siatki ujścia mostków cieplnych i ich 
otoczenie lub płytka /3/, zaopatrzona w elek¬ 
tryczne warstwę oporowe, przykrywajęcę ujecie 
mostków cieplnych i ich otoczenie, przy czym 
zaciski przewodników oporowych lub warstwy 
oporowej są dołęczone do źródła napięcia /6/. 

/12 zastrzeżeń/ 

4{51) E210 Al (21) 276080 (22) 88 11 28 
(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "WAWEL", 

Ruda śląska 
(72) Pustówka Bogusław, Niechwiadowicz Oanusz, 

Balicki Ryszard, Pięter Francs zek 
(54) Sposób prowadzenia ścianowej obudowy 

zmechanizowanej" 
(57) Sposób polega na tym, że zestawy obudowy 
zmechanizowanej, w końcowym odcinku ściany, od 
strony skracanej, ustawia się ze zwiększone 
podziałką, pozostawiając pomiędzy zestawami 
zwiększone odstępy, które od strony stropu za¬ 
bezpiecza się wykładzinami siatkowymi, przy 
czym wykładziny dokłada się po każdym skrawie 
i więżę między soba. W miarę postępu ściany 
i zmniejszania skosu Jej frontu, zagęszcza się 
stopniowo, rozluźnioną obudowę i zmniejsza od¬ 
stępy między zestawami powracając do podziałki 
przewidzianej dla danej ściany. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) E21F Al(21) 276136 (22) 88 11 30 
(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "CZERWONE 

ZAGŁĘBIE", Sosnowiec 
(72) Kulcsa Kazimierz, Królica Zdzisław, 

Mendrek Oerzy, Rykała Waldemar, 
Fels Michał 
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(54) Sposób i przędzenie do prowadzeniapod-
sadzkawcTj" irísťaTacjT "* 

(57) Sposób polega ns podziale podsadzkowego 
rurociągu /I/ na odcinki równe odległości co 
drugiej jednostki obudowy /3/. Odcinki ruro¬ 
ciągu /I/ łączy eię elastycznymi sprzęgłami 
/2/ usytuowanymi w połowie szerokości jednos¬ 
tek obudowy /3/. Przestawiania jednostek obu-
edowy /V wykonuje eię przez przestawianie 
Lwpierw jednostki /I/, w obszarze której jest 
[sprzęgło /2/, a następnie przestawia się sa-
fednia jednostkę /II/. 
i Urządzenia ma kształt belki /19/, płas-» 
(klej. P r zy końcu odgiętej ku górze. Belka /19/ 
[jest zamocowana do odzawałowej osłony /16/ i 
jest usytuowana poniżej rurociągu /I/ na wy¬ 
sokości odpowiadającej najszerszemu prześwi¬ 
towi między stojakami obudowy a odzawałowa 
osłona. /2 zastrzeżenia/ 

• , ... - . ' . . s ;.,, • - • D Z I A Ł F • • • . • • • . . . . • .• •-;•• 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; 
TECHNIKA MINERSKA 

5(51) F010 Al(21) 281999 (22) 89 10 25 
(30 ) 08 10 25 - US - 262342 
(75) Kurherr Waldemar H., Düsseldorf, DE 
(54) Turbina z przemieszczeniem parowego 

uOaćfcr" wirowego 

(57) Turbina charakteryzuje się tym, że za¬ 
wiera 8Z3rag komór, w których usytuowane sa 
obrotowe wały /14, 17, 18/. Obudowa komór 
zawiera dwa kanały wlotowe i dwa wylotowe. 
Na środkowym wale /14/ zamontowany jest wir¬ 
nik /12/ z. szeregiem łopatek /49/ i zębami 
przekładniowymi na obwodzie. W dwóch sąsied¬ 
nich komorach znajdują się wirniki /15, 16/ 
rowkowe, z zębami przekładniowymi na obwodzie, 

/20 zastrzeżeń/ 

4(51) F040 Al(21) 276177 (22) 88 12 01 
(71) Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, 

Świdnica 
(72) Plutecki Janusz, Stanoch Edward, Tarsa 

Kazimierz, Misiewicz Wojciech, Gaszyński 
Albert, Skórski Oenuary, Mrugała Dan 

(54) Wirnik pompy wirowej i sposób t"jego wykonania 
(57) Celem wynalazku jest uzyskanie wykonanego 
>ro8tymi środkami wirnika składanego z elemen¬ 

tów tłoczonych z blachy epełniajacago wysokie 
wymogi pomp wirowych wielostopniowych. 

Wirnik posiada pieatę /!/ z przednim 
pierścieniem oporowym /7/ i wykonanymi na ob¬ 
wodzie, na części długości piasty /i/ wzdłuż« 
nymi wgłębieniami /&/, w które wchodzę wytła¬ 
czane z szyjki mocujęcej /9/ tarczy tylnej 
/3/ występy /10/. Występy /10/ aa wykonywane 
poprzez równoczesna doérodkows wgniátanie ma¬ 
teriału szyjki /9/ do wzdłużnych wgłębień /8/, 
w trakcie czego następuje obciągnięcie i pew¬ 
ne zaciśnięcie szyjki /9/ na piaácia /!/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) F040 

-JL 
Al(21) 276178 (22) 88 12 01 

(71) świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, 
Świdnica 

(72) Plutecki Oanusz, Stanoch Edward, Taraa 
Kazimierz, Misiewicz Wojciech, Gaszyński 
Albert, Skórski Osnuary, Mrugała Oan 

(54) Wirnik pompy wirowej, zwłaszcza wieloetop-
niowej 

(57) Celem wynalazku jest zbudowanie wirnika 
o wysokich walorach eksploatacyjnych dostoao-
wanego do pomp wirowych wielostopniowych, a 
przy tym łatwego do wykonania. 

Wirnik składa się z piasty /!/ i osadzo¬ 
nych na niej, połączonych ze soba elementów 
wytłaczanych z blachy - tarczy tylnej /2/, 
Jednolitych łopatek /3/ i tarczy«przedniej /4/, 
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przy czym jednolite łopatki /3/ utworzone sa 
z tworzących jedna całość, ustawionych obok 
siebie dłuższej łopatki hydraulicznej /8/ i 
krótszej łopatki odciążajacíj /9/, a w tarczy 
tylnej /2/ wykonane sa rozstawione promieniè-
cie wzdłużne wycięcia /10/ o kształcie dosto¬ 
sowanym do osadzonych w nich łopatek /3/, któ¬ 
rych łopatki odciążające /9/ przechodzę przez 
ta wycięcia /10/ na zewnętrz wirnika tworząc 
żebra odciążające. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F15B 
G05B 

Al(21) 276092 (22) 88 11 30 

(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i 
Pomiarów "MERA-PIAP", Warszawa 

(72) Babicz Andrzej, Konopa Dadwiga, 
.Kubicki Zbigniew, Sobczak Ryszard, 
Szawłowski Andrzej 

(54) Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny 
z wejściem cyfrowym 

(57) Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny, 
z wejściem cyfrowym do współpracy z magista-
lę miejscowa, a za jej pośrednictwem z kom¬ 
puterem sterującym, charakteryzuje się tym, 
że ma tor główny składający się z zespołu 
elektronicznego /I/ połączonego z magistralą 
miejscową zawierającego mikroprocesor komuni¬ 
kacyjny i szeregowo połączonego z tym zespo¬ 
łem elektronicznym /I/ ustawnika pneumatycz¬ 
nego /2/, z którego sygnał pneumatyczny dop¬ 
rowadzony jest do siłownika pneumatycznego 
/3/ oraz ma tor sprzężenia zwrotnego zawiera¬ 
jący czujnik pomiarowy /4/ rzeczywistego po¬ 
łożenia tłoka siłownika /3/. 

/ I zastrzeżenie/ / Á 

í mogistrali 

L i L -
5(51) F15B Al(21) 282694 (22) 89 12 06 
(71) üérodök Badawczo-Rozwojowy Maszyn 

Ziemnych i Transportowych, Stalowa Wola 
(72) Chołody Stanisław 
(54) Układ hydrauliczny stanowiska badawczego 

siłowników hydraulicznych 
(57) Układ wyposażony Jest w dwa siłowniki 
hydrauliczne /I i 2/ o jednakowej średnicy 
tłoków połączonych ze sobą mechanicznie tło-
czyskami /3 i 4/. Ola raalizacji ruchu posu-

wisto-zwrotnego siłowników /I i 2/ ich komory 
podtłokowe i nadtłokowe połączone są ze sobą 
rozdzielaczem /5/ przemiennie poprzez silnik 
hydrauliczny /6/ pracujący jako pompa i zes¬ 
pół zaworów zwrotnych /7/ względnie tylko 
poprzez zespół zaworów zwrotnych /7/. Dla 
realizacji obciążenia siłowników /I i 2/ uk¬ 
ład ma dwa odgałęzienia, jedno z zaworem 
przelewowym /8/, drugie z pompą /10/, oba po¬ 
łączone ze zbiornikiem /9/. Odgałęzianie z 
zaworom przelewowym /8/ połączone jest z 
układam między zespołem zaworów zwrotnych /!/ 
a silnikiem hydraulicznym /6/, zaś odgałęzie¬ 
nie z pompą /10/ połączone Jest z układem 
między silnikiem hydraulicznym /6/ a rozdzie¬ 
laczem /5/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F16B Al(21) 276238 (22) 88 12 05 
(71) Fabryka Maszyn Górnictwa Odkrywkowego 

"FAMAGO", Zgorzelec 
(72) Wocka Norbert, świrski Zbigniew 
(54) Zespół zaciskowy do zamocowania piasty 

na wale' 
(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół zacis¬ 
kowy do zamocowania piasty na wale, przezna¬ 
czony do napędu maszyn o dużej mocy, zwłasz¬ 
cza maszyn górniczych. 

Zespół zawiera dwa pierścienie zaciskowe 
/li/ połączone ze sobą śrubami /12/. Wewnęt¬ 
rzne powierzchnie pierścieni zaciskowych /li/ 
są zbieżne i oparte na zbieżnych zewnętrznych 
powierzchniach stożkowej tulei /10/. Stożkowa 
tuleja /10/ jest osadzona na cylindrycznej 
rozciętej tulei /3/ połączonej z piastą /2/. 
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T u j / 3 / wraz z p i a s t ę / 2 / ea osadzone na 
wal« / ! / . Wał / i / ma kanał / 4 / . W rozcięciu 
1 kanale / 4 / osadzono sa dwa kliny o przeciw¬ 
nych zbieżnościach. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) F16D 
E02F 

Al(21) 276062 Í22) 88 11 29 

• (71)'Ośrodek Badawczo-Rozwqjowy Koparek i 
Hydrauliki,. Warszawa 

(72) Rochmiński Karolj Wiańczatak Waldemar, 
Kot Aleksander, Langwald Konrad, Siedlecki 
Tadeusz 

•(54) Układ hydrauliczny hamulca obrotu do 
maszyn roboczych " *""" 

(57) Przedmiotem wynalazku jeat układ hydra¬ 
uliczny hamulca obrotu do maszyn roboczych, 
zwłaszcza do koparek jednonaczyniowych stero¬ 
wanych hydraulicznie. 

Istota wynalazku polega no tym, że w 
linii sterowania /8/"umieszczany Jest zawór 
automatycznego starowania /3/ połączony z 
zasilaniem starowania obrotem maszyny roboczej. 
Układ ten może znalaźć zastosowanie wg wszyst¬ 
kich maszynach roboczych, gdzie występuje ob¬ 
rót nadwozia maezyny. /I zastrzeżenia/ 

4(51) P160 Al{23.) 276141 (22) 88 11 30 
(71) Fabryka Aparatury Elektrycznej 

"EMA-ELrA", Ostrzeszów 
(72) Matýsek Tadeusz, Szymaneki Franciszek, 

Kałużny Oerzy, Niełacny Stanisław, 
Rudnicki Dózef, Czwordon Dózef, 
Kryeiak Kazimierz 

(54) Sprzęgło elektromagnetyczne z nieruchomy 
cewkę 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstru¬ 
owania prostego w wykonawstwie i łatwego w snon-

7 8 

t^źu sprzęgła elektromagnetycznego z n i s i u -
chcma cawka,, W satnosmsrnsj t i ;. lojčd / 3 / kor¬ 
pusu / i / osadzona j es t obrotowo tarcza / 5 / 
z utwierdzonym w n i e j segmentem ciernym / & / , 
Vf powiarzehni czołowej tarczy / £ / wykonana 
j e s t wybrania / 9 / , w którym mieści s ię kołeM 
/ i i / osadzony w otworze waî:ka napędu / 1 C / . 
Otwór zwory / I 3 / uaiiaezczonej isuvvliwie ruj 
p iaśc ie koła îcebaîego / 1 2 / j es t nieco więke^y 
od gabarytu wałka napędu / i O / 1 kołl-s / l i / » 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) F16D Ai{21} 276221 (22) 38 12 02 

(71) Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw 
Transportu Technologicznego i 3k'££do»a*?ia 
"TECHMATRANS", Radom 

(7Z) Szafrański Łaszek,. Rolek Krzysztof, 
Sołecki Bronisław 

(57) Sprzęgło zawiera co najmniej jedne sprę 
żynę elastomerową / 3 / osadzona w pr?;e8uwn<3j 
tarczy dociskowej /2/t przy pzym w sprężynie 
przesuwni« umieszczony czop / 7 / współpracuj® 
z konwencjonalnym zespołem ciernym płytek 
i okładzin,,. /i s Ż 

5(51) F160 Al (21) 28163.7 (22) 89 09 28 
(30) 98 09 20 -GB - 6822764 
(71) Lucae Industries public limited company, 

Birmingham, GB 
(54) Samozaeilajacy hamulec tarozowy 
(57) Samozasilajacy hamulec tarczowy typu zło¬ 
żonego, w którym para płyt dociskowych jest 
umieszczona pomiędzy osiowo rozstawionymi 
powierzchniami hamującymi w obudowie, charak¬ 
teryzuje się tym, żs człon /16/ przekazujący 
moment współpracuje z płytę wejściowa /9/ i 
Jest sztywny kątowo względem płyty wejściowej 
/9/, przy czym człon /16/ wystaje promieniowo 
na zewnętrz poza zewnę-trzną krawędź obwodową 
płyty napędzanej /7/ i m© promieniowe powierz¬ 
chnię cierna /17/ poza ta krawędzie» zaś głów¬ 
ny człon hamujący /6/ jest przystosowany do 
przykładania ©iły do promieniowej powierzchni 
ciernej członu przenoszącego moment /16/ za¬ 
sadniczo w kierunku osiowym dla opóźnienie 
płyty wejściowej /9/. •/X7 zastrzeżeń/ 



50 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 12 /430/ 1590 

5(51) F16D Al(21) 282886 (22) 89 12 21 
(71) Fabryka Okładzin Ciernych, Marki 
(72) Streja Waldemar, Prowotorow Aleksander 
(54) Materiał cierny na okładziny hamulców 

bębnowych, zwłaszcza samochodów cięża¬ 
rowych i autobusów 

(57) Materiał cierny na okładziny hamulców 
bębnowych, zwłaszcza samochodów ciężarowych 
i autobusów charakteryzuje się tym, że zawiera 
30-40% wagowych zespołu napełniacry, który 
ekłada oię z gllnokrzemianu o wzorze ogólnym 
/M0,F^ 6_ r/Al.F./ n./OH/ 8 - Al n Si n_ 4 0 1 ( J dla 
n « 0,6 T 2 w ilości 8 - 10% wagowych, kredy 
strącanej w ilości 8 - 10% wagowych, tlenku 
żelazowego w ilości 0,5 - 1,2% wagowych, barytu 
w ilości 3 - 5 % wagowych oraz z żywicy fenolo¬ 
wo- formaldehydowej typu nowolakowego w ilości 
10 - 13% wagowych. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F16F Al(21) 276455 (22) 88 12 16 
(30) 88 10 17 - Międzynarodowe Targi Drobnej 

Wytwórczości i Rzemiosła 
KÛ0PERAC3A 88 

(71) Zakład Innowacyjno-Wdrożeniowy Projekto¬ 
wania Procesów Technologicznych, Maszyn, 
Urządzeń oraz Przetwórstwa Polimerów, Gumy 
i Związków Organicznych "STOLAN-ELASTOMER", 
Poznań 

(71) Cempel Edward, Wasowicz Władysław 
(54) Wibroizolątor elastomerowy dwufazowy 
(57) Wibroizolątor elastomerowy charakteryzu¬ 
je się tym, że ma dwufazowy element wibroizo-
lacyjny wykonany z elastomerów o zróżnicowa- . 
nych własnościach amortyzacyjnych i dyssypa-
cyjnych, wykonany w ten sposób, że elastomer 
posiadający wysokie zdolności rozpraszania 
energii wypełnia przynajmniej 15% objętości 
pokrywy zamykającej o zarysie wewnętrznym 
ścian zwężającym się ku górze, a pozostałą 
część pokrywy wypełnia trwale z nią związany 
elastomer o wysokiej odporności mechanicznej. 

/7 zastrzeżeń/ 

4(51) F16H Al(21.) 276074 (22) 88 11 28 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "ERG", Oasło 
(72) Poniatowski Kazimierz 
(54) Przekładnia ruchu posuwisto-zwrotnego 

na obrotowy ~ 
(57) Przekładnia charakteryzuje się tym, żt> 
posiada dwustronne zębatkę /I/ zazębiona parę 
kół /2/ walcowych osadzonych obrotowo na 
dwóch równolegle ułożyskowanych w korpusie 
/10/ wałkach /4, 5/ współosiowo z kołami /3/ 
zaklinowanymi na tych wałkach i zazębionymi 
z kołem /6/ pośrednim, przy czym koła /2/ 
posiadają zapadki /8/ do przemiennego sprzę¬ 
gania eię z kołami /3/, wyposażonymi we wpus 
ty /9/ dla zapadek /8/. /I zastrzeżenie/ 

5_ W 

4(51) F16H Al(21) 276204 (22) 88 12 02 
(71) Zakłady Urządzeń Przemysłowych, Nysa 
(72) Buck Karol 
(54) Koło zębate o uzębieniu śrubowym 
(57) Przedmiotem wynalazku jest koło zębate 
o uzębieniu śrubowym, niedaszkowym, o kons¬ 
trukcji spawanej. Wynalazek rozwiązuje zagad¬ 
nienie zwiększenia wytrzymałości i trwałości 
koła zębatego. 

Istota wynalazku polega na tym, że koło 
zębate ma co najmniej dwa zespoły elementów 
łączących wieniec /I/ z piastą /2/, z których 
każdy składa się z płaskiej tarczy /3/ i stę¬ 
żenia /4/ płaskiej tarczy /3/, przy czym stę¬ 
żenia /A/ płaskich tarcz /3/ sa umieszczone 
z tej samej strony płaskich tarcz /3/. 

/I zastrzeżenie/ 
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4(51) F16H Al(21) 276290 (22) 88 12 07 
(75) Wtęcko Ryszard, Łódź 
(54) Przekładnia z programowanym momentem na 

larzmie 
(57) Przekładnia przeznaczona jest do nawija¬ 
nia Substancji technologicznej na wałek lub 
jej odwijania, ze stałym lub zmiennym naprę¬ 
żeniem. 

Przekładnia charakteryzuje się tym, że 
na wałku /4/ ułożyskowanym w korpusie przek¬ 
ładni» zamocowane krzywki /5, 6/ promieniowe 
maję różne tory o przeciwnych nachyleniach, 
z których jedna steruje procesem nawijania a 
druga procesem odwijania. Na wałku /4/ zamo¬ 
cowana jest dźwignia /12/ z obcięźnikiem /13/ 
zamocowanym przesuwnie. Tarcza /19/ Jest zsyn¬ 
chronizowana z wałkiem /4/ poprzez sprzęgło 
zawierające krzywkę /7/ czołowe osadzone prze¬ 
suwnie na tulei /10/ dociskanej przez sprężynę 
/9/ do rolek /8/ zamocowanych na wałku /4/. 
Dźwignia /3/ pomiarowa jest ułożyskowana na 
jarzmie /14/ przekładni /2/ planetarnej. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) F16K A1(21) 276121 (22) 88 12 01 
(71) Przemysłowy Instytut Motoryzacji, 

Warszawa t 

(72) Szramel Stanisław 
(54 ) Natężeniowy zawór bezpieczeństwa 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opra¬ 
cowania natężeniowego zaworu bezpieczeństwa 
znajdującego zastosowanie w instalacjach 
zasilania gazem ziemnym pojazdów samochodo¬ 
wych. 

Istota wynalazku polega na tym, że natę« 
żeniowy zawór bezpieczeństwa posiada w kor¬ 
pusie /I/, wewnątrz cylindrycznej komory /2/ 
zakończonej gniazdem /3/, zawieradło /4/ w 
kształcie naczynia z kołnierzom /.5/, w które¬ 
go korzystnie uwypuklonym po zewnętrznej stro¬ 
nie dnie /6/, usytuowanym w pewnej odległości 
od gniazda /3/, znajduje aię ekscentryczne 
otwory przepływowe /!/, przy czym -v przeotrze-

ni pierścieniowej /9/ przed kołnierzem /5/ 
znajduje się sprężyna /12/ a p-i przeciwnej 
stronie kołnierza /5/ połączony z korpusem 
/I/ pierścień oporowy /13/. Dodatkowo zawór 
posiada usytuowane w przestrzeni pierścienio¬ 
wej /9/ pomiędzy sprężyną /12/ a dnem /10/ 
komory / 2 / tuleję prowadzącą /li/. 

/2 zastrzeżenia/ 

5(51) F16K Al(21) 282745 (22) 89 12 12 
(71) Zakład Techniki Próżniowej "TEPRO", 

Koszalin 
(72) Lipski Kazimierz, Koziorowski Henryk 
(54) Zawór odcinajncy z automatycznym 

z"apowietrzanietn pompy próżniowej 
(57) Zawór zawiera element /li/, otaczający 
popychacz /7/ zaworu, ze stopniowanym otworem 
składającym się z pierwszej części /29/ pro¬ 
wadzącej popychacz /!/ oraz drugiej części 
/28/ stanowiącej przewód łączący pierwsze 
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częćć /29/ z komorę ciśnieniowe /24/ czynnika 
roboczego. Druga część /28/ stopniowanego ot¬ 
woru odcinka jest w pozycji otwarcia zaworu 
od komory ciśnieniowej /24/ przez tłoczek 
/22/ z czołowa uszczelkę /23/, a tłoczek /21/ 
odcina odpływ oleju z komory olejowej /2O/ w 
etanie poetoju pompy próżniowej. 

/3 zastrzeżenia/ 

4f5l) Ali21) 276091 (22) 88 11 30 
t/t) Pracownia Projektowa Budownictwa 

Komunalnego "PROKOM" 8p. z o.o.. Warszawa 
(72) Kozakiowicz Krzysztof, Handel Andrzej, 

Zqala Andrzej 
' 5 4 ) Sanka ślizgowa, zwłaszcza dla rurociągów 
(57) !łr/edmiotem wynalazku jest sanka ślizgo¬ 
wa zapewniająca możliwość przesuwu rurociągu 
wzi.)i;(dtim nieruchomego podparcia. 

Ganka według wynalazku stanowi konstruk¬ 
cję geometrycznie lite /3/ i jest wyposażona 
we wkładkę tarciową /4/. Połączona jest trwa¬ 
le z rurociągiem /I/ i/lub z przekładkę płasz¬ 
czowa /Z/, Całość styka się z konstrukcję nośne 
np. w postaci płyty podporowej /5/ fundamentu 
/6/. /A zastrzeżenia/ 

5(51) F16M Al(21) 282822 (22) 89 12 15 
i71) Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin 
(72) Kacalak Wojciech, Derkacz Andrzej 
(54) UkŁad noány obrabiarki z obrotowym 

fc,Tőlof.i," zwłaszcza^do obróbki drobnych 

(57) Układ nośny obrabiarki charakteryzuje 
siv tym, za na słupie /2/ ułożyekowana just 
obrotowo tulaja /9/, z która prostopadle do 
oai połączona jest płyta stołu /3/. Na tulei 
/9/ goniřaj piyty stołu osadzone jeet nieru-

9 ± 

choroo koło /li/, odbierająca nan yd z pr í.a! ita 
ni napędzające j. Na górnej części ołupa /:>/, 
wystajęcaj ponad powierzchnię stołu /3/. «sa 
dzona Jest nieruchomo głowica narzçd?.io,vn 
/*/ /? zaatrzołenia/ 

Al(21) 276340 (22) OB 12 4(51) F16P 
(71) Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczno 

"QELMA", Bydgoszcz 
(72) Kurłcue Oacek, Baczkoweki Darzy 
(54) Urządzenie zabezpieczające 
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie 
zabezpieczające służąca do zwalniania lub 
załączenia blokady albo przełączania innych 
urządzeń, działające pod wpływem strug po¬ 
wietrza, stosowane zwłaszcza w ze&oołach ba¬ 
dawczych zrzucanych na ziemię z obiektów la-
tajęcych. 

Urzędzenie zawiera wiatraczek /I/, blo¬ 
kujący element /A/ w kształcie tulejki, roz-
łęcznie połęczony z wkrętką /5/ malęcg bloka¬ 
dę /6/, na której opiera aię przeauwnik /9/, 
przy czym blokujący ©lem«nt /4/ nakręcony 
jeet na część sworznia /?./ połączonego z 
wiatraczkiem /I/ i mejęcego zabierak /3/. 

/I zastrzeżonie/ 

4(51) F17Ü 
F16K 

Al (21 j 276226 ( Z2. ) 68 12 Ot 

(71) Politechnika Gdańsk«, Gdansk 
(72) Gajek Oacak 
(54) Uklaii j zâ^'i.r. z^^^ŁiS.C^SP.i 8. ^fl^JLSAäiLl1 

w apara turę "kont roYno-pomia row<j 
t57) Układ zabezpieczenia instalacji, w któ¬ 
rych występujij rejony zagrożono awarię z moż¬ 
liwością wyclaku płynu z Instalacji, zwłasz¬ 
cza zaopatrzona w aparaturę kontrolno-pomio-
rową, charaklaryzujö eiç tyn, ±a przed tymi 
zagrożonymi rejonami jset ezerugowo zamonto¬ 
wany samoczynny zawór odcinający. 

W normalnej eksploatacji zawór zaptiwnin 
nie więkazy niż nominalny przopływ czynnika 
w obydwu kierunkach, wyetarczajgcy dla funk¬ 
cjonowania aparatury kontrolno-pomiarowej. 

Zawór charakteryzuje eię tym, że grzybek 
/4/ jeat uffllotszczony w położeniu pośrednim 
pomiędzy gniazdom /3/ a połączoniem /'j/ komory 
/2/ zsiwofu z instalację, np. zbiornikiem, w 
taki epołsńb, że części komory /?/ po obu otii 
nach yrzybka /A/ maję wzajemny, odpowiedni 
przelot /// między sobą. Komora /2/ zaworu 
po drugiej «tronie gniazda /i/ mu podłączaniu 
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/6/ do aparatury kontrolno-pomiarowej np. po-
zimowskazu zbiornika. Naprzeciwko grzybka /A/ 
jeet umieszczony popychacz /8/ grzybka /4/, 
wyprowadzony na zewnętrz korpusu, do wybija¬ 
nia grzybka /A/ z gniazda /3/ zaworu. 

/7 zastrzeżeń/ 

4{51) F22B A1(21) 276067 (22) 88 11 29 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wyrobów 

Inatalacyjno-Sanitarnych i Grzewczych, 
Radom 

(72) Zygadlewicz Krzysztof, Wilczyńaki 
Włodzimierz, Niedziałomski Marek, 
Pilaraki Sławomir, Roszczyk Andrzej, 
Źubiel Ryszard 

(54) Kocioł parowy płomienicowo-opłomkowy 
(57) Kocioł charakteryzuje się tym, że pło-
mienica ma część /2/ paleniskową i nad ni« 
wyodrębnione część /3/ zasypowe paliwa, po¬ 
łączonych między sobą pionowym kanałem /A/ 
łączącym sklepienie w kształcie dennicy częś¬ 
ci paleniskowej /2/ z dnem o postaci dennicy 
części zasypowej /3/. Oś symetrii kanału /A/ 
przesunięta jest w stosunku do osi walczaka 
/I/ w kierunku drzwiczek zasypowych o wiel¬ 
kość mniejszą aniżeli połowa wymiaru średnicy 
kanału /A/, przy czym część zasypowa /3/ na 
całej wyaokości po przeciwnej stronie drzwi¬ 
czek zasypowych i poza kanałem /A/ ma opłomki 
/8/ pionowe. Kocioł ma podłączony do walczaka 
/I/ ponad najwyżej położonym dnem sitowym pa¬ 
kietu /18/ konwenkcyjnego rurociąg /14/ dopły¬ 
wowy wody z walczaka do kolektora wylotowego 
/16/ przegrzewacza pary poprzez zawór i ele¬ 

ment dławiący. Układ ten jest wykorzystywany 
w czasie rozruchu kotła celem wyeliminowania 
uszkodzenia wężownicy przegrzewacza pary. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) F23D A1(21) 276291 (22) 88 12 07 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica, Kraków 
(72) Wożniacki Roman, Kulon Ryszard 
(54) Palnik kinetyczny do spalania gazu ziem¬ 

nego o wysokiej zawartości składników 
niepalnych 

(57) Palnik charakteryzuje się tym, że zamo¬ 
cowaną między dyszą główną /8/ a dyszą zew¬ 
nętrzną /7/ wkładkę stabilizacyjną stanowi 
pierścieniowa /li/ złożona z wzdłużnych przeg¬ 
ród cienkościennych, tworzących wzdłużnie 
warstwy, zawierająca kanaliki przepływowa 
/12/. Nad częścią wlotową /5/ dyszy głównej 
/8/ usytuowana jest szczelina wylotowa pop¬ 
rzeczna /10/ o zmiennej szerokości /h/. Ekran 
/14/ zakończony jest elementem sitowym /15/. 
Prześwit kanalików przepływowych /12/ zwięk¬ 
sza się w kierunku promieniowym do wewnątrz, 
a stosunek prześwitu skrajnych warstw wynosi 
od 1 do 10. /A zastrzeżenia/ 

i! 
M. 

± 

JL 

4(51) F23G 
F24H 

Al(21) 276256 (22) 88 12 no 

(75) ćwieląg Dan, Tarnowskie Góry i Make Jázei 
Krzepice ; Haczek Leopold, Gliwicej Haczok 
Krzysztof, Strumień 

(54) Kocioł centralnego ogrzewania z pale¬ 
niskiem fluidalnym 

(57) Kocioł centralnego ogrzewania z palenis¬ 
kiem fluidalnym otoczonym ściankami ceramicz¬ 
nymi i ściankami wodnymi, zasilany od góry 
drobnoziarnistym paliwem, a od dołu powietrz.»)! 
charakteryzuje się tym, że znajdujące się m 
dolnej części komory paleniskowej /l/ palońis-
ko /3/ ma w przekroju poziomym kształt prosto 
kąta lub koła, a w przekrojach pionowych . 
kształt trapezu. 
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Nad paleniskiem znajduje się pionowa ścia¬ 
na wodna /13/, oddzielająca komorę zasilająca 
/12/ od komory paleniskowej /I/. W ścianie od¬ 
dzielającej komorę paleniskowa /I/ od kanałów 
konwekcyjnych /2/ znajdują się skoéne otwory 
przelewowe /14/, odprowadzajace nadmiar złoża 
fluidalnego do skrzyni popiołowej /15/, umiesz¬ 
czonej w dolnej części kanałów konwekcyjnych 
/Z/m /2 zastrzeżenia/ 

10 

5(51) F?3H Al(21) 203143 (22) 89 12 29 
(71) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Turek 
(72) Koazela Paweł, Paruszewski Paweł, 

Uerenqiewícz Wojciech, Węgrowski Zygmunt 
Sposób i urządzenie do zabezpieczenia 
poTTadlT'rù'aztLr'taampwego przed niedomk-
nięci em sig rusztowiń 

(57)'Sposób polega na tym, że w strefie przed 
koszem węgłowym wywiera się na ruaztowiny na¬ 
cisk w kierunku prostopadłym do powierzchni 
pokładu rusztu taśmowego /4/. 

Urządzenie ma rolkę /3/ zamocowane w 
etrefie przed koszem węglowym obrotowo poprzez 
łożyska /5/ na dwóch wałkach /&/t które przyt¬ wierdzona sa do dwóch tule i /7/ osadzonych 
euwliwifc na prętach /&/ przytwierdzonych do 

ramy /9/ rusztu taśmowego. Na prętach /e 
usytuowane są sprężyny /14/. * "' 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) F230 Al(21) 276113 (22) 88 11 29 
(75) Raplikiewicz Stanisław, Bydgoszcz; 

Tomczak Andrzej, Bydgoszcz 
(54) Urządzenie do obróbki na sucho spalin 

piecowych 
(57) Urządzenie charakteryzuje Się tym, že 
ma obudowę /I/, która wewnątrz jest przedzie¬ 
lona przegroda /2/ na dwie komory /3/. Każde 
komora /3/ na zewnętrznej écianie ma otwory 
przepływu spalin, poniżej których w części 
dennej znajduje się osadnik pyłów /7/, a po¬ 
wyżej otworów znajduje się wymiennik ciepła, 
W części wierzchołkowej urządzenia, przez 
przegrodę /2/ przeprowadzony Jest kanał prze¬ 
lotowy /10/ między komorami. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) P23N 
F24H 

Al(21) 27625? (22) 88 12 06 

(75) Laksztoń ."Janusz 
(54) Układ sterowania pracę pieca gazowec^o , 

zwłaszcza pieca centralnego ogrzewań i a 
(57) Układ charakteryzuje się tym, że w komo¬ 
rze bocznej /&/, która połączona jest kanali¬ 
kiem /7/ z kanałem przelotowym /B/ łączącym 
komorę wlotowe /9/ z komora główną /1O/, 
umieszczony jest zawór elektromagnetyczny /O/ 

" ił 
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Bterowany przez czujnik przagrzania wody w 
płaszczu wodnym kotła i czujnik cofnięcia spa-
lin z przewodu kominowego. Na pokrywie /li/ 
kolory bocznej /6/ umieszczony Jest króciec 
/12/, który przewodem /13/ połączony jest z 
palnikiem pilotowym /14/, natomiast Jo pokry¬ 
wy /16/ komory wlotowej /9/ przymocowany jest 
elektromagnetyczny zawór bezpieczeństwa /A/. 
Oo pokrywy /2/ komory głównej /10/ przymoco-
wony jest wlotowy zawór ręczny /O/ i wylotowy 
<*lektr,)7a>fór /B/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) F24H A2(21) 281239 (22) 89 08 31 
(75) Kobierski Zdzisław, Kielce; Syrek Oerzy, 

Kielce 
(54) Układ regulacji temperatury wody w 

grzewczym kotle gazowym 
(57) W układzie czujnik temperatury zewnętrz¬ 
nej /I/ połączony Jest z dodatnim źródłem 
prędu /2/ oraz z wejściem odwracającym wzmac¬ 
niacza /3/. Oo tego wejścia dołączony Jest 
również suwak potencjometru /4/ podłączonego 
do ujemnego źródła napięcia /5/. 

Czujnik temperatury wody /6/ połączony 
jest z ujemnym źródłem prądu /7/ oraz z wejś¬ 
ciem odwracajęcym następnego wzmacniacza /8/. 
üo tago wejścia dołęczony jest również suwak 
potencjometru /9/ podłączonego do dodatniego 
źródła napięcia /10/. Wyjście pierwszego wzmac¬ 
niacza /3/ połączone jest z nieodwracajacym 
wejściem komparatora /li/, do którego wejścia 
odwracającego dołęczone jest wyjście drugiego 
wzmacniacza /8/. Wyjście komparatora /li/ po¬ 
łączona jest poprzez tranzystorowy układ /12/ 
ba;:stykowego załączania zaworu z zaworem elek¬ 
tromagnetycznym gazu /13/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F25B A1(21) 276081 (22) 88 11 28 
(71) Centralne Laboratorium Chłodnictwa, Łódź 
(72) Młynarczyk Dózef, Michniewicz Marek, 

Oberg Oerzy, Urbański Ignacy 
(54) Sposób odolejania par amoniaku w prze¬ 

mysłowej instalacji chłodniczej 
(57) Sposób polega na tym, że wytłoczony 
priez sprężarkę strumień gorących par amoniaku, 
!'vra.t z mgłą olejowa, przepływa najpierw przez 
«ýmiennik ciepła a następnie wpływa do odole¬ 
jacza, skęd po odolejeniu mgły olejowej kiero¬ 
wany jest do skraplacza. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F25D Al(21) 276599 (22) 86 12 07 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Moraw Michał, Dętka Andrzej, Opyrchał 

Oan, Prasoł Herbert 
(54) Stopjgń chłodziarki niskotemperaturowej 
(57) Przedmiotem wynalazku Jeet stopień chło¬ 
dziarki niskotemperaturowej z uszczelnieniem 
pierścieniowym, przeznaczony do etoeowania, 
zwłaszcza w mechanicznych chłodziarkach gazo¬ 
wych. * 

Stopień chłodziarki zawiera zewnętrzny 
cylinder /!/ i wypornik /2/ z uszczelnieniem 
w postaci pierścienia /3/. Pierścień ten 1e«t 
wykonany z tworzywa sztucznego i ma pełna 
symetrię osiowe. Pierścień /3/ Jeat dociska¬ 
ny do cylindra /I/ sprężynę /4/ i posiada 
element /5/ regulacji siły docisku. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) F27B 
F27D 

Al(21) 276090 (22) 88 11 30 

íktów i Kompletacji 
•ząjdzeń Hutniczych 

Ooetaw (71) Biuro Projektów 
Maszyn i Ur 
"HUTMASZPRO0EKT-HAPEKQ", Katowice 

(72) Gołkowski Alojzy, Gawron Zbigniew, 
Mądry Piotr 

(54) Urządzenie do przesycania wyrobów ze 
ąTopflw 'alufnini-owych 

(57) Urządzenie według wynalazku pozwala na 
skrócenie czasu pomiędzy zakończeniem grzania 
a rozpoczęciem chłodzenia wsadu podczas proce¬ 
su przesycania wyrobów ze stopów aluminiowych, 
a tym samym na uzyskanie optymalnych właści¬ 
wości wytrzymałościowych wyrobów. 

Urządzanie składa się z pieca komorowego 
/I/ z wysuwnym trzonem /2/ oraz umieszczonego 
bezpośrednio pod piecem zbiornika chłodzącego 
/3/. Pod stropem pieca /I/ znajduje się układ 
pionowego transportu składający się z trawer¬ 
sy /4/ zesprzęglonej z zespołem co najmniej 
dwóch haków /5/, zawieszonych na cięgnach 
linowych /€•/, nawiniętych na bębnach linowych 
/7/, które połgczone sa poprzez przekładnie 
/8/ z napadem ,/9/. /2 zastrzeżenia/ 
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4 (SI) F41B Al(21) 276055 (22) 88 11 28 
(/l) Instytut Techniczny Wojak Lotniczych, 

Warszawa 
1/2.) Krawczyk Piotr . .. 
'->4) KUS;:Ű O naciągu sprężynowym . . 
i 5/) ïîyHiiïazeu rozwiązuje zagadnienie zwięk-
Í2unia trwałości kuszy. 

Kocza charakteryzuje się tym, że jej 
íygiel j«3t utworzony z obrotowo w korpusie 
.•'V osadzonych dwóch wałków /14/ Q osiach 
/•rwnolaflłych względem siebie oraz prostopad-
tych i àyf!i©tryc?r-rych względem podłużnej osi 
!-»is2y. Każcty -; wałków /14/ jest zaopatrzony 
w piętrowo względem siebie usytuowane ścię¬ 
cia tworzące trzy pary powierzchni czynnych 
rygla. /I zastrzeżenie/ 

4(51) Al(21) 276056 (22) 88 11 28 

(71) Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 
Warszawa 

(72) Krawczyk Piotr 
( {>4) Bezpiecznik kuszy do polowania podwod¬ 

nego 
i lSl) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬ 
wania bezpiecznika, który by uniemożliwiał 
uzbrajania kuszy poza środowiskiem wodnym. 

Bezpiecznik według wynalazku charaktery-
euje eiç tym, że element czynny w postaci koł¬ 
ka /7/, zazębiający sie z wykonanym w ryglu 
/2/ otworom /12/, jeat połączony z cylindrem 

/A/ poddanym działaniu sprężyny /5/ i osadzo¬ 
nym przesuwnie w ażurowym dnie /la/ korpusu 
/I/. W cylindrze /4/, zaopatrzonym w otwory 
/4a/, Jest umieszczony tłok /8/ z tłoczys¬ 
kiem /8a/ skierowanym w stronę rygla /2/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) F24B Al(21) 276342 (22) 88 12 09 
(71) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, 

Zielonka 
(72) Kaczmarski Stanisław, Kowalczyk Andrzej, 

Prokopowicz Edmund, Starek Wiesław, 
Leśniewski Gan, Milewski Eugeniusz, 
Stępniak Wiesław, Duszczyk Henryk, 
Dybiec Michał 

(54) Ręczny granat obronny i sposób .jago 
wykonania" 

(57) Ręczny granat charakteryzuje się tym, że 
w osi sprasowanego i ukształtowanego na goto-
wo ładunku wybuchowego /I/ wykonany ma nie¬ 
przelotowy otwór /2/, w którym osadzone ma 
trwale tulejkę /3/ z tworzywa sztucznego, 
stanowiące gniazdo osadcze zapalnika /7/, Na 
ładunku /I/ uformowane ma jednolite skorupę 
/4/ z poliuretanu z zatopionymi w nim kulko¬ 
wymi elementami rażącymi /5/. Skorupa z zew¬ 
nętrz zamknięta jest płaszczem /6/ wykonanym 
z cienkiej blachy stalowej. 

Sposób polega na tym, że wykonany na 
gotowo ładunek /I/ łączy się z górne częścią 
płaszcza /6a/ i zabezpiecza korkiem technolo¬ 
gicznym wkręcanym w tulejkę. Górna część 
płaszcza /6a/ łączy się przez sklejenie z 
dolna częścią płaszcza /6b/ i do przestrzeni 
utworzonej pomiędzy ładunkiem /!/ a płaszczem 
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/b/ zasypuje się elementy razíce /5/ oraz 
metody nisko lub wysokociśnieniowe wprowadza 
się poliuretan w etanie ciekłym, który po 

zastygnięciu wraz z elementami reżęcymi /5/ 
i płaszczem /6/ tworzy skorupę granatu. 

/3 zastrzeżenia/ 

i) Z I A ł. G 

FIZYKA 

51) GO1B 
GO1L 

Alf21) 276099 (?-2) 88 11 29 

1,71) Akademia GórniOKo-Hutnicza im. Stanisława 
Steiszica, Kraków 

172) Hansel Dóreł, Cholewa Wojciech, 
Kwasniewski 3erzy, Zuziäk Zbigniew 

{i>4) Układ do pomiaru s i ł oraz długości 
Tíh kotwicznych' 

(5'7) układ do pomiaru sił oraz długości lin 
kotwicznych składa się z krężka pomiarowego 
/!/ oraz krążka odginajęcego /2/ usytuowanych 
w jednej płaszczyźnie przy czym krężak pomia¬ 
rowy /I/ sprzęgnięty z przetwornikiem obrotów, 
zamocowany jest poprzez poziomy wahacz /3/ do 
korpusu /4/. Krezek pomiarowy /I/ jest również 
poprzez łączniki /5/ i sprężyny /6/ sprzęgnię¬ 
ty z czujnikiem pomiarowym /7/, W pobliżu 
krążka odginajęcego /Z/, na wlocie liny kot-
«ic^noj /G/ 3a do korpusu / 4 / zamocowane rolki 
naprowadzająca /9/ o osiach prostopadłych do 
osi obrotu krążka odginającego / 2 / . 

/I zastrzeżenie/ 

B23Q 
Al(21) 276330 (22) 88 12 08 

>,;1) Fabryka Obrabiarek "KAFAMET", Kuźnia 
Raciborska 

72) Kor*; y da m Zbigniew, Skicjuk Włodzimierz, 
Rychły Władysław, Stanieczek Władysław 

' --1'4 ) '*>P'->Qa° ł urządzenie do pomiaru wielkość i_ 
ç| e o m e t r y c z ny c h 

I y/) íi po s Ab polega na generowaniu za pomocą 
? rodła zewnętrznego zmiennego pola magne-
ycznöijo, które w momencio zotkniijcia się 
ońcćwkl stykowej czujnika z przedmiotem re~ 
.lawiruje się jako sygnał zmienionej przani-
> alfiości magnetycznej a następnie przekazuje 
IV poprzez czujnik i połączony z nim układ 

olöktroniczny urządzenia ukształtowany syg~ 
uni. do układu sterowania obrabiarki» 

Urządzenie itawiora generator /li/ pola 
Adktromagnatycznogo indukowanego w przed-
(«loďi /V i odbieranego jako sygnał gdy 
U.)'ic-'.wka stykowa / 2 / czujnika /3/ zetknie 
si • - nřzedmiotem, wyjacie czujnika /3/ 

połączone elektrycznie z wejściem elementu 
kluczującego /4/ połęczonogo ze wzmacniaczami: 
szerokopasmowym /5/ i pasmowym /6/, Wzmacniacz 
/6/ ma jedno wyjecie połączone przez element 
taktujący /!/ z drugim wejściem tago wzmac¬ 
niacza, którego drugie wyjście jest połączo¬ 
ne poprzez prostownik /8/ z wejściem kompara¬ 
tora /9/. Komparator /9/ ma jedno wyjście po¬ 
łączone z elementem kluczującym /A/ i drugie 
wyjecie połączone z elementem sygnalizacji 
momentu zetknięcia się końcówki stykowej /2/ 
czujnika /3/ z przedmiotem mierzonym /I/. 

/4 zastrzeżenia/ 

5(51) G01B 
GO 10 

A2(21) 281262 (22) 89 09 01 

(7t> ) Głowacki Ryszard, Samulski Dózef, 
Warszawa 

(54| Przetwornik położenia liniowego 
(57) Przetwornik zawiera pręt pomiarov/y /I/, 
po którym ślizga się głowica pomiarowa /4/. 
Pręt pomiarowy /!/ jast na całej długości 
pokryty naprzemiennie warstwami forromagnů-
tycznego / 2 / i warstwami z materiału niefer-
romagnetycznego /3/. Głowica pomiarowa /4/ 
zawiera4 współosiowe z prętem /!/, cylindrycz¬ ne uzwojunie wzbudzajęce /5/ i u^wojwnie po¬ 
miarowe /6/, przy czym długości uzwojeń /5/ i 
,/fi/ sę wielokrotnością odstępu "d" między 
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warstwami ferromagnetycznymi /2/. Przatwornik 
jest przeznaczony do pomiaru przesunięć li¬ 
niowych. /2 zastrzsżenia/ 

/-TT 

-£-
• » " 

i 
I Ł 

— i\ IE 

4(51) GO1B Al (21) 283004 (22) 89 12 27 

(7J) Zakłady Pomiarowo-Badawcze 
ENERGOPOMIAR", Gliwice 

(72) Stolarczyk Zenon, Nocon Gerard, Kotra 

Krzysztof 

(54) Bezstykowy układ i urzgdzenie do^jion^ianj 
przemieszczeJL^wajfcuwzglęcIi^Korpuju ma¬ 
szyny w'i'rn'ik'owej 

( t>7) Układ zawiera w przetworniku obwód i ine-
aryzacji / N / , którego wejście jest podłączone 
iio wyjścia wzmacniacza /S / etanderyzujęcego , a 
wy'jécie do wejścia /P / polaryzuJęcego genera¬ 
tor / G / . Drugie wejście demoduletora /E / jest 
połączone z układem /D/ termicznej kompensa¬ 
c j i pełzania zera. Natomiast drugie wejście 
obwodu l inearyzacji /N / jast poleczone ?. ukła~ 
dem /F / termicznej kompensacji zmian czułości. 

W urządzeniu, obwótí magnetyczny czujnika 
Just wykonany w kształcie grzyba« którego 
trzonek /W/ tworzy rdzań ferromagnetyczny w 
postaci walca z nawiniętym uzwojeniem / L / , a 
kapelusz tworzy kubek /C/ ferromagnetyczny, 

/2 zastrzeżenie/ 
F 
ł 

— N 
• 

G 

0 

:ÍQ. 1 

Fia. 2. 
4{b l ) G01Û Al (21) 27611J i ?.2 ) U6 12 01 

Ü11B 

Auriga Cezary, Warszawa 

(54) 

i 57) Układ ma u k ł a d b lokady w e j é c i a dsnych 

/MB / , po łączony z swejéclem ••'•• 5adu pamięc i 

układ _do a terowa n ia Ê£2£2Lâ£21 ' 

czujnika /UP/, układ blokady wyjścia danych 
/UP /, połączony z v^yjéciem układu pamięci 
czujnika /UP/ oraz układ detekcji zmiany sta¬ 
nu sygnału sterującego /UD/» 

Przedmiotem wynalazku js-u również sposób 
działanie powyższego układu. /I zastrzeżenie/ 

6/S.f 

4{5í) G01F 
G01L 

Al (21) 276108 (22) 88 11 29 

(71) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AKWEL f 

Poznań 
(72 S Krajewgki Stefan, Wieiebiński Michał 
(54) Ur zgjzejn_iei jo_ o k_rß éjLąn i a po ło że n i a 5rQAJ.Ç-y_g^s^JlTej'F'o"rďznyeh gęstö"á-cTacH ' 
(57) Urząuzenim ma żerdź /!/, na której dol¬ 
nym końcu osadzony Jest elektryczny łącznik 
drogowy oraz mieszek sprężysty, przy czym 
żerdź /!/ związana jest z mechanismem ruchu 
posuwieto-zwrotnego. 

Mechanizm ruchu po3uvristo~zwrotn@go 
etanowi cięgno /5/ osadzona na roll<ach /6, 7/, 
z których jedna rolka /6/ jest napędzana« a 
druga rolka /7/ poleczona z przetwornikiem 
/9/ pomiaru położenia żerdzi /!/, przy czym 
na cięgnie /5/ znajduje ©ię zderzak nastaw¬ 
ny /10/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01F Al(21) 276225 (22) 08 12 06 
(71) SïMP "Zü^POT" Ośrodek Doradztwa 

Technicznego, Warszawa 
(72) Gili Edward 
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(54) Miernik ppglomu oIfes 
( 57) Przedmiotem wynalazku jes t miernik , 
mu oleoity składający się» z korpusu / V » wew¬ 
nątrz którego osadzona Jeet dr^ torn•belka /B/ 
połączona dźwignia ze eztywnę membranę / ! ? / 
przylegający do a lsetycznaj m^mbrsny /1-V oea-
dsonaj w otworze przelotowym między zb lo rn i» 
klein / 3 / a kûr^i (n#m / ! / . HB drążonoj bele© 
/&/ przykla a *• à tensoroetry / 1 4 / # która 
przaz zblor lektor / I V ksblem / Í 6 / po» 
iaozone aa st *íowyui gniazdem / ! / / -

/I 

4(51) GOJ.G Al (21) 276234 (22) P0 :!.ž 03 
(71) Ośrodek Badawczo-^ozwnjowy Wng f Lublin 
(72) Guetsw AndrzaJ» Olajak d 
(54) Mschantątm ̂ łącanikowy wag 

(87) M»chani«m oheraktöryzuje Blf tym# tt> poszczególne włączniki /!/ m»ję «symetrycz¬ 
ni« osadasone sworznia /16/ *abl»r«KOwe i ob¬ 

rotowo o«adzon» pokrywki J*m ttrownioïyeh 
O M Î u góry »worami« /13/ éentrujfö», a na 
pfłwiaratehniaob dolnych otwory o«ntruj<(oa 
w»p*łpraeuj9o» ze »worr-niami orax t «zaika 
/15 / , która ma takie u góry aworaenle /13 / . 

/5 

4(si) Al (81) Z7Ô334 (22) 88 12 09 

ill) Politechnika Poínanaka, 
i/2) Kpdziorp Wacław 

i
S 4 )

 .Sjpo«ób Pada"-•!-J,,,,-f,BŁ4H
u

J., 
w 'ťwynTŽglao|j''°^^1ocany^ . r - : r _-- : 

aTaTTf'rb"of TTrwaTío^čí èwie t l'föiök' 
(57} Sposób charakteryzuje alf tym, ta dla 
poáradniagü akreéletila wartoáol «padku kato-
dowago danej świetlówki mierzy eię łntanayw-
noeć promieniowania linii widmowych argonu 
w etiatls prxyelektrodowej danej świetlówki 
w zakreaia bliskiej podczerwieni o długości 
fali od Km /0,8 - i,0/ junt, praty cxym pú» 
miar lntensywnoéci promieniowania linii wid-
mowyoh argonu wykonuje się w dalej prjeaatrze» 
ni pr^yelaktrodowoj atoaujęo element ealkujęey, 
kor^yetnie pótkuld aalkujaoa, wapółpraGujcoj 
z układem filtrów 1 przetwornikiem fotottlak-
tryc^nym, którego elektryozny aygnał wyjé-
ciowy jeet proporcjonalny do wartoéei spadku 
katodowego, po c%ym tak akreélony spadek 
katodowy porównuje elę z identycznie iriyukani» 

é oHniealenia áwlatlówak Wätoroowyeh. 
/I staut rzezanie/ 

4(ai i ooiM 
SOIF 

< f ï ) 

Al(Si) 276246 (Zl) 88 î i 07 

fol9k» Akademi« Wnuk. In»tytut 
Podetawowyôh Prottlemôw Taöhfilki» 

(73 J Gybulsíki A n d r e j , Hufiha Zygmunt 

•Î54 
SÀ&SS3L 

JêSLÈ&ÉSHXÊL 

(57) Wynalaxek roxwiazuje zagadnienia kon»« 
t rukc j i przyrządu do Laden s s przepływu aero¬ 
zo l i cisezy w warunkach rzeczywistych wytwa¬ 
rzania strumienia, 

Przyrząd me pomiarowa komorę przspływowę 
/ ! / utworzony w proatopadłośelennym korpuei« 
/5/. Ł komory pomiarowa /!/ połączone jeet 
nr?ąćienl<3 próżniowe / 3 / do wytnutusania tadanegn 
przepływu. W komorze pomiarowej /!/ u wylotu 
kanału doprowadzającego / 5 / umiesSEuZone jeet 

ł / 4 / do przerywania praapływu } połę-
zespołeir. napędowym / o / . Kanał doprowa« 

j y / 5 / poleczony j e t t z kanałom boczni¬ 
kującym / 6 / po«tij}f3*onym z kanaäkem odprowadza-

/ 7 / . W booznytah »tianaoh korpueu /«!/ 
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znajdują się okna /9/ do montażu zespołów 
Współpracujących i pomiarowych. Przyrząd Jest 
szczeg-ólnie przydatny do badania układów 
wtryskowych silników spalinowych oraz do ba¬ 
dania układów wtryskowych urządzeń inhalacyj¬ 
nych lub nawilżających. /4 zastrzażenia/ 

4(51) 001M Al(21) 276282 (22) 88 11 21 
(71) Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury 

Przemysłowej "CHEMAR", Kielce 
(72) Lésiez Piotr, Pacek Dózef, Sabat Henryk, 

Chwaetowski Marian 
(54) Stanowisko do badania szczelności, 

zwżaszcza wymienników ciepła 
(57) Stanowisko zawiera instalację przyłęcze-
niowę /A/ zamontowane na zaélepce /8/ wymien¬ 
nika ciepła /18/ zakończonej zaworem czerpal¬ 
nym /19/, do którego podleczone &ą instalacje 
sprężonego powietrza /O/, próżniowa /B/ i he¬ 
lowa /C/, wyposażone w odrębne zawory odci-
najęca /17, 4, 12/. Instalacja przyłączeniowe 
/A/ zawiera zawór odcinający /7/ oraz wskaź¬ 
nik ciśnienia /9/. W instalacji próżniowej 
przgď zaworem odcinającym /A/ jest zawór spus¬ 
towy /5/ ulokowany poza zamkniętym pomieszcze¬ 
niom badanego aparatu /%B/. /3 zastrzeżenia/ 

G01N Al(21) 276053 (22) 88 11 2b 
' 'ïj Przadsiybiorstwo Produkcji Aparatury 

Badawczej "PRESS", Warszawa 
'/?.) /embura Oacek . . 

• '">
 ;ł

 Ï : tJgpó^ pomiarowy twardość iomierza 
z" önci^zoniom przykładanym dwusto'p-
n i^owii 

(b;J /tispół charakteryzuje się tym, że w dol¬ 
nej cztáci tłocznika /I/ wykonana Jest stoż¬ 
kowa powierzchnia /!/ zbieżna ku dołowi, któ¬ 
ra tłocznik /!/ osadzony jest w gnieździe 
'li'/, przy czym w górnej części tłocznika /!/ 
>nr; ( .ist 1» ?! i •> .I'-.'irftfi" f. ,.'ucr:;c;hn ir» / B / , 'o k t ó -

na tłoczniku /I/. Ramiona widełek /13/ mają 
pryzmy /14/, z którymi stykają się noże /15/ 
wciśnięte w trzpień /16/ osadzony wahliwia 
w głównej dźwigni /2/, do której sztywno 
przymocowany jest ogranicznik /25/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) G01N Al(21) 276197 (22) 88 12 02 
(71) Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 

Lublin 
(72) Szczypa Darzy, Dawidowieź Andrzej, 

Koamuleki Marek 
i 5 4) Sposób oznaczania zawartości cezu. 

zwłaszcza jego radioaktywnych izotopów. 
występujacycn w śladowych ilościach 

ib7) Sposób charakteryzuje się tym, że roztwór 
zawierajęcy Jony cezu przepuszcza się przez 
wypełnione szkłem porowatym zawierajęcym w swym 
składzie tlenek glinu w ilości do 5% w stosun¬ 
ku do sumy pozostałych składników, mającym 
powierzchnię właściwe powyżej 100 m 2/g, uzyska¬ 
nym przez poddanie wyjściowej masy szklanej 
obróbce chemicznej znanym sposobem. 

/I zaetrzeżenie/ 

4(51) G01N Al(21) 276267 (22) 88 12 Oü 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawę 
(72) Balasiewicz Wanda, Młodecka Hadwiga. 

K08macińska Bożena 
(54) Sposób oznaczania dziegciu w mydle 

ćłziegciowym 
(57) Spoeób polega na roztarciu mydła dzieg¬ 
ciowego z żelem krzemionkowym i kwaśnym węg¬ 
lanem sodowym a następnie dodaniu octanu u ty lu 
t eteru. Z otrzymanego roztworu ługuje sio 
?.wigzki fenolowe wodnym roztworem wodorotlenkti 
alkalicznego, po czym określa się zawartość 
wyługowanych z dziegciu zwięzkó« fenolowych 
znanymi metodami kolorymetrycznymi. 

/3 zastrzeżeni,i/ 

4(51) G01N Al(?l) 2/6310 (22) B6 1? 09 
(71) Przedsiębiorstwo Projektowania i 

Kompletnych Obiektów Przemysłowych 
"CHEMADEX", Warszawa 

(71i) Ręczajski Andrzej 
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(54) Urządzenie do pomia ru w i l g o t n o ś c i c u k r u 

(57) Urzędzenie ma wagę jednoazalkowę skła¬ 
dająca aię z zasobnika /Z/ z czujnikiem napeł¬ 
nienia /C/, szalki pomiarowej /O/ o kształci© 
stożka osadzonego na pierścieniu i układu 
ważącego W. 

Mechanizm podnoszący /L/ sterowany ste¬ 
rownikiem programowym /M/ podnosi szalkę /D/, 
s mechanizm /R/ również sterowany sterownikiem 
programowym /M/ wprawia szalkę /D/ w szybki 
ruch wirowy po zakończeniu fazy ważenia. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(5.1) G01P Al(21) 276310 Í22) 88 12 09 
í?l) Politechnika Warszawska, Warszawa 
i 72) Iwanajko Zdzisław, Oaszczuk Witold, 

Kalewski Tadeusz, Leśniewski Marcin 
( »j4 ) Przejtwgjrnik obrotowo- impulsowy 
(57) Przetwornik służy do określenie w każdym 
momencie zmiany kierunku przesunięcia kętowego. 
Przetwornik charakteryzuje się tym, żs fotode¬ 
tektor /?./ składa się z trzech fotoelementów 
/Ol, 02, 03/, usytuowanych w narożach trójka-
•a/jnóen z fotodetektorów /Dl/ służący do 
i-iícanía impulsów usytuowany jest w równej 
odległości od pozostałych /02, D3/. służących 
!o okreélania zmiany kierunku przesuwu obrazu 
•mączników /l'/ wzorca /I/. 

Aby było możliwe w każdym momenci« okreś¬ 
leni«! rmiany kierunku, szerokość A obrazu /C/ 
zr\Bczn ÍAB /l"/ wzorca w obszarze fotodetektora 
/?/ jKiwinna być nie mniejsza niż szerokość ob-
»«i/u obszaru między znacznikami /I*/, a także 
„i-kfi-a od średnicy powierzchni czynnej kaide-
ij;> z fatoalementów /Dl, 02, 03/. Szerokość A , ür-í-ypailku konfiguracji trójkęta równoram.ian-

nego, prostokątnego powinna zawierać się w 
przedziale 0,52 a <A < 0,7 a lub 0,73 a< 
<A < 10 a, a w przypadku trójkąta równo¬ 
bocznego powinna zawierać aię w przedziale 
0.52 a < A < 0,85 a lub 0,89 a < A < 1 0 a. 

/6 zastrzeżeń/ 

4(51) G01R Al(21) 276190 (22) 88 12 02 
(71) Instytut Elektrotechniki, Warszawa 
(72) Bochenek Stanisław, Domosławski 

Stanisław, Korycki Piotr 
(54) Sposób i układ do pomiaru napięcia 

zapłonu, zwłaszcza odgromnika zaworo¬ 
wego 

(57) Sposób polega na tym, że próbkowanie na¬ 
pięcia prowadzi się każdorazowo w momentach 
poprzedzających każdorazowe osiągnięcie przez 
napięcie przemienne wartości sztytowej dodat« 
niej lub ujemnej, przy czym czas wyprzedzania 
jest większy od czasu, w clęgu którego rosnę-
ce napięcie w danym półokresie przewyższa war¬ 
tość szczytowa w poprzednim półokresie. 

Układ składa się z bloku sterowania /BS/ 
bloku próbkująco-pamiętajęcego /PP/, bloku 
prostującego /Pr/ oraz dzielnika wysokiego 
napięcia /ON/. Blok sterowania /BS/ zawiera 
układ przesuwania fazy /PF/, /DS/ i układ 
formowania impulsu /FI/. 

4(51) fiOlR Al(21) 276259 (22) 88 12 06 
(71) Politechnika Poznańska, Poznań 
(72) Portalski Marek 
i 5 4 ) Ẑ ródło prędowe prądu przeiniennago 
(57) Źródło p»gdowe prędu przemiennego zawiera 
wzmacniacz prgdowy mocy /WPM/, na którego wejś¬ 
cie podawane są sygnały z generatora o ampli¬ 
tudzie sterowanej napięciem /GASN/. Wyjecie 
transformatorowe wzmacniacza /WPM/ jest przy¬ 
łączone pośrednio, poprzez przekłsdnik prędo-
wy /PP/, obciążony rezystorem odwzorowuja-
cym /f<4/, pałnookresowy prostownik /P/ oraz 
regulator /REG/, do wejścia sterującego genera¬ 
tora o amplitudzie sterowanej napięciem /GASN/, 
Oo rirugieqo wejścia regulatora /REG/ je3t przy¬ 
łączone źródło napięcia wartości zadanej /UN/. 

/4 zastrzeżenia/ 
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4(51) G01R Al(21) 276309 (22) 88 12 09 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Hahn Stefan, Hussein Sabah 
("54) Sposób i układ do pomiaru szumów fazo-

wyc*h genera förów drgań periodycznych" 
(57) Zgodnie ze sposobem miesza się sygnały 
generatora mierzonego /I/ i generatora odnie¬ 
sienia /2/ i znajduje się czas / t Q 1 - t ^ , 
«02 -'*12' 'on - f clr/ P r z e J á c i a P r Z 8 Z 

zero sygnału /Sm/ otrzymanego po wymieszaniu. 
Wydziela się jako mierzony sygnał szumów 
/S / ciąg sygnałów w wąskich przedziałach 
czasowych / t Q 1 - t ^ , t Q 2 - t 1 2 . t Q n - t l f / 
przejścia przez zero sygnału /Sm/ po wymiesza¬ 
niu. Układ ma detektor fazy /3/, którego wejś¬ 
cia połączone sg z generatorami mierzonym 
i odniesienia /2/. Wyjście detektora fazy /3/ 
połączone jest poprzez wzmacniacz małoszumny 
/A/ z przetwornikiem analogowo-cyfrowym /5/, 
który połączony jest szynę danych i szynę 
kontrolne /!</ z komputerem /6/. Wzmacniacz ma-
loszumny /4/ połączony jest także z komputerem 
/6/ poprzez układ sterujący /7/. Komputer /&/ 
połączony jest także z urządzeniem obrazują¬ 
cym /O/. ' :. , • /3 zastrzeżenia/ 

FIG.2 

FIQ3 

4(51) G01R Alf21) 276311 (22) 88 12 09 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Burd Aleksander, Misiaszek Stefan, 

Ramotowski Michał, Radtke Maciej, 
Bielowski Krzysztof 

(54) Układ wyzwalania, zwłaszcza szerokopas¬ 
mowych oscyloskopów cyfrowych 

(57) Układ wyzwalania zawiera połączone ze 
źródłem prądowym /Ip/ dwie gałęzie, złożone 
z diody /Dl, 02/ i przerzutnika, korzystnie 
diody tunelowej rozpoznania /DTR/ w jednej 
a diody tunelowej bramkującej /DTB/ w drugiej 
gałęzi. Diody tunelowe połączone sę z sobę 
poprzez dodatkowe źródło polaryzujące /Up/. 
Układ zawiera na wejściu układ /WR/ z jednym 
wejściem i dwoma wyjściami /WI, W H / o prze¬ 
ciwnych fazach, które połączone są z diodami 
tunelowymi /DTR, DTB/. /l zastrzeżenie/ 

DTB 

4(51) G01R A2(21) 281269 (22) 89 08 31 
(75) Olszowiec Piotr, Staszów 
(54) Układ kontroli prądu upływu w sieciach 

elektryczriycF praoij stałego 
(57) Układ zbudowany jest z członu pomiaru 
wartości maksymalnej prądu rażenia złożonego 
z kondensatorów /i, 2/, filtru /Z/, rezystora 
/A/ i przekaźnika napięciowego /5/, członu 
formowania charakterystyki optymalnej złożone¬ 
go z przekaźników napięciowych /6, 9/, pros¬ 
townika /10/, elementów nieliniowych /I, 8/, 

% / 
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Rg-2. 

z wapółpracujęcego z nim członu pomiaru zas¬ 
tępczej rezystancji izolacji sieci złożonego 
z filtru /li/, pomocniczego źródła napięcia 
/12/, rezystora /13/, detektora fazoczułego 
/14/, transduktora o uzwojeniu sterującym 
/15/ i roboczym /16/, przekaźnika napięciowego 
/17/ oraz przekaźnika pomocniczego /18/ i 
przekaźnika wyjściowego /19/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) G05B Al (21) 276063 f22) 88 13. 29 
(71) Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek, 

Pruszków 
(72) Makowski Bogdan 
(54) Układ do realizacji rozgałęzionych 

sťruTťur""logicznych f zwłaszcza prze¬ 
kaźnikowych 

(57) Układ składa się z trzech jednobitowych 
rejestrów: akumulatora /I/, rejestru pierw¬ 
szego /2/. rejestru drugiego /3/ oraz układu 
pozycyjno-negacyjnego /A/, układu mnożenia 
logicznego /5/, układu formowania poziomu 
wejścia akumulatora /6/, układu sumowania 
logicznego /7/, układu formowania taktu wpisu 
do akumulatora /8/, układu formowania poziomu 
wejścia rejestru pierwszego /1O/ i układu 
formowania taktu wpisu do rejestru drugiego 
/li/. /I zastrzeżenie/ 
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4(51) G050 Al(21) 276054 (22) 88 11 2B 
(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i 

Pomiarów "MERA-PIAP", Warszawa 
(72) Tomasiewicz Andrzej, Kołodziejski 

Stanisław, Duszyński Stefan 
(54) Dozownik 
(57y Dozownik składa się z zespołu licznika 
sumujęcego /6/, zespołu blokady zliczania 
/8/, zespołu dzielnika częstotliwości /7/, 
zespołu licznika /9/, zespołu startu /IZ/t zespołu generatora alarmu /10/, zespołu wpi¬ 
su dawki /li/ i zespołu programowania dawki 
/12/. Dozownik sterowany jest z zespołu ste¬ 
rowania /14/. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) G06F Al (21) 276258 (22) 88 12 06 
(71) Zakłady Elektroniczna "ELWRO", Wrocław 
(72) Gałganski Zbigniöw, Moienda Grzagorz, 

Roszka Krzysztof, Bzduła Ewa 
(54) Układ sterowania mikrokofliputera 
(57) Układ składa sie z układu sekwencyjnego, 
bloku sterowanie 82ynę adresów /BSA/„ bloku 
sterowania szynę danych /8SD/, bloku starowa¬ 
nia szyną rozkazów /OSR/ i bloku sterowania 

i 
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transmisję bezpośredniego dostępu do pamięci 
/BSOMA/« Układ sekwencyjny steruje funkcjami 
bezpośredniego dostępu do pamięci DMA, od¬ 
świeżania pamięci dynamicznej i zmiany trans¬ 
misji 16-bitowych na dwie transmisje 8-bitowe, 
Zbudowany on jest z trzech elementów pemięci 
stałej, /R0M1, R0M2, R0M3/, trzech rejestrów 
wejściowych /RWEl, RWE2, RWE3/ oraz trzech 
rejestrów wyjściowych /RWY1, RWY?., RWY3/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) G09G 
G06F 
H04N 

Al(21) 276273 (22) 88 1? 00 

(71) P.Z. "POLMED", Konstancin-Deziorna 
(72) Krzemińaki Włodzimierz, Kowalski Leszek 
(54) Układ przetwarzania sygnałów na obraz TV 
(57) W układzie przetwarzania sygnałów na ob¬ 
raz TV, do układu pamięci /I/ dołączony jest 
układ sterowania / 2 / , system wpisu /3/ i układ 
nadrzędnych danych /4/ oraz układ generacji 
adresu próbki /5/. 

Układ /5/ połączony jest z układem gene¬ 
racji początkowego adresu wyświetlania /€>/, 
przy czym układ generacji adresu próbki ,/5/ 
i układ generacji początkowego adresu wyświet¬ 
lenia /6/ połączona sa z układem sterowania 

/?./. Wyjście układu pamięci /!/ połączone 
jest z wajściem komparatora /7/, którego dru¬ 
gie wejście połączone jest z licznikiem linii 
/&/, a wyjścia połączone jest z układam gene¬ 
racji impulsów /9/ i /10/ oraz sumatorem /li/. 
Do sumatora /li/ dołączone sa układy generacji 
impulsów /9/ i /10/. Wyjście sumatora /li/ 
połączona jest z układem generacji sygnału 
wizyjnego /12/, a układ /12/ połączony jest 
z monitorem /13/ oraz poprzez modulator /14/ 
z odbiornikiem TV« /i zastrzeżenie/ 

ÛM GV GH 

7 7 7 
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ELEKTROTECHNIKA 

4(51) HOlC Al(21) 276083 (22) 80 11 2t> 

(71) Centrum Naukowo-Produkcyjne 
Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów 
"UNITRA-TELPOD", Kraków 

(72) Słaby Oerzy, Wróbel Oerzy, Pieronkiewicz 
Marek, Kurzyna Anna, Gruca Tadeusz 

(54) Grubowarstwowy rezystor strukturowy 

(57) Grubowarstwowy rezystor strukturowy ma 
ceramiczną płytkę podłożową /I/ z warstwę re¬ 
zystywną /3/ pokryte warstwą ochronną /4/. 
Na dwóch przeciwległych końcach tej powierz¬ 
chni płytki podłożowej /I/, na której nanie 
siona jest warstwa rezystywna /3/ znajduję 
się końcówki pośrednie /2/ połączone trwale 
z płytką podłożową /I/ i Jednocześnie styka¬ 
jąca się z warstwą rezystywne /3/. Na dwóch 
przećLwlagłych ściankach bocznych płytki pod¬ 
łożowej /I/ znajdują się końcówki rezystora 
mająca kształt litory C. Końcówki te składaję 
się z warstwy pośredniej /5/ i 2 warsfwy po¬ 
wierzchniowej /6/. /I zastrzeżenia/ 

4(51) HOlC 
G01K 

Al(21) 276295 (22) 88 12 G-

(71) Montażowo-Instalacyjna Spółdzielnia 
Pracy "TECHNOMONT", Dąbrowa Górnicza 

(72) Poraj-Chlebowski Roman, Olkuśnik 
Ludomir, Głuszak Osrzy, Wroński Andrzej, 
Olesiński Andrzej 

( M ) Rezystor tarmometryczny miniaturowy 
"sposób j^Rö wykonania 

(57) Rezystor sia izolacyjny rdzeń /!/ wyko¬ 
nany z tworzywa elastycznego w kształcie pas¬ 
ka o szerokości nie przekraczającej cztero¬ 
krotnej jago grubości /g/ w części, na której 
oporowy, izolowany drut /3/ nawinięty jest 
co najtnniaj w dwóch warstwach /6/. Rdzeń /!/ 
na końcach wykonano przelotowe otwory, przez 
któro przewleczone sa wyprowadzenia /A/ po~ 
łączone z oporowym, izolowanym drutem /3/. 
Wyprowadzenia /4/ w obrębie izolacyjnego rdze¬ 
nia /I/ mają końca spłaszczone i zagięte. 

Sposób polega na tym, że po połączeniu 
końców oporowego izolowanego drutu /3/ z końca¬ 
mi wyprowadzeń"/4/ nawija się ne rdzeniu /I/ 
pierwszą warstwę /6/ drutu /3/ ze skokiem nie 
większym niż pięciokrotna grubość /g/ rdzenia 
/!/, po czym pozostałą część drutu /3/ nawija 
siv bifilarnie w drugiej warstwie i ewentual¬ 
nie następnych warstwach, pozostawiając skrę¬ 
cony cześć /8/ drutu /?./ dla korekcji. Nast$p-
nis przeprowadza się starzenie w czasie nie 
krótszym niż 10 godzin i w temperaturze 
120~200°C, po czym koryguje sio rezystancję 
uzwojenia przez stapianie skręconej części /8/ 
drulu / y . Ma zakończenie zakłada się koszulkę 
izolacyjną na długości nieznacznie większej 
od dłuaoścl rdzenie /!/'. /4 zastrzeżenia/ 
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1(51) H01F Al(2l) 276181 (22) 88 12 01 
(75) Kopioc Zenon, Lublin 
(54) Transformator 
i b'7) Transformator ma rdzeń /!/, na którym 
^zmieszczone sa równolegle do rdzenia prze-

w .Jy elektryczne wzajemnie izolowane i połą-
i-./one między soba równolegle. 

/2 zastrzeżenia/ 

•i (51) H01F A2(21) 281240 (22) 89 08 31 
f/b) Kobierski Zdzisław, Kielce; Syrek Oerzy, 

Kielce 
( '54) układ bezstykowego załączania elektro¬ 

magnetycznego zaworu gazowego 
(57) W układzie tranzystor główny /3/ dołą¬ 
czony jest emiterem do masy układu, a baza 
io wejścia /4/ układu. Kolektor tranzystora 
y łownego /Z/ połączony jest poprzez szerego¬ 
wo połgczone cewki rozruchowe /2/ i dodatkowa 
/ ) / zaworu ze źródłem zasilania / 7 / , a także 
z wejściem członu opóźniającego /5/. Wyjecie 
tego członu połączone jest z wejściem łącznika 

tranzystorowego /6/, którego wyjście dołęczo-
ne jest równolegle do.cewki dodatkowej /I/ 
zaworu. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H01H A1(21) 276075 (22) 08 11 28 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "ERG", Oaało 
(72) Kościow Marek 
(54) Łącznik czujnikowy optoelektroniczny 
(57) Łęcznik czujnikowy optoelektroniczny 
charakteryzuje się tym, że ma w cylindrycz¬ 
nej obudowie /I/ sprzężone optycznie w szcze¬ 
linie /2/ oświetlacz /3/ w postaci diody elek¬ 
troluminescencyjnej /Dl/ z detektorem podczer¬ 
wieni / 4 / w postaci fotodiody /D2/ połęczonej 
z wzmacniaczem tranzystorowym / 5 / s w którym anoda fotodiody /D2/ połączona Jest z bazą 
tranzystora /T2/, majęcego w kolektorze re¬ 
zystor /R2/, przy czym katoda diody elektro¬ 
luminescencyjnej /Dl/ połączona jest z katodę 
fotodiody /D2/ f kolektorem tranzystora /Tl/, rezystorem /R2/ i poprzez rezystor /R3/ z 
emiterem tranzystora /T2/ tworząc jeden obwód 
elektryczny. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H01H 
B65G 
G05G 

Fig2 

Al(21) 27614O (22) 88 11 30 

(71) Zakład Elektroniki Górniczej, Tychy 
(72) Bajor Oózef, Dragan Lesław, Grabowski 

Krzysztof, Grochowski Roman, Kalinowski 
Ryszard, Leśniewski Stanisław, 
Miniszewski Zygmunt, Plskorski Tadeusz 

(54 ) Wyłącznik awaryjny 
(57) Wyłącznik przeznaczony jest do rozłącza¬ 
nia i blokowania obwodów sterowania napędów 
maszyn, zwłaszcza napędów przenośników trans» 
portowych w kopalniach z dowolnego miejsca 
wzdłuż trasy. 

Wyłącznik ma w obudowie /!/ dwie jedna¬ 
kowe płytki prowadzone na trzpieniu /4/ i 
przykręcone do cięgien napinających /5/ ca po» 
woduje, że ruch wzdłużny poziomy płytki pra¬ 
wej /2/ lub płytki lewej /3/ zostaj© zćimianiony 
na ruch prostopadły suwaka /6/ za pośrednictwem 
rolki /7/ suwaka /&/. Płytka prawa /2/ i płyt¬ 
ka lewa /3/ obrócon« sy względom siebie o 
180°. /3 zastrzeżenia/ 
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5(51) H010 A2(21) 281320 (22) 89 09 05 
(/I) Międzyresortowe Centrum Naukowe 

Eksploatacji Majątku Trwałego, Radom 
(72) Balikojew Igor, Barczenko Władimir, 

Miernik Krzysztof, Zagraniczny Siergiej 
(54 ) Wyrzutnia jonowa 
(57) Wyrzutnia jonowa zawierajęca katodę z 
wnękę wyładowcza i otworami emisyjnymi, anodę 
i elektrodę ekstrukcyjnę oraz układ magne¬ 
tyczny wytwarzający nad powierzchnię anody 
pole magnetyczne, charakteryzuje się tym, źe 
po emisyjnej stronie wnęki wyładowczej katody 
/!/ na umiejscowiony dodatkowy układ magne¬ 
tyczny /7/, który wytwarza pole magnetyczne 
w przestrzeni wnęki wyładowczej katody /I/ 
• \nň powierzchnię emisyjne tej katody /!/-

/I zastrzeżeni«/ 

iaxka 
jonów 

\ 

4(51) H01L Al (21) 276223 (22) 00 12 05 
(71) Instytut Tele- i Radiotechniczny, ; 

Warszawa 
(72) Marzec Andrzej, Szul Wiesław, Tomala 

Zdzisław, Kielak Włodzimierz, Król 
Krzysztof, Źukowska Hanna 

( ''4 ) Sposób hermotyzpcj1 zimnozqniotowej 
wysokostabilnych rezonatorów kwarcowych 

( i>7) Sposób hermetyzacji próżniowej metoda 
zimnego spajania polega na tym, że hermetyza-
je rezonatorów prowadzi się w Jednym cyklu 
ó w y m , w pojedynczych narzędziach 

umieszczonych piętrowo i szeregowo wewnątrz 
wielopozycyjnej komory próżniowej, która 
przesuwana jest na kolejne pozycje zgniata¬ 
nia narzędzi. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H01S Al(21) 276155 (22) 88 12 02 
(71) Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej 

Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego, Warszawa 
(72) Oanulewicz Karol, Oarocki Roman 
(54) Sposób i urządzenie do ochrony elementów 

optycznych przed intensywnym promle'nio-
' waniem' odbitym od obiektu 

(57) Sposób polegajęcy na wstępnym wytworze¬ 
niu zarodka plazmowego i następującym po nim 
przebiciu iskra laserowe ośrodka, charaktery¬ 
zuje się tym, że początkowa koncentrację 
elektronów swobodnych w ruchomym obszarze 
przebicia iskrę laserowe zmienia się poprzez 
użycie dodatkowego źródła jonizującego. 

Urządzenie majęce dwie elektrody cha¬ 
rakteryzuje się tym, że druga elektroda /A/, 
utworzona z dwu oar wycinków powierzchni 
/4', 4 " , 5', 5' /i w kształcie trójkątów 
ostrych, ma przerwy /6*, 6", 7', 7* 4 w pob¬ 
liżu ich wierzchołków zbieżnych przy krawędzi 
otworu centrycznsgo /8/, zawierajęcego plazmę 
wyładowania elektrycznego /PWE/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) HO2H 
HOIH 

Alf21) 276050 (22) 88 11 28 

(71) Politechnika Białostocka, Białystok 
(72) Korniluk Włodzimierz, Malinowski Tadeusz, 

Ochrymiuk Włodzimierz, Romaniuk Serafin 
(54) Pj-zekaźnik niesymetrii napięciowej 
(57) Przekaźnik niesymetrii napięciowej zawiera 
człon /I/ pomiarowo-formujęcy, człon /2/ wyjś¬ 
ciowy, mostek /3/ prostowniczy, diodę /D/, 
kondensator /C/ i rezystor /R/, przy czym 
człon /!/ poprzez diodę /O/ i człon /2/ sa po-
łęczone z mostkiem /3/, którego wejście jest 
połączone z siecią poprzez kondensator /C/ 
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r&zystor /R/, a z przewodem zerowym tej 
ot.;i bezpośrednio. /I zastrzeżanie/ 

KJ 
p 

_ _ 
X-
\ 

V A-

ii 51) H02H Al(21) 276071 (22) 88 11 28 
i 71) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne 

"TECHREM" Sp. z o.o., Lublin 
(72) Morawski Danusz 
'- ̂  ' Urządzenie elektroniczna zabezpieczające 

prace silników elektrycznych 
i '57) Urzędzenie zawiera przekaźnik wykonawczy 
/1/ sterowany przerzutnikiem monostabilnym 
/2/, połączonym z dwoma torami sterowanymi z 
leci zasilającej silnik /M/ czujników: 

trzech rezonansowych czujników prądowych /3/, 
których sygnał wyjściowy wzmacniany jest i 
!:szvałtowany w wysokoimpedancyjnym wzmacniaczu 
/ V , połączonym z detektorem stanów zwarcia 
V oraz trzech rezystancyjnych czujników na¬ 

pięciowych /6/, z których sygnał wyjściowy 
podawany jest na układ korekcji charakterys¬ 
tyki napięciowej /7/, połączony z dyekrymina-
urem /8/. /I zastrzeżenie/ 

TSR O 

4 - 3 

1— a — 7 6 

— — — — -

4(51) HO 23 
H02P 

Al(21) 276120 
H 

(22j 88 12 01 

(71 ) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Michalski Włodzimierz, Koczara 

Włodzimierz 

(•54.) Wielosilnikowy układ napędowy prgdu 
przemiennego z przemiennikiem r d 

't w obwodzie ž e d i 
(s/) vy układzie w obwodzie pośredniczącym 
prudu stałogo, pomiędzy pierwszym przomien-
nî>< i'.:'••> prądu stałogo /PRS1/, a blokiem akumu-

lujęcym energię /BA/ włączone są rpwnolegle 
wyjścia przemienników prądu stałego 
/PRS2,....PRSn/ połączonych z prostownikami 
wirnikowymi /P2 p n/ silników /S2 Sn/. 

/Í zastrzeżenie/ 
ÍRST 

5(51) H02J A1(21) 282721 (2?.j 89 12 12 
(75) Adamski Krzysztof, Warszawa i , 

Bogdan Robert, Warszawa, \ -•' ř Głowacki Andrzej, Warszawę 
(54) Urządzenie do ładowania akumulatorów 
(57) Urządzenie wyposażone jest w zasilacz 
napięciowy /A/, stabilizator prądu /B/ stano-
więcy źródło prądowe i układ zabezpieczonia i 
sygnelizacji /E/. Układ /E/ zbudowany jest na 
dwóch tranzystorach /I*» T ^ połączonych w 
ten sposób, że emiter pierwszego tranzystora 
połączony jest z katodę diody /O./ elektro¬ 
luminescencyjnej, której anoda dołęczona jest 
do dodatniego zacisku źródła prądowego /I/. 
Kolektor pierwszego tranzystora /T«/ j 
połączony z bazę drugiego tranzystora p ą y ę g g o a y s r a /^/, 
którego emiter połączony jest z ujemnym zacis¬ 
kiem źródła prądowego /I/. Baza pierwszego 
tranzystora / T j / i kolektor drugiego tranzys¬ 
tora /Tg/ są połączone z wyjściem rezystywnego 
dzielnika napięcia składającego się z dwóch 
rezystorów /R.R^/. 

Wejście tego dzielnika jest połączone z 
zaciskami źródła prądowego /!/, do którego 
dodatniego wejścia dołączona jest anoda dru¬ 
giej diody /Dg/, Katoda tej diody połączona 
jest z dodatnim biegunem ładowanego akumulato 
ra /F/. Natomiast pomiędzy dodatnim zaciskiem 

A B : E 

h'tg 1 
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źródła prądowego / I / i wyjściem rezystywnego 
dzielnika napięcia /R^* R~/ włączona jest 
pojemność /C/. . /I zastrzeżenie/ 

4(51) H02P Al(21) 276201 Í22) 88 12 02 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa "KOMAG", 

Gliwice 
(72) Kalyta Oan, Tłuścik Tadeusz 
(54) Układ zabezpieczający prostownik przed 

przepięciami 
(57) Układ ma oprócz ograniczającej diody / 7 / 
wleczonej w obwodzie zasilania prądem stałym 
z prostownika / 2 / silnika asynchronicznego / I / 
bocznikowane 1 na czas jego hamowania, druga 
diodę /li/ wleczona równolegle do zestyków 
/10/ stycznika hamowania dynamicznego od stro¬ 
ny prostownika / 2 / z biegunowością zgodne z 
biegunowością tego prostownika / 2 / . 

/I zastrzeżenie/ 
10 i 

5(51) H03H A2(21) 282425 (22) 89 11 21 
(71) Zakład Opracowań i Produkcji Aparatury 

Naukowej "ZOPAN", Warszawa 
(72) Barczyńeki Oanuaz, Błuś Stanisław, 

Dędrasik Oanusz ^ 
(54)*Układ sterujący programowanego tłumika 

napięcia 
(57) Układ Jest sterowany sterownikiem mikro¬ 
procesorowym /SM/, który poprzez rejestr bu¬ 
forowy /RB/ przekazuje ośmiobitowe słowo ste-
rujęce, reprezentujące żądane nastawę tłumika 
do dekodera /DK/. Tam kod słowa sterującego 
Jest dekodowany na kod nastaw składowych i 
przesyłany do elementów buforowych /I, NI/ 
TTL z otwartym kolektorem, sterujących cew¬ 
kami /Lg, L R/ włączającymi kontaktrony 
/Kg, K R/, /2 zastrzeżenia/ 

T T T T 
Ï r. 

i r 

5(51) HO3H A2(21) 282426 (22) 89 11 21 

(71) Zakład Opracowań i Produkcji Aparatury 
Naukowej "ZOPAN", Warszawa 

(72) Barczyń8ki Danusz, Błuś Stanisław, 
Oędrasik Danusz 

(54) Programowany tłumik napięcia 
(57) Tłumik składa się z umieszczonych we 
wnękach metalowego korpusu /I/ i członów tłu¬ 
miących /5/ przełączanych kontaktronami /3/. 
Każdemu członowi tłumiącemu /5/ są przypo¬ 
rządkowane dwa kontaktrony /3/ szeregowe i 
jeden równoległy. Labirynt wnęk /2/, w którym 
są umieszczone kontaktrony /3/ ma stałą impe-
dancję falową i ma pola wnękowe /4/, w których 
umieszczone są człony tłumiące /5/, przy czym 
kolejne człony tłumiące /5/ są umieszczone 
naprzemian przeciwległe. /4 zastrzeżenia/ 

\ 5 

4(51) HO3D Al(21) 276052 (22) 88 11 29 
(71) Wojskowa Akademia Techniczna 

im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa 
i Kopalnia Węgla Kamiennego "CIANINA", 
Libiąż 

(72) Łozak dan. Trębacz Wiktor, Bartosik 
Tadeusz, Wróbel Tadeusz 
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(54) Sposób 1 układ do przestrajania układów 
antenowych 

(57) Sposób polega na tym, że diodę pojemnoś¬ 
ciowe /DP/ steruje się regulowanym napięciem 
2ra3ilającym cały układ. 

W układzie potencjometr regulacyjny na¬ 
pięcia zasilającego /RQ/» poprzez rezystor 
/H /, linię przesyłowe /LP/ i dzielnik oporo¬ 
wy / R4» R

3 « V » połączony Jest z odbiornikiem 
/O/ oraz dioda pojemnościowe /DP/ i rezystorem 
/K/, połączonymi równolegle z obwodem anteno¬ 
wym /C 1, C 2, L/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) H033 H048 
Al(21) 276154 (22) 88 12 02 

(71) Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, 
Warszawa 

(72) Podgórski Andrzej, Sieroszewski Andrzej 
(54) Układ do realizacji na skali odbiornika 

"ďvvách oddzi8lnych"podzakresow CCIR T " 
OÍRT w tunerze UKF 

(57) Układ zawiera dzielnik wleczony między 
biegunami źródła zasilania /Uz/. Dzielnik ma 
potencjometr /P/ wleczony poprzez sprzężone ze 
sobę przełączniki /Wl/ i /W2/ między dwa dwój-
niki rezystancyjne /Rl, Rl'/ i /R2.R2'/. Suwak 
ootjncjometru /P/ jest jednym z punktów zasi¬ 
lających diody pojemnościowe. 

/I zastrzeżenie/ 
Uz 

\ 

H04B Al(21) 276188 (22) 88 12 02 
M Ońrodek Techniki OptotalekomunikacyJneJ, 

l.iiblin 
• ; ) cjernow Andrzej, Sokołowski Krzysztof 

(54) Sposób i układ odbioru sygnału c 
zwłaszcza optycznego ""^^ " 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że decyzję 
o wartości przesyłanego elementu sygnału po¬ 
dejmuje się poprzez wzajemne porównanie amp¬ 
litud składowych przesyłanego sygnału. 

Układ ma przetwornik sygnału /!/ połą¬ 
czony poprzez blok filtrów /2/ z wejściami 
dwóch wzmacniaczy /3 i 4/, których wyjścia 
połączone są z wejściami bloku decyzyjnego 
/5/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) H04M Al(21) 275051 (22) 88 11 28 
(71) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "UNISAR" 

Sp. z o.o. J.g.u., Bydgoszcz 
(72) Perczak-Korbartska Elżbieta, Wilczyński 

Stanisław 
(54) Układ antylokalny. zwłaszcza do urządzeń 

telefonicznych końcowych 
(57) Układ składa się ze wzmacniacza o stałym 
wzmocnieniu /I/, wzmacniacza o wzmocnieniu 
regulowanym /2/ i wzmacniacza różnicowego /3/. 

/i zastrzeżenie/ 

4(51) H04M Al(21) 276066 (22) 88 11 29 
(71) Leningradskoe Otdelenie Tsentralnogo 

Nauchno-Issledovatelskogo Institute 
Svyazi, Leningrad, SU 

(72) Melamud Eduard A., Żabo róva Ljudmila T. 
(54) Urządzenie do odbioru impulsów wybieranie 

numeru w liniach abonenckich' 
(57) Urządzenie zawiera przekaźnik impulsowy 
z trzema uzwojeniami /I, 2, 3/ i przekaźnik 
seryjny, którego uzwojenie /A/ jest dołączone 
do źródła zasilania sieci miejskiej poprzez 
pierwszą parę zestyków rozwiernych /8a, 8b/ 
przekaźnika impulsowego. Szeregowo z jednym 
z uzwojeń symetrycznych /I/ przekaźnika impul¬ 
sowego jest włączona pierwsza dioda /16/ w 
kierunku przewodzenia względem źródła zasila¬ 
nia sieci miejskiej. Przewody /7a, 7b/ łącza 
pośredniczącego są dołączone do układu zasile¬ 
nia /5/ odpowiednio poprzez pierwszą i drugą 
parę zestyków rozwiernych /12a, 12b/f /13a, 131 przekaźnika seryjnego, a do źródła zasilania 
sieci miejskiej odpowiednio poprzez połączono 
szeregowo pierwszą parę zestyków zwiernych 
/12a, 12c/ przekaźnika seryjnego i drugg parę 
zestyków rozwiernych /9a, 9b/ przekaźnika 
impulsowego 1 poprzez połączone szeregowo dru 
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ga parę zestyków zwiernych /13a, 13c/ przekaź¬ 
nika seryjnego i trzecie parę zestyków roz-
wiernych /10a, lOb/ przekaźnika impulsowego. 

Trzecie uzwojenie /3/ przekaźnika impul¬ 
sowego jest zbocznikowane przez trzecie parę 
zestyków zwiernych /14a, 14b/ przekaźnika ss-
ryjnego i druga diodę /19/ włączona w kie¬ 
runku przeciwnym względem źródła zasilania 
sieci miejskiej. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) HO 4M Al(21) 276079 (22) 88 11 28 
Í75) Maicherek Marek, Rawicz 
(54) Układ połączeń grupy aparatów telefo¬ 

nicznych" do współpracy wzajemnej oraz 
z jidnym wspSlnym, zewnętrznym wejś̂ ""* 
clerc-wyjsciom a ječ i telefonicžnšTj 

(57) Układ ma blok /K/ komutacji i zasilania 
w którym każdy z telefonicznych aparatów 
/T 1 h T / ma przyporządkowany mu przełącza-
Jęcy zespół /ZE± Ť ZE n/ zawierający "n-1" 
przekaźników dla połączeń wewnątrz grupy 
oraz.dodatkowy przekaźnik dla połączeń ze 
wspólnym zewnętrznym wejściem-wyjściem 
'V V- /4 zastrzeżenia/ 

4(51) H04M Al(21) 276102 (22) 88 11 29 
(71) Kopalnia Węgla Kamiennego 

"CŻFRWONA GWARDIA", Czeladź 
(72) Kowaleiwski Piotr, Rok Andrzej 

ti3rin;;ï, Rřjrins i. ński Andrzej , 

(54) Telefon monterski 
(57) Wynalazek rozwiązuje problem ułatwienia 
czynności lokalizacji uszkodzeń telefonów 
w kopalnianych sieciach telefonicznych. 

Telefon monterski zbudowany jest na ba¬ 
zie telefonu MB i wyposażony jest w induktor 
/3/, transformator /Tr/, baterię /B/ i dwu-
pozycyjny przełącznik pracy /P/. Telefon 
wyposażony jest ponadto w mikrotelefon /Sł,M/ 
z tarczę numerowa /TM/ poleczony z układem 
rozłęcznie za pomoce pięcioatykowego gniazda 
/GN/ i pięciostykowaj wtyczki /WS/. Mikro¬ 
telefon /Sł,M/ z tarczę numerowe /TN/ włącza¬ 
ny jest w linię /L/ w zależności od eyatemu 
pracy /CB, MB/ za pośrednictwem induktora 
/O/, transformatora /Tr/ lub z ich pominię¬ 
ciem. Telefon wyposeżony Jest ponadto w zes¬ 
pół sygnalizacji optycznej złożony z diody 
luminescencyjnej /D/„ rezystora /Rl/ i kon¬ 
densatora /G2/. /t zastrzeżenie/ 

5(51) H04M Al(21) 283061 f22) 89 12 29 
(71) Instytut Łęczności, Warszawa 
(72) Adamczyk Krystyna* Gęsior Ryszard, 

Parzuchowski Andrzej 
(54) Elektroniczny układ zamykania pętli 

T¥l'fïïnTciïïëj"na prziwodacTrTozmównych 

(57) Układ zawiera pięć tranzystorów /TI, T2, 
T3, T4, T5/ i dwustopniowy filtr /F/ typu RC. 
Tranzystor pierwszy /Tl/ z rezystorom /Rl/ 
w obwodzi© emitora 1 tranzystor drugi /T2/ 
połączone @ę w układzie Darlingtona i pełnia 
rolę tranzystorów wykonawczych. Tranzystory te 
starowane sa z wyjściem wtórnika emiterowego 
zbudowanego na tranzystorze trzecim /T3/ spo¬ 
laryzowanym przeciwnie. Emiter tego tranzys¬ 
tora /T3/ poprzez rezystor /R3/ połączony 
jest z kolektorem tranzystora piątego w ukła-

a11~ 
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dzie źródła prądowego. Baza tego tranzystora 
/T3/ stanowi wejście /We/ układu. Wejście 
wtórnika emiterowego dołączona jaat do konden~ 
sátora wyjściowego / c y dwustopniowego filtru 
/F/. Wejście filtru /F/ dołączone jest do 
przewodów zasilających. Kondensator wyjściowy 
/C2/ dołączony jeat równolegle do tranzystora 
czwartego /T4/. Baza tego tranzystora połę-
czona Jest z emiterem tranzystora drugiego 
/T2/. Emiter tranzystora /T4/ poprzez razyator 
/R4/ dołęczony jest do emitera tranzystora 
pierwszego /Tl/. Pomiędzy punkt wspólny połą¬ 
czeń kolektorów tranzystora trzeciego /T3/ i 
czwartego /T4/ i rezystora /Ri/ w emiterze 
tranzystora pierwszego /Tl/, a baza tranzysto¬ 
ra drugiego /T2/ włączona jeat dioda stabili¬ 
zacyjna /DZ1/, a na wejściu filtru /F/ włączo¬ 
na jest druga dioda stabilizacyjna /0Z2/. 
Kondensator tłumiący /C3/ włączony jest pomię¬ 
dzy emiter tranzystora pierwszego /Tl/, a emi¬ 
ter tranzystora piętego /T5/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) H05B 
B610 

Al(21) 276322 (22) 88 12 08 

(71) Huta "PÓKOD", Ruda ślęsks 
(72) Maśląika Mikołaj, Strużyna Danusz 
(54) Podçirzewacz elektrycznyf zwłaszcza płóz 

hamulcowych 
(57) Podgrzewacz charaktaryzuje się tym, że 
etanowi go pojemnik z pokrywę /A/, majęcy 
obudowę zewnętrzna /I/ i obudowę wewnętrzną 
/2/. Przestrzeń pomiędzy obudowami wypełniona 
jest warstwę izolacyjna. /3/. W środku znajduje 
się pochyła płyta wsporczc—grzeweza /5/, na 

której z jednej strony wspieraj« sie płozy 
/13/, a z drugiej strony znajduje eię grzałka 
elektryczna /6/ połączona z układem sterują¬ 
cym /9/, połęczonym również z czujnikiem 
temperatury /10/. W obwodzie zasilania układu 
sterującego /9/ znajduje się wyłącznik /li/ 
współpracujący z pokrywą, a w dolnej części 
pod płytą wsporczo-grzewczą /5/ znajduje się 
rynna odwadniająca /!/ połączona poprzez 
szczelinę /8/ z przestrzenie, w której znaj¬ 
dują się płozy /13/. /2 zastrzeżenia/ 
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PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

5(51) A01B Ul(2î) 88165 (22) 89 08 28 
i71) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa,, 

Skierniewice 
(72) Godyń Adolf 

(54) Asymetryczny wyorywacz szkółkarski 
(57) Wyorywacz ma ramę /I/, do której zamoco¬ 
wany jest asymetrycznie z jednej strony ela-
ment podcinający w postaci podcinacza, a z 
drugiej strony tarczowy stabilizator /?/ 
umieszczony na piaście /8/ osadzonej na osi 
/9/ # ułożyskowanej w tulei /10/. Stabiliza¬ tor /7/ połączony jest z belkę /I/ ramieniem 
/li/. /3 zastrzeżenia/ 

2€ 

5(51) A010 Ul(21) 89217 (22) 90 Oi 15 
(30) 89 10 08 - Międzynarodowe Targi Rolno-

-Przemysłowe POLAGRA'89, 
"Poznań 

(71) Zakłady Metalowe "MĘSKO", Skarżyako-Kam. 
(72) Koźmiński Derzy, Rzeszowski Piotr, 

Majewski Zbigniew, Żmijewski Derzy„ 
Winiarski Oacek 

(54) Nośnik przyrządu tnącego,, czołowej 
kosiarki listwowej, zwłaszcza do 
mikrociagnika jednoosiowego" 

(57)Nośnik przyrządu, charakteryzujš się tym, 
że część /I/ tylna i część /3/ przednie sa. 
połączone ze eobę wahliwie za pomocąi amorty¬ 
zatora skręcanego /4/. Część tylna /i/ ma pły¬ 
tę /5/ mocowane do korpusu /2/ mikrociggnikae która jest połęczona z obudowę /7/ amortyza¬ 
tora skręcanego /4/. i ma zderzaki elastyczne 
/&/. Część przednia /3/ me rurę nośna /9/, w 
której Jest ułożyskowany wałek przekaźnikowy 
/10/ napędzający mechanizm korbowy /li/, dc 
której jest przymocowany trwałe wspornik /20/ 
o kształcie kątownika. Półka /21/ wspornika 
/20/ równoległa do osi /22/ rury nośnej /9/ 
przechodzi poniżej koła pasowego /15/ osadzo¬ 
nego na końcu wałka przekaźnikowego /10/ i 
jest zaopatrzona w trzpień /23/, którego gór¬ 
na część jest osadzona wewnątrz amortyzatora 

skręcanego /4/, a oś pokrywa się z osie skrę¬ 
tu tego amortyzatora i jest prostopadła do 
półki /21/ t która w płaszczyźnie poziomej ma nastawne trzpienie /26/ rozstawione tak, jak 
zderzaki elastyczne /8/ osadzone w płycie 
/5/ części przedniej /I/ nośnika. 

.. : • /i zastrzeżenie/ 

iž^JÍsÉ^Ž MJ MJ A' 

4(51) A01F Ul(2l) 86172 (22) 89 08 29 
(71) Akademia Rolnicza, Kraków 
(72) Sosnowski Stanisław 
(54) Osłona do bębna młócącego młocarni 
(57) Osłona stanowi płytę metalowe w przek¬ 
roju zbliżone do litery "S" i jest przymocowa¬ 
na rozłącznie na cepowy bęben młócgcy. 

/i zastrzeżenie/ 

4(51) A01F U1(21) 88273 
{ (71) Akadennia Rolnicza, Kraków 

{72} SosnowsH Stanisław 

(22) 89 08 29 

{54) Klepisko zębowe do omłotu fasoli 
f57) Klepisko charakteryzuje się tym, źe w 
części aktywnej ma cztery rzędy zębów /I/ osa¬ 
dzonych na nośnikach / 2 / f przy czym nośniki /Z/ sg przesunięte o 1/2 rozstawu zębów /V», 
natomiast częać separująca klapiska ma postać 
kratownicy utworzonej z płaskowników 
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nych /3/ 1 prętów /'4/, przy czym klepisko 
tworzy wycinek powierzchni walcowej. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) A01G Ul(21) 86826 (22) 89 03 29 
(71) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego -

Akademia Rolnicza, Warszawa 
(72) Laurów Zbigniew, Kijo Oózef, Zagrajek 

Włodzimierz 
(54) Defoliator zrębkujacy drobnicy iglastej 

"Fliściaste^ 
(57) Defoliator zrębkujący drobnicy iglastej 
i liściastej charakteryzuje się tym, że w 
obudowie /li/ znajduje się pierwsza para wał¬ 
ków przesuwnych /I/, /2/, za którymi znajduje 
się para walców defoliujęcych /3/, /A/ wyposa¬ 
żonych w bijaki /5/. Za walcami defoliujacymi 
/3/, /4/ znajduje się druga para wałków prze¬ 
suwnych /6/, /!/, za które znajdują się rębak 
/8/. /I zastrzeżenie/ 

5(51) A21C Ul(21) 88168 (22) 89 08 28 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i 

Urzgdzeń Przetwórstwa Zbożowo-Paazowego 
"SPOMASZ", Bydgoszcz 

(72) Baturo Piotrf Korzeniewski Wiesław, 
Żuchowski Henryk 

(54) Urządzenie do dozowania materiałów 
sypkicfí 

<57) Ur^ędzenie składa się z korpusu /3/ i 
umieszczonego w nim bębna /I/ z rowkami /4/, 
oraz położonego nad tym bębnem /I/ leja /2/ 
wyposażonego w ruchome zasuwy /5/. 

/I zastrzeżenie/ 

5(51) A41D Ul(21) .88192 (22.) 89 08 31 
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Staé Zenon, Chodyńeki Andrzej, 

Walczyński Dan, Cwięk Bogdan, Bloch 
Mirosław ' 

(54) Odzież ochronna klimatyzacyjna 
(57) Odzież ma kamizelkę /I/ wyposażona od 
zewnątrz w kieszenie / 2 / na pojemniki ze 
środkiem chłodzącym, a od wewnątrz w izola¬ 
cyjna wkładkę /3/ z punktowymi elementami 
dystansowymi /4/ oraz po bokach w paski regu¬ 
lacyjne /5/ do zmiany intensywności chłodze¬ 
nia. Izolacyjne wkładkę /3/ stanowi korzyst¬ 
nie folia opakowaniowa z punktowymi elemen¬ 
tami dystansowymi / 4 / w formie zamkniętych 
przestrzeni wypełnionych powietrzem. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) A47C Ul(21) 87770 (22) 89 07 07 
(75) Kercz Tomasz, Łódź, Ryba Stanisław, 

Pułtusk 
(54) Poduszka nadmuchiwana : •' ' 
i57) Poduszka ma kształt zbliżony do nerki 
/!/ i zewnętrzne naroża / 2 / i /3/ oraz wew¬ 
nętrzne naroża /4/ zaokrąglone a wentyl /5/ 
usytuowany jest w pobliżu górnego łęczenia 
/6/. . /I zastrzeżenie/ 
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5(51) A470 Ul(21) 89060 (22) 89 12 20 
(75) Durek Ryszard, Lublin 
(54) Mebel dziecięcy wielofunkcyjny 
(57) Mebel dziecięcy ma ścianki boczne /I/ 
w postaci profilowanych kształtek, które po¬ 
łączone sa nierozłącznie poręczami zabezpie¬ 
czającymi /6/ i przegrodami /7, 8, 9, 10/, 
które stanowię blaty, siedziska i oparcia. 

/I zastrzeżenie/ 

5(51) A47G Ul(21) 88197 (22) 89 09 01 
(71) Metalowa Spółdzielnia Inwalidów, 

Wągrowiec 
(72) Kobielak Ludomir 
(54) Rama do obrazów i luster 
(57) Rama charakteryzuje się tym, że każdy 
profilowany segment / I , 2, 3, 4/ przy naro¬ 
żach Jest zakończony jednolite prostopadło-
ócionnę obudowa, której ściany /9, 10, 11, 
12, 13/ przylegają do dwu równoległych kątow¬ 
ników / 5 , 6/ sianowięc jednocześnie dla nich 
opór, przy czym ściana /10/ przylegająca do 
kętownika /&/ zewnętrznego ma rowek /14/ pod 
wkręt /7/ a każdy profilowany segment /I, 2, 
3, 4/ na środku z tyłu ma płaski wieszakowy 
wypust /15/, w którym wykonane jest wcięcie 
/16/. /I zastrzeżenie/ 

5(51) A47H Ul(21) 88175 
(71) 

(22) 89 08 29 
Spółdzielnia Niewidomych 
im. 3. Marchlewskiego, Białystok 

(72) Szyszko Oan, Kamiński Tadeusz, Wolniak 
Arkadiusz, Trusiewicz Sławomir, 
Malcherek Andrzej, Danik Dan, Byrdy 
Marian, Kosiński Witold 

(54) Karnisz sufitowy 
(57) Karnisz ma przekrój poprzeczny utworzony 
przez zamknięte komorę zewnętrzne /I/, otwar¬ 
ta komorę zewnętrzne /2/, dwie symetrycznie 
względem osi położone komory wewnętrzne /3/ 
oraz zawarte między nimi trzy komory zaczepo-
we /4/, maja.ce bieżnie /5/ w kształcie litery 
L dla rolek /6/ zaczepów, i trzy komory zamk¬ 
nięte /7/. W szczelinie komory /2/ są osadzona 
zatrzaskowe występy /9/ profilu /8/. 

/2 zastrzeżenia/ 

5(51) A62C Ul(21) 88194 (22) 89 08 31 
(71) Biuro Projektów Przemysłu Tworzyw 

i Farb "PROERG", Gliwice 
(72) Bisz Derzy, Kondrat Zdzisław, Sowa 

Ireneusz 
(54) Urządzenie do suszenia węży pożarniczych 
(57) Urzędzenie ma komorę suszenia /I/ zaopat¬ 
rzone w poziome przegrody / 2 / , króciec / 5 / po¬ 
wietrza odlotowego, zawór spustowy /6/ wykrop-
lonej wody oraz szybkozłaczki / 8 / zabudowane 
naje] ścianie czotowej / 7 / , do której przymo¬ 
cowany jest kolektor /10/ powißtrza suszęcego. 
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Kolektor /10/ połęczony jest poprzez wymien¬ 
nik ciepła /li/, kanał dopływowy /14/ i wenty¬ 
lator /13/ z czerpnia /12/ powietrza zimnego. 
Jedna ze ścian bocznych komory suszenia /I/ 
stanowi zespół osadzonych obrotowo klap zamy¬ 
kających /3/ poleczonych cięgnami i przeciw¬ 
ciężarami /4/. /I zastrzeżenie/ 

Î7 JLf JLS z/ !QÏ II/ Jś/ W UJ 

4(51) A638 Ul(21) 88180 (22) 89 08 29 

(75) Szultka Stanisław, Brusy 
(54) Stanowisko do ćwiczeń siłowych 
(57) Stanowisko do ćwiczeń siłowych charakte¬ 
ryzuje się tym, że korpus /I/ osadzony na pod¬ 
stawie /25/ w płaszczyznach bocznych z jednej 
strony zawiera gniazda /5/ mocujęce regulowa¬ 
ny fotel /6/, dźwignię /2/ regulowane poprzez 

sprzęgło /3/ oraz blokadę /4/. na której 
jest suwak /12/ z zaczepem /10/, gniazdem 
dla zestawów do ćwiczeń i elementem blokują¬ 
cym /i3/. Po drugiej stronie jest gniazdo 
ósadcze /19/ dźwigni przeciwwagi /15/ z cię¬ 
żarkami /16/. Ruch dźwigni przeciwwagi /15/ 
ogranicza się przez element oporowy /17/ osa¬ 
dzony w gniazdach /18/. W płaszczyznach czo¬ 
łowych sa otwory /21/ na kierownicę /20/ lub 
inne zestawy do ćwiczeń oraz występ /22/ mo¬ 
cujący ławeczkę /8/ wraz z elementem mocują¬ 
cym /9/. Podstawa /25/ ma oparcie /14/ nóg 
oraz ogranicznik /23/ wymiennych ciężarków 
/24/. /3 zastrzeżenia/ 

••• D Z I A Ł B • - ,\ 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

5(51) B01D 
C10L 

Ul(21) 88202 (22j 89 09 01 

(71) Instytut Górnictwa Naftowego i 
Gazownictwa, Kraków 

(72) Lubaś Jan, Szymbara Tadeusz, Tomkiewicz 
Wojciech, Kandefer Tadeusz, Wołek 
Kazimierz 

(54) Oddzielacz zanieczyszczeń z gazu ziemnego 
(57) Oddzielacz zanieczyszczeń z gazu ziemne¬ 
go charakteryzuje się tym, że zbiornik /9/ ma 

w dolnej części cylinder wewnętrzny /2/ na 
wysokości króćca wlotowego /I/ i wylotowego 
/7/, a w górnej części ma wymienne świece 
koale8cencyjne /4/, usytuowane równolegle 
do ścian tego zbiornika, ponadto ma króciec 
/3/ w jego pionowej osi dla wstępnych zanie¬ 
czyszczeń oraz króciec boczny /6/ w cylind¬ 
rze /2/ dla zanieczyszczeń resztkowych. 

/I zastrzeżenia/ 

5(51) B01D Ul(21) 88217 (22) 89 09 06 
(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "ZIEMO.WIT" , 

Tychy - Lędziny 
(72) Gęciarz Oanusz, Wojtyczka Marian, 

Korzekwa Zbigniew, Rozmus Mieczysław 
(54) Filtr na ssaniu pompy Raueha, zwłaszcza 

w maszynach górniczych 
(57) Filtr charakteryzuje się tym, że skrzynka 
/I/ ma na zewnętrz dwa nagwintowana pręty ,/2/ 
równoległe do osi /3/ skrzynki /!/ oraz nak¬ 
rętki /4/ i kątowniki /5/ z otworami pod śruby 
/7/ mocujęce filtr do ogona /S/ pompy Rsucha. 
Podstawa /9/ z dwoma otworami /10/ ma dwa row¬ 
ki /li/ pod uszczelki /12/. Wnętrze skrzynki 
/I/ ma komorę /13/ wstępnie oczyszczonego 
oleju z magnesami /14/ i komorę /15/ dokładnie 
oczyszczonego oleju, które oddzielone są 
wkładkami filtrującymi /16/ osadzonymi na 
skrzydełkach wałku /17/ usytuowanym w gniaz¬ 
dach /18/. /2 Hast rzężenia/ 
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5(51) B02C Ul(21) 88167 (22) 89 08 28 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 

"UNISPOL" Spółka z o.o.. Piła; Sobecki 
Grzegorz, Trzemeszno; Kurgun Edward, 
Piła; Lutek Leszek, Piła; Nowsk Jan, 
Łomża; Grabiak Mieczysław, Poznań 

(72) Sobecki Grzegorz, Kurgun Edward, Lutek 
Leszek, Nowak Jan, Grabiak Mieczysław 

(B4) Kierownica miazgi, zwłaszcza do kloca 
ciernego tarki płodów rolnych 

(57) Kierownicę stanowi konstrukcja bryłowa 
jednostronnie wyprofilowana łukami o promie¬ 
niach odpowiadających protnisnion bębna tarki 
składająca się z elementu podstawowego /I/ z 
otworem /2/ na śrubę mocujęcę, korpusu /"£>/ 
oraz elementu kierującego /A/ z płetwą /5/ 
i skosem korzystnie o szerokości odrzutnika. 

/i zastraszenie/ 

5(51) B21K 
86ÔG 

Ul(21) 88183 (22) 89 06 .5) 

(71) Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Produkcy jn* 
"INTECHMAT" Spółka z o.o., Gliwice 

(72) Szafraniąc Bolesław, Matalak Tadeusz, 
Wójclk Julian, Podwiński Stanisław, 
Krępa Leszek, Kozłowski Kazimierz, 
Ballon Wilhelm, Macbnik Krzysztof, 
Prajanar Tadeusz, Kijat. Józef , Łydka 
Zbigniew, Noras Jan 

(54) Przedkuwka na haki zawiesi kubłowyer 
(57) Przedkuwka przeznaczona do wytwarzania 
kutych matrycowo haków zawlasi kubłowych ma 
kształt zbliżony do ksztaiťi gwoździa z wy¬ 
raźnie ukształtowanymi trzema a trafami, tzn. 
érodkowa strefę /!/ zwaną trzpieniem t przek¬ 
roju czworobocznym, skrajne stożkowa strafe 
/2/ zwang grotem i drugą skrajne strafs /3/ 
znane głowę o przekroju czworobocznym. 

/3 zastrzeżenia/ 

5(5i) B21K Ul(21) 88184 (22) 89 08 
(71) Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Produkcyjne 

"INTECHMAT" Spółka z o.o., Gliwice 
(72) Szafreniec Bolesław, Hatalak Tadeusz, 

Wójcik. Julian, Podwiński Stanisław, 
Krępa Leszek, Kozłowgki Kazimierz, 
Ballon Wilhelm, Machnik Krzyszto*, 
Prajsnar Tadeusz, Kijas Dózef, Łydkę 
Zbigniew, Noras Jan 

( 54 5 .Pr^edkuwka na haki zawiesi kubkowych 
i57) Przedkuwka charakteryzuje się tym, że w 
widoku z boku ma kształt małaj pisanej litery 
"s"„ Przedkuwka ta ma pięć charakterystycz¬ 
nych stref, tzn. górne strefę /!/ o przekroju 
prostokątnym, środkowa strefę / 2 / o przekroju 
kwadratowym, dolne strefę /3/ o przekroju 
kwadratowym, narożne dolne strefę / 4 / o przok-
roju okrggłym i narożne gerng strefę /5/ o 
przekroju prostokątnym. /4 zastrzeżenia/ 

5(51) B23P Ul(21) 88212 (?2) 89 09 05 
(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "PSTROWSKI", 

Zabrze 
(72) Kapturski Stanisław, Mokrzycki Witold, 

Walter Hubert, Syta Władysław 
(54) Ujr2ad"?enie hydrauliczne do zrywania 

tuTeT z*~učTiwyt"eni z górniczego stoja"ka 
hydraulicznego "centralnie zaalTanego 

(57) Wzór użytkowy rozv/igzuje -îaçiadnionie 
zrywanie pr2y remoncie tulei z uchwytem z 
górniczego stojaka hydraulicznego centrslnie 
zasi lansgo. 

Urządzenie skrada się z wózka /!/ z piy-
tg /2/, na której zabudowane są, z jednej 
strony układ sterowania /3/, dwa robocze prozo-
suwniki /A/ hydrauliczno, których tłoczyska 
połączone są z przesuwną głowicę /5/ oraz 
regulujący przesuwnik hydrauliczny. Z drugiej 
strony na nośnoj płycie /?./ zabudowany last 
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dwudzielny wspornik /7/ i siedlisko /&/ na 
stojak, przy czym siedlisko /8/ na stojak ma 
osłonę /9/ dwudzielne, przegubną w zawiasach 
/10/. /2 zastrzeżenia/ 

5(51) B23Q Ulf21) 88174 i22) 89 08 29 
(71) Politechnika Łódzka. Łódź 
(72) Oryński Franciszek, Kwapisz Leszek, 

Rafałowicz Jan, Kubik Paweł 
(54) Podpora cylindra hydraulicznego 
(57) Podporę cylindra hydraulicznego /3/ sta¬ 
nowi stały okular /I/, połączony z korpusem 
stołu lub obrabiarki, w którego stopniowy ot¬ 
wór jest wciśnięty pierścień /2/ z materiału 
elastycznego. /I zastrzeżenie/ 

5(51) B260 Ul(21) 89090 (22) 89 12 27 
(75) Bzodek Paweł, Poznań , 
(54) Tarczowy nóż krawiecki 
(57) Tarczowy nóż krawiecki charakteryzuje 
się tym, że na osi silnika napędowego /2/ 

osadzona jest sztywno cierna rolka napędowa 
/3/ z bieżnią gumową, która swa bieżnia przy¬ 
lega ciernie do płaszczyzny bocznej tarczy 
tnącej /5/. /I zastrzeżenie/ 

5(51) B28B Ul(21) 88208 (22) 89 09 04 
(71) Inżynierska Spółdzielnia Pracy 

"INNOWACDA", Piła 
(72) Ajßztat Zenon 
(54) Elektryczna pustaczarka wibracyjna 
(57) Elektryczna pustaczarka charakteryzuje 
się tym, że forma wiolokomorowa /10/ na swych 
dwu bocznych powierzchniach nośnych jest u 
góry zaopatrzona w tuleje /Î5/, w których 
osadzone są suwliwie dociskacze /16/ w kształ¬ 
cie pręta zakończonego u góry rękojeściami 
/17/ w kształcie prostokąta a u dołu zaczepem 
/18/, do którego umocowane są dwie sprężyny 
/19, 20/ połączona z występami /21, 22/ znaj¬ 
dującymi się przy podstawie w narożach bocz¬ 
nych powierzchni nośnych formy wielokomorowej 
/10/, przy czym forma wielokomorowa /10/ jent 
zaopatrzona w ramowy wypychacz /23/, do któ¬ 
rego w górnej części przymocowane ©a. dwa 
ucha oporowe /24/ w kształcie litery U stano¬ 
wiące oparcie dla rękojeści /17/ w kształcie 
prostokąta, dociskacza /16/. Rama nośna /2/ 
jest odgięta f>od ketem prostym ku dołowi, 
przy czym to Gdgięcle /25/ stanowi jej pod¬ 
porę stałą. /2 zastrzeżenia/ 

W 23 7 S 24/7 f3 26 

5(51) B600 Ul(2l) 88177 (22) 89 08 29 
(75) Szaleniec Adam, Korzeniowski Andrzej, 

Bytom 
(54) Pręg holowniczy 
(57) Drąg ma po obu stronach końcówki /5/ z 
przyspawanym z jednej strony kabłękiem /7/. 
Końcówki /5/ połączone aę z rurami /2/ i /3/ 
i zabezpieczona sworzniem /4/ z przetyczką 
/6/. Rury /2/ i /3/ złączona są jednym końcem 
z rurą środkową /I/ i zabezpieczone sworzniem 
/4/ z przetyczką /6/. Rura /3/ i końcówka /5/ 
mają otwory regulacyjne. /2 zastrzeżenia/ 
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5(51) B60Q Ul(21) 88905 (22) 89 12 04 
(71) Zakłady Osprzętu Samochodowego "PROMOT" 

Spółdzielnia Pracy, Białystok 
(72) Durgiel Jan 
(54) Lampa oświat len iowo-sygnalizacy.1 na 
(57) Lampa ma dwudzielny korpus /I/ z uformo¬ 
wanym uchwytem / 2 / 0 Korpus /I/ jest z jednej atrony otwarty. W części otwartej korpusu /I/ 
osadzony Jest odbłyśnik /3/ z żarówkę haloge¬ 
nowy /32/. Odbłyśnik dociśnięty jest ramkę 
/5/ połączona z korpusem /I/ występem /23/ 
wchodzącym w wycięcie w korpusie oraz wystę¬ 
pem /24/ zamocowanym wkrętami /16/ do nad-
lewków /15/ na korpusie. Na ramkę /5/ jest 
zakładana przysłona /6/ w kolorze żółtym. 

Lampa do źródła zasilania jest włączona wtyc; 
kę /14/ dostosowana do gniazdka zapalniczki 
samochodowej. /5 zastrzeżeń/ 

5(51) B620 Ul(2l) 88203 (22) 89 09 01 
(71) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 

Zakład Doświadczalny Mechanizacji 
Ogrodnictwa, Skierniewice 

(72) Kołecki Sławomir, Maj Stanisław 
(54) Przyczepa transportowa 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
toczenia się kół przyczepy śladami własnymi 
ciągnika. 

Przyczepa transportowa ma układ jezdny 
o osiach skręcanych, przedniej osi /I/ i tyl¬ 
nej osi /2/ połączonych ze soba skośnie dręż-
kiem /3/ z możliwością skręcania osi tylnej 
/2/ w stronę przeciwną niż osi przedniej /!/ 
z dyszlem /4/-. /I zastrzeżenie/ 

5(51) B620 Ul(21) 88213 (22) 89 09 05 
(71) Zakłady Rowerowe "ROMET", Poznań 
(72) Maćkowiak Mariusz, Łukowski Kazimierz, 

Cichocki Dan 
(54) Lampka tylna, zwłaszcza do rowerów 
(57) Lampka charakteryzuje się tym, że korpus 
/I/ ma wewnątrz umieszczone lustro /3/ z 
występem /5/, za pomoce którego lustro to osa¬ 
dzone jest w użebrowaniu wewnętrznym /7/. 
Korpus /I/ ma na obrzeżu dwa otwory zaczepowe 
/8/ i dźwignię /9/. Szyba /2/ przylegajęca 
do korpusu /I/ ma na swym obrzeżu dwa zaczepy 
/18/, a w swej przedniej części /13/ ukształ¬ 
towana jest w formie soczewki. Szyba /2/ w 
pozostałej swej wewnętrznej części powierzch¬ 
ni ma koliste progi /14/. /I zastrzeżenie/ 

5(51) B65D Ul(21) 88226 (22) 89 09 07 
(71) Fabryka Wyrobów Papierowych, Drezdenko 
(72) Makowski 3an, Dworzyński Zbigniew, 

Pia8ecki Antoni, Makowski Derzy, 
Kurowski Lech 

(54 ) Tacka do wyrobów ceramicznych 
(57) Przedmiotem wzoru Jest tacka z masy pa¬ 
pierniczej, przeznaczona do transportu wyrobów 
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ceramicznych. Tacka charakteryzuje się tym, że 
podzielona jest na sześć pól /6/ przez elemen¬ 
ty rozdzielcze /!/ złączone zë ściankami /5/ 
i element / 2 / złączony jedynie z podstawę 
tacki oraz dwa poprzeczne elementy rozdziel¬ 
cze /3/ złączone ze ściankami / 4 / . W miejs¬ 
cach złączenia ze ściankami elementy roz¬ 
dzielcze mają wyprofilowania /7/. Tacka ma 
wywinięto na zewnętrz krawędzie i zaokrąglone 
naroża. l<8ztałty te zapewniają dostateczne 
sztywność tacki, która skutecznie chroni wy¬ 
roby ceramiczne podczas transportu. 

/I zastrzeżenie/ 

5(51) B65G Ul(21) 83221 (22) 89 09 08 
(71, Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa 
(72) Engwert Witold, Brett Henryk 
(54) śluza do transportu materiałów sypkich 

i granulowanych 
(57) Śluza do transportu materiałów sypkich 
i granulowanych, zwłaszcza do śrutu kostnego, 
charakteryzuje się tym, że łopatki umieszczo¬ 
no sg w tulei osadzonej na wale. Czołowe po¬ 
wierzchnie łopatek przykryte sa tarczami /6/. 
Wał ułożyskowany jest z jednej strony na kul¬ 
ce /!/ a z drugiej strony w panewce /9/, osa¬ 
dzonej w obudowie /10/ w której usytuowana 
jest dławica /li/. /I zastrzeżenie/ 

12 6 

5(51) B66B Ul(21) 88198 (22) 89 09 01 
(71) Sanocka Fabryka Autobusów "POLMO-AUTOSAN" 
(72) Kewalec Marian, Komański Mieczysław, 

Nakonieczny Antoni, Kulczycka Barbara 
(54) Zespół do chwytania nadwozi pojazdów. 

zwŁaszcza autobusów 
(57) Zespół do chwytania charakteryzuje się 
tym, że podzespoły do chwytania /I i 2/ złą¬ 
czone są belką wzdłużną /3/ umieszczoną 
trwale w uchwycie zaczepowym stałym, z dru¬ 
giej zaś strony w uchwycie zaczepowym prze¬ 
suwnym /li/. Podzespoły do chwytanie /I i 2/ 
wyposażone sa, w silnik napędowy /5/, sprzęg¬ 
ło przeciążeniowe /6/, przekładnię pasową / 7 / 
i śrubę pociągową /8/. Haki zaczepowe /9/ sta¬ 
nowią nakrętkę dla śruby pociągowej /8/. 
Uchwyt zaczepowy przesuwny /li/ ma na ścia¬ 
nach zewnętrznych rolki prowadzące boczne, 
powyżej których znajdują się rolki prowadzące 
górne, zaś na ścianach dolnych pod sworzniem 
zaczepowym umieszczona Jest jedna rolka pod¬ 
trzymująca. /2 zastrzeżenia/ 

5(51) B660 Ul(21) 88191 (22) 89 08 30 
(71) Sanocka Fabryka Autobusów HPOLMO-AUTOSAN" 

Sanok 
(72) Kucharz Stefan, Komański Mieczysław, 

Zmarz Marek, Słyszyk Zenon 
(54) Zespół do podnoszenia 1 obracania kad¬ 

łubów nadwozi pojazdów^samochodowych 
(57) Zespół charakteryzuje się tym, że ma ramę 
główną w kształcie prostokąta z bokami krótszy¬ 
mi wystającymi poza jego obrys, na końcach 

\iL Vii. 
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których zamocowane sa rolki podporowe /9/. 
Rama główna wyposażona jest w opory bazowe 
poprzeczne /10/ zamocowane na dłuższych bo¬ 
kach i opory bazowe wzdłużne /li/ zamocowane 
tylko na Jednym boku wystajęcym /8/. Rama 
główna zamocowana Jest do ramki mocującej 

górnej, do której przymocowana jest obrotnica, 
Obrotnica poprzez ramkę mocujące dolna zamo¬ 
cowana jest do podnośnika nożycowego. 
W ramce mocującej górnej i ramce mocującej 
dolnej umieszczony jest zespół blokujący. 

/2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ C 

CHEMIA 1 METALURGIA 

5(51) C01B Ul(21) 88218 (22) 89 09 06 
(71) Biuro Studiów, Projektów i Realizacji 

Inwe tycji Przemysłu Nieorganicznego 
"BIPROKWAS", Gliwice 

(72) Choroszynski dan. Kawa Edward, Froński 
Jacek, Dura Ludwik, Romanpwski Polikarp 

(54) Toplelnik siarki 
(57) Topielnik charakteryzuje się tym, że ma 
ukośne dno /6/, na którym umieszczona jest 
płyta/5/ grzana para, wykonana w postaci 
pikowanego kesonu. Na poziomie najniższej 
części dna znajduje się króciec /7/ wyczyst-
kowy spustowy, zabudowany na pobocznicy cy¬ 
lindra. Wzór rozwiązuje zagadnienie usuwania 
zanieczyszczeń z topielnika. 

/2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

5(51) 0010 Ul(21) 88232 (22) 89 09 07 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

1 Maszyn Włókienniczych "POLMATEX-CENARO", 
Łódź 

(72) Bem Wiktor, Oańczyk Ryszard, Łaski Dózef 
(54) Rynienka przelewowa 
(57) Rynienka przelewowa doprowadzająca wodę 
płucząca na walce operacyjne w procesie cięg-
łego wytwarzania jedwabiu wiskozowego, ma w 
przekroju poprzecznym kształt litery V z za-
okręgleniem stanowiącym dno /3/ rynienki, w 
którym wykonane sa przetłoczenia /4/ usytuo¬ 
wane w osi wycięć przelewowych /2/, powodu¬ 
jąca odpowiednie ukierunkowanie i rozprowa¬ 
dzanie wypływającej przelewami wody. 

/I zastrzeżenie/ 

5(51) D05B Ul(21) 88163 
(71) Zakłady Metalowe "ŁUCZNIK 
(72) Krupa Stefan 
(54) Wodzik przyciagacza nici 

(22) 89 08 28 
', Radon 

(57) Wodzik składa się z trzech części i czopa 
/I/, wałka /2/ i łącznika /3/ z tworzywa 
sztucznego. /I zastrzeżenie/ 
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BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

5(51) E048 
A01G 

U1(21) 88204 (22) 89 09 01 

(71) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 
Zakład Doświadczalny Mechanizacji 
Ogrodnictwa, Skierniewice 

(72) Jędrachowicz Tadeusz 
i 54) Zacisk 
(57) Zacisk ma zastosowanie Jako element łę-
częcy do przesuwnych ekranów termoizolacyjnych 
i cieniujących w szklarniach. 

Zacisk składa się z uchwytu /!/ i zgar¬ 
niacza /2/, poleczonych śrubę /3/ z nakrętkę 
/4/. Uchwyt /I/ służy do wciśnięcia rurki a 
wycięcie /5/ do wprowadzenia linki napędowej, 

/I zastrzeżenie/ 

fig 1 

•1) E04G Ul(21) 08223 (22) 89 09 06 
1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowa 

"LIFTING" Sp. z o.o. Jelenia Góra 
:•.') Jeleński Stanisław, May Józef 
-i) Rama klinująca 
7) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
u »truowania ramy klinującej strop. Rama 

klinująca charakteryzuje się tym, że do ką¬ 
townika nośnego /I/ na zewnątrz przyspawane 
sa dwa płaskowniki zewnętrzne / 2 / a pomiędzy 
nimi przyspawane sę dwa płaskowniki wzmacnia¬ 
jące /3/. /I zastrzeżenie/ 

5(51) E04G Ul(21) 88224 (22) 89 09 06 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 

"LIFTING" Sp. z o.o., Jelenia Góra 
(72) Jeleński Stanisław, May Józef 
(54) Rama podnosząca 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
skonstruowania ramy podnoszącej stropy z moż¬ 
liwością ^ej wielokrotnego użycie. 

Rama podnosząca konstrukcję stropu cha¬ 
rakteryzuje się tym, że do dwóch listew pod¬ 
łużnych /I/ 2 Jednego końca przyspawano pop¬ 
rzecznie ceownik usztywniający /3/ a z dru¬ 
giego skośnie dwie nośne belki /2/ obejmujące 
słup /6/ a w środkowej części listew podłuż¬ 
nych /I/ do každej przyspawano podłużne nak¬ 
ładki /4/ do k-órych przyspawano pręty /5/. 

/I zastrzeżenie/ 
f 

5(51} E04G Ul(21) 88225 (22) 89 09 06 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 

"LIFTING" Sp. z o.o., Jelenia Góra 
(72) Oeleński Stanisław, May Józef 
(54) Rama podnosząca 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skons¬ 
truowania ramy podnoszącej stropy z możliwością 
jej wielokrotnego użycia. 

Rama podnoszące konstrukcję stropu charak¬ 
teryzuje się tym, że do dwóch listew podłuż¬ 
nych /!/ z Jednego końca przyspawano poprzecz¬ 
nie ceownik usztywniający /3/ a z drugiego 
prostopadle dwie nośne belki /2/ obejmujące 
słup /6/ a w środkowej części listew podłuż-
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nych /I/, do każdej przyspawano podłużne na¬ 
kładki /4/, do których przyspawano pręty /5/< 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) E05F Ul(21) 87631 (22) 89 06 19 

(7'i) Majewski Bogusław, Poznan; Jankowski 
Piotr» Poznań . 

(54) Naoed drzwi 

i 57) Napęd zawiara wal napędzający z kołem 
łańcuchowym napędzającym /2/, połgczony z ko¬ 
łem łańcuchowym wolnym /15/ za pomoce łańcu¬ 
cha /15/ z przymocowanym do niogo wózkiem /17/, 
Na oprawie łożyskowej ossdzona jest dźwignia 
dwuraniieïina /7/ zaopatrzona w wykonane na jed¬ 
nym z ramion wycięcia /8/ obejmujące dźwignię 
czujnika /9/, przy czym jej drugie ramię ma 
na końcu zamocowany ogranicznik /10/ stano¬ 
wiący punkt mocowania sprężyn /li/, których 
wolne końca połączone &ą poprzez śruby usta¬ 
lające /12/ z obudowa napędu. Między wałem 
napędzającym i ogranicznikiem /10/ w dźwigni 
dwuramienn*»j /7/ utwierdzona jest oá z ułoźys-
kowanym na niej kołom łańcuchowym pośrednim 
/la/. /I zastrzeżenie/ 

5(51) E21C Ul(21) 08170 C22) 89 08 29 
(71) Przedsiębiorstwo eksploatacji Węgla 

POŁUDNIE" Kapálnia Węgla Kamiennego 
"KYMER", Rybnik 

(72) Htirok Dacek, Pyszny Eryk, Dziuba Bogdan, 
Zimoń Henryk 

(^4) P^'iporoyvo s t o la i-: •L_ílY_^£§iiil££n. S—S.'ESíilLl niżowa fi ej jcTb uuő'.vy os tonowej 
(57) Podporowe stojaki mają cylinder / I / z 
dnem, .. f-rtóryin pj-zesuwnie osadzany jest árod-

kowy rdzennik / 3 / , majęcy w środku przesuwnie 
umieszczony rdzennik /10/, zakończony wewnęt¬ 
rzne tuleję /12/, która ma w przedniej części 
wewnętrznej powierzchni cylindrycznej, na 
całym obwodzie, pierścieniowe wycięcie pozwa¬ 
lające na osadzenia w nim uszczelki tłoczyska, 
rozpartej dociskowym pierścieniem, umoźliwia-
jęcej podwójne uszczelnienie rdzennika /10/. 

/I zastrzeżenie/ 

5(51) E21D Ul(21) 88193 (22) 89 08 31 
(71) Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla 

"PÓŁNOC" Kopalnia Węgla Kamiennego 
"SIEMIANOWICE", Siemianowice 

(72) Busko Edward, Oanus Konrad, Klabisz 
Piotr, Maroń Tomasz 

(54) Podest do wykonywania obudowy wyrobisk 
korytarzowych 

(57) Podest zawiera płytę nośna w kształcie 
trapezu, która połączona jest przegubowo, za 
pomocą zawiasów /4/ z dwudzielne obejma /3/ 
osadzone na wysięgniku /5/ kombajnu. Krawę¬ 
dzie płyty nośnej wzmocnione sę kątownikiem 
/!/, którego pionowy bok stanowi krawężnicę 
/8/ płyty nośnej. Wzdłuż dwóch boków płyty 
nośnej osadzone sa ochronne balustrady /2/ a 
wzdłuż pozostałych boków rozciągnięte sg 
ochronne łańcuchy /10/, zaczepiane do balus¬ 
trady /2/. /I zastrzeżenie/ 

5(51) E21D Ul(21) 88199 (22) 89 09 01 
(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji, Automaty¬ 

zacji i Elektroniki Górniczej 
"POLMAG~EMAG", Fabryka Zmechanizowanych 
Obudów Ścianowych "FAZOS", Tarnowskie 
Góry 

(72) Dziuk Jan, Pełka Hubert, Pfaf 3an, 
Spałek Kazimierz 
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f54) Osłona zawałowa górniczej obudowy 

zmechanizowanej 

(57) Osłona ma przymocowane od zewnętrz do 
płyty grzbietowej /5/ kilka równoległych do 
siebie listew /&/ usytuowanych wzdłużnie. 
Listwy /&/ w przekroju poprzecznym maję 
kształt zbliżony do klina. /5 zastrzeżeń/ 

¥ 
5(51) E210 Ul(21) 88200 (22) 89 09 01 
(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji, 

Automatyzacji i Elektroniki Górniczej 
"POLMAG-EMAG", Fabryka Zmechanizowanych 
Obudów Ścianowych "FAZOS", Tarnowskie 
Góry 

(72) Dziuk Dan, Grzembka Helénái Pfaf Oso, 
Blerzuński Henryk 

(54) Wysuwna osłona zawałowa górniczej 
obudowy zmechanizowanej 

(57) Wysuwna osłona charakteryzuje się tym, 
że płyta pozioma /I/ przymocowana jest do 
płyty pionowej /2/ poniżej jej górnsj krawędzi 
/S/ i wsparta Jest dodatkowymi żebrami /9/ 
usytuowanymi ukośnie od blachy pionowej w dół. 

/4 zastrzeżenia/ 

ii 

5(51) E210 Ul(21) 88231 (22) 89 09 07 
(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji, 

Automatyzacji i elektroniki Górniczej 
"POLMAG-EMAG", Centrum Mechanizacji 
Górnictwa "KOMAG", Gliwice 

(72) Szopka Hubert, Romanowicz Stanisław, 
Szyguła Marek 

i54) Stropnica tvychylno-wysuwna obudowy 
porniczej 

(57) Stropnica charakteryzuje się tym, że do 
części wysuwnej stropnicy /4/ jest zamocowana 
dźwignia /I/, d ° której przytwierdzony jest 
siłownik hydrauliczny /!/ wychylania osłony 
/3/ ociosu. Dźwignia /!/ prowadzona jest w 
prowadnicach /2/, które zanocowano są do dol¬ 
nej części wychylnej stropnicy /5/. 

/2 zastrzezania/ 

11 Xl A/ 

4(51) E2Í U1Í21) D0093 (22) 89 08 11 
1 MADA", (71) Kopalnia Węgla Kamiennego 

Wodzisław Slgski 
(72) Krzempek Franciszek, Brudny Ryszard 
(54) Urządzenie do zdalnego odcinania i zasi¬ 

lania medium w rurociągach kopalni 
głębinowej 

(57) Urządzenie ma zawór grzybkowy /I/, w 
którego gwintowane gniazdo /2/ jest wkręcony, 
łęcznik /3/ dwustronnie gwintowany. Na ła.cz-
nik /3/ jest nakręcony cylinder siłownika 
/4/, zamknięty z drugiej strony piaskę nak¬ 
rętka. /5/. Przez centryczny otwór wewnętrzny 
/3c/ łącznika /3/ jest prowadzony przesuwnie 
wałek /9/ tłoka /7/ z manżetę zewnętrzna /8/, 
zakończony grzybkiem zaworowym /10/ z gumowe 
uszczelkę /li/ podparte pierścieniem. Wew-
nętrz cylindra siłownika /4/ jest umieszczona 
centrycznie sprężyna zamykajęca /14/ rozparta 
pomiędzy ściankami tłoka /7/ i płaskiej nak¬ 
rętki /5/. /2 zastrzeżenia/ 
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DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; 
TECHNIKA MINERSKA 

4(51) F16L Ul (21) 86333 

(75) Oekrzyckl Józef, Zabrzeg 

(22) 89 02 01 

(54) Zestawienie złącza Instalacji wodocią¬ 
gowej domowej 

(57) Zestawienie złącza Instalacji wodociągo¬ 
wej charakteryzuje się tym, że rurowy przewód 
/ 2 / zaciśnięty nakrętka / 4 / i stożkowe tuleję 
/5 / na rowkowej końcówce trójnika / I / umiesz¬ 
czony jest w ochronnym płaszczu / 3 / , który me 
postać karbowanej rury z tworzywa sztucznego. 

/ I zastrzeleni©/ 

2 5_J_ / 

rrr r i ! \ 
! t \ 

5(51) F17C U1(21) 88216 (22 ) 89 09 06 

(71) Instytut Górnictwa Naftowego i 
Gazownictwa, Kraków 

(72) Szymbara Tadeusz, Tomklewicz Wojciech, 
Lubaś Dan, Kandefer Tadeusz 

i54) Zamknięcie wysokociśnieniowego zbiornika 
gazowego 

(57) Zamknięcie wysokociśnieniowego zbiornika 
gazowego, zwłaszcza zbiornika z gazem ziemnym, 
charakteryzuje się tym, że stanowi go płyta 
/2/ z podtoczeniem górnym /2a/ i tíworaa rowkami 
/2b/, osadzona w szyjkowym zgrubieniu /!/, 
zaryglowana dzielonym pierścieniem ryglującym 
/i/, umieszczonym równocześnie ws wpuście» 
/la/ i w* podtoczeniu /2a/„ przy czym uszczel¬ 
nienie płyty /2/ w zgrubieniu szyjkowym /I/, 
stanowią pierścienie elastyczna /4/, korzyst¬ 
nie o przekroju kołowym, umieszczone w row¬ 
kach /2b/ płyty /2/. /I zaetrzezanie/ 

ife-J^Łł^^;/v:y^;vv;/^ 

5(51) F24H Ul(21) 88205 (22) 89 09 02 
f75) Dudziński Oózef, Zaniemyśl 
(54 ) Piec centralnego ogrzewania z wymiennym 

l"™1 ' "~™ ' zwŁąszcza do spalania wi<ładem grze.1 nym, 
ocTpadáw drewna 

(57) Piec charakteryzuje się tym, że komora 
spalania /2/ wyposażona jest w wymienny, 
otwarty pojemnik /5/ umieszczony na ruszcie 
wodnym /Z/ i zaopatrzony we współśrodkowo 
usytuowany kanał spalania /&/. Ścianki kana¬ 
łu /6/ oraz ściany 1 dno pojemnika /5/ maję 
otwory /7/. /I zastrzeżenie/ 

5(51) F26B Ul(21) 88228 (22) 89 09 07 
(71) Wojewódzkie Przsdsiębiorstwo Przemysłu 

Zbożowo-Młynarskiego, Zielona Góra 
(72) Mysakowski Mieczysław, Sorowczak Andrzej, 

Podolak Włodzimierz, Stachowiak Zenon, 
Kisrnożycki Leszek 

(54) Urządzenie do fluidyzacyjnego suszenia 
I "scnTadzanis materiałów sypkich" 

(57) Wzór użytkowy dotyczy urządzenia do flu¬ 
idyzacyjnego suszenia i schładzania materia¬ 
łów sypkich, zwłaszcza produktów spożywczych. 

Urzędzenie składa się z dwóch fluidyza¬ 
cyjnych komór: suszarki /!/ i schładzarki /2/. 
Obis kasnory maję dziurkowane sita /5/ z otwo¬ 
rami nakrytymi krążkami oraz umieszczone w 
czołowych ścianach powietrzne zawory w postaci 

xjwefrœ 
1 k 
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otworów zamykanych niecentrycznie łożyskowa¬ 
nymi klapkami. Na klapach mocowań« sa regula¬ 
cyjne ciężarki, natomiast usytuowana nad otwo¬ 
rami sit /S/ krezki mocowane sa na obrzeżach 
otworów nitami z podkładkami. 

Komora schładzarki /2/ połączona jest 
dodatkowo z komora suszarki /I/ powietrznymi 
kanałami /17/ przechodzącymi przez filtr /15/ 
oraz nagrzewnicę /16/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F28C Ul(21) 88011 (22) 89 08 02 
(71) Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji 

Rafinerii Nafty "BIPRONAFT , Kraków 
(72) Kusiak Fryderyk, Florczyk Stanisław 
(S4) Chłodnia kominowa 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest ehłod-
nla kominowa z zamkniętym obiegiem wody sto¬ 
sowana w blokach energetycznyon do eksploata¬ 
cji całorocznej. 

Chłodnia charakteryzuje się tym, że wo¬ 
kół zewnętrznego obrysu płaszcza /I/ chłodni 
na betonowym fundamencie /4/ chłodni umiesz¬ 
czone eę w pozycji pionowej wymiennika ciepła 
/2/, uszczelnione od góry płaszczsm żelbeto¬ 
wym /5/, zawierajęce ramę stalowe, w której 
jest umlsezozony pakiet rur ożebrowanych, 
zasilanych wodę z układu chłodzenia turbin 
za pomoce rurociągów /6/. Chłodnia jest wspar¬ 
ta na betonowym fundamencie za pomoce słupów 
stalowych /3/. /I zastrzeżenie/ 

5(51) F2BF Ul(21) 88206 (22) 89 09 04 
(75) Woániak Jarzy, Grodzisk Maz. 
(S4) Element grzejny •/ : 
(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie op¬ 
racowania konstrukcji elementu grzejnego, da-
Jęcego się osadzać w dowolnej ilości na rurze 
grzejnika. 

Element grzejny charakteryzuje eię tym, 
że stanowi monolit w kształcie kwadratu wy¬ 
konanego z aluminium i ma centrycznie usytu¬ 
owany otwór /2/ i kołnierz /3/, przy czym 
płaszczyzny /A i 5/ maję występy /6/ w kształ¬ 
cie trójkęta, rozmieszczone równolegle. 

/I zastrzeżenie/ 

1 

JZ 

fig.1 ! B 

. <t> m lA—Al A A A .A A \A 

4(51) F41F U1(21) 87427 (22) 89 05 30 
(71) Ośrodek Oadawczo-Rozwojowy Sprzętu 

Mechanicznego, Tarnów 
(72) Dzikowski Andrzej, Czsrmak Stanisław, 

Swiętek Tadeusz, Gałuszka Marek 
(54) Morska armatą przeciwlotnicza z chłodzo¬ 

nymi ludami 
(57) Morska armata przeciwlotnicza charaktery¬ 
zuje się tym, że ma mechanizm /17/ ręcznego 
przeładowania, który jest zamocowany rozłęcz-
nie na bocznej powierzchni jednego z amorty¬ 
zatorów od strony zasilanie amunicję, a lufa 
ma wzdłużne chłodzęce rowki wykonane ne frag¬ 
mencie jej obwodu, usytuowane w tylnej jej 
częeoi za nabojowe komora, które to rowki po-
łęczone sę z obniżeniem lufy tylko od strony 
nabojowej komory i wzdłużne kenałki oraz pop¬ 
rzeczne kanałki wykonane na fragmencie jej 
obwodu, usytuowane zs obniżeniem lufy, przy 
czym Kanałki te tworzę zamknięty labirynt po-
łęczony z promieniowymi otworami wykonanymi 
w gazowej komorze. /3 zastrzelenia/ 
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DZIAŁ O 

FIZYKA 

5(51) 001D Ul(21) 88176 (22) 89 06 29 
(71) Politechnika Gdeńeka, Gdańek 
(72) Lipnioki Marek 
(54) Spoinomlerz 
(57) Spolnoffllerz według wzoru ełuzy do pomiaru geometrycznych parametrów epoin różnego typu oraz do kontroli krawędzi blach przygotowanych do apawania. Spolnomlerz charakteryzuje ale tym, te do płytki /I/ bazowej z Jednej atrony jeat za¬ mocowana trójramienna obrotowa płytka /12/, 
tůé z drugiej strony jeet zamocowana auwliwie linijka /7/ z dwoma roboczymi końcami. Płytka bazowa /!/ ma od etrony obrotowej płytki /12/ trzy akale biegunowe /C/, /D/, /E/ # zaś od etrony linijki /7/ ma dwie ekale liniową« Krawędź boczna /3/, krawędź bazowa /A/ oraz krawędzie naroży /5/ płytki bazowej /!/ eę krawędziami roboczymi, przyetawianymi odpo-wlednlo do powierzchni epawanych elementów. Obrotowa płytka /12/ albo linijka /7/ ałuty do pomiaru odpowiedniego parametru połęcze-nla. /5 zaatrzezen/ 

5(51) 001N Ul(21) 86211 (22) 89 09 06 
(71) Werezawekle Przedelębloretwo Budowniotwa 

Hydrotechnicznego 1 Robót Fundamentowych 
"HYDROBUDOWA", Nowy Dwór Maz. 

(72) Kledyńeki Zbigniew, Łedyzyńeki Kazimierz 
(54) Przyrząd do nieniezczaoych badań 

f i k i t Łaj 
o 
e y 

wytrzymatoeçi na fciakanie f ją 
zawlaeinv. zwtaazcza lžocementowe.1 

(57) Przyrząd charekteryzuje eię tym, ze do 
głowicy /I/ w keztałole ściętego etożka od 
dołu przymocowany Jaet wgłębnik /2/ zakończo¬ 
ny etoźklem o kacie wierzchołkowym 120°, aa« 
jeoy nacięcia rozmieezczone w równych odetę-
paoh, a od góry do głowicy przymocowana Jeet 
prowadnica /A/ z otworami /a/ na zawleczkę 
/6/ przeetawnę do uatalanla wysokości apada-
nia bojaka /7/, a ponadto w górnej części 
prowadnicy /A/, pomiędzy dwiema atałyml zaw¬ 
leczkami /8 i 9/, znajduje eię przeauwna tu¬ 
leja /IO/. /i za a trze że nie/ 

5(51) G01R Ul(21) 89061 (22) 89 12 21 
(71) Ośrodek Badawozo-Rozwojowy Urzędzeń 

Sterowania Napędów, Toruń 
(72) Wyka Oózef 
(54) Głowica pomiarowa 
(57) Głowica charakteryzuje eię tym, te ekła-
da ale z płyty /I/, w której a« usytuowane 
równolegle trzy zeepoły urzędzeń pomiarowych, 
po dwa urządzenia w Jednym zeapole. Wazyatklt 
urzędzenia aa zbudowane podobnie 1 każda z 
nioh ma tulejkę /2/ zakończone kołnierzem 
przytwierdzonym do płyty /!/. Wewnętrz tulej¬ 
ki /2/ Jeet umleezczony korek/3/, eprężyna 
/5/ 1 elektroda /A/ o pieskiej powierzchni 
etykowej. Tulejki /2/ eę mocowana rozłęcznle 
od wewnętrz do- płyty /I/, która etanowi górne 
część obudowy głowicy. Pomiędzy poazczególny-
mi tulejkami /2/ eę umooowane izolacyjne 
przegrody /15/. /2 zaatrzeienia/ 

5(61) G08B Ul(2l) 88220 (22) 89 00 08 
(76) Sołtyńekl Wieałew, Dębroweki 3erty, 

W a r e z a w a . . • _ -•.. . i . . .•.-.• :t ••• :' t 

(84) Ciulnik dvmu 
(67) Czujnik dymu złożony jeat z dwóch perfo¬ 
rowanych cylindrów* zewnętrznego /I/ 1 wew¬ 
nętrznego /£/• Cylindry zamknięte a« z obu 
etron nakładkami /3/« w która wbudowane eę 
elementy optoelektroniczne« Wewnętrz cylindra 
wewnętrznego /2/# w przeetrzeni niędzy opto¬ 
elektronicznym odbiornikiem /A/ a nadajnikiem 
/6/ umieezczpny jeet układ optyczny /6/ w ta¬ 
kiej odległości, aby odbiornik /'A/ był w ognia-
kowej układu optycznego /6/. /I zoetrzężenie/ 
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5(51) G09F Ulf2i) 88230 (22) 89 09 07 
(75) Filipiak Marek, Długołęka 
(54) Nakładka ozdobna 
(57) Przedmiotem wzoru Jest nakładka ozdobna 
przeznaczona do umieszczania w miejscach 
gdzie występuje zagrożenie przytrzaśnięcia 
palców lub zamierza się uzyskać efekt rozámie-
szajęcy. Nakładkę stanowi wykonana z twardego 
elastycznego tworzywa część zewnętrzna imitu¬ 
jąca po zewnętrznej stronie zestaw końców pal¬ 
ców ludzkich, posiadających zmarszczki i nale¬ 
piona paznokcie /3/. Po wewnętrznej stronie 
część zewnętrzna ma gniazda /A/ do umocowania 
elementu /5/ w kształcie niepełnej litery U. 
Element /5/ przeznaczony jest do zamocowania 
nakładki do krawędzi określonej powierzchni« 
Wycinki stanowiące paznokcie /3/ powleczone 
s;? warstewkę o własnościach odblaskowych. 

/3 zastrzeżenia/ 

FI6.1 FI6.2 FI6.3 

D Z I A Ł H 

ELEKTROTECHNIKA 

4(51) H01H Ul(21) 88094 (22) 89 08 11 
(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "1 MADA", 

Wodzisław Śląski 
(72) Mancel Zdzisław, Szczurek Paweł, 

Strózik Władysław, Krzempek Alojzy 
(54) Blokowany łącznik ręczny, ognloszczelny 

kopalnianych obwodów elektroenergetycz¬ 
nych 

(57) Łęcznlk ma w komorze głównej obudowy 
ognioszczelnej zabudowany obok rozłęcznika 
trójbiegunowego /3/ łącznik krańcowy /5/ obwo¬ 
du blokady, sprzężony z krzywka, /9/ przymoco¬ 
wana odpowiednio do ośki pośredniej /7/ osa¬ 
dzonej na pokrętle /3a/ rozłęcznika trójbiegu¬ 
nowego /3/. Na główce /7b/ ośki pośredniej /7/ 
Jest osadzona stopa pokrętła łęcznika /8/, 
zamocowanego obrotowo w pokrywie /Id/ komory 
głównej obudowy ognioszczelnej. 

/2 zastrzeżenia/ 
Id S 

4(51) H01H Ul(21) 88169 (22) 89 08 28 
(75) Pogonowski Dan, Katowice 
(54) Bezstykowy przekaźnik ciśnienia 
(57) Przekaźnik ma membranę /!/, która przez 
podkładkę /2/ jest dociskana oprawę /3/ do 
korpusu /4/. W oprawia /Z/ jest zamocowany 
zbliżeniowy przełącznik bezstykowy /5/. Ele¬ 
ment podpierający /6/ jest umieszczony prze-
suwnle w taki sposób, że Jego skok jest nieco 
większy od tolerancji strefy działania zbli¬ 
żeniowego przełącznika bezstykbwego /5/. 

/I zastrzeżenie/ 

5(51) HOIR Ul(2l) 88179 (22) 39 08 29 
(71) Zakłady Teleelektroniczne 

"TELKOM-TELFA", Bydgoszcz 
(72) Kwiecień Stanisław 
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(54) Przyłącze 
(57) Przyłącze ma korpus /2/, wyposażony w 
elementy stykowe /!/ w postaci spiralnych 
sprężyn, osadzony w obudowie /!/ w kształcie 
korytka, do której zamocowane jest ruchoma 
klamra /4/. W ścianach obudowy wydzielone sa 
sprężyste uchwyty /&/ zagięte na końcu do 
wnętrza obudowy /!/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H05B 

1 I 
Ulf2l) 88190 (22) S9 08 30 

(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji, 
Automatyzacji i Elektroniki Górnictwa, 
"POLMAG-EMAG", Rybnicka Fabryka Maszyn 
"RYFAMA", Rybnik 

(72) Bober Dan 
(54) Grzejnik elektryczny, zwłaszcza do 

ogrzewania kabin dźwigów — — — 
(57) Grzejnik ma obudowę /!/ wypełnione żaro¬ 
odporny, betonowy ma 68, w której zatopiona 
jest grzejna spirala» Obudowę /I/ 3-amyka od 
góry wieko /4/, którego powierzchnia ma wzdłut-
ne, pionowe żebra /5/, Dłuższe ścfenki /a/ 
obudowy /I/ maja przytwierdzone uchwyty /6/. 
Krótsza ścianka /b/ ma przytwierdzony pojem-
nik / 7 / , w którym mieści się termostat i 
przewody łączące grzejnik ze źródlen prądu. 

/I zastrzeżenie/ 

T J. 

5(51) H05K Ul(21) 38171 (22) 09 08 2% 
(71) Łódzkie Zakłady Radiowe, ł.ódż 
(72) 3anaszek Stanisław 
(54) Stelaż 
(57) Stelaż jest zbudowany z bocznych ścianek 
/I/, dna /3/ i tylnej ściany /2/ łączonych zo 
sobg czteropłaszcsyznowymi, montażowymi list¬ 
wami /4/, orzy czym rf-> bocznycJ- ścianek /!/ n; 
górnej krawędzi ag przymocowane k*jtow& lištny 
/ Q/ . /1 T a :t. t r za żenić/ 

5(51) H05K Ul(21) 88937 (22) 89 12 11 
(71) Przedsiębiorstwo Ooświadczalno-

-Produkcyjne Elektronicznej Aparatury 
Pomiarowej "EUREKA", Warszawa 

(72) Me tras Władysław, Kutnik Andrzej, 
Piaśkowski Andrzej 

(54) Uc_hwyt boczny uchylny do obudów 
£Tzy7z^^w_jij:sk"t ronicznyc ń" 

(57) Uchwyt zbudowany jast z korpusu /I/ i 
rękojeści /2/. Ramiona boczne rękojeści /2/ 
maja osadzone osie /3/, których jedne końce 
umiejscowione sa w otworach /IO/ korpusu /I/, 
a ns drugich końcach maja przymocowane prosto-
padle sworznie / 4 / . 

Sworznie / 4 / stykają się z blacha spręży¬ 
nująca /5/ zamocowane pod katem 45 stopni we 
wgłębieniu tylnej powierzchni korpusu /!/. 

Fic.f 



Nr 12 /430/ 1990 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 89 

Zewnętrzna powierzchnia korpusu /I/ Jest 
wklęsła w stosunku do bocznych krawędzi na 
głębokość równe grubości rękojeści /2/. Na koń¬ 
cach ramion bocznych rękojeści /2/ na qornych 

ich powierzchniach znajduję się występy /6/, 
dla ustawienia tej rękojeści /2/ w stania 
otwartym, prostopadle względem czołowej po¬ 
wierzchni korpusu /!/. /3 zastrzeżenia/ 

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

W BUP nr 6/90 na stronie 57 w zgłoszeniach nrnr 281062 i 274693 zostały pomyłkowo 
zamienione rysunki« 

W zgłoszeniu nr 281062 - Urządzenie sterująca peryferyjna— powinian być zamieszczony 
poniższy rysunekt 

W zgłoszeniu nr 274693 - Sposób stabilizacji wielkości elektrycznych, zwłaszcza 
trójfazowego odbiornika elektrycznego oraz stabilizator wielkości elektrycznych, zwłaszcza 
trójfazowego odbiornika elektrycznego - powinisn być zamieszczany rysunek jak niżej. 

7 



Wykaz numerowy zgłoazonych wynalazków opublikowanych w BUP Nr 12/1990 

Nr 
zgłoszenia Int. Cl4 Strona 

1 2 3 

273302 A23P 4 
274200 A47J 6 

274876 C25D 40 

2758O5 D6 6C 25 

276042 EOiłD 44 
276O5O H02H 66 
27ÓU51 H04H 69 

276052 H0 3J 68 

276053 G01N 60 
276054 GO5D 63 
27 6 05 5 F 4 I B 56 
276 05 6 Fił1B 56 
276057 B23C 16 
276058 B2.5I 19 
276059 D60P 21 
27ÓOŐO C12C 38 
276061 B03B 14 
276062 FI6D 49 
276063 GO5B 6 3 

276 06'ł E0'łG 4 6 

276O66 liO4M 6 9 

276067 F22B 53 
27607 1 HO 31 6 7 

27 6 a; 2 Ü02D 4 3 

276074 F1ÓIÍ 5 0 

276075 nom 6 5 

276076 D01D 6 

276077 EOiłC 4 5 

27607fi EO4B 4 4 

276079 IIOiłM 70 
2760ÍJ0 E21D 46 
276OÍ31 F25B 55 
2760»2 X2%, 4 

276063 HO 1C 6 4 

276084 Û01F 10 

276089 C02F 2 6 

276090 F27B 55 

27609 1 F16L, 52 

27609 2 F15B 48 

27ÓO93 C07C 29 

276095 J30 1H 9 

276097 BO7B 1 3 

276090 CO7C 3 0 

276099 GO IB 5 7 

276100 E O 4 B 4 4 

270101 E04ll 4 4 

276 102 HO 4M 7 0 

270 10 ił B23K 1 6 

270 H> 5 1J2 3K 1 6 

276 100 C 10L 3 7 

Nr 
zgłoszenia Int. Cl4 Strona 

1 2 3 

276IO7 C02F 27 

27 6.108 G01F 58 

276IO9 B65G 2 4 

276IIO B25B 1 8 

276112 B01D 9 

276113 F23J 54 

276II6 C11D 26 

276117 C10L 37 

276118 A6IB 6 

276119 G01D 58 

27612O H0*J 67 

276121 FIÓK 51 

276125 C09B 33 

276126 C09B 33 

276127 C09B 34 

276128 OO9B 34 

276129 C09B 34 

27613O C09B 34 

27613I C09B 35 

276132 C09B 35 

276134 CO4K 29 

276136 E21F 46 

.276137 A47B 5 

276138 A f.7B 5 

• 276139 DO6B 42 

2?6iiłO H0111 65 

276i4i F1ÓD 49 

276i'ł2 C04B 28 

276151 B01F 10 

276153 A01K 3 

27615'ł HO3J 69 

276155 1I01S 6 6 

276156 CO4B 2 8 

276157 C23C 39 

276162 B23Q 1 7 

27 6163 CO7C 30 

276164 C07C 30 

276165 C02F 27 

276166 C08L 33 

276169 C02F 27 

276170 A6IG 7 

276176 B02C 11 

276177 F04D 4 7 

276178 F O 4 D 4 7 

276179 D28B 2 0 

27618O C05F 2 9 

2761S1 II01F 6 5 

276182 «4.61B 6 

276183 B25Í) 1 9 

276184 BO8B 14 

Nr 

zgłoszenia Int. C l 4 Strona 

1 2 3 

276187 B23D 16 

276188 H04B 69 

276I9O GOIR 61 

276191 BO3B 12 

276192 B26D 20 

276193 CO5G 29 

276194 B24B 18 

276196 B23Q 17 

276197 GO1N 60 

276198 B21B 15 

276199 C01F 26 

2762OO B67B 26 

2762OI II02P 68 

276204 FI6H 50 

2762O5 C09B 35 

276208 C22B 38 

276209 C22B 39 

276213 G09J 36 

276214 B21D 15 

276216 BŐ2B 22 

276219 C08L 33 
27622O C08L 33 
276221 FI6D 49 
276222 CO6B 29 

276223 HO IL 66 

276225 GO IF 58 
276226 F17Ü ' 52 

276227 EO4C 46 

276229 B65D ••,; 23 ::::V 
27623O C05G • • • • • 2 9 : : : : 

276234 G01G 69 
276236 C08J • ; - 3 2 ./ ; 

276238 FI6B 48 

276239 B23JP 
276240 B23P 17 
276244 BO6B 13 
276245 B06B 13 
276246 GOIM 69 
276250 BOÓB 13 
276252 F23N 54 
276256 P23G 53 

276257 E04B 44 
276258 GO6F 63 

276259 GO1R 61 
276260 EO4F 46 
276261 E03D 4 3 
276262 D01H 41 
276264- CO3C 28 

276265 C11D 37 
276266 DO6N 42 



Nr 12 /430/ 1990 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 91 

1 2 3 

f 276267 G0.1N 60 
276268 CO7C 30 
276269 C07C 30 
276272 C02F 27 
276273 G09G 64 
27627** A47C 5 
276282 GO1M 6 0 

27628*+ B01F 1 0 

276287 C3OD 4 1 

276288 C25B 4 0 

276289 B66F 25 
276290 FI6M 51 
276291 F23D 53 
276295 H01C 6 4 

276297 B25J 1 9 
276308 C12N 3 8 

276309 G01R 62 
276310 G01P 61 
276311 G01R 6 2 

276313 B01D g 

276318 G01N 6 0 

276320 A.6IG 7 
276321 B01F 10 
276322 HO5B 71 
27Ó323 C09K 3 7 
276324 DOOM 4 2 

276325 E04B 45 
276326 A23K 4 
276327 A23K 4 

276329 C22B 3 9 

276330 G01B 5 7 

276332 BO5D 1 2 

276333 C25D 4 1 
276334 G01J 5 9 

276335 C02F 2 8 

276336 BO8B 1 4 
276340 F16P 5 2 
27 6341 B26D 2 0 

1 2 3 

276342 F42B 56 
276344 B60J 21 
27 6'+55 FI6F 50 
276456 B01F 11 
276457 C08G 32 
276599 F25D 55 
276827 A01G 2 
278041 C23F 4 0 

279553 C07D 30 
280389 •61B 6 
2807 92 B24D 18 
281021 C07D 31 
281221 A01N 3 
281225 B23K 1 7 

281228 Č25D 4 1 

281230 B63B 23 
281239 F24H 55 
281240 H01F 65 
281251 G02F 28 
281253 B66B 25 
281262 G01B 57 
281269 G01R 62 
281287 EO4B 45 
281302 B22D 15 
281320 H01J 66 
281329 C12N 3 8 

281338 A01D 2 
281339 A01D 2 
281349 A01G 3 
281532 A22G 4 
281576 A61B 7 

281581 C22C 3 9 

281583 C23C 3 9 

2816OI CO3O 2 8 

281617 FI6D 4 9 

281740 C12N 3 8 

281813 B65D 2 3 

1 2 . 3 

281814 A01N 3 
281835 B6IF 22 
281869 B65G 24 
281871 C07D 3 1 
281890 BO U 1 1 

281899 C07D 3 1 

281999 F01D 4 7 

282057 DOółl 42 
282059 AĆ1K 8 

282097 C07F 31 
282197 B25B 18 
282425 II03H . 6 8 

282426 H0 3H 6 8 
282U89 BŐ5Ö 2 3 

282511 B01D 9 
282515 B6IF 22 
282638 BŐ1F 22 
282662 C07H 32 
282Ő94 F15B 4 8 

282709 A62O 8 
28272O C25D 41 
282721 H02J 67 
282745 F1 ÓK 51 
282822 FI6M 52 

28287O E01B 43 
282886 FI6X) 50 
282971 BÓOL 21 
283004 G01B 58 
283O13 ďi OM 37 
283031 B65G 24 
283061 II04M 7 0 

283143 F23II 5 4 

283193 B08B 1 6 

283224 B09B 1 5 

283429 C09B 3 5 

28343O C09B 

1 

3 6 



Výkaz auraorowy z g ł o s z o n y c h wzorów uůytkowyoh o p u b l i k o w a n y c h w BUP Nr 12 /1990 

Nr 
zgłoszenia 

1 

86333 

86826 

87^27 

37631 

87770 

88011 

88 09 3 

8809*» 

88163 

83165 

88167 

88168 

88169 

88 171 

88 ft 2 

88173 

8817 if 

88175 

88176 

88177 

88178 

Int. a
4 

F16L 

A01G 

BO5F 

F28C 

B21F 

II01II 

DO5B 

A01B 

B02C 

A21C 
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