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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
rodzaju 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 uzsadnione 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 dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz
numer strony,
b) wskazać numer zgłoszenia, symbol klasyfikacji patentowej i tytuł wynalazku lub wzoru użytko
wego.
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Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP
Patentowy RP - NBP Oddział w Warszawie
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
Patentowy RP - NBP Oddział Okręgowy w Warszawie
1052-2583-222 cz. 54 dz. 77 rodz. 7811
§ 41 - wpłaty za usługi kserograficzne i mikrofilmowe
§ 43 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw
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1052-2583-139-32 - wpłaty za powołanie biegłego.

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym RP - A1. Niepodległości
skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa
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Nr 16/434/ 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
ST16) 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. W Y N A L A Z K I

DZIAŁ

A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

A1(21) 277416

(22)

89 01 27

4(51) A01G

(75) Piątkowski Ryszard, Szczecin;
Brodzki Andrzej, Warszawa
(54) Kurtyna urządzenia ekranującego,
zwłaszcza do obiektów szklarnio
wych
(57) Kurtyna stanowi układ wielowarstwowy,
który jest złożony z folii poliestrowej /l/
lub folii propylenowej stanowiącej warstwę
nośną, z pokrywającej ją warstwy metalicznej
/2/ oraz z warstwy ochronnej /3/ połączonej
z warstwą metaliczną /2/ za pomocą warstwy
poliuretanowej /4/. Powierzchnia kurtyny
Jest perforowana otworami /5/, których śred
nica wynosi od 0,3 do 2 mm. /5 zastrzeżeń/

A1(21) 277418

(22)

89 01 27

4(51) A01G

(75) Piątkowski Ryszard, Szczecin;
Brodzki Andrzej, Warszawa
(54) Zespół łącznikowo-zabierakowy
urządzenia ekranującego z dwiema
kurtynami, zwłaszcza do obiektów
szklarniowych
(57) Zespół charakteryzuje się tym, że ma
drugi łącznik /4/ osadzony przesuwnie na

prowadnicy /5/ i połączony z zabierakiem /3/
pierwszego łącznika /l/ za pomocą sprzęgła
/6, 9/ umożliwiającego kolejne sprzęganie
i odsprzęganie łączników /4, 1/ przy każ
dym kolejnym rozsuwaniu kurtyn.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 277501

(22)

89 01 30

4(51) A01H

(71) Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja,
Kraków
(72) Bach Anna
(54) Sposób rozmnażania roślin hiacyntów
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że hiacyn
ty są rozmnażane z warstwy tkanek epidermalnych
i subepidermalnych pobieranych z liści w kul
turach in vitro. Na tkankach tych powstają 1liściowe pędy, które chłodzi się w celu uformo
wania cebul przybyszowych.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 277543

(22)

89 02 02

4(51) A01K

(75) Zembowicz Wojciech, Warszawa
(54) Przelotka, zwłaszcza wędkarska
(57) Przelotka charakteryzuje się tym, że sta
nowi ją sprężyna śrubowa wielozwojowa, której
Jedna część /1/ zwojów jest prawoskrętna, a dru
ga część /2/ zwojów jest lewoskrętna.
Zamocowana do wędziska pozwala na rozło
żenie wędziska na segmenty bez rozbrajania żył
ki z zamocowanego na niej osprzętu.
/1 zastrzeżenie/
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(22)

89 11 03

5(51) A01M

(71) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa,
Skierniewice
(72) Bera Bolesław, Doruchowski Grzegorz,
Michalak Zygmunt
(54) Opryskiwacz sadowniczy
(57) Przedmiotem wynalazku Jest opryskiwacz
sadowniczy przeznaczony do chemicznej ochro
ny sadów. Opryskiwacz charakteryzuje się tym,
że na podwoziu /l/ opryskiwacza ustawiona
jest konstrukcja wsporcza /10/ pionowej ścia
ny /11/, przy czym górna cześć ściany /11/
wyposażona jest w rolki /12/, zamocowane obro
towo na belce /13/, zaś na rolkach /l2/ za
wieszona jest rama nośna /l4/. Na bocznej
części podwozia /l/ umieszczona jest kon
strukcja wsporcza /15/, na której zamontowa
na Jest obrotowo na sworzniu /l6/ dźwignia
/17/, której jedno ramię połączone jest z
tłokiem siłownika /18/, a drugie wyposażone
jest w podwójne koło linowe /19/,przez któ
re przechodzą dwie liny /20/ i /2l/.
Lina /20/ umocowana jest jednym końcem
na stałe do wspornika koła linowego /23/, a
drugim końcem na stałe do końca ramy nośnej
/14/, za pośrednictwem koła linowego /l9/ i
/23/. Lina /2l/ umocowana jest jednym końcem
na stałe do koła linowego /24/, a drugim koń
cem poprzez koło linowe /19/, /24/ i /25/ do
końca ramy nośnej /14/. /1 zastrzeżenie/

A1(21) 277462

(22)

89 01 30

4(51) A01N
C12N

(71) Északmagyarországi Vegyimürek,
Sajóbábonyi, HU
(54) Sposób wytwarzania mikro- i makroorganizmów przeprowadzających odtruwanie
1 sposób zmniejszania działania uszka
dzającego rośliny uprawne przez tiolokarbaminiany i acetanilidy
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwa
rzania mikro- i makroorganizmów przeprowadza
jących odtruwanie, które są użyteczne do
zmniejszania działania uszkadzającego rośliny
uprawne, a który obejmuje poddanie naturalnych
lub sztucznie genmanipulowanych mikro- i ma
kroorganizmów związkami o ogólnych wzorach 1
do 7, w których R1 R2 i R3 mają poniżej podane

3

znaczenie i zastosowanie żywych w ten spo
sób wytworzonych organizmów przeprowadzają
cych odtruwanie do obróbki ziemi uprawnej w
stanie świeżym albo po zabezpieczeniu przez
liofilizację, albo zastosowanie na nośniku,
albo po obróbce rozdrabniającej, pulweryzacji, ekstrakcji lub suszeniu, przed lub rów
nocześnie z albo po obróbce środkiem chwa
stobójczym zawierającym tiolokarbaminian o
wzorze ogólnym 1, w którym R1 i R2 takie sa
me lub różne oznaczają grupę C1-6alkilową
lub C3-6cykloalkilową albo R1 i R2 razem z
atomem węgla, do którego są przyłączone, two
rzą grupę heksametylenoiminową, a R3 oznacza
grupę C1-5alkilową albo chloroacetanilid o
ogólnym wzorze 8, w którym R4 i R5 takie sa
me lub różne oznaczają atom wodoru lub gru
pę C1-5alkilową, a R6 oznacza grupę C1-5alkilową, C2-5alkenylową, /C1-3alkoksy/-/C1-3alkilową/ lub pirazolilo-/C1-3alkilową/.
/4 zastrzeżenia/
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A1(21) 281531

(22)

89 09 21

(31) P 3832147.5 (32) 88 09 22
(71) Hoechst Aktiengesellschaft,
Frankfurt nad Menem, DE

5(51) A01N
(33) DE

Nr 16

/434

/ 1990

lub etyl, R2 oznacza chlorowcometyl, a n ozna
cza 1, 2, 3, 4 lub 5, względnie ich dopuszczal
ne w rolnictwie sole.
/14 zastrzeżeń/

(54) środek chwastobójczy
(57) Środek chwastobójczy o polepszonym dzia
łaniu, stanowiący sole, które jako składniki
kwasowe zawierają kwasy chwastobójcze z grupy
podstawionych kwasów fenoksykarboksylowych,
kwasów fosfinowych o wzorze 1, w którym
Y1 oznacza wodór i Y
grupę aminową albo Y1
i Y2 razem oznaczają atom tlenu i W oznacza
grupę hydroksylową albo wyprowadzony z natu
ralnych aminokwasów rodnik jedno- albo dwupeptydowy i kwasu fosfinylokarboksylowego o wzorze
2 i jako składnik zasadowy zawiera pierwszorzędową alkiloaminę, wieloaminę, alkilowaną,
ewentualnie oksyalkilowaną pochodną imidazoliny, aminę cukrową, ewentualnie oksyalkilo
waną aminoetyloetanoloaminę, ewentualnie oksy
alkilowaną alkanoloaminę,alkilopodstawiony,
ewentualnie oksyalkilowany 1,2-, 1,3- albo
1,4-diazacykloheksan, piperydynę, morfolinę
albo aminotlenek.
/9 zastrzeżeń/

A1(21) 282513

(22)

89 11 28

5(51) A01N

(31) 277375
(32) 88 11 29
(33) US
414667
89 10 03
US
(71) Monsanto Company, ST.LOUIS, US
(54) Środek grzybobójczy
(57) Środek grzybobójczy zawiera jako substan
cję czynną nowe pochodne tiazolu, a w szcze
gólności związek o ogólnym wzorze 1, w którym
podstawniki R niezależnie oznaczają atom chlo
rowca, chlorowcometyl, 1-chlorowcoetyl, chlorowcometoksyl, 1-chlorowcoetoksyl, grupę pięciofluorosiarkową, chlorowcometylosulfinyl,
1-chlorowcoetylosulfinyl, chlorowcometylosulfonyl; 1-chlorowcoetylosulfonyl, grupę nitro
wą, grupę cyjanową, grupę metylotio, grupę
etylotio, grupę chlorowcometylotio, grupę 1chlorowcoetylotio, metylosulfinyl, etylosulfinyl, metylosulfonyl, etylosulfonyl, niższy
alkil, niższy alkoksyl, niższy alkilokarbonyl
lub niższy alkoksykarbonyl, R1 oznacza metyl

A1(21) 277533

(22)

89 02 01

4(51) A23C

(71) Instytut Mleczarstwa w Warszawie
Oddział w Olsztynie, Olsztyn
(72) Makarewicz Jerzy, Oberbek Marek,
Płodzień J.Tadeusz, Dajnowiec Zbigniew
(54) Urządzenie do odwadniania skoagulowanych białek mleka
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma
pokryty materiałem filtracyjnym /7/ mimośrodowy bęben /4/ z promieniowymi łopatkami /5/,
korpus /1/ z wylotem /2/ i wylotem /3/ oraz
konstrukcję wsporcza /11/. Po jednej stronie
korpus /7/ ma uszy /8/, przez które przecho
dzi oś /9/ osadzona w łożyskach /10/ połączo
nych z konstrukcją wsporczą /11/. Po drugiej
stronie korpus ma wspornik /12/ z płytą górną
/13/ i połączoną z nią elementami sprężystymi
/14/ płytą dolną /15/. Do konstrukcji wspor
czej /11/, pod wspornikiem /12/ zamocowany
jest klin nieruchomy /16/. Pomiędzy tym kli
nem a płytą dolną /15/ wspornika /l2/ umiesz
czony jest klin ruchomy /l7/, w który wkręco
na jest śruba regulacyjna /l8/ siły nacisku
na odwadnianą masę białek. Przez wspornik /12/,
klin ruchomy /17/ i klin nieruchomy /l6/ prze
chodzi śruba regulacyjna /l9/ mimośrodowości
bębna /4/ i korpusu /1/. /1 zastrzeżenie/
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A1(21) 277588

(22)
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89 02 03

4(51)

A23K

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa
Surowców Chemicznych "CHEMKOP",
Kraków
(72) Kękuś Adam, Zymon Krzysztof, Kosicka
Krystyna

5

Płytki sitowe /2/ pakietu usytuowane są rów
nolegle względem siebie i mają kształt wypuk
ły, zwłaszcza kulisty. Płytki sitowe /2/ łą
czone są w pakiet za pośrednictwem wkładki do
ciskowej /5/ z otworami /6/. /3 zastrzeżenia/

(54) Sposób otrzymywania soli pastewnej
(57) Sposób polega na tym, że solankę zakwa
sza się ekstrakcyjnym kwasem fosforowym tak,
aby stężenie molowe kwasu fosforowego w roz
tworze wynosiło 0,18-0,56 mol/dm3, następnie
do zakwaszonej solanki wprowadza się stopnio
wo szlam magnezowo-wapniowy o stężeniu molo
wym sumy wapnia i magnezu 2-3 mol/dm , w ta
kiej ilości aby po przereagowaniu mieszaniny
stężenie molowe kwasu fosforowego w roztwo
rze wynosiło 0,01-0,04 mol/dm , przy czym re
akcję prowadzi się w temperaturze 320-350 K
intensywnie mieszając po czym otrzymany osad
oddziela się, a do klarownego roztworu fosfo
ranów jednozasadowych wprowadza się szlam mag
nezowo-wapniowy w takiej ilości, aby po prze
reagowaniu mieszaniny stężenie molowe sumy wap
nia i magnezu w roztworze wynosiło 0,001-0,06
mol/dm, przy czym reakcję prowadzi się w tem
peraturze 350-370 K intensywnie mieszając,
następnie osad oddziela się od roztworu, su
szy i miele a przesącz zawraca się do zakwa
szenia kwasem fosforowym.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 283428

(22)

90 01 24

5(51) A24D

(31) 8901579.6
(32) 89 01 25
(33) GB
(71) Imperial Tobacco Limited, B r i s t o l , GB
(54) Wyrób do palenia

A1(21) 277500

(22)

89 01 31

4(51) A61B

(71) Instytut Niskich Temperatur i Badań
Strukturalnych PAN, Wrocław
(72) Raczkowski Zbigniew, Schmidt Ernest
(54) Końcówka narzędzia kriochirurgicznego
(57) Końcówka narzędzia kriochirurgicznego
utworzona jest z otwartego od strony narzę
dzia cylindrycznego korpusu /l/ i połączonej
z nim perforowanej, czołowej ścianki /2/. Wew
nątrz korpusu /l/, pomiędzy perforowaną czo
łową ścianką /2/ i wkładka dociskową /5/> osa
dzone jest wypełnienie /3/. Wypełnienie /3/
stanowi zbiór drobnych, jednakowych elementów,
którymi są zwłaszcza kulki, wałeczki o długoś
ci zbliżonej do ich średnicy lub tulejki o
długości zbliżonej do ich średnicy zewnętrz
nej.
/4 zastrzeżenia/

(57) Wyrób charakteryzuje się tym, że wewnątrz
materiału do palenia /12/ osłoniętego owijką
/14/ jest umieszczony pręt /15/, wykonany ko
rzystnie z aktywowanego węgla. W okresach cza
su pomiędzy poszczególnymi pyknięciami mate
riał /12/ wygasa, zaś pręt /15/ pozostaje w
stanie tlenia. W trakcie samego pyknięcia ma
teriał /12/ jest ponownie zapalany przez pręt
/15/.
/29 zastrzeżeń/

A1(21) 277499

(22)

89 01 31

4(51) A61B

(71) Instytut Niskich Temperatur i Badań
Strukturalnych PAN, Wrocław
(72) Raczkowski Zbigniew, Schmidt Ernest
(54) Końcówka narzędzia kriochirurgicznego
(57) Końcówka narzędzia kriochirurgicznego
utworzona jest z otwartego od strony narzę
dzia cylindrycznego korpusu /l/ i pakietu
płytek sitowych /2/. Czołowa płytka sitowa
/3/ zamocowana jest obwodowo w korpusie /l/.

A1(21) 276393

(22)

88 12 12

4(51) A61K

(71) Centralny Związek Spółdzielni
Mleczarskich Zakład Produkcji
Biopreparatów Mleczarskich - Jednostka
Innowacyjno-Wdrożeniowa, Olsztyn
(72) Janicki Stanisław, Cichoń Roman,
Jędras Zdzisław, Hoppe Kazimierz,
Fetliński Andrzej, Proszek Anna
(54) Preparat kultury bakteryjnej w tablet
kach i sposób jego wytwarzania
(57) Wynalazek dotyczy preparatu kultury bak
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teryjnej w tabletkach, zwłaszcza kultury ke
firowej, jogurtowej, zsiadłego mleka, służą
cego do sporządzania napojów mlecznych spo
sobem domowym oraz sposobu jego wytwarzania.
Preparat składa się z liofilizatu bakte
ryjnego w ilości 6-12% wagowych, skrobi ziem
niaczanej w ilości 40-4894 wagowych, laktozy
granulowanej w ilości 38-46% wagowych i tal
ku w ilości 4-8% wagowych.
Sposób wytwarzania preparatu,zwłaszcza
preparatu kultury kefirowej, jogurtowej,
zsiadłego mleka polegający na oddzielnym wy
jaławianiu komponentów tj. skrobi ziemniacza
nej, laktozy granulowanej i talku, a następ
nie połączeniu wszystkich komponentów i tab
letkowaniu, charakteryzuje się tym, że skro
bię ziemniaczaną wyjaławia się w tlenku ety
lenu o stężeniu od 8,0-14,0%, przy ciśnieniu
3 - 7 atmosfer w temperaturze 30-45°C przez
2-6 godzin.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 277323

(22)

89 01 23

kosowych, oraz soli sodowej monoestru kwasu
siarkowego i oksyetylenowanych alkoholi koko
sowych w stosunku wagowym 1 : 1, od 0,01 do
10 procent wagowych mieszaniny oksyetylenowanego oleju rycynowego i oksyetylenowanego alkilofenolu, od 1 do 6 procent wagowych dietanoloamidów kwasów tłuszczowych oleju kokosowego,
od 0,2 do 4 procent wagowych soli mono- lub
disodowej kwasu etylenodiaminotetraoctowego
lub glukonianu sodowego lub cytrynianu sodo
wego, względnie ich mieszaniny, do 0,2 procent
wagowych monoetanoloaminy, od 0,01 do 2,5
procent wagowych 2-bromo-2-nitropropan-l,3diolu lub kwasu benzoesowego lub estru mety
lowego lub etylowego lub propylowego kwasu phydroksybenzoesowego lub kwasu sorbowego lub
ich soli alkalicznych, względnie ich miesza
nin, od 0,01 do 0,9 procent wagowych kompozy
cji zapachowej, od 0,001 do 0,007 procent wa
gowych barwnika, do 3 procent wagowych chlor
ku sodowego i do 85 procent wagowych wody.
/l zastrzeżenie/

4(51) A61K

(71) Regionalny Związek Spółdzielni
Inwalidów, Warszawa
(72) Hrycluk Edward
(54) Sposób otrzymywania masy kosmetycznej
(57) Sposób polega na tym, że odważa się su
rowce w ilościach dostosowanych do wielkości
waru, a następnie surowce fazy tłuszczowej
umieszcza się w kotle z mieszadłem wolnoobrotowym i płaszczem grzejnym podgrzewającym do
temperatury od 70° do 90°C, zaś surowce fazy
wodnej umieszcza się w kotle z płaszczem
grzejnym podgrzewającym do temperatury od
70° do 90°C. Następnie surowce fazy tłuszczo
wej i wodnej łączy się i poddaje studzeniu,
po czym wprowadza się kompozycję zapachową i
studzi dalej do temperatury od 20 do 25°C.
Na zakończenie masę poddaje się procesowi ho
mogenizacji.
Sposób znajduje główne zastosowanie do
wytwarzania kremu do twarzy i rąk.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 277460

(22)

89 01 26

4(51) A61K

(71) Stołeczne Zakłady Chemii Gospodarczej
"POLLENA", Zakład w Helenówku,
Pruszków
(72) Janowska Anna, Parol Krystyna, Kłopotek
Alojzy, Kotas Andrzej, Strauch Kazimierz,
Kłopotek Beata
(54) Płyn do kąpieli
(57) Płyn do kąpieli zawiera: od 2 do 20 pro
cent wagowych wyciągu wodno-alkoholowego kwia
tu nagietka i osadników kwiatowych nagietka
/Calendula officinalis/ o gęstości 0,9-0,96,
którego głównymi składnikami są flawonoidy, karetenoidy, lotny olejek, alkohole trójterpenowe, związki żywiczne, seskwiterpen kalendyna,
saponozydy, alkohol etylowy w ilości 42-65
procent objętościowych, a zawartość suchej po
zostałości w temperaturze 378,12 K /l05°C/ wy
noszącej 2 - 3 procent wagowych, od 5 do 20
procent wagowych mieszaniny soli dwusodowej
monoestru kwasu sulfobursztynowego i oksyety
lenowanych alkoholi tłuszczowych, głównie ko-

(22)

89 01 30

4(51) A61K

(75) Roszkowski Waldemar, Warszawa;
Ciborowski Paweł, Warszawa
(54) Sposób wytwarzania szczepionki do
odczulania chorych na pyskowice
(57) Sposób polega na tym, że preparaty aler
genów oczyszcza się poprzez sączenie moleku
larne na żelu Sephadex G-100 a otrzymany pro
dukt białkowy poddaje się polimeryzacji w roz
tworze aldehydu glutenowego albo aldehydu
mrówkowego a następnie oczyszcza ponownie po
przez sączenie molekularne na żelu Sephorose
CL6B, zagęszcza i wyjaławia przez sączenie. W
otrzymanych preparatach alergoidów oznacza
się ilość międzynarodowych jednostek PNU zna
ną metodą Klejdahla a jako środka konserwują
cego używa się 0,4-0,5$ fenolu.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 277511
A1(21) 277372

Nr 16 /434/ 1990

(22)

89 01 31

4(51) A61K

(71) Poznańskie Zakłady Farmaceutyczne
"POLFA", Poznań
(72) Pfeiffer Bronisław, Stawińska Helena,
Cychowska Teresa, Perz Stefania,
Prządka Tadeusz, Matlak Barbara,
Dobrowolska Barbara, Buszyk Maria
(54) Sposób wytwarzania granulatu z wodorofurmaranem ketotifenu
(57) Sposób polega na tym, że w urządzeniu
procesowym wprowadza się w ruch, zwłaszcza
zmiennokierunkowy mieszaninę zawierającą 8002500 części wagowych sacharozy o rozdrobnie
niu 0,3-0,7 mm, 1 część wagową wodorofumaranu
ketotifenu, 14-20 części wagowych benzoesanu
sodu, 3-9 części wagowych kwasu cytrynowego
oraz 0,4-1,0 części wagowych wersenianu dwusodowego przez 3-30 minut, w taki sposób aby
pod wpływem wzajemnego tarcia kryształów na
stąpiło rozwinięcie powierzchni właściwej, a
następnie dodaje się 5-40 części wagowych poliwinylopirolidonu w postaci roztworu w alko
holu etylowym i następnie całość suszy się.
/l zastrzeżenie/

Nr 16 /434/1990
A1(21) 277410
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(22)

89 01 27

4(51) A61N
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A1(21) 277417 (22) 89 01 27
4(51) A62C
(75) Modzelewski Marian, Warszawa

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum
Techniki Morskiej, Gdańsk
(72) Zając Ryszard, Dymarkowski Krzysztof

(54) Komora optyczna, zwłaszcza do czujek
dymu

(54) Sposób i elektroda do generacji prądu
minimalizującego pole elektryczne
okrętu wyposażonego w system ochrony
katodowej

(57) Komora optyczna charakteryzuje się tym,
że drogę strumienia świetlnego pomiędzy nadaj
nikiem 7N/ światła i Jego odbiornikiem /o/
stanowią elementy Isl światłowodowe ukształ
towane liniowo i podzielone przerwami /P/ po
wietrznymi.
/l zastrzeżenie/

(57) Sposób polega na tym, że w obszar wystę
powania pola pochodzącego od systemu ochrony
katodowej wysyła się prąd minimalizujący po
le elektryczne.
Elektroda do wysyłania tego prądu ma kor
pus /3/, w którym osadzone są współosiowo
element kołowy /4/ i pierścieniowy element
/5/, odizolowane od siebie i od korpusu /3/
izolatorem /6/. Przewody /7/, /8/ pary ele
mentów /4/, /5/, przechodzą przez wspólny
przepust /9/ w kadłubie /10/ okrętu.
/3 zastrzeżenia/

A1(21) 277510

(22)
89 01 30
4(51) A63B
(71) Opolskie Przedsiębiorstwo InnowacyjnoWdrożeniowe "OPIW" Sp. z o.o., Opole
(72) Andruszkiewicz Stanisław, Dudar Bogdan,
Kostuś Eugeniusz, Kotula Józef, Halicz
Krzysztof, Sitarz Józef, Wójcikowski
Alojzy, Wróblewski Leszek

(54) Przyrząd do ćwiczeń rehabilitacyjnych
kończyn dolnych
(57) Przyrząd rehabilitacyjny do ćwiczeń koń
czyn dolnych wyposażony Jest w mechanizm kor
bowy o regulowanej długości ramienia pedału i
hamulec tarczowy, w którym nacisk wywierany
Jest przez elementy odkształcalne.
/4 zastrzeżenia/.

DZIAŁ

B

ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
A1(21) 276962

(22)

88 12 30

4(51) B01D)

(71) Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla,
Zabrze
(72) Bryczkowski Andrzej, Zieliński Henryk,
Kaczmarzyk Grzegorz, Dutkowiak Andrzej,
Sciążko Marek, Kolon Piotr, Skiba
Helmut, Cieślar Rudolf, Furtan Janusz
(54) Odpylacz - koncentrator pyłu
(57) Odpylacz - koncentrator pyłu przeznaczo
ny Jest do odpylania dużych strumieni gazu.
Odpylacz - koncentrator stanowi przewód /1/
lub wiązka równoległych promieniowo przewodów
wielozwojowych /1/ prowadzony lub prowadzone
w linii śrubowej lub spiralnej. Odpylacz koncentrator pyłu ma odbiór lub odbiory /2/
małego strumienia lub małych strumieni gazu
o dużej koncentracji pyłu, usytuowany lub usy
tuowane w bezpośredniej bliskości zewnętrz
nej ścianki lub zewnętrznych ścianek przewo
dów wielozwojowych 7l/.
/l zastrzeżenie/
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(22)

89 01 23

4(51)

B01D

(75) Nocoń Józef, Poronin
(54) Sposób 1 urządzenie do odsiarczania
gazów
(57) Sposób polega na tym, że z przepływają
cego strumienia gazu dwutlenek siarki adsor
buje się dwutlenkiem ołowiu, z którym dwutle
nek siarki reaguje tworząc związek siarczanu
ołowiu, a ten
wprowadza się do wodnego
roztworu kwasu siarkowego i poddaje się pro
cesowi elektrolitycznemu.
Urządzenie zawiera na króćcu wylotowym
/l/ gazu zbiornik cylindryczny /2/ stanowią
cy elektrolizer z zabudowaną na nim, na jego
średnicy zewnętrznej, obudową ażurową fil
tropochłaniacza /3/, przy czym na ścianie
wewnętrznej elektrolizera /2/ jest zabudowa
na katoda /4/, zaś pomiędzy katoda I ki i
ścianą zewnętrzną elektrolizera /2/ są osa
dzone przesuwnie pionowo, usytuowane współ
osiowo względem siebie, cylindryczne filtro
pochłaniacze anodowe, większy /5/ i mniejszy
/6/, wyposażone w siłowniki pneumatyczne
111 * połączone poprzez urządzenie sterowni
cze z siecią sprężonego powietrza /8/, a po
nadto cylindryczne filtropochłaniacze ano
dowe /5/, /6/ są połączone z biegunem dodat
nim źródła zasilania prądu stałego /9/ oraz
ze sobą, zaś katoda A/ jest połączona z
biegunem ujemnym źródła zasilania prądu sta
łego /9/.
/2 zastrzeżenia/

ciśnieniowego zainstalowanego na kolektorze
sprężonego powietrza z sygnałami sterującymi
elektrozawory oraz z sygnałami generatora im
pulsów kontrolnych.
/3 zastrzeżenia/
A1(21) 277339

(22)

89 01 23

4(51) B01D

(71) Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego
"BIPROHUT", Warszawa
(72) Kukuła Jarosław, Porowski Ludwik,
Szczeciński Krzysztof, Sowiński Bogumił
(54) Sposób kontroli zadziałania elektroza
worów oraz identyfikacji niesprawnego
elektrozaworu filtra pulsacyjnego dla
odpylania gazów
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że za po
mocą elektronicznego układu logicznego porów
nuje się sygnały z detektora akustycznego lub

(22)

89 01 24

4(51) B01D

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy
Budownictwa Przemysłowego "BISTYP",
Warszawa
(72) Pałdyna Kazimierz
(54) Stacja odsiarczania i odpylania spalin
(57) Stacja odsiarczania i odpylania spalin,
zawierająca instalację doprowadzającą spali
ny, instalację sprężonego powietrza, insta
lację odprowadzającą oczyszczone spaliny cha
rakteryzuje się tym, że ma absorber /11/ skła
dający się z kilku ułożonych na przemian w
komorze centralnej komór natryskowych i prze
pływowych o kształcie cylindrycznym i średni
cach zwiększających się w miarę oddalania się
od osi stacji, wspólnej dla wszystkich komór,
który to absorber stanowi jednocześnie komin
odprowadzający oczyszczone spaliny.
/3 zastrzeżenia/

A1(21) 277389
A1(21) 277338

Nr 16 /434/ 1990

(22)

89 01 24

4(51) BOH)

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Misztal Sławomir
(54) Filtr do rozdziału zawiesiny krysta
licznej
(57) Przedmiotem wynalazku jest filtr do roz- |
działu zawiesiny krystalicznej, przeznaczony
zwłaszcza do stosowania w urządzeniach do wy
sokotemperaturowej krystalizacji.
Filtr składa się z zewnętrznej rury /l/ i i
wewnętrznej rury /2/ zaopatrzonej w filtracyj
ne wkłady /3/ wykonane ze spiekanych proszków
metali, przy czym w wewnętrznej rurze /2/ umie
szczony jest tłok /7/ natomiast na wlocie do ]

Nr 16 / 4 3 4 / 1990
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wewnętrznej rury /2/ umieszczony jest zawór
/4/, a ponadto zewnętrzna rura /l/ i wewnętrz
na rura /2/ są zamknięte pokrywą /5/, zaś na
wylocie wewnętrznej rury /2/ umieszczony jest
zawór /6/ zamykający zewnętrzną rurę /l/ i
wewnętrzną rurę /2/, przy czym pomiędzy zew
nętrzną rurą /l/ i wewnętrzną rura /2/ zamo
cowane są dwie poziome przegrody /8/ dzielą
ce przestrzeń zawartą miedzy zewnętrzną rurą
/l/ i wewnętrzną rurą /2/ na przestrzeń gór
ną i przestrzeń dolną, a ponadto w górnej
części zewnętrznej rury /l/ usytuowany jest
zawór /9/ służący do podłączenia do parowego
rurociągu, natomiast w dolnej części zewnętrz
nej rury /l/ usytuowany jest zawór /10/ słu
żący do podłączenia do rurociągu odprowadza
jącego parę wodną.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 277390

(22)

89 01 24

4(51) B01D

9

wlotem strumienicy /5/, zaś dolna część reak
cyjnego zbiornika /8/ połączona jest z ssącym
króćcem strumienicy /5/, a ponadto urządzenie
wyposażone Jest w filtr /21, 22, 23, 24, 25,
26, 27/ do rozdziału zawiesiny krystalicznej,
połączony z dolną częścią reakcyjnego zbior
nika /8/ poprzez zawór /24/. /2 zastrzeżenia/

A1(21) 277391

(22)

89 01 24

4(51) B01D

71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
72) Misztal Sławomir
(54) Urządzenie do wysokotemperaturowej
krystalizacji
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma
reakcyjny zbiornik /5/ zaopatrzony w mieszad
ło, na którego wspólnym wale /6/ zamocowane są
łopatki /7/ śmigłowe oraz górne i dolne łopat
ki /8/ i 9/ kotwicowe, a także zaopatrzony jest
w cyrkulacyjną rurę /10/ wewnętrzną i dystry
butor /11/ pary, przy czym cyrkulacyjną rura
/10/ wewnętrzna usytuowana jest tak iż łopatki
/7/ śmigłowe znajdują się wewnątrz cyrkulacyjnej rury /lO/ wewnętrznej, natomiast górne ło
patki /8/ kotwicowe znajdują sie po zewnętrz
nej stronie cyrkulacyjnej rury /10/ wewnętrz
nej, zaś dystrybutor /11/ pary usytuowany jest
między górnymi łopatkami /8/ kotwicowymi i dol
nymi łopatkami /9/ kotwicowymi, a ponadto urzą
dzenie wyposażone jest w filtr /17, 18, 19, 20,
22, 23/ do rozdziału zawiesiny krystalicznej
połączony z dolną częścią reakcyjnego zbiorni
ka /5/ poprzez zawór /2o/.
/2 zastrzeżenia/

71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
72) Misztal Sławomir
(54) Urządzenie do wysokotemperaturowej
krystalizacji
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma
reakcyjny zbiornik /8/ zaopatrzony w przegro
dę /13/ dzielącą reakcyjny zbiornik /8/ na
część górną i dolna, zaś w części górnej reak
cyjnego zbiornika /8/ usytuowane jest mieszad
ło /l4/ i dystrybutor /15/ pary, a w dolnej
części reakcyjnego zbiornika /8/ usytuowany
jest dystrybutor /l6/ pary i mieszadło /17/,
przy czym cześć górna i dolna reakcyjnego
zbiornika /8/ połączone są z przeponowym wy
miennikiem /3/ ciepła, natomiast górna część
reakcyjnego zbiornika /8/ połączona jest z

A1(21) 277429

(22)

89 01 28

4(51) B01D

(71) Centralny Instytut Ochrony Pracy,
Warszawa; Gliwicka Fabryka Urządzeń
Wentylacyjnych "GLIWENT", Gliwice
(72) Trepka Wacław, Grzywa Zbigniew,
Szapajko Bogusław, Gałka Wojciech, Iwan
Klaus, Wirski Władysław, Gliński Maciej
(54) Urządzenie filtrowentylacyjne
(57) Urządzenie składa się z umieszczonych na
wspólnym podwoziu, wyposażonym w koła jezdne,
zespołu oczyszczającego powietrze z pyłów, wen
tylatora promieniowego z silnikiem elektrycznym
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oraz tłumika hałasu. W zespole oczyszczają
cym powietrze przed poziomo spoczywającym na
uszczelnieniu /7/ regenerowalnym, włóknino
wym, dwuskładnikowym filtrem wstępnym /6/,
wykonanym z włóknin syntetycznych cieńszych
o średnicy od 5 do 15/urn 1 grubszych o średnicy
od 20 do 60/um, umieszczony jest doń równolegle
i osiowo względem otworu wlotowego do tego zes
połu koagulator /5/ w postaci płyty w kształcie
koła o średnicy większej od średnic tego ot
woru. Za filtrem wstępnym /6/ umieszczone są
w układzie równoległym względem przepływają
cego powietrza dwa filtry /8/ dokładnego
oczyszczania.
/l zastrzeżenie/

Nr 16 /434/ 1990

zewnętrzna powierzchnia cylindra wewnętrzne
go /4/ pokryta jest elektrodą pierścieniową
/5/. Obie elektrody dołączone są do zasila
cza wysokiego napięcia /6/. /l zastrzeżenie/

A1(21) 283542

(22)

90 01 31

5(51) B01D

(31) A190/89
(32) 89 01 31
(33) AT
A191/89
89 01 31
AT
A 72/90
90 01 15
AT
(71) MASCHINENFABRIK ANDRITZ
AKTIENGESELLSCHAFT, Graz, AT
(72) Tesch Johann, Schieg Rudolf
(54) Sposób, instalacja oraz urządzenie do
prowadzenia obróbki wstępnej pompowa
nych mieszanek materiałowo-gazowych

A1(21) 277471

(22)

89 01 31

4(51) B01D

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Oradoń Leon, Nowicki Jerzy, Pluciński
Janusz
(54) Urządzenie do odpylania gazów przemysło
wych
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że wew
nętrzna powierzchnia cylindrycznej obudowy /l/
pokryta jest elektrodą pierścieniową /3/ oraz

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób obrób
ki wstępnej pompowanych mieszanek materiałowogazowych, w szczególności o średniej i dużej
konsystencji, przeważnie suspensji włóknis
tych zawierających gaz, w szczególności powie
trze, przy czym oddzielanie gazu odbywa się
przed procesem pompowania.
Sposób polega na tym, że mieszanka mate
riałowo -gazowa, przeważnie suspensja włóknis
ta zawierająca gaz, w specjalnym zbiorniku od
dzielonym od obudowy pompy, celem poprzedzają
cego pompowanie oddzielenia gazu, w szczegól
ności powietrza, jest poddawana wirowaniu, ko
rzystnie przy wysokich obrotach, w szczególno
ści w zakresie 1200-3400 obr/min., przeważnie
około 3000 obr/min., podczas gdy przynajmniej
w czasie pracy w okolicy środka ruchu wirowego
mieszanki materiałowo-gazowej następuje odsy
sanie lub odprowadzenie gazu, w szczególności
powietrza.
Instalacja do obróbki wstępnej pompowa
nych mieszanek materiałowo-gazowych ma pompę
/l'/, zwłaszcza wirnikową z obudową /l"/ od
dzielona od obudowy /2"/ urządzenia odgazowu
jącego /2'/.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że
przed wejściem do pompy /1'/ ma koszykowy wir
nik, służący jako wysokoobrotowe mieszadło,
ułożyskowany w obudowie /2"/ o średnicy zna
cznie większej w stosunku do średnicy zewnętrz
nej wirnika.
/38 zastrzeżeń/

Nr 16 / 4 3 4 / 1990

A1(21) 277324

(22)

89 01 23

4(51) B01F

(71) Regionalny Związek Spółdzielni
Inwalidów, Warszawa
(72) Hryciuk Edward
(54) Urządzenie do ujednolicania masy
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że
gniazdo /7/ zaworu ma kształt walca i z jed
nej strony styka się ze stożkową częścią
grzybka /8/. Urządzenie ma zastosowanie przy
produkcji kremu.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 277326

(22)
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89 01 23

A1(21) 277432

(22)

89 01 30

4(51) B01F

(71) Instytut Chemii Nieorganicznej,
Gliwice
(72) Kończyk Tadeusz, Zięba Stefan, Poźniak
Tadeusz, Sowa Jerzy, Strokowska Anna,
Folek Stanisław, Najda Jerzy, Przepiera
Stefan, Chybowski Władysław
(54) Mieszadła
(57) Mieszadła, szczególnie dla wytwórni kwa
su fosforowego, składające się z zespołów
dwóch czterołopatkowych wirników usytuowa
nych na wale w różnej odległości od dna reakto
ra, charakteryzuje się tym, że łopatki /2/ wir
ników mają kształt rozwinięcia zbliżony do tra
pezu o zwiększającej się szerokości w miarę
zbliżenia sie do osi wału a ich powierzchnia
atakująca /5/ ma kształt wklęsłego łuku o sta
łym promieniu, przy czym kąt natarcia krawędzi
16/ powierzchni atakującej /5/ wynosi 0° a kra
wędź spływu /7/ powierzchni atakującej /5/
ma kształt opisany równaniem helikoidy
x = h . o£ -f/u/; y s u . sin 2»C ;
z = u/l-cos 2 oL /.
/l zastrzeżenie/

4(51) B01F

(71) Regionalny Związek Spółdzielni
Inwalidów, Warszawa
(72) Hryciuk Edward
(54) Mieszalnik
(57) Mieszalnik charakteryzuje się tym, że
ma mieszadło wolnoobrotowe /2/, na zewnątrz
którego umieszczony jest płaszcz /4/ o pod
wójnych ściankach z blachy kwasoodpornej, po
między którymi umieszczony jest czynnik /6/
termiczny. Mieszalnik ma zastosowanie da mie
szania masy kremu.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 277444

(22)

89 01 27

4(51) B01F

(71) Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
(72) Stolecki Kazimierz, Gołębiowski Andrzej
(54) Sposób sporządzania mieszanin
gazowych
(57) Sposób sporządzania mieszanin gazowych,
zwłaszcza takich, w których stężenie jednego
składnika jest określone i bardzo małe, pole
ga na tym, że do naczynia dyfuzyjnego, prze
dzielonego na dwie celki porowatą przegrodą,
doprowadza się z jednej strony tej przegrody
gaz lub mieszaninę gazową, nie zawierającą
składnika, który doprowadzony jest do tego na
czynia z drugiej strony przegrody. Wzbogaconą
w drodze dyfuzji o ten składnik mieszaninę wy
korzystuje się do przewidzianego celu, bądź
mieszanina ta stanowi źródło dyfuzji określo
nego składnika do innego strumienia gazu w ko
lejnym naczyniu dyfuzyjnym.
/4 zastrzeżenia/
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(22)

89 02 03

4(51) B01F

(71) Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn
(72) Leman J a c e k
(54) Sposób otrzymywania emulsji dla przemysłu spożywczego i paszowego
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że odtłu
szczone spasteryzowane mleko lub mleko rozcień
czone roztworem soli mineralnych mleka lub mle
ko regenerowane do zawartości 0,5 - 7,03% biał
ka przygotowane z odtłuszczonego koncentratu
białek mleka łączy się z olejem spożywczym w
takiej proporcji aby udział fazy olejowej wyno
sił w granicach 10-50% i prowadzi emulgowanie.
Otrzymaną emulsję ochładza się do temperatury
2-8°C i dodaje preparat enzymatyczny przygoto
wany w roztworze soli mineralnych mleka w ilo
ści 0,001-0,005% i przetrzymuje w tej tempera
turze przy powolnym mieszaniu przez 15-40 mi
nut, a następnie poddaje łagodnej obróbce ter
micznej w temperaturze 50-70°C przez 5-15 mi
nut bezpośrednio lub po połączeniu z produktem
spożywczym.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 277361

(22)

89 01 24

4(51) B01J

(71) Gosudarstvenny Nauchno-Issledovatelsky
Institut Khimii i Tekhnologii
Elementoorganicheskikh Soedineny
"Gniikhteos", Moskwa, SU
(72) Budkov Vyacheslav Artemovich, Valainis
Nina, Vladimirovna, Parokonny Vladimir
Dmitrievich, Murashko Vladimir Ivanovich

Nr 16 / 4 3 4 / 1990

sin metodą flotacji ciśnieniowej.
Zbiornik flotacyjny charakteryzuje się tym,że
dolna część /l/ komory flotacji ma kształt
stożka ściętego lub ostrosłupa ściętego. Przy
jego wierzchołku, na ścianie pionowej usytuo
wany jest króciec /2/ doprowadzający ścieki.
Na ścianie bocznej przy wylocie króćca /2/,
prostopadle do tej ściany umocowana jest co
najmniej jedna kierownica /4/ ukośna, a po
stronie przeciwnej umocowana jest kierownica
/3/ pionowa. Komora flotacji /l/ poprzez kra
wędź przelewową /7/ połączona jest z komorą
osadową /6/ zakończoną króćcem /9/ odprowadza
jącym zawiesinę. W górnej części komora flo
tacji /l/ wyposażona jest w komorę odpływową
/5/.
/l zastrzeżenie/
A1(21) 277555

(22)

89 02 03

4(51) B07B

(71) Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa
(72) Zbiec Tadeusz, Kret Ryszard,
Lindner Maria
(54) Urządzenie sitowe
(57) Urządzenie sitowe przeznaczone do sitowania gęstych mas, zwłaszcza masy kolagenowej,
ma cylindryczny korpus /l/, w którym osadzone
Jest sito /4/, będące zestawem pierścieni uło
żonych stycznie jeden nad drugim, przy czym
pierścienie te na czołowych powierzchniach ma
ją kanałki /6/ od strony wewnętrznej oraz pod
cięcia /7/ od strony zewnętrznej. Wewnątrz si
ta na wale /8/ zamocowany jest skrobak wyposa
żony w noże.
/l zastrzeżenie/

(54) Sposób wytwarzania granulowanych związ
ków nadtlenkowych""
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że granulo
wanie prowadzi się na drodze zmieszania wilgot
nych kryształów związków nadtlenkowych z suchy
mi granulkami związków nadtlenkowych w stosunku
wagowym 1:0,1-10 i kolejno następującego praso
wania i rozdrabniania.
/11
zastrzeżeń/
A1(21) 277340

(22)

89 01 24

4(51) B03D

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Wenda Ryszard
(54) Zbiornik f lotacv.lnv
(57) Przedmiotem wynalazku jest zbiornik flota
cyjny, zwłaszcza do oczyszczania cieczy z zawie-
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A1(21) 277354

(22)

89 01 23

4(51) B08B

(71) Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Przemysłu Mięsnego, Zakłady Mięsne,
Gdynia
(72) Bartoszewicz Jerzy, Bigus Henryk,
Stawiany Ireneusz
(54) Urządzenie do mycia podłóg
1 posadzek
(57) Urządzenie zawierające zespół napędowy
szczotek osadzony w obudowie połączonej z uch- J
wytem i wyposażonej w transportowe kółka charak
teryzuje się tym, że w podstawie /4/ obudowy /l/>

Nr 16 /434/ 1990
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zamocowane są suwliwie na osiach /5/, prowa
dzących sprężyny, wirujące szczotki /7/, mię
dzy którymi znajdują się dysze /11/ natrysku
wody i dysza /12/ płynu myjącego.
/3 zastrzeżenia/

A1(21) 282432

(22)

89 11 23

13

Sposób odzyskiwania energii z niebezpie
cznych odpadów w piecu obrotowym mającym na
grzany obracający się walczak zawierający ma
teriał mineralny biorący udział w procesie po
lega na tym, że te odpady pakuje się w szczel
ne pojemniki, następnie tak popakowane odpady
wprowadza się do pieca, gdzie stykają się one
z materiałem mineralnym w miejscu położonym na
długości walczaka, gdzie panuje temperatura
gazu piecowego zdolna do rozłożenia
lotnych
składników niebezpiecznych odpadów uwalnianych
pod wpływem zetknięcia się tych odpadów z ma
teriałem mineralnym biorącym udział w proce
sie.
Urządzenie do usuwania skonteneryzowanych
niebezpiecznych odpadów i odzyskiwania z nich
energii stanowi piec obrotowy /10/ posiadają
cy nagrzany, obracający się walczak zawierają
cy materiał mineralny, do którego są ładowane
niebezpieczne odpady. Piec obrotowy stosowany
jest do produkcji cementu, do prowadzenia dłu
gotrwałej obróbki na sucho lub na mokro, opa- .
lany na końcu wyładowczym, przy czym w miejs
cu położonym na jednej trzeciej długości wal
czaka /12/ ładowane są odpady.
Ładunek paliwa przeznaczony do pieca obro
towego zawiera jednorodną mieszaninę niebez
piecznych odpadów, zapakowanych w szczelny po
jemnik przystosowany do załadowania do pieca
obrotowego.
/32 zastrzeżenia/

5(51) B09B

(31} 07/275,402 (32) 88 11 23
(33) US
(71) Cadence Chemical Resources Inc.,
MICHIGAN CITY, Ash Grove Cement
Company, OVERLAND PARK, US
«
(72) Benoit Michel R., Hansen Eric R.,
Reese Theodore J.
(54) Sposób i urządzenie do usuwania
niebezpiecznych odpadów oraz
odzyskiwania z nich energii, a także
ładunek paliwa do tego urządzenia
stosowany w tym sposobie
(57) Sposób bezpiecznego dla otoczenia usuwa
nia skonteneryzowanych niebezpiecznych odpa
dów w piecu obrotowym mającym nagrzany, obra
cający się walczak zawierający materiał mine
ralny, biorący udział w procesie polega na tym,
że ładuje się skonteneryzowane niebezpieczne
odpady do pieca, gdzie stykają się z materia
łem mineralnym w miejscu położonym na długości
walczaka, w którym panuje temperatura gazu pie
cowego zdolna do rozłożenia lotnych składników
niebezpiecznych odpadów uwalnianych pod wpływem
zetknięcia się tych odpadów z materiałem mine
ralnym biorącym udział w procesie.
Sposób bezpiecznego dla otoczenia usuwa
nia niebezpiecznych odpadów w obrotowym piecu
posiadającym nagrzany obracający się walczak
zawierający materiał mineralny, biorący udział
w procesie polega na tym, że pakuje się te nie
bezpieczne odpady w kontenery, następnie ładu
je się tak opakowane skonteneryzowane niebez
pieczne odpady do pieca, gdzie stykają się z
materiałem mineralnym w miejscu położonym na
długości walczaka, w którym panuje temperatura
gazu piecowego zdolna do rozłożenia lotnych
składników niebezpiecznych odpadów uwalnianych
pod wpływem zetknięcia się tych odpadów z ma
teriałem mineralnym biorącym udział w proce
sie.

A1(21) 277399

(22)

89 01 24

4(51) B21D

(71) Instytut Obróbki Plastycznej,
Poznań
(72) Wiśniewski Jan, Grajdek Ryszard,
Ulatowski Zenon, Perkowski Andrzej
(54) Sposób i urządzenie do kształtowania
metalowych powłok stożkowych
(57) Sposób i urządzenie według wynalazku roz
wiązuje zagadnienie kształtowania powłok stoż
kowych nawet z bardzo trudno odkształcalnych
metali, przy minimalnej ilości przejść robo
czych i tym samym przy znacznym zmniejszeniu
zużycia energii w procesie bezodpadowego kształ
towania.
Sposób polega na tym, że kształtowany materiał
w obszarze odkształceń poddaje się jednocześ
nie zgniataniu obrotowemu z przemieszczaniem
rzutowym oraz dogniataniu kalibrująco-wygła
dzającemu, przy czym wypadkowe sił przyłożenia
obu procesów są przeciwnie skierowane i wza
jemnie się równoważą.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma w
osiowo przesuwnym narzędziowym suporcie /7/
przeciwległe usytuowane wrzecienniki o wzajem
nie sprzężonym ruchu przesuwu poprzecznego,
z których każdy zawiera jedną rolkę /9/,
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usytuowane naprzeciw siebie i mające róż
ne promienie zaokrąglenia roboczych krawędzi.
/4 zastrzeżenia/

A1(21) 277436

(22)

89 01 26

Ir 16 /434/ 1990

bierającej zeń moment obrotowy poprzez łoży
skujące kulki /2/, składanego korpusu l6l
prowadzącego przesuwnie i obrotowo tuleję zabierakową /3/ i mocującego odbiorczą tarczę
sprzęgłową /5/, tarczy sprzęgłowej zdawczej
A/ powiązanej z tuleją zabierakową /3/, sprę
żyn talerzowych /12/, dociskających tarcze
/4/ i /5/ kłowego sprzęgła przeciążeniowego
i ustalających jednocześnie wzdłużnie tuleję
zabierakową /3/, oraz nakrętki /13/, dociska
jącej sprężyny talerzowe /12/ i ustalającej
poziom momentu sprzęgła oraz mocującej wargo
wy pierścień zgarniający /l6/ hermetyzujący
oprawkę.
/l zastrzeżenie/

4(51) B21D

(71) Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn
Elektrycznych "DOLMEL", Wrocław
(72) Zych Julian
(54) Wykrojnik

A1(21) 277433

(22)

89 01 27

4(51) B23K

(71) Zaodrzańskie Zakłady Przemysłu
Metalowego "ZASTAL", Zielona Góra
(72) Drozdek Józef, Pokrzywniak Jan

(57) Wykrojnik ze stemplami, których powierz
chnie tnące nie leżą w jednej płaszczyźnie,
przeznaczony jest do wykrawania ze zmienną si
łą cięcia.
Wykrojnik zawiera płytę głowicową /l/ oraz
przymocowaną do niej płytę stemplową /3/ z osa
dzonymi w niej stemplami /5/. Stemple /5/ są
osadzone w tulejkach /4/. Tulejki /4/ mają stop
niowane średnice wewnętrzne i zewnętrzne. Tu
lejki /4/ są osadzone większą średnicą w stop
niowanym przelotowym otworze płyty głowicowej
/7/ a mniejszą w płycie stemplowej 13/. Stem
pel /5/ ma chwyt osadzony w szerszej części tu
lejki /4/. Stempel /5/ jest oparty o nakrętkę
blokująca /6/ z przelotowym otworem. Część tu
lejki /4/ osadzonej w płycie głowicowej /7/ ma
wewnątrz gwint.
/5 zastrzeżeń/

(57) Stanowisko do gazowego cięcia blach cha
rakteryzuje się tym, że w każdą podporę wbu
dowany jest zespół ssaw /9/. Każda ze ssaw
/9/ ma więcej niż jedną ssącą szczelinę. Wew
nątrz ssawy /9/ pod daszkiem naprzeciw ssą
cych szczelin umieszczona jest kierownica.
Wzdłuż jezdnej szyny /2/ umieszczone są wyłą
czniki, a płytka /19/ współpracująca z nimi
zamontowana jest na wózku jezdnym tnącego apa
ratu /7/. Każdy z wyłączników poprzez układ
sterowniczy związany jest z pneumatycznym si
łownikiem /17/ innej przepustnicy /11/.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 277451

A1(21) 277421

(22)

89 01 27

4(51) B23G

(75) Jurdziak Romuald, Poznań
(54) Oprawka gwinciarska
(57) Oprawka składa się z chwytu /l/, osadzo
nego przesuwnie w tulei zabierakowej /3/, od

(54) Stanowisko do gazowego cięcia blach

(22)

89 01 27

4(51) B23P
B24B

(71) S p ó ł d z i e l n i a Mieszkaniowa "BRÓDNO",
Warszawa
(72) Zalewski J a n
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(54) Sposób regeneracji gniazd zaworów 1
do regeneracji gniazd zaworów
(57) Sposób polega' na tym, że w korpus zaworu
wkręca się przyrząd regenerujący mający obro
tową część skrawającą, którą po wkręceniu przy.
rządu wprawia się w ruch obrotowy.
Przyrząd ma frez stożkowy /l/ zamocowany do
końca trzpienia /2/, którego drugi koniec zes
polony Jest z pokrętłem /3/. Trzpień /2/ umie
szczony Jest w osiowym otworze korpusu /4/ ma
jącego gwint dopasowany do gwintu zaworu. Mię
dzy korpusem A/ a frezem /l/ na trzpieniu /2/
osadzona Jest sprężyna rozprężna /6/.
Sposób i przyrząd znajduje główne zastoso
wanie podczas remontu i naprawy wodnych insta
lacji domowych.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 277585

(22)

89 02 03

15

(54) Urządzenie do szlifowania stożków
(57) W urządzeniu rolę podajnika elementów
szlifowanych spełnia obracająca się pierwsza
tarcza robocza /2/ z nieprzelotowymi otwora
mi w jej płaszczyźnie bocznej, przy czym ot
wory te rozmieszczone są na linii mimośrodo
wej. Równolegle do tarczy /2/ usytuowana Jest
tarcza dociskająca /4/ o średnicy takiej, że
dotyka szlifowanych elementów cylindrycznych,
gdy znajdą się one najbliżej środka tarczy,
na której są umieszczone. Obydwie tarcze ro
bocze są nachylone w stosunku do powierzchni
szlifującej tarczy szlifierskiej /l/.
Urządzenie znajduje główne zastosowanie
podczas szlifowania fazy w igłach wtryskiwaczy do silników wysokoprężnych.
/2 zastrzeżenia/

4(51) B23P

(71) PKP Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego,
Bydgoszcz
(72) Gąsiorowski Jerzy, Jasiński Tadeusz,
Żurawski Zygfryd, Grodzki Ryszard,
Wasilewski Władysław, Witek Józef,
Brennek Jerzy, Milewski Witold,
Kozłowski Marek, Ludyński Zbigniew,
Mazur Andrzej, Styczyński Ludwik
(54) Sposób regeneracji panewek i wytwarzania
kompozytu do ichrégénéraej1
(57) Sposób regeneracji polega na tym, że zdej
muje się część warstwy ślizgowej i na tak przy
gotowaną powierzchnię napyla się płomieniowo
warstwę kompozytu miedziano-ołowiowego z drutu
wytworzonego w ten sposób, że łączy się rurkę
miedzianą z rdzeniem ołowiowym, których wymiary
są tak dobrane aby ilość ołowiu stanowiła 10 do
50% objętości, a ilość miedzi 50 do 90% objętoś
ci, następnie zestaw ten poddaje się obróbce pla
stycznej podczas której przeciąga się go lub wy
ciska z redukcją 30 do 70%, a potem przeciąga
się z pojedynczymi redukcjami 10 do 25% aż do
otrzymania drutu o żądanej średnicy.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 277547

(22)

89 02 03

(71) Warszawskie Zakłady Mechaniczne
"PZL-WZM", Warszawa
(72) Goc Tadeusz, Wichniak Andrzej,
Holszański Mirosław, Ziółkowski
Władysław

4(51) B24B

A1(21) 284046

(22)

90 02 28

5(51) B24B

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej,
Warszawa
(72) Socha Jan, Szyrle Waldemar, Przywóski
Andrzej, Staszków Andrzej, Brzeziński
Marek, Kamiński Jerzy, Makowski Mirosław
(54) Sposób prowadzenia dodatkowej obróbki
powierzchniowej końcowej
polerująco-ściernej grubych powłok
niklowych lub stopowych
niklowo-żelaznych na podłożu
przedmiotów stalowych o niewielkich
rozmiarach
(57) Sposób obróbki powłok na przedmiotach
przeznaczonych do obróbki plastycznej w pra
sach pod wysokimi ciśnieniami, przez obróbkę
bębnowo-obrotową w mieszaninie ściernej bez
wodnej Jest prowadzony w temperaturze stopnio
wo rosnącej przez cały czas obróbki, który wy
nosi od 2 do 3,5 godziny. Mieszanina ścierna
zawiera luźne ścierniwo o dużej zdolności skra
wania, wysokiej twardości i wielkości ziarna
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wynoszącej do 0,65 mikrometra, luźne ścierni
wo o małej twardości i niskiej zdolności skra
wania będące korzystnie rozdrobnionymi pest
kami śliwek o wielkości ziarna od około 1,8
mm do 4,5 mm i niejonowy środek powierzchniowoczynny.
Usunięto tym sposobem "mozaikowy" nalot
powstający po obróbce cieplno-dyfuzyjnej i od
2,5 do 4,5 krotnie zmniejszono ilość przedmio
tów o powłokach niklowych uszkodzonych po głę
bokim tłoczeniu.
/9 zastrzeżeń/
A1(21) 277502

(22)

89 02 02

4(51) B24C

(75) Płonka Stefan, Gdańsk
(54) Pneumatyczna oczyszczarka strumieniowa
do konstrukcji stalowych

Nr 16 /434/ 1990

(54) ściągacz hydrauliczny
(57) ściągacz stanowi siłownik hydrauliczny
składający się z tulei /2/ z zewnętrznie gwin
towanym kołnierzem /3/ wkręconym w walcowy
korpus /l/ oraz z tłoczyska /4/ w kształcie
cylindra, zamocowanego suwliwie i szczelnie po
między tuleją /2/ a korpusem /l/. Obustronnie
gwintowana śruba /7/ jest wkręcona w dno tło
czyska /4/, a swą środkową niegwintowaną czę
ścią jest suwliwie zamocowana w kołnierzu /3/
tulei /2/. Tuleja /2/ ma od strony czołowej
co najmniej dwa gwintowane ślepe otwory /12/.
U dołu wokół korpusu /7/ znajduje się kołnierz
/l3/, w którym wykonane są co najmniej dwa
przelotowe gwintowane otwory /14/. áruba /7/
jest obustronnie zakończona trzpieniami /8/
o wielokątnym przekroju, na które nakładane
jest pokrętło /9/.
/4 zastrzeżenia/

(57) Pneumatyczna oczyszczarka charakteryzuje
się tym, że w zamocowanym do kołnierza denni
cy /3/ zaworze zasypowym grzybek zamykający
/5/, gniazdo /9/ i prowadnica /6/ grzybka /5/
tworzą jeden zespół montowany w całości, połą
czony giętkim wężem /7/ z króćcem /8/ zasila
jącym zbiornik /l/ w sprężone powietrze, nato
miast zamocowany do kołnierza dennicy /4/ za
wór dozująco-odcinający ma płytę /17/ z otwo
rem, poniżej której umieszczone są poziome pły
ty /14 i 16/ sterujące wypływem ścierniwa ze
zbiornika /7/ do mieszalnika /15/ usytuowanego
w korpusie /11/ zaworu dozująco-odcinającego,
przy czym płyta /l4/ zamocowana jest do obroto
wego wrzeciona /12/ zaworu, natomiast płyta
/l6/ zamocowana jest rozłącznie z korpusem /11/
zaworu dozująco-odcinającego. /3 zastrzeżenia/

A1(21) 283904

(22)

90 02 20

5(51) B25J
B22D
(71) Przedsiębiorstwo Projektowania i
Wyposażania Zakładów Przemysłowych
"PROMEL", Gliwice
(72) Ficek Jan, Wolak Kazimierz
(54) Manipulator dozujący ciecze, zwłaszcza
ciekłe metale
(57) Manipulator ma podstawę /l/, umocowaną
na niej obrotową kolumnę /2/, na której jes

A1(21) 277524

(22)

89 01 30

4(51) B25B

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Gospodarki Remontowej Energetyki,
Wrocław
(72) Tymków Piotr, Owsik Józef,
Kowalski Krzysztof
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Nr 16 / 4 3 4 / 1990

zamocowany wysięgnik /3/, do którego na piono
wym przedłużaczu /8.l/ jest przymocowany prze
chylny czerpak /4/, charakteryzuje się tym, że
mechanizm obrotu kolumny i mechanizm podnosze
nia wysięgnika są umieszczone w podstawie /l/,
a mechanizm przechylania czerpaka /4/ jest umie
szczony w wysięgniku /3/. Mechanizm obrotu na
pędzany jest silnikiem hydraulicznym wolnoobrotowym /26/, a mechanizmy podnoszenia wysięgnika
/3/ i przechylania czerpaka /4/ siłownikami hy
draulicznymi.
/9 zastrzeżeń/
A1(21) 277531

(22)

89 02 01

4(51) B26D

(71) UNITRA-CEMAT Zakład Budowy Urządzeń
Technologicznych, Zielona Góra
(72) Szuba Józef, Micorek Maria
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(54) Sposób modyfikacji właściwości płyty
pilśniowej i twardej i urządzenie do
stosowania tego sposobu
(57) Sposób polega na tym, że znaną płytę
pilśniową twardą poddaje się modyfikacji po
przez dodatkową impregnację w ciekłej masie
smołowej, ciekłej masie asfaltowej lub ciek
łej parafinie, a następnie z jednej strony po
krywa się masą powłokową. Stronę pokrytą ma
są powłokową posypuje się posypką papową, a
następnie chłodzi się powierzchnię płyty.
Urządzenie ma wannę /3/ na impregnującą
masę /6/, parę wyżymających wałków /12/, zbior
nik /16/ z powłokową masą /15/, zbiornik /2l/
z papową posypką /20/, natrysk /25/, parę dogniatających wałków /26/ i chłodzący bęben /27/
połączonych z sobą transporterem /l4/.
/3 zastrzeżenia/

(54) Przecinarka do poprzecznego cięcia
wałków, zwłaszcza krzemowych
(57) Przecinarka ma oo najmniej dwie krótkie pry
zmy /2/ umieszczone na wspólnej prowadnicy /l/
mocowanej na poziomej części korpusu. Każda z
pryzm /2/ ma poprzeczne wycięcia umożliwiające
wprowadzenie tnącej tarczy /7 / o s a d z o n e j na
wrzecionie przytwierdzonym do zespołu przemie
szczających się pod kątem 90° suportów /5/ i
/6/, który mocowany jest przesuwnie do usytuo
wanej pod kątem 120° do poziomu części korpusu
przecinarki. Każda pryzma /2/ jest połączona z
mocującym ramieniem /l2/ wyposażonym w zębatkę
i umieszczonym w pionowym otworze korpusu pryz
my /2/, gdzie współpracuje z końcówką profilo
wanego trzpienia /15/ umieszczonego w poziomym
otworze wykonanym w korpusie pryzmy /2/ i do
ciskanego do zębatki gwintowaną nakrętką /l6/
osadzoną na drugim końcu trzpienia /15/.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 277478

(22)

89 01 30

4(51) B29C

(71) Przedsiębiorstwo Projektowania
i Realizacji Inwestycji Przemysłu
Gumowego "STOMIL", Pracownia Projektowa,
Łódź
(72) Burzyński Aleksander, Przybysz Zdzisław
(54) Urządzenie do chłodzenia pasma miesza
nek gumowych
(57) W urządzeniu do płyty /13/ dociskacza są
przegubowo zamocowane ramiona /l4/ z rolkami
/15/ oraz sprężyny /l6/ opierające się o ra
miona /l4/. W miejscu podawania pasma do chło
dzącej komory nad podwieszkami /11/ jest zamo-

A1(21) 277440

(22)

89 01 26

4(51) B27N

(71) Zakłady Płyt Pilśniowych
Krosno Odrzańskie
(72) Wojtyna Zenon, Polanowski Daniel,
Dobras Stanisław, Kaczmarek Ireneusz
Kuzio Ryszard
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cowany czujnik /.17/ służący do zatrzymywania
napędu urządzenia oraz czujnik /18/ służący
do uruchamiania urządzenia. W miejscu odbio
ru pasma z chłodzącej komory jest zamocowany
czujnik uruchamiania i zatrzymywania odbior
czego mechanizmu oraz czujnik do wyłączania
napędu urządzenia w wypadku przekroczenia
przez schłodzone pasmo krańcowego miejsca je
go wyładunku.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 277454

(22)

89 01 26

4(51) B29D

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Burkiewicz Edmund Tadeusz,
Szymański Sławomir

Nr 16 /434/ 1990

(72) Pelczarski Zbigniew, Sobolewski Edmund
(54) Urządzenie do frezowania i szorstkowania gumowej taśmy przenośnikowej
(57) Urządzenie ma dwie głowice frezująco
szorstkujące /15/. Każda z głowic ma po trzy
indywidualne układy napędowe. Jeden układ
przesuwu poziomego każdej z głowic stanowią
silniki /4/, przekładnie /5/, śruby /6/ i na
krętki. Drugi układ przesuwu pionowego każdej
z głowic stanowią silniki /11/, przekładnie
/l2/, śruby /9/ i nakrętki. Trzeci układ obro
tu każdej z głowic stanowią silniki elektry
czne /13/ i napędy pasowe /l4/.
/7 zastrzeżeń/

(54) Sposób 1 urządzenie do bezrdzeniowego
rotacyjnego odlewania opon
(57) Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia
do bezrdzeniowego rotacyjnego formowania
opon przez odlewanie z sieciującego tworzywa,
eliminujących konieczność stosowania uciążli
wego w eksploatacji i skomplikowanego kon
strukcyjnie mechanizmu ewakuacji rdzenia z
wnętrza uformowanej na gotowo opony.
Sposób polega na tym, że uformowanie opo
ny następuje w drodze nawarstwiania sieciują
cego tworzywa na powierzchni gniazda obroto
wej w płaszczyźnie pionowej formy w wyniku
uprofilowania kształtu wewnętrznego opony za
pomocą stałej łapy kalibrującej odzwiercied
lającej ten kształt, przymocowanej do nieru
chomej części rdzeniowej formy w odległości
odzwierciedlającej przekrój poprzeczny formo
wanej opony. Urządzenie charakteryzuje się
tym, że składająca się z części poziomo-przesuwnej /lb/ i z części nieprzesuwnej /la/
dzielona obrotowa w płaszczyźnie pionowej for
ma /l/, zawiera w części środkowej wewnętrz
nej rdzeń stały /3/ z zalewowym poosiowym ot
worem /13/ i z wahliwie do niej przymocowaną
składaną kalibrującą łapą, mającą postać płas
kiej sztywnej płytki o zarysie jej roboczej
krawędzi odpowiadającym kształtowi wewnętrz
nemu formowanej opony.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 277587

(22)

89 02 03

5(51) B29D

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

A1(21) 277542

(22)

89 02 01

4(51) B30B

(75) Jasiński Rafał, Bydgoszcz;
Wełnowski Janusz, Bydgoszcz
(54) Sposób wytwarzania korpusu prasy
wstępnie naprężonego i korpus prasy
(57) Sposób polega na tym, że złożony z od
dzielnych elementów korpus owija się drutem
o temperaturze wyższej od temperatury elemen
tów korpusu, po czym końce tak utworzonej cewh
mocuje się do korpusu, a następnie wyrównuje
się temperaturę drutu i elementów korpusu.
Korpus ma obwodowy rowek /5/, w którym ułożo
ny jest drut naprężający /6/. /5 zastrzeżeń/

Nr 16 / 4 3 4 / 1990

A1(21) 277383
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(22)

89 01 26

4(51) B43K

(75) świderski Henryk, Legionowo
(54) Sposób wytwarzania końcówki pisaka oraz
końcówKa pisaka"
(57) Sposób wytwarzania polega na unierucho
mieniu pręcika /2/ w formie wtryskowej i po
dokonaniu wtrysku osadzenie go w szczelinie
oprawki /6/. Końcówka pisaka składa się z
elementu piszącego /4/ w postaci płytki z za
topionym w osi symetrii pręcikiem /2/ oraz z
zakończenia oprawki /6/ ze szczelina, w któ
rej znajduje się element piszący /4/. Nad prę
cikiem /2/ po obu stronach elementu piszącego
/ 4 / znajdują się szczelinki. Języczek górny
l8l i dolny /9/ są elastyczne i o różnej dłu
gości.
/4 zastrzeżenia/

A2(21) 282014

(22)

89 10 24

5(51) B43L
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(54) Czujnik krańcowego położenia
(57) Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach
kreślących, jak plotery lub rejestratory.
Czujnik zawiera pręt /l/ przesuwnie osa
dzony w otworach ścianek bocznych /2/ osło
ny /3/ równolegle do jej podstawy /4/. Pręt
/l/ ma dwa występy /5/, usytuowane równo od
środka i ma sprężyny /6/. Do osłony /3/ przy
mocowany jest przełącznik /7/ tak, aby dla
neutralnego położenia pręta /l/ znajdował
się w środku pomiędzy występami /5/.
/1 zastrzeżenie/

A2(21) 282017

(22)

89 10 24

5(51) B43L

(75) Oszczak Wojciech, Teresin;
Kaśka Wiesław, Błonie

(75) Oszczak Wojciech, Teresin;
Kaśka Wiesław, Błonie

(54) Urządzenie do napędu ruchu pionowego
pisaka

(54) Kontrolowany sposób pracy pisaka

(57) Urządzenie składa się z magnesów trwałych
kubkowych /7/, cewek /2/, elementu sztywnego
/3/, korpusu /4/ pisaka i elementu kreślącego
/5/. Cewki /2/ umieszczone są w szczelinach
magnesów /l/, a pomiędzy nimi i do nich zamoco
wany jest za pomocą sztywnego elementu /3/ kor
pus /4/ pisaka, w którym umieszczony jest ele
ment kreślący.
/l zastrzeżenie/

(57) Sposób polega na tym, że w układ ele
ktroniczny sterujący pracą pisaka wmontowuje się sumujący element z pamięcią i kojarzy
się go z elementem do zerowania. Element su
mujący z pamięcią sumuje czas efektywnej pra
cy pisaka i zapamiętuje go także w stanach
okresowego wyłączenia zasilania. Element ze
rujący zaś służy do zerowania czasu zliczone
go przy wymianie pisaka na nowy.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 277586

(22)

89 02 03

4(51) B6OP

(71) Kombinat Państwowych Gospodarstw
Rolnych, Mosty
(72) Godlewski Michał, Godlewski Roman,
Kaźmierczak Henryk
(54) Rampa do załadunku lub rozładunku
zwierząt

A2(21) 282015

(22)

89 10 24

(75) Oszczak Wojciech, Teresin;
Kaśka Wiesław, Błonie

5(51) B43L

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie spraw
nego i bezpiecznego rozładunku lub załadunku
zwierząt w miejscach,gdzie nie ma ramp sta
cjonarnych.
Rampa charakteryzuje się tym, że plat
forma /7/ osadzona jest na ramie /2/ jedno
osiowego podwozia za pomocą siłownika /4/.
Krawędź czołowa platformy /l/ połączona
jest obrotowo z ramą /2/ podwozia za pomocą
przegubów /3/. W przedniej części ramy /7/
zamocowany jest zaczep holowniczy /8/ oraz
skrzynka sterownicza /9/. Rampa wyposażona
jest w bezpiecznik mechaniczny /11/ stanowiący
blokadę położenia poziomego platformy /1/
/4 zastrzeżenia/
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(71) Nauchno-Proizvodstvenny
Kooperativ "Laura", Wilno, SU
(72) Barauskas Arvida s I ono v ich, Kuzin
Sergei Alexandrovlch, Kuzin Vadim
Alexandrovich
(54) Pojemnik dla ciekłych produktów
żywnościowych i układ do pakowania
ciekłych produktów żywnosciowycH

A1(21) 277518

(22)

89 01 31

4(51) B65D

(71) Huta "Łabędy", Gliwice
(72) Nowak Franciszek, Smerkowski Ryszard,
Nowak Jan, Nowak Jan, Malanowicz Jacek,
Nawrot Adam

(57) Pojemnik charakteryzuje się tym, że two
rzące wlew odcinki obu ścianek, które przyle
gają do wlewu, są odgięte do wewnątrz wnęki i
połączone są przez dwa zgrzewane szwy /lO, 11/
umieszczone tak, że przecinają się one z bo
cznymi szwami i tworzą zwężający się do wew
nątrz wnęki i połączony z nią kanał wejściowy
/l2/, który służy do napełniania pojemnika i
wydobycia z niego ciekłego produktu.
Układ do pakowania ciekłych produktów żyw
nościowych zawiera co najmniej dwa jednakowe
pojemniki połączone ze sobą odcinkami folii.
/l5 zastrzeżeń/

(54) Kosz ażurowy do transportu, zwłaszcza
wlewków stalowych
(57) Kosz charakteryzuje się tym, że ma dno
wykonane z belki nośnej poprzecznej /2/ i bel
ki nośnej /3/, usytuowanych względem siebie
pod kątem prostym, oraz żeber poziomych A/,
które połączone są z Jednej strony z belką
nośną /3/, a z drugiej strony z pionowymi pa
sami /5/. Na wysokości kosza pasy /5/ połą
czone są z poziomymi pasami wieńczącymi /6/.
W osi kosza znajduje sie drąg nośny /l/ połą
czony u dołu z belkami /2 i 13/, zaś u góry
drąg /l/ zakończony zaczepem z uchem /9/ wy
stającym znacznie poza gabaryt kosza.
/3 zastrzeżenia/

A1(21) 276397

(22)

88 12 12

4(51) B650

(71) Spółdzielczy Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji
i Automatyzacji Procesów Wytwarzania
"BEKÁTE", Koszalin
(72) Ptaszyński Wojciech
(54) Przenośnik transportowy, zwłaszcza do
transportu artykułów spożywczych

A1(21) 282684
(31) 4610819

(22)

89 12 08

(32) 88 12 08

5(51) B65D
(33) SU

(57) Przenośnik ma łańcuch /3/ wyposażony w
zespoły napinające i poprzez te zespoły sprzę
żony z taśmą /2/, a taśma /2/ ma kształt
wycinka pierścieniowego i posiada elementy na
pinające w postaci rolek, poprzez które taśma
/ 2 / sprzężona Jest z zespołami napinającymi,
zaś wałki A i 6/, na których taśma /2/ jest
rozpięta i wsparta, są wałkami wieloczęściowymi.
Łańcuch /3/ ma płytki zewnętrzne dłuższe
od płytek wewnętrznych i wyposażony jest w
płytki zagięte, w których osadzone są zespoły
napinające.
/lO zastrzeżeń/

Nr 16 / 4 3 4 / 1990
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A1(21) 277512
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(22)

89 01 31

4(51) B65G

(71) Fabryka Urządzeń Technicznych "WISŁA",
Włocławek
(72) Nawarski Wojciech, Polanowski Stanisław,
Czepiel Ryszard
(54) Krążnik elastyczny do przenośników
taśmowych
(57) Krążnik ma linę stalową /l/ zaciśniętą w
tulejach /2/, na której zawulkanizowana Jest
guma /3/ mająca ukształtowane krążki, przy
czym przestrzenie między krążkami mają stopnio
waną średnicę, zwiększającą się ku końcom, zaś
odległość między krążkami zmniejsza się ku koń
com krążnika. Tuleje /2/ osadzone są obrotowo
w piastach /4/.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 277407

(22)

89 01 25

4(51) B65G

(71) Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego
"BIPROHUT", Przedsiębiorstwo Państwowe,
Gliwice
(72) Kapłanek Józef, Wróbel Gabriel,
Michalik Romuald
(54) Ruszt rolkowy do transportu, zwłaszcza
wiotkich arkuszy blach
(57) Wynalazek rozwiązuje problem zwiększenia
trwałości rolek rusztu rolkowego do transpor
tu wiotkich arkuszy.
Ruszt charakteryzuje się tym, że co drugi
rząd rolek /2/ równoległy do osi transportu
posadowiony Jest wyżej o wielkość /f1/ w sto
sunku do pozostałych rzędów rolek /2/. Wspor
nik /3/ rolki /2/ osadzony Jest obrotowo wokół
osi prostopadłej do ramy /4/, a ta oś znajdu
je się w pewnej odległości od płaszczyzny prze
chodzącej przez oś obrotu rolki /2/.
/4 zastrzeżenia/

A1(21) 277525

(22)

89 01 30

4(51) B65G

(71) Wojewódzki Klub Techniki
i Racjonalizacji, Wrocław
(72) Jurzyk Edward, Jurzyk Grzegorz
(54) Urządzenie rozładowcze
(57) Urządzenie rozładowcze znajduje zastosowa
nie przy rozładunku wagonów z materiałów luzem
o granulacji do kilkunastu centymetrów. Zbudo
wane Jest z przenośnika taśmowego /l/ z koszem
zasypowym /2/ osadzonego na podwoziu /3/ oraz
wygarniacza /4/, który na czas transportu za
pomocą pomostu /5/ osadzony Jest na konstrukcji
przenośnika taśmowego /l/. Podwozie zbudowane
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z ramy i kół ma cztery pionowe wystające w gó
rę ramiona /9/ do mocowania przenośnika taśmo
wego /1/, przy czym dwa przednie ramiona połą
czone są na górze wałkiem,na który nawinięta
Jest stalowa linka /l2/ przymocowana drugim
końcem do konstrukcji przenośnika taśmowego
/1/.

Przenośnik /7/ ma przytwierdzone do taśmy
poprzeczne łopatki zabierające i kółka prze
mieszczające się po prowadnicy usytuowanej pod
przenośnikiem /1/. Wygarniacz /4/ zbudowany
Jest z ramy, do której w sposób obrotowy przy
mocowane są kalibrowane koła /28/ z nałożony
mi czterema łańcuchami /29/ bez końca, do og
niw których przymocowane są dwa rzędy łopatek
wygarniających /3l/. Cztery kalibrowane koła
/28/ za pośrednictwem przekładni ślimakowych
połączone są z dwoma silnikami elektrycznymi.
Ponadto wygarniacz /4/ w swym środku ciężkoś
ci ma do ramy przymocowany mechanizm podnoszą
cy /33/.
/6 zastrzeżeń/

A1(21) 277534

(22)

89 02 01

4 (51) B65G

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Hutniczych, Bytom;
Huta "BAILDON", Katowice
(72) Muszer Zygmunt, Wowro Konrad, Lejawka
Jerzy, Rogowski Józef, Kania Zdzisław
(54) Urządzenie do przenoszenia narzędzi
poddawanych procesowi obróbki cieplnej
(57) Urządzenie do przenoszenia narzędzi pod
dawanych procesowi obróbki cieplnej wyposażo
ne jest w ramę /l/, na której znajduje się wó
zek podnoszenia /7/ wraz z platforma /lO/, do
której zamocowane są wysięgniki /13/ przeno
szące chwytaki narzędzi /15/ osadzone swobod
nie na ich końcach oraz w mechanizm zanurze
nia narzędzi w kąpieli solnej i w mechanizm
załadunku chwytaka.
/
7
zastrzeżeń/

A1(21) 284081

(22)

90 02 27

5(51) B65G

(75) Bączewski Mieczysław, Będzin
(54) Urządzenie do podnoszenia,
przemieszczania 1 opuszczania
(57) Urządzenie ma ramę /1/ z ramionami /la/,
na których zamontowane są przegubowo elementy
podnoszące jak podnośniki /3/, chwyty /4/, zę
batki /8/ współpracujące ze sprężynami /10/
i sworzniami /9/, przy czym elementy urządze
nia połączone są z dźwignią /11/ za pomocą
cięgien /5/. Urządzenie przeznaczone jest dla
placówek handlowych, hal produkcyjnych i rol
nictwa.
/5 zastrzeżeń/

A1(21) 277569

(22)

89 02 02

4(51) B 6 6 B

(71) Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla
"POŁUDNIE" Kopalnia Węgla Kamiennego
"MORCINEK", Kaczyce
(72) Kluger Adam, Konieczny Stefan, Mencel
Zdzisław, Kubicki Antoni, Bucior Jan,
Sala Marian, Gawlik Arkadiusz
(54) Urządzenie do wytrącania energii ki
netycznej naczyń wydobywczych w bel
kach odbojowych szybu Kopalni głębinowej
(57) Urządzenie ma zamocowane pod belkami
odbojowymi,symetrycznie wzdłuż ich osi wzdłuż
nej, ramy wsporcze /1/ z amortyzatorami
elastomerowymi /2/. Rama wsporcza /7/ Jest
zamocowana obrotowo-przesuwnie w pionie za
pomocą sworzni prowadzonych w podłużnych ot
worach /7/ łączników /5, 6/ z jednej i dru
giej strony przedziału szybowego. Amortyza
tory elastomorowe /2/ są umieszczone swymi
cylindrami /2a/ w tulejach ramy wsporczej
/1/ i są oparte główkami /2b/ swych tłoczysk
o spodnią płytę /3a/ belki odbojowej /3/.
/l zastrzeżenie/
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(22)

89 02 01

4(51) B66D
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ją wspólny węzeł przyłączony do masy poprzez
diodę Zenera /20/. Gałęzie utworzone z czuj
ników pozystorowych są zbocznikowane kondensa
torami /21, 22/.
/4 zastrzeżenia/

(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji,
Automatyzacji i Elektroniki Górniczej
"POLMAG-EMAG", Bytomskie Zakłady
Urządzeń Technicznych, Bytom
(72) Wolny Joachim, Gambusz Paweł
(54) Wciągnik elektryczny, zwłaszcza
przejezdny
(57) Wciągnik elektryczny charakteryzuje się
tym, że w obwodzie ochrony cieplnej silnika
elektrycznego mechanizmu podnoszenia szereg
czujników pozystorowych jest podzielony na
grupy po trzy czujniki /l4, 15/, przy czym
każda grupa jest oddzielnie podłączona do
odrębnego wejścia wielowejściowego przekaź
nika cieplnego, który poprzez bramkę OR jest
podłączony do łącznika. Przekaźnik cieplny
zawiera komparatory /23, 24/ ze wspólnym ob
wodem sprzężenia zwrotnego. Grupy czujników
pozystorowych /l4, 15/ wraz z opornikami /l6,
17, 18 i 19/ połączone w mostki pomiarowe ma

DZIAŁ

C

CHEMIA I METALURGIA
A1(21) 277815

(22)

89 02 20

4(51) C01D

( 7 5 ) Borkowski Bogdan, Warszawa;
Król-Bogomilski J e r z y , Warszawa
(54) Sposób otrzymywania b i k a r b o n a t u t e c h 
nicznego celem jego szerszego z a s t o s o 
wania
(57) Sposób polega na tym, że b i k a r b o n a t s u 
rowy przemywa s i ę najpierw zimną wodą, p r z e 
puszczając j e d n o c z e ś n i e dwutlenek węgla, n a 
s t ę p n i e słabym roztworem sody i potem j e s z 
cze r a z przemywa s i ę zimnymi skroplinami i
przepuszcza dwutlenek węgla.
Przemyty b i k a r b o n a t poddaje s i ę suszeniu
p r z y ciągłym mieszaniu i p r z e p u s z c z a n i u dwu
t l e n k u węgla.
/2 zastrzeżenia/
A1(21) 277530

(22) 89 01 31

4(51) C01G

Lubelskie Zakłady Przemysłu
Nieorganicznego "PERMEDIA", Lublin
(72) Zachwatowicz Sławomir, G i e r a Marek,
Hubicki Zbigniew, Drąg P i o t r , Chwalik
Henryka, Drob Cezary, Gajecka Bogumiła,
Kubicki S t a n i s ł a w , B a t o r s k i Henryk,
Żuchowski Zbigniew

(71)

(54) Sposób otrzymywania wysokiej c z y s t o ś c i
s i a r c z a n u n i k l u "bez k o b a l t u " , z s u r o 
wego s i a r c z a n u n i k l u , zwłaszcza powsta
jącego w p r o c e s i e e l e k t r o r a f i n a c j i
miedzi h u t n i c z e j
(57) Sposób c h a r a k t e r y z u j e s i ę tym, że r o z 
twór s i a r c z a n u n i k l u po u s u n i ę c i u c z ę ś c i z a 
n i e c z y s z c z e ń , przed procesem e k s t r a k c j i , z a 
kwasza s i ę kwasem siarkowym do pH 5,8 - 6 , 1
i n a s t ę p n i e poddaje s i ę e k s t r a k c j i t r ó j s t o p 
n i o w e j , przeciwpradowej, mieszaniną kwasu

dwu / 2 , 4 , 4 - t r ó j m e t y l o p e n t y l o / fosfinowego z
kwasem dwu-/2 etyloheksylo/fosforowym w naf
c i e , w formie sodowej. Proces e k s t r a k c j i p r o 
wadzi s i ę p r z y stosunku fazy o r g a n i c z n e j do
fazy wodnej wynoszącym 1 : 2 - 3,5 w tempera
t u r z e 40 - 60°C. Uzyskany r a f i n a t poddaje s i ę
s e p a r a c j i faz w sposób c i ą g ł y , a n a s t ę p n i e zatęża i k r y s t a l i z u j e . Ekstrakt reekstrahuje się
kwasem mineralnym i po zalkalizowaniu ponow
n i e zawraca do e k s t r a k c j i , a r e e k s t r a k t p r z e 
znacza s i ę do otrzymywania k o n c e n t r a t u k o b a l 
tu.
/2
zastrzeżenia/
A1(21) 277578

(22)

89 02 03

4(51) C01G

(71) Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
(72) Mikulski Teofil
(54) Sposób otrzymywania a z o t a n u , chlorku
l u b s i a r c z a n u niklawego z odpadów
zawierających k a t a l i z a t o r Raneyea
(57) Sposób polega na m i n e r a l i z a c j i zużytego
k a t a l i z a t o r a , a n a s t ę p n i e rozpuszczaniu w kwa
s i e solnym, azotowym lub siarkowym. Po p r z e 
prowadzeniu t y c h o p e r a c j i nadmiar kwasu neu
t r a l i z u j e s i ę dodatkiem masy czynnej l u b s p r e 
parowanego wodorotlenku lub węglanu niklawego
i o s t a t e c z n i e f i l t r u j e , a roztwory poddaje s i e
odparowaniu i k r y s t a l i z a c j i . /2 z a s t r z e ż e n i a /

A1(21) 277579

(22)

89 02 03

4(51) C01G

(71) Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
(72) Mikulski T e o f i l
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(54)Sposób otrzymywania azotanu, chlorku
Tub siarczanu kobaltowego z odpadów
jakie powstają przy produkcji sykatyw
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że syka
tywę poddaje się spaleniu przy dostępie po
wietrza, następnie popiół około 30 minut wy
grzewa się w piecu muflowym, w temperaturze
800-900°C, po czym po ostudzeniu pozostałość
rozpuszcza się w kwasie azotowym lub solnym
o stężeniu 2:4 mol/dm lub siarkowym o stę
żeniu 1:2 mol/dm^, przy czym stosuje się oko
ło 10% nadmiar w stosunku do kobaltu, po czym
do roztworu dodaje się nadtlenek wodoru, o
stężeniu 30% w ilości 5% w stosunku do masy
wyjściowej sykatywy i ogrzewa do temperatury
60T80°C, a po rozpuszczeniu roztwór neutrali
zuje się węglanem lub wodorotlenkiem kobalto
wym, po czym roztwór o pH 5,0-J5,5 oddziela
się od nadmiaru czynnika neutralizującego,
poddaje odparowaniu i krystalizacji.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 277582

(22)

89 02 03

4(51) C01G
C25D

71) Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
72) Mikulski Teofil
(54) Sposób
tego w
niania
czania

wykorzystania chromu /VI/ zawarkąpieli po niklowaniu do utleżelaza /ii/ w procesie oczyszsurowego siarczanu niklu

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że do
kwaśnego roztworu surowego siarczanu niklu o
stężeniu około 50-60 g/dm niklu, a zawiera
jącego jako zanieczyszczenia miedź oraz żela
zo /11/, wprowadza się w temperaturze 60:80°C
roztwór po niklowaniu, zawierający jony dwuchromianowe w ilości stechiometrycznej w sto
sunku do żelaza /11/, po czym po utlenieniu
żelaza /11/ do roztworu wprowadza się czynnik
alkalizujący, najkorzystniej mleczko wapien
ne, do uzyskania pH 3,5T4,5» wydzielony osad
oddziela się na drodze filtracji, a następnie
do roztworu wprowadza się mleczko wapienne do
uzyskania pH 5t5ł5»6 dla przeprowadzenia mie
dzi w nierozpuszczalne związki, które następ
nie oddziela się z roztworu wraz z resztą wo
dorotlenku chromu /III//. /l zastrzeżenie/

A1(21) 277355

(22)

89 01 23

4(51) C02F

(71) Biuro Projektów Przemysłu Mięsnego
w Warszawie, Zespół Pracowni w Gdańsku,
Gdańsk
(72) Mrowiecki Lech, Pietrzak Ryszard,
Szumichora Leszek
(54) Sposób oczyszczania ścieków
technologicznych powstałych w p r o c e s i e
obróbki oraz przetwórstwa mięsa
i drobiu
(57) Sposób c h a r a k t e r y z u j e s i ę tym, że po p r o 
c e s i e sedymentacji dokonuje s i ę k o r e k t y odczy
nu ścieków do w a r t o ś c i pH
8-9 roztworem wo
d o r o t l e n k u sodu o s t ę ż e n i u 8-10% w i l o ś c i 1,6- 3 , 6 cm3 /dcm 3 ścieków. Następnie oddziaływuje
s i ę na ś c i e k i roztworem powszechnie znanych k o 
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agulantów w ilości 200-600 mg/dcm3 ścieków. W
kolejnym etapie na ścieki działa się roztwo
rem flokulanta 1 poddaje się procesowi flota
cji ciągłej wspomaganej saturacją ciśnieniową.
/l zastrzeżenie/
A1(21) 277420

(22)

89 01 27

4(51) C02F

(75) Szymański Kazimierz, Koszalin;
Wieczorek Marian, Koszalin
(54) Sposób chemicznej renowacji sieci
wodnych
(57) Sposób polega na tym, że instalacje ciep
łej wody lub centralnego ogrzewania wypełnia
się roztworem wodnym mieszaniny rozpuszczająco-pasywacyjnej zawierającej 5- 5056 wagowych
kwasu cytrynowego, 0,005 - 0,1S& wagowych azo
tanu amonowego, 0,05 - 0,1% wagowych fosfora
nu Jednopotasowego i 0,05 - 2,0% wagowych pirosiarczynu sodowego, który po podgrzaniu do
50°C przetrzymuje się w sieci od 12 do 96 go
dzin. Następnie sieć wodną płucze się cztero
krotnie wodą wodociągową lub mieszaniną wodnopowietrzną w celu usunięcia resztek roztworu
poreakcyjnego wraz z rozpuszczonymi osadami.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 277423

(22)

89 01 27

4(51) C02F

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Pysiak Janusz, Stefaniak Piotr,
Tymiński Bogdan, Bańkowski Andrzej,
Turowski Przemysław, Rędziński
Włodzimierz
(54) Sposób oczyszczania ścieków przemysło
wych
(57) Sposób polega na tym, że w procesie oczy
szczania ścieków na złożu adsorbenta Jako ad
sorbent stosuje się gazobeton. Ścieki po przej
ściu przez złoże gazobetonu można ewentualnie
przepuszczać przez złoże węgla aktywnego.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 277435

(22)

89 01 26

4(51) C02F

(71) Przedsiębiorstwo Kompletacji
Dostaw "AKWATECH", Poznań
(72) Beym Mirosław
(54) Urządzenie do napowietrzania
"zbiorników 1 cieków wodnych
(57) Urządzenie ma zasobnik powietrza /7/
połączony z elastycznymi dyfuzorami /5/ do
drobnopęcherzykowego napowietrzania oraz ze
sprężarką /3/, przy czym dyfuzory /5/ są za
kotwiczone do dna zbiornika lub cieku.
Elastyczne dyfuzory /7/ mają kształt
walcowy, przy czym oprócz tych dyfuzorów
/5/ do zasobnika powietrza /l/ przyłączone
są dyfuzory talerzowe /8/.
/3 zastrzeżenia/
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połączenie z urządzeniem /18/ do ich okresowe
go przedmuchiwania za pomocą sprężonego po
wietrza, a główny zbiorczy przewód jest połą
czony z ciśnieniowym, wodnym urządzeniem płu
czącym.
/9 zastrzeżeń/
A1(21) 277557

(22)

89 02 03

4(51) C02F

(75) Stach Jerzy, Bielsko-Biała;
Stach Maciej, Bielsko-Biała
(54) Układ do rekultywacji jezior
(57) Układ ma linę /l/ łączącą balast /2/ z
pływakami /3/, na których Jest zamocowany sil
nik wiatrowy /4/, połączony paskiem klinowym
/5/ ze sprężarką /6/, która przewodem /7/ do
prowadza powietrze do dolnej części grubszego
przewodu elastycznego /8/. /l zastrzeżenie/
A1(21) 277438

(22)

89 01 30

4(51) C02F
E03F

(71) Biuro Projektów Wodnych Melioracji,
Poznań
(72) Adamski Michał, Wesołek Jerzy
(54) Sposób wstępnej obróbki i transportu
ścieków bytowo-gospodarczych oraz
instalacja kanalizacyjna do wstępnej
obróbki i transportu ścieków bytowogospodarczych
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że suro
we ścieki z poszczególnych posesji poddaje
się najpierw procesowi sedymentacji w celu
wytrącenia osadów, a następnie ścieki nadosadowe doprowadza się do lokalnych przepompow
ni i pompuje się do zbiorczego przewodu kana
lizacyjnego, przy czym w różnych fazach tran
sportu napowietrza się ścieki w celu odświe
żenia .
Instalacja kanalizacyjna charakteryzuje się
tym, że ma lokalne, osadnikowe zbiorniki /6/,
przy czym każdy zbiornik /6/ ma połączenie z
co najmniej jednym przykanalikiem /5/ dopro
wadzającym surowe ścieki z zabudowań posesji
/4/, a ponadto jest połączony z komorą lo
kalnej przepompowni /8/ za pośrednictwem za
topionego, kanalizacyjnego przelewu /9/, któ
rego wlot znajduje się nad poziomem złoża
osadów /lO/, natomiast w komorze każdej prze
pompowni /8/ znajduje się rozbryzgowe urzą
dzenie do wstępnego napowietrzania ścieków,
przy czym odpływowe i zbiorcze przewody mają

A2(21) 282048

(22)

89 10 25

5(51) C02F

(71) "RADUS" Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe Sp. z o.o.
/j.g.u./, Gdańsk
(72) Hupka Jan, Drelich Jarosław,
Kościukiewicz Jacek
(54) Sposób 1 urządzenie do obróbki
emulsji "olej-woda", szczególnie
popłuczyn po myciu beczek po produk
tach naftowych

(57) Sposób charakteryzuje się ty
czyny mające temperaturę utrzymywaną w prze
dziale od 30°C do 50°C, kieruje się do sedy
mentacji wstępnej wielokomorowej trwającej
1-3 godzin. W ten sposób wstępnie podczyszczo
ne popłuczyny poddaje się wstępnej częściowej
destabilizacji chemicznej przez dodawanie do
nich w trakcie przepływu przez rurociąg tran
sportowy polielektrolitów
w ilości od 0,2 mg
do 5,9 mg na każdy dcm3 przepływającej cieczy,
a następnie poddaje się je trzystopniowej koalescencji w złożu ziarnistym pierwszym, ma
jącym średnią wielkość ziaren od 1 mm do 2 mm,
w złożu włóknistym drugim i w złożu włóknis
tym trzecim o średniej porowatości utrzymywa
nej w granicach od 83% do 92% i wprowadza się
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niezwłocznie w przepływie ciągłym do złoża
sorpcyjnego pionowoosiowego, zawierającego
nie mniej Jak 9096 w przeliczeniu na suchą
masę węgla drzewnego. Czas łączny przetrzy
mywania popłuczyn w złożu sorpcyjnym jest
nie krótszy jak 15 min. Następnie wody popłuczynowe oczyszczone w ilości od 10% do
90% objętości szarży wprowadzonej do złoża
adsorpcyjnego, zawraca się zeń do złoża
koalescencyjnego pierwszego ziarnistego i
lub drugiego włóknistego i lub trzeciego
włóknistego. Pozostałą ilość wód odprowadza
się bezpośrednio ze złoża adsorpcyjnego do
ponownego wykorzystania w instalacji mycia
beczek lub do kanalizacji.
Układ składa się z wielokomorowego
zbiornika-osadnika sedymentacyjnego /0/
współpracującego z działającą ciągle lub
okresowo zbieraczką sorbcyjną /ZS7 oleju
wolnopływającego, przyłączoną do zbiornika
odseparowanych produktów naftowych /ZP/,ma
jącego doprowadzony doń przewód kolektorowy
/PK/ odseparowanych produktów naftowych z
filtrów koalescencyjnych pierwszego ziarni
stego /FKl/, drugiego włóknistego /FK2/ oraz
trzeciego włóknistego /FK3/, połączonych ze
sobą na wejściach kaskadowo. Filtr /FKl/ jest
na wejściu poprzez pompę cyrkulacyjną /P1/
przyłączony do zbiornika /o/ oraz poprzez za
wór /Z1/ i pompę /P2/ do zbiornika polielektrolitu /ZP/, a poprzez zawór /z2/ i tę
pompę do zbiornika rozpuszczalnika /ZR/.
Filtr koalescencyjny /FK3/ ma wyjście do
prowadzone do filtra sorpcyjnego ze złożem
węglowym /FS/, którego wyjście wód popopłuczynowych jest doprowadzone do wyjścia /Oto/
oraz poprzez zawór /z4/ przyłączone do wejść
filtrów /FKl/, /FK2/ i /FK3/.
/2 zastrzeżenia/

Nr 16 /434/ 1990

lejowatym jej wylotem /3/ a stożkowym kana
łem /4/ rozszerzonym w kierunku tej komory
od przewężenia /5/ połączonego z wlotowym ka
nałem /6/ strumienia plazmowego. Plazmotron
ma przesuwną katodę /8/ połączoną jednym koń
cem z posuwisto-zwrotnym prowadnikiem /11/
stykającym się poprzez pierścieniowy zatrzask
/l2/ z popychaczem /l3/ osadzonym w regula
cyjnej tulei /28/ wkręconej w obudowę /24/
komory /25/, przy czym prowadnik ten Jest osa
dzony w śrubowej sprężynie /l4/ a popychacz
w takiej samej sprężynie /l5/ usytuowanej
wraz z końcówką popychacza na zewnątrz tulei
/28/.
/2 zastrzeżenia/

A2(21) 282051 (22) 89 10 25

5(51) C04B

(71) P o l i t e c h n i k a Rzeszowska
im. I.Łukasiewicza, Rzeszów
(72) Leski Eugeniusz, Jarominiak Andrzej,
F i l i p o w s k a J a n i n a , Bajorek Grzegorz
(54) Sposób wytwarzania betonów porowatych
przeznaczonych na prefabrykowane
elementy drenażowe

A1(21) 277590

(22)

89 02 03 4(51) C03B

(75) Cyrkiewicz Marceli, Łódź
Baranowski Józef, Kutno
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania
perełek szklanych
(57) Sposób polega na tym, że pył szklany
poddaje się topieniu w stanie jego zawiro
wania w strefie średnich temperatur od 1800
- 4800°C rozprężającego się strumienia plaz
mowego.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma ku
listą komorę /l/ zawirowania pyłu w dyszy
/2/, połączoną z bocznym kanałem lil ze
wzdłużnymi ślimakowymi wcięciami doprowadza
jącym pył. Komora /l/ jest usytuowana między

(57) Sposób polega na tym, że dokonuje s i ę
mieszania na sucho kruszywa mineralnego n a t u 
ralnego o f r a k c j a c h : do 1,0 mm w i l o ś c i do 4%
wagowych, 1,0-2,0 mm w i l o ś c i 25-40% wago
wych oraz 2,0 - 4,0 mm w i l o ś c i 60-75% wago
wych z cementem portlandzkim, po czym dodaje
s i ę wodę, t a k aby i l o r a z wody do cementu
wy
n o s i ł 0 , 4 , a zawartość cementu na 1 m 3 mie
szanki betonowej wynosiła 280 - 340 kg i miesza w c z a s i e 60 - 90 s. Następnie dokonuje
s i ę zagęszczania t e j mieszanki w formach meto
dą sztychowania i dwukrotnego zawibrowania
lub dwukrotnego zawibrowania z dociskiem,
przy czym łączny czas wibrowania n i e p r z e k r a 
cza 1 0 s .
/ l zastrzeżenie/
A1(21) 282104 (22) 89 10 30
5(51) C04B
(71) Wyższa Szkoła I n ż y n i e r s k a im. Gen.
A. Zawadzkiego, Opole
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(72) Denkiewicz J e r z y , Mizera J a n , Najzarek
Zbigniew
(54) Samopoziomujące podłoża pod posadzki z
kompozytów polimerowo-gipsowych
(57) Podłoża s k ł a d a j ą s i ę z g i p s u półwodnego,
popiołów l o t n y c h w i l o ś c i 20-3096 wagowych w
s t o s u n k u do masy g i p s u , żywic syntetycznych,
chemicznego opóźniacza czasu wiązania, oraz
wody w i l o ś c i a c h niezbędnych do uzyskania kon
s y s t e n c j i pozwalającej na samopoziomowanie s i e
mieszanki.
/1
zastrzeżenie/

A2(21) 282105

(22)

89 10 30

5(51) C04B

(71) Wyższa Szkoła I n ż y n i e r s k a im.Gen. A.
Zawadzkiego, Opole
(72) Donkiewicz J e r z y , Mizera J a n , Najzarek
Zbigniew
(54) Sposób otrzymywania wodoodpornych
gipsopochodnych kruszyw budowlanych
(57) Sposób polega na tym, że do przygotowania
zaczynu m a t e r i a ł u , k o r z y s t n i e zawierającego f o 
s f o g i p s l u b g i p s , p o p i ó ł l o t n y i / l u b żużel p a 
leniskowy, a t a k ż e wapno palone lub gaszone s t o 
suje s i ę 0 , 2 - 5 , 0 % żywicy kumaronowo-indenowej,
k o r z y s t n i e w r o z p u s z c z a l n i k u lotnym z parą wod
ną oraz 0 , 1 - 5,0 % polimeru c h e l a t u j ą c e g o , k o 
r z y s t n i e a l k o h o l u poliwinylowego, żywic aminowo- lub amidowo-formaldehydowych względnie i c h
estrów wodorościarczynowych, a t a k ż e pochodnych
c e l u l o z y lub l i g n i n y , c a ł o ś ć miesza s i ę do pow
s t a n i a e m u l s j i , a n a s t ę p n i e d e s t y l u j e z parą
wodną do uformowania m a t e r i a ł u . / 1 z a s t r z e ż e n i e /

A1(21) 277349

(22)

89 01 24

4(51) C05F

(75) K a m e r Rudolf, Bad Homburg, DE
(54) Sposób p o l e p s z a n i a fermentowania o r g a n i c z 
nych materiałów odpadkowych i / a l b o pol e p s z a n i a gleby
(57) Sposób c h a r a k t e r y z u j e s i ę tyra, że s t o s u j e
s i ę s i a r c z a n wapnia razem z montmorylonitem i
przynajmniej jednym fosforanem. / l 6 z a s t r z e ż e ń /

A 1(21) 283464

(22)

90 01 26

5(51) C05G

31) P 3902848.8 (32) 89 01 27
(33) DE
71) Aglukon Spezialdfcnger GmbH, Dusseldorf, DE
(54) Formowany wytwór i sposób jego wytwarzania
(57) Formowany wytwór c h a r a k t e r y z u j e s i ę tym,
że zawiera w s z y s t k i e , niezbędne d l a optymalnego
odżywiania r o ś l i n uprawnych s u b s t a n c j e odżywcze,
s u b s t a n c j e czynne, s u b s t a n c j e p i e l ę g n a c y j n e r o ś 
l i n i s u b s t a n c j e pomocnicze, k t ó r y c h c z ą s t k i są
zaglomerowane poprzez mostki z tworzywa.
Sposób c h a r a k t e r y z u j e s i ę tym, że s u b s t a n 
c j e odżywcze, s u b s t a n c j e czynne, s u b s t a n c j e p i e 
lęgnacyjne r o ś l i n i s u b s t a n c j e pomocnicze miesza
s i ę ze spoiwem, tworzy p o r c j e i n a s t ę p n i e u t w a r 
dza t e r m i c z n i e l u b chemicznie.
/6 zastrzeżeń/

A1(21) 276566

(22)

88 12 22

4(51) C06c

(71) I n s t y t u t Przemysłu Organicznego,
Warszawa
(72) Parulska-Szmajda Marianna, Deluga
Zbigniew, Kowalczyk Wiesława,
Krawczyński Lech, Dobosz I r e n a , Zaręba
J a c e k , świątek Jadwiga
(54) Sposób z a p a l a n i a trudnozapalnych wyrobów
pirotechnicznych
(57) Sposób c h a r a k t e r y z u j e s i ę tym, że do z a 
p a l a n i a s t o s u j e s i ę laskę z paliwa złożonego
zawierającego nadchloran amonowy lub potasowy,
sproszkowany metaliczny g l i n i / l u b b e z p o s t a 
ciowy b o r , l e p i s z c z e p o l i e s t r o w e lub p o l i u r e 
tanowe albo kauczukowe.
/1
zastrzeżenie/

A1(21) 277485

(22)

89 01 30

4(51) C07C

(71) Wyższa Szkoła I n ż y n i e r s k a
im.K.Pułaskiego, Radom
(72) Wirpsza Zygmunt, Malmon U r s z u l a ,
Kowalski Krzysztof, J a n i k Tadeusz
(54) Sposób wytwarzania karbaminianu f e n y l o wego i a l l o f a n i a n u fenylowego
(57) Sposób polega na tym, że 1 mol fenolu
ogrzewa s i ę z 0,5 - 2,0 molami mocznika w
obecności 0 , 5 - 2,0 moli chlorowodoru, w tem
p e r a t u r z e 350-423K dotąd, aż ponad 50% u ż y t e 
go chlorowodoru p r z e k s z t a ł c i s i ę w chlorek amonu, po czym z mieszaniny r e a k c y j n e j wydzie
la s i ę karbaminian fenylowy i a l l o f a n i a n f e 
nylowy znanymi sposobami, k o r z y s t n i e p r z e z
ekstrakcję.
/3 zastrzeżenia/
A1(21) 278839
C07D

(22)

89 04 13

4(51) C07C

(31) 181334 (32) 88 04 14 (33) US
(71) ICI Americas Inc., Wilmington
(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych heTeroalifatycznych karboksyamidów

(57) Sposób wytwarzania związków o wzorze 1,
w którym grupa >Z-Y-X < oznacza grupę
>N-CC1-C<
lub >C-CH-N<1 , w których <
oznacza dwa oddzielne wiązania, r1 i R2 nieza
l e ż n i e oznaczają wodór, grupę / l - 6 c / a l k i l o w ą ,
ewentualnie zawierającą podwójne lub p o t r ó j n e
w i ą z a n i e , grupę / 3 - 6 c / c y k l o a l k i l o w ą lub / 3 - 6 c /
c y k l o a l k i l o / l - 4 c / a l k i l o w ą , w k t ó r y c h część cykloalkilowa może być ewentualnie podstawiona
albo R 1 i R 2 razem z atomem a z o t u , do k t ó r e g o
są przyłączone tworzą p i e r ś c i e ń pirolidynowy,
piperydynowy, piperazynowy, morfolinowy l u b
tiomorfolinowy, p r z y czym p i e r ś c i e ń t e n może
ewentualnie być podstaw
grupę / l - 6 c / a l k i l o w ą , ewentualnie zawierającą
podwójne lub p o t r ó j n e wiązanie, grupę / 3 - 6 c /
cykloalkilową l u b / 3 - 6 c / - c y k l o a l k i l o / l - 4 c / a l kilową, w k t ó r y c h część cykloalkilową może być
ewentualnie podstawiona i może ewentualnie za
wierać podwójne lub potrójne wiązanie, Q ozna- 3
cza tlen lub grupę iminową o wzorze -NR -, w
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którym R3 oznacza wodór lub grupę metylową,
M oznacza ewentualnie podstawioną grupę me
tylenową, etylenową lub trimetylenową,
R oznacza wodór, grupę /l-AC/alkoksylową,
R 12 oznacza ewentualnie podstawioną grupę
fenylową, R oznacza wodór lub chlor, pole
ga na tym, że poddaje się reakcji związek o
wzorze 3, w których R oznacza grupę kar
boksylową z pochodną sulfonamidową o wzorze
R12 S02.NH2 w obecności środka odwadniające
go albo reakcji poddaje się reaktywną po
chodną kwasu o wzorze 3 z sulfonamidem lub
12
jego solą o wzorze R12 S02.NH2
Wytworzone związki wykazują właściwości antagonistyczne wobec leukotrienów.
/5 zastrzeżeń/

Nr 16 /434/ 1990

(54) Sposób otrzymywania kwasów
«6 - a r y l o sulfonylocykloalkanokarboksylowych
T / l u b ich estrów etylowych
(57) Sposób polegający na d i a l k i l o w a n i u a r y losulfonylooctanu etylu charakteryzuje się
tym, że r e a k c j ę prowadzi s i ę przy nadmiarze
odpowiedniego ÔC , cJ -dibromoalkanu w obec
n o ś c i 50% roztworu NaOH oraz k a t a l i t y c z n y c h
lub ekwimolowych i l o ś c i czwartorzędowych s o 
li amoniowych, przy czym produkt wyodrębnia
s i ę w p o s t a c i e s t r u z fazy o r g a n i c z n e j , bądź
t e ż hydrolizowany j e s t do odpowiedniego kwa
su bezpośrednio w f a z i e o r g a n i c z n e j , po od
d z i e l e n i u warstwy wodnej i dodaniu KOH.
/2 zastrzeżenia/

A2(21) 282019

(22)

89 10 25

5(51) C07C

(71) "ORGANIKA" Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Barwników, Zgierz
(72) Kaczmarek Witold, Wyrębska Łucja,
Zimnicki J a n , Zamojska Barbara,
Stawska Halina
(54) Sposób wytwarzania p i w a l o i l o o c t a n u
etylu
(57) Sposób polega na kondensacji a c e t y l o o c t a n u e t y l u z chlorkiem kwasu piwallnowego.
Utworzony d i k e t o e s t e r acetylopiwalinowy p r z e 
twarza s i ę na p i w a l o i l o o c t a n e t y l u na drodze
d e a c e t y l a c j i przez podgrzanie zawiesiny do
temperatury 90-100°C.
P i w a l o i l o o c t a n u e t y l u stosowany j e s t do otrzy
mywania składnika chromoforowego w l i p o f i l o 
wych komponentach do f o t o g r a f i i barwnej.
/1 z a s t r z e ż e n i e /

A2(21) 282072

(22)

89 10 26

5(51) C07C

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Barwników "ORGANIKA", Zgierz
(72) Zimnicki J a n , Zaremba Zdzisław,
Szlubowska Wiktoria

A2(21) 281820

(22)

89 10 11

5(51) C07C

(71) Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne
"Polfa", Kraków
(72) Sienkiewicz Barbara, Kolarska Zofia,
Roszkowski Andrzej
(54) Sposób wytwarzania hydroksymocznika
(57) Sposób polega na tym, że karbaminian
sodu w postaci wodnej zawiesiny poddaje się
reakcji z hydroksyloamina w obecności kwasu
mineralnego, a uzyskany hydroksymocznik kry
stalizuje się z mieszaniny etanol - woda.
Hydroksymocznik wykazuje działanie przeciwnowotworowe.
/l zastrzeżenie/

A2(21) 282006

(22)

89 10 24

5(51) C07C

( 7 1 ) Uniwersytet ś l ą s k i , Katowice
(72) Ratajczak Aleksander, P o l a ń s k i J a r o s ł a w

(54) Sposób wytwarzania
1.2-naftochinonodlazido-/2/-sulfochlorku-5
(57) Sposób wytwarzania 1,2-naftochinonodiaz i d o - / 2 / - s u l f o c h l o r k u - 5 na drodze nitrozowania kwasu 1-naftolosulfonowego-5 i r e d u k c j i
utworzonej nitrozopochodnej do kwasu 2-amino1-naftolosulfonowego-5 oraz dwuazowania tego
o s t a t n i e g o do uzyskania kwasu 1 , 2 - n a f t o c h i n o nodiazido-/2/-sulfonowego-5, który przekształ
ca s i ę w s u l f o c h l o r e k , c h a r a k t e r y z u j e s i ę tym,
że związek nitrozowy redukuje s i ę siarczkiem
metalu a l k a l i c z n e g o o wzorze Me^Hy^»* którym
Me=Li,Na,K a x = l , 2 ; y - 0 , 1 ; z = l , 2 w ś r o d o w i s 
ku wodnym w temperaturze 60-100°C. Uzyskany
kwas 2-amino-l-naftolosulfonowy-5 dwuazuje
s i ę znanym sposobem. Po zakończeniu dwuazowa
nia usuwa s i ę z masy r e a k c y j n e j s o l e miedzi
przez s ł a b e z a l k a l i z o w a n i e roztworu i f i l t r a 
c j ę . Utworzony kwas wyodrębnia s i ę z roztwo
ru przez wysolenie i f i l t r a c j ę , po czym wysu
szony produkt przeprowadza s i ę w s u l f o c h l o 
rek d z i a ł a n i e m kwasu chlorosulfonowego w tem
p e r a t u r z e 50-60°C. Wytworzony związek wykorzy
stywany j e s t do otrzymywania s u b s t a n c j i ś w i a t 
łoczułych w f o t o g r a f i i .
/1
zastrzeżenie/

Nr 16

/434/1990

A1(21) 281744

(22)

89 10 06
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2£

5(51) C07D
A01N

i R^ oznaczają grupę alkoksylowa, ewentualnie
w obecności zasady, po czym ewentualnie zwią
zek o wzorze l a , w którym R , R , R i R ma
(31) P 38 34 272.3 (32) 88 10 08 (33) DE
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVERKUSEN,
ją wyżej podane z n a c z e n i e , poddaje s i ę r e a k DE
5
5
c j i ze związkiem o wzorze R A , w którym R
(54) Sposób wytwarzania podstawionych
ewentualnie oznacza podstawioną grupę a l k i l o 
T,3,5-trlazynotrionów
wą, alkenylową, alkinylową, a r y l o a l k i l o w ą ,
zaś A oznacza atom chlorowca, grupę 0S0 2 »
(57) Sposób wytwarzania podstawionych 1 , 3 , 5 grupę alkilową, grupę OSOp-arylową lub 0S0 2 ~
t r i a z y n o t r i o n ó w o wzorze ogólnym 1, w którym
chlorowcoalkilową.
Wytworzone związki znajdują zastosowanie do
R 1 oznacza ewentualnie podstawioną2 r e s z t ę a r o zwalczania pasożytniczych pierwotniaków.
matyczną lub heteroaromatyczną, R oznacza
/ l zastrzeżenie/
atom wodoru, albo ewentualnie podstawioną gru
pę alkilową, ąlkenylową, alkinylową lub a r y l o a l k i l o w ą , R^ oznacza jedną lub więcej j e d 
nakowych lub różnych r e s z t t a k i c h j a k atom
wodoru, chlorowca, grupa a l k i l o w a , chlorowcoA1(21) 282412
(22)
89 11 22
5(51) C07D
a l k i l o w a , alkoksylowa, a l k i l o t i o , - chlorowcoalkoksylowa, c h l o r o w c o a l k i l o t i o , cyjanowa,
alkoksykarbonylowa, alkilosulfonylowa4lub
(31) 275,449
(32) 88 11 23
(33) US
c h l o r o w c o a l k i l o s u l f o n y l o w a , R oznacza atom
(71) P f i z e r I n c . , Nowy J o r k , US,
(54) Sposób wytwarzania pochodnych kwasu
wodoru lub ewentualnie podstawioną, prosto- 6-fluoro-7-chlorowcochinolonokarboksylowego
łańcuchową, r o z g a ł ę z i o n ą l u b c y k l i c z n ą r e s z 
tę alkilową, alkenylową, alkinylową, arylo(57) Sposób wytwarzania pochodnych kwasu 6fluoro-7-chlorowcochinolonokarboksylowego o
a l k i l o w ą lub arylową, R5 oznacza atom wodoru
ogólnym wzorze 1, w którym R, oznacza e t y l ,
l u b ewentualnie podstawioną grupę alkilową,
alkenylową, alkinylową lub a r y l o a l k i l o w ą , p o 
I I I r z ę d . b u t y l , cyklopropyl, fenyl, 4-fluorolega na tym, że związek o wzorze 2, w którym
f e n y l lub 2,4-dwufluorofenyl, R. oznacza gru
R 1 , R2 , R3 i R4 mają wyżej podane z n a c z e n i e ,
pę hydroksylową, C,-C,-alkoksylową, aminową
lub Cj-C.-alkiloaminową, a X oznacza atom
poddaje s i ę r e a k c j i z podstawionym karbonylo6
f l u o r u l u b c h l o r u , polega na tym, że związek
izocyjanianem o wzorze R -C(=0)-NC0, w którym
o wzorze 2, w którym R, i X mają wyżej poda
R oznacza atom chlorowca, grupę alkoksylową
ne z n a c z e n i e , poddaje s i ę r e a k c j i z l l t o w c o l u b grupę aryloksylową, l u b ze związkiem o
wą s o l ą związku o wzorze HOCH^CH-COR., w k t ó 
7
wzorze
R -N-(C0C1)2> w którym R oznacza
rym R. ma wyżej podane z n a c z e n i e .
atom wodoru l u b grupę a l k i l o w ą , ewentualnie
Wytworzone związki są s u b s t r a t a m i do wytwa
r z a n i a kwasów o d z i a ł a n i u przeciwbakteryjnym.
w obecności a k c e p t o r a1 kwasu,
l u b związek o
wzorze 5, w którym R , R2 , R3 i R4 mają wy
/6 zastrzeżeń/
ż e j podane z n a c z e n i e , poddaje s i ę r e a k c j i z e
związkiem o wzorze

0=CR8R9

w którym R

A1(21) 283395

(22)

90 01 22

5(51) C07D

(31) PCT (US89)00275 (32) 89 01 23
(71) P f i z e r I n c . , Nowy J o r k , US

(33) IB

(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych
pirydo [1,2-a] pirazyny
(57) Sposób wytwarzania nowych pochodnych p i r y d o
[ l , 2 - a ] - p i r a z y n y o ogólnym wzorze 1, w k t ó -
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rym X oznacza atom azotu lub grupę CH, a Y
oznacza grupę o wzorze 2, 3 lub 4, albo gru
pę o ogólnym wzorze 5, w którym Z oznacza
grupę o wzorze 6 lub 7, grupę SCH2 lub 0CH2
albo grupę o ogólnym wzorze - YVCH-/ , w
którym n oznacza 1 lub 2, a Y1 oznacza CH2,

A1(21) 282586

NH lub NCH,, ewentualnie podstawioną przy
atomie węgla co najwyżej dwoma metylami, w
postaci racemicznej lub optycznie czynnej,
a także farmakologicznie dopuszczalnych soli
addycyjnych tych związków z kwasami polega
na tym, że związek o ogólnym wzorze 8, w
którym X oznacza atom azotu lub grupę CH, a
Y oznacza grupę hydroksylową, grupę amino
wą lub grupę o ogólnym wzorze RSO-O-, w
którym R oznacza C^-C^-alkil, fenyl lub tolil, poddaje się reakcji:
a/ w przypadku gdy Y oznacza grupę hydro
ksylową, ze związkiem o ogólnym wzorze YH,
w którym Y ma wyżej podane znaczenie, ko
rzystnie w obecności środka sprzęgającego
stanowiącego mieszaninę azodwukarboksylanu
dwuetylowego i trójfenylofosfiny w stosunku
molowym około 1:1,
b/ w przypadku gdy Y4 oznacza grupę o wzo
rze RS020-, z anionem o wzorze Y~ powsta
łym w wyniku działania zasadą na związek o
wzorze YH, albo;
c/ gdy Y oznacza grupę aminową, a Y ozna
cza ugrupowanie imidu z bezwodnikiem o ogól
nym wzorze Z=0,, w którym Z ma wyżej podane
znaczenie.

(57) Sposób wytwarzania nowych pochodnych lizosfingolipidów wolnych od kwasów sialilowych
a mianowicie N-acylolizosfingolipidów odpowia- 1
dających jednemu z dwóch wzorów ogólnych 1 i
2, w których A oznacza grupę -CH=CH- lub
-CH2-CH2-f n1 oznacza liczbę całkowitą 6-18,
n 2 oznacza liczbę całkowitą 11-15, X oznacza
atom wodoru lub resztę monosacharydu, disacharydu lub fosforylocholiny, a R oznacza rodnik
acylowy wywodzący się z nasyconych lub niena
syconych alifatycznych kwasów karboksylowych
o 2-24 atomach węgla podstawionych jedną lub
kilkoma grupami polarnymi, wybranymi z grupy
składającej się z chloru, bromu i fluoru, wol
nych grup hydroksylowych lub grup hydroksylo
wych estryfikowanych kwasem organicznym lub
nieorganicznym, eteryfikowanych grup hydroksy
lowych, grup ketonowych, ketalowych i acetalowych, wywodzących się z niższych alifatycznych
lub aralifatycznych alkoholi, grup ketoksymowych, aldoksymowych lub hydrazonowych, ewen
tualnie podstawionych niższymi grupami alki
lowymi lub aralkilowymi, wolnych grup merkapto lub grup merkapto estryfikowanych niższy
mi kwasami alifatycznymi lub aralifatycznymi
lub eteryfikowanych niższymi alkoholami ali
fatycznymi albo aralifatycznymi, wolnych lub
estryfikowanych grup karboksylowych, wolnych
grup sulfonowych lub grup sulfonowych estry
fikowanych niższymi alkoholami alifatycznymi
lub aralifatycznymi, grup sulfamidowych lub
grup sulfamidowych podstawionych niższymi
grupami alkilowymi lub aralkilowymi lub niż
szymi grupami alkilenowymi, grup sulfoksydowych lub sulfonowych wywodzących się z niż
szych grup alkilowych lub aralkilowych, grup
nitrylowych, wolnych lub podstawionych grup
aminowych lub czwartorzędowych pochodnych aminiowych tych grup aminowych i ich pochod
nych z peracylowanymi grupami hydroksylowymi,
z wyłączeniem N-/ v~ -amino-butyrylo/-sfingozyny, N-/dichloroacetylo/-sfingozyny i N-7
dichloro-acetylo/-dihydrosfingozyny, miesza
nin tych acylolizosfingolipidów i ich soli
metali lub zasad organicznych lub soli addy
cyjnych z kwasami, polega na tym, że lizosfingolipid odpowiadający jednemu z wzorów 1 lub
2, w których A, tut n 2 i X mają wyżej podane

Związki te są użyteczne jako środki przeciwdepresyjne i przedwiekowe, /1 zastrzeżeń/

(22)

89 12 01

4(51) C07H

(31) 48619 A/88 (32) 88 12 02
(33) IT
(71) FIDIA S. p. A., ABANO TERME, IT
(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych
llzosflngollpidów

znaczenie, a R oznacza atom wodoru, ewentu-
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alnie po zabezpieczeniu grup funkcjonalnych
poddaje się acylowaniu kwasem alifatycznym
o 2-24 atomach węgla, podstawionym jedną lub
większą ilością określonych wyżej grup po
larnych i jeśli zachodzi potrzeba grupę po
larną podstawiającą grupę acylową przekształ
ca się w inną i jeśli zachodzi potrzeba otrzy
many produkt przekształca się w jego sól.
Pochodne lizosfingolipidów wykazują dzia
łanie inhibitujące aktywowanie białkowej ki
nazy C w związku z tym mogą być stosowane
w terapii różnych stanów patologicznych ukła
du nerwowego.
/5 zastrzeżeń/
A1(21) 282587

(22)

89 12 01

4(51) C07H

31) 48618 A/88 (32) 88 12 02
(33) IT
71) FIDIA S . p . A . , ABANO TERME, I T .
(54) Sposób wytwarzania nowych
N-acylolizogangliozydów
(57) Sposób wytwarzania nowych N - a c y l o - l i z o gangliozydów, w k t ó r y c h grupa acylowa pocho
d z i z kwasu a l i f a t y c z n e g o o 2 - 24 atomach
węgla, podstawionych jednym l u b większą l i c z 
bą podstawników a t a k ż e estrów i / l u b amidów
utworzonych p r z e z sialowe grupy karboksylowe
t y c h N-acylolizogangliozydów, wewnętrznych
estrów t y c h N-acylo-lizogangllozydow, pochod
nych peracylowanych t y c h N - a c y l o l i z o g a n g l i o zydów, s o l i m e t a l i l u b s o l i z aminami o r g a 
nicznymi N-acylo-lizogangliozydów zawierają
cych grupy kwasowe, addycyjnych s o l i t y c h
N-acylo-lizogangliozydów z kwasami oraz od
powiednich pochodnych mieszanin tych N-acy
l o l i z o g a n g l i o z y d ó w , polega na tym, że l i z o g a n g l i o z y d , d e z - N - a c e t y l o - l i z o g a n g l i o z y d lub
i c h mieszaninę a c y l u j e s i ę , ewentualnie p o
czasowym z a b e z p i e c z e n i u grup funkcyjnych w
środku acylującym, przy użyciu kwasu a l i f a 
tycznego o 2-24 atomach węgla podstawionego
jednym l u b większą l i c z b ą podstawników, po
czym ewentualnie grupy karboksylowe w pow
stałym związku przeprowadza s i ę w ugrupowa
nia estrowe l u b amidowe a l b o wytwarza s i ę
wewnętrzne e s t r y gangliozydowe a l b o p e r a c y l u j e s i ę grupy hydroksylowe, oraz ewentual
n i e ugrupowania p o l a r n e obecne w grupach Nacylowych poddaje s i ę wzajemnej p r z e m i a n i e ,
o r a z ewentualnie powstały związek przeprowa
dza s i ę w s ó l .
Związki wytwarzane tym sposobem mają
d z i a ł a n i e farmakologiczne jako i n h i b i t o r y
a k t y w a c j i i t r a n s l o k a c j i p r o t e i n o - k i n a z y C.
/39 zastrzeżeń/

A1(21) 277369

(22)

89 01 24

4(51) C08G

(71) "POLIFARB" Cieszyńska Fabryka F a r b
i Lakierów, Cieszyn
(72) Andrzejewski Bernard, Cuber Antoni,
Kozieł Józef, Wieczorek Witold,
Róg Kazimierz
(54) Żywica

alkidowa

(57) Żywica alkidowa składająca s i ę z a l k o h o 
li wielowodorotlenowych, bezwodnika kwasu
f t a l o w e g o , mieszaniny olejów r o ś l i n n y c h w
i l o ś c i powyżej 60% wagowych, s k ł a d a j ą c e j
s i ę z nieschnącego o l e j u rzepakowego oraz
schnącego o l e j u lnianego lub sojowego, cha
r a k t e r y z u j e s i ę tym, że zawiera od 0 , 4 do
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136 wagowych bezwodnika kwasu maleinowego, a
i l o ś ć o l e j u rzepakowego niskoerukowego w mie
s z a n i n i e olejów r o ś l i n n y c h wynosi od 28 do
45% wagowych, a o l e j u lnianego lub sojowego
od 55 do 72% wagowych.
/3 z a s t r z e ż e n i a /

A1(21) 282941

(22)

89 12 22

5(51) C08G
B22C

31) 8829984.7 (32) 88 12 22
(33) GB
71) Borden /UK/ Limited, NORTH BADDESLEY
SOUTHAMPTON, GB
(72) Lemon Peter H, King James G., Murray
Graham, Leoni Henry, Gerber Arthur H.
(54) Sposób wytwarzania kompozycji
utwardzonej 1 żywicy fenolowej, kompozy
cja żywicy fenolowej i kompozycja
formierska
(57) Utwardzone żywice fenolowe wytwarza się
poddając reakcji zestryfikowany związek fenolo
wy zawierający jedną lub więcej fenolowych
grup hydroksylowych i/lub jedną lub więcej ze
stryf ikowanych fenolowych grup hydroksylowych,
ponadto zawierający jedną lub więcej zestryfikowanych grup metylolowych w pozycji orto i/lub
para w stosunku do /zestryfikowanej/ fenolowej
grupy hydroksylowej oraz rezolową żywicę
fenolową w obecności zasady oraz wody i/lub
innego polarnego rozpuszczalnika.
Kompozycja żywicy fenolowej zawiera wyżej
zdefiniowany zestryfikowany związek fenolowy i
ewentualnie kompozycję niezestryfikowanej rezolowej żywicy fenolowej oraz zasadę. Kompozycja
formierska zawiera głównie granulowany mate
riał ogniotrwały oraz niewielką ilość kompozy
cji żywicy fenolowej.
/42 zastrzeżenia/

A1(21) 277526

(22)

89 01 31

4(51) C08J

(71) Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii,
Warszawa
(72) Koch Mieczysław, Bednarski Aleksander,
Szeniawska Anna, Młynarczyk Aleksander,
Żelazny Teresa, Karolak Józef
(54) Sposób wytwarzania piankowego materiału
iiltrosorpcyjnego
(57) Sposób wytwarzania materiału przeznaczone
go, zwłaszcza do produkcji odzieży ochronnej dla
osób pracujących w warunkach zagrożenia skaże
niami toksycznymi polega na wprowadzeniu cien
kiej warstwy lateksu na ścianki porów pianki
poliuretanowej, a następnie naniesieniu nań zia
ren węgla aktywnego i związaniu go na drodze
obróbki termicznej. Nadmiar węgla aktywnego
usuwany jest z porów pianki na przykład przez
przedmuchiwanie strumieniem powietrza. Korzyst
ne jest jednostronne połączenie przez zgrzanie
materiału filtrosorpcyjnego z materiałem tek
stylnym w postaci dzianiny poliamidowej lub po
liestrowej lub w postaci tkaniny bawełnianopoliestrowej lub wiskozowo-poliestrowej.
/8 zastrzeżeń/
A1(21) 277443

(22)

89 01 27

4(51) C08L

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Technicznych Wyrobów Włókienniczych, Łódź
(72) Tarkowska Sylwia
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(54) Sposób wytwarzania materiału ociepla.jąco-wypornościowego. zwłaszcza dla wyro
bów ratunkowych i asekuracyjnych
(57) Sposób wytwarzania materiału z pasty polichlorowinylowej, ftalanu, katalizatora i poroforów, charakteryzuje się tym, że stosuje
się następujący skład ilościowy składników:
100 części wagowych polichlorku winylu,
100-120 części wagowych ftalanu dwuoktylu,
6,5-7,5 części wagowych azodwukarbonamidu,
6,5-7,5 części wagowych tlenku cynku oraz
1,5-2,5 części wagowych kwaśnego węglanu sodu«
/l zastrzeżenie/

A1(21) 284252

(22)

90 03 09

5(51) C09C

(71) ZAKMAT Zakład Handlowo-Produkcyjny
Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi,
Polkowice
(72) Tarnawski Aleksander, Ksel Bogusław,
Płatek Edward, Kowalski Zygmunt
(54) Sposób wytwarzania żółcieni żelazowej
(57) Sposób wytwarzania żółcieni żelazowej
stosowanej do pigmentowania farb i wyrobów la
kierniczych oraz składników kosmetycznych, po
lega na tym, że metaliczne żelazo zrasza się
roztworem siarczanu żelazawego z zarodnikami
w pionowej kolumnie, której stosunek wysokości
do średnicy wynosi 5 do 15, a szybkość prze
pływu roztworu z zarodnikami
przez kolumnę wy
nosi od 50 do 300 litrów/m2 na minutę.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 276924

(22)

88 12 29

(57) środek charakteryzuje się tym, że zawiera
50 do 70 części wagowych aminy tłuszczowej za
wierającej 12 do 22 atomów węgla w łańcuchu
węglowodorowym, zoksyetylenowanej 18 do 24 mo
lami tlenku etylenu, 5 do 20 części wagowych
polioksyetylenoglikolu o średnim ciężarze czą
steczkowym 200 do 600 oraz 20 do 30 części wa
gowych alkilofenolu zawierającego 6 do 12 ato
mów węgla w łańcuchu alkilowym, zoksyetylenowanego 7 do 9 molami tlenku etylenu oraz zoksypropylenowanego 5 do 15 molami tlenku propyle
nu,
/l zastrzeżenie/

89 02 01

A1(21) 277491

(22)

89 02 01

4(51) C09L

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa;
Rutgerswerke, Frankfurt n.Menem, DE
(72) Polaczek Jerzy, Alama Kazimierz,
Sybilski Dariusz, Niedzielski Zbigniew,
Collin Gerd, Lisicki Zygmunt, Tęcza
Teresa, Prodan Jerzy
(54)(54)
Emulsja
lepiszcza
bitumicznego
Emulsja
lepiszcza
bitumiczne w wodzie i sposób jej wytwarzania
(57) Emulsja składa się z mieszanki pakowoasfaltowej upłynnionej dodatkiem oleju smoło
wego luh naftowego oraz wodnego roztworu emul
gatora i ewentualnie stabilizatora emulsji.
Sposób wytwarzania emulsji polega na tym,
że do ogrzanego do temperatury powyżej 60 C
i wprawionego w turbulentny ruch wirowy lub
postępowy wodnego roztworu emulgatora, zawie
rającego ewentualnie stabilizator emulsji, do
daje się upłynnione lepiszcze pakowo-asfaltowe, ogrzane do temperatury co najmniej 120°C
i miesza się przez okres co najmniej 30 se
kund.
/5 zastrzeżeń/

A1(21) 277386

(54) środek wyrównujący do barwienia wełny
i innych włókien proteinowych oraz poliamldowych barwnikami metalokompleksowymi 1:2

(22)

bą podkładową, a następnie wygrzewane w tem
peraturze około 80°C. Po wygrzaniu kształtki
stalowe pokrywane są żywicą epoksydową, na
którą jednostronnie nanosi się odtłuszczone
kruszywo i wygrzewa kształtki w temperaturze
150° - 200°C. Następnie kształtki stalowe po
krywane są piecową emalią o dowolnym kolorze
i wygrzewane w temperaturze 130° - 200°C.
/2 zastrzeżenia/

4(51) C09D
D06P

(71) Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu
Organicznego "Organika-Rokita"
Brzeg Dolny
(72) Bucki Zenon, Przondo Jan

A1(21) 277541
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4(51) C09D

(75) Kopernik Wiesław, Szczecin
(54) Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego
kształtek stalowych
(57) Sposób polega na tym, że w pierwszym eta
pie kształtki stalowe pokrywane są piecową far

(22)

89 01 24

4(51) C10B

(71) Huta Bobrek, Bytom;
I n s t y t u t Chemicznej P r z e r ó b k i Węgla,
Zabrze
(72) L u b e l s k i J a n , Zawistowski Jacek.
Z i e l i ń s k i Henryk, Zając Józef, S o ł t y s i k
B ł a ż e j , Wojtaszek J a n , Churas S t a n i s ł a w
(54) Mieszanka węglowa do p r o d u k c j i koksu
wielkopiecowego w ubijanym systemie
obsadzania komór koksowniczych
(57) Mieszanka zawiera 26-30% wagowych węgli
ortokoksowych o z a w a r t o ś c i i n e r t y n i t u I > 3 0 50% oraz 70-74% wagowych węgla gazowo-koksowego o z a w a r t o ś c i i n e r t y n i t u I < 30%.
/l zastrzeżenie/
A1(21) 277492 (22) 89 02 01

4(51) C10B

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa;
RÜtgerswerke A.G., Frankfurt n.Menem, BE
(72) Polaczek Jerzy, Bujnowska Bożena,
Collin Gerd, Jasieńko Stefan, Barczyk
Mieczysław, Lisicki Zygmunt
(54) Wsad węglowy do koksowania
(57) Wsad zawiera 5 - 20 % wagowych mieszani
ny paku węglowego oraz drobnoziarnistego koksiku z procesów karbonizacji surowców węglo
wych i/lub naftowych.
/3 zastrzeżenia/

Nr 16 7434/ 1990

A1(21) 277413
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(22)

89 01 25

4(51) C10N

(71) CZSM, Zakład Produkcji Biopreparatów
Mleczarskich, Jednostka
Innowacyjno-Wdrożeniowa, Olsztyn
(72) Kramkowska Anna, Bartoszewicz E l ż b i e t a ,
Kalata Wojciech, w o l a r z Marianna
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zakończony rozdzielaczem /3K/ Z bełkotkami
/ 3 E / zamontowanymi wzdłuż sita fluidalnego
/3l/.
/6 zastrzeżeń/

(54) Sposób wytwarzania mrożonych
koncentratów mezofilnych b a k t e r i i
mlekowych
(57) Sposób polegający na zaszczepieniu po
żywki inoculum mezofilnych bakterii mlekowych
i prowadzenie hodowli do momentu osiągnięcia
pH 5,0, a następnie włączenie układu neutra
lizacji i prowadzenie dalej hodowli na stałym
poziomie pH 6,4-6,6, charakteryzuje się tym,
że po zakończeniu hodowli do otrzymanej bio
masy dodaje się jałową substancję ochronną w
ilości 80,0 - 120,0 ml na jeden litr biomasy
o składzie:
sacharoza
80,0 - 120,0 gram
gliceryna
20,0 - 60,0 ml
mleko w proszku
10,0 - 30,0 gram
brzeczka
35,0 - 65,0 ml
woda uzupełnienie do objętości 1 litra, po
czym wyhodowaną masę bakteryjną wraz z sub
stancją ochronną zamraża się w znany sposób.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 280674

(22)

89 07 18

4(51) C11B

(71) Biuro Projektów Przemysłu Cukrowniczego
"Cukroprojekt", Warszawa
(72) Kopera Bogusław, Połatyński Ryszard,
Górecki Michał, Topolski Tadeusz,
Wszak Edward, Kapuśniak Bogdan
(54) Sposób obróbki hydrotermicznej nasion
rzepaku przed tłoczeniem oraz urządze
nie do stosowania sposobu
(57) Sposób polega na tym, że w pierwszym eta
pie nasiona szybko podgrzewa się do temperatu
ry 90-95°C i nawilża do uzyskania poziomu 912,596 wilgotności, a w drugim etapie osusza
się do poziomu co najmniej 7% wilgotności i
schładza do temperatury 45-55 C, przy czym na
wilżanie nasion dokonuje się mieszaniną parowowodno - powietrzną.
Wilgoć odebrana od nasion w drugim etapie
obróbki podczas suszenia i chłodzenia jest pod
grzewana i kierowana do etapu pierwszego do na
wilżania nasion, a ponadto podnosi się dodatko
wo współczynnik wymiany ciepła i masy, a także
dyfuzji wilgoci przez dodatkowy wtrysk pary bez
pośredniej w obrębie złoża fluidalnego.
Urządzenie do stosowania sposobu stanowi
fluidalne urządzenie do nawilżania i podgrzewa
nia nasion, zbiornik pośredni i fluidalne urzą
dzenie do suszenia i chłodzenia nasion. Fluidal
ne urządzenie do nawilżania i podgrzewania na
sion jest usytuowane ponad fluidalnym urządze
niem do suszenia i chłodzenia nasion, przy czym
pomiędzy tymi urządzeniami znajduje się komora
mieszania z atomizerami oraz przeponowy pod
grzewacz powietrza /7K/. DO fluidalnego urzą
dzenia do nawilżania i podgrzewania nasion do
prowadzony jest rurociąg wody zawracanej zakoń
czony natryskiem /3L/, usytuowanym w górnej czę
ści fluidalnego urządzenia do nawilżania i pod
grzewania nasion oraz rurociąg pary grzewczej

A1(21) 277342

(22)

89 01 24

4(51) C12N

(71) "BIOKAM" Spółka z o.o., Warszawa
(72) Karczewicz Andrzej, Matyjek Adam,
Vetter Marcin, Lubowicz Janusz
(54) Sposób otrzymywania preparatów
enzymatycznych zawierających pepsynę
wołową i chymozynę
(57) Preparaty otrzymuje się przez ekstrakcję
śluzówki lub całych trawieńców wołowych za po
mocą wodnego roztworu CaCl2 zatężenie sklaro
wanego ekstraktu do koncentratu na drodze ultrafiltracji a następnie koncentrat normalizu
je się do pożądanej aktywności enzymatycznej i
sterylizuje, przy czym otrzymany w trakcie ultrafiltracji ultrafiltrat /permeat/ zawraca się
w całości lub w części do procesu ekstrakcji
enzymów.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 282588

(22)

89 12 01

5(51) C14C

p l ) 279 181
(32) 88 12 02
(33) US
(71) Rohm and Haas Company, FILADELFIA, US
(54) Sposób obróbki skóry kopolimerami
amfifilowymi
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że garbo
waną skórę kontaktuje się z wodną dyspersją
zawierającą skuteczną ilość nierozpuszczalne
go w wodzie, zdyspergowanego amfifilowego ko
polimeru wytworzonego przede wszystkim z co
najmniej jednego hydrofobowego monomeru wybra
nego z grupy obejmującej długołańcuchowe /met/
akrylany alkilu, długołańcuchowe /met/akryla
ny alkoksy- lub alkilofenoksy- /polioksyetylenu/, pierwszorzędowe alkeny, estry winylowe
i ich mieszaniny, oraz z niewielkiej ilości
co najmniej jednego kopolimeryzującego, roz-
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puszczalnego w wodzie, etylenowo nienasycone
go, kwasowego lub zasadowego, hydrofilowego
komonomeru.
/7 zastrzeżeń/

A1(21) 277459

A1(21) 284058

(54) Żeliwo średniochromowe

(22)

90 02 28

5(51) C21D
C23C

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej,
Warszawa
(72) Kośmider Łuniewska Danuta,
Jaroszewska-Klein Ewa, Kostrzewa Krystyna,
Bokszczanin Witold, Drab Władysław
(54) Pasta do zabezpieczania stali w procesach
obróbki cieplnej i cieplno-chemiczne
(57) Pasta zawiera tlenek boru i/lub kwas boro
wy w ilości od 10 do 50 części wagowych, związ
ki kompleksowe kwasu fluorowodorowego w ilości
od 0,01 do 5 części wagowych, węglik krzemu w
ilości od 1 do 20 części wagowych i steatyt
Mg,/Si,0,010//0H/2 w ilości od 5 do 50 części wa
gowych, polimer organiczny w ilości od 2 do 30
części wagowych i wodę w ilości od 4 do 50 czę
ści wagowych.
/12 zastrzeżeń/

A1(21) 277406

(22)

89 01 25

4(51) C22B

(71) Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
(72) Ślusarek Mirosław, Czyżyk Henryk,
Śmieszek Zbigniew, Sobierajski Stanisław,
Warczok Józef, Anyszkiewicz Krystyna,
Nadolny Antoni
(54) Sposób przygotowania złomu i odpadów
elektronicznych do chemicznego odzy
skiwania metali
(57) Sposób obejmujący mechaniczne rozdrabnia
nie złomu i odpadów elektronicznych zawierają
cych elementy metaliczne zespolone z tworzywem
sztucznym, charakteryzuje się tym, że złom i
odpady elektroniczne rozdrabnia się przez cię
cie, które prowadzi się co najmniej jednostopniowo przy względnej prędkości elementów tną
cych w zakresie 5-20 m/s. Rozdrobniony złom i
odpady poddaje się klasyfikacji ziarnowej i wy
prowadza z procesu frakcję o uziarnieniu poni
żej 0,1 mm. Frakcję o uziarnieniu powyżej 6 mm
kieruje się do ponownego rozdrabniania, nato
miast frakcję o uziarnieniu od 0,1 do 6 mm pod
daje separacji magnetycznej. Separację magne
tyczną prowadzi się dwustopniowo, przy czym
pierwszy stopień separacji prowadzi się w polu
magnetycznym o natężeniu 20-160 kA/m, a drugi
stopień separacji magnetycznej w polu o natęże
niu 80-400 kA/m, z tym, że podstawowy produkt
procesu przeznaczony do chemicznego odzyskiwa
nia metali wyprowadza się jako frakcję magne
tyczną z pierwszego stopnia separacji, nato
miast frakcję magnetyczną drugiego stopnia se
paracji zawraca do procesu rozdrabniania, a
frakcję niemagnetyczną drugiego stopnia sepa
racji zawierającą tworzywo sztuczne wyprowa
dza się z procesu.
/l zastrzeżenie/

(22)

89 01 26

4(51) C22C

(71) Politechnika Łódzka, Łódź
(72) Pietrowski Stanisław, Haś Zdzisław
(57) Żeliwo średniochromowe, zawierające: C,
Cr, S i , Mn, P, S i. Ni, c h a r a k t e r y z u j e s i ę tym,
że zawiera dodatkowo w procentach wagowych
0,25 - 5,00 % A1, 0,10 - 4,00 % Cu, i 0,00 - 4,00 % Mo, przy czym zawiera w procentach
wagowych 1,70 - 4,00 % C, 4,00 - 12,00 % Cr,
0,10 - 3,00 % S i , 0,10 - 2,00 % Mn, 2,00 10,00 % Ni oraz P < 0,5 % i S < 0,50 %.
/l zastrzeżenie/

A3(21) 277563

(22)

89 02 02

4(51) C23F

(61) 276730
(71j Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
"BLACHOWNIA", Kędzierzyn-Koźle
(72) Dejnega Bronisław, Krasnodębski
Zbigniew, Sosnowski ?4arian, Rolnik
Krystyna, Żmijewska Bożena
(54) Sposób otrzymywania inhibitora korozji
(57) Sposób polega na tym, że 82-92 części ma
sowych polioksyetylenowanych amin tłuszczowych]
będących produktem oksyetylenowania 3-15 mola
mi tlenku etylenu 1 mola mieszaniny nasyconych
i nienasyconych I rzędowych amin tłuszczowych j
zawierających 12-22 atomów węgla w łańcuchu
węglowodorowym miesza się w temperaturze 100150°C w ciągu 2-5 godzin z 5-15 częściami ma
sowymi kwasu borowego, 5-15 częściami masowy
mi monoetanoloaminy lub dwuetanoloaminy lub
trójetanoloamlny lub ich mieszaniny, 0,05 0,15 części masowej aromatycznej aminy lub
związku heterocyklicznego zawierającego azot
w pierścieniu.
/6 zastrzeżeń/

A1(21) 277521

(22)

89 01 31

4(51) C23G

(71) Przedsiębiorstwo Usług
Naukowo-Technicznych i Handlowych
PRO-NOVUM Sp.z o.o., Katowice
(72) Bala Henryk, Banaszkiewicz Adam
(54) Sposób wytwarzania odczynnika do
trawienia miedzi
(57) Sposób polega na tym, że odpadowy roz
twór potrawienny, uzyskiwany z procesu tra
wienia stali w roztworach kwasu solnego za
wierający jony Fe , zadaje się substancją
utleniającą, korzystnie perhydrolem. Uzyska
ny roztwór, zawierający jony Fe ewentualnie
zatęża się przez odparowanie./l zastrzeżenie/
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D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
A1(21) 277535

(22)

89 02 01

4(51) D03D

(71) Politechnika Łódzka, Łódź
(72) Janczewski Ryszard, Pasierbek Marek,
Włochowiez Andrzej, Zalipski Zbigniew
(54) Urządzenie do wytwarzania kraiki
;kaninv na krośnie chwytakowym
(57) Urządzenie do wytwarzania krajki tkani
ny na krośnie chwytakowym, wyposażone w dwie
ramki umieszczone w prowadnicy połączonej z
wałem krzywkowym krosna, charakteryzuje się
tym, że ramki /l/ posiadają kształt litery C,
natomiast prowadnica /4/ jest połączona z
dwoma równoległymi mocującymi listwami /5 i
7/, z których zewnętrzna n i jest połączona
za pośrednictwem płyty IQI ze ścianką boczną
krosna /9/. Dolny koniec środkowej listwy
/5/ jest wyposażony w łańcuchową rolkę /6/
opasana łańcuchem /lO/ podpiętym końcami do
ramek /7/. Jeden koniec łańcucha /lO/ jest
połączony z łącznikiem /11/ zakończonym re
gulacyjną kostką /12/, która jest połączona
z końcem jednoramiennej dźwigni /13/ wyposa
żonej w rolkę /l5/ współpracującą z krzywką
/14/ osadzoną na krzywkowym wale /l6/ krosna
I9I. Do jednej z ramek /7/ jest zamocowana
naciągowa sprężyna /17/, której drugi koniec
jest zamocowany do obejmy /l8/ osadzonej na
dolnym wale /19/.
/2 zastrzeżenia/

miczne wykurczanie wyrobu prowadzi się po wy
tworzeniu w tym wyrobie wstępnego naciągu
wzdłużnego, który to naciąg wywołuje się przez
stosowanie prędkości podawania mniejszej o 10
do 90% od prędkości podawania, przy jakiej kur
czenie się wyrobu na długości nie wywołuje na
ciągu.
Włóknina charakteryzuje się tym, że w jej prze
strzennej strukturze i włókna termoplastyczne
i włókna wypełniające zajmują takie położenie,
że ilość tych włókien o ułożeniu wzdłużnym lub
zbliżonym i poprzecznym lub zbliżonym, Jest w
przybliżeniu równa, a udział wysokokurczliwych
włókien termoplastycznych w masie wyrobu jest
nie mniejszy niż 1596.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 277584

(22)

89 02 03

4(51) D06F

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Maszyn Włókienniczych
"POLMATEX-CENARO", Łódź
(72) Nowacki Janusz
(54) Układ do indetyfikacji szwów
(57) Układ zawiera monostabilne przerzutniki
/1, 2, 3/, do których podawane są sygnały z
czujników /A, B, c/. Czujniki te rozstawione
są na szerokości przewijanej tkaniny i zadzia
łanie ich następuje po przejściu szwu. Mono
stabilne przerzutniki /l, 2, 3/ są połączone
poprzez inwertery /4, 5, 6/ z wejściami ele
mentów NIE-LUB I7, 8, 9/. Wyjścia tych elemen
tów połączone są ze sobą i z wejściem licznika
/lO/ szwów.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 277481

(22)

89 02 01

4(51) D04H

(71) Instytut Włókiennictwa, Łódź
(72) Mrożewska Halina, Wawrzaszek Zbigniew,
Świderski Tadeusz, Mrożewski Krzysztof
(54) Sposób wytwarzania włókniny igłowanowykurczanej oraz włóknina igłowanowykurczana
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że ter
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s i e c i o w a n i a , suszeniu w temperaturze 80-120 C
i obróbce t e r m i c z n e j w temperaturze 120-180°C
w łącznym c z a s i e suszenia i obróbki t e r m i c z 
n e j 300-15 sekund. Jako k a t a l i z a t o r s i e c i o 
wania s t o s u j e s i ę mieszaninę 30-99 c z ę ś c i wa
gowych p o t e n c j a l n i e kwasowej s o l i metalu i
1-70 c z ę ś c i wagowych związku o ogólnym wzo
r z e R , - 0 - 0 - R 2 , w którym R, i R 2 oznacza H lub
Na l u b K lub Li l u b r e s z t ę alkilową l u b r e s z 
t ę arylową lub r e s z t ę alkilowo-arylową lub
S 0 , R , , g d z i e R, oznacza H lub Na lub K lub
MH. , a l b o R, oznacza H a R- oznacza S 0 , R , t
g d z i e R, oznacza H l u b Na lub K lub NHj. a l b o
1-70 c z ę ś c i wagowych związku o wzorze Na 2 B.O.H 2 0 2 .9H 2 0.
/2 zastrzeżenia/

4(51) D06H

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Bawełnianego, Łódź
(72) Zawadzki Andrzej, Szczepaniak
Włodzimierz, Jaworska Jadwiga,
Dąbrowska Ludwika, Jakubowska-Koprowska
Krystyna, Ostrowska Hanna, Buła
Bronisław
(54) Sposób sieciowania włókien celulozowych
Tub mieszanek włókien celulozowych z
innymi włóknami
(57) Sposób polega na nanoszeniu na włókien
niczy wyrób impregnacyjnego roztworu zawiera
jącego 10-250 części wagowych środka sieciu
jącego i 1-50 części wagowych katalizatora

DZIAŁ

E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE
A1(21) 277496

(22)

89 02 01

4(51) E02B

(71) Przedsiębiorstwo Usługowe Estetyzacji i
Ochrony środowiska "ESTIA", Gdańsk
(72) Kłopotowski Andrzej, Małaczyński Marek,
Papierz Waldemar
(54) Przeciwolejowa zapora pływająca
(57) Zapora składa się z elastycznego płasz
cza /l/ wzmocnionego taśmami /4 i 5/ i zaopa
trzonego w pływaki /3/ oraz pionowe listwy
usztywniające /7/. Górna taśma A/ Jest przy
twierdzona w niewielkiej odległości od krawę
dzi płaszcza /l/, wynoszącej korzystnie 15 %
szerokości płaszcza /l/, natomiast dolna taśma
/5/ o znacznie większej szerokości niż górna
taśma /4/ jest przytwierdzona do dolnej kra
wędzi płaszcza /l/.
Pionowe listwy usztywniające /7/ umiesz
czone pomiędzy kolejnymi pływakami /3/ mają
długość nieco mniejszą od połowy szerokości
płaszcza /l/, a górny koniec każdej listwy
/7/ znajduje się w obszarze górnej taśmy /4/.
/I zastrzeżenie/

A1(21) 284213

(22)

90 03 06

5(51) E02F

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków;
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Ziemnych i Transportowych,
Stalowa Wola
(72) Klich Adam, Krauze Krzysztof, Pawlik
Kazimierz, Matuła Andrzej, Bączkowski
Marian, Wielgos Franciszek
(54) Urządzenie zrywające
(57) Urządzenie zrywające zainstalowane na
ciągniku gąsienicowym /7/ ma belkę narzędzio
w ą / 2 / w kieszeni /3/, w której osadzony jest
na sworzniu /4/ ząb zrywający /5/. Belka /7/
mocowana jest przegubowo przednią swą częścią
poprzez siłowniki hydrauliczne /6 i 7/ oraz
dźwigary /8/ do ramy /9/ urządzenia. Siłowni
ki hydrauliczne /6/ służą do opuszczania bel
ki narzędziowej /7/ i zanurzania zeba zrywają
cego /5/ w skałę, zaś siłowniki /7/ do jego
przechyłu. Na belce narzędziowej /2/ od strony
ciągnika /l/ przed zębem zrywającym /5/ zamo
cowany jest młot hydrauliczny 7l0/ zasilany

Nr 16 A34/199O
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olejem z układu hydraulicznego ciągnika gąsie
nicowego /l/. Bijak młota hydraulicznego /10/
połączony Jest poprzez podatny uchwyt /ll/ z
narzędziem obrotowym w postaci dysku /12/.
/l zastrzeżenie/
A1(21) 277449

(22)

89 01 26

37

odległości od budowli /2/ i o stałej odleg
łości pomiędzy otworami chłonnymi /l/, a po
wierzchnię wokół budowli /2/ pokrywa się war
stwą /3/ nieprzepuszczalną lub trudnoprzepuszczalną dla wody.
/7
zastrzeżeń/

4(51) E04B

(71) Przedsiębiorstwo Budownictwa
Mieszkaniowego Przemysłu Węglowego
"KOMBUD", Mysłowice
(72) Czyż Jozef, Gajos Bogumił, Zgóralski
Adam, Adamczyk Jan, Zadęcki Wiesław,
Raiwer Witold
(54) Sposób oraz element do izolacji aku
stycznej budynków, zwłaszcza mieszkalnych
(57) Sposób według wynalazku polega na nałoże
niu na narożach poszczególnych komórek /7/ w
jednej kondygnacji elastycznych wkładek izola
cyjnych /4/, wykonanych w kształcie kątownika
z kapturkami /5/ f po jednym na każdym ramie
niu. Następnie przestrzeń między ramionami
wkładek /4/ uzupełnia się warstwą /6/ z wełny
mineralnej. Z kolei następną górną komórka
/2a/ ustawia się na dolnej komórce /2/ na
wkładkach /4/, wprowadzając w otwór kapturka
/5/ nakrętkę śruby łącznikowej /8/ wraz z pod
kładką.
Element do izolacji według wynalazku sta
nowi wkładka /4/ dwuramienna, wykonana w
kształcie kątownika z tworzywa elastycznego,
a na obu ramionach ma wykształcony kapturek
/5/» którego otwór o przekroju kołowym ma u
podstawy wybranie pod podkładkę nakrętki śru
by /8/, łączącej podłogę /ll/ ze ścianami
/9/ komórki /2a/.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 277486

(22)

89 01 30

A1(21) 277363

(22)

89 01 25

4(51) E04F

(75) Iwancz Antoni, Czarne Dolne
(54) Sposób 1 deszczułka do wykonywania
posadzek parkietowych
(57) Sposób wykonywania posadzek parkietowych
polega na tym, że przed połączeniem pióra /5/
bocznego deszczułek /2/ z bocznym wpustem /3/
lub czołowym wpustem /4/ ułożonych na podłożu
deszczułek /7/, łączoną deszczułkę /2/ nachy
la się pod kątem I *C I ostrym do podłoża a
następnie przesuwa się i obraca jednocześnie
w dół deszczułkę /2/ aż do zagłębienia się
pióra /5/ we wpuście /3/ lub /4/ przy czym
łączy się pióro /5/ z wpustem /4/ na jednym
czole, drugie zaś czoło łączy się na styk.
Deszczułka do wykonywania posadzek parkie
towych w postaci litego elementu drewnianego
mającego pióro i rowkowe wpusty charakteryzuje
sie tym, że ma na jednym boku wyprofilowane
pióro /5/ w kształcie klina oraz dwa wpusty
/4/ czołowe i jeden wpust /3/ boczny.
/2 zastrzeżenia/

4(51) E04B
E04G
E02B

( 71) Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego ,lBUD0STAL-4n,
Dąbrowa Górnicza
(72) Wojtyna Tadeusz, Strzelecki Tadeusz,
Żabicki Marek
(54) Sposób zabezpieczania budowli,
zwłaszcza budowli istniejących
(57) Na obwodzie lub części obwodu budowli /2/
rozmieszcza się otwory chłonne /l/ w stałej

A1(21) 276503

(22)

88 12 15

4(51) E04H
B21D

(71) Stowarzyszenie Naukowo Techniczne
Inżynierów i Techników Rolnictwa,
Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i
Doradztwa Rolniczego, Gdańsk
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Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy
Konstrukcji Metalowych, Warszawa
(72) Runge Piotr, Gliszczyński Henryk,
Sosiński Roman, Wirkowski Czesław,
Figat Tomasz, Oryszewski Witold,
Grabowski Zbigniew
(54) Element kształtowy dna silosu i sposób
jego wytwarzania
(57) Konstrukcja elementu umożliwia wzajemne
łączenie elementów w określone płaszczyzny
dna silosu zapewniając dużą sztywność dla
tych płaszczyzn oraz efektywną filtrację po
wietrza.
Element kształtowy mający postać wzdłuż
nego segmentu charakteryzuje się tym, że Je
go dłuższe boki / 2 / i /3/ stanowią prostokąt
ne profile usztywniająco-łączące, usytuowane
poniżej płaszczyzny zewnętrznej /6/. Bok /2/
ma profil zamknięty, a bok /3/ ma profil ot
warty. Płaszczyzna zewnętrzna /6/ ma perfo
rację w postaci wzdłużnych szczelin A/ z wy
giętymi powyżej tej płaszczyzny bokami /5/,
mającymi sfazowane krawędzie. Szczeliny I ki
usytuowane są prostopadle do profili /2, 3/
i mają różne długości oraz wzajemne usytuowa
nie powtarzające się na przemian.
Sposób wytwarzania elementu polega na
formowaniu najpierw profili boków /2/ i /3/,
a następnie na nacinaniu powierzchni zewnętrz
nej /6/ w miejscach odpowiadających długości
i rozmieszczeniu szczelin /4/, po czym prze
rywa się nacięte odcinki i wygina się ich
boki /5/.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 282169

(22)

89 11 03

5(51) E04H

(71) Biuro Studiów i Projektów
Energetycznych ENERGOPROJEKT, Kraków
(72) Krawczyk Bolesław, Musiał Tomasz,
Martynuska Andrzej, Mandecki Stanisław
(54) Poprzecznik słupa mocnego linii
elektroenergetycznej
(57) Poprzecznik słupa mocnego linii elektro
energetycznej charakteryzuje się tym, że łań
cuch izolatorowy fkf podtrzymujący przewód
mostka /6/ podwieszony jest na konstrukcji Ibl
usytuowanej na jego końcu. Konstrukcja /8/
znajduje się zawsze w większej odległości od
trzona słupa /l/ niż konstrukcja /7/ do za
wieszenia łańcuchów izolatorowych odciągowych
/ 3 / przewodów roboczych /5/ sekcji. Poprzecz
nik może być wykonywany jako dwudzielny.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 283955

(22)

90 02 21

5(51) E21B I

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im.
Stanisława S t a s z i c a , Kraków
(72) Staszewski Roman

(54) Głowica odwiertu do dwu kolumn rur
wydobywczych w układzie równoległym
(57) Głowica zawiera korpus /l/, pokrywę /2/
i przyłącze pionowe /3/ i /4/. Głowica charak-j
teryzuje się tym, że w stożkowym wybraniu kor
pusu /l/ osadzona jest szczelnie płyta klino
wa /5/ z dwoma pionowymi otworami /6/ i /7/ o
stopniowanych średnicach. Otwór /6/ służący d«
umieszczenia w nim kolumny rur wydobywczych
eksploatujących poziom głębiej zalegający jest
nagwintowany, a w jego górnym poszerzeniu umieszczona jest tuleja uszczelniająca /8/. W
górnym cylindrycznym poszerzeniu otworu /7/ za
mocowana jest szczelnie złączka /9/, służąca
do zamocowania w niej kolumny rur wydobywczych
eksploatujących poziom płycej zalegający, przjj
czym tuleja uszczelniająca /8/ i złączka /9/
zagłębione są w odpowiednich otworach pokrywy |
/2/.
/l zastrzeżenie/
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A1(21) 284107
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5(51) E21B
E03B

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im.
Stanisława Staszica, Kraków
(72) Zięba Antoni, Wszołek Leszek,
Pawlikowska Jolanta
(54) Mieszacz podnośnika powietrznego,
zwłaszcza dla eksploatacji ujęć wody
studniami wierconymi
(57) Mieszacz ma współosiowy element ślimako
wy /2/, łożyskowany obrotowo w dnie /5/, o
średnicy zewnętrznej / D / odpowiadającej śred
nicy wewnętrznej rury /l/ oraz długości Ihl
większej od poosiowego wymiaru strefy perfo
rowanej dyszami /4/. Dysze I ki mają postać li
niowych szczelin.
/5 zastrzeżeń/

A1(21) 277366

(22)

89 01 23

4(51) E21C

(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji,
Automatyzacji i Elektroniki Górniczej
"POLMAG-EMAG", Centrum Mechanizacji
Górnictwa "K0MAG", Gliwice
(72) Płonka Rudolf, Rudnicki Wincenty,
Baron Alfred
(54) Układ chłodzenia przekładni zębatej
górniczego kombajnu ścianowego

A1(21) 284109

(22)

90 02 28

5(51) E21B

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im.
Stanisława Staszica, Kraków
(72) Zięba Antoni, Wszołek Leszek,
Pawlikowska Jolanta

(57) Układ chłodzenia charakteryzuje się tym,
że ma w obrębie głównej przekładni zębatej /7/
kombajnu ścianowego płaskie wodne komory chło
dzące /4, 5, 6/, utworzone przez przyspawane
do kadłuba kombajnu blachy. Dla zwiększenia
powierzchni oddawania ciepła do przepływającej
komorami /4, 5, 6/ wody, powierzchnie kadłuba
i blach stanowiące wewnętrzne części tych ko
mór lk, 5, 6/ mają użebrowania.
/3 zastrzeżenia/

(54) Mieszacz podnośnika powietrznego,
zwłaszcza do wierceń i otworowej
eksploatacji kopalin użytecznych
(57) Mieszacz zapewnia wysoką sprawność hy
drauliczną podnośnika przez wytwarzanie wyso
ko jednorodnej mieszaniny fazy ciekłej z po
wietrzem, przy niskich oporach przepływu.
Do dna /5/ ustalony Jest element ślimako
wy /2/ o średnicy zewnętrznej / D / odpowiada
jącej średnicy wewnętrznej rury /l/ oraz dłu
gości / L / większej od poosiowego wymiaru stre
fy perforowanej dyszami /4/. Dysze I ki mają
postać liniowych szczelin i usytuowane są na
rurze /l/ zgodnie ze skokiem /h/ linii śru
bowej elementu ślimakowego /2/.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 277450

(22)

89 01 26

4(51) E21C

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "BORYNIA"
Jastrzębie
(72) Myrczek Jan, Sibila Krystian, Brachman
Hubert, Kozak Marian, Chlebik Władysław
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(54) Prowadnik łańcucha kombajnu ścianowego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie osłony
szczeliny górnego przedziału komory prowadze
nia łańcucha pociągowego kombajnu.
Prowadnik ma na górnych krawędziach zewnętrz
nej ścianki /7/ i osłonowej ścianki /8/ osa
dzoną prowadniczą listwę /9/, sfazowaną wzdłuż
nie od strony wewnętrznej i wysuniętą w kie
runku wnętrza komory /15/. Do listwy /9/ po
przez śruby /12/, za pomocą płaskownika A3/,
zamocowana jest elastyczna osłona /14/, opar
ta od strony ociosu na prostokątnym pręcie
/6/, przytwierdzonym do wewnętrznej ścianki
/4/, zakrywająca szczelinę pomiędzy prętem
/6/ a listwą /9/ zamykającymi komorę /15/.
/l zastrzeżenie/

litery L, i z ruchomym siedliskiem na strop
nicę chodnikową /7/, który jest podnoszony
lub opuszczany siłownikiem hydraulicznym st
rowanym ze stanowiska kombajnisty. Siłownik
hydrauliczny połączony jest jednym końcem z
podnośnikiem /4/ od strony wewnętrznej w mi
seu łączenia się jego odcinków dłuższych i
krótszych, a drugim z konstrukcją skrzyni
montażowej /3/. Skrzynka montażowa /3/ w doi
nej części wyposażona Jest w rurowe prowadni
ki /12/, na których znajdują się obrotowo-przesuwne
podesty
/13/. /1 zastrzeżenie/

A1(21) 277562

(22)

89 01 31

4(51) E21D

(71) Przedsiębiorstwo Robót Górniczych,
Zakład Robót Górniczych "CENTRUM*,
Katowice
(72) Kosta Eugeniusz, śmiałek Zdzisław,
Nowak Zenon, Zimoląg Marek, Słota Emil,
Janik Eugeniusz, Cop Stanisław
(54) Przedział drabinowy szybu

A1(21) 277480

(22)

89 01 30

4(51) E21D

(57) Przedział charakteryzuje się tym, że
składa się z segmentów, z których każdy zło
żony jest z ram /7/ z podestami spoczynkowy
mi 13/ zawieszonymi na linach nośnych /2/ za
mocowanych do pierwszej ramy /l/ segmentu,
osadzonej trwale w obmurzu szybu. Kolejne ra
my l\l mocowane są do lin nośnych /2/ za po
mocą zacisków oczkowych /5/ z boku ramy /7/
oraz zacisków stabilizacyjnych /6/ znajdują
cych się na linach /2/ pod każdą ramą 7l/.
Liny nośne /2/ dodatkowo mocowane są do obmurza kotwami stabilizacyjnymi /8/. Całość
przedziału osłonięta jest siatką zabezpiecza
jącą /9/.
/3 zastrzeżenia/

(71) Wielozakładowe Przedsiębiorstwo
Państwowe, Kopalnia Węgla Kamiennego
"JANINA", Libiąż
(72) Trębacz Wiktor, Iwan Andrzej, Sojka
Henryk, Dabiński Zygmunt
(54) Urządzenie do podnoszenia obudowy
łukowej i montażu jej z kombajnu
chodnikowego
(57) Wynalazek dotyczy konstrukcji urządzenia
do podnoszenia obudowy łukowej i montażu jej
z kombajnu chodnikowego, i charakteryzuje się
tym, że ma jednoczęściowy podnośnik /4/ podob
ny do drabinki oraz o kształcie zbliżonym do

A2(21) 281974

(22)

89 10 23

5(51) E21D

(71) "ZIEMOWIT" Kopalnia Węgla Kamiennego
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla
WSCHÓD, Tychy-Lędziny
(72) Jeruzol Ryszard, Sekuła Jerzy
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(54) Sposób wykonania wyrobiska chodnikowego
w miejscach przewidywanych skrzyżowań
wyrobisk chodnikowych

(57) Sposób polega na tym, że w chodniku /l/,
prowadzonym korzystnie z zastosowaniem kom
bajnu chodnikowego /2/, bezpośrednio przed
początkiem odcinka /a/ planowanego skrzyżowa
nia zwiększa się wyłom w części stropowo-ocio
sowej i prowadzi się ten chodnik /l/ na całej
długości /l/ odcinka /a/ w zwiększonym wyło
mie, budując odrzwia obudowy /4/ o wydłużo
nych łukach ociosowych. Następnie zmniejsza
się wyłom chodnika /l/ do poprzednio wykony
wanego i bezpośrednio po tym pod stropnice
obudowy /4/ podwiesza się wzdłużne podciągi
/5/, których końce podbudowuje się i wiąże z
odrzwiami zamykającymi /6/. /3 zastrzeżenia/

A1(21) 283880

(22)

90 02 19

5(51) E21F

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza,
Kraków
(72) Chęciński Jan, Gruszczyński Jan,
Kozłowski Zbigniew, Kozioł Wiesław,
Malec Stanisław, Stopyra Michał,
Porada Piotr
A1(21) 283749

(22)

90 02 09

(54) Sposób powierzchniowego uszczelniania
górotworu

5(51) E21D

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica, Kraków
(72) Zięba Antoni, Wszołek Leszek, Płaneta
Marian, podsiedlik Leopold
(54)Filtr

(57) Po nałożeniu na ociosie wyrobiska gór
niczego lub na powierzchni pokładu węgla pier
wszej warstwy uszczelniającej ze środka, któ
ry stanowi wodna zawiesina skał ilastych z
dodatkami związków ziem alkalicznych oraz
związków alkalicznych i ewentualnie zagęsz
czacza organicznego, nakłada się drugą lub
kolejno kilka warstw, pomiędzy które nanosi
się warstwę pośrednią o grubości 5-30 mm, wy
konaną z gruboziarnistego piasku o uziarnienlu do 5 mm. Grubość każdej pojedynczej
warstwy uszczelniającej wynosi 5-50 mm.
Na poszczególne warstwy uszczelniające
nanosi się warstwę wzmacniającą o grubości
1-10 mm, wykonaną z proszków wiążących mate
riałów budowlanych i/lub drobnoziarnistego
piasku o uziarnieniu do 2 mm, /6 zastrzeżeń/

studzienny

(57) W filtrze elementy filtrujące mają po
stać liniowej kształtki falistej
/l/ o prze
kroju poprzecznym litery W S" i usytuowane są
wzdłuż walcowej pobocznicy filtra, pionową
osią przekroju "S" stycznie do okręgu pobocz
nicy oraz tak, że wzdłużnymi brzegami zachodzą
wzajemnie na siebie. Położenie kształtek fa
listych /l/ w układzie rurowym zapewniają
obejmujące je obręcze zewnętrzne /2/ i wew
nętrzne /6/, z którymi sa sztywno połączone
w punktach styczności /3/. /l zastrzeżenie/

DZIAŁ

F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE;
TECHNIKA MINERSKA
A1(21) 277401

(22)

89 01 28

4(51) F01F

(71) PAN, I n s t y t u t Podstawowych Problemów
Techniki, Warszawa
(72) Secomski Wojciech
(54) Urządzenie do obliczania ilości
przepływającej cieczy
(57) Urządzenie zawiera układ do obliczania
ilości przepływającej cieczy, składający się
z przetwornika a/c /l/, sumatora /2/, przerzutnlka /3/, układu czasowego /4/, układu

/6/ do wprowadzania informacji, układu pa
mięci /5/ oraz układu wyświetlającego li I,
/l zastrzeżenie/
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A1(21) 277529

(22)

89 01 31
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4(51) F01K

(71) Zakład Techniczno-Usługowy "TECHNOTON",
Gdańsk
(72) Bazylczyk Henryk, Stróżek Andrzej
(54) Układ sieci ciepłowniczej
(57) Układ zawierający kocioł połączony za
pomocą przewodów świeżej pary oraz pośred
niego przegrzewania zimnego i gorącego z cy
lindrami turbiny, która przetwarza parę na
energię elektryczną i cieplną, przy czym ener
gia cieplna przekazywana jest poprzez prze
wód łączący turbinę z upustem wysokoprężnym
i upustem średnioprężnym, mający odgazowacz
próżniowy, połączony z kotłem poprzez wy
mienniki podturbinowe z układem dodatkowego
kotła, charakteryzuje się tym, że na ruro
ciągu /12/ dostarczającym wodę zdekarbonizowaną do odgazowacza sieciowego /13/ ma pod
łączony równolegle zespół wymienników A1/
woda - woda, który energię cieplną otrzymuje
poprzez przewód /10/ włączony równolegle do
przewodu /9/ odprowadzającego wodę z odgazo
wacza sieciowego /13/ do sieci ciepłowniczej.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 277430

(22)

89 01 26

4(51) F02B

(71) Politechnika Śląska,
Gliwice
(72) Prugar Eryk
(54) Układ strukturalny dla 3-cylindrowego
tłokowego silnika spalinowego
(57) Układ charakteryzuje się tym, że osie
cylindrów /l, 2, 3/ leżą szeregowo w płasz
czyźnie /x-z/ prostopadłej do osi wzdłużnej
/-y +y/ silnika, a na przedłużeniach ramion
wykorbień /4/ są umieszczone przeciwciężary
/5/. Masy przeciwciężarów 15/ są tak dobrane,
że równoważą siły odśrodkowe a także siły ma
sowe I rzędu.
/l zastrzeżenie/

A2(21) 282112

(22)

89 10 30

5(51) F01L

(71) Politechnika Rzeszowska,
Rzeszów
(72) Kopkowicz Maciej
A1(21) 281681
(54) Maszyna tłokowa typu silnik tłokowy,
sprężarka tłokowa
(57) Maszyna tłokowa ma elastomerowe sprę
żyny zaworowe /7/, które mają postać zaopa
trzonej w otwór tulejki elastomerowej usytu
owanej na trzonkach zaworów pomiędzy dolną
miseczką /3/ i górną miseczką /7/,
W szczególności elastomerowa sprężyna za
worowa /2/ zestawiona jest z kilku krążko
wych elementów elastomerowych /7/.
/4 zastrzeżenia/

(22)

89 10 03

5(51) F02B

(75) Szewczyk Stanisław, Michałów
(54) Silnik spalinowy, tłokowy
(57) Silnik ma tłok zasadniczy /2/ przemiesz
czający się w cylindrze /7/ oraz zamykający I
otwierający wlot mieszanki /3/. Otwór wylotu
spalin /4/ jest zamykany i otwierany drugim
tłokiem /5/, przemieszczającym się w cylindrze
/6/.Wykorbienie /7/ tłoka drugiego jest prze
sunięte w fazie w stosunku do wykorbienia /8/
tłoka pierwszego.
/2 zastrzeżenia/

Nr 16 / 4 3 4 / 1990

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

A1(21) 277537

43

(22)

89 02 01

4(51) F15B

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Dudziak Daniel, Gajek Jacek,
Kozłowski Stanisław
(54) Układ i urządzenie do ryglowania
maszyny, zwłaszcza aparatu kierownicze
go turbiny wodnej

A1(21) 284088

(22)

90 03 01

5(51) F02C

(75) Żurkowski Stanisław, Warszawa
(54) Komora spalania ze wstępnym odparowa
niem paliwa
(57) Komora zawiera korpus zewnętrzny /7/,
korpus wewnętrzny /2/ i rurę żarową /3/. Ru
ra żarowa /3/ składa się z przegrody czoło
wej /6/ z pierścieniową parownicą, cylindry
cznej ścianki zewnętrznej /7/ i cylindrycz
nej ścianki wewnętrznej /8/. Parownica skła
da się ze ścianek cylindrycznych /11/ i /l2/,
ścianki zewnętrznej /l3/ i ścianki wewnętrz
nej /l4/. ścianki /13/ i /l4/ zamocowane są
w taki sposób, że tworzą między sobą kanał
zwężający się w kierunku wlotu /2l/ do pa
rownicy. Do ścianki /l3/ zamocowana jest
współosiowo za pomocą żeberek /20/ cylindry
czna ścianka boczna /l5/ a do ścianki /14/
zamocowana jest współosiowo za pomocą żebe
rek /20/ cylindryczna ścianka boczna /l6/f
między ich powierzchniami tworzą się szcze
liny pierścieniowe, wylotowe: zewnętrzna
/18/ i wewnętrzna /19/. Do ścianek /15/ i
/l6/ zamocowana jest współosiowo pierście
niowa tylna ścianka /17/ o przekroju w
kształcie litery "V" i szerokości większej
niż odległość między ściankami /l5/ i /l6/.
/2 zastrzeżenia/

(57) W układzie zasilania pierwszego stopnia
/4/ wzmacniacza elektrohydraulicznego jest
szeregowo umieszczony zawór odcinający stero
wany /5/, połączony poprzez dwupołożeniowy
rozdzielacz /9/ z zasilaniem siłownika rygla
/8/ i sterowany ciśnieniem zasilania tego si
łownika po całkowitym otwarciu rygla /7/. Za
silanie siłownika rygla /a/ jest połączone z
dwupołożeniowym rozdzielaczem /9/ ciśnień tak,
że w skrajnym położeniu tłoka tego siłownika,
odpowiadającym całkowitemu otwarciu rygla /7/,
zasilanie rozdzielacza /9/ ma odcięte połącze
nie ze spływem zaś w pozostałych położeniach
tego tłoka, zasilanie rozdzielacza /9/ jest
ze spływem połączone.
Siłownik rygla /8/ ma w tłoku przelotowy
otwór /14/ łączący komorę roboczą /11/ z ko
morą sprężyny /l2/, która pełni funkcję dwupołożeniowego rozdzielacza ciśnień, przedsta
wionego w dwu różnych wykonaniach.
łk zastrzeżenia/

A1(21) 277554

(22)

89 02 03

4(51) F15B

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw
Technologii i Konstrukcji Maszyn,
Warszawa
(72) Lenczewski-Samotyja Jerzy,
Hrynkiewicz Aleksander
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(54) Siłownik pneumatyczny dwustronnego
działania
(57) Siłownik charakteryzuje się tym, że
tłoczysko /2/ jest ułożyskowane współosiowo
w stosunku do cylindra /l/ za pomocą łożys
ka liniowego /3/.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 283797

(22)

90 02 15

wewnątrz której rozmieszczone są pionowe występy /2/ mające na 2/3 wysokości usytuowane za
trzaski /3/ w formie karbu o kącie rozwartym,
opasujące występy /2/, stanowiące zamocowanie
i sprężysty docisk łożyska ślizgowego wahliwe
go /4/ do siedliska /5/ dzielonej tarczy łoży
skowej /7/.
Tulejka /7/ ma pionowe rozcięcie /6/ na ca
łej swojej wysokości do sprężystego umieszcza
nia łożyska ślizgowego wahliwego /4/ w gnieź
dzie.
/3 zastrzeżenia/

5(51) F16B

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń
Mechanicznych, Gliwice
(72) Chwieduk S t a n i s ł a w , Borowiec Lech,
(54) Połączenie klinowe zdalnie sterowane
(57) Połączenie klinowe przeznaczone jest do
rozłącznego sztywnego łączenia dwóch elemen
tów maszyn i urządzeń, w których występuje
konieczność przenoszenia dużych sił o zmien
nym kierunku działania bez luzów poosiowych.
Połączenie charakteryzuje się tym, że
czop /7/, zaopatrzony jest w występy /8/.
Czop /7/ z jednej strony opiera się o wysta
jącą końcówkę /9/ sworznia /lO/ zamocowanego
trwale w korpusie /6/, a z drugiej Jest trwa
le połączony z łącznikiem /11/. Suwak /7/ po
łączony jest z siłownikiem poprzez wkładkę
cylindryczną i łącznik. /4 zastrzeżenia/

13
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A1(21) 277617

(22)

89 02 02

5(51) F16C

(71) Zakład Silników Elektrycznych Małej
Mocy "EMA-SILMA", Sosnowiec
(72) Krzyżowski Jerzy, Buksza Jerzy,
Krupa Zbigniew
(54) Sprężyna płaska uszczelniająca
(57) Przedmiotem wynalazku jest sprężyna płas
ka uszczelniająca przeznaczona do mocowania,
zwłaszcza łożysk ślizgowych o określonej wahliwości w węźle łożyskowym, z jednoczesnym zapew
nieniem szczelności dla systemu smarującego.
Sprężynę stanowi jednolity odlew z tworzy
wa sztucznego złożony z wzmacniającego pierś
cienia /7/ usytuowanego na zewnętrznej średni
cy sprężyny, połączonego poprzez wyprofilowaną
promieniowo sprężystą płaszczyznę /2/ z docis
kowym pierścieniem /3/ łożyska, zakończonym
wewnętrznym usztywniającym pierścieniem A / .
/l zastrzeżenie/

8

A1(21) 277616

(22)

89 02 02

4(51) F16C

(71) Zakład Silników Elektrycznych Małej
Mocy "EMA-SILMA", Sosnowiec
(72) Buksza Jerzy
(54) Gniazdo do mocowania łożyska ślizgowe
go wahliwego
(57) Przedmiotem wynalazku jest gniazdo do mo
cowania łożyska ślizgowego wahliwego szczegól
nie w tarczach i tulejach łożyskowych silnika
elektrycznego.
Gniazdo wykonane jest w postaci odlewu z
tworzywa termoplastycznego o kształcie cienko
ściennej tulejki /7/ na wewnętrznym obwodzie,

A1(21) 282168

(22)

89 11 03

5(51) F16H

(71) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników,
Mechaników Polskich, Zespół Ośrodków
Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego
"ZORPOT", Wrocław
(72) Szczęsny Wiktor, Jodkowski Janusz
(54) Reduktor obrotów do napędu, zwłaszcza
elektronarzędzi
(57) Reduktor ma silnik elektryczny /7/, które
go wałek napędowy /7/ jest połączony za pośred-
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nictwem sprzęgła przeciążeniowego /3/ z
przekładnią zębatą /4/ obiegową. Reduktor
aa trzy koleino ze sobą połączone przekład
nie zębate /4/, z których każda ma koło zę
bate /5/ napędowe i koło zębate I Si o zazę
bieniu wewnętrznym oraz pływająco zazębione
z nimi koła zębate /7/ obiegowe, które są
osadzone w jarzmie lei.
Sprzęgło przeciążeniowe stanowią kulki
oraz stabilizujące ich położenie elementy
sprężyste i pierścień zewnętrzny.
/8 zastrzeżeń/

A1(21) 277516

(22)

89 01 23

4(51) F16J
F04B

(75) Gacek Antoni, Kozy
(54) Nurnik pompy wysokociśnieniowej

A1(21) 277470

(22)

89 01 30

5(51) F16J

(71) Instytut Budownictwa, Mechanizacji
i Elektryfikacji Rolnictwa,
Warszawa
(72) Wierzbicki Krzysztof, Stachowicz
Zbigniew, Eymont Andrzej, Aftarczuk
Mieczysław, Haas Jan, Staszkiewicz
Marek

(57) Nurnik jest wykonany ze stali nierdzewnej
i kwasoodpornej i ma na swej roboczej, cylin
drycznej powierzchni zewnętrznej naniesiona na
tryskiem plazmowym warstwę tlenku chromu /2/
Cr-O, o grubości 0,2 - 0,3 mm i gładkości zew
nętrznej mieszczącej się przynajmniej w 10 kla
sie chropowatości. Przy tym, na brzegach cylin
drycznych powierzchni nurnika pozostawione są
kilkumilimetrowej szerokości strefy robocze /7/
ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.
/l zastrzeżenie/

(54) Zespół czołowych uszczelnień ślizgo
wych przelotowego wału obrotowego w
ściankach komory olejowej o ciśnieniu
niższym od ciśnienia otoczenia
zwłaszcza do zatopionych maszyn
wirnikowych
(57) Przeciwpierścienie nieobrotowe /9/ zes
połu dwóch czołowych uszczelnień ślizgowych
zamontowanych w komorze olejowej /1/ są umleszczone suwliwie w czołowych ścianach obu
dowy /12/ i pokrywy /l3/ i są zabezpieczone
przed obrotem za pomocą kołków /14/ o półko
listym przekroju części wystających, jednymi
końcami wciśniętych na stałe do otworów wy
konanych w nieruchomej obudowie /12/ i w po
krywie /13/ komory olejowej /7/, a drugimi
końcami umieszczonych luźno we wgłębieniach
przeciwpierścieni nieobrotowych /9/, wykona
nych na części ich długości w postaci rowków
/15/ w otworach okrągłych przeciwpierścieni
nieobrotowych /9/» współosiowych z ich zew
nętrznymi powierzchniami cylindrycznymi.
/8 zastrzeżeń/

A1(21) 277359

(22)

89 01 23

4(51) F16K

(71) Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego
"STOLICA", Warszawa
(72) Kaszyński Romuald, Łepski Wojciech,
Jarecki Włodzimierz
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(54) Zawór bezpieczeństwa, stosowany w s z c z e 
g ó l n o ś c i w komorach fermentacyjnych
oczyszczalni ścieków
(57) Zawór stanowi kula z zaślepionym otworem,
k t ó r e j wnętrze wypełnione Jest dowolną substan
cją, w ilości od 0 do 100 objętości wewnętrz
n e j k u l i , przy czym Jest ona osadzona swobod
n i e w p i e r ś c i e n i u /4/, natomiast przestrzeń wo
kół k u l i ograniczona Jest kanałem / 5 / z s z e 
regiem otworów usytuowanych symetrycznie na
przeciwległe,
/1
zastrzeżenie/

elastyczną uszczelkę / 3 / . Dysk A / zamocowany
Jest obrotowo w dwóch półośkach /5 i 6/ prze
chodzących przez korpus / l / i elastyczną u s z 
czelkę / 3 / . Pomiędzy elastyczną uszczelką / 3 /
a korpusem / l / , przy półośkach /5 i 6/ osadzo
ne są p ł a s k i e sprężyny /8/.
Dzięki zastosowaniu dysku eliptycznego n a s t ę 
puje samouszczelnienie przepustnicy w miarę
zużywania s i ę u s z c z e l k i .
A zastrzeżenia/

A1(21) 284108

(22)

90 02 28

5(51) F16N
F16C

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im.
Stanisława S t a s z i c a , Kraków
(72) Maziarz Michał
(54) Układ do samoczynnego smarowania przegu
bu łącznika uniwersalnego
(57) Układ zawiera zbiornik smaru plastyczne
go w postaci cylindra /l/, połączony kanałami
smarnymi /2/ z powierzchniami roboczymi /3/
przegubu łącznika uniwersalnego. Cylinder /l/
Jest wykonany w czole mufy A/ łącznika uni
wersalnego, osadzonej suwliwle na czopie /5/
walca roboczego i Jest skojarzony z osadzonym
w nim tłokiem /6/. Pomiędzy tłokiem /6/ i czo
łem czopu /5/ walca roboczego Jest zaciśnięta
sprężyna /7/. Przestrzeń robocza cylindra /l/
Jest połączona z powierzchnią walcową mufy A/
kanałem /8/, zakończonym na powierzchni walco
wej mufy A/ smarownicą ciśnieniową /9/.
/1 zastrzeżenie/
A1(21) 277476
(22)
89 01 31
4(51) F16K
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Betonów "CEBET", Warszawa
(72) Gębarewski Stanisław, Włodarczyk Mirosław,
Rostek Andrzej, Kurek Zacheusz
(54) Przepustnica-zawór do materiałów
płynnych i sypkich
(57) Przepustnica - zawór charakteryzuje s i ę
tym, że ma dysk A/ o k s z t a ł c i e eliptycznym i

A2(21) 282115

(22)

89 10 30

5(51) F22D

(75) Niedzielski Krzysztof Jan, Pabianice
(54) Układ dozujący do instalacji
zasilających
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie dozowa
nia roztworów korekcyjnych poprzez podawanie
ich do instalacji zasilającej, zwłaszcza do za
silania kotła parowego w wodę.
Układ charakteryzuje się tym, że na wlocie
pompy /2/ zasilającej kocioł /3/ parowy, zamon
towany Jest przepływowy dozownik /7/ roztworów
korekcyjnych, którego wlot włączony Jest po
przez zawór /4/ odcinająco-regulacyjny oraz za-

wór zwrotny do zbiornika /7/ wody zasilają
cej kocioł parowy. Wylot dozownika /l/ włą
czony jest na wejście ssące pompy /2/zasi
lającej.
/4 zastrzeżenia/

Element grzejny /7/ o mniejszej mocy jest
podłączony do sieci elektrycznej bezpośrednio
za pomocą przyłącza wtykowego /18/, zaś drugi
element o większej mocy Jest podłączony do tej
sieci za pośrednictwem termoregulatora /17/.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 277405
A1(21) 277556

(22)

89 02 03

5(51) F23L

(75) Walczak Stanisław, Radzymin
(54) Urządzenie dopalające
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie
dopalające cząstki stałe i lotne paliw w
urządzeniach kotłowych.
Urządzenie składa się z przewodu powietrz
nego, uformowanego w postaci litery U, wypo
sażonego w dysze /4/ o wylotach równoległych
do rusztu /l/, przy czym nad i pod przewodem
są poziome ekrany cieplne /5/ oraz z piono
wych ekranów cieplnych /6/ tworzących ze ścia
nami wewnętrznymi /7/ pieca przewody /8/ spa
linowe.
/3 zastrzeżenia/

A1(21) 277419
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(22)

89 01 27

(22)

89 01 25

4(51) F24F

(71) Biuro Przemysłu Lekkiego "BEDETE",
Łódź
(72) Z a a l J e r z y , Grzegorczyk S t a n i s ł a w ,
P i e t r a s Andrzej
(54) Urządzenie do odzysku c i e p ł a w i n s t a l a 
b a c h wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
(57) Urządzenie c h a r a k t e r y z u j e s i ę tym, że w
każdym wymienniku /1, 1'/ c i e p ł a ożebrowane ru
ry /10/ osadzone są poziomo w gęstych rzędach
wzdłuż kierunku przepływu powietrza i między
rzędami zachowany j e s t jednakowy p r z e ś w i t wyno
szący od 1,5 do 2 , 5 - k r o t n e j ś r e d n i c y ożebrowa
ne j r u r y / l O / .
Każdy wymiennik /1, 1'/ zawiera k i l k a gałązek
/9/ ożebrowanych r u r /10/ przyłączonych równo
l e g l e do górnego k o l e k t o r a /7/ i dolnego kolek
t o r a l8l, a każda gałązka /9Ż ma po j e d n e j r u 
r z e / l O / z każdego rzędu, k t ó r e są ze sobą p o 
ł ą c z o n e szeregowo.
/1
zastrzeżenie/

4(51) F24D
F24C

(75) Flis Ignacy, Warszawa
(54) Elektryczny grzejnik akumulacyjny
(57) Grzejnik akumulacyjny zawierający jako
czynnik akumulujący ciepło z elementów grzej
nych olej techniczny charakteryzuje się tym,
że Jego spawany korpus składa się z dwóch ożebrowanych rur poziomych /l, 2/, na przykład
rur Faviera, oraz z dwóch pionowych kolekto
rów rurowych /3, 4/, a także z cylindrycznego
gniazda /5/ dla elementów grzejnych /7/. Kor
pus ten stanowi hermetycznie i trwale zamknię
te na wlocie /9/ naczynie dla oleju technicz
nego /9/.

A1(21) 277404

(22)

89 01 27

4(51) F24H

(71) Techniczno-Ekonomiczna S p ó ł d z i e l n i a
Pracy "EKSPERT", Kraków
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(72) Mróz Marek, Radło Jacek, Dulba Józef
Leszek, Konopka Jan, Piotrowski Tadeusz
(54) Kocioł gazowy o stalowej konstrukcji
(57) Kocioł gazowy ma w dolnej części komorę
/3Ż, w której jest umieszczony magnetyzer A/
połączony z osadnikiem szlamów. Na czołowej
ściance kotła jest umieszczona armatura, któ
ra dodatkowo zawiera blok zabezpieczająco-rozruchowy /7/i zawór elektromagnetyczny połą
czony z blokiem regulacyjnym umieszczonym w
pokoju ogrzewczym.
/3 zastrzeżenia/

A2(21) 283911

(22)

90 02 20

Nr 16 /434/ 1990

nika emisji promieniowania w zakresie długości
fal 8-14 yiun zbliżoną do Jedności, a w pozosta
łych długościach fal, w zakresie 0,3-8 /(im i
14-50 yum, zbliżoną do zera. Ponadto każdy
radiator /l/ osłonięty jest płytą /6/ o współ
czynniku transmisyjności promieniowania w za
kresie długości fal 0,3-50 zim zbliżonym do
jedności. W akumulatorze A/ natomiast umiesz
czone są cylindryczne, akumulacyjne elementy
/l4/, wewnątrz których usytuowane są centrycznie rurki /l5/ i do których przymocowane są że
berka . Przestrzeń utworzona między żeberkami a
wewnętrzną ścianką akumulacyjnego elementu wypełnionaa jest akumulacyjnym materiałem.
/l zastrzeżenie/

5(51) F24H

(75) Pachole Zygmunt, Borzęcin
(54) Osłona wejścia do paleniska gazowego
kotła grzewczego"
(57) Osłona składa się z wyprofilowanych płyt
l\l oraz bocznych płyt. Płyty tworzą dwuczęś
ciową komorę /3/, zaopatrzoną u dołu w wloto
wy otwór i u góry w wylotowy otwór /5/. Otwo
ry mają kształt szczelin, rozciągających się
wzdłuż komory /3/.
A zastrzeżenia/
A1(21) 276398

(22)

88 12 12

4(51) F25D

(71) Spółdzielczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Mechanizacji i Automatyzacji Procesów
Wytwarzania "BEKÁTE", Koszalin
(72) Stępkowski Jan
(54) Tunel chłodniczy, do schładzania artykułów spożywczych, zwłaszcza bloków waflo
wych

A1(21) 277577

(22)

89 02 03

5(51) F25B
F24F

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Januszewski Józef
(54) Radiacyjne urządzenie chłodzące
(57) Urządzenie, które posiada co najmniej dwa
radiatory /l/, z których każdy pokryty jest se
lektywną warstwą /5/ z białej farby z dodatkiem
Ti0 2 charakteryzującą się wartością współczyn

(57) W tunelu, w którym umieszczono przenośnik
obiegowy /3/ z płytami /4, 4'/, usytuowane są
zespoły chłodnicze składające się z chłodnic
/16, 17, 18, 19/, których lamelkl /42/ są prostopadle usytuowane w stosunku do osi wzdłużne
korpusu /l/ tunelu, tak że ruch cyrkulacyjny
schłodzonego powietrza odbywa się w płaszczyź
nie, przechodzącej przez przestrzeń pomiędzy 1
melkami /42/ chłodnic /l6, 17, 18, 19/ oraz
przez przestrzeń pomiędzy płytami A, 4*/ prze
nośnika obiegowego /3/.
Chłodnice /l6, 17, 18, 19/ wyposażone są i
wentylatory /21, 23/ i kierownice /26, 28, 30,
32, 34, 35, 36, 37/, a korpus /l/ wyposażony
Jest w kierownice /24, 25/, które nadają schło
dzonemu powietrzu ruch cyrkulacyjny i jednocześ
nie ograniczają strefę /4l/ obiegu schłodzonego
powietrza.
Ponadto w tunelu utworzone są martwe prze-
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strzenie /39, 40, 43, 44/, które spełniają ro
lę dodatkowych przestrzeni izolacyjnych.
/8 zastrzeżeń/

49

nie temperatury do 450 C. Następnie wymienia
się je na kolejne wlewki o wysokiej temperatu
rze. Proces suszenia prowadzi się do momentu
uzyskania temperatury pancerza na zewnątrz od
60 do 80°C.
Stanowisko charakteryzuje się tym, że w ka
dzi /1 znajduje się ażurowy kosz z gorącymi
wlewkami /3/, a na obrzeżu kadzi /l/ posadowio
na Jest pokrywa /4/ z ogniotrwałym wyłożeniem
i zaczepem /6/. Przestrzeń pomiędzy pokrywą /4/
a powierzchnią wyłożenia ogniotrwałego przele
wu kadzi /l/ tworzy kanał wentylacyjny /5/ prze
strzeni wewnętrznej kadzi /l/. /2 zastrzeżenia/

A1(21) 282144
(31) PJ 1280
PJ 2005
PJ 6639
(71)

(22)

89 11 03

(32) 88 11 03
88 12 16
89 09 28

5(51) F26B
(33) AU
AU
AU

AKT CONSULTANTS PTY LIMITED, BUDERIM

AU

(72) Ruiz-Avila J o s e L u i s , Casten Ivan Geoffrey
(54) Suszarka przepływowa i j e j mieszalnik
do proszkowania i odwadniania m a t e r i a ł u
o r a z sposób proszkowania 1 odwadniania
m a t e r i a ł u oraz sposób proszkowania f
suszenia materiału
A1(21) 277517

(22)

89 01 31

4(51) F26B
B22D

(71) Huta "Łabędy", Gliwice
(72; Nowak Franciszek, Smerkowski Ryszard,
Nowak Jan, Nowak Jan, Malanowicz Jacek,
Nawrot Adam
(54) Sposób suszenia murowania ogniotrwałego
kadzi stalowniczej oraz stanowisko
Tuszenia wymurowania ogniotrwałego
kadzi stalowniczej
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że wlewki
stalowe o temperaturze początkowej powyżej 800 C
wkłada się do kadzi i przetrzymuje się pod nie
szczelnym przykryciem do momentu uzyskania przez

(57) Suszarka przepływowa do proszkowania i od
wadniania materiału przy użyciu strumienia gorą
cego gazu zawiera kanał wlotowy /13/ umieszczo
ny szeregowo z mieszalnikiem /l4/, za którym znaj
duje sie kanał suszący /l5/, przy czym mieszal
nik /14/ ma wlot /34/ połączony z kanałem wloto
wym /13/ i wylot /35/ połączony z kanałem suszą
cym /l5/, aby gorący gaz przepływał przez mie
szalnik /14/. Na wylocie /35/ umieszczony jest
zawór wylotowy /36/ jako element sterujący zmia
ną czasu przebywania materiału w mieszalniku
/l4/ poprzez zmianę wymaganych charakterystyk wy
lotowych sproszkowanego materiału opuszczające
go mieszalnik /14/. Strumień gorącego gazu skła
da się ze strumienia głównego /11/ i strumienia
pomocniczego /l2/, przy czym strumień główny /11/
jest doprowadzany do mieszalnika /l4/, a stru
mień pomocniczy /12/ jest doprowadzany do kana
łu ssącego /l5/. znajdującego się w górnej częś
ci mieszalnika /l4/.
Mieszalnik umieszczony w suszarce przepływo
wej służący do proszkowania i odwadniania mate
riału przy użyciu strumienia gazu płynącego
przez niego, zawiera komorę mieszalnikową mają
cą wlot /34/ i wylot /35/ dla gorącego gazu, wie
le łopatek zamontowanych obrotowo wewnątrz ko
mory oraz zawór /36/ stanowiący element sterują
cy zmieniający czas przebywania materiałów w
mieszalniku /l4/ poprzez zmianę wymaganych cha
rakterystyk wylotowych materiału opuszczającego
mieszalnik /l4/.
Sposób proszkowania i odwadniania wilgotne
go materiału polegający na przepuszczeniu gorą
cego gazu przez suszarkę przepływową polega na
tym, że stosuje się suszarkę przepływową mającą
kanał wlotowy umieszczony szeregowo z mieszalni
kiem, za którym znajduje się kanał suszący, a
jednocześnie wprowadza się część wilgotnego ma
teriału do mieszalnika poddając go działaniu
strumienia gorącego gazu i kierując strumień w
celu odwodnienia materiału wprowadzanego do nie
go, przy czym materiał ściera się na proszek za
pomocą mieszalnika, dostosowując czas przebywa
nia sproszkowanego materiału w mieszalniku w za
leżności od optymalnego ustawienia poprzez zmia-
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nę wymaganych charakterystyk wylotowych sprosz
kowanego materiału opuszczającego mieszalnik
poprzez wylot mieszalnika w celu uzyskania wy
maganego produktu, a następnie poddaje się
obróbce większość wilgotnego materiału stosu
jąc optymalne ustawienie czasu przebywania.
Sposób suszenia i proszkowania materiału
polega na tym, że jednocześnie proszkuje się
materiał w mieszalniku poddając go działaniu
głównego strumienia gorącego gazu w temperatu
rze 200°C do 1300°C, korzystnie od 200°C do
500 C kierując ten główny strumień w celu od
wodnienia sproszkowanego materiału w mieszal
niku w uprzednio ustalonym czasie określonym
przez wymagane charakterystyki wylotowe sprosz
kowanego materiału opuszczającego mieszalnik,
następnie wprowadza się do tego głównego stru
mienia strumień pomocniczy gorącego gazu w
temperaturze od 200°C do 1300°C, korzystnie
od 200°C do 500°C przy kontrolowanej wielkoś
ci przepływu masowego tworząc wraz ze strumie
niem głównym, połączony strumień gazu w prze
wodzie suszącym, sortuje się połączony stru
mień i wprowadzony do niego sproszkowany ma
teriał wprowadzając go do strumienia powrotne
go zawierającego sproszkowany materiał w celu
ponownego przepuszczenia go przez suszarkę
przepływową, oraz strumień wylotowy nasycone
go gazu, zawierający odpowiednio suchy sprosz
kowany materiał, zawraca się strumień powrotny
i wprowadza się do niego materiał albo do głów
nego strumienia albo do połączonego strumienia
gorącego gazu wstępnie oddziałując i wprowa
dzając sproszkowany materiał, oddzielając odpo
wiednio suchy, sproszkowany materiał od gazu w
strumieniu wylotowym i usuwając gaz ze stru
mienia wylotowego a zbierając sproszkowany pro
dukt.
/23 zastrzeżenia/

Nr 16 /434/ 1990

(54) Urządzenie do odcinania żużla podczas
spustu stali z konwertora
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstru
owania urządzenia do odcinania żużla . podczas
spustu stali z konwertora, o prostej budowie,
dużej dokładności w działaniu i zabezpieczone
go przed uszkodzeniem w przypadku powrotu kon-j
wertora do pozycji pionowej w trakcie spustu.
Urządzenie zawierające zakończony wysięgniJ
kiem wózek, wahliwe ramię z umieszczonym wew- ]
nątrz prętem, siłownik oraz zatyczkę, charakte-jj
ryzuje się tym, że wahliwe ramię /l/ jest pod- 1
wieszone do wysięgnika /2/ na zawiasach /3/, a J
w dolnej części jest oparte o koniec suwaka /4/J
Suwak /hf zamontowany jest w prowadnicach i po-1
łączony z wysuwnym tłoczyskiem siłownika /6/
oraz ma widełki /7/ połączone z cięgłem /8/.
Jeden koniec pręta /9/ jest połączony przegubo-J
wo z końcem cięgła /è/, a na drugim końcu prę- I
ta /9/ jest podwieszona zatyczka /lO/.
1
/4 zastrzeżenia/1

A1(21) 277360 (22) 89 01 23
4(51) F28F ]
(75) Gajda Adam, Kręcisz Adam, Sosnowiec
(54) Wkład rurowy wymiennika ciepła
(57) Wkład rurowy wymiennika ciepła według wy
nalazku zabezpiecza przed powstawaniem martwych
stref przepływu czynnika, przy przeciwprądowym

A1(21) 283847

(22)

90 02 16

5(51) F27D

(71) Kombinat Metalurgiczny HUTA KATOWICE,
Dąbrowa Górnicza
(72) Malinowski Jan, Ryba Roman, Furman
Jarosław, Oficjalski Ryszard
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przepływie czynników i dużej zwartości wymien
nika. Wkład charakteryzuje się tym, że między
warstwami rur /l/ a płaszczami oddzielającymi
/7/ znajdują się elementy dystansujące /3Ž wy
konane z drutu lub płaskownika i nawinięte na

warstwy rur /7/ i płaszcze oddzielające /2/.
Ponadto wzdłuż jednej rury /7/ każdej war
stwy znajduje się przegroda kierunkowa Jkf, ma
jąca wycięcia na elementy dystansujące /3/.
/2 zastrzeżenia/

DZIAŁ G
FIZYKA
A1(21) 277545

(22)

89 02 03

4(51) G01B

(71) Warszawskie Zakłady Mechaniczne
"PZL-WZM", Warszawa
(72) Goc Tadeusz, Wichniak Andrzej, Magiera
Adam, Biernacki Kazimierz
(54) Sposób pomiaru współosiowości otworów
(57) Sposób polega na tym, że element pomia
rowy podparty sztywnym trzpieniem głównym
wkłada się do otworu mierzonego i mierzy się
średnicę i kształt geometryczny otworu obra
cając elementem pomiarowym, po czym przesuwa
się element pomiarowy wzdłuż wspomnianego
trzpienia głównego i dokonuje się pomiaru ot
woru w innym jego miejscu.
Sposób ten znajduje główne zastosowanie
do pomiaru współosiowości otworów pod łożyska
w korpusach silników spalinowych.
/1 zastrzeżenie/

A1(21) 277546

(22)

89 02 03

4(51) G01B

(71) Warszawskie Zakłady Mechaniczne
"PZL-WZM", Warszawa
(72) Goc Tadeusz, Wichniak Andrzej, Magiera
Adam, Biernacki Kazimierz
(54) Urządzenie do pomiaru współosiowości
otworów
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że
średnicówka /6/ z elementem pomiarowym /7/
jest usytuowana w rowku /5/ wykonanym na po
wierzchni trzpienia głównego /2/.
Urządzenie znajduje główne zastosowanie
przy pomiarach współosiowości otworów pod ło
żyska w korpusach silników spalinowych.
/3 zastrzeżenia/

(72) Berkieta Marian, Białas Józef,
Górzyński Witold, Sakowska Jadwiga,
Symonowicz Jacenty
(54) Sposób pomiaru parametrów ekranu
kineskopu
(57) W sposobie badany ekran umieszcza się na
płycie bazowej, dosuwa się punkty bazowe na ob
rysie ekranu do odpowiednich powierzchni bazo
wych, a następnie mierzy się za pomocą czujni
ków odpowiednie parametry ekranu. W pierwszym
etapie mierzy się prawidłowość położenia punk
tów bazowych, a następnie w cyklu automatycznym
pozostałe parametry ekranu. Wyniki pomiarów pre
zentuje się w postaci dwustanowej "dobry - zły"
lub w postaci cyfrowej wartości odchyłki od war
tości żądanej.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 277553

(22)

89 02 03

4(51) G01B

(71) Zakłady Kineskopowe "UNITRA-POLKOLOR",
Piaseczno

89 02 03

4(51) G01B

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Kamiński Eugeniusz, Tomczyński Zdzisław,
Olechowicz Jan, Pokorski Janusz
(54) Nadajnik przemieszczeń, zwłaszcza do
elektrycznego pomiaru wielkości mecha
nicznych
(57) Nadajnik ma korpus /7/ oraz osadzony w nim
ślizgowo trzpień pomiarowy /3/, połączone za po
mocą przegubów kulowych /4, 7/ z elementami /6,
8/, których wzajemne przemieszczenia podlegają
pomiarowi.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 277559

A1(21) 277552

(22)

(22)

89 02 03

4(51) G01B
G01N

(71) Politechnika śląska, Gliwice
(72) Antoniak Jerzy, Lutyński Aleksander
(54) Sposób i urządzenie do pomiaru wydłużeń
tkaninowej taśmy przenośnikowej. zwłaszcza w badaniu jej własności dynamicznych
(57) Sposób polega na tym, że pomiaru dokonuje
się za pomocą urządzenia pomiarowego, które mo-
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cuje się bezpośrednio na próbce taśmy, poza
szczękami stanowiska badawczego.
Urządzenie ma obejmy mocowane trwale do
badanej próbki taśmy /7/ o znacznej długoś
ci, przy czym w obejmie /l/ umieszczony jest
czujnik przemieszczeń /8/, a w drugiej obej
mie przymocowany jest popychacz /lO/ umiesz
czony w prowadnicy /5/ mocowanej do obejmy
/4/.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 277426

(22)

89 01 27

A1(21) 277325

Nr 16 /434/ 1990
(22)

89 01 23

4(51) G01F

(71) Regionalny Związek Spółdzielni
Inwalidów, Warszawa
(72) Hryciuk Edward
(54) Dozownik, zwłaszcza do mas półpłynnych
(57) Dozownik charakteryzuje się tym, że do jednej strony pojemnika zamocowana jest tuleja główna /4/ przesuwna po tulei wewnętrznej /3/. Oby
dwie tuleje przymocowane są do stojaka z zespo
łem regulacyjnym /6/.
Dozownik ma zastosowanie do dozowania mas
kremowych.
/l zastrzeżenie/

4(51) G01C

(75) Chiv-Shan Lee, Taipei Hsien, TW
(54) Wielokątowy pionowy i poziomy trójwymia
rowy jednoczesny przyrząd pomiarowy
( 57) W przyrządzie pomiarowym bryła umieszczo
na na szczycie półsferoidy /4/ działa jako
wskaźnik, na powierzchni półsferoidy znajdują
się linie równoleżnikowe i południkowe, a pod
półsferoidą umieszczone jest wahadło niewraż
liwe na pole magnetyczne i przymocowane do ku
li przez osiowy pręt. Sferyczna obudowa ma podziałkę na swej powierzchni i przymocowana jest
do podstawy przez wspierające obramowanie. Zew
nętrzna obudowa z podziałkami umieszczona na
kuli umożliwia wskazania przyrządu dając trój
wymiarowe odwzorowanie wynikające z siły gra
witacji.
/12 zastrzeżeń/

A1(21) 277439

(22)

89 01 27

4(51) G01K

(71) Przedsiębiorstwo Usługowe "METPOL"
Spółka Akcyjna, Gdańsk
(72) Pobudzln Marcin, Midura Stanisław
(54) Termistorowy czujnik temperatury
(57) Czujnik zrealizowany w postaci przetworni
ka temperatura - częstotliwość wyposażony jest
w scalony generator /S1/ przestrajany napięciem,

Mr 16 /434/ 1990
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którego wyjście połączone Jest z tranzysto
rem h-l stanowiącym kluczowane źródło prądo
we, przyłączone do linii pomiarowej. Do koń
cówki /Ri/ generatora /Si/ zamiast rezystora
określającego maksymalna częstotliwość przy
łączony jest termistor /Th/./l zastrzeżenie/

A1(21) 277402

(22)

89 01 28

4(51) G01L
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i mającego liniową charakterystykę.
Przetwornik charakteryzuje się tym, że pier
ścień /l/ znajdujący się w obudowie /2/ ma dwie
obejmy ustalone i zamocowane w linii działania
siły obciążającej, przy czym każda z nich skła
da się z belki /3/ od strony wewnętrznej pierś
cienia /l/ i podstawy I ki z jego zewnętrznej
strony, połączonych ze sobą śrubami poza obry
sem pierścienia /l/, zaś jedna z obejm złączona
jest sztywno z obudową /2/.
/5 zastrzeżeń/

(71) PAN, Instytut Maszyn Przepływowych,
Gdańsk
(72) Popowicz Zygmunt
(54) Tensometryczny czujnik ciśnienia typu
rurkowego
(57) Tensometryczny czujnik ciśnienia typu
rurkowego, zawierający rurkę pomiarową umiesz
czoną w korpusie, charakteryzuje się tym, że
wyposażony jest w przetwornik, który stanowi
rurka pomiarowa /2/ składająca się z walcowej
części pomiarowej /3/ i połączonej mechanicz
nie części podatnej /4/ w postaci mieszka,
zamocowanych w korpusie /l/. Na części walco
wej /3/ umieszczony jest tensometr bierny i
czynny.
Wewnątrz korpusu /l/ znajduje się gniaz
do cylindryczne /9/, w którym umieszczony
jest czop walcowy /5/ zamykający rurkę pomia
rową /2/ z jednej strony oraz gniazdo czworo
kątne /7/, w którym jest umieszczony czop
czworokątny /6/ połączony z częścią podatną
/4/ rurki pomiarowej /2/.
/3 zastrzeżenia/
A2(21) 282003

(22)

89 10 24

5(51) G01L

(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych,
Poznań
(72) Majda Józef
(54) Układ do pomiaru statycznej i dynamicznej
mocy mechanicznej

(57) Układ zawiera kierunkowo czuły mechani
elektryczny przetwornik /l/ momentu obrotow

A1(21)277540

(22)

89 02 01

4(51) G01L

(75) Pac Aleksander, Gdańsk
(54) Przetwornik pomiarowy siły
(57) Wynalazek dotyczy przetwornika pozwalają
cego na pomiar małych i średnich wartości sił

54

zblokowany z przetwornikiem prędkości obroto
wej, przy czym pierwszy z tych przetworników
połączony jest z wejściem toru obróbki /2/
sygnałów pomiarowych momentu obrotowego, a
drugi z wejściem toru obróbki /3/ sygnałów
pomiarowych prędkości obrotowej. Tory te po
łączone są dalei z wejściem analogowego zes
połu mnożącego /4/, na wyjściu którego znaj
dują się zespoły dostosowawcze /5/ i /13/ skal
odczytowych, połączone z kolei z indykatorem
cyfrowym
/8/.
/4 zastrzeżenia/
A1(21) 283944

Nr 16 /434/ 1990
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(22)

90 02 23

5(51) G01L

(71) Przemysłowy Instytut Motoryzacji,
Warszawa
(72) Wiszniewski Karol, Kieracińska Anna,
Durski Bolesław

noprzepustowy, zaś wyjście wzmacniacza /l/ po- i
łączone jest z wejściem układu komparatorów na
pięcia /2/. Wyjścia układu komparatorów napiecia /2/ połączone są z wejściami układu dekodu
jącego poziom napięcia /3/, a ich wyjścia połą- I
czone są z wyświetlaczem /4/. Jedne z wyjść uk- I
ładu komparatorów /2/ połączone są z wejściami i
układu / 5 / generującego czasy wzorcowe i rzeczy-j
wiste rozbiegu i wybiegu, natomiast kolejne wej
ścia układu /5/ połączone są z przełącznikiem
rodzaju pracy /6/. Jednocześnie wyjścia prze
łącznika /6/ połączone są z układem dekodującym
poziom napięcia /3/ i układem /7/ dekodującym
czas trwania rozbiegu i wybiegu. Wyjścia ukła- j
du /5/ połączone są z wejściami układu /7/ de- J
kodującego czas trwania rozbiegu i wybiegu, a \
jego wyjścia połączone są z wyświetlaczem /8/. I
/l zastrzeżenie/ I

(54) Tensometryczny czujnik ciśnienia

A1(21) 277368

(57) Tensometryczny czujnik ciśnienia ma sprę
żysty element pomiarowy /l/ w kształcie prze
lotowej rurki, który osadzony jest współosiowo
i uszczelniony obustronnie pierścieniami usz
czelniającymi /2/ w obudowie 13/. Na sprężys
tym elemencie pomiarowym /l/ zamocowane są pa
ry tensometrów /4/.
/3 zastrzeżenia/

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Rafineryjnego, Płock
(72) Ciok Felicja, Wojnar Teresa, Gościniak
Maria

(22)

89 01 24

4(51) G01N

(54) Sposób oznaczania zawartości izobutylenu
w mieszaninie poreakcyjnej z syntezy
eteru metylo-tert-butylowego
(57) Sposób polega na oznaczeniu zawartości izo«
butylenu metodą chromatografii gazowej przy uży
ciu kolumny stanowiącej szeregowo połączone dwa
odcinki, gdzie pierwszy od strony dozownika wy
pełniony jest diatomitem mytym kwasem, na któryi
naniesiony jest glikol polipropylenowy, zaś dru_gi odcinek wypełniony jest żelem krzemionkowym
o regularnych porach związanym chemicznie z
n- oktanem.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 277403

(22)

89 01 28

4(51) G01N

(71) PAN, Instytut Agrofizyki, Lublin
(72) Usowicz Bogusław
A1(21) 277573

(22)

89 02 03

4(51) G01M

(71) Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn
(72) Proch Waldemar, Michalski Ryszard
(54) Tester elektroniczny do oceny stanu tech
nicznego wirujących zespołów maszyn
(57) Tester charakteryzuje się tym, że wyjście
z przetwornika prędkości kątowej I Ca / U 7 na
ciągły sygnał elektryczny połączone jest z wejś
ciem wzmacniacza /l/, który zawiera filtr doi-

(54) Sposób i urządzenie do pomiaru gęstości
strumieni ciepła na powierzchni porowatej, zwłaszcza na powierzchni gleby
(57) Sposób polega na tym, że mierzy się rozkład
temperatury w profilu gleby w wybranym niezacienionym miejscu oraz w profilu gleby znajdującym
się w bezpośrednim sąsiedztwie, w miejscu za
cienionym korpusem generatora ciepła. Rozkład
temperatury w profilu gleby w miejscu zacienionym przywraca się do stanu w profilu gleby w J
miejscu niezacienionym poprzez regulację emitowanego przez generator ciepła prostopadle do po
wierzchni gleby strumienia cieplnego. Następnie
po porównaniu obu rozkładów temperatury mierzy
się strumień ciepła emitowany przez generator
ciepła, a jego gęstość oblicza się ze znanej
zależności pomiędzy strumieniem ciepła i ilością ciepła emitowaną przez generator ciepła.
Urządzenie zawiera generator ciepła /Tsh/
z wieloczujnikowym termoelektrycznym termome- j
trem glebowym oraz wielo czuj niko wy próbnik termometryczny / T / usytuowany w pobliżu generato-J
ra ciepła /Tsh/. Wyjście próbnika termometrycznego oraz wyjście termometru generatora ciep
ła połączone są z wejściami elektronicznego
układu sprzężenia zwrotnego /US/. Wyjście tego
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układu połączone jest z grzałką generatora
ciepła /Tsh/.
/10 zastrzeżeń/

A1(21) 277411

(22)
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89 01 25

4(51) GOlN

czone z wyjściem /33/ wielostopniowego wzmac
niacza kaskadowego. Jeden z zespołów wejść /11/
i /2l/ równoległych tego wzmacniacza połączo
ny jest również ze źródłem sygnału nieskompensowanego, natomiast drugi jego zespół wejść
/12/ i /22/ równoległych połączony jest ze źród
łem stałego napięcia odniesienia /60/. W jednym
ze stopni wzmacniacza kaskadowego zawarta jest
para równoległych wzmacniaczy /10/ i /2o/ ze
stawiona ze wzmacniacza /20/ o stałym wzmocnie
niu i drugiego wzmacniacza /10/ o wzmocnieniu
regulowanym za pomocą termistora /50/, włączone
go między wyjście i jedno z wejść /11/ tego
wzmacniacza.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 277452

(22)

89 01 27

4(51) GOlN

(71) Instytut Agrofizyki PAN, Lublin
(72) Grundas Stanisław, Styk Bolesław

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Drelich Jarosław, Kozłowski Tomasz,
Hupka Jan, Rompca Marek

(54) Sposób wyznaczania podatności ziarna
zbóż na zewnętrzne uszkodzenia mechaniczne, zwłaszcza ziarna pszenicy

(54) Przyrząd do badania zjawisk zachodzących
na granicy faz

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że symu
luje się dwa określone poziomy mechanicznych
obciążeń jednostkowych próbek o określonej
masie ziarna w zakresie 3 - 9 MPa, następnie
analizuje się poziom uszkodzeń mechanicznych
ziarna, korzystnie metodą kolorymetryczną,
wyznaczając poziom ekstynkcji testowanych
roztworów, a następnie z różnicy wartości po
ziomu uszkodzeń ziarna w próbkach wyznacza
się wielkość wskaźnika podatności ziarna na
uszkodzenia mechaniczne.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 277414

(22)

89 01 25

4(51) GOlN

(71) Przedsiębiorstwo Automatyki i Aparatury
Pomiarowej, Szczecin
(72) Wiączek-Kapłońska Halina
(54) Układ kompensujący wpływ temperatury
ziarna na pomiar w tym ziarnie za
wartości wody
(57) W układzie końcowy wzmacniacz /40/ róż
nicowy formujący na wyjściu /43/ sygnał skom
pensowany temperaturowo ma jedno wejście /4l/
połączone bezpośrednio ze źródłem sygnału nieskompensowanego, a drugie wejście /42/ połą

(57) Przyrząd składa się z iluminatora /i/, ze
stawu obróbki wiązki światła /11/, komory przy
gotowania cieczy do pomiarów napięć międzyfazowych /lii/, komory przygotowania cieczy do po
miarów kątów zwilżania oraz układu optycznorejestracyjnego /v/, ustawionych na łożu /Vi/.
Iluminator /i/ składa się z lampy haloge
nowej /l/ wyposażonej w przysłonę /2/ 1 za
silacza /25/ lampy halogenowej /l/. Zestaw obrób
ki wiązki światła /ił/ składa się z filtra mono
chromatycznego /3/ i przysłony irysowej /4/. Ko
mora przygotowania cieczy do pomiaru napięć międzyfazowych /lii/ ma zbiornik /5/ wyposażony
w spiralę termostatującą /6/ i dwie szybki
kwarcowe li I, przykryty pokrywą /8/ z zamoco
wanym w niej termometrem /9/ i kapilára /lO/
dołączoną do pojemnika /11/ z badaną cieczą,
który ma tłoczek /l2/ przesuwany śrubą mikro
metry czną /13/ w dół i sprężyną /l4/ do góry.
Pojemnik /11/ i śruba mikrometryczna /13/ zamo
cowane są na statywie /15/» który przymocowany
jest do zbiornika /5/. Komora przygotowania cie
czy do pomiaru kątów zwilżania,stojak, na któ
rym umocowany Jest otwarty zbiorniczek, w któ
rym umieszczony jest ruchomy stół. Układ optyczno-rejestracyjny /v/ składa się z obiektywu
/19/, przysłony szczelinowej /20/, tubusa /21/
o regulowanej długości i aparatu fotograficznego
lub kamery 72.2/1 przy czym cały układ zamoco
wany jest na podstawie /23/ o regulowanym poło
żeniu.
/l zastrzeżenie/
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frowej. Jednocześnie rejestruje się zawartość
popiołu w odpadach flotacyjnych dla każdego pun
ktu pomiarowego w postaci analogowej, zaś współ
czynniki skalowania dobiera się w zależności od
właściwości mineralogicznych badanego materiału.
Urządzenie ma dwie głowice pomiarowe /l/ wy
posażone w czujniki zanurzenia /2/. Głowice po
miarowe /l/ są zasilane z zespołu zasilającego
/3/ i są połączone jednym wspólnym torem wzmacniająco-przetwarzającym / L / Z wejściem mikropro
cesorowego sterownika /k/ wyposażonego w cyfrowy
wyświetlacz /LCD/. Wyjście sterownika /4/ jest
połączone z wejściem sygnałowym wielokanałowego
analogowego rejestratora /5/. /3 zastrzeżenia/

A1(21) 277560

A1(21) 277493

(22)

89 01 30

4(51) G01N

(71) Ośrodek Badawczy Elektrotechniki i
Automatyki Górniczej, Katowice
(72) Sikora Teresa, śliwa Jan
(54) Sposób i urządzenie do pomiaru zawartoś
ci popiołu w odpadach flotacyjnych
(57) Sposób i urządzenie przeznaczone są do
Jednoczesnego pomiaru w kilku punktach proce
su technologicznego flotacyjnego wzbogacania
węgla.
W sposobie według wynalazku, w krótkich
odstępach czasu dokonuje się naprzemiennie
pomiaru natężenia światła źródła promieniowa
nia i natężenia światła odbitego od zawiesiny
odpadów flotacyjnych w określonym punkcie po
miarowym, zaś uzyskane ciągi impulsów z detek
tora promieniowania i detektora światła odbi
tego przesyła się wspólnym torem wzmacniającoprzetwarzającym /L/ do sterownika /4/. Sterow
nik /4/ programuje się następnie tak, że za
leżność pomiędzy ilorazem fotoprądu pomiarowe
go i fotoprądu odniesienia a zawartością po
piołu w węglu Jest aproksyraowana zależnością
Aa

»A®

+

\Z±

+

k2/j - Jż/,

w której poszczególne człony oznaczają
A a - eawartość popiołu w węglu
J
- iloraz fotoprądu pomiarowego i odnie
sienia
A*! k,f kp, J ż - współczynniki skalowania,
po czym powtarza się pomiar dla kolejnych punk
tów pomiarowych, a wynik pomiaru dla każdego
punktu pomiarowego wyświetla się w postaci cy

(22)

89 02 03

4(51) G01N !

(71) Politechnika śląska im.W.Pstrowskiego,
Gliwice
(72) Opilski Aleksander, Witos Franciszek,
Lutyński Aleksander
(54) Sposób oznaczania wytrzymałości na roz
ciąganie przenośnikowych taśm tkaninowych
(57) Sposób oznaczania wytrzymałości na rozcią
ganie przenośnikowych taśm tkaninowych polega na
tym, że dokonuje się pomiaru sumy "typowych" zda
rzeń emisji akustycznej taśmy poddanej działaniu
określonej siły, narastającej z określoną pręd
kością i porównuje się z wyznaczoną wzorcową za
leżnością pomiędzy liczbą tych zdarzeń a wytrzy
małością taśmy.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 277453

(22)

89 01 27

4(51) G01R

71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
72) Roskosz Ryszard
(54) Sposób i układ do pomiaru modułu
impedancji pętli zwarciowej
(57) Sposób polega na tym, że wyznacza się i za
pamiętuje na kondensatorze zerowym /CO/ wartość
charakterystyczną, korzystnie amplitudę napięcia
jałowego Uo przy wyłączonym obciążeniu pomiaro
wym ZR/, a także wyznacza się i zapamiętuje na
kondensatorze pierwszym /C1/, taką samą wartość
charakterystyczną napięcia obciążeniowego U1 na
obiekcie badanym występującą przy załączonym ob
ciążeniu pomiarowym /R/ i obie wartości zapamię
tanych napięć Uo, U1 przetwarza się w członie na
pięciowym /CN/, a oprócz tego za pomocą członu
czasowego /CC/ mierzy się i zapamiętuje w nim
pierwszy czas Ta, jaki mija między m-tym, a
/m + n/-tym przejściem przez zero w dowolną
stronę napięcia U w obwodzie badanym, ponadto za
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pomocą członu czasowego /CC/ mierzy się i za
pamiętuje w nim czas drugi Tb, jaki mija mię
dzy m-tym, a /m + n + ł/-tym przejściem przez
zero w dowolną stronę napięcia w obwodzie ba
danym, z tym, że zmiana stanu wyłącznika ste
rowanego /w/ obciążenia pomiarowego /R/ nastę
puje w chwili /m + n/-tego takiego przejścia
napięcia U przez zero, gdzie liczby m, n, q
są dowolnymi liczbami całkowitymi i dodatnimi,
zaś w odcinku czasu drugiego Tb nie wykonuje
sie już żadnej innej zmiany stanu wyłącznika
/W/ obciążenia pomiarowego /R/. Obciążenie po
miarowe / R / stanowi rezystor o znanej wartoś
ci Rr. Moduł impedancji pętli zwarciowej wy
znacza się automatycznie w członie wyjściowym
/CW/ ze zmierzonych i zapamiętanych wartości
U

V

r V V

Układ ma do zacisków wejściowych /x*, x 2 /
dołączone wejście detektora zera /DZ/ i równo
legle z nim szeregowy zespół wyłącznika ste
rowanego /w/ oraz rezystora obciążenia /R/.
Poprzez szeregowo włączoną diodę / D / dołączo
ny jest układ równoległy, którego jedną gałąź
tworzy szeregowe połączenie klucza sterowane
go zerowego /K0/ i kondensatora zerowego /CO/,
zaś drugą szeregowy zespół klucza sterowanego
pierwszego /ki/ i kondensatora pierwszego /C1/
i który dołączony jest do członu napięciowego
/ON/. Oba wyjścia członu napięciowego /CN/ są
dołączone do członu wyjściowego /CW/, którego
wyjście jest wyjściem układu. Z kolei wyjście
detektora zera /DZ/ jest połączone z wejściem
licznika /L/, do którego wyjścia przyłączone
są równolegle wejścia komparatorów cyfrowych
/KC1 .... KC4/, których wyjścia są dołączone
do układu sterującego /US/, połączonego z czło
nem czasowym /CC/.
/9 zastrzeżeń/

A1(21) 277456

57
(22)

89 01 27

4(51) G01R

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Długosz Józef, Kolanko Jerzy,
Staszewski Janusz
(54) Sposób przetwarzania napięcia
przemiennego 1 mocy czynnej na wartość
cyfrową
(57) Sposób polega na tym, że synchronicznie z
sygnałem wejściowym zlicza się impulsy zegaro
we w czasie całkowania kwadratu napięcia prze
miennego, równym wielokrotności okresów sygna
łu wejściowego oraz zlicza się impulsy zegaro
we w czasie całkowania własnego napięcia odnie
sienia przez przetwornik całkujący. Następnie
oblicza się wynik pomiaru dzieląc ilości impul
sów zliczanych w czasie całkowania napięcia od
niesienia przez ilość impulsów zliczanych w
czasie całkowania kwadratu napięcia i mnożąc
przez stałą kalibracji.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 277504

(22)

89 02 02

4(51) G01R

(71) Instytut Technologii Elektronowej,
Warszawa
(72) Sikorski Stanisław, Piotrowski Tadeusz
(54) Sposób pomiaru grubości rzeczywistej i
rezystywności warstw półprzewodnikowych
(57) W sposobie na mierzoną warstwę nakłada się
strukturę próbną zawierającą co najmniej trzy
równoległe względem siebie paskowe kontakty omo
we. Odległości między kontaktami są różne i
większe od połowy przewidywanej warstwy mierzo
nej. Po nałożeniu struktury próbnej mierzy się
rezystancję między dwoma parami kontaktów omo
wych i korzystając z zależności matematycznej
oblicza się grubość rzeczywistą d warstwy mie
rzonej

gdzie R 1 R 2 " oznacza rezystancję par kontaktów,
a L-iLo - odległość między kontaktami.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 277455

(22)

89 01 27

4(51) G01R

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Długosz Józef, Kolanko Jerzy,
Staszewski Janusz

A1(21) 277544

(22)

89 02 03

4(51) G01R

(71) Instytut Energetyki, Warszawa
(72) Sobik Ferdynand, Wiśniewski Witold

(54) Sposób przetwarzania przesunięcia
fazowego na wartość cyfrową

(54) Sposób i układ do pomiaru rezystenc.il
uziomu roboczego linii elektroenerge
tycznej

(57) Sposób polega na tym, że synchronicznie z
przebiegiem wejściowym zlicza się paczki impul
sów w czasie pomiaru równym wielokrotności okre
sów sygnału mierzonego. Następnie oblicza się
wynik pomiaru dzieląc ilości impulsów w paczkach
przez liczbę impulsów zliczanych w czasie pomia
ru oraz mnożąc przez stałą kalibracji.
/l zastrzeżenie/

(57) Sposób polega na tym, że równolegle do po
łączenia uziomu roboczego /RU/ Z przewodem zero
wym /O/ włącza się obwód zabezpieczający, a na
stępnie odłącza uziom roboczy /RU/ od przewodu
zerowego /o/ i mierzy wartość jego rezystancji.
Układ zawiera miernik rezystancji /M/ po
łączony z badanym uziomem roboczym /RU/, zaś
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pomiędzy uziomem roboczym /RU/, a przewodem
zerowym /o/ ma włączony przekaźnik /PW/ ste
rowany sygnałem z czujnika napięcia /cv/,
który mierzy napięcie przewodu zerowego /0/
względem ziemi.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 284038

Nr 16 /434/ 1990
(22)

90 02 27

5(51) G01S

(71)
(71) "Unitra-Radwar" Centrum
Naukowo-Produkcyjne Elektroniki
Profesjonalnej, Warszawskie Zakłady
Radiowe "Rawar", Warszawa
(72) Czekała Zbigniew, Stasiuk Marek,
Duszyńska Bożena, Staniszewski Marek
(54) Układ programatora zasięgowej regulacji
wzmocnienia odbiornika szeregowego.
zwłaszcza do poprawy wykrywania obiektów
na tle odbić od fal morskich

A1(21) 277589

(22)

89 02 03

4(51) G01R

(57) W układzie wyjścia analogowe przetworników
cyfrowo-analogowych /C/A/ są dołączone do wspól
nego obciążenia /RO/ i jednocześnie do wejścia
sterującego źródła prądowego /Io/, a wyjścia cy
frowe są połączone z przełącznikami programują
cymi /A+E/. Każdy przetwornik cyfrowo-analogowy
/C/A/ jest wyposażony w wejście uaktywniające
połączone z kolejnym wyjściem generatora bramek
odległościowych /GBO/ wyzwalanego impulsem spu
stowym radaru.
/I zastrzeżenie/

(71) Zakład Naprawczo-Produkcyjny
Górniczych Maszyn Elektrycznych "DAMEL",
Dąbrowa Górnicza
(72) Michalik Edmund, Drabek Roman, Matyja
Zdzisław, Wolak Marian
(54) Tester do elektromagnetycznych elementów automatyki
(57) Tester jest wyposażony w jedną parę zacis
ków wyjściowych prądu stałego /2Wy/ oraz inną pa
rę zacisków wyjściowych prądu zmiennego /lWy/
o nastawnych wartościach napięć. Jego obwód
wyjściowy zawiera wzajemnie szeregowo połączo
ne: wskaźnik prądowy /A/, cewkę przekaźnika
nadmiarowoprądowego /K/, transformator /Tr/,
przełącznik zakresów napięcia /2S/ oraz pro
stownik /P/.
Ponadto zawiera zabezpieczenie nadmiarowoprądowe równolegle włączone w obwód uzwojenia
pierwotnego transformatora /Tr/.
Zabezpieczenie nadmiarowoprądowe ma po
stać elektromagnetycznego zwalniaka /z/ wy
łącznika /3S/ w szeregowym połączeniu ze sty
kami /4S/ przekaźnika nadmiarowoprądowego Ai/.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 277548

(22)

89 02 03

4(51) G02B

(71) Warszawskie Zakłady Mechaniczne
"PZL-WZM", Warszawa
(72) Goc Tadeusz, Holszański Mirosław,
Zarzycki Roman
(54) Przyrząd do obserwacji powierzchni.
zwłaszcza dwóch przecinających się otworów
(57) Przyrząd ma soczewkę skupiającą /4/, w któ
rej ogniskowej umieszczony jest jeden z końców

Nr 16 A 3 4 / 1990

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

światłowodu /5/, którego drugi koniec włożony
jest w obserwowany otwór.
Przyrząd znajduje główne zastosowanie do
obserwacji otworów o bardzo małych średnicach.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 277463

(22)

89 01 30

59

na wejściu z elementem fotoczułym /2/, zaś na
wyjściu z następnym wzmacniaczem operacyjnym
Ib] z nastawnikiem temperatury /7/, którego
wejście połączone jest z czujnikiem temperatu
ry /4/, zaś wyjście z układem wykonawczym /5/.
/l zastrzeżenie/

4(51) G03B

(75) Czarnecki Ryszard, Warszawa
(54) Sposób wprowadzania znaków graficznych
w zrastrowane pola
(57) Sposób wprowadzania elementów graficznych
w zrastrowane pola polega na tym, że w syste
mie pasowania na kołki wykonuje się z pozytywu
znaku graficznego negatyw, z negatywu przez fo
lię przezroczystą lub matową wykonuje się moc
no prześwietlony pozytyw, a następnie naświetla
się pozytyw rastrowy z prześwietlonym pozytywem
i sam negatyw znaku graficznego w kopiarce kon
taktowej na materiale fotograficznym typu lith.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 277513

(22)

89 01 31

4(51) G05D

(71) Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych
"MERA-KFAP", Kraków
(72) Kobyłecki Zdzisław, Jarosz Zygmunt

A2(21) 277400

(54) Regulator temperatury

(75) Stanisław Toton, Sędziszów Młp.

(57) Regulator ma jednostronną dźwignię /11/,
zamocowaną w uchwycie /12/ i zaopatrzoną w prze
suwny łącznik /l5/ współpracujący z dźwignią po
miarową /l/, zaopatrzoną w mieszek pomiarowy \~b\
i mieszek kontrolny /5/. Mieszek pomiarowy /3/ i
mieszek kontrolny /5/ są połączone kapilárami
/6/ i /8/ z czujnikami /?/ i /9/. Uchwyt /12/
stanowi przegub /l3/. Swobodny koniec jednostron
nej dźwigni /11/ współpracuje z co najmniej jed
nym mikrowyłącznikiem /l8/ lub /l9/.
/4 zastrzeżenia/

(54) Układ elektroniczny do wytwarzania
dźwięków perkusyjnych

A2(21) 282011

(22)

89 10 24

5(51) G05D

(71) Usługowo Produkcyjna Spółdzielnia Pracy
"PRZEŁOM", Starachowice
(72) Janur Stanisław
(54) Układ regulacji temperatury
(57) Układ zawiera wzmacniacz operacyjny /l/ z
nastawnikiem korekty temperatury /6/, połączony

(22)

89 01 24

4(51) G10H

(57) Układ zawiera cztery monowibratory /faw/,
których wyjścia dołączone są do wejścia przerzutnika czterostanowego /PR/ oraz poprzez układ diodowy /UD/ - do trzech kondensatorów
/C f /, /C / i /C /, połączonych z masą układu.
Kondensator IzJ dołączony jest do dzielnika
napięcia /D1/ sprzężonego z układem komutacji
/UK1/ oraz poprzez potencjometr /P f / - z wyj
ściem wtórnika napięciowego /Wt/, do wejścia
którego dołączony jest suwak potencjometru /P/.
Kondensator /C / dołączony jest do potencjome-
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tru /P / oraz do wzmacniacza /VCA/, a konden
sator /C / dołączony jest do potencjometru
/P / oraz do wejścia układu imitacji werbla
Anw/. Z kolei wyjście dzielnika napięcia /D1/
dołączone jest do wejścia wzmacniacza napię
cia /Wn/, połączonego z generatorem /VC0/,
którego wyjście dołączone jest do wejścia
wzmacniacza /VCA/, którego wyjście jest dołą
czone do wyjścia układu /Wy/./2 zastrzeżenia/.

A2(21) 281973

(22)

89 10 23

A2(21) 282171

Nr 16 /434/ 1990
(22)

89 11 04

5(51) GllB

(71) "DIORA" Spółka Akcyjna,
Dzierżoniów
(72) Świetlik Jan, Smolak Czesław,
Smaga Krzysztof, Miazga Ryszard,
Grzymała Bogumiła
(54) Układ przełącznika korekcji wzmacniacza
odczytu

5(51) G11B

(57) Układ zawiera przełącznik elektroniczny,
którego tranzystor /T/ oraz dwie pary diod /Da,
Db/ i /Dc, Dd/ są głównymi elementami skła
dowymi tego układu.
/l zastrzeżenie/

(71) "DIORA" Spółka Akcyjna, Dzierżoniów
(72) świetlik Jan, Miazga Ryszard
(54) Układ magnetofonowego zasilacza
napędowego
(57) W układzie zasilany napięciem 24 V sta
bilizujący tranzystor lii zasilacza ma bazę
dołączoną poprzez rezystory nastawny i stały
do kolektora tranzystora /Ta/, którego emi
ter dołączony jest do masy układu, a baza p
poprzez rezystor połączona jest z doprowadze
niem odczytu /o/.
Doprowadzenie /P/ dla funkcji "PAUZA" do
łączone jest poprzez katodę i anodę dody / D /
do anody diody włączonej w gałęzi doprowadze
nia odczytu /O/.
/l zastrzeżenie/

DZIAŁ

H

ELEKTROTECHNIKA
A1(21) 277457

(22)

89 01 27

4(51) H01B

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Mazurek Bolesław, Rutkowski Jerzy
(54) Sposób wytwarzania przewodu nadprzewo
dzącego niobowo-cynowego
(57) Sposób polegający na wielokrotnym osa
dzaniu prętów niobowo-miedzianych w rurze
miedzianej i wielokrotnym ich przeciąganiu
oraz na pokrywaniu warstwą cyny i wygrzewaniu
w temperaturze, w której tworzy się warstwa
nadprzewodząca, charakteryzuje się tym, że po
umieszczeniu pręta niobowego w rurze miedzia
nej i przeciągnięciu tego kompozytu do żąda
nej średnicy, tnie się uzyskany pręt na odcin

ki i pokrywa warstwą cyny o grubości zapewnia
jącej 13 procentową wagowo koncentrację cyny w 1
miedzi, po czym odcinki te pakietuje się, umie
szcza ponownie w rurze miedzianej, przeciąga do
żądanej średnicy i ponownie pokrywa warstwą cy
ny. Uzyskany przewód poddaje się procesowi ter
micznej dyfuzji w znany sposób.
/l zastrzeżenie/
A1(21) 283409

(22)

90 01 23

5(51) HOLT

(31} 299.507
(32) 89 01 23
(33) US
(71) Thomson Consumer E l e c t r o n i c s , I n c . ,
I n d i a n a p o l i s , US
(72) R i t t P e t e r M., Stork Harry R.
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(54) Sposób elektrofotograficznego wytwarza
nia zespołu ekranu elektrolumlnescencyjnego kineskopu kolorowego
(57) Sposób obejmuje etapy powlekania podło
ża warstwą przewodzącą i następnie powleka
nia warstwy przewodzącej warstwą fotoprzewodzącą, ustalania ładunku elektrostatycznego
na warstwie fotoprzewodzącej i naświetlania
wybranych obszarów warstwy fotoprzewodzącej
światłem widzialnym dla oddziaływania na jej
ładunek. Wybrane obszary warstwy fotoprzewo
dzącej są wywoływane przez naładowane elek
trostatycznie przez tarcie, sproszkowane na
sucho, obrobione powierzchniowo materiały
struktury ekranu. Przyczepność obrobionych
powierzchniowo materiałów do warstwy foto
przewodzącej zostaje zwiększona przez zetk
nięcie tych materiałów z rozpuszczalnikiem
w celu uczynienia lepkimi warstwy fotoprze
wodzącej i materiałów. Wysuszony ekran jest
utrwalany przez wiele powłok uzyskanych z
wodnej mieszanki alkoholu, zawierającej po
lialkohol winylowy z dwuchromianem lub
krzemian potasowy i potem jest pokrywany
powłoką, aluminium i wypalany dla wytworze
nia zespołu ekranu.
/10 zastrzeżeń/

A2(21) 282013

(22)

89 10 24

5(51) H02G

(75) Oszczak Wojciech, Teresin
Kaska Wiesław, Błonie

(57) Sposób polega na tym, że przewody /l/
umocowane są na rolce /2/, zamocowanej na
wózku /3/, ślizgającym się w płaszczyźnie
ruchu elementu przesuwnego A / . Ruch ele
mentu przesuwnego A/ przekazywany jest na
wózek /3/ za pomocą wielokrążka, składające
go się z rolek /5/, /6/ i /7/ , przez które
przechodzi linka /8/, związana jednym końcem
z elementem przesuwnym /4/, a drugim końcem
z elementem nieruchomym urządzenia za pomocą
elementu kompensacyjnego w postaci sprężyny
/9/.
/l zastrzeżenie/

(22)

89 01 24

galwaniczne, beztransformatorowo, połączone z
fazami RST i zerem.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 277358

(22)

89 01 23

4(51) H02K

(71) Branżowy Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych
"KOMEL", Katowice
(72) Szczyrba Antoni, Cholewicki Iwo,
Kędryna Bolesław, Fryc Maciej, Proczek
Mieczysław
(54) Maszyna elektryczna

(54) Sposób prowadzenia przewodów, zwłasz
cza w ploterach

A1(21) 277344

" 61

(57) Maszyna elektryczna, której cewka uzwo
jenia wirnika wykonana jest z dwóch równoleg
łych profilowych prętów składających się na
jeden pręt czynny, charakteryzuje się tym, że
obydwa końce prętów /l/ i obydwa początki prę
tów /l/ połączone są z sobą tak, że jeden
pręt /l/ z pary początków prętów /7/ i jeden
pręt /l/ z pary końców /l/ wysunięty jest w
stosunku do drugiego. Wysunięte fragmenty pa
ry początków prętów /7/ i pary końców prętów
/7/ umieszczone są obok siebie w rowku komuta
tora /2/. Pręty /7/ połączone są z sobą i z
komutatorem /2/ za pomocą lutozgr2ewania.
/l zastrzeżenie/

4(51) H02H

(75) Chodnlcki Aleksander, Warszawa
Sierpiński Bogdan, Warszawa

A3(21) 277536

(54) Elektroniczne urządzenie odłączające
"zasilanie trójfazowe od odbiornika w
przypadku braku napięcia na co najmniej
jednej fazie i dołączające zasilanie do
odbiornika w przypadku wystąpienia n a ~
"pięcia na wszystkich fazach

(61) 256060
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Rafalski Wojciech, Muszalski Zbigniew

(57) Urządzenie wyposażone jest w stycznik /p/
z typową cewką /L/ elektromagnesu na napięcie
zmienne 50 Hz, 380V lub 220V# Urządzenie jest

(57) Warstwowa szczotka o obniżonej indukcyjności do maszyn elektrycznych charakteryzuje

(22)

89 02 01

4(51) H02K
H01R

(54) Warstwowa szczotka o obniżonej indukcyjności do maszyn elektrycznych
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się tym, że do sporządzenia warstwy przewo
dzącej o dużej rezystancji /l/ użyta jest
jako substancja wiążąca żywica fenolowo-formaldehydowa i/lub żywica epoksydowa i/lub żywica
poliestrowa i/lub żywica melaminowa przy za
chowanym stosunku ilościowym od 2 do 200
części wagowych dobrze przewodzącej odmiany
węgla na każde 100 części wagowych substan
cji wiążącej z dodatkiem od 0 do 10 części
wagowych substancji poślizgowej w postaci
siarczków i selenków metali przejściowych
MoS2» WS2» TiS2, MoSe2, WSe2, tlenku antymo
nu SbU, i azotku boru BN, natomiast warstwa

Nr 16 /434/ 1990

z ujemnym zaciskiem wyjściowym /3/ prostownika
sieciowego /PS/. Kolektor trzeciego tranzysto
ra / T 3 / połączony jest z wejściem modulacyjnym
modulatora szerokości impulsów Msi/ oraz po
łączony jest poprzez co najmniej jeden opornik
/ R 4 / Z dodatnim biegunem zasilacza układu ste
rującego AiS/. Baza trzeciego tranzystora / T 3 /
jest polaryzowana drugim źródłem napięcia /V2/.
Źródło napięcia /v2/ połączone jest z drugim
zaciskiem wyjściowym /5/ układu oraz poprzez
opornik /RS/ Z ujemnym zaciskiem wyjściowym /3/
prostownika sieciowego /PS/. / 7 zastrzeżeń/

przewodząca o małej rezystancji /2/ sporzą
dzona z proszków miedzianego i/lub srebrne
go zawiera dodatek od 5 części wagowych do
50 części wagowych termo- lub chemoutwardzalnej substancji wiążącej w postaci żywi
cy fenolowo-formaldehydowej i/lub żywicy
epoksydowej i/lub żywicy poliestrowej i/lub
żywicy melaminowej oraz od. 0 części wagowych
do 10 części wagowych substancji poślizgowej
w postaci siarczków i selenków metali przej
ściowych MoS 2 , WS 2 , TiS2, MoSe2, WSe2, tlen
ku antymonu SWJ,, azotku boru BN na każde
100 części wagowych substancji metalicznych
w ich kompozycji z grafitem lub elektrografitem.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 282114

(22)

89 10 30

5(51) H02M

(71) Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
(72) Gotfryd Marek, Kalita Włodzimierz
(54) Układ zmniejszający zniekształcenia
prądu sieciowego

A2(21) 282113

(22)

89 10 30

5(51) H02M

(71) Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
(72) Gotfryd Marek, Kalita Włodzimierz
(54) Układ do zmniejszania zniekształceń
prądu sieciowego
(57) Układ zawiera filtr przeciwzakłócenio
wy /FP/, prostownik sieciowy /PS/, układ
sterujący /US/, cewkę /L/, tranzystor klu
czujący /T4/, diodę / D / oraz kondensator
/c/. W układzie sterującym ÀJS/ źródło prą
dowe /i/ o wejściu połączonym z dodatkowym
źródłem zasilania - zasila emitery tranzy
storów /Tl i T2/ tworzących parę różnicową,
przy czym kolektor pierwszego tranzystora
/T1/ połączony jest z drugim zaciskiem wyj
ściowym /5/ całego układu, a baza tego tran
zystora polaryzowana jest źródłem napięcia
stałego ?V1/, zaś drugi tranzystor / T 2 / pa
ry różnicowej ma bazę połączoną z węzłem
/WD/ stałego rezystancyjnego dzielnika na
pięcia /R1 - R2/.
Kolektor drugiego tranzystora /T2/ jest
połaczony z emiterem trzeciego tranzystora
T3/ oraz poprzez co najmniej jeden opornik

(57) Układ ma filtr przeciwzakłóceniowy /FP/ pro
stownik sieciowy /PS/, układ sterujący /US/, cew
kę /L/, tranzystor kluczujący /T4/, diodę / D /
oraz kondensator /c/.
Układ sterujący /US/ zawiera rezystancyjny regu
lowany dzielnik napięcia wyjściowego prostownika
sieciowego /PS/, przy czym rolę jednego z rezy
storów w tym dzielniku pełni obwód kolektor emiter pierwszego tranzystora /T1/, którego ko
lektor połączony jest poprzez pierwszy opornik
/R1/ Z dodatnim zaciskiem wyjściowym /4/ pro
stownika sieciowego /PS/. Kolektor pierwszego
tranzystora / H / jest połączony z jego bazą, a
dodatkowo kolektor tego tranzystora jest połą
czony poprzez opornik /R7/ Z wejściem li I modu
latora szerokości impulsów /MSI/, zaś baza pier
wszego tranzystora >T1/ jest dodatkowo połączo
na poprzez szeregowo połączone trzeci opornik
/R3/ i pierwsze źródło napięcia polaryzującego
/V1/ z zaciskiem wyjściowym /5/ całego układu,
który stanowi jego masę.
/4 zastrzeżenia/

Nr 16 /434/ 1990
A1(21) 277447
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(22)

89 01 28

4(51) H02P

(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa "KOMAG",
Gliwice
(72) Byrczek Tadeusz, Kalyta J a n , T ł u ś c i k
Tadeusz
( 5 4 ) Układ rozruchowy pierścieniowego s i l n i 
ka asynchronicznego
(57) Układ zawiera e l e k t r o n i c z n y układ r o z 
ruchowy / U Q / , układ pomiaru p r z y ś p i e s z e ń AJ /,
węzeł sumacyjny / S / , oraz p r z e k a ź n i k i r o z r u 
chowe / P , . . . . P g / , k t ó r y c h s t y k i włączone są
równolegle do rezystorów / R , . . . R g / w obwodzie
wirnika pierścieniowego s i l n i k a asynchronicz
nego Mi*
/1
zastrzeżenie/

A1(21) 277253

(22)

89 01 17

4(51) H03M

(71) Naukowo-Produkcyjne Centrum
Przetwarzania Sygnału, Gdynia
(72) Giryn Andrzej, Hermanowicz Ewa,
Rojewski Mirosław
(54) Sposób i urządzenie do estymacji
demodulaty pasmowego sygnału dyskretnego

A2(21) 282016

(22)

89 10 24

5(51) H02P

(75) Oszczak Wojciech, T e r e s i n ;
Kaśka Wiesław, Błonie

(57) Urządzenie zawiera konwerter /2/ składo
wych kartezjańskich na składowe biegunowe, na
którego wejście pierwsze jest przyłączone wyjś
cie skwadraturowanego sygnału dyskretnego
J7y/n/.7 z transformatora Hilberta /l/, mające
go wejście dołączone do źródła wejściowego dys
kretnego sygnału pasmowego £"x/n/_7 , do któ
rego jest również przyłączone drugie wejście
konwertera /2/, mającego wyjście pierwsze fazy
chwilowej sygnału wejściowego C V /n/-7 dołą
czone do filtra cyfrowego /3/, którego wyjście
fazy chwilowej
£f fn/J demodulaty
Z~w/n/ J
dołączone jest do pierwszego wejścia konwerte
ra /4/ składowych biegunowych na składowe kartezjańskie. Drugie wejście konwertera /4/ jest
dołączone do wyjścia drugiego obwiedni Z~v/n/J
sygnału pasmowego z konwertera /2/. Wyjście
pierwsze konwertera /4/ jest wyjściem .składowej
rzeczywistej £~Re w/n/_7 demodulaty /Tw/n/.7
sygnału dyskretnego £x/n/J. a wyjście drugie
wyjściem składowej urojonej /ira w/n/J tej de
modulaty.
Przedmiotem wynalazku jest również sposób dzia
łania powyższego urządzenia. /2 zastrzeżenia/

(54) Sposób sterowania silnikiem skokowym
(57) Sposób polega na tym, że do bloku /BP/
wprowadza się obok napięć /U / i AJh/ dodatko
we napięcie /u -j/, z którym porównuje się spa
dek napięcia ÀJ / na rezystorze /R /. Po włą
czeniu napięcia zasilania wybraną parą kluczy
ŽK1/ i / K 4 / lub /K2/ i /K3/ i osiągnięciu
przez'AJ / wartości progu wyznaczonego przez
/U J jednocześnie wyłącza się parę kluczy
pierwotnie włączonych, a włącza dopiero wtedy,
kiedy napięcie ÁJ / osiągnie wartość zadanego
napięcia AJj./. Włączanie i wyłączanie par klu
czy jest niezależne dla każdego uzwojenia /z/
silnika.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 277254

(22)

89 01 17

4(51) H03M

(71) Naukowo-Produkcyjne Centrum
Przetwarzania Sygnału,
Gdynia
(72) Giryn Andrzej, Hermanowicz Ewa,
Rojewski Mirosław

64

Nr 16 /434/ 1990

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(54) Sposób i urządzenie do estymacji demodulaty pasmowego sygnału analogowego*
(57) Urządzenie zawiera detektor obwiedni /l/,
którego wyjście sygnału obwiedni Z"v/t/-7 do
łączone jest do pierwszego wejścia układu
próbkującego /4/, do którego drugiego wejścia
Jest dołączone wyjście przebiegu £gf/t/_7
składowej zmiennej układu skalującego '3/, do
łączonego na wejściu przebiegu składowej zmien
nej Cî/t/_7 poprzez demodulator częstotli
wości /2/ do źródła sygnału wejściowego analo
gowego [ x / t / J . Pierwsze wyjście przebiegu
obwiedni £"v/n/_7 układu próbkującego /4/
jest dołączone do pierwszego wejścia konwerte
ra /6/ współrzędnych biegunowych na współrzęd
ne kartezjańskie, a drugie wyjście układu
próbkującego /4/ przebiegu C V> /n/.7 pulsacji chwilowej jest poprzez akumulator /5/
dołączone do drugiego wejścia przebiegu fazy
chwilowej /"çp W J konwertera /6/, którego
pierwsze wyjście Jest wyjściem składowej kartezjańskiej rzeczywistej /"Re w/n/.7 demodulaty, a drugie wyjście jest wyjściem składo
wej kartezjańskiej urojonej L Im w/n/-7 dé
modulaty.
Przedmiotem wynalazku jest również sposób
działania powyższego urządzenia,
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 276449

(22)

88 12 16

4(51) H04M

(75) Rydzewski Jacek, Warszawa;
Gołos Zbigniew, Warszawa
(54) Komutator bramofonowy łączności wew
nętrznej
(57) W układzie bramofonowego komutatora bramofon /l/ połączony jest poprzez detektor zewu
/2/ z przerzutnikiem monostabilnym /3/, który
połączony jest poprzez układ bramkowania /6/ z
przekaźnikiem /p/, którego styki dołączają do
«rejścia komutatora /4/ czujnik poboru prądu /7/
bądź bramofon /l/.
/2 zastrzeżenia/

II. W Z O R Y

UŻYTKOWE

DZIAŁ

A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

U1(21) 88564

(22)

89 10 24

5(51) AOlB

(75) Adamczyk Stefan, Bydgoszcz
(54) Graca
(57) Graca charakteryzuje się tym, że naj
dłuższy bok narzędzia tnącego /3/ zakończo
ny jest trójkątnymi zębami 74/, których bo
ki są zaostrzone.
/3 zastrzeżenia/

U1(21) 89751

(22)

90 03 13

5(51) A01C
A01B

(71) Spółdzielnia Kółek Rolniczych,
Opalenica
(72) Lisoń Stefan, Augustyniak Zenon, Bręk
Bogdan
(54) Przystawka do siewnika z redlicą
przystosowaną do wysiewu nasion
warzywnych
(57) Przystawka ma drążek nośny i wodzący /7/
połączony wahliwie z redlicą /6/, oraz rozłącz
nie łącznikiem /3/ z drugim drążkiem /2/ wodzą
cym walec /9/ ugniatający ziemię. Do redlicy
/6/, której korpus jest od strony spodniej i
tylnej otwarty i pozbawiony ścianek, przytwier
dzona jest rura /5/ wprowadzająca ziarno do wnę
trza redlicy, przy czym redlicą ma na wierzchu
korpusu listwę grzbietową, do której wahliwie
na wahaczu osadzony jest obrotowy zespół dwutarczowego
nagarniacza /7/ziemi.
/3 zastrzeżenia/

U1(21) 88651

(22)

89 11 03

5(51) A01C
A01C

(71) WARMIA Kombinat Rolny Zakład Usług
Rolniczych, Dobre Miasto
(72) Rejewski Janusz, Mieszkalski Leszek,
Pilguj Mieczysław, Makowski Franciszek,
Kozak Henryk
(54) Zagarniacz-ugniatacz bruzdy
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zagarniacz-ugniatacz bruzdy powstającej za redlicą
służącą do wysiewania nasion.
Składa sie on z płytki zagarniająco-ug
niatającej /l/ nachylonej do powierzchni gle
by pod kątem 06 od 30° do 60°. Przymocowana
jest ona poprzez kątowniki /3/ i /4/, do dwóch
ramion /5/ i /6/. Ramiona te połączone są śru
bami /7/ z korpusem redlicy /8/.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 88551

(22)

89 10 23

5(51) A01D

(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych,
Poznań
(72) Rojewski Jacek
(54) Kosiarka rotacyjna
(57) Kosiarka rotacyjna z górną belką nośną
stanowiącą jednocześnie osłonę mechanizmów na
pędowych oraz kilkoma tarczami tnącymi podwie
szonymi od dołu do belki nośnej, obracającymi
się wokół pionowych osi obrotu, charakteryzuje
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się tym, że napęd na tarcze tnące /2, 3, 4,
5/ przekazywany jest pionowymi wałkami /6/
ułożyskowanymi górnym końcem w belce nośnej.
/l zastrzeżenie/

bocznych ścian grotu /l/ ograniczające wielkość
zagłębienia się tego grotu /l/ w glebę. Wspor
nik mocujący /3/ posiada ramię /4/ wzmacniają
ce sztywność zamocowania.
/2 zastrzeżenia/

U1(21) 88645

U1(21) 88590

(22)

89 11 03

5(51) A01D

(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych,
Poznań
(72) Rojewski Jacek
(54) Układ łożyskowania tarczy tnącej
kosiarki
(57) Układ składa się z pionowego wałka na
pędowego /l/, zamocowanej na tym wałku od
dołu piasty tarczy tnącej, łożysk tocznych
/ 2 / i /3/ i korpusu osłonowego /5/ z żebra
mi wzmacniającymi /6/. Układ charakteryzuje
się tym, że piasta tarczy tnącej ma wysta
jącą do gőry cylindryczną część /4/ osadzo
ną obrotowo za pośrednictwem łożysk tocz
nych /2/ i /3/ wewnątrz dolnej części kor
pusu osłonowego /5/.
/2 zastrzeżenia/

U1(21) 88654

(22)

89 11 03

(22)

89 10 27

5(51) A01K

(71) MEPROZET Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej,
Gdańsk
(72) Barabasz Bogusław, Chróstowski
Mieczysław, Gussmann Eligiusz,
Niedźwiadek Stanisław
(54) Poidło automatyczne, naciskowe dla
drobnego inwentarza, zwłaszcza dla norek
i tchórzofretek
(57) Poidło charakteryzuje się tym, że w korpu
sie /7/ osadzony jest trzon grzybka /3/ z nało
żonym na nim od strony rynienki /2/ talerzykiem
naciskowym /4/, a z drugiej strony jest uszczel
ka /5/ przylegająca do ostrych krawędzi króćca
stożkowego /6/ oraz sprężyna li'l. Sprężyna /7/
jednym końcem opiera się o tulejkę talerzyka na
ciskowego /4/, drugim końcem natomiast o występ
w korpusie /l/.
Korpus poidła /7/ zamocowany jest poprzez
gwintowany króciec stożkowy /6/ do rury /8/ przy
piętej zaciskiem sprężystym /9/ do przedniej
ściany klatki /lO/.
/l zastrzeżenie/

5(51) A01D

(71) Akademia
Akademi Rolnicza, Lublin
(72) Kowalczuk Józef
(54) Podnośnik wyległych roślin
(57) Podnośnik składający się z grotu /1/ i
wspornika mocującego /3/ oraz ramienia ro
boczego /5/ i ramienia dolnego /6/, spiętych
sprężyną /7/, które to elementy tworzą czwo
robok przegubowy /ABCD/ charakteryzuje się
tym, że posiada płozy /2/ przytwierdzone do

U1(21) 88604

(22)

89 10 30

5(51) A01K

(75) Szokało Mirosław, Koluszki
(54) Wspornik przykrywy akwarium, w szcze
gólności szyby
(57) Wspornik stanowi płytka /l/, która od spodu ma dwa rzędy równolegle usytuowanych bolców,
pomiędzy którymi osadzona jest górna krawędź
akwarium, natomiast na górnej powierzchni dwa
rzędy prostopadle usytuowanych bolców /4/ i /5/,
pomiędzy którymi położone są pokrywy /6/ i /7/
górnej osłony akwarium.
/1
zastrzeżenie/
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U1C21) 88578

(22)
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5(51) A22C

(75) Bieniek Zdzisław, Puławy
(54) Nadziewarka farszu do wytwarzania
wędlin w osłonkach
(57) Nadziewarka charakteryzuje się tym, że
ma tłoczysko /4/. tłoka zaopatrzone wzdłuż
nie w zęby A b / współdziałające z wałkiem
zębatym /6/, który za pośrednictwem sprzęg
ła przeciążeniowego jest sprzężony ze ślima
cznicą /8/, a pomiędzy ślimakiem /9/ i zes
połem kół pasowych /11/, 12/ ma zainstalowa
ne sprzęgło rozłączne /10/, sterowane odga
łęzieniem /l9a/ cięgna /l9/ służącego do ot
wierania dźwignią nożną /20/ zasuwy odcina
jącej /l6/, umieszczonej w lejku upustowym
/15/.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 89083

(22)

89 10 30

U1(21) 88491

(22)

89 10 17

5(51) A45D

(71) Hanna Kujawska, Izabelin
(72; Kujawski Andrzej, Kujawska Hanna
(54) Obudowa
(57) Opakowanie składa się z pojemnika /1/ i
przezroczystej pokrywy /2/ i ma kształt dwuwypukłej bryły o prostokątnym przekroju podłużnym.
Pojemnik /7/ i pokrywa /2/ są połączone suwliwie, natomiast podstawa opakowania jest trwale
połączona albo z pojemnikiem /7/ albo z pokry
wą /2/. Opakowanie służy przede wszystkim do
konfekcjonowania wyrobów kosmetycznych.
/1 zastrzeżeń/

5(51) A45C

(75) Kowalczuk Zbigniew, Ustka
(54) Uchwyt do toreb
(57) Uchwyt składa się z dwóch części moco
wanych ze soba i płytki usztywniającej /7/
z otworami /2/ oraz drugiej części składają
cej się z rękojeści /3/ i części mocującej
/4/ z wystającymi nitami /5/.
/2 zastrzeżenia/

U1(21) 88554

(22)

89 10 23

(75) Siciak Bogusław, Łódź

5(51)A47B
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(54) Szafka meblowa
(57) Szafkę stanowi pojemnik /l/ w kształcie
prostopadłościanu, którego krawędzie podstaw
są krótsze od wysokości ścian bocznych, ot
warty z przodu, w którego ścianie tylnej jest
prostokątny otwór na przewody zasilające te
lewizor. Pojemnik /l/ jest wsparty na krawę
dziach dwóch usytuowanych pionowo, złączonych
trwale z pojemnikiem /l/, prostokątnych płyt
wsporczych /2 i 3/, z których jedna płyta /2/
jest usytuowana wzdłuż ściany tylnej prosto
padłość lennego pojemnika /l/, zaś druga płyta
/3/ jest usytuowana prostopadle do ściany tyl
nej pojemnika /l/, w połowie długości tej
ściany. Nadto do płyt wsporczych /2 i 3/, od
dołu, jest przymocowana prostokątna podstawa
/ 4 / o wymiarach analogicznych jak wymiary pod
staw prostopadłościennego pojemnika /l/.
/l zastrzeżenie/

Nr 16 /434/ 1990

wywany sprzęt. Pojemnik /l/ jest wsparty na
krawędziach dwóch usytuowanych pionowo, złą
czonych trwale z pojemnikiem /l/, prostokątnych
płyt wsporczych /2 i 3/, z których jedna płyta
/2/ jest usytuowana wzdłuż ściany tylnej pro
stopadłościennego pojemnika /l/, zaś druga pły
ta /3/ jest usytuowana prostopadle do ściany
tylnej prostopadłościennego pojemnika /l/, w
połowie Jej długości. Nadto do płyt wsporczych
/2 i 3/, od dołu, jest przymocowana prostokąt
na podstawa /4/ o wymiarach analogicznych Jak
wymiary podstaw prostopadłościennego pojemnika
/l/.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 88575

(22)

89 10 25

5(51) A47B

(30) 89 05 02 - MPT Proeksportowa Wystawa
Polskich Mebli, Poznań
(71) Zielonogórskie Fabryki Mebli,
Zielona Góra
(72) Reguła Grażyna, Szmańko Czesław
(54) Stół rozsuwany
(57) Stół ma przytwierdzone do długich listew
/3/ oskrzyń poprzeczne listwy /5/, do których
od spodu mocowane są stojakowe nogi, złożone z
trzech elementów: środkowego elementu /8/ i
bocznych elementów /7/ połączonych ze sobą sy
metrycznie pod rozwartymi kątami /oC/, Środ
kowe elementy /8/ obu nóg stojakowych połączo
ne są łączyną.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 88550

(22)

89 10 23

5(51) A47B

(75) Siciak Bogusław, Łódź
(54)Szafka

meblowa

(57) Szafkę meblową przeznaczoną zwłaszcza do
przechowywania i eksploatacji sprzętu video
stanowi pojemnik /l/ w kształcie prostopadło
ścianu, którego krawędzie podstaw są znacznie
dłuższe od wysokości ścian bocznych, otwarty
z przodu, w którego tylnej ścianie jest pro
stokątny otwór na przewody zasilające przecho

U1(21) 89226

(22)

90 01 15

5(51) A47B

(71) Zakład Szkoleniowo-Produkcyjny
Polskiego Związku Głuchych MEPAR,
Częstochowa
(72) Szymański Bogdan
(54) Składany stolik ogrodowo-turystyczny
(57) Stolik posiada blat /l/ z centrycznie
umieszczonym otworem /6/ i trzy nóżki /3/
posiadające w dolnej części przymocowane za
czepy /5/. W zaczepy włożone są końcówki łącz
nika usztywniającego /4/, w środku którego
znajduje się tuleja.
/l zastrzeżenie/
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czym trzy dolne dzbanuszki są usytuowane w
jednej płaszczyźnie i nachylone względem pod
stawy pod kątem 60° a czwarty dzbanuszek usy
tuowany jest pionowo nad kulistymi bańkami
trzech dolnych dzbanuszków. /2 zastrzeżenia/

U1(21) 88655

(22)

89 11 04

5(51) A47C

(71) Uspołecznione Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjne Sp. z o.o.
"INPER", Lublin
(72) Nicer Stanisław, Wejskop Walerian
(54) Fotelik składany turystyczny
(57) Fotelik składa się z dwóch lustrzano
podobnych prostokątnych z zaokrąglonymi na
rożami ram /l/, zamkniętych od gory na na
kładkę płaskimi drewnianymi poręczami /2/.
Ramy /l/ zagięte są na l/4 wysokości od gó
ry pod kątem 150° do płaszczyzny ram do
środka fotelika i przesztywnie na l/3 wyso
kości ram od góry równoległą do poręczy /2/
poprzeczkami. Poprzeczki te z jednej strony
złączone są na trwale z ramą /l/ a z dru
giej strony połączone rozłącznie z ramą za
pomocą śrub ozdobnych. Jednocześnie ramy /l/
złączone są ze sobą obrotowo nitami /3/ na
l/3 wysokości ram od dołu, a do poprzeczek
blisko pionowych boków ram /l/ na zawiasach
otwierających się pod kątem 90° do poprze
czek, zamocowane są proste rurkowe wsporniki
/5/ obszyte tkaniną stanowiącą oparcie /7/.
/1 zastrzeżenie/

U1(21) 89570

(22)

90 02 27

U1(21) 88592

(22)

89 10 27

5(51) A47J

(75) Listowski Marek, Bydgoszcz
(54) Trzpień do wyciskania pestek
(57) Trzpień charakteryzuje się tym, że ma na
części kołowej pobocznicy podłużne, równoległe
do jego osi, rowki /3/, które w przekroju po
przecznym mają kształt schodkowy.
/2 zastrzeżenia/

5(51) A47G

(75) Gościcki Kazimierz, Warszawa
Lubbe Alicja, Józefów
(54) Zespół dzbanuszków do układania ze
stawów z drobnych kwiatów
(57) Zespół dzbanuszków składa się z czterech
dzbanuszków trwale połączonych ze sobą, przy

U1(21) 88615

(22)

89 10 31

5(51) A47L

(75) Misiewicz Andrzej, Gdańsk
(54) Myjka, zwłaszcza do żaluzji
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie sku
tecznego i szybkiego mycia żaluzji okiennych.
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Myjka składa się z rękojeści /l/ i częś
ci roboczej /2/. Część robocza ma postać prę
tów, na których osadzone są walce /13/ okle
jone włochatą tkaniną /l4/. /l zastrzeżenie/

Nr 16 /434/ 1990

dzonej nierozłącznie w dolnej części wspornika
dwudzielnego /4/, oraz ze śruby motylkowej /lO/
wkręconej w górną część wspornika dwudzielnego
/4/. Rama /l/ ma umocowaną za pośrednictwem za
czepów półkolistych /28/ i motylkowych śrub
/11/ specjalną rurową poprzeczkę /l2/ w kształ
cie litery "T". Jej krótsze środkowe ramię pio
nowe jest zakończone sworzniem, przyspawanym do
nośnej płyty poziomej, umocowanej elementami
złącznymi do spodniej powierzchni płyty podstopowej, mającej zewnętrzną powierzchnię wyłożoną
warstwą materiału elastycznego, obciągniętego
od zewnątrz tworzywem powłokowym /19/T Sworzeń
ma mechanizm hamowania obrotu, a wolne końce ra
mion ramy /l/ są zabezpieczone elastycznymi kor
kami oporowymi /27/.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 87864

(22)

89 07 17

4(51) A63B

(71) Zakłady Produkcyjno-Usługowe "UNIMET",
Spółka z o.o., Gdańsk
(72) Wojciuch Tadeusz, Gębka Zbigniew
U1(21) 87859

(22)

89 07 17

4(51) A63B

(71) Zakłady Produkcyjno-Usługowe "UNIMET",
Gdańsk
(72) Wojciuch Tadeusz, Gębka Zbigniew
(54) Urządzenie treningowo-rehabilitacyjne
składane
(57) Urządzenie ma płaską, otwartą ramę /l/ w
kształcie litery "U", wspartą na podłożu za
pośrednictwem podpórek /2/, zakończonych stop
kami /3/, mającą przyspawany w osi pionowej
wspornik dwudzielny /4/, zakończony wprowadzo
ną weń i umocowaną w żądanym położeniu poprzez
mechanizm śrubowy zaciskowy /5/, kierownicą
/6/ typu T. Ma ona krótsze ramiona zakończone
elastycznymi rękojeściami /1/, a dłuższe ramię
pionowe wprowadzone poprzez elastyczny pierś
cień /8/ w górną część wspornika dwudzielnego
/4/, zaopatrzonego w mechanizm odłączania od
ramy, składający się z prowadzącej tulei osa

(54) Urządzenie treningowo-rehabilitacyjne
(57) Urządzenie ma płaską ramę /l/ w kształcie 1
litery "U", wspartą na podłożu za pośrednict
wem czterech podpórek /2/, zakończonych stopka
mi /3/. Rama /l/ ma przyspawany w osi pionowej
wspornik dwudzielny /4/, zakończony wprowadzoną
weń i umocowaną poprzez mechanizm śrubowy zaci
skowy /5/ kierownicą /6/ typu T, której krótsze
ramiona są zakończone elastycznymi rękojeściami
/ 7 / , a dłuższe ramię wprowadzone poprzez pierś
cień ochronny /8/ w górna część wspornika dwu
dzielnego /4/. Wspornik /4/ zaopatrzony jest w I
mechanizm jego odłączenia od ramy /l/, składa
jący się z prowadzącej tulei oraz ze śruby mo
tylkowej /lO/ wkręconej w górną cześć wspornika
/4/. Rama /l/ ma poprzeczkę teową /26/, której
krótkie pionowe ramię jest zakończone wprowa
dzonym weń sworzniem przyspawanym do nośnej
płyty poziomej, przymocowanej do płyty podstopowej. Sworzeń ten ma mechanizm hamowania obro
tu. Wolne końce ramion ramy /l/ są zabezpieczo
ne elastycznymi korkami oporowymi /25/.
/l zastrzeżenie/

Nr 16 / 4 3 4 / 1990
U1(21) 89499

(22)
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5(51) A63B

(75) Dorzak S t a n i s ł a w , B i e l s k o - B i a ł a
(54) Drążek gimnastyczny
(57) Drążek gimnastyczny zawiera element
środkowy /l/ o kształcie rury mający w środ
kowej części uformowany wielokąt /2/ i na
zakończeniach wewnętrzne gwinty /3/ prawy i
/ 4 / lewy oraz zawiera rozporniki 15/, /8/ o
kształcie rur mające na jednych końcówkach
zewnętrzne gwinty hi ^T^trj i /8/ lewy, zaś
na drugich końcówkach wykonane są kołnierze
/9/ /10/, w których zaciśnięte są talerzy
ki /11/, /12/.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 88598

U1(21) 89500

(22)

90 02 19

5(51) AÔ3B

(75) Dorzak S t a n i s ł a w , B i e l s k o - B i a ł a
(54) Drążek gimnastyczny

(22)

89 10 28

5(51) A63H

(71) Pałac Młodzieży im.B.Bieruta, Katowice
(72) Korczyński Maciej
(54) Opona, zwłaszcza do zabawek i modeli
samochodów
(57) Opona ma usytuowane na czole bieżnika wy
stępy /7/ o kształcie połowy walca. Występy
/1/ zaczynają się na krawędzi bieżnika /4/ ścię
ciami /2/ o kształcie połowy stożka i połączo
ne są podstawą z występami /7/ o kształcie po
łowy walca, które z kolei łączą się z obwodowym
występem /3/ mającym w płaszczyźnie zawierają
cej oś symetrii opony /o/ przekrój trapezu skie
rowanego krótszą podstawą na zewnątrz opony,
przy czym wysokości obwodowego występu /3/ i
występu o kształcie połowy walca /7/ są równe.
Opona ma wykonane obwodowe wybrania /6/ w bo
kach bieżnika /5/.
/2 zastrzeżenia/

(57) Drążek charakteryzuje się tym, że wew
nątrz ma umocowane trwale dwie cylindryczne
wkładki /4/, /5/, w których są zamocowane
końcówki prętów /6/, /7/ nagwintowanych je
den prawym a drugi lewym gwintem. Rozporniki
/2/, /3/ o kształcie rur mają na jednych koń
cach zamontowane trwale nakrętki /8/, /9/ o
gwincie odpowiadającym prętom /6/, /7/, a na
drugich końcach wykonane są kołnierze /10/,
/11/, na których umocowane są talerzyki /l2/,
/13/.
A zastrzeżenie/

DZIAŁ B
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
U1(21) 88584

(22)

89 10 26

5(51) B01D
C01B

(71) OMEGA-ENGINEERING
Projektowanie-Produkcja-Handel
Sp. z o.o., Bielsko-Biała
(72) Strzelski Józef, Słomak Piotr,
Wołek Kazimierz
( 54) Odemglacz gazów przemysłowych
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie

przerywania grawitacyjnego spływu cieczy w
warstwie filtracyjnej odemglacza.
Odemglacz charakteryzuje się tym, że pier
ścieniowe denka poszczególnych sekcji stanowią
zaciśnięte zewnętrznym pierścieniem /7/ warst
wy włókniny wkładu filtracyjnego /5/ wraz z
usytuowanymi pomiędzy nimi dodatkowymi przekła
dkami /6/ w postaci pasków wykonanych z tej sa
mej włókniny. Dno /4/ odemglacza wykonane jest
z włókniny.
/2 zastrzeżenia/
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(22)

89 10 23

5(51) B08B

(71) Usługowo Handlowa Spółdzielnia
Mleczarska "WROMLECZ", Zakład
Remontowo-Montażowy, Wrocław
(72) Weber Helmut, Kocyba Ryszard, Kozik
Włodzimierz, Piechota Jerzy
(54) Mieszalnik środków myjących stacji
mycia, zwłaszcza twarożkami
(57) Mieszalnik ma zbiornik /7/ z dennicą gór
ną /7/ umieszczoną na zawiasie, do której za
mocowany jest króciec dopływu wody l2l, oraz z
dennicą dolną /4/, do której zamocowany jest
króciec odpływu środka myjącego /3/. Zbiornik
/7/ umieszczony jest na nogach /5/ z gwintowa
nymi trzpieniami /6/, a na wysokości dennicy
górnej /7/ ma zamocowany stół /l0/.
/1 zastrzeżenie/

U1(21) 88561

(22) 89 10 23

5(51) B08B

(71) Usługowo-Handlowa Spółdzielnia
Mleczarska "WROMLECZ", Zakład
Remontowo-Montażowy, Wrocław
(72) Weber Helmut, Kocyba Ryszard, Kozik
Włodzimierz, Piechota Jerzy
(54) Zbiornik substancji myjących stacji
mycia, zwłaszcza twarożkami i zwią
zanych z nią instalacji
(57) Zbiornik ma pojemnik, którego dennica
górna /7/ ma komin /10/ odpływu oparów, króciec dopływu wody /11/ i króciec środka my
jącego /l2/. W ścianach bocznych pojemnika
umieszczony jest króciec powrotu środka my
jącego /5/ i króciec odpływu środka myjące
go /4/. Zbiornik wyposażony jest w wężownicę /7/ i regulator temperatury z termome
trem /6/.
/1
zastrzeżenie/

U1(21) 88552

(22)

89 10 23

5(51) B21D

(71) Fabryka Maszyn Budowlanych
"BUMAR-FADROMA", Wrocław
(72) Gradek Tadeusz, Legut Tadeusz,
Piotrowski Sławomir
(54) Zderzak tylny do krawędziarki
(57) W zderzaku ramiona /7/ składają się z pro
wadnicy /2/ i śruby /3/ z umocowanym na sztywno
kołem zębatym A / , połączonych z jednej strony
płytą /5/, a z drugiej strony łącznikiem /7/.
Na prowadnicę /2/ i śrubę /3/ jest nałożona podpora /7/ o kształcie tulei /lO/ złączonej z
obejmą /11/ i wspornikiem /l2/. Do wspornika /12/
jest przymocowana listwa eporowa /l6/ z ruchomymi zderzakami /17/. W podstawie stołu krawędziarki jest osadzone obrotowo pokrętło /2l/ z osa
dzonym sztywno kołem zębatym napędzającym /22/,
oraz wychylne ramię /23/ z osadzonym również
obrotowo kołem zębatym napinającym /25/. Na ko
ło zębate napędzające /22/, koło zębate napina
jące /25/ i koło zębate /4/ związane ze śrubą
/3/ nałożony Jest łańcuch drabinkowy /26/.
/l zastrzeżenie/
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(22)

89 10 26

5(51) B23B

(71) Zakłady Przemysłu Metalowego
H.Cegielski, Poznań
(72) Więcek Idzi
(54) Tokarski zabierak czołowy
(57) Tokarski zabierak charakteryzuje się tym,
że kieł /6/ ma w tylnej części stożkowe odsą
dzenie /7/ przechodzące w element /8/ walcowy
o średnicy mniejszej od średnicy kła /6/.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 88610

(22)

89 10 30

5(51) B21F

(71) Fabryka Maszyn Budowlanych
"BUMAR-FADROMA", Wrocław
(72) Legut Tadeusz
(54) Prostowarka do prętów
(57) Prostowarka ma stałą ranę /7/, na któ
rej posadowiony jest stół / 2 / . Do stołu /Z/
od spodu jest przymocowany siłownik hydrau
liczny /3/ z tłoczyskiem /4/ skierowanym w
dół. Tłoczysko /4/ jest związane z jarzmem
/5/ łączącym kolumny, które są osadzone w
tulejkach ślizgowych umocowanych w otworach
i uchach stołu /2/. Ponad stołem /2/ kolumny
są również połączone jarzmem /lO/ z zamocowa
ną pryzmą /11/. Stół /2/ od góry w osi ma wy
konany kanałek, w którym umieszczona jest
śruba /15/ połączona z podporą środkową /l6/
mającą regulowana pryzmę. Po obu stronach
kanałka w stole /2/ są wykonane rowki teowe,
w których są umieszczone śruby /23/, mocują
ce zewnętrzne podpory /24/, oraz stopka /25/
czujnika krzywizny /26/. W stałej ramie /l/
prostowarki zamocowany jest blok sterowniczy
/35/ służący do sterowania siłownikiem hydra
ulicznym /3/.
/1
zastrzeżenia/

U1(21) 88393

(22)

89 09 29

5(51) B23C

(71) Ośrodek Badawczo-Konstrukcyjny
"KOPROTECH", Warszawa
(72) Dmitruk Paweł, Jagielski Czesław,
Kwiatkowski Piotr, Górecki Andrzej
(54) Frezarka
(57) Frezarka do frezowania czół prętów ma z
prawej strony stołu wzdłużnego /7/ szafę stero
wania elektrycznego /4/, z lewej strony stołu
wzdłużnego /7/ zasilacz hydrauliczny /5/ i zes
pół centralnego smarowania /6/, a na stole wzd
łużnym zamocowany jest hydrauliczny przyrząd
mocujący /7/ do mocowania przedmiotów obrabia
nych.
/l zastrzeżenie/
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(22)

89 10 23

5(51) B25B

(71) Usługowo-Handlowa S p ó ł d z i e l n i a
Mleczarska "WROMLECZ", Zakład
Remontowo-Montażowy, Wrocław
(72) Miażdżyk Tadeusz
(54)Klucz do nakrętek okrągłych
(57) Klucz tworzy rękojeść /7/ t do której
spłaszczonego końca przyspawano otworowo dwa
sworznie /2/. Obejma /3/ wykonana z taśmy
stalowej założona jest na sworzeń /2/ dłuż
szy rękojeści /l/ oraz zabezpieczona przed
spadaniem poprzez podkładkę i nitowanie. Dru
gi koniec obejmy /3/ zakładany jest na swo
rzeń krótszy /2/, po założeniu obejmy /3/ na
odkręcaną nakrętkę.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 88565

(22)

89 10 24

U1(21) 88572

Nr 16 / 4 3 4 / 1990
(22)

89 10 25

5(51) B61F

(71) "PONAR-BIPRON" Przedsiębiorstwo
Projektowania i Dostaw Przemysłu
Obrabiarek i Narzędzi, Zakład
Projektowania i Realizacji, Zabrze
(72) Dębicki Jerzy, Dudek Emil
(54) Wóz torowy samojezdny członowy
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego Jest wóz
torowy samojezdny członowy z napędem elektry
cznym akumulatorowym przeznaczony do wewnętrz
nego transportu produkcyjnego.
Wóz charakteryzuje się tym, że człony wozu ma
ją jednakowe pod względem kształtów i wymia
rów ustroje nośne a podłużnice /7/ i czołownice /2/ tych ustrojów ograniczone są od zew
nątrz ramą z blachy opasaną górą i dołem ceownikami /4/ tworzącymi obramowania o przekro
ju zamkniętym.
Człon napędzany ma zespół napędowy zawie
szony na osi jednego z kołowych zestawów /13/
poprzez zblokowane z obudową /16/ motoredukto
ra dwie dodatkowe symetrycznie rozmieszczone
czołowe przekładnie /l9/ przenoszące napęd na
oś kołowego zestawu /13/.
/l zastrzeżenie/

5(51) B60R

(75) Pasieka Iwona, Inowrocław
(54) Nakładka bagażnikowa
(57) Nakładka bagażnikowa /l/ do nakładania w
miejscu pokrywy na bagażnik samochodowy ma
cztery ścianki połączone nierozłącznie i po
krywę /2/, przy czym dwie boczne ścianki /3/
dopasowane są jedną krawędzią do tylnej szyby
samochodu, ścianka tylna /4/ ma kształt szyby
samochodu i na jednej krawędzi ma zaczepy do
mocowania, ścianka przednia /5/ jest zgięta i
ma wycięcie w kształcie pokrywy /2/ oraz za
czep /8/, natomiast pokrywa /2/ zgięta jest
pod kątem zgięcia przedniej ścianki /5/> ma
zamek /6/ i zawieszona jest zawiasami /7/ w
wycięciu przedniej ścianki /5/.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 87861

(22)

89 07 17

4(51) B62B

(71) Zakłady Produkcyjno-Usługowe "UNIMET"
Spółka z o.o., Gdańsk
(72) Wojciuch Tadeusz
(54) Siodełko do skiboba, zwłaszcza wyczy
nowego
(57) Siodełko charakteryzuje się tym, że sztywna podkładowa płyta 111, ukształtowana w postać
dwu wydłużonych prostokątów ustawionych w jed-J
nej osi o zaokrąglonych narożach i nierównej J
szerokości, ma dwie jednakowe osadcze śruby /2/
osadzone w osadczych korkach wkręconych w otwoM
ry płyty podkładowej 111. Wewnętrzna powierzcie
nia płyty 111 jest trwale spojona z warstwą wew
nętrzną /5/ sztywnego tworzywa sztucznego spie
nionego ukształtowaną w taki sposób, że wydłu^B
żona część przednia podudowa począwszy od wąs
kiego czoła siodełka w strefie prowadzącej Isf
przechodzi lekkim wzniosem pod kątem ostrym w 1
ukształtowany w obrębie tej wydłużonej podudo^B
wej części przedniej nośno-oporowy garb 111.
Garb 111 jest zakończony klinowo zwężającym się
ku tyłowi noskiem l&l, przechodząc dalej w stre
fie środkowej siodełka /będącej właściwym sie^B
dziskiem/ w głęboką niszę /9/. Nisza Isl prze
chodzi w części tylnej siodełka, w stromo wzno
szący się garb tylny /10/ i spada stromo po-1
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chyłą na zewnątrz ścianą do krawędzi tylnej
płyty podstawowej /l/. Na tak sporządzoną
sztywną przestrzenną jednolitą podstawę,
jest nałożona warstwa /11/ elastycznego twoszywa sztucznego mikrokomórkowego. Warstwa
/11/ jest w taki sposób wyłożona, że jej kra
wędź dolna okalająca obrys płyty podkładowej
/l/ jest ukształtowana na całej długości w
postać wargi /l3/ zachodzącej od spodu na po
wierzchnię zewnętrzną płyty podkładowej /l/.
Boczne ściany na całej długości są pochylone
względem płaszczyzny wewnętrznej płyty pod
kładowej /l/ pod kątem ostrym i pokryte są
warstwą /11/ tworzywa sztucznego elastyczne
go,
/l zastrzeżenie/

U1(21) 87863

(22)

89 07 17

U1(21) 88555

75

(22)

89 10 23

5(51) B62K
A61G
(71) Zakład Doświadczalny Regionalnego
Związku Spółdzielni Inwalidów, Łódź
(72) Dendura Ryszard, Iwańcz Walenty
(54) Pojazd inwalidzki o napędzie nożnym

(57) Pojazd charakteryzuje się tym, że ma pio
nową skrętną tuleję /9/ zamocowaną z jednej
strony poprzez równoległe poziome wysięgniki
/7/ o różnej długości do skośnej obejmy /6/
skręconej z tak samo skośną tuleją /9/ osadczą
usuniętej kierownicy rowerowej, a po stronie
przeciwnej zamocowaną od góry poprzez obejmę
/10/ i od dołu za pomocą poziomego ramienia
/14/ do kierownicy /11/ przymocowanej od tyłu
do ramy /12/ inwalidzkiego wózka. Ramię /l4/
jest dodatkowo połączone z pionowym wałkiem
/13/ wpuszczonym w tuleję /9/.
/l zastrzeżenie/

4(51) B62B

(71) Zakłady Produkcyjno-Usługowe "UNIMET",
Gdańsk
(72) Wojciuch Tadeusz
(54) Narta kompozytowa do skibobów
(57) Narta ma warstwę nośną złożoną z listew
zewnętrznych /l/ i listew wewnętrznych /2/,
na którą od zewnątrz poprzez przyklejenie na
łożona jest warstwa elastycznego tworzywa
sztucznego /3/ oraz są przykręcone od spodu
listwy stalowe /5/ okantowania narty. Na tak
wykonanej warstwie nośnej jest przyklejona
warstwa górna, sporządzona z czterech ułożo
nych w jednej płaszczyźnie listew drewnianych
zewnętrznych /l2/ oraz wewnętrznych /6/. Po
wierzchnia zewnętrzna warstwy górnej jest wy
łożona warstwą folii wykładzinowej /7/ z two
rzywa sztucznego. Zewnętrzna powierzchnia no
ska narty jest wzmocniona nałożona na nią
okuciem metalowym /9/ mającym kształt zbliżo
ny do litery "V" przebiegającym wzdłuż kra
wędzi noska i zachodzącym częściowo na odci
nek płaski przynoskowy narty. Piętka jest za
opatrzona we wzmacniające nałożone na zew
nętrznej powierzchni okucie metalowe.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 88568

(22)

89 10 24

5(51) B63G

(71) Akademia Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia
(72) Darski Wojciech
(54) Dysza do stabilizacji ruchu pojazdów
podwodnych z napędem własnym oraz
telesterowanych i holowanych
(57) Dysza do stabilizacji ruchu pojazdów pod
wodnych ma korpus /11/ połączony rozłącznie po
przez wsporniki /12/, śruby /30/ i nakrętki
/3l/ z osłoną /l3/.
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Korpus /11/ utworzony Jest z czasy /14/ i
części stożkowej /15/, przy czym końce korpu
su ograniczone są z jednej strony gniazdem /17/,
a z drugiej strony końcówką /19/, w którą wkrę
cony jest poprzez uszczelkę /20/ korek /2l/,
mający w osi kolejno otwory /22 i 23/. W otwór
/18/ gniazda /l7/ i w otwór /23/ korka /2l/
wkręcone są zaczepy /24 i 25/, mające otwory
/26/. W otworze /26/ zaczepu /25/ umieszczony
jest krętlik /27/, a w otworze /26/ zaczepu
/24/ umieszczone jest ogniwo przecięte /28/.
/5 zastrzeżeń/

U1(21) 88570

(22)

89 10 26

5(51) B65D

(71) "LAMBDA-PI" Sp. z o.o., Kielce
(72) Zaczek Konrad
(54) Wkład rurkowy
(57) Wkład rurkowy do magazynowania krążków
antybiotycznych składa się z cylindrycznej obu
dowy /l/, oraz umieszczonego wewnątrz niej koł
ka dociskowego /2/ dociskanego sprężyną /3/
opartą drugim końcem na elemencie zamykającym
/4/, mającym w dnie otwór przelotowy /6/.
/2 zastrzeżenia/

U1(21) 88332

(22)

89 09 15

5(51) B65G

(71) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AKWEL,
Poznań
(72) Wielebiński Michał, Tomczak Zygmunt
(57) Linowy zgarniacz piasku
(57) Zgarniacz zawiera tor jezdny z osadzonym
na nim wózkiem ze zgrzebłem, cięgnem oporowym
i mechanizmem zaczepu oraz napęd z silnikiem,
sprzęgłem, przekładniami i bębnem linowym. Tu
leja kołnierzowa /9/ połączona nieruchomo z wa
łem silnika osadzona jest w piaście członu IQI
sprzęgła stałego. Zarówno w kołnierzu tulei
/9/ jak i w przylegającym do niego kołnierzu
piasty członu /8/ sprzęgła stałego umieszczony
jest kołek /10/.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 89669

(22)

90 03 02

5(51) B65D

(71) 0PTIMAX Sp. z o.o., Poznań
(72) Jarmużek Robert, Frydrych Paweł,
Kostencki Paweł, Mospan Jerzy
(54) Skrzynka składana
(57) Skrzynka składa się z dna /l/ i dwóch par
ścian /2 i 3/ stanowiących wzajemnie swoje lu
strzane odbicie, zamocowanych obrotowo do dna
/l/ za pomocą zawiasów /5/.
Górne naroża ścian bocznych /2 i 3/ wyposażone
są w okucia narożne /6/ i zaczepy /7/, tworzące
zapinki umożliwiające montaż skrzynki.
/1 zastrzeżeń/

U1(21) 88577

(22)

89 10 25

5(51) B65G

(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji
Automatyzacji i Elektroniki Górniczej
"POLMAG-EMAG", Mikołowskie Zakłady
Budowy Maszyn Górniczych "MIFAMA",
Mikołów
(72) Sitko Jan, Sobota Jan, Swierc Tadeusz,
Wala Gerard, Suchy Alojzy
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(54) Stacja napędowa przenośnika taśmowego o
podwyższonej mocy
(57) Stacja ma ramę /1/ na której w jej środ
kowej części zabudowane sa w blachach bocznych
/9/ dwa bębny napędowe /6/ obustronnie napę
dzane przez dwie pary identycznych jednostek
napędowych osadzonych na zewnętrznych ramio
nach ramy /l/. W skład jednostek napędowych
wchodzą silnik /2/, hamulec /3/, przekładnia
/ 4 / oraz sprzęgło /5/.
/2 zastrzeżenia/
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nikiem /20/ z widłowymi łącznikami /2l/ współ
pracującymi poprzez rolki /22/ z górnymi lub
dolnymi bieżniami belek /24, 25/ korpusu /17/.
Łączniki /2l/ są połączone z posuwowo-zwrotnymi łańcuchami /26/ zamocowanymi na kołach /27,
28/ wałków /29, 30/. Wałek /30/ poprzez prze
kładnie /32, 33/ jest sprzężony z silnikiem
/34/,
/3 zastrzeżenia/

U1(21) 88656

(22)

89 11 15

5(51) B66D

(71) Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych,
Gliwice
(72) Gambusz Paweł, Rączka Zygmunt, Kwiska
Edward, Lesik Andrzej
(54) Urządzenie do wielowarstwowego
układania liny

U1(21) 88609

(22)

89 10 31

5(51) B65G

(71) BIPRODRZEW Biuro Studiów i Projektów
Przemysłu Drzewnego, Warszawa
(72) Branicz Bogdan, Boratyński Jerzy,
Nowakowski Jerzy, Czech Jerzy, Ferens
Stanisław, Gralec Julian
(54) Urządzenie do układania materiałów
drzewnych
(57) Urządzenie ma wieloramienny wybierak
/1/ którego ramiona są umieszczone poziomo
i wychylnie między rolkami /3/ transportera
podawczego /4/, przy czym ramiona te wraz z
kołami biernymi /5/, połączonymi poprzez
łańcuchy /6/ z kołami napędowymi /7/, są
osadzone wahliwie na wałku napędowym /8/,
sprzężonym poprzez przekładnie /9, 10/ z
silnikiem /11/. Jedno z ramion wybieraka
/l/ jest oparte na rolce /l2/ dźwigni /13/,
zamocowanej na obrotowym wałku /l4/ i połą
czonej przegubowo z tłoczyskiem /l5/ siłow
nika /16/ osadzonego wahliwie na korpusie
/l7/. W korpusie /17/ są umocowane rolki /19/,
na których opierają się poziomo wysuwne ra
miona wysięgnika /18/, połączone kształtów-

(57) Urządzenie, zawierające prowadnik liny z
palcem oraz dwustronną śrubę o gwincie lewym i
prawym, napędzaną przekładnią łańcuchową od li
nowego bębna, charakteryzuje się tym, że jest
wyposażone w rozłączne sprzęgło, którego nieprzesuwną częśó /7/ stanowi końcówka wału lino
wego bębna /2/ a przesuwna część /8/ zamontowa
na jest na wałku /9/, osadzonym na stałe w nieprzesuwnej części /7/ poza kołem /lO/ łańcucho
wej przekładni.
Na przesuwnej części /9/ sprzęgła osadzone
jest ręczne pokrętło /11/, służące w przypadku
złego układania się liny na bębnie po rozłącze
niu sprzęgła do ręcznego napędu śruby powodują
cego dowolną zmianę położenia prowadnika i wła
ściwe ułożenie liny na bębnie /2/.
/l zastrzeżenie/.
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U1(21) 88563

(22)

89 10 24

U1(21) 88526

5(51) B66F
B60P

(54) Samochodowy podnośnik montażowy
(57) Podnośnik charakteryzuje się tym, że
na ramie podwozia samochodu dostawczego /l/
zamocowana jest płyta wsporcza /2/ z podpo
rami /3/, na której jest umieszczony pod
nośnik montażowy /4/.
/l zastrzeżenie/

5(51) C23C

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej,
Warszawa
(72) Trojanowski Janusz, Leciejewicz
Adam
(54) Pionowa komora jarzeniowa, zwłaszcza
do azotowania jonowego
(57) Komora, w środkowej części ma cylindry
czny ekran grzejny /7/ , zaś wsad /8/ usy
tuowany Jest pomiędzy tym ekranem /7/ i
ekranem izolacyjnym /6/ zamocowanym do ścia
nek komory.
/l zastrzeżenie/

5(51) B68G

(57) Materiał charakteryzuje się tym, że ma
dwie warstwy /l i 2/. Warstwę pierwszą /l/ sta
nowi przędzina, a warstwę drugą /2/ stanowi
wielkocząsteczkowy polimer syntetyczny butadie
nowo-styrenowy, przy czym warstwa pierwsza /l/
z warstwą drugą /2/ połączone są siłami adhezji
/l zastrzeżenie/

C

CHEMIA I METALURGIA
89 10 23

89 10 18

(54) Materiał na wewnętrzne pokrycie układów
tapicerskich

DZIAŁ

(22)

(22)

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Technicznych Wyrobów Włókienniczych,
Łódź; Częstochowskie Zakłady Przemysłu
Lniarskiego, Częstochowa
(72) Błaszczyk Wojciech, Strzembosz Wiktor,
Wierzchowska Teresa, Kokoszko Maria,
Majchrzak Andrzej, Kuszaba Teresa,
Psztyr Zenobia

(71) Zakład Energetyczny Poznań,
Poznań
(72) Krzyżaniak Stanisław, Dyba Zenon

U1(21) 88546
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DZIAŁ

79

D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO

U1(21) 88535

(22) 89 10 20

5(51) D06G

(71) Zakład Naprawczy Mechanizacji
Rolnictwa, Ryżki k/Łukowa
(72) Cieślińska Jolanta, Świderska Marta,
Myczko Andrzej, Domański Mieczysław,
Czubaszek Adolf, Mateńko Mirosław
(54) Czesarka do skór lisich
(57) Elementem roboczym czesarki jest zespół
obracających się grzebieni metalowych /l/ i
nieruchomych grzebieni bocznych /3/ umocowa
nych w głowicy /2/. Głowica /2/ umieszczona
jest na stole /4/, w którym znajduje się wen
tylator służący do wciągania wyczesywanych
zanieczyszczeń do specjalnego worka /s/.
Ruch grzebieni /l/ wymuszany jest silnikiem
elektrycznym /10/ poprzez sprzęgło cierne.
Umieszczony na dole czesarki pedał /23/ umoż
liwia zmianę wzajemnego docisku tarcz sprzęg
ła ciernego.
/2 zastrzeżenia/

DZIAŁ

E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE
U1(21) 88647

(22)

89 11 03

5(51) E01C

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Technicznej
Obsługi Rolnictwa, Żdżary
(72) Plesiewicz Jerzy, Ząbik Mieczysław,
Wirstlein Stanisław, Siwek Józef
(54) Urządzenie do przecinania twardej
nawierzchni
(57) Urządzenie składa się z zespołu narzę
dzia obejmującego narzędzie tarczowe /l/,
napędzane poprzez wałek pośredni od silnika
hydraulicznego. Silnik hydrauliczny zasilany
jest przewodami poprzez zawór sterujący ze
źródła zasilania, korzystnie hydraulicznego
układu ciągnika.

Zespół narzędzia /l/ wyposażony jest w
odejmowaną podstawkę i uchwyt do samodziel
nej pracy jako urządzenie do pracy ręcznej,
jak również przystosowany jest do połącze
nia ze wspornikiem /26/ wózka,z którym sta
nowi urządzenie do pracy mechanicznej.
/3 zastrzeżenia/

U1(21) 88602 (22) 89 10 30

5(51) E02D

(71) Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych
i Górniczych, Kielce
(72) Kowalik Andrzej, Lisowicz Stanisław
( 54) Rdzeniówka małośrednicowa, sekcyjna
(57) Rdzeniówka składa się z zewnętrznej /5/
i wewnętrznej /6/ rury rdzeniowej, stabili
zatora, koronki, urywaka rdzenia i górnego
łącznika do żerdzi z wrzecionem /4/, na
którym przy pomocy podkładek /8, 9/ i do
ciskowej nakrętki /10/ osadzona jest i za
bezpieczona kołkiem /20/ przed obrotem ło
żyskowa tuleja /l/ z dwoma kulkowymi łożys
kami /2/, na których osadzona jest obudowa
/3/ z oporową nakrętką /11/, zabezpieczoną
przed odkręceniem wkrętem /l2/ i mającą gwin
towany otwór /l3/, przeznaczony do czynnoś
ci smarowania, który na czas pracy rdzeniówki zamykany jest wkrętem /l8/. Między obu
dową /3/ a łożyskową tuleją /7/ u góry i u
dołu osadzone są pakiety III gumowych pier
ścieni uszczelniających w kształcie litery
"V". Obudowa /3/ zaopatrzona jest w odpręża
jący, nagwintowany otwór /l4/ zamknięty
wkrętem /19/.
/l zastrzeżenie/
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ny jest drewniany pręt /3/ do nakładania kle
pek. Między otworami /2/ usytuowane są w fel
cowanych zagłębieniach łączące wkładki /5/.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 88611

. (22) 89 10 30

5(51) E04B

(75) Piechnik Czesław, Żydowo
(54)Cegła

szczelinowa

(57) Cegła /l/ o kształcie zbliżonym do li
tery T ma w korpusie /2/ równoległe do czoła
prostokątne szczeliny /3/ o nierównej długoś
ci. Ściany boczne cegły mają ukształtowane
trapezowe wnęki /k/, natomiast ściana górna
ma trapezowe występy /6/. Krawędź /9/ rozdzie
la segment czołowy /11/ i segment krótki 1/2/,
przy czym segment /12/ ma długość równą gru
bości segmentu
/11/.
/2 zastrzeżenia/

U1(21) 68589

(22)

89 10 27

U1(21) 88617

(22)

89 11 03

5(51) E04H
E04C

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Bielawski Jerzy, Bobrowczyk Bolesław,
Chrabczyńska Anna, Sieczkowski Józef,
Wojciechowski Henryk
(54) Strunobetonowa żerdź energetyczna
(57) Strunobetonowa żerdź energetyczna formowa
na metodą wirowania, przeznaczona jest zwłasz
cza dla linii średniego napięcia z przewodami
AFL 6 70 jako słup odporowy, odporowo-narożny
ON 150 i narożny N 150.
Zbrojenie żerdzi składa się ze zbrojenia
sprężającego w postaci dwunastu lin /7/ % zbro
jenia obwodowego w postaci spirali ciągłej /2/
oraz dwóch prętów uziemiających /3/ połączonych
z czterema prętami stabilizującymi jkf usytuo
wanymi w równej odległości. Do jednego z prętów
uziemiających /3/ przymocowane są dwa uchwyty
/5/. Jeden z uchwytów umieszczony jest na wyso
kości 3/13 całkowitej wysokości żerdzi, a dru
gi w odległości 2/13 od jego podstawy górnej.
Stosunek grubości ścianek żerdzi do jej wyso
kości wynosi 8 : 1300. Zbrojenie sprężające żer
dzi stanowią liny /l/ ze stali węglowej zimno
ciągnionej.
/l zastrzeżenie/

5(51) E04F

(75) Zięba Wiesław, Kielce
(54)Moduł drewnianej wykładziny podłogowej

U1(21) 88618

(57) Moduł drewnianej wykładziny podłogowej
składający się z felcowanych klepek, ma w klep
ce nośnej /7/ otwory /2/, w których usytuowa

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa

(22)

89 11 03

5(51) E04H
E04C
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(72) Bielawski Jerzy, Chrabczyńska Anna,
Olejniczak Czesław, Sieczkowski Józef,
Wojciechowski Henryk
(54)Strunobetonowa żerdź

energetyczna

(57) Strunobetonowa żerdź energetyczna formo
wana metodą wirowania, przeznaczona Jest zwła
szcza dla linii średniego napięcia AFL-6 70
służąca Jako słup odporowy, odporowo-narożnyON 150 i narożny N 150.
Zbrojenie żerdzi składa się ze zbrojenia
sprężającego w postaci dwunastu lin /l/ wyko
nanych z siedmiu drutów każda, ze zbrojenia
obwodowego w postaci spirali ciągłej /2/ oraz
z dwóch prętów uziemiających /3/ połączonych
z czterema pierścieniami stabilizującymi Ikf.
Da Jednego pręta /3/ przymocowane są dwa uch
wyty /5/. Jeden uchwyt umieszczony jest w odle
głości 3/15 całkowitej wysokości żerdzi od
jej podstawy dolnej, a drugi uchwyt usytuowa
ny jest w odległości 2/15 całkowitej wysokoś
ci żerdzi od jej podstawy górnej. Grubość ścia
ny ma się tak do jej całkowitej wysokości jak
8:1500. Zbrojenie sprężające żerdzi stanowią
liny /l/ ze stali węglowej zimnociągnionej.
/l zastrzeżenie/
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(54) Organ urabiający kombajnu chodnikowego
(57) Organ urabiający kombajnu charakteryzuje
się tym, że silnik /l/ ma na bocznej powierz
chni zewnętrznej walcowej obudowy nałożoną
dwuczęściową obejmę /7/, połączoną od góry i
od dołu z jednej strony poprzez wielosegmentowe zawiasy /6/ z obsadą silnika /5/ obrotnicy,
a z drugiej strony ze śrubowymi zaczepami /9/,
/9'/,z obudową przekładni /2/. Zaczepy /9/,
/9'/, umieszczone są naprzeciw krańcowych seg
mentów zawiasów /6/.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 88567

(22)

89 10 24

5(51) E21D

(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice
(72) Głąb Lucjan, Czech Eugeniusz,
Rułka Kazimierz, Tomanek Herbert,
Trelenberg Paweł, Twardokęs Kazimierz
(54) Kotew linowa

U1(21) 88560

(22)

89 10 25

5(51) E21B

(75) Somka Janusz, Warszawa
(54) Urządzenie wiertnicze wielostopniowe do
wiercenia otworów w ziemi
(57) Urządzenie ma przedłużacz /k/ połączony
rozłącznie za pośrednictwem tulei /3/, do któ
rej nierozłącznie przymocowana jest część cy
lindryczna /2/, mająca na powierzchni czołowej
symetrycznie rozmieszczone wybieraki /l/ połą
czone z częścią cylindryczną /2/ w sposób nie
rozłączny.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 88558

(22)

89 10 23

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego
"CHWAŁOWICE", Rybnik
(72) Janik Bogusław, Pisarek Roman,
Mika Bernard

5(51) E21C

(57) Kotew jest wyposażona w napinane cięgno
/l/ z liny stalowej, zakończone z Jednej stro
ny zaciskowym pierścieniem /2/, powyżej które
go lina jest rozpleciona, tak aby rozkręcone
druty tworzyły mieszadło /3/ substancji klejo
wej wiążącej cięgno /l/ w kotwiowym otworze.
Z drugiej strony napinane cięgno /l/ jest za
kończone zaciskową tuleją /4/ z zewnętrznym
gwintem /5/ dla wstępnego naciągu kotwi.
/l zastrzeżenie/

82
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(22)

89 10 25

Nr 16 A3A/

5(51) E21D

(71) Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla
"PÓŁNOC", Kopalnia Węgla Kamiennego
"STASZIC", Katowice
(72) Gorzkowski Adam
(54) Stropnica wysuwna obudowy górniczej
(57) Stropnica do powierzchni uchwytu mocu
jącego /3/ i do powierzchni wewnętrznej
stropnicy wysuwnej /2/ ma przyspawane krót
szymi bokami żebra wzmacniające /4/ wykona
ne w kształcie trójkąta prostokątnego.
/l zastrzeżenie/
U1(21) 88650 (22) 89 11 03
5(51) E21D
(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji,
Automatyzacji i Elektroniki Górniczej
POLMAG-EMAG. Centrum Mechanizacji
Górnictwa KOMAG, Gliwice
(72) Dziuk Jan, Pretor Wincenty, Pełka Hubert,
Nowak Karol
(54) Zestaw skrajny zmechanizowanej obudowy
górniczej

U1(21) 88642

(22)

89 11 02

5(51) E21D
B66B

(71) Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi,
Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi
"CUPRUM", Wrocław
(72) Ogrodniczek Roman

(57) Zestaw skrajny obudowy zmechanizowanej,
której stropnica /7/ oraz osłona odzawałowa ma
ją wzdłuż krawędzi od strony chodnika boczne
osłony /2/. Położenie osłon /2/ i docisk do
stropu realizowane są siłownikiem /!>/ mocowanym
do osłony /2/ i zespołu zasadniczego. Zestaw
obudowy według wzoru pozwala na szybkie zabez
pieczenie stropu w miejscu skrzyżowania ściany
i chodnika.
/2 zastrzeżenia/

(54) Prowadnik szybowy
(57) Prowadnik szybowy służy do prowadzenia
naczyń wyciągowych w szybach kopalnianych.
Składa się ze stalowych elementów walcowanych,
kątowników /l i 2/ zespawanych ze sobą. Na
zewnętrznej ścianie tak utworzonej rury, są
przyspawane elementy dystansowe /3/ w posta
ci stalowych płaskich prętów. Pomiędzy prę
tami znajdują się otwory I ki dla śrub mocu
jących prowadnik do dźwigaru.
/l zastrzeżenie/

DZIAŁ F
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE;
TECHNIKA MINERSKA
U1(21) 88781

(22)

89 11 17

5(51) F16D

(71) Przedsiębiorstwo ALWO SP. z o.o.,
Toruń
(72) Nowak Ireneusz, Rudnicki Józef,
Krysiak Kazimierz, Czwordon Józef
(54) Sprzęgło wielopłytkowe
(57) Sprzęgło wielopłytkowe włączane sprężynowo, zwalniane elektromagnetycznie do

pracy na sucho, składające się z korpusu
tłoka /2/, zestawu płytek /3/, /4/ ciernych
usytuowanych między tłokiem /l/ a pokrywą
/5/, centralnie usytuowanej piasty /6/ oraz
sprężyn li I dociskowych wraz z popychaczami
/8Ž charakteryzuje się tym, że na zewnętrz
nej średnicy zwory usytuowany jest antymagnetyczny pierścień ślizgowy, zaś płytki /3/,
/4/ cierne pokryte są spiekiem metaloceramicznym.
/l zastrzeżenie/

Nr 16 /434/ 1990

U1(21) 88648

(22)
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89 11 03

5(51) F16H

U1(21) 88569
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(22)

89 10 26

5(51) F16L

(71) Okręgowy Zakład Transportu i Maszyn
Drogowych, Bydgoszcz
(72) Wróblewski Jan, Wlekliński Teodor

(71) Spółdzielnia Kółek Rolniczych,
Strzegowo
(72) Lewandowski Andrzej, Łuczak Mirosław

(54) Przystawka do napędu pomp

(54) Przyłącze przewodu ciśnieniowego

(57) Przystawka umożliwia oddzielny napęd
pompy spryskiwaczy /9/ lub pompy napełniają
cej zbiornik /8/ od wałka odbioru mocy ciąg
nika, który jest sprzęgnięty z wałkiem /3/.
Przesuwne koło zębate /6/ zazębia się ze sta
łym kołem zębatym /7/ lub kołem /5/.
/l zastrzeżenie/

(57) Przyłącze charakteryzuje się tym, że
średnica wewnętrzna obejmy /7/ jest równa
średnicy zewnętrznej połączeniowego przewodu
/2/ ciśnieniowego. Powierzchnia /3/ wewnętrz
na obejmy /7/ jest nagwintowana. Dno I ki obej
my /7/ od strony wylotu /5/ sprężarki ma na
osi podłużnej obejmy /7/ okrągły nagwintowa
ny otwór /6/.
/3
zastrzeżenia/

U1(21) 88573

(22)

89 10 25

5(51) F16J

(71) Akademia Marynarki Wojennej im.
Bohaterów Westerplatte, Gdynia
(72) Woyczikowski Tadeusz, Blichar Ryszard,
Wołodźko Józef, Talaśka Zbigniew
(54) Uszczelka pokrywy włazu
(57) Uszczelka składa się z uszczelnienia /5/
osadzonego w rowku I ki metalowego pierścienia
/3/, który jest na warstwę pasty uszczelniają
cej /7/, suwliwie wpasowany w żłobienie /2/
pokrywy włazu /7/. Uszczelnienie /5/ jedną z
powierzchni dolega do powierzchni dociskowej
/6/ zbiornika.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 88490

(22)

89 10 25

5(51) F21M

(75) Łuczak Władysław, Ksawerów k/Łodzi
(54) Lampa o dużej sile światła
(57) Lampa ma obudowę /l/, przy czym prosto
kątne obrzeże /6/ obudowy /7/ jest zagięte na
zewnątrz obudowy 11/, a krawędzie odbłyśnika
/5/ wystają nieco poza obręb obrzeża /6/. Do
wewnętrznych powierzchni bocznych ścianek obu
dowy /1/ są przytwierdzone prowadnice z prowa-
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dzącymi płytkami, przy czym do prowadzącej
płytki jest zamocowana rozłącznie oprawka
/l4/ z sodową żarówką /15/, do prowadzącej
zaś płytki jest zamocowany rozłącznie wy
sięgnik zagięty na końcu pod kątem prostym
i z wykonanym w zagiętej części przelotowym
otworem oraz zaopatrzony w dociskową śrubę.
W otworze jest osadzony wysuwnie podporowy
pręt /l9/ zagięty na końcu koliście. Boczne
ścianki obudowy są wykrępowane w poziome
użebrowanie. Rama pokrywy /2l/ lampy ma
przekrój poprzeczny zbliżony kształtem do
litery "Z", do której środkowej części Jest
przytwierdzona za pomocą kątownika /22/ i
śrub /23/ gumowa uszczelka /24/.
/3 zastrzeżenia/

Nr 16 /434/ 1990

przekładnię jednostopniową redukcyjna cięgnowa
/15/, współpracującą z silnikiem /l6/. Wał /7/
ułożyskowany jest w podsufitowej puszce /11/
za pośrednictwem łożyska /17/ i ma w miejscu
połączenia jego ramion usytuowany mechanizm
przekładniowy cierny kątowy /l8/ przeciwsobnych
obrotów w pionie obydwu opraw /7/,
/5 zastrzeżeń/

U1(21) 88597

(22)

89 10 28

5(51) F21P
A63J

(75) PRODISC Sp. z o.o., Gdańsk
(54) Projektor trójobrotowy lunetowy
sufitowy dla lokali rozrywkowych
U1(21) 88596

(22)

89 10 28

5(51) F21P
A63J

(71) PRODISC Sp. z o.o., Gdańsk
(72) Bryning Henryk, Ingielewicz Sławomir,
Kubala Krzysztof, Rutkowski Roman,
Strzelecki Zbigniew
(54) Projektor kulisty trójobrotowy
wielostrumieniowy dla systemu duplex
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania nowej konstrukcji projektora ku
listego trójobrotowego wielostrumieniowego
systemu "duplex", zwłaszcza projektora sufi
towego dla lokali rozrywkowych, mającego po
szerzoną gamę możliwości projekcji efektów
kolorystycznych świetlnych i Jednocześnie uproszczoną budowę.
Projektor kulisty trójobrotowy wielostrumieniowy systemu duplex charakteryzuje się
tym, że składa się z dwu kulistych opraw /l/
o budowie skorupowej, zaopatrzonych w liczne
zespoły projekcyjne /2/, osadzone na jej po
wierzchni większymi podstawami. Każdy z zes
połów /2/ ma w pobliżu mniejszej podstawy usy
tuowaną soczewkę projekcyjną skupiającą z ko
lorowym filtrem, umieszczonym na jej spodniej
powierzchni. Przez środek geometryczny oprawy
/7/ jest przeprowadzony drążony wał lllf mają
cy kształt litery T, z osadzonymi na obu Jego
końcach oprawami żarówki halogenowej. Środek
żarnika żarówki jest usytuowany w środku geo
metrycznym oprawy /l/. Przez wał /7/ jest prze
prowadzony dwużyłowy zasilający przewód dopro
wadzony do układu zasilającego w podsufitowej
puszce /11/. Układ składa się z transformato
ra /13/, przyłączonego poprzez regulator obrotu
/12/ do zespołu szczotkotrzymacza /l4/, współ
pracującego z końcem wału /7/, zaopatrzonym w

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania konstrukcji trójobrotowego projektora
sufitowego dla lokali rozrywkowych o rozszerzo
nej gamie możliwości emisyjnej efektów świetl
nych, prostego w budowie.
Projektor trójobrotowy lunetowy, sufitowy dla
lokali rozrywkowych charakteryzuje się tym, że
składa się z dwu jednakowych półkulistych cien
kościennych sztywnych opraw /7/ zaopatrzonych w
liczne stożkokształtne projekcyjne /2/ zespoły,
osadzone na jej powierzchni. Każdy z zespołów
/2/ w pobliżu mniejszej podstawy ma soczewkę sku
piającą /3/, z kolorowym filtrem. Przez środek
geometryczny oprawy /7/ jest przeprowadzony wał
dwustronny /7/, mający kształt litery T, z osa
dzonymi na obu jego końcach oprawami IQI żarów
ki halogenowej /9/, której środek żarnika jest
usytuowany w środku geometrycznym oprawy /l/.
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Przez wnętrze wału /7/ jest przeprowadzony za
silający przewód, doprowadzony do układu zasi
lającego w podsufitowej puszce /11/. Układ
składa się z transformatora separacyjnego /13/,
przyłączonego poprzez potencjometryczny regu
lator obrotu /l2/ do zespołu dwuszczotkowego
szczotkotrzymacza liki, współpracującego z koń
cem wału li'l', zaopatrzonym w przekładnię cięg
nową I15lt współpracującą z silnikiem /16/.
Wał /7/ ma w miejscu połączenia Jego ramion
mechanizm przekładniowy cierny /18/ przeciwsobnych obrotów w pionie obydwu opraw /7/.
/4 zastrzeżenia/

przyłączonego poprzez potencjometryczny regu
lator obrotu w poziomie /l2/ do zespołu dwu
szczotkowego szczotkotrzymacza /13/, współpra
cującego z końcem wału /6/. Wał /6/ jest zao
patrzony w przekładnię jednostopniową redukcyj
ną cięgnowa liki, współpracująca z napędowym
silnikiem /l5/. Dwustronny wał /6/ ułożyskowany w podsufitowej puszce /lO/ za pośrednic
twem łożyska /17/ ma w miejscu połączenia jego
ramion, usytuowany mechanizm przekładniowy
cierny kątowy /l6/ przećiwsobnyeh obrotów w
pionie obydwu opraw
/7/.
A zastrzeżeń/

U1(21) 88599

U1(21) 88600

(22)

89 10 28

5(51) F21P
A63J

(22)

89 10 28

5(51) F21P
A63J

(71) PRODISC Sp. z o.o., Gdańsk
(72) Bryning Henryk, Ingielewicz Sławomir,
Kubala Krzysztof, Rutkowski Roman,
Strzelecki Zbigniew

(71) PRODISC Sp. z o.o., Gdańsk
(72) Bryning Henryk, Ingielewicz Sławomir,
Kubala Krzysztof, Rutkowski Roman,
Strzelecki Zbigniew

(54) Projektor trójobrotowy
wielostrumieniowy dla lokali
rozrywkowych

(54) Reflektor ścienny dla lokali
rozrywkowych

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania projektora wielostrumieniowego
sufitowego dla lokali rozrywkowych, realizu
jącego poszerzony program efektów kolorysty
cznych i wizualnych, mającego możliwość ich
regulacji.
Projektor trójobrotowy wielostrumieniowy
sufitowy dla lokali rozrywkowych składa się
z dwu jednakowych cienkościennych sztywnych
opraw /7/ o budowie skorupowej, ukształtowa
nych w postać wielościanu foremnego, na pla
nie półkuli. Każdy z nich składa się z regu
larnie rozmieszczonych na powierzchni półku
li licznych jednakowych wieloboków foremnych
o powierzchni płaskiej. Kilka z wieloboków
jest zaopatrzonych w przelotowy otwór, przy
słonięty umieszczoną na zewnątrz oprawy /7/
soczewką skupiającą /3/, z kolorowym filtrem,
umocowaną za pośrednictwem osadczych kołków
rozprężnych /5/, osadzonych w oprawie /7/ ,
Przez środek geometryczny oprawy w poziomej
osi symetrii jest przeprowadzony drążony ru
chomy wał dwustronny /6/ mający kształt lite
ry T, z osadzonymi na obu jego końcach oprawa
mi /7/ żarówki halogenowej /8/. Przez wnętrze
wału /6/ jest przeprowadzony dwużyłowy zasi
lający przewód, doprowadzony do układu zasi
lającego w podsufitowej puszce /l0/, składa
jącego się z transformatora sieciowego /11/,

( 57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania konstrukcji lekkiego reflektora ścien
nego dla lokali rozrywkowych, umożliwiającego
emisję strumienia światła barwnego w wiązce
skupionej, w małym stopniu podatnego na odkła
danie się na nim kurzu.
Reflektor ścienny dla lokali rozrywkowych
charakteryzuje się tym, że jego obudowa /7/ ma
kształt w przekroju poprzecznym ośmiokąta fo
remnego, a w widoku z góry kształt zwężającego
się ku tyłowi w postać klina prostokąta o zao
krąglonych narożach i krawędziach. Obudowa jest
zaopatrzona w zakładaną od przodu ośmiokątną
ramkę /2/, mającą liczne umieszczone w jej wnę
trzu dociskowe płaskie sprężyny /3/, mocujące
elastycznie przesłaniającą przeźroczystą szybę
płaską Ikl, z umieszczonym za nią płaskim ela
stycznym filtrem barwnym /5/, spoczywającym na
obrzeżu odbłyśnika parabolicznego 16/, mające
go żarówkę niskonapięciową halogenową /7/, osa
dzoną w oprawie /8/ i wspartego od spodu na
kołnierzowym wewnętrznym pierścieniu osadczym
/9l. Ośmiokątna ramka /2/ mająca czołowe płasz
czyzny odchylone do wewnątrz pod katem ostrym,
jest umocowana wkrętami złącznymi /lO/ do obu
dowy /7/, w której wnętrzu w tylnej zwężającej
się klinowo części jest umocowany transforma
tor sieciowy /11/, przyłączony po stronie wtór
nej do żarówki /7/ i na wejściu do przyłącze
niowego gniazda wtykowego /12/, umieszczonego
na zewnątrz obudowy /7/ na jej tylnej ściance
/13/.
/l zastrzeżenie/
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(22)

89 10 31

5(51) F21V

(71) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRATER
Sp. z o.o., Warszawa
(72) Strzelecki Mieczysław
(54) Abażur
(57) Abażur składa się z dwóch tulei /l/ i
/5/t które połączone są ze sobą w sposób trwa
ły. W tulei /5/ umieszczone są Jeden nad dru
gim klosze o kształcie półczasz /2/, /3/ i /4/.
Tuleja /5/ zakończona Jest z Jednej strony
dnem /6/.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 88608

(22)

89 10 31

5(51) F21V

(71) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRATER
Sp. z o.o., Warszawa
(72) Strzelecki Mieczysław
(54) Abażur
(57) Abażur stanowi tuleja /5/, na którą w czę
ści górnej nałożone są klosze /2/, /3/ i /4/
ułożone Jeden nad drugim i zamocowane. Tuleja
/5/ Jest w części górnej zakończona dnem /6/.
Klosze /2/, /3/ i /4/ w przekroju wzdłużnym ma
ją kształt trapezu. Część /7/ Jest połączona z
częścią /5/ w sposób trwały. /1 zastrzeżenie/

U1(21) 88658

(22)

89 11 04

5(51) F21V

(71) Zakłady Sprzętu Oświetleniowego
"POLAM-FAREL", Kętrzyn
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(72) Strzebrakowski Adam, Gibowski Szczepan,
Małecki Mieczysław, Paluchowicz
Mieczysław
(54) Oprawa oświetleniowa kloszowa do dwóch
świetlówek prostych
(57) Oprawa składa się z korpusu, klosza i bocz
ków klosza. Jej klosz wykonany Jest z tworzy
wa sztucznego w kształcie rynny. Klosz w po
bliżu naroży bocznych ścianek naprzeciw czo
łowej ścianki ma otwory współpracujące z za
czepami /13/ i /14/ umieszczonymi na wewnętrz
nych powierzchniach bocznych ścianek /10/ i
/12/ boczków rif klosza. W środkowej części
bocznych ścianek przy krawędzi ma zaczepy współ
pracujące z otworami znajdującymi się w środ
kowej części bocznych ścianek korpusu, nato
miast w ściance czołowej /l6/ boczka /3/ znaj
duje się sprężysty zaczep /17/ współpracujący
z otworami znajdującymi się w korpusie na koń
cach w Jego osi podłużnej.
/2 zastrzeżenia/

U1(21) 88926

(22)

89 12 07

5(51) F24F
F16L

(71) Przedsiębiorstwo Instalacji
Przemysłowych INSTAL, Lublin
(72) Bednarczyk Józef
(54) Zestaw segmentów wentylacyjnych
(57) Zestaw charakteryzuje się tym, że każde
złącze dwóch kołnierzy /7/ zawiera usytuowaną
w każdym narożu elastyczną uszczelkę o kształ
cie zbliżonym do litery "L" z otworami /4/
pod śruby i otworem /6/ do zawieszania, a ścian
ki boczne elastycznej uszczelki skierowane do
wewnątrz wentylacyjnego przewodu /2/ posiadają
na całej długości dwustronne uszczelniające war
gi /5/ o kształcie zbliżonym do półwalca.
/l zastrzeżenie/
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U1(21) 88646

(22)
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89 11 03

5(51) F24H

U1(21) 88576

( 71) Fabryka Aparatury i Urządzeń
Komunalnych PoWoGaz, Piła
(72) Szarata Henryk, Szarata Jacek

(57) Wystające z podstawy /l/ kotła pionowe
przegrody wodne /3,4/ są zaopatrzone u góry w
wystające z nich szeregowo rozmieszczone rur
ki /l0/ połączone ze sklepieniem /2/, które
dzielą przestrzeń paleniskową na komorę wstęp
ną /11/, komorę gazów palnych /12/ i komorę
gazową /13/. Pionowa przegroda wodna /5/
wchodzi w komorę wstępną /ll/ i jest zaopa
trzona w otwór przelotowy /l4/. Część rusztu
wodnego w postaci równoległych do siebie rur
/9/ przyłączona do pionowej przegrody wodnej
/3/ zaopatrzonej w otwór przelotowy /17/ jest
zakończona osadzonym na niej przewałem /15/
wykonanym z kształtek szamotowych. W komorze
wstępnej /11/ osadzona jest dodatkowa prze
groda wodna /16/ łącząca ściany boczne. Ruszt
wodny jest nachylony ukośnie do podstawy /7/
a każda z jego rur /9/ posiada na górze obu
stronnie zamocowane pod kątem 90° względem
pionu dwa pręty przebiegające wzdłuż nich.
Komora wstępna /11/ u góry zaopatrzona jest
w otwór zasypowy /19/.
/2 zastrzeżenia/

5(51) G01B

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Meblarstwa,
Poznań
(72) Gazdeckl Andrzej, Kien Wojciech,
Miński Kazimierz, Szymański Waldemar
(54) Przyrząd do pomiaru parametrów narzę
dzi skrawających
(57) Przyrząd ma zamocowaną na podstawie
111 trapezową prowadnice I ki z osadzonym
przesuwnie wspornikiem /5/ z walcowym czo
pem hh ze śrubą 18/ do mocowania kontrolo
wanego narzędzia /6/. W części przedniej
podstawy I u usytuowana jest wymienna kostka
/l2/ z zamocowanym do niej ramieniem liki z
czujnikiem zegarowym /15/. /2 zastrzeżenia/

5(51) F28F

(57) Element wypełniający aparaty do wymiany
masy i/lub ciepła wykonany jest w postaci sio
dełka wyposażonego na swej zewnętrznej powierz
chni lu w wypukłe użebrowania /2/, zaś na swej
wewnętrznej powierzchni w jedno żebro /3/.
/1 zastrzeżenie/

FIZYKA

89 10 30

89 10 25

(54) Element wypełniający aparaty do wymiany
masy

DZIAŁ

(22)

(22)

(71) Zakłady Porcelany
Elektrotechnicznej "CTECHŐW,
Ciechów
(72) Ajdukiewicz Jacek, Bartosz Tadeusz,
Czaczko Lech, Grzelec Ireneusz
Jerzykowska Anna, Piotrowski Ryszard,
Wilczyński Jan

(54) Kocioł wodny centralnego ogrzewania

U1(21) 88612

87

G
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U1(21) 88595
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(22)

89 10 27

5(51) G01F

(71) Akademia Rolnicza, Kraków
(72) Gerard Viggo, Kempkiewicz Krzysztof,
Wojtus Jadwiga, Lis Agnieszka
(54)Przepływomierz

Nr 16 /434/ 1990

ny Jest z prętami /2/ i /3/ przy pomocy kuli
stych przegubów /4/ i /5/, przy czym jeden z
tych prętów połączony jest z elektronicznym
przetwornikiem obciążenia /l/ przy pomocy na
krętki napinającej /6/ i łącznika /7/.
IZ zastrzeżenia/

(57) Przepływomierz w cylindrycznej rurze po
miarowej /1/ umieszczone ma na pierścieniu
/3/ pryzmatyczne wkładki /2/ oraz pływak /4/,
/l zastrzeżenie/

U1(21) 88643

(22)

89 11 02

5(51) G01F

(75) Śledziński Andrzej, Gliwice
(54) Sygnalizator poziomu cieczy
(57) Sygnalizator charakteryzuje się tym, że
ma korpus /3/ z osadzonym w nim magnetycznym
zestykiem /Z/ a na wsporniku /11/ tego korpu
su /3/, w obrębie zestyku /2/ osadzony jest
wahliwie pływak /l/ z magnesem stałym /4/.
Korpus /3/ osadzony jest poprzez poprzeczkę
oporową /5/ w podłużnym otworze /9/ w ścia
nie /8/, a z drugiej strony ściany /8/ kor
pusu /3/ zamocowany Jest nakrętką /7/ poprzez
pokrywę dociskową /6/ i uszczelkę /l0/.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 88548

(22)

89 10 24

5(51) G01G

(71) INTECH-WISTOM Inżynierskie
Przedsiębiorstwo
Innowacyjno-Wdrożeniowe, Warszawa
(72) Sibilski Włodzimierz, Januszewicz
Witold
(54) Cięgno wagi, zwłaszcza dźwigniowej
(57) Cięgno charakteryzuje się tym, że elek
troniczny przetwornik obciążenia /7/ połączo

U1(21) 88559

(22)

89 10 25

5(51) G01R

(71) Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu
Urządzeń Elektrycznych Budownictwa
"ELEKTROMONTAŻ", Warszawa
(72) Mierzanowski Włodzimierz, Wilczyński
Teodor
(54) Zestaw do badania sprzętu dielektrycz
nego
(57) Zestaw ma pojemnościowy dzielnik napięcia
/DN/ połączony szyną probierczą /7/ z jednym
zaciskiem wyjściowym transformatora probiercze
go /Tr/ oraz poprzez szeregowo włączony za po
mocą szyny probierczej /2/ odłącznik wysokiego
napięcia /OD/ sprzężony z blokiem ograniczają
cym napięcie probiercze umieszczonym w pupicie
sterowniczo-pomiarowym /p/, ze stanowiskiem do
badania sprzętu ochronnego /SO/. Z drugim za
ciskiem transformatora probierczego /Tr/ połą
czone jest szyną probierczą /4/ stanowisko do
badania sprzętu manipulacyjnego /SM/.
/4 zastrzeżenia/
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/3/ z centralnym kwadratowym otworem, który
jest przesłaniany przez umieszczone w szcze
linie /4/ kwadratowe szybki /5/ z prostokąt
nym polem obrazowym. Ponadto na ściankach
szczeliny /4/ znajdują się nadlewki /8/ ogra
niczające na wejściu jej światło.
/l zastrzeżenie/

5(51) G01R

( 71) INTRA Przedsiębiorstwo
Badawczo-Wdrożeniowe Sp. z o.o., Łódź
(72) Łowicki Andrzej, Cieślak Józef,
Jarosławski Kazimierz, Dawid Eligiusz,
Kozłowski Maciej, Maliszewski Andrzej,
Kowalewski Leszek, Matulka Wiesław
(54) Urządzenie probiercze do wytwarzania
wysokiego napięcia przemiennego
(57) Urządzenie probiercze do wytwarzania wy
sokiego napięcia przemiennego przeznaczone do
prób napięciowych izolacji urządzeń elektrycz
nych charakteryzuje się tym, że na wspólnym
podeście /p/ jest umiejscowiona trwale kadź
olejowe z transformatorem regulacyjnym /TR/,
w bezpośredniej odległości,od której jest usy
tuowany zamocowany trwale do podestu /P/ pul
pit sterowniczy /PS/, a ponadto do podestu /p/
jest zamocowana kadź główna olejowa /KG/, w
której umieszczony jest transformator probier
czy oraz cewka kompensująca i przełączniki za
czepów cewki z napędem ręcznym /NR/, a na po
krywie kadzi głównej jest umieszczony iskiernik kulowy /IK/, przepust wysokiego napięcia
/PWN1/ cewki kompensującej, przepust wysokie
go napięcia transformatora probierczego oraz
pojemnościowy dzielnik napięcia /ON/.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 88321

(22)

89 09 16

5(51) G08B
G09F

(75) Tuszyńska Ligia, Warszawa
(54) Karnet pierwszej pomocy
(57) Karnet składa się z nakładki /l/ o pod
wójnych ściankach oraz wysuwnej wkładki /7/.
Nakładka /l/ ma wycięcia /3, 4, 5/, w których
widoczne są znaki słowne i graficzne umieszczo
ne na wkładce
/7/.
/3 zastrzeżenia/

U1(2l) 88582

(22)

89 10 26

5(51) G03B

(71) Zakład Badawczy
Konstrukcyjno-Technologiczny, Kraków
(72) Pracuch Józef, Sajdak Ludwik
(54) Ramka z szybkami do przeźroczy
(57) Ramka jest wykonana w postaci jednego
elementu /l/ tworzącego oprawkę przeźrocza

DZIAŁ

H

ELEKTROTECHNIKA
U1(21)- 88657

(22)

89 11 04

5(51) H01H

(75) Góra Paweł, Poznań
(54) Łącznik elektryczny podświetlony diodą
elektroluminescencyjną
(57) Łącznik elektryczny podświetlony jest
diodą elektroluminescencyjną /7/, której

część świetlna wyprowadzona jest na zewnętrzną
stronę łącznika przy czym dioda ta w układzie
elektronicznym połączona jest z diodą zabezpie
czającą lii oraz elementami obniżającymi na
pięcie /3 i 4/ umieszczonymi pod łącznikiem i
zabezpieczonymi koszulką izolacyjną. Końcówki
układu elektronicznego w postaci styków /6/ po
łączone są z zaciskami łącznika.

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

90

Dioda elektroluminescencyjna /l/ umieszczona
jest w otworze wykonanym w osi pionowej łącz
nika.
/2 zastrzeżenia/

U1(21) 88649

(22)

89 11 03

(54) Urządzenie zabezpieczające przed
odkręceniem oprawki z rurki
(57) Urządzenie służy do blokowania oprawki do
lamp żarowych na rurce doprowadzającej przewo
dy elektryczne do jej wnętrza.
Urządzenie składa się z wykonanej z tworzywa
termoplastycznego szyjki /7/ oraz wkręta blo
kującego /4/. Oś otworu /3/ pod wkręt /4/ two
rzy z osią wzdłużną oprawki kąt ostry zawarty
w przedziale od 10" do 25°. Kąt ten ulega stop
niowemu zmniejszaniu w miarę dokręcania wkręta
/4/ po jego zetknięciu się z rurką. Następuje
wtedy sprężysty docisk wkręta /4/ do rurki.
/l zastrzeżenie/

(22)

90 03 12

U1(21) 88587

(22)

89 10 26

5(51) H04R

71) DIORA Spółka Akcyjna, Dzierżoniów
72) Fuchs Eugeniusz
(54) Zestaw montażowy
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie moco
wania zespołów głośnikowych do sufitu lub ściany.
Zestaw montażowy składa się z talerza /l/,
obejmy / 2 / i tarczy. Talerz /1/ ma po osiem ot
worów rozmieszczonych na przemian symetrycznie
na dwóch wewnętrznych okręgach oraz w środku ot
wór centralny. Obejma / 2 / wykonana w kształcie
ceownika ma podłużne otwory wycięte w końcówkach
obu ramion, natomiast w części środkowej ma dzie
więtnaście otworów rozmieszczonych niesymetrycz
nie w trzech rzędach. Natomiast tarcza ma otwór
centralny oraz osiem otworów rozmieszczonych sy
metrycznie na okręgu wewnętrznym.
/l zastrzeżenie/

5(51) H04B
H03H

(71) POLHIT Sp. z o.o., Warszawa
(72) Przepiórski Janusz
(54) Zwrotnica

dukcyjne i elementy pojemnościowe. Do mocowa
nia zwrotnicy do jednej z łączonych anten słu
żą otwory / 2 / . Drugą antenę przyłącza się za
pomocą przewodu symetrycznego /3/. Przewód
współosiowy /4/ przeznaczony do dołączenia od
biornika telewizyjnego zamocowany jest za po
mocą obejmy /9/.
/l zastrzeżenie/

5(51) H01R

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu
Elektrotechnicznego i Urządzeń
Technologicznych "ELGOS", Czechowice
Dziedzice
(72) Janowski Eugeniusz, Wala Alojzy,
Chomczyński Krzysztof

U1(21) 89732

Nr 16 /434/ 1990

antenowa

(57) Zwrotnicę stanowi płytka obwodów drukowa
nych /1/ , na której zamontowane są elementy in

U1(21) 88579

(22)

89 10 27

5(51) H05K
H01M

(75) Głowacki Andrzej, Warszawa; Adamski
Krzysztof, Warszawa; Bogdan Robert,
Warszawa; Nowicka Krystyna, Warszawa

Nr 16 / 4 3 4 / 1990
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(54) Obudowa urządzenia do ładowania
akumulatorów
(57) Obudowa ma korpus /l/ i prostokątną po
krywę /2/ z wybraniem od dołu. Pokrywa /2/
od strony zewnętrznej ma uformowaną oprawkę
dwustykowego wtyku /6/. Do podstawy korpusu
/l/ jest przytwierdzony na stałe dwumiejscowy uchwyt /8/ na akumulatory.
Uchwyt /8/ ma postać prostopadłoś denne
go otwartego pojemnika pozbawionego obu swych
dłuższych ścianek, z wewnętrzną przegrodą
/9/ przechodzącą przez środek jego podstawy.
Uchwyt /8/ ma cztery styki /li, 12/, z któ
rych dwa styki /11/ mają postać sprężynki,
a dwa pozostałe styki /12/ mają postać blasz
ki. Styki te są zamocowane naprzemianlegle
na krótszych ściankach /lO/ uchwytu /8/. W
jednej bocznej ściance korpusu /l/ wykonane
są dwa otwory do zamocowania diod sygnaliza
cyjnych.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 88580

(22)

89 10 27

5(51) H05K
H01M

(75)Głowacki Andrzej, Warszawa; Adamski
Krzysztof, Warszawa; Bogdan Robert,
Warszawa; Nowicka Krystyna, Warszawa
(54) Obudowa urządzenia do ładowania akumu
latorów
(57) Obudowa ma korpus /l/ i prostokątną po
krywę /2/. Pokrywa /2/ od strony zewnętrz

91

nej ma uformowaną oprawkę dwustykowego wtyku
/6/ usytuowaną prostopadle do jej powierzch
ni. Do obu dłuższych bocznych ścianek korpusu
/l/ są przytwierdzone na stałe dwumiejscowe
uchwyty /8/ na akumulatory.

Uchwyty te mają postać prostopadłościen
nego otwartego pojemnika pozbawionego obu swych
dłuższych ścianek i zawierającego wewnątrz
przegrodę /9/. Przegroda /9/ usytuowana jest
prostopadle do jego bocznych krótszych ścianek
/lO/ i przechodzi przez środek Jego podstawy.
Każdy z tych dwumiejscowych uchwytów /8/ ma
po cztery styki /11, 12/, z których dwa styki
/11/ mają postać sprężynki, a dwa pozostałe
styki /12/ mają postać blaszki. Styki te są
zamocowane naprzemianlegle na krótszych ścian
kach /lO/ każdego uchwytu /8/. Natomiast
w jednej z krótszych bocznych ścianek korpusu
/l/ wykonane są dwa otwory, w których mocowa
ne są diody sygnalizacyjne. /l zastrzeżenie/

W y k a z numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych w BUP Nr 16/1990
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1nt. Cl4

Strona
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Int. Cl4

1

276393

A61K

5

276397

B65G

20

276398

F25D

48

276449

H04M

64

276503

B04H

37

276566

C06C

27

276924

C090

32
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Strona
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2

A0 1G

2

277502

277417

B24C

A62C

7

16

277418

277504

G01R

AD1G

2

57

277510

277419

A63B

F24B

7

47

277420

277511

A61K

C02F

24

6

277512

B65G

21
59

277421

B23P

14

277513

G05D

277423

C02F

24

277516

F16J

276962

B010

7

277426

277253

H03M

G01C

52
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277429

277517

P26B

B010

9

49

277518

B650

20
34

277254

H03M

63

277430

277323

A61K

F02B
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42

277521
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C23G

B01F
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B25D

277433

B23K

16

14

277525

B65G

21
31

277324

B01F

277325

G01F

52

277326

B01F

277435

C02F

11

24

277526

C08J

277436

B210

8

14

277529

277438

F01K

C02F

42

25
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C01G

23
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B01D
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B27N
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B65G
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277342

C12N

33

277444

277344

H02H

B01F

61

11

277535

0 0 3D

277445

D06M

C05F

36

27

277536

H02K

277447

H02P

61

63

277537

F15B

43

277349
277354

B08B
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277449
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277355

C02F

24

37

277540
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E21C

53

39

277541

C09D
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277358
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F16K

B23G

277359
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277542

B30B
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277360

G01N

F28F
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55

277543

A0 1K

G01R

56

2

277453

277544

G0 1R

57

277361

B01J

12

277454

B290

277363

E04F

18

37

277545

G01B

277366

G01R

51

E21C

277455

57

277546

39

G01B

277456

G01R

51

277368

G01N

54

57

277547

B24B
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277369

C08G

277457

60

277548

31

G02B

58

277459
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6
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G01B
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51
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6

277553
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51
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19

277462

A01N

277386

C10B

3

32
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P15B

277463
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277389

B01D

59

8

277555

B07B

277470

12

F16J

45

277556

F23L

47
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277390

B01D

9
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B01D

277391

B01D

10
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F16K
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46
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G01N

13
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B29C

51
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G01N

56

277400

G10H

59
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E21D

277401

G001F

40

41
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E21D

277481

40

D04H

35
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C23P

34

277402

G01L

53
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B66D

277403

G01N

23

54

277569

B66B

22

277485

007C

277404

F24H

27

G01M

47

277573

54

277486

B04B

277405

F24F

37

277574

B01F

47

12

277491

C09L

32
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P25B

48

277406

C22B

34

277492

C10B

277407

B65G

32
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21

C01G

23

277493

G01N

56
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C01G

23

277410

A61N

7
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B02B

277411

G01N

36
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C01G

55

24

277499

461B

C10N

277584

277413

5

D06P

33

277500

35

A61B

277414

G01N

5

277585

55

277501

A01H

B23P

15

2

277586

B60P

19

Nr 16/434/1990

BIULETYN URZĘDU PATENT0WEG0

93

B29D
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28

281973

G11B

60

282169

BO4H

281974

B21D

40

G11B

282003
282006

G01L

53

282171
282412

C07C

28

282011

G05D

59

282013
282014

B02G

61

B43L

19

282015

B43L

19

282016

H02P

282017

B43L

63
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282114

II02M

A240

29
60

48

G01L

54

K2 1B
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283955
284038

G01S

58

60

284046

B24B

C07D

29

284058

C21D

15
34

282432

B09B

13

284081

B65G

22

282513
282586

A01N

4

284088

F02C

43

C07H

30

E21B

39

282587
282588

C07H

31

284107
284108

F16N

46

C14C

33

284109

B21B

282684

B65D

20

E0 2F

282941

C08G
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284213
284252

39
36

C09C
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Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych opublikowanych w BUP Nr 16/1990
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1nt. Cl4

1

97859
87861
87863
87864
88321
88332
88393
88490
88491
88526

Strona

2
A63B
B62B
B62B
A63B
G08B
B65G
B23C
P21M
A45D
B68G

88535
88546

0066

88548

G016

C23C

3

70
74
75
70
89
76
73
83
67
78
79
78
88
68

88550

A47B

88551
88552

A01D
B21D

65
72

88553
88554
88555

B25B

74

A47B

67

B62K
E21C

75
81

88559
88560

G01R
B21B

88
81

88561

B08B

72

B08B

72

B66F

78

A01B

65
74

88558

88562
88563
88564
88565
88567
88568
88569

B60R
B21D

81

B63G

75

F16L

83

Nr
zgłoszenia

1nt. Cl4

Strona

Nr
zgłoszenia

1

2

3

1

88570
88571
88572
88573
88575
88576
88577
88578
88579
88580
88582
88584
88586
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88589
88590
88592
88595
88596
88597
88598
88599
88600
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88603
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88607
88608
88609
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1nt. Cl4
2

Strona
3

B65D

76

88611

B210

82

E04B

80

88612

G01B

87

B61F
F16J
A47B
F28F
B650
A22C

74
83
68
87
76

88615

A47L

69

88617

S04H

80

88618

E04H

80

88642

E21D

82

88643

G01P

88

88645

A01D

66
87

H05K

67
90

88646

H05K

91

F24H

G03B

88647

89

E01C

79

88648

F16H

83

B010

71

88649

B23B
H04R

73
90
80

H01R

90

88650

E21D

82

B04F
A01K

66

A47J
G01P

69
88

88651

A01C

65

88654

A01D

66

88655

A47C

69

88656

B66D

77

88657

H01H

89
86

P21P

84
8k

88658

P21V

F21P

88781

82

A63H

71

P16D

88926

P24F

86

F21P
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89083
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79

A45C

67

F21P
E02D

89226

A47B

68

A63B

71

G01R
A01K

89
66

89499
89500

A63B

71

86

69

F21V
F21V
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B65G

77

B21F

73

89570

A470

89669

B650

76

89732

H04B

90

89751

A01C
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Departament Studiów i Analiz Urzędu Patentowego RP
i n f o r m u j

e,

że jest do nabycia materiał informacyjny /wydany w postaci broszury/
pt.: "AKTUALNE ZASADY FINANSOWANIA WYNALAZCZOŚCI".
Zawiera on m. inn. omówienie zmian dotyczących źródeł finansowania na
kładów na wynalazczość oraz instrumentów ekonomicznego oddziaływania
w sferze wynalazczości.
Koszt jednego egzemplarza wynosi 5 000 zł.
Zamówienia prosimy kierować na adres:
Urząd Patentowy RP
Zakład Wydawnictw
A1. Niepodległości 188
00-950 Warszawa, skr. poczt. 203.

I N F O R M A C J A
o cenach i warunkach prenumeraty
dla czasopisma

„BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO"

WARUNKI

PRENUMERATY:

1. Wpłaty na prenumeratę przyjmowane są tylko na okresy kwartalne
2. Cena prenumeraty na III kwartał 1990 r. wynosi 42 000 zł
3. Prenumerata ze zleceniem dostawy za granicę jest o 100% wyższa;
w przypadku zlecenia dostawy drogą lotniczą - koszt dostawy lot
niczej w pełni pokrywa prenumerator
4. Wpłaty na prenumeratę przyjmują:
-

oddziały RSW właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby
prenumeratora - odbioru zamówionych egzemplarzy dokonuje
prenumerator w wyznaczonych punktach sprzedaży lub w inny
uzgodniony sposób

-

urzędy pocztowe i listonosze - od prenumeratorów z terenów
wiejskich lub innych miejscowości, w których nie ma oddziałów
RSW, a w miastach tylko od osób niepełnosprawnych - poczta
zapewnia dostawę zamówionych egzemplarzy pod wskazany adres
pod warunkiem uiszczenia dodatkowej opłaty za każdy doręczany
egzemplarz

-

Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, 00-958 Warszawa,
konto PBK XIII Oddział W-wa 370044-1195-139-11 - tylko od
prenumeratorów zlecających dostawę za granicę.

5. Terminy przyjmowania prenumeraty:
- na kraj - do 20 XI na I kw. roku następnego
do 20 II na II kw.
do 20 V na III kw.
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