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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-j 
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. 

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

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

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

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

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

Warunki prenumeraty podano na III stronie okładki. 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym RP — Al. Niepodległości 188. 
skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa 
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Numer oddano do składu w lipcu 1990 r. Ark. wyd. 12,70 ark. druk. 12,5 Pap. druk. sat. kl. III 
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Cena 7000 zł INDEKS 35326 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 29 października 1990 r. Nr 22/440/Rok XVIII 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

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

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

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

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

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

zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi) 

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

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



I . W Y N A L A Z K I 

D Z I A Ł A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

Ai(21) 279221 (22) 89 04 28 4(51) A01D 

(71) Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn 
(72) Skwarski Bogusław, Semczyszyn Mikołaj 
(54) Kopaczka do ziemniaków 

( 57) Kopaczka ma dwa koła kopiujące /4/ za¬ 
mocowane na wspólnej osi /5/ przegubowo do 
wspornika /6/ o regulowanym położeniu, a z 
przodu do ramy /l/ zamocowane są przegubowo 
na wysięgnikach /8/ kroje tarczowe /9/ wy¬ 
posażone w sprężyny /10/ regulujące ich do¬ 
cisk do podłoża. Za lemieszami płytkowymi, 
a przed przenośnikami prętowymi umieszczony 
jest co najmniej jeden bęben prętowy z prę¬ 
tami, do których zamocowane są eliptyczne 
pierścienie ustawione pod kątem w stosunku 
do kierunku ruchu kopaczki, przy czym pierś¬ 
cienie kolejnych bębnów są ustawione na prze¬ 
mian i wchodzą wzajemnie w strefy swojego 
działania, a pierścienie pierwszego bębna 
wchodzą w wycięcia klawiszy lemieszy płytko¬ 
wych. 

średnica kolejnych bębnów prętowych 
zwiększa si^, a ich prędkość kątowa zmniej¬ 
sza się ku tyłowi kopaczki. /5 zastrzeżeń/ 

A 1(21) 234000 (22) 90 02 26 5(51) A01G 

(31) A429/89 (32) 39 02 27 (33) AT 
(71) Steyr-Daimler - Puch Aktiengesellschaft, 

Wiedeń, AT 

(54) Urządzenie do okrzesywania pni drzew 

(57) Urządzenie ma zawieszoną na dźwignicy 
ramę /3/, która zawiera chwytaki /4/, urzą¬ 
dzenie posuwowe /5/ i narzędzia lll do okrze¬ 
sywania, rozmieszczone na obwodzie pnia. 

W celu polepszenia warunków tarcia pod¬ 
czas przesuwu wzdłużnego, co najmniej jeden 
z chwytaków /4/ jest ukształtowany jako noś¬ 
nik dla obrotowego krążka tocznego 7ll/, obra¬ 

cającego się wokół osi leżącej poprzecznie do 
kierunku posuwu. /6 zastrzeżeń/ 

A1(21) 278972 (22) 89 04 19 4(51) A01N 
(71) PAN, Instytut Chemii Organicznej, 

Warszawa 
(72) Balicki Roman, Krzemińska Alicja, 

Styczyńska Bogumiła, Sobótka Wiesław 

(54) Środek owadobójczy 

(57) Środek zawiera jako składnik czynny nowej 
pochodne benzoiloarylomocznika o ogólnym wzo-
rze 1, w którym X i Xl takie same lub różne 
oznaczają atom wodoru, grupę trifluorometylow 
grupę alkoksylową o 1-4 atomach węgla lub atom 
fluorowca, natomiast R i Rl takie same lub róż
ne oznaczają grupę trifluorometylową, nitrową 
lub atom fluorowca w położeniu -orto, -meta lub 
-para pierścienia aromatycznego. 

A zastrzeżenia/ 

A2(21) 283434 (22) 90 01 23 5(51) A22B 

(71) Zakłady Mięsne Spółka z 0 .0 . , Bielsko-Biała 
(72) Hubczyk Ewa, Lewicki Jan, Royda Romuald, 

Wala Władysław 
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Sposób pozyskiwania elementów z mięsa 
iapniecego 

<57) Sposób pozyskiwania elementów z mięsa 
iaenięcego przeznaczonego na eksport, cha
rakteryzuje się tym, że pozyskuje się po-
orzez odpowiednie cięcia elementy mięsa z 
Koście i bez kości, tzn. udziec, sicdło, 
przód, żebra z łatą i porcjowane siodło z 
KościĄ. '! zastrzeżenie/ 

A1(21) 284867 (22) 90 04 20 5(51) A23D 

(31) 89 107 138.3 (32) 89 04 20 (33) EP 
(75) Hoche Hermann, Neunkirchen-Speikern, 

DE 

(54) Sposób wytwarzania tłuszczu maślanego 
lub masła o zredukowanej zawartości 
cholesterolu oraz urządzenie do zre¬ 
dukowania zawartości cholesterolu w 
maśle /tłuszczu maślanym/ 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że 
tłuszcz w jednej lub w kilku poziomo lub 
lekko pochyło usytuowanych rurach reakcyj¬ 
nych traktuje się w temperaturze 195-250 C 
i pod ciśnieniem 0,5-5 hPa parą wodną, któ¬ 
rą z jednej lub kilku, równolegle do sie¬ 
bie umieszczonych rur parowych, wtryskuje 
się do strumienia olejowego, płynącego w 
kierunku osi rury reakcyjnej, oddziela się 
opary i chłodzi się tłuszcz, do którego 
ewentualnie doprowadza się substancje do 
rekombinacji tłuszczu. 

Urządzenie charakteryzuje sią tym, że 
ma wymiennik ciepła /l/ do ogrzewania tłusz¬ 
czu do temperatury reakcji, co najmniej 
jedną rurę reakcyjną /2, 3/ z doprowadze¬ 
niami do wdozowywania pary wodnej poprzez 
biegnące w rurze reakcyjnej /2, 3/ równo¬ 
legle do jej osi rury parowe z otworami 
wylotowymi, przewody wyciągowe do oparów 
/6/, aparaturę do skraplania oparów /7/, 
przewody wyciągowe /&/ do oczyszczonego 
tłuszczu, urządzenia chłodzące /9/ do tłusz¬ 
czu, a także zasobnik na niskocholestero-
lowy tłuszcz bądź na substancje dodatkowe 
oraz ewentualnie zbiornik mieszalnikowy. 

/11 zastrzeżeń/ 

A1(21) 279085 (22) 89 04 21 4(51) A23G 

(71) Spółdzielczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Mechanizacji i Automatyzacji Procesów 
Wytwarzania "Bekate". Koszalin 

(72) Paszyński Wojciech 

(54) Zespół tnący w urządzeniach do wytwarza¬ 
nia wstęg mas cukierniczych 

(57) Zespół charakteryzuje się tym, że jako 
mechanizm ruchu noża /4l/ zastosowano mecha¬ 
nizm /47/ korbowo-jarzmowy, a mechanizm czy¬ 
szczący /44/ jest mechanizmem ruchomym o ru¬ 
chu posuwisto-zwrotnyra i sprzężony cn jest z 
mechanizmem /47/ ruchu noża /4l/, za pośred¬ 
nictwem mechanizmu /45/. 

Mechanizm czyszczący /44/ jest mechaniz¬ 
mem dwustopniowego czyszczenia z elementami 
teflonowymi /37, 38/ umocowanymi na listwie 
/39/ i elementami sprężystymi /35, 36/ mocowa¬ 
nymi do elementów teflonowych /37, 38/. 

Nóż /4l/ wykonuje ruch złożony z ruchu 
pionowego cięcia i ruchu poziomego, którego 
prędkość jest zbliżona do prędkości przenośni¬ 
ka /i,/ w trakcie cięcia. /5 zastrzeżeń/ 

A1(21) 279084 (22) 89 04 21 4(51) A23J 

(71) Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich 
i Usług Rybackich "DALMOR", Gdynia 

(72) Czufryn Zbigniew, Gozdanek Jerzy, 
Pindelski Eugeniusz 

(54) Sposób wytwarzania namiastki kawioru 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że płuka¬ 
nie ikry ryb morskich, głównie śledzia i min¬ 
taja, w całych jajnikach lub w poszczególnych 
ziarnach dokonuje się w 5 %-owym roztworze 
chlorku sodu, a wypłukaną ikrę przeciera się 
przez si ta , następnie poddaje się przez czas 
3-5 godzin działaniu 5 %-owego roztworu chlor¬ 
ku sodu o temperaturze 273-288 K przy stałym 
mieszaniu. Taki roztwór chlorku sodu kilka¬ 
krotnie wymienia się w odstępach 0,5-1 godzi¬ 
ny, w końcu ikrę zalewa się wodą o zawartości 
12-18 % chlorku sodu i pozostawia się przez 
15-20 godzin w temperaturze 288 K, powoli ca¬ 
łość mieszając, zaś po odprowadzeniu roztworu 
ikrę miesza się z konserwantea i płynnym tłusz¬ 
czem roślinnym, zachowując proporcje oleju i 
ikry jak 0,15-0,25 : l . / l zas t rzeżc ie / 
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A1(21) 278915 (22) 89 04 17 4(51) A23K 
(71) Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa 
(72) Brett Henryk, Kosiba Edmund, Engwert 

Witold, Gregoruk Janusz 
(54) Sposób produkcji mączki kostnej oraz 

układ maszyn i urządzeń do stosowania 
tego sposobu 

(57) Sposób produkcji mączki kostnej polega 
na tym, że suszone kości rozdrabnia się i 
następnie poddaje się odtłuszczeniu przez su¬ 
che wygrzewanie ich w temperaturze od 85 do 
95 C w czasie 15 minut, potem kości prasuje 
się w prasie ślimakowej, po czym krusz kost¬ 
ny suszy się do zawartości 90% suchej masy, 
miele się i schładza. 

Układ maszyn i urządzeń do produkcji 
mączki kostnej składa się z łamacza kości 
/2/, urządzenia odtłuszczającego /4/ na su¬ 
cho w podwyższonej temperaturze oraz prasy 
ślimakowej /5/ oddzielającej resztę tłuszczu. 
Układ zawiera także suszarkę /7/, młynek 
młotkowy /9/ oraz chłodniczy przenośnik śli¬ 
makowy /10/. /2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279200 (22) 89 04 27 4(51) A23K 
(75) Elsner Janina, świdnica 
(54) Sposób wytwarzania solno-magnezowych 

lizawek dla zwierząt 
(57) Sposób polega na tym, że miesza się sól 
kamienną w ilości 30 do 95 % wagowych z aktyw¬ 
nym tlenkiem magnezu MgO w ilości 5 do 70 % 
dodając wodę w ilości od 5 do 25 % wagowych, 
a następnie całość zagęszcza się i zagęszczo¬ 
ny wyrób poddaje dojrzewaniu. 

/3 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279210 (22) 89 04 28 4(51) A23K 
(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Galas Edward, Trzmiel Tadeusz 
(54) Sposób otrzymywania półproduktu 

paszowego 
(57) Sposób otrzymywania półproduktu paszo¬ 
wego, polega na tym, że biomasę pozostałą po 
hodowli bakterii Bacillus poddaje się wpierw 
procesowi autolizy w czasie 1 - 1 2 godzin w 
temperaturze 293 - 333 K, następnie sterylizu¬ 
je się w czasie 30 - 120 minut w temperaturze 
394 K pod nadciśnieniem 10-> Pa i po wysusze¬ 
niu w temperaturze 378 - 388 K do zawartości 
13 - 30# wagowych rozdrabnia się. 

/l zastrzeżenie/ 

A1(21) 279061 (22) 89 04 20 4(51) A23L 
(71) Agencja Techniczno-Handlowa "ATEHA" 

- Ostromica - Biuro Oddziału w 
Szczec in i e , Szczecin 

(72) Bauman Wiesław 

(54) Przechowywanie warzyw, a zwłaszcza 
ziemniaków 

(57) Sposób polega na tym, że warzywa obiera 
się, myje i odsącza, a następnie porcje wkła-
da się do elastycznego i przeźroczystego opa-
kowania, z którego przed szczelnym zamknięciem 
odprowadza się powietrze. /l zastrzeżenie/ 

A1(21) 278961 (22) 89 04 18 4(51) A23P 
(71) Politechnika Białostocka, Białystok 
(72) Hejft Roman 
(54) Zespół rolek prasujących, zwłaszcza do 

urządzenia granulująco-brykietującego 
(57) Zespół rolek prasujących posiada co naj-
mniej jedną rolkę wstępnego prasowania / 3 / , 
umieszczoną w s t ref ie zasypywania materiału 
/7/. Teoretyczna oś symetrii walcowej powłoki 
/ 6 / rolki wstępnego prasowania / 3 / w stosunjnl 
do osi czopa / 5 / jes t przesunięta o wielkości 
/ e / . /1 zastrzeżenie/ 

A2(21) 284636 (22) 90 04 05 5(51) A47H 
(75) Orsetti Wilhelm, Warszawa; 

Banachowicz Edward, Warszawa 
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#c4) Uchwyt mocujący szyny karnisza 

/*7) Uchwyt składa się z płytki /1/ f komple
tu łaPek /2/, /3/ i kołeczków /9/. Łapka /2/, 
w połowie swej długości, ma wykonany otwór 
/10/ a n a swych końcach ma dwa, symetryczne 
w2ględem osi otworu, pazurki /8/. Odległość 
między pazurkami jest większa od szerokości 
końca płytki /l/ oraz większa od szerokości 
szyny A-/. Łapka może być założona na szynę 
w dowolnym punkcie wzdłuż jej długości. Za
instalowanie łapki /2/ polega na poprzecznym 
iej ułożeniu na górnej powierzchni szyny /h/ 
i takim jej obróceniu, aby pazurki /8/ obję
ły górną półkę szyny. Zadaniem płytki /l/ 
jest zamocowanie łapek do sufitu, a zadaniem 
kołeczków /9/» przetkniętych przez otwory 
/10/ i /U-/ znajdujące się w płytce /l/ i 
łapce /2/, uniemożliwienie zsunięcia łapki 
jZl z płytki /l/. Uchwyt występuje w wersji 
sufitowej i ściennej. /8 zastrzeżeń/ 

A1(21) 279070 (22) 89 04 20 4(51) A61B 
A61F 

(71) Politechnika Śląska im.W.Pstrowskiego, 
Gliwice 

(72) Rafalski Zygmunt, Konzal Stanisław 

(54) Osteotom wygięty z dwustronnym prowad¬ 
nikiem 

(57) Przedmiotem wynalazku jest osteotom wy¬ 
gięty z dwustronnym prowadnikiem mający za¬ 
stosowanie w ortopedii, szczególnie do po¬ 
przecznego przecinania kości przy wydłużaniu 
kończyn. 

Osteotom z dwustronnym prowadnikiem w po¬ 
staci pręta z rękojeścią /l/ zakończoną grzyb¬ 
kowym zgrubieniem /2/ posiada w płaszczyźnie 

osiowej łukowato wygiętą część roboczą o dwu-
teowym przekroju poprzecznym /4/ z ostrzem /5/ 
w postaci jaskółczego ogona, dwustronnie ścię¬ 
tym, zajmującym całą szerokość półki dwuteow-
nika oraz wystającymi ponad ostrze, korzystnie 
5 mm, bocznymi płaskimi bolcami /6/ promienio¬ 
wo zakończonymi. /l zastrzeżenie/ 

A1(21) 279071 (22) 89 04 20 4(51) A61B 

(71) Politechnika śląska im.W.Pstrowskiego, 
Gliwice 

(72) Rafalski Zygmunt, Konzal Stanisław 

(54) Dłuto z prowadnikiem 

(57) Przedmiotem wynalazku jest dłuto chirurgi¬ 
czne z prowadnikiem mające zastosowanie w orto¬ 
pedii, szczególnie do poprzecznego przecinania 
kości przy wydłużaniu kończyny. 

Dłuto chirurgiczne w postaci pręta wyposa¬ 
żonego w rękojeść /l/ zakończoną grzybkowym zgru¬ 
bieniem /2/ charakteryzuje się tym, że jego 
część robocza (3/ wyposażona jest w jednostron¬ 
nie ścięte ostrze /4/ oraz w z boku wystający 
ponad niego, korzystnie 5 mm, walcowy bolec /5/ 
tępo zakończony. /l zastrzeżenie/ 

A1(21) 279072 (22) 89 04 20 4(51) A61B 
A61F 

(71) Politechnika Śląska im.W.Pstrowskiego, 
Gliwice 

(72) Rafalski Zygmunt, Konzal Stanisław 

(54) Osteotom wygięty z prowadnikiem 

(57) Przedmiotem wynalazku jest osteotom wygię¬ 
ty z prowadnikiem mający zastosowanie w ortope¬ 
dii, szczególnie do poprzecznego przecinania 
kości przy wydłużaniu kończyn. 

Osteotom z prowadnikiem w postaci pręta z 
rękojeścią /l/ zakończoną grzybkowym zgrubieniem 
/2/ posiada w płaszczyźnie osiowej łukowato wy¬ 
giętą część roboczą /3/ o teowym przekroju po¬ 
przecznym /4/ ze skośnym ostrzem ?5/ dwustron¬ 
nie ściętym, zajmującym całą szerokość półki te-
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ownika oraz wystającym ponad ostrze /5/, ko¬ 
rzystnie 5 mm, bocznym płaskim bolcem /6/ 
promieniowo zakończonym. /l zastrzeżenie/ 

A 1(21) 278765 (22) 89 04 07 4(51) A61C 

(71) Akademia Medyczna, Łódź 
(72) Jatczak Jerzy, Jędrzejewski Tadeusz 
(54) Układ zamocowania dolnej protezy 

stomatologicznej do podłoża 

(57) Układ składa się z elementów ferromagne¬ 
tycznych /4/ oraz magnesów trwałych /l/ umie¬ 
szczonych w protezie /2/. /2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279152 (22) 89 04 27 4(51) A61F 

(71) Wojskowa Akademia Techniczna 
im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa 

(72) Jakubiak Stefan, Tylman Donat, Balina 
Wacław, Barzykowski Jerzy, Tabjan 
Włodzimierz, Romaniuk Wiesław, Stępień 
Krystyna 

(54) Rozsuwna rozwórka chirurgiczna 

(57) Rozsuwna rozwórka chirurgiczna zaopatrzo¬ 
na w dwa haki, pręt, rurę oraz zawleczkę skła¬ 
da się z dwóch rozłącznych części z których 
jedną stanowi tuleja /2/ a drugą pręt /l/ o 
jednakowej średnicy na całej swej długości 
umieszczony w tulei /2/, przy czym tuleja /2/ 
zaopatrzona jest w otwory /5/ których średni¬ 
ca jest nie mniejsza niż średnica zewnętrzna 
zawleczki /4/. /l zastrzeżenie/ 

A1(21) 279029 (22) 89 04 21 4(51) A61K 

(71) Fabryka Kosmetyków "POLLENA - EWA". 
Łódź 

(72) Chełmiński Jan, Świętorzecki Bolesław, 
Kowalska-Gwardys Alina, Jarzębiak 
Halina, Kwiecińska Danuta, 
Piątkowska-Włodarczyk Elżbieta, 
Skrodzki Mieczysław 

(54) Preparat kosmetyczny 

(57) Preparat kosmetyczny w postaci cieczy i 
emulsji złożony z tłuszczów, emulgatorów, de¬ 
tergentów, środków konserwujących, kompozycji 
zapachowych, substancji uszlachetniających oraz 
kolagenu z elastyną charakteryzuje się tym, te 
zawiera zhydrolizowane białka kolagenu i ela-
styny uzyskane z surowca rybnego, w których za¬ 
wartość hydroksyproliny wynosi nie mniej niż 
2,6% w stosunku do zhydrolizowanego kolagenu 
oraz nie mniej niż 0,36# w stosunku do azotu 
ogólnego. Odczyn masy kosmetycznej zawiera się 
w granicach pH= 5,0 - 8,8, a zawartość w niej 
wody jest nie mniejsza niż 40%, przy czym ogól¬ 
na ilość wody w tej masie ma się tak do łącz¬ 
nej zawartości zhydrolizowanych białek kolage¬ 
nu i elastyny jak 1 : 0,02 do 1 : 0,08. 

/l zastrzeżenie/ 

A1(21) 279170 (22) 89 04 26 4(51) A61K 
(71) Akademia Medyczna, wrocław 
(72) Kubis Alfons, Baran Eugeniusz, Walów 

Bronisława, Kałecka Krystyna, Jadach 
Władysława, Ulatowski Ryszard 

(54) Sposób wytwarzania środka dwufazowego 
zawierającego dietanoloaminę 

(57) Sposób polega na tym, że stapia się 0,5-5)5 
wagowych lanoliny bezwodnej lub polioksyety-
lenomonooleinianu sorbitanu lub monosrearyr.ia-
nu sorbitanu w temperaturze 303 - 323 K i doda¬ 
je porcjami 2 - 15 % wagowych dietanoloaminy, 
ogrzanej dc tej samej temperatury, ciągle rr.ie-
szając, aż do całkowitego zhonogenizowania każ¬ 
dej porcji dietanoloamiriy. Następnie całść 
ogrzewa się do temperatury 328 - 333 K i doda¬ 
je ciągłym strumieniem, przy ciągłyn: r.ieszar.iu, 
stopioną i ogrzaną do tej samej temperatury wa¬ 
zelinę białą w ilości do 100 % wagowych i nadal 
miesza do całkowitego znomogenizowania, po czy 
ochładza do temperatury otoczenia. 
środek przeznaczony jest do stosowania na ogr.is-
ka grzybicze u ludzi i zwierząt. 

/l zastrzeżenie/ 

A1(21) 279205 (22) 89 04 23 

(71) Akademia Medyczna, Poznań 
(72) Kodym Anna, Pyka Urszula 

4(51) A61K 

(54) Sposób wytwarzania maści z indometacyną 

(57) Sposób polega na tym, że stapia się glikol 
polioksyetylenowy 1500 w ilości 50-74 części wa-
gowych i 2/3 części glikolu propylenowego z iloś-
ci 18-47 części wagowych. Indometacynę w iloś¬ 
ci 3-6 części wagowych łączy się z pozostałą 
1/3 częścią glikolu propylenowego i poddaje mi-
kronizacji. Następnie obie substancje łączy się 
porcjami jednocześnie mieszając do zestalenia 
się maści. Po upływie 24 godzin maść poddaje się 
homogenizacji. /l zastrzeżenie/ 

A1(21) 284558 (22) 90 03 30 5(51) A61L 

(31) P 39 10 543.1 (32) 89 04 01 (33) DE 
(71) LTS LOHMANN Therapie-Systene GmbH 

u . C o . K G , NEUWIED, DE 
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(54) Sposób wytwarzania poprzezskórnego 
układu terapeutycznego 

(57) Sposób wytwarzania poprzezskórnego ukła¬ 
du terapeutycznego składającego się z nie¬ 
przepuszczalnej dla substancji czynnej warst¬ 
wy zwrotnej /11/, matrycy Il2l zawierającej 
substancję czynną i warstwy kontrolującej 
/13/ dostęp wilgoci skóry charakteryzuje się 
tym, że w materiale podstawowym /i5/, matrycy /12/ 
rozprowadza się wysepki /14/ składające się 
z roztworu stałego substancji czynnej leku 
w rozpuszczonym w wodzie albo pęczniejącym 
w wodzie materiale zasadniczym. 

/18 zastrzeżeń/ 

A1(21) 279179 (22) 89 04 27 4(51) A61M 
(71) Akademia Medyczna, Lublin 
(72) Krasowska Maria 
(54) Sposób przygotowania roztworów do 

wstrzykiwań oraz linia technologiczna 
do przygotowywania roztworów do 
wstrzykiwań 

(57) Sposób polega na tym, że butelki lub 
ampułki po napełnieniu roztworem iniekcyjnyra, 
poddaje się ogrzewaniu aż do uzyskania tempe¬ 
ratury wrzenia i po 1-minutowym wrzeniu roz¬ 
tworu zamyka się je w znany sposób. 

Linia technologiczna charakteryzuje się 
tym, że na przelotową komorę grzewczą /2/ 
otaczającą ruchomą taśmę /l/ usytuowaną po-
niędzy dozownikiem roztworu /3/ a zestawem 
zamykającym na długości 5 - 7 skoków taśmy. 
Komora grzewcza wyposażona jest od dołu w 
elementy grzejne oraz w przewód /5/ odprowa¬ 
dzający spaliny. W górnej części komora 12./ 
ma przewód odprowadzający /6/ parę wodną. 

/2 zastrzeżenia/ 

A2(21) 283170 (22) 90 01 03 5(51) A61M 

(31) 89 0027 (32) 89 01 04 (33) NO 
(71) Odd Gerhard Muller, SANDEFJORD, NO 

(54) Strzykawka 

(57) Strzykawka zawierająca cylindryczną część 
główną, tłok wraz ze skojarzonym z nim tłoczy-
skiem, człon uruchamiający na swobodnym końcu 
tłoczyska oraz kaniulę, charakteryzuje się tym, 
że kaniula /37/ jest przystosowana do wycofywa¬ 
nia w część główną /32/ ale w normalnych warun¬ 
kach jest przytrzymywana przed takim wycofaniem 
przez uwalniany człon blokujący /36a/. Ponadto 
w strzykawce zastosowano środki napędowe /39/ 
powodujące to wycofywanie a urządzenie zwalnia¬ 
jące /40, 41/ jest przystosowane do uwalniania 
członu blokującego /36a/, gdy po rozpoczęciu 
wstrzykiwania ustanie nacisk na człon uruchamia¬ 
jący /35/. /lć zastrzeżeń/ 

A1(21) 279062 (22) 89 04 20 4(51) A62B 

(71) Gdańskie Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowe Sp. z o.o., 
Gdańsk 

(72) Łoziński Ryszard, Pisula Ryszard, Sićko 
Zdzisław 

(54) Lądowy system hiperbaryczny 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania nowego wielokomorowego systemu komór su
chych i komór mokrych, pozwalającego na wielo-
wariantową eksploatację zarówno dla celów lecz-
niczo-ratowniczych, jak i naukowych oraz ekspe
rymentalnych, w tym również do testowania mor
skiego sprzętu podwodnego. 

Lądowy system hiperbaryczny charakteryzuje 
się tym, że zawiera ciśnieniową komorę mieszkal
ną /l/, połączoną poprzez komunikacyjny przełaz 
/2/ z takiej samej budowy komorą przejściową 
pierwszą /4/, mającą z przeciwnej strony dołą
czoną poprzez podobny komunikacyjny przełaz /5/, 
takiej samej budowy komorę przejściową drugą 
/7/, która ma wykonane w jej płaszczu wejścio
wą cylindryczną śluzę /&/ i komunikacyjny przej
ściowy przełaz /9/, łączący się z dennicą po
dobnej budowy komory doświadczalnej /11/, mają
cej na zewnętrznej dennicy wykonaną cylindrycz-
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ną wejściowa śluzę /12/. Przejściowa komora 
pierwsza Ikl ma wejściową cylindryczną ślu¬ 
zę /13/ i komunikacyjny cylindryczny prze¬ 
łaz /l4/f łączący się z dennicą wewnętrzną podobnej budowy komory leczniczej /lé/, ma¬ 
jącej na zewnętrznej dennicy wykonaną cylin¬ 
dryczną wejściową śluzę Inl. W pobliżu jed¬ 
nej z dennic komór przejściowej pierwszej 
/4/ i drugiej /7/ jest wykonany w osi piono¬ 
wej przełaz komunikacyjny, łączący się z 
umieszczoną pod spodem w płaszczyźnie pozio¬ 
mej i w osi prostopadłej do osi obu tych ko¬ 
mór, specjalną poziomoosiową komorę doświad¬ 
czalną mokrą pierwszą /20/ i drugą /2l/. 
Każda z komór mokrych ma przynajmniej jedną 
z dennic /22/ osadzoną w połączeniu szczel¬ 
nym rozłącznym, za pośrednictwem pierście¬ 
niowego mechanizmu doszczelniającego /23/. 
Cylindryczna wejściowa śluza /12/ i cylin¬ 
dryczna wejściowa śluza /17/ komory doświad¬ 
czalnej i komory leczniczej mają kołnierzo¬ 
we przyłącze specjalne umożliwiające szybkie 
podłączenie gazoszczelne małogabarytowej ko¬ 
mory transportowej leczniczej. 

/14 zastrzeżeń/ 

A1(21) 279165 (22) 89 04 26 4(51) A62B 
(71) Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla 

"PÓŁNOC", Kopalnia Węgla Kamiennego 
"STASZIC", Katowice 

(72) Bohosiewicz Marian, Pasek Czesław, 
Tengler Marian, Gołaszewski Antoni, 
Bernady Andrzej, Hanisz Alojzy, 
Brodziński Janusz, Żądło Stanisław 

(54) Przyrząd do regeneracji pokryw półmasek 
przeciwpyłowych 

(57) Przyrząd ma podstawę /1/ w kształcie 
krążka metalowego oraz korpus /2/ w kształcie 
cylindra odwróconego dnem do góry, na którym 
od zewnątrz jest czop /5/. Dolna krawędź ścian¬ 
ki tego korpusu ma półokrągłe wycięcie, które 
opiera się na dolnym zgrubieniu pokrywy /3/ 
półmaski. /2 zastrzeżenia/ 

D Z I A Ł B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

A1(21) 278952 (22) 89 04 17 4(51) B01D 
(71) Instytut Techniki Cieplnej, Łódź 
(72) Juńczyk Jadwiga 
(54) Urządzenie do oczyszczania gazu 
(57) Do pokrywy /5/ i do przelotowej rury /6/ 
jest zamocowana obudowa /7/ wewnątrz której 

do pokrywy /5/ Jest zamocowany cylinder /9/ 
z podłużnymi szczelinami i uchylnymi prze¬ 
słonami /11/. Cylinder /9l jest niższy od 
obudowy /7/t w wyniku czego zostaje utworzo¬ na pierścieniowa szczelina /l2/. 

Oczyszczony gaz przedostaje się do atmosfe-
ry wylotową rurą /13/ i spiralnym wylotem 
/14/. /2 zastrzeżenia/ 
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A1(21) 278973 (22) 89 04 19 4(51) B01D 
B01J 

(71) PAN, I n s t y t u t K a t a l i z y i Fizykochemii 
Powierzchni , Kraków 

(72) Wojciechowski J e r z y 

(54) Sposób katalitycznego, rewersyjnego 
dopalania gazów 

(57) Sposób dopalania gazów zawierających 
zwłaszcza zanieczyszczenia organiczne okle¬ 
jające lub kondensujące na elementach reakto¬ 
rów a szczególnie na warstwach regenerujących 
ciepło, polega na tym, że strumień oczyszcza¬ 
nych gazów przepuszcza się przez kilka warstw 
katalizatorów /6, 8, 6', 8'/ umieszczonych 
pomiędzy warstwami wypełnienia ceramicznego 

/5, 9, 5'» 9'/ akumulujących ciepło, cyklicz¬ 
nie zmieniając kierunek gazu na odwrotny. 
Ciepło potrzebne do inicjowania procesu dopa¬ 
lania doprowadza się do komór grzejnych /7,7*/. 

Strumień gazów doprowadza się do reakto¬ 
ra przewodem /l/, a wychodzące z reaktora ga-
zy przepuszcza się przez zawór rewersyjny 74/ 
i zasysa przez wentylator /3/, którym tłoczy 
się oczyszczone gazy w części do atmosfery, a 
w części z powrotem do reaktora, recylkulując 
go. /l zastrzeżenie/ 

A1(21) 278976 (22) 89 04 19 4(51) B01D 
G05D 

(71) PAN, Instytut Katalizy i Fizykochemii 
Powierzchni, Kraków 

(72) Wojciechowski Jerzy, Foryś Jadwiga, 
Wysocki Zygmunt, Janas Janusz, 
Michalski Leszek, Rachwał Andrzej, 
Piekarska-Sadowska Halina, Pindel 
Marek, Maciejowski Mirosław 

(54) Sposób aktywacji katalizatora w reakto¬ 
rach r&wersyjnych 

(57) Sposób okresowej aktywacji katalizatorów 
procesów dopalania zanieczyszczeń, zwłaszcza 
organicznych, w rewersyjnych reaktorach kata¬ 
litycznych, polega według wynalazku na tym, że 
aktywację katalizatorów realizuje się poprzez 
okresowe zachwianie symetrii temperaturowej w 
złożu katalizatora wywołane periodycznym prze¬ 
łączaniem długości cyklu pracy zaworu rozrzą¬ 
du gazów, za pomocą układu automatyki przemy¬ 
słowej, w którym programowanie częstotliwości 
zmian długości cyklu przełączeń zaworu rozrzą¬ 
du gazów oraz czasu trwania cyklu aktywującego 
odbywa się za pomocą zegara programowalnego i 
przekaźnika czasowego sterującego pracą zaworu 
rozrządu w czasie cyklu aktywującego, przez 
przekaźnik wykonawczy podający sygnał sterują¬ 
cy zaworem rewersyjnym bądź to ze standardowe¬ 
go układu sterującego, bądź z przekaźnika cza¬ 
sowego. /3 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279172 (22) 89 04 26 4(51) B01H 
G01N 

(71) Uniwersytet Jagielloński, Kraków 
(72) Ejsmont Jan 
(54) Sposób wytwarzania grafitowego nośnika do 

chromatografii gazowej 

(57) Sposób polega na tym, że grafit spajany 
żywicą rozdrabnia się do uziarnienia od 0,1 do 
0,3 mm, wypala się w temperaturze od 850 do 
1150 K w czasie od 1 do 4 godzin, studzi się i 
trawi kwasem azotowym o stężeniu powyżej 60# 
wagowych w temperaturze od 350 do 390 K przez 
czas od 1 do 15 godzin. Wytrawiany grafit od¬ 
sącza się od kwasu, przemywa wodą do odczynu 
obojętnego, suszy się i korzystnie rozsiewa na 
wąskie frakcje, które ogrzewa się oddzielnie 
do temperatury od 470 do 680 K przez czas od 
1 do 5 godzin, a następnie studzi, uzyskując 
gotowy produkt. /3 zastrzeżenia/ 
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A1(21) 283269 (22) 90 01 11 

(31) P 39 00 973.4 (32) 89 01 14 (33) DE 
(75) Hol ter Heinz, Gladbeck, DE 

5(51) B01D 
E21F 

(54) Urządzenie filtracyjne z uruchamia.iącym 
się stopniowo urządzeniem do ostrzega¬ 
nia i gaszenia 

( 57) Obudowa filtra /l/ posiada od strony 
wlotu i wylotu zamek klapowy /6 i 7/, który 
jest uruchamiany przez zespół sterowania, któ¬ 
ry ze swej strony otrzymuje niezbędne sygnały 
poprzez połączone: czujnik temperatury /2/ i 
czujnik dymu /3/. Przy pomocy zespołu stero¬ 
wania przy przekroczeniu granicznej zawartoś¬ 
ci CO najpierw zostaje wyłączony wentylator i 
zamknięte zamki klapowe /6, 7/. Jeżeli tempe¬ 
ratura i zawartość CO rośnie nadal, to zosta¬ 
je włączone urządzenie gaśnicze /5/. Jeżeli 
wartości pozostają stałe lub osiągają ponow¬ 
nie dolną wartość graniczną, klamki klapowe 
/6, 7/ otwierają się ponownie i zostaje włą¬ 
czony wentylator. /6 zastrzeżeń/ 

A2(21) 283366 (22) 90 01 18 5(51) B01D 
(71) CHEMITEX-ANILANA Zakłady Włókien 

Chemicznych, Łódź 
(72) Pławik Zygmunt, Wołkowicz Krzysztof, 

Skibiński Ryszard, Rachlewicz Szymon, 
Studziński Jerzy 

(54) Sposób wytwarzania nietkanego materiału 
filtracyjnego 

(57) Sposób wytwarzania nietkanego materiału 
filtracyjnego na drodze igłowania runa z włó¬ 
kien syntetycznych polega na mieszaniu 80 % 
ciętych włókien poliestrowych o grubości 3,3-
-6,6 dtex oraz 20 % ciętych włókien polipropy¬ 
lenowych o grubości 3,3 - 6,7 dtex, a następ¬ 
nie zgrzebleniu i igłowaniu. 

Igłowanie prowadzi się dwustronnie prze¬ 
szywając runo włókniny, wykonując około 380-390 
przeigłowań na 1 cm2 o masie powierzchniowej 
1200 g/cm otrzymując runo o grubości 6,5 mm 
i masie objętościowej 0,18 g/cn a następnie 
otrzymaną warstwę poddaje się obróbce termicz¬ 
nej. /2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279080 (22) 89 04 21 4(51) B01f 
(71) Instytut Ciężkiej Syntezy 

Organicznej "BLACHOWNIA", 
Kędzi erzyn-Koźle 

(72) Pyżalski Kazimierz, Bekierz Gerard 

(54) Emulgator do past rezystywnych 
(57) Emulgator składa się z 45-55 części wago-
wych nierozpuszczalnego w wodzie produktu ad-* 
dycji 1-5 moli tlenku etylenu do 1 mola nonylg,, 
fenolu i 45-55 części wagowych octanu eteru ety-
lowego glikolu dietylenowego, /l zastrzeżenie^ 

A1(21) 279201 (22) 89 04 27 4 ( 5 1 ) B01F 

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

(72) Kaczmarczyk Stanisław, Dzik Tomasz 
(54) Młyn kulowy wielokomorowy 
(57) Przedmiotem wynalazku jest młyn kulowy wie¬ 
lokomorowy przeznaczony do mielenia surowców 
mineralnych, ceramicznych, chemicznych i ener¬ 
getycznych, wymagających dużego stopnia roz¬ 
drobnienia. 

Młyn charakteryzuje się tym, że każda na¬ 
stępna komora /8/ ma średnicę zmniejszającą się 
skokowo w kierunku wylotu materiału z młyna i 
stanowi ją wnętrze cylindra /10/ zamocowanego 
do czołowych ścian podwójnych przegród sitowych 
/11/ i /12/. /l zastrzeże ie/ 

A1(21) 279213 (22) 89 04 28 4(51) B01f 
(71) "Polifarb" Wrocławska Fabryka Farb i 

Lakierów, Wrocław 
(72) Korzelik Andrzej, Sztramski Jan 
(54) Sposób uszczelnienia młyna kuleczkowego 

oraz młyn kułeczkowy o wydłużonej żywot¬ 
ności uszczelnienia 

(57) Sposób uszczelnienia młyna polega na odrzu¬ 
ceniu cieczy przez wirujący pierścień osadzony 
na wale, z jednoczesnym eliminowaniem przepływu 
cieczy do ułożyskowanego gniazda poprzez docisk 
wirującego pierścienia do stacjonarnego pierś¬ 
cienia ślizgowego i stosowanie uszczelnienia od 
strony wału. Próg pierścienia ślizgowego zatrzy¬ 
muje swobodny przepływ farby w kierunku ułożys-
kowania wału. 

Młyn kułeczkowy o wydłużonej żywotności 
uszczelnienia komory odbioru farby, charaktery¬ 
zuje się tym, że wał /Z/ ma w górnej części prze-
suwny pionowo pierścień /3/ uszczelniony od stro-
ny wału uszczelnieniem /4/. Pierścień /3/ spo-
czywa na centrycznie zamocowanych trzpieniach /5/, 
na których osadzone są suwliwie sprężyny /6/ 
dociskające pierścień stożkowy /3/ do pierście-
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ślizgowego /7/. Pierścień ślizgowy /7/ 
na na zewnętrznym obwodzie próg 181. 

12. zastrzeżenia/ 
A1(21) 278975 (22) 89 04 19 4(51) B01J 

B01D 

A3(21) 277576 (22) 89 02 03 4(51) B01J 
B01D 

(61) patent 145349 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Filip Stanisław, Kowalczyk Kazimierz 

(54) Wypełnienie pakietowe do aparatów 
kolumnowych 

(57) Wypełnienie w postaci warstwy o jedna¬ 
kowej grubości, zawierające równolegle usta¬ 
wione taśmy z płaskimi elementami /Z/ częś¬ 
ciowo wyciętymi z tych taśm i wygiętymi w tę 
samą stronę, rozmieszczonymi w kilku rzędach, 
przy czym elementy /2/ jednej taśmy są wsu¬ 
nięte do otworów /3/ powstałych po wygięciu 
elementów sąsiedniej taśmy, a taśmy połączo¬ 
ne są w pakiet za pomocą płaskowników /4/ 
z wycięciami współpracującymi z krawędziami 
otworów /3/ w poszczególnych taśmach, charak¬ 
teryzuje się tym, że płaskowniki /4/ wzdłuż 
krawędzi z wycięciami są zgięte w stosunku do 
swojej powierzchni pod kątem różnym od pro¬ 
stego. /l zastrzeżenie/ 

(71) PAN, Instytut Katalizy i Fizykochemii 
Powierzchni, Kraków 

(72) Wojciechowski Jerzy, Dudziński Antoni, 
Strzelczyk Jan, Siembab Marian, 
Kozłowski Benedykt, Rachwał Andrzej, 
Wysocki Zygmunt, Pindel Marek, Janas 
Janusz, Michalski Leszek, Maczek Wiesław 

(54) Rewersyjny reaktor do katalitycznego 
oczyszczania gazów 

(57) Rewersyjny reaktor do katalitycznego oczy¬ 
szczania gazów, w którym katalizator umieszczo¬ 
ny jest w cylindrycznych koszach w przestrzeni 
pomiędzy dwiena warstwami wypełnienia ceramicz¬ 
nego regenerującymi ciepło gazów poreakcyjnych 
charakteryzuje się tym, że reaktor składa się 
z dwóch identycznych członów /l/ składających 
się z cylindrycznych korpusów /5/, wewnątrz 
których w górnej części na metalowych płytach 
/3/ osadzone są kosze katalityczne /2/ wykonane 
z cylindrów perforowanych, pomiędzy którymi 
umieszczony jest katalizator stosowany w proce¬ 
sach katalitycznego dopalania gazów, przy czym 
grzałki elektryczne /4/ umieszczone są w wew¬ 
nętrznych częściach koszy katalitycznych, nato¬ 
miast wypełnienie ceramiczne /7/ umieszczone 
jest w dolnej części korpusów na płycie perfo¬ 
rowanej /6/, przy czym oba korpusy łączą się 
ze sobą w górnych częściach przewodem /11/, na¬ 
tomiast w dolnych częściach korpusów umieszczo¬ 
no króćce wiotowo-wylotowe /8/, które łączą 
się z zaworem rewersyjnym /9/. /2 zastrzeżenia/ 

A2(21) 283319 (22) 90 01 17 5(51) B01J 
(71) Wyższa Szkoła Inżynierska 

im.Gen.A.Zawadzkiego, Opole 
(72) Spisak Wojciech, Kotowski Włodzimierz, 

Idzik Jerzy 
(54) Sposób przeprowadzenia reakcji przy prze

pływie wielofazowym 
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że do ukła
du mieszania doprowadza się gaz w ilości zapew
niającej osiągnięcie prędkości pozornej liczo
nej na pełny przekrój w zakresie od 10-1 do 
10 m/s i fazy ciekłej w zakresie od 10-3 do 
10-1 m/s. 
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Przepływ odbywa się z góry w dół przy lep¬ 
kości fazy ciekłej nie mniejszej niż 0,5 
Pa.s. /l zastrzeżenie/ 

A1(21) 283760 (22) 90 02 12 5(51) B O U 

(31) 07/309.563 (32) 89 02 13 (33) US 
(71) A.Ahlstrom Corporation, Noormarkku, 

FI 

(54) Komora reaktora w reaktorze ze złożem 
fluidalnym 

(57) Wytwarzający ciepło reaktor z złożem 
fluidalnym posiada w swojej części dennej 
siatkę /5/ dla wprowadzenia gazu fluidyzu-
jącego do reaktora, oraz ściany wykonane 
jako ściany ekranowe /10/ w których pionowe 
rury wodne są połączone płaskownikami. 

Ściany ekranowe /10/ są w swojej dolnej 
części wyłożone ogniotrwałe dla sprostania 
ciepłu i erozji. W sekcji pośredniej pomię¬ 
dzy górną niepokrytą sekcją ściany ekrano¬ 
wej /10, a dolną sekcją ściany ekranowej 
/10/ wyłożoną ogniotrwałe, rury wodne są od¬ 
gięte na zewnątrz, w punkcie /l2/ pod kątem 
względem płaszczyzny pionowej, dla zmniej¬ 
szenia erozji spowodowanej cząstkami spły¬ 
wającymi do dołu wzdłuż ścian w reaktorze. 

/14 zastrzeżeń/ 

A1(21) 279000 (22) 89 04 18 4(51) B01L 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Radomski Ryszard, Kończak Zygmunt, 

Dankowski Michał, Wojtaszak Grzegorz 

(54) Autobiureta 

(57) Autobiureta charakteryzuje się tym, że 
jest zbudowana z pompy zębatej /2/ i napędza¬ 
jącego ją poprzez przekładnię /11/ silnika 
krokowego /12/, zamocowanych w sztywnej osło¬ 
nie /l/ oraz z przewodów; doprowadzającego 
/l7/ i odprowadzającego /18/ ciecz zakończo¬ 
nego końcówką /19/, a pompa /2/ posiada koła 
zębate pompujące /5/ ciecz wykonane z elasty¬ 
cznego materiału, usytuowane w komorze robo¬ 
czej /4/ korpusu /3/ i sprzęgnięte z kołami 
zębatymi napędzającymi /Q/ wykonanymi z meta¬ 
lu, o tym samym module zębów /9/ co w kołach 
pompujących /§/ lecz posiadającymi nieco 

mniejszą średnicę zewnętrzną, przy czym odleg¬ 
łość między środkami kół pompujących /5/ jest 
nie mniejsza niż a*mz - 0,25m, gdzie m - moduł 
i z - ilość zębów, a każdy z zębów kół pompu¬ 
jących /5/ w zazębieniu współpracuje swymi boci. 
nymi powierzchniami z powierzchniami bocznymi 
dwóch sąsiednich zębów drugiego z kół pompują¬ 
cych h I'. Koła napędzające /8/ pompy /2/ są 
usytuowane poza jej komorą roboczą /4/, a kor¬ 
pus /3/ pompy I'll jest dociskany poprzez płyty 
dociskowe /13/ za pomocą zespołu kompensacyjne¬ 
go /l4/ mającego śrubę regulacyjną /l6/ i sprt-
żynę dociskową /l5/. /6 zastrzeżeń/ 

A1(21) 279010 (22) 89 04 20 4(51) B01L 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Zawisławski Zygmunt, Filipkowski Andrzej, 

Gołębiewski Andrzej 
(54) Urządzenie elektromechaniczne zabezpie¬ 

czające próżnie przed awaryjnym wtarg¬ 
nięciem Razu z urządzeń w niej pracują-
cych 

(57) Urządzenie składa się z rurki manometry-
cznej /5/ połączonej z przewodem rurowym /l/ 
doprowadzającym gaz do urządzenia /2/ pracują¬ 
cego w próżni 13/. Rurka /5/ jest wypełniona 
częściowo cieczą 16/ przewodzącą prąd elektry¬ 
czny. W rurce /5/ umieszczone są kontakty elek¬ 
tryczne /7/ połączone poprzez przekaźnik /s/ z 
elektromagnetycznym zaworem odcinającym /9/ za¬ 
montowanym na przewodzie /1/, Kontakty /7/ są 
tak usytuowane, że w stanie nieawaryjnym przy¬ 
najmniej jeden z nich znajduje się powyżej lu¬ 
stra cieczy /6/. /2 zastrzeżenia/ 



Nr 22 /440/ 1990 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 13 

A1(21) 279011 (22) 89 04 20 4(51) B01L 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Zawisławski Zygmunt, Gołębiewski 

Andrzej, Filipkowski Andrzej 

(54) Urządzenie elektrooptyczne zabezpiecza-
jące próżnię przed awaryjnym wtargnię¬ 
ciem gazu z urządzeń w niej pracujących 

(57) Urządzenie składa się z przezroczystej 
rurki manometrycznej /5/ połączonej z wypeł¬ 
nioną atmosfera gazową przestrzenią wewnętrz¬ 
ną urządzenia /2/ pracującego w próżni /3/, 
korzystnie z przewodem rurowym /l/. Rurka /5/ 
wypełniona jest nieprzezroczystą cieczą /6/. 
Z jednej strony rurki /5/ znajduje się źródło 
światła skolimowanego /7/, zaś z drugiej foto-
element IQI połączony poprzez przekaźnik /9/ 
z elektromagnetycznym zaworem odcinającym 
/10/ zamontowanym w przewodzie /l/. 

/l zastrzeżenie/ 

A1(21) 279211 (22) 89 04 28 4(51) B07B 

(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Wodziński Piotr 
(54) Przesiewacz wibracyjny 

(57) Przesiewacz jest wyposażony w rzeszoto 
/1/ z rozpiętym sitem /2/, zawieszone spręży¬ 
ście. Na dwóch przeciwległych ścianach ?4 i 5/ 
rzeszota /l/ prostopadłych do płaszczyzny si¬ 
ta /2/ i równoległych do pionowej płaszczyzny 
symetrii rzeszota /l/ sa usytuowane przegubo¬ 
wo dwa wibratory /6 i 7/, których linie dzia¬ 
łania siły wymuszającej przecinają się w środ¬ 
ku ciężkości /c/ rzeszota /l/, a nadto nad lub 

pod rzeszotem /l/ w jego osi symetrii jest 
usytuowany centralny wibrator /8/. 

/2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279212 (22) 89 04 28 4(51) B07B 

(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Wodziński Piotr 

(54) Przesiewacz wibracyjny 

(57) Przesiewacz ma rzeszoto /l/, z rozpiętym 
sitem /2/, zawieszone na sprężystych cięgnach 
/3/. Dwie ściany rzeszota /1/, ograniczające 
jego długość, są zbieżne ku dołowi, przy czym 
na tych ścianach są umieszczone przegubowo dwa 
wibratory /6 i 7/ w taki sposób, że linie dzia¬ 
łania sił wymuszających wibratorów /6 i 7/ prze¬ 
cinają się z pionową osią symetrii w środku 
ciężkości /c/ rzeszota /l/, a nadto nad lub 
pod rzeszotem /1/ jest umieszczony centralny 
wibrator /8/, którego linia działania siły wy¬ 
muszającej przechodzi także przez środek cięż¬ 
kości /Cl rzeszota 11/. Il zastrzeżenie/ 

A1(21) 279003 (22) 89 04 19 4(51) B08B 

(71) Instytut Transportu Samochodowego, 
Warszawa 

(72) Damm Andrzej, Kłuciński Julian 

(54) Myjnia do zdjętych jezdnych kół 
samochodu 

(57) Myjnia charakteryzuje się tym, że w częś¬ 
ci wodoszczelnej /l6/ do dołu obudowy /2/ za¬ 
mocowane są obrotowo dwie rolki napędzające 
/11/ i symetrycznie między rolkami napędzają¬ 
cymi /11/ w płaszczyźnie pionowej zamocowane 
są do góry i boku obudowy /2/ rolki podtrzymu¬ 
jące /5/, zaś do ściany /14/ zamocowane sa dwa 
zespoły dysz natryskowo-oddmuchujących /6/. W 
części niewodoszczelnej /15/ obudowy /2/ do 
wsporników zamocowany jest zespół przygotowa¬ 
nia powietrza /&/, a na płycie /l8/ zamocowa¬ 
ny jest zespół zasilająco-sterujący /12/ i w 
dolnej części na dwóch uchylnych wspornikach 
/19/ zamocowany jest silnik /9/, napędzający 
pompę wodną, przykręconą do obudowy /2/, połą¬ 
czoną przewodem rurowym /20/ z zespołem dysz 
natryskowo-oddmuchujących /6/ i silnik /10/ do 
napędu rolek napędzających liii. Zespół zasi-
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lająco-sterujący / l2/ jest połączony przewo¬ 
dem elektrycznym z silnikami /9 / i /10/ oraz 
zaworem elektro-pneumatycznym /21/ z zespo¬ 
łem przygotowania powietrza / 8 / . 

/ l zastrzeżenie/ 

A 1(21) 279120 (22) 89 04 26 4(51) B08B 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Latuszek Antoni, Strugalski Zbigniew, 

Zawisławski Zygmunt 
(54) Sposób i układ do czyszczenia sit 

dielektrycznych 

(57) Sposób polega na przepuszczaniu przez 
oczyszczane sito prądu impulsowego, co wpao-
łuje wstrząsy tego sita. 

Układ ma dwie elektrody /5/ w postaci 
sit lub siatek, między którymi umieszczone 
jest oczyszczane sito /6/. Oczyszczane sito 
i elektrody znajdują się w ośrodku przepływa¬ 
jącej cieczy. /3 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279038 (22) 89 04 22 4(51) B21B 

(71) Kombinat Metalurgiczny - Huta 
im. Lenina, Kraków 

(72) Pabis Andrzej, Nowak Antoni, Lipiec 
Romuald 

(54) Sposób wytwarzania elektrotechnicznych 
taśm stalowych na elementy obwodu 
alternatorów, rozruszników oraz prądnic 
samochodowych 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że wlewki 
ze stali o odpowiednio dobranym składzie che
micznym walcuje się na kęsiska płaskie, a na
stępnie na blachy gorącowalcowane w zakresie 
temperatur 1200 - 850 C, które zwija się w krę
gi w temperaturze 660 - 800 C. 

Po ochłodzeniu kręgów na wolnym powietrzu 
blachę poddaje się dwuetapowemu walcowaniu na 
zimno, na zamówioną grubość nominalną, przy su
marycznym gniocie w zakresie 50 - 80 % i po 
zwinięciu w kręgi wyżarza się w atmosferze obo
jętnej w zakresie temperatur 620 - 700 C. Po 
wyżarzeniu blachy ponownie walcuje się na zim
no z gniotem 0,1 - 0,5 %. W operacji końcowego 
walcowania na zimno korzystnym jest zastosowa
nie walców piaskowanych o chropowatości 
Ra = 1,2 - 1,8 /urn. /2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279219 (22) 89 04 28 4(51) B21C 
(71) Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw 

Maszyn i Urządzeń Hutniczych 
"HUTMASZPROJEKT-HAPEKO", Katowice 

(72) Bień Zygmunt, Śpiewok Szczepan, Kozioł 
Ignacy 

(54) Urządzenie do podawania prętów i rur do 
ciągnienia na ciągarce ławowej 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że za¬ 
sobnik /15/ umieszczony na czterech wysięgni¬ 
kach /6/ zabudowanych przesuwnie w słupach /3/, 
przemieszczany jest w pionie, w płaszczyźnie 
prostopadłej do osi ciągnienia, tylko przez 
jeden siłownik /9/. umocowany prostopadle do 
ściany czołowej czwartego słupa /3/ ustawione¬ 
go bezpośrednio za stojakiem matrycowym. 

/2 zastrzeżenia/ 
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A1(21) 285574 (22) 90 06 08 5(51) B21D 
(7I) RYMER Kopalnia Węgla Kamiennego, 

Rybnik 
(72) Grzywa Karol, Janik Norbert, Sznajder 

Wilhelm, Woźnica Engelbert, Knesz 
W a l e r i a n 

(54) Układ do regeneracji zwichrowanej 
obudowy chodnikowej 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie rege¬ 
neracji zwichrowanych elementów łukowych 
górniczej obudowy chodnikowej dla przywróce¬ 
nia im pierwotnego kształtu i wytrzymałości. 

Zespół mocujący zawiera zamontowany w 
części czołowej korpusu /l/ siłownik hydrau¬ 
liczny /3/ z drągiem tłokowym /3a/ zakończo¬ 
nym wymienną szczęką kształtową /4/ elementu 
łukowego oraz równolegle do niej na wysięg¬ 
niku /lc/ korpusu /l/ wymienną szczękę stałą 
/5/ elementu łukowego. 

Zespół prostujący ma dwa siłowniki hy¬ 
drauliczne skrętu /6 i 7/ zamocowane obroto¬ 
wo do czołowej części korpusu /l/ z zakresem 
wychylenia 12 - 13 , zaś swymi drągami tłoko¬ 
wymi /6a i 7a/ sa połączone obrotowo z chwy¬ 
takiem skrętu /8/, zawierającym czołową szczę¬ 
kę stałą /10/ elementu łukowego oraz ruchomą 
szczękę dociskową /11/ elementu łukowego ste¬ 
rowaną siłownikiem hydraulicznym dociskowym 
/l2/. /l zastrzeżenie/ 

A1(21) 285135 (22) 90 05 09 5(51) B22C 

(71) BEFARED Fabryka Reduktorów i 
Motoreduktorów, Bielsko-Biała 

(72) Maryniak Janusz, Kmiecik Krystyna, 
Dąbrowa Władysław, Chrymecki Franciszek 

(54) Model odlewniczy koła zębatego oraz 
sposób wykonania formy odlewniczej koła 
zębatego 

(57) Wynalazki rozwiązują zagadnienie konstruk¬ 
cji modelu odlewniczego koła zębatego walcowe¬ 
go z zębami śrubowymi oraz sposobu wykonania 
formy odlewniczej przy wykorzystaniu tego mo¬ 
delu. 

Model charakteryzuje się tym, że na środko¬ 
wą część /l/ modelu jest nasadzony poosiowo i 
rozłącznie, za pośrednictwem prowadnip /4/, uzę¬ 
biony z zewnątrz wieniec /2/, składający się z 
segmentów przylegających do siebie wzdłuż linii 
zębów. 

Sposób wykonania formy polega na tym, że po 
zaformowaniu koła, najpierw, z uzębionego wień-

ca /2/, w kierunku poosiowym, wyjmuje się środ¬ 
kową część /l/ modelu, wysuwając ją z prowadnic 
/4/, a następnie, pojedynczo i kolejno, wyjmuje 
się z formy uzębione segmenty wieńca /2/. 

/6 zastrzeżeń/ 

A1(21) 279197 (22) 89 04 2? 4(51) B22D 

(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Heim Andrzej, Tomalczyk Marek, 

Goszczyński Jerzy 

(54) Obrotnica 

(57) Obrotnica przeznaczona zwłaszcza do tran
sportowania form odlewniczych między stanowiska
mi procesu odlewania jest wyposażona w dwa, umie
szczone naprzeciw siebie, wózki /l/, z których 
każdy stanowią dwie usytuowane poziomo belki 
nośne połączone ze sobą tak, iż w widoku z góry 
każdy wózek /l/ ma kształt litery V o kącie roz-
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warcia ramion 120°, wyposażone od dołu w trzy 
koła jezdne /2/ spoczywające na szynie jezd¬ 
nej /3/ wygiętej w kształcie okręgu. Dwa skraj¬ 
ne koła /2/ są przymocowane do wózka /1/ w po¬ 
bliżu rozbieżnych końców jego belek, zaś trze¬ 
cie środkowe, usytuowane w punkcie zbieżności 
jego belek jest sprzężone z mechanizmem napę¬ 
du obrotnicy. Nadto wózki /l/ są połączone ze 
sobą dwiema przegubowymi belkami /6/, które 
wraz z wózkami /1/ tworzą, w widoku z góry, 
sześciokąt foremny, przy czym zarówno na wóz¬ 
kach /1/ jak i belkach nośnych /6/ są zawie-
s zone formy odlewnicze /7/. Il zastrzeżenie/ 

A1(21) 283691 (22) 90 02 08 5(51) B22D 

(31) 309.758 (32) 89 02 10 (33) US 
(71) THE DOW CHEMICAL COMPANY, Midland, US 

(54) Sposób wtrysku stopów metali i urządze¬ 
nie do jego realizacji 

(57) Sposób polega na tym, że materiał kieru» 
je się do strefy akumulacji w sąsiedztwie dy¬ 
szy, poszerza się strefę akumulacji z szybkoś¬ 
cią zasadniczo odpowiadającą szybkości, z ja¬ 
ką materiał wprowadza się do tej strefy akumu¬ 
lacji, przerywa się działanie ścinające na ma¬ 
teriał w strefie akumulacji a temperaturę ma¬ 
teriału w strefie akumulacji utrzymuje się na 
takim poziomie, aby zahamować wzrost dendrytów, 
oraz okresowo działa się na materiał zgroma¬ 
dzony w strefie akumulacji siłą wystarczającą 
do przetłoczenia nagromadzonego materiału 
przez dyszę do formy. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że za¬ 
wiera strefę /c/ akumulacji materiału w są¬ 
siedztwie dyszy /20/, w celu zapobieżenia wzro¬ 
stowi dendrytów w materiale metalicznym. 

/l5 zastrzeżeń/ 

A1(21) 279032 (22) 89 04 21 4(51) B23B 

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

(72) Armiński Józef, Migdalski Jerzy, 
Kuczyński Sławomir, Osypiuk Adolf 

(54) Zespół jednowrzecionowych automatów 
tokarskich sterowanych numerycznie lub 
w inny sposób zasilanych centralnie 
cieczą chłodzącą pod wysokim ciśnieniem 

(57) Zespół automatów wyposażony jest w układ 
zasilający, który zawiera filtry /l/ wstępnego 
oczyszczania połączone szeregowo z wirówką /2/, 
która z kolei połączona jest z wymiennikiem 
ciepła /3/ połączonym ze zbiornikiem /4/ czys¬ 

tego oleju. Pompa wysokiego ciśnienia /6/ po-
przez hydrauliczne rozdzielacze /7/ i reduk¬ 
cyjne zawory /8/ połączona jest z jednostkami 
wiertarskimi ITI, natomiast pompa /5/ przy 
zbiorniku /4/, który dodatkowo wyposażony jest 
w czujnik temperatury /9/, połączona jest po-
przez odcinający zawór /ló/ z łożem każdego 2 
automatów lii. /1 zastrzeżenie/ 

A1(21) 279134 (22) 89 04 25 4(51) B23B 

(71) Zakłady Urządzeń Przemysłowych, Nysa 
(72) Magiełda Bronisław, Sekieta Mieczysław 
(54) Pogłębiacz do wykonywania promienia na 

krawędziach otworów rurek 

(57) Przedmiotem wynalazku jest pogłębiacz do 
wykonywania promienia na krawędziach otworów 
rurek, zwłaszcza rurek rozwalcowanych w ścia¬ 
nach sitowych wymienników składający się z 
trzpienia zakończonego z jednej strony stoż¬ 
kiem Morse'a, a z drugiej strony zaopatrzone¬ 
go w elementy skrawające. 

Według wynalazku trzpień /1/, po przeciw¬ 
nej stronie końcówki ze stożkiem Morse'a, ma 
gwintowane, walcowe odsądzenie /2/ zakończone 
stożkiem /3/, korzystnie o kącie 30 , zaopa¬ 
trzonym w co najmniej dwie prowadnice usytuo¬ 
wane wzdłuż tworzącej stożka /3/, w których 
są osadzone przesuwnie skrawające elementy /5/» 
z jednej strony ustalone na stożku /3/ śrubun-
kiem /6/ mocowanym w nakrętce /7/, osadzonej 
na gwintowanym odsądzeniu Izl trzpienia /l/f 
a z drugiej strony ustalone na stożku /3/ przy 
pomocy tulejki bazy /8/, osadzonej na śrubie 
/10/ centrycznie zamocowanej w trzpieniu /1/ 
i dociskanej nakrętką /9/. /l zastrzeżenie/ 

A1(21) 278981 (22) 89 04 19 4(51) B23H 
(71) Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe 

"UNIBREX" Sp z o .o . , Kraków 
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(72) Borowiec Zdzisław, Rudkowski Marek, 
Małachowski Zenon, Kobak Feliks 

(54) Ciecz dielektryczna do drążarek elek-troerozyjnych 

(57) Ciecz dielektryczna charakteryzuje się 
tym, ze zawiera 98,50 - 99,99 części wago
wych oleju węglowodorowego o lepkości w 20 C 
s do 6,5 mm2/s i temperaturze zapłonu powy
żej 100 C, zawierającego poniżej 10 % wago
wych, korzystnie poniżej 2 % wagowych węglo
wodorów aromatycznych przy czym stosunek za
wartości węglowodorów parafinowych do zawar
tości węglowodorów naftenowych wynosi powy
żej 2, oraz zawiera 0,01 - 1,50 części wago
wych dodatku uszlachetniającego o wzorze 1, 
gdzie R oznacza wodór lub rodnik metylowy, 
R1 i R? oznacza rodnik alkilowy o 6 do 12 
atomach węgla lub wodór a liczba n wynosi 
2 - 8 , i/lub o wzorze 2, gdzie R, oznacza 
rodnik alkilowy zawierający 12 do 25 atomów 
węgla, korzystnie nasycony, a liczba m wy
nosi 2 - 7 . Ciecz dielektryczna może zawie
rać równiej stabilizatory w ilości 0,05 - 2 
części wagowych antyutleniacza, korzystnie 
wieloalkilofenolu, oraz 0,001 - 0,1 części 
wagowych dezaktywatora metali o wzorze 3, 
gdzie R oznacza wodór lub rodnik metylowy. 

/3 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279041 (22) 89 04 22 4(51) B23H 
(71) Wyższa Szkoła Inżynierska 

im.K.Pułaskiego, Radom 
(72) Kosmynina Mirosława, Firkowski A n d r z e j , . 

Krawczyk Krzysztof 
(54) Sposób otrzymywania warstw międzymeta

l i c z n y c h związków g l inu oraz warstw kom
pozytowych na baz ie międzymetalicznych 
związków g l i nu 

(57) Sposób polega na s t a p i a n i u mate r ia łu wars
twy w pulsującym łuku elektrycznym wytworzonym 

w pistolecie elektrycznym z dwiema elektrodami 
zawierającymi co najmniej dwa główne składniki 
międzymetalicznego związku glinu, a w przypad¬ 
ku warstw kompozytowych dodatkowo zdyspergowa-
ną fazę twardą lub składniki stopowe, a następ¬ 
nie na natryskiwaniu roztopionego materiału na 
pokrywaną powierzchnię strumieniem gazu obojęt¬ 
nego lub redukującego. /2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279166 (22) 89 04 26 4(51) B23K 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Mirski Zbigniew 

(54) Lut przekładkowy 

(57) Lut przekładkowy charakteryzuje się tym, 
że środkową warstwę nośną stanowi warstwa waty 
utworzonej z włókien jednego lub więcej metali 
albo ich stopów, o temperaturze topnienia znacz¬ 
nie wyższej od temperatury topnienia użytego spo¬ 
iwa lutowniczego, natomiast każdą zewnętrzną war¬ 
stwę stanowi warstwa waty utworzonej z włókien 
spoiwa lutowniczego. /l zastrzeżenie/ 

A1(21) 279167 (22) 89 04 26 4(51) B23K 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Mirski Zbigniew 
(54) Lut przekładkowy 

(57) Lut przekładkowy charakteryzuje się tym, 
że środkową warstwę nośną stanowi warstwa waty 
utworzonej z włókien jednego lub więcej metali 
albo ich stopów, o temperaturze topnienia znacz¬ 
nie wyższej od temperatury topnienia użytego 
spoiwa lutowniczego stanowiącego zewnętrzne war¬ 
stwy. /2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279171 (22) 89 04 26 4(51) B23K 

(71) Uniwersytet Jagielloński, Kraków 
(72) Ejsymont Jan 
(54) Sposób otrzymywania pasty do twardego 

lutowania 

(57) Sposób polega na tym, że sporządza się wod¬ 
ny roztwór kwasu fosforowego i/lub siarkowego o 
stężeniu powyżej 15 % wagowych, który to roztwór 
w ilości od 1 do 5 części wagowych miesza się z 
boraksem w ilości od 1 do 5 części wagowych i 
mocznikiem w ilości od 0,1 do 1,0 części wago¬ 
wych. Mieszaninę tę ogrzewa się do temperatury 
od 350 do 400 K i schładza do temperatury od 260 
do 300 K, po czym miesza się ją intensywnie w 
proporcji wagowej od 2:1 do 11:1 z oddzielnie 
sporządzoną mieszaniną wody i szkła wodnego do 
uzyskania jednolitej mieszaniny w postaci pasty. 

/2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279028 (22) 89 04 19 5(51) B23P 
(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "MIECHOWICE", 

Bytom; Gidelska Fabryka Urządzeń 
Technicznych, Gildy 
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(72) Damaszek Józef, Małachowski Marian, 
Langer Ernest, Matelski Stanisław, 
Szadkowski Albin, Banaś Henryk, 
Dobroń Józef 

(54) Sposób naprawy wspornika zastawki do 
górniczego przenośnika zgrzebłowego 
oraz oprzyrządowanie do naprawy wspor¬ 
nika zastawki do górniczego przenośni¬ 
ka zgrzebłowego 

(57) Sposób naprawy wspornika charakteryzuje 
się tym, że przeznaczony do naprawy wspornik 
oczyszcza się, po czym oddziela się uszkodzo¬ 
ny prowadnik rurowy od płyty pionowej, na¬ 
stępnie w górnej blasze łączącej płytę pio¬ 
nową ze skrzynkową konstrukcją wspornika wy¬ 
cina się co najmniej dwa podłużne otwory tech¬ 
nologiczne, wyrównuje się górną krawędź płyty 
pionowej, po czym rurę stanowiącą prowadnik 
rurowy przykłada się do krawędzi poziomej 
płyty pionowej kadłuba wspornika i utrzymuje 
w tej pozycji, a następnie tak ustawiony pro¬ 
wadnik rurowy łączy się dolną spoiną pomię¬ 
dzy rurą a płytą pionową poprzez otwory tech¬ 
nologiczne oraz na zewnątrz płyty pionowej, 
a w końcu dokonuje się zaspawania otworów 
technologicznych. 

Oprzyrządowanie do naprawy wspornika 
składa się z dwu kostek ustalających /l/ ma¬ 
jących w przybliżeniu postać sześcianu do¬ 
stosowanego do ustawienia na obu końcach 
wspornika zastawki, przy czym kostki /i/ w 
narożu górnym wewnętrznym od strony płyty 
pionowej zaopatrzone są we wnękę /6/, sta¬ 
nowiącą gniazdo do osadzania końca rury pro-
wadnika rurowego. /13 zastrzeżeń/ 

A1(21) 278917 (22) 89 04 17 4(5l) B23Q 

(75) Centrum Badawczo-Konstrukcyjne 
Obrabiarek, Pruszków 

(54) Kaseta narzędziowa 

(57) Kaseta pozwala na przechowywanie kilku 
oprawek narzędziowych i transportowanie ich 
w komplecie pomiędzy określonymi urządzeniami. 

Kaseta składa się z korpusu /l/, płyty 
dolnej /2/ i płyty górnej /3/ wyposażonych 
w ścięcia prowadzące /10/ i otwory z przecię¬ 
ciami. Dolna płyta /2/ w swojej przedniej 
części ma wystający element z otworem i ele¬ 
ment /l6/f które służą do współpracy z ele¬ 
mentem przesuwającym magazyn narzędzi. 

/l zastrzeżenie/ 

A1(21) 279013 (22) 89 04 20 4(51) B23Q 

(71) Centrum Badawczo-Konstrukcyjne 
Obrabiarek, Pruszków 

(72) Sosnowski Czesław 

(54) Urządzenie do zmiany palet 

(57) Urządzenie wyposażone jest w wózek /3/ 
umieszczony na prowadnicach /2/ korpusu /l/f na 
którym znajdują się palety /5, 6/. Pod prawą pa
letą /6/ umieszczony jest siłownik /7/, który 
powoduje przesuw lewej palety /5/, a pod lewą 
paletą /5/ - siłownik /8/f który powoduje prze
suw prawej palety /6/. 

Każdy z siłowników /7, 8/ ma tłoczysko hi 
z zębatką /10/, która poprzez pośrednie koło zę
bate /11/ napędza koło zębate /12/ i przez wał 
/13/ koło łańcuchowe /14/. Z łańcuchem /15/ 
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związana jest rolka zabierakowa /16/, która 
współpracuje z zabierakiem palet /17/. 

/2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279209 (22) 89 04 28 4(51) B23Q 

(71) politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Oryński Franciszek 

(54) Hydrauliczny układ napędu stołu lub 
suportu obrabiarki 

(57) Hydrauliczny układ napędu wyposażony w 
pompę /2/» cylinder roboczy A/, którego tłok 
napędza stół /5/ lub suport, proporcjonalny 
zawór elektromagnetyczny /3/ i zbiornik /l/ 
cieczy roboczej, charakteryzuje się tym, że 
wylot pompy /2/ jest połączony dodatkowym 
przewodem /21/ z zaworem zwrotnym /22/ ze 
zbiornikiem /l/ cieczy roboczej. 

/l zastrzeżenie/ 

A1(21) 285214 (22) 90 05 15 5(51) B23Q 

(71) RAFAMET Fabryka Obrabiarek, Kuźnia 
Raciborska 

(72) Korniak Henryk, Stania Ernest 

(54) Końcówka dotykowa urządzenia do 
lokalizacji i pomiaru zestawu kołowego 
zwłaszcza na obrabiarce sterowanej 
numerycznie 

(57) Końcówka dotykowa ma korpus /3/ zamoco¬ 
wany sztywno do elementu wychylnego /2/ czuj¬ 
nika /l/. Korpus /3/ wyposażony jest w dwie 
obrotowo osadzone po obu jego bokach macki 
/<*. 7/. 
Macka /4/, najkorzystniej w kształcie tarczy 
ma krawędzie /5, 6/ dotykowe i umieszczona 
Jest po stronie wewnętrznej względem poprzecz¬ 
nej płaszczyzny symetrii dotykanego zestawu, 

a macka ill ma najkorzystniej kształt rolki. 
/2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279015 (22) 89 04 20 4(51) B24B 
(71) FIZIKO-TEKHNICHESKY INSTITUT AKADEMII 

NAUK BELOROSSKOI SSR, Mińsk, SU 
(72) Yascheritsyn Petr Iwanovich, Volchuga 

Valéry Vasilievith, Pyatosin Evgeny 
losifovich, Glazunov Evgeny Iosifovich, 
Ganusevich Alexandr Leonidovich, Rykovsky 
Boris Petrovich, Simonov Andrei 
Valentinovich, Vilner Mikhail Naumovich, 
Klochko Alexandr Aleksandrovich 

(54) Urządzenie do wykańczającej obróbki 
wzmacniającej powierzchni brył obroto¬ 
wych o ziożonym kształcie 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma 
jarzmo /&/ dociskane sprężyną i połączone prze-
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gubowo z widlastą dźwignią 111 współpracują¬ 
cą z elementami do wytwarzania promieniowego 
docisku rolki /2/ do obrabianej powierzchni 
bryły obrotowej. Rolka Jzl ma płynnie połą¬ 
czoną z powierzchnią /l2/ pierścieniową uzu¬ 
pełniającą powierzchnię /18/ pierścieniową, 
której tworząca jest opisana promieniem IRI 
okręgu mającego środek /o/ znajdujący się na 
osi 113/ przegubowego połączenia dźwigni 111 
z jarzmem /8/. /4 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279146 (22) 89 04 26 4(51) B25B 
F42B 

(71) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia 
z siedzibą w Zielonce, Zielonka 

(72) Knychała Jan, Stępień Leszek, Staniak 
Jerzy, Futyma Marek, Kowalewski Jerzy 

(54) Przyrząd punktujący połączenia 
(57) Korpus, w płaszczyznach prostopadłych do 
jego osi symetrii, ma cylindryczne gniazda, w 
których osadzone są odpowiednio punktaki /7/ 
i kołki oporowe /3/. Urządzenia te uruchamia¬ 
ne są tarczami osadzonymi na zewnętrznych za-
toczeniach korpusu, w których wykonano kanały 
łukowe /11/ sterujące położeniem kołków oporo¬ 
wych /Q/ i kanały drugiej tarczy przekazujące 
ruch z dźwigni /l6/ na punktaki /7/, 

/3 zastrzeżenia/ 

konstrukcję ustawioną obok centrów obróbkowych, 
z którymi łączy go zintegrowany podajnik narzę¬ 
dzi obrotowych. 

Magazyn charakteryzuje się tym, że tarcza 
/3/ ma równomiernie rozmieszczone na obwodzie 
wałki, które stanowią prowadzenie dla kaset na¬ 
rzędziowych /30/, a na osi obrotu umieszczone 
są płyta górna /7/ i płyta dolna, podtrzymują¬ 
ce wałek 191 i płyty prowadzące 1101 i /11/ a 
ponadto bęben zderzakowy ze ścięciami będącymi 
oporami dla wysuwanej do góry kasety narzędzio¬ 
wej /30/. W górnej części magazynu na płycie 
górnej 171 zamontowany jest mechanizm obrotu 
bębna zderzakowego umieszczony w korpusie. 

/2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279190 (22) 89 04 27 4(51) B25H 
E04D 

(75) Seifert Mieczysław, Wrocław 
(54) Zestaw urządzeń do prac blacharsko-

dekarskich 
(57) zestaw urządzeń do prac blacharsko-de
karskich, złożony z giętarki przelotowej, no-

A1(21) 279117 (22) 89 04 26 4(51) B25H 
(71) Centrum Badawczo-Konstrukcyjne 

Obrabiarek, Pruszków 
(72) Dzierźkowski Adam 
(54) Magazyn bębnowo-kasetowy narzędzi 

(57) Przedmiotem wynalazku jes t magazyn bęb¬ 
nowo-kasetowy narzędzi stanowiący niezależną 
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iyc gilotynowych, zwijarki, zawijarki krawę¬ 
dziowi i walca pomocniczego, charakteryzuje 
się tym, że urządzenia te są zamontowane na 
stałe na wspólnej poziomej ramie tworzącej 
stół /2/ roboczy z usytuowaniem z przodu gię¬ 
tarki przelotowej, za nią nożyc gilotynowych, 
a na końcu wałka /44/ pomocniczego. 

/7 zastrzeżeń/ 

A1(21) 279097 (22) 89 04 25 4(51) B25J 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Mianowski Krzysztof, Nazarczuk Kazimierz 
(54) Zespół dwusiłownikowy napędu równo¬ 

ległego 
(57) Zespół składa się z podstawy /2/ oraz 
dwóch siłowników liniowych /A/ i / B / Z prze¬ 
kładniami śrubowymi /5, 10/. Tłoczyska /6, 11/ 
obydwu siłowników są połączone ze soba prze¬ 
gubem płaskim /l2/t zaś korpusy /4, 9/ siłow¬ 
ników są połączone z podstawą /2/ za pomocą 
przegubów płaskich /3, 7/ tak, że siłowniki 
tworzą boki trójkąta o wierzchołkach usytuo¬ 
wanych w przegubach /3, 7, 12/, których osie 
są równoległe do siebie i prostopadłe do osi 
geometrycznych przekładni śrubowych /5, 10/ 
siłowników. Podstawa /2/ jest połączona z 
członem /l/ robota przegubami /8/ o wspólnej 
osi geometrycznej. Natomiast tłoczysko jedne¬ 
go z siłowników jest połączone z innym czło¬ 
nem /l4/ robota za pomocą przegubu o trzech 
stopniach swobody. /5 zastrzeżeń/ 

A1(21) 279082 (22) 89 04 21 4(51) B26D 

(71) Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn 
Elektrycznych "DOLMEL", Wrocław 

(72) zych Julian 

(54) Sposób wykrawania i wykrojnlk do wykra¬ 
wania z taśmy, segmentów blach stojana 
generatora 

(57) Sposób polega na tym, że segmenty blach 
stojana generatora wykrawa się z taśmy o sze¬ 
rokości 1,2 ^ 1,5 długości cięciwy segmentu, 
Przy czym bok wykroju, stanowiący promień seg¬ 
mentu, jest usytuowany równolegle do krawędzi 
taśmy. Następnie rozcina się mostki pomiędzy 
Wykrojami a pozostałą część taśmy obraca się 
o 180 i ponownie podaje się do prasy. Wykra¬ 
danie prowadzi się tak, aby boki wykroju, sta¬ 

nowiące promienie segmentu były równoległe: je¬ 
den do krawędzi taśmy a drugi do boku uprzed¬ 
niego wykroju. 

Wykrojnik charakteryzuje się tym, że jedna 
z krawędzi tnących stempla /l/ i matrycy /2/ 
jest usytuowana równolegle do krawędzi wykra¬ 
wanej taśmy. Płyta podstawy /5/ matrycy /2/ 
jest wyposażona w dwa korektory położenia usy¬ 
tuowane po obu stronach matrycy /2/. Korektory 
położenia są utworzone z siłowników zamocowa¬ 
nych pod płytami prowadzącymi a tłoczyska si¬ 
łowników są połączone z korekcyjnymi rolkami. 
Korekcyjne rolki są usytuowane powyżej powierz¬ 
chni prowadzącej płyty w odległości jednego wy¬ 
kroju, /a zastrzeżeń/ 

A1(21) 285343 (22) 90 05 24 5(51) B26D 

(71) ZREMB Kujawskie Zakłady Mechanizacji 
Budownictwa, Solec Kujawski 

(72) Hetmańczyk Arkadiusz 

(54) Stabilizator położenia przesuwnej ramy 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie stabili¬ 
zowania położenia przesuwnej ramy w konstruk¬ 
cjach przestrzennych o znacznie oddalonych ele¬ 
mentach prowadzących tę ramę. 



22 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 22 /440/ 1990 

Stabilizator zawiera wsporniki 171 przy¬ 
twierdzone do przesuwnej ramy 111, w któ¬ 
rych ułożyskowane są wały /5/ sprzężone 
parami stożkowych Ibl i walcowych /8/ kół 
zębatych. /4 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279017 (22) 89 04 19 4(51) B27M 

(71) Instytut Technologii Drewna, Poznań 
(72) Draht Czesław, Bartkowiak Dariusz 
(54) Maszyna do łączenia klepek parkieto¬ 

wych w szeregowe segmenty prytowe 

(57) Maszyna posiada poziomy tor transporto¬ 
wy do przesuwania ułożonych obok sieb e kle¬ 
pek i rozmieszczone wzdłuż niego kolejne 
urządzenia do nacinania poprzecznych rowków 
na górnej powierzchni klepek, do wprowadza¬ 
nia i zaciskania w tych rowkach pary elasty¬ 
cznych cięgien, na przykład drutów, a także 
do rozcinania drutów na odcinki, odpowiada¬ 
jące długości pojedynczego segmentu płytowe¬ 
go /17/. Urządzenie do rozcinania drutów po¬ 
siada parę obrotowych narzędzi tnących, któ¬ 
re są ułożyskowane na pionowych saniach /23/ 
suportu krzyżowego. Pionowe sanie /23/ su-
portu są napędzane mechanizmem krzywkowo-
-sprężynowym /32, 33, 34/, natomiast poziome 
sanie są napędzane za pomocą mechanizmu za-
bierakowo-sprężynowego /29, 30, 3l/. 

/7 zastrzeżeń/ 

A 1(21) 283812 (22) 90 02 16 5(51) B28B 

(31) 2251-791/89 (32) 89 02 17 (33) HU 
(71) Beton és Vasbetonipari Müvek, 

Budapeszt, HU 

(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania 
prefabrykowanych, sprężonych żelbe
towych elementów konstrukcyjnych o roz-
członowanej powierzchni górnej 

( 57) Sposób polega na tym, że wyrób /2/ przed 
przeniesieniem siły sprężającej unosi się 
częściowo z wykroju /l/, rozczłonowaną po
wierzchnię górną wyrobu /2/ przenosi się w 
położenie powyżej płyty dennej wykroju /l/, 
a siłę sprężającą przenosi się na wyrób /2/ 
przez zluzowanie głowic kotwiących, zaciska
jących końce drutów do zbrojenia /3/. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma 
środki podnośnikowe, przeznaczone do poru
szania głowic kotwiących /20/,przylegających 
do płyt czołowych, umieszczonych na końcach 
wykroju /l/ wzdłuż płyt czołowych oraz urzą-

dzenie podnoszące /28/, przeznaczone do un0. 
szenia wyrobu /2/ z wykroju 111 w co najmniej 
jednym leżącym między nimi miejscu, korzystni» 
w środkowym obszarze wyrobu /2/. 

Ž9 zastrzeżeń/ 

A1(21) 279050 (22) 89 04 20 4(51) B28D 
(71) Biuro Projektowo-Badawcze Przemysłu 

Ceramiki Budowlanej "CERPROJEKT", 
Oddział w Poznaniu, Poznań 

(72) Szała Władysław 

(54) Ucinarka wielostrunowa do wyrobów 
ceramicznych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uspraw¬ 
nienia procesu cięcia półfabrykatów ceramiki 
budowlanej i uzyskania dużej wydajności. 

Ucinarka charakteryzuje się tym, że podaj¬ 
nik podający 111 ma przenośnik wzdłużny z jed¬ 
ną taśmą /10/bez końca, która przewijana jest 
na bębnach /li, 12 i 13/ tak, że tworzy gniaz¬ 
da /l4/ i napędzana jest w wielu punktach po¬ 
przez jedną przekładnię łańcuchową /l5/. W gniaz 
dach /l4/ osadzone są przenośniki pasowe /l6/ 
napędzane od wału. Urządzenie odstępowe ma na¬ 
pęd śrubowy o skoku gwintu, który jest wielo¬ 
krotnością ilości odstępów pomiędzy stolikami 
z każdej strony osi wzdłużnej /21/ ucinarki. 
Kierunek zwojów śruby jest przeciwny po obu 
stronach osi /2l/,a stoliki w ruchu osiowym są 
prowadzone na śrubie oraz na wale, na którym 
osadzone są bębny napędzające taśmy stolików. 

/l zastrzeżenie/ 
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A1(21) 279014 (22) 89 04 20 4(51) B29C 
B32B 

Í75) Majewska Elżbieta; Świerczyński Tomasz; 
Witowska Magdalena, Warszawa 

(54) Sposób formowania pióra wiosła z tworzy-
wa sztucznego 

(57) Sposób polega na podgrzewaniu do tempera
tury ^5°c d o 00 C dwóch części formy, których 
powierzchnie robocze wklęsłą i wypukłą natłusz 
cza się i poleruje, po czym pokrywa się roztwo 
rem polialkoholu winylowego, a następnie znów 
natłuszcza się i poleruje. Na tak przygotowane 
powierzchnie nanosi się roztwór żywicy epoksy
dowej z utwardzaczem w stosunku wagowym 10:1 
i pokrywa się warstwami tkaniny szklanej o gra 
maturze 80 do 300 g /m2, które laminuje się. Od 
obsady drążka do połowy długości pióra wiosła 
oraz na krawędziach roboczych pióra wiosła 
układa się wzmocnienie z tkaniny szklanej o 
gramaturze 300 g/m2,a na części wklęsłej for
my układa się tkaninę szklaną z mikrobalonem. 
Trzpień drążka pokrywa się warstwą tkaniny 
szklanej o gramaturze 200 g/m2, a wnętrze wy
pełnia się polistyrenem spienionym zmiesza
nym z żywicą i utwardzaczem i umieszcza się 
we wgłębieniu formy, po czym skręca się częś
ci formy i układa się wypukłością do góry. 

/l zastrzeżenie/ 

A1(21) 279118 (22) 89 04 26 4(51) B29C 

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Rumiński Andrzej 

(54) Sposób wytwarzania perforowanych rur z 
tworzyw sztucznych, zwłaszcza do celów 
drenażowych i filtracyjnych 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że po na¬ 
winięciu na gładki metalowy rdzeń rury perfo¬ 
rowanej z pasm włókien szklanych przesyconych 
żywicami, nawija się między tymi pasmami żył¬ 
kę zmniejszającą perforację rury. 

/3 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279199 (22) 89 04 27 4(51) B29C 
(75) Janiak Ryszard, Bronikowski Piotr, 

Bronikowski Tadeusz, Poznań 

(54) Sposób wytwarzania wielowarstwowych 
spodów gumowych do obuwia 

(57) Sposób polega na wykonaniu i trwałym połą¬ 
czeniu co najmniej dwóch warstw gumowych o wy¬ 
kroju podeszwowym, z których co najmniej górna 
warstwa zewnętrzna ma strukturę porowatą i ma 
trwale ukształtowaną jednostronną rzeźbę. 

Warstwy gumowe o strukturze porowatej uzy¬ 
skuje się poprzez wulkanizację i jednoczesne 
formowanie mieszanki kauczukowej z dodatkiem 
substancji gazotwórczych w temperaturze około 
140 - 160 C, przy czym proces wulkanizacji pro-
wadzi się dwuetapowo. W pierwszym etapie sto¬ 
suje się podwyższone ciśnienie, nie dopuszcza¬ 
n e przy tym do całkowitego usieciowienia gumy. 
W drugim etapie, stosując obniżone ciśnienie, 

np. atmosferyczne, doprowadza się do końca 
proces usieciowienia. 

Tak uzyskaną warstwę gumy porowatej, po 
uprzednim sezonowaniu, wygrzewa się w tempera¬ 
turze około 14O-16O°C, w czasie około 5 - 1 0 
minut, po czym układa się ją na ssawnej płycie 
matrycowej, a następnie działając podciśnie¬ 
niem formuje się wzór rzeźby w warstwie i jed¬ 
nocześnie, od strony zawierającej negatywny 
obraz wzoru rzeźby, obrabia się ją wyrównujące 
Po uzyskaniu płaskości obrabianej powierzchni 
nakleja się na nią co najmniej jedną warstwę 
gumową o podobnym wykroju. /3 zastrzeżenia/ 

A1(21) 278977 (22) 89 04 19 4(51) B29D 
(71) Biuro Projektów i Dostaw Inwestycyjnych 

"METALCHEM", Gliwice 
(72) Zwoliński Stanisław 

(54) Urządzenie do formowania karbowanych 
rur z tworzyw sztucznych 

(57) Urządzenie wyposażone jest w zestaw połó¬ 
wek form /2/ poruszających się po torach /10/ 
zespołu formującego. W strefie formowania po¬ 
łówki form toczą się na rolkach jezdnych /3 i 
9/ po płaskich bieżniach /11/ listew oporowych 
/5/. Na każdej z czterech osi /6/, w które wy¬ 
posażone są połówki form /2/ osadzone są dwie 
rolki jezdne /8 i 9/ o jednakowej średnicy zew¬ 
nętrznej. /2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279218 (22) 89 04 28 4(51) B30B 
(71) Zabierzowska Fabryka Maszyn, Zabierzów 
(72) Rypulak Józef, Jaraszewski Zygmunt, 

Sypik Zdzisław, Zięba Józef 

(54) Układ hamowania suwaka prasy 

(57) Zamachowe koło /5/ zamocowane jest na na¬ 
pędowym wale /2/ za pośrednictwem pneumatycz¬ 
nego ciernego sprzęgła /6/, przy czym na wale 
/2/, którego wykorbienie 171 napędza suwak pra¬ 
sy, zamocowany jest taśmowy lub szczękowy hamu¬ 
lec /3/ i sterująca krzywka 111 działająca jed¬ 
nocześnie poprzez łącznik krańcowy na pneuma¬ 
tyczne włączanie hamulca /3/ i wyłączanie 
sprzęgła /6/. /l zastrzeżenie/ 
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A1(21) 285155 (22) 90 05 10 

(75) Michalak Kazimierz, Poznań 

5(51) B44B 

(54) Sposób zdobienia wyrobów użytkowych 
i/lub dekoracyjnych ze szkła i oprzy
rządowanie do zdobienia wyrobów użytko
wych i/lub dekoracyjnych ze szkła oraz 
wyrób użytkowy i/lub dekoracyjny ze 
szkła otrzymany tym sposobem 

(57) W sposobie stosuje się co najmniej jed
ną opaskę /7/, którą nakłada się współosiowo 
na zewnętrzną powierzchnię wyrobu /l/ i mocu
je pomiędzy podstawą i górną częścią wyrobu. 

Oprzyrządowanie zawiera wykrojnik /14/ do 
wycinania pasm /9/ opaski /7/ i drugi wykroj
nik do dziurkowania otworów, służących do zszy-

cia obu końców opaski 111, Pierwszy wykrojnik 
/14/ ma korpus /l6/ w kształcie płyty z obrze¬ 
żem /17/ zakończonym ostrzem /18/ i wypychają¬ 
cą płytkę /21/, połączoną z nim suwliwie za po¬ 
mocą śrub 1221. Drugi wykrojnik ma matrycę /28/ 
z szeregiem przelotowych otworów /29/, które są 
rozmieszczone w kilku grupach. Nadto ma stempel 
/32/ z szeregiem pionowych sworzni /33/. 

Wyrób zawiera co najmniej jedną opaskę 111, 
która jest rozmieszczona współosiowo na jego 
zewnętrznej powierzchni 18/ i jest zamocowana 
najlepiej przez siłowe zaciśnięcie pomiędzy pod¬ 
stawą 16/ i górną częścią /3/ wyrobu 111. 

/17 zastrzeżeń/ 

A2(21) 283362 (22) 90 01 18 5(51) B60R 

(75) Kaźmierczak Henryk, Gdynia; 
Petrykowski Mirosław, Gdańsk; 
Krajewski Andrzej, Gdańsk 

(54) Uchwyt bagażnika dachowego samochodowego 
do przewożenia rowerów 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬ 
nia konstrukcji uchwytu do składanego dachowego 
bagażnika samochodowego, pozwalającego na doraź¬ 
ne przewożenie na dachu typowego samochodu oso¬ 
bowego roweru turystycznego w pozycji pionowej 
całkowicie gotowego do użycia, bez jakichkolwiek 
zabiegów demontażowych. 

Uchwyt charakteryzuje się tym, że zawiera 
]po jedyne ze sztywne korytkowe ustawione w osi sy¬ 
metrii samochodu łoże 111, zamocowane w pobliżu 
jego końców kabłąkowymi uchwytami śrubowymi do 
poprzecznych ramion /3/, osadzonych na rynience 
spływowej obramowującej dach samochodu, zaopa-
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t rzone w wahliwe w p ł a szczyźn ie pionowej 
ramię mocujące / 4 / , zaopat rzone na końcu 
w głowicę dwuszczękową mocującą / 5 / . 

/7 zastrzeżeń/ 

A1(21) 284889 (22) 90 04 20 

(75) Gatniejewski Adam, Poznań 

5(51) B60R 

(54) Urządzenie do zabezpieczenia samochodu 
przed kradzieżą 

(57) Urządzenie zawiera przekaźnik /l/, wy-
łącziik ukryty /3/ oraz rezystor /6/. Jeden 
koniec cewki przekaźnika /l/ połączony jest 
poprzez wyłącznik /3/z czujnikiem ciśnienia 
oleju 12.1. /8 zastrzeżeń/ 

A1(21) 279162 (22) 89 04 26 4(51) B61D 

(71) Zakłady Metalowe Przemysłu Gumowego 
"STOMIL", Środa Wielkopolska 

(72) Snela Józef, Jarząbek Jacek 

(54) Urządzenie do jedno - lub dwukrotnego 
gięcia zaworów do dętek 

(57) Urządzenie zawiera płytę nośną /l/ me¬ 
chanizm napędu, układ mocujący, układ gnący, 
podajnik, dozownik i mechanizm sterujący. 
Układ mocujący stanowi podtrzymka /6/ z gniaz¬ 
dem /8/ zamocowana do ramienia /4/ osadzonego 
obrotowo na sworzniu /3/ nośnej płyty /l/ i 
zawierającego wyrzutnik oraz dociskowa rolka 
/16/ zaopatrzona w sprężynę /l8/ zamocowaną 
do nośnej płyty /l/. Układ gnący stanowi cy¬ 
lindryczny trzpień 171 osadzony w podtrzymce 
/6/ oraz dźwignia /l9/ z rolkami /20/ i /2l/ 
oraz krzywką mechanizmu sterującego, osadzo-
na obrotowo na ramieniu /4/ z wymienną rolką 

/5/. Regulator kąta gięcia stanowi przesuwna 
podpora z jarzmem połączonym z nośną płytą /l/ 
oraz ramię korby z jedną zamocowaną przesuwnie 
osią obrotu połączoną z napędem urządzenia. 

/5 zastrzeżeń/ 

A1(21) 285460 (22) 90 06 01 5(51) B62K 

(75) Kalinowski Józef, Ruda Śląska 

(54) Stojak do roweru 

(57) Stojak składa się z rynienki /l/, podpór¬ 
ki /2/ i zestawu mocującego /3/. Podpórka z 
ogranicznikami i śrubą połączona jest rozdziel¬ 
nie z ramą roweru, a nóżkami z nakładką zestawu 
mocującego. Zestaw mocujący /3/ przy pomocy dwóch 
elementów połączony jest rozdzielnie z poprzecz¬ 
ką /4/ bagażnika dachowego samochodu. Rower przy¬ 
pięty jest do rynienki /l/ paskami /l3/. 

/l zastrzeżenie/ 

A3(21) 279186 (22) 89 04 27 

(61) 256592 
(75) Zbroja Zbigniew, Szczecin 

4(51) B63B 

(54) Sposób i układ do stabilizacji kołysań 
statku 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa¬ 
nia optymalnego sposobu i układu do stabilizacji 
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kołysań statku umożliwiającego, przy stałym 
kursie statku, wykorzystanie energii wiatru 
do regulacji amplitudy i fazy momentu stabi
lizującego /MsTAB/. 

Sposób stabilizacji charakteryzuje się 
tym, że regulację amplitudy i fazy aerodyna
micznego momentu stabilizującego dokonuje się 
poprzez zmianę kąta natarcia płatu /l/ w sto
sunku do kierunku wiatru. Zmianę kąta natar
cia urządzenia wykonawczego prowadzi się w za
kresie kąta martwego dla eksploatacji napę
dów wiatrowych. 

Układ charakteryzuje się tym, że regula
tor jest wyposażony w charakterystyki aerody
namiczne urządzenia wykonawczego oraz charak
terystyki hydrodynamiczne kadłuba i napędu 
mechanicznego statku, które uwzględnia przy 
doborze* optymalnych nastaw kąta natarcia urzą
dzenia wykonawczego w zależności od kierunku 
wiatru i kierunku kołysań statku. 

/4 zastrzeżenia/ 

A1(21) 278355 (22) 89 03 20 4(51) B65B 

(71) Zakłady Chemiczne "OŚWICCIM", Oświęcim 
(72) Jurczak Roman, Pindur Józef, Olejarz 

Czesław, Kozieł Henryk, Czają Józef, 
Strzyżewski Romuald, Jurczak Jan, 
Olejarz Józef 

(54) Sposób automatycznego pakowania 
kauczuku i urządzenie do stosowania 
tego sposobu 

(57) Sposób polega na tym, że kostki kauczu¬ 
ku chwyta się wbijając w nie z góry kły chwy¬ 
taków kłowych pod kątem na głębokość około 
15 cm i podaje pionowo do gotowej skrzyniopa-
le ty . 

Urządzenie stanowi głowica chwytaków 
kłowych / l / składająca się z ramy, do której 
przymocowane są prowadnice wyposażone w wóz¬ 
ki z gniazdami dla kłów /18/ , przy czym gło¬ 
wica ta podwieszona jes t przegubowo do piono¬ 
wego ramienia podającego / 2 / działającego na 
zasadzie siłownika hydraulicznego. 

W skład urządzenia według wynalazku wcho¬ 
dzą również: s tó ł dwudzielny / 3 / i zespół 
programująco-sterujący. /4 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279005 (22) 89 04 19 4(51) B67D 
B60S 

(71) Międzyresortowe Centrum Naukowe 
Eksploatacji Majątku Trwałego, Radom 

(72) Łuksa Adam, Skowroński Stanisław, 
Jabłoński Zygmunt, Waga Katarzyna, 
Mikunda Paweł 

(54) Urządzenie do wymiany oleju w maszynach 
roboczych i pojazdach oraz do zbiorczego 
oczyszczania oleju 

(57) Urządzenie ma układ pobierania oleju i 
układ wydawania oleju, połączone wspólnym elek-
trozaworem / v 1 / oraz układ oczyszczania oleju 
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łączany do zb io rn ika o l e j u używanego / Z b i / 
i zbiornika o l e j u oczyszczonego /Zb2/ za po-
'rednictwem elekt rozaworu / V 3 / . Układy po¬ 
bierania i wydawania o l e j u dołączane są do 
zbiornika o l e j u maszyny lub pojazdu za po¬ 
średnictwem przewodu gumowego zakończonego 
jedną z czę śc i zaworu szybkorozłącznego / Z Ł / . 

Układy powyższe mają pompy s s ą c o - t ł o c z ą c e / P 1 / 
oraz / P 2 / . Pompa / P 1 / t ł o c z y pobrany o l e j do 
zb io rn ika o l e j u używanego /Zb1/, zaś pompa / P 2 / 
pobiera oczyszczony o l e j ze zb io rn ika /B2/ po¬ 
przez e lek t rozawór / V 5 / . Układ oczyszczania ma 
pompę ssąco-tłoczącą /P3/ i układ filtrów /Fu/. 

/4 zastrzeżenia/ 

D Z I A Ł C 

CHEMIA I METALURGIA 

A1(21) 279110 (22) 89 04 24 4(51) C01B 
G01T 

(71) Ins tytut Medycyny Pracy w Przemyśle 
Włókienniczym i Chemicznym im.prof, dr 
med.Jerzego Nofera, Łódź 

(72) Czerski Bogdan 

(54) Generator radonu i sposób wytwarzania 
nośnika radu 

(57) Generator ma postać obustronnie zamknię¬ 
tej cylindrycznej obudowy /2/ wyposażonej w 
filtry /5/, między którymi znajduje się jako 
nośnik radu - pianka poliuretanowa /l/. 

Sposób wytwarzania nośnika radu polega na 
tym, że tworzy się mieszaninę aktywującą w po¬ 
staci roztworu oleju silikonowego, trójetyle-
nodiaminy i katalizatora cynoorganicznego w 
toluenie, po czym roztwór ten wprowadza się do 

żywicy polieterowej, a do uzyskanej mieszaniny 
dodaje się roztwór chlorku radowego w kwasie 
solnym. Po dokładnym wymieszaniu do całości 
wlewa się dwuizocyjanian toluenu i wodę. 

/2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 278916 (22) 89 04 17 4(51) C01G 
C22B 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przerobu 
Metali Szlachetnych, Warszawa 

(72) Lissowska Krystyna, Dudzic-Mikosz Bożena 

(54) Sposób otrzymywania palladu oraz 
dwutlenku rutenu ze stopów palladowo-
rutenowych 

(57) Sposób polega na tym, że do roztworu, za¬ 
wierającego kompleksy palladu i rutenu, dodaje 
się amonową sól słabego kwasu, np. octan lub 
węglan amonu, do osiągnięcia pH=4-5, a z wytwo¬ 
rzonego chlorku dwuaminopalladowego wyredukowu-
je się pallad, natomiast do pozostałego przesą-
czu, uprzednio zakwaszonego dodaje się dmumety-
loglioksym, ogrzewa do wrzenia i wykrystalizo¬ 
waną sól rutenu poddaje termicznemu rozkładowi 
i wyprażaniu. /l zastrzeżenie/ 

A1(21) 278980 (22) 89 04 19 4(51) C02F 

(71) Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego, Bydgoszcz 

(72) Jurek Ryszard, Wołoszyn Ryszard, Król 
Leonard, Gajownik Jan, Rogoziński Henryk 

(54) Złoże tarczowe 
(57) Złoże tarczowe wyposażone jest w tarcze 
/l/ wykonane z materiału wiotkiego, które po-
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siadają na obwodzie element wzmacniający /2/ 
przymocowany do nośnych elementów poprzecz¬ 
nych /3/ złoża tarczowego, /l zastrzeżenie/ 

A1(21) 279083 (22) 89 04 21 4(51) C02F 
(71) Bydgoskie Biuro Projektowo-Badawcze 

Budownictwa Przemysłowego, Bydgoszcz 
(72) Jodkowski Jacek, Zaręba Jerzy 

(54) Złoże biologiczne obrotowe 

(57) Złoże ma tarcze /3/ rozpięte pomiędzy 
elementami konstrukcyjnymi /4/ obrotowej klat¬ 
ki /2/. /l zastrzeżenie/ 

A 1(21) 279214 (22) 89 04 28 4(51) C02F 

(71) Instytut Medycyny Morskiej i 
Tropikalnej, Gdynia 

(72) Sobol Zdzisław, Jankowski Wiesław, 
Brzeziński Jakub 

(54) Sposób ciągłej mineralizacji destylatu 
na statku morskim 

(57) Sposób polega na tym, że jako złoże mi¬ 
neralne wykorzystuje się złoże dolomitowe o 
odpowiedniej granulacji, przy dodatkowym wpro¬ 
wadzeniu do procesu wody morskiej w ilości do 
4 promili w stosunku do ilości mineralizowa-
nej wody. Dodawaną wodę morską uprzednio de¬ 
zynfekuje się. /2 zastrzeätmia/ 

A1(21) 284775 (22) 90 04 13 5(51) C02F 

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 
Warszawa 

(72) Wasiak Ryszard, Lenik Jerzy, Kozłowski 
Andrzej, Węgrzyn Wojciech, Konopczyński 
Andrzej 

(54) Urządzenie do nasycania cieczy gazem, 
zwłaszcza wody ozonem 

(57) Urządzenie do nasycania cieczy gazem, 
zwłaszcza wody ozonem, stanowi wielokomorowy 
kontaktor absorpcyjny, zawierający kilka ko¬ 
mór nasycenia rozdzielonych podwójnymi przegro¬ 
dami, z których jedne dolnymi krawędziami są 
szczelnie połączone z dnem urządzenia, a gór¬ 

nymi krawędziami przegród ustalają poziom wo¬ 
dy w komorach, a drugie są szczelnie połączo¬ 
ne z pokrywą i mają dystrybutory absorbowane¬ 
go gazu w pobliżu dna komór pod słupem wody, 
charakteryzuje się tym, że rozdzielacze /17/ 
gazu znajdują się w komorach od drugiej / u / 
do przedostatniej /v/t w trzech przegrodach 
/4, 5, 7/ połączonych z pokrywą 121 znajdują 
się nad lustrem wody trzy otwory przelotowe 
/18, 18, 19/ dla gazu, w komorze /i/ pierw¬ 
szej zawarty jest inżektor /25/, którego kró-
ciec /26/ ssący gaz jest wyprowadzony do prze¬ 
strzeni nad lustrem wody w dalszej komorze na¬ 
sycenia, w czterech przegrodach /8, 9, 10, 11/ 
u ich styku z dnem komór znajdują się otwory 
/28/ przelotowe dla wody, w pokrywie komory 
/Vl/ ostatniej jest króciec /23/ odgazowania 
cieczy. W komorze /vi/ znajduje się ewentual¬ 
nie kolumna wypełniona /21/. /7 zastrzeżeń/ 

A1(21) 279125 (22) 89 04 26 4(51) C03B 

( 7 1 ) BETEILIGUNGEN SORG GMBH TE CO.KG, 
LOHR/MAIN, DE 

(54) Piec szklarski ogrzewany przy użyciu 
regeneratorów 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstruk¬ 
cji pieca szklarskiego o lepszej niż dotychcza¬ 
sowe piece wytopowe sprawności, pozwalającego 
jednocześnie uzyskać szkło o lepszej jakości. 
Piec charakteryzuje się tym, że wloty /l/ oraz 
miejsca wprowadzania mieszanki surowców szklar¬ 
skich znajdują się na węższych bokach wanny,a 
obok znajdują się otwory wylotowe gazów odlo¬ 
towych. Pośrodku w poprzek wanny umieszczone 
jest korytko homogenizacyjne /4/ z bocznym spu¬ 
stem, którego dno /6/ położone jest znacznie 
niżej od dna /7/ sąsiadujących części wytopo-
wych /5/, a obok niego po obu jegp, stronach 
umieszczone są przegrody, których -górne powierz¬ 
chnie /9/ znajdują się tuż ponizej powierzchni 
kąpieli szklanej /10/. /5 zastrzeżeń/ 
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A 2 ( 2 1 ) 283382 (22) 90 01 22 5(51) C03B 

(72) PROZEMAK Przeds ięb io r s two Projektowania 
i Wyposażenia Obiektów Przemysłowych 
Warszawa 

(72) Brzostowski J a n , P i e r z c h a ł a Antoni , 
Wiech Anton i , Lachmirowicz Maciej 

/cM sposób odpylania l i n i i włókna mineral¬ 
nego 

(57) Sposób odpylania l i n i i włókna mineralne¬ 
go przy produkcj i mat lub p ł y t polega na za¬ 
wracaniu zapylonego powietrza z l i n i i do ko-
m r y / l / o s a d c z e j . / l zastrzeżenie/ 

A1(21) 283820 (22) 90 02 16 5(51) C03B 

(31) 07/312,120 (32) 89 02 17 (33) US 
(71) Libbey-Owens-Ford Co. , TOLEDO, US 
(72) Enk Al lan T . , F laugher J e f f r e y R. 

(54) Urządzenie do g i ę c i a szkła płaskiefco 

(57) Urządzenie do g i ę c i a szk ła p łaskiego 
zmontowane j e s t na wózku jezdnym / 3 7 / osadzo
nym na chowanych kółkach / 6 8 / , przystosowa
nych do jeżdżenia po szynach ułożonych po
przecznie do ciągu technologicznego, w wyni
ku czego może on być łatwo wsuwany i wysuwa
ny ze stanowiska roboczego w ciągu t echno lo 
gicznym. Wózek / 3 7 / posiada mechanizm / 6 6 / 
przemieszczający go pionowo między uniesionym 

położeniem jezdnym oraz opuszczonym położeniem 
roboczym oraz mechanizm /67/ centrująco-bloku-
jący pozwalający na prawidłowe ustalenie ele¬ 
mentów prasy i towarzyszących przenośników rol¬ 
kowych /27/ względem przylegających sekcji pod¬ 
grzewającej /2l/ i obróbki termicznej /23/, w 
czasie wsuwania urządzenia /20/ na stanowisko 
robocze. /17 zastrzeżeń/ 

A1(21) 279079 (22) 89 04 21 

(75) Małolepszy Jan, Katowice 

4(51) C04B 

(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania ma¬ 
łych elementów budowlanych 

(57) Sposób polega na tym, że przygotowaną mie¬ 
szankę składającą się z rozdrobnionych odpadów 
mas formierskich w ilości 65 - 90 % wagowych, 
pyłów z cyklonów procesu topienia metali w iloś¬ 
ci 0 - 40 % wagowych, barwnika w ilości 0 - 7 % 
wagowych oraz 8 - 25 % wagowych cementu podaje 
się do zbiornika przejściowego /4/, a następnie 
do mieszarki /l/ ciągłego działania, skąd po 
zmieszaniu z wodą w ilości od 0 - 15 % wagowych 
dozowana jest do formy /l6/ i równomiernie w 
niej rozprowadzana przy użyciu wibratora /11/, 
po czym zagęszczana jest na prasie /s/ pod na¬ 
ciskiem 3,0 - 11,0 MPa, a po rozbrojeniu formy 
/16/ gotowy wyrób przemieszczany jest na miejs-
ce składowania. 

Urządzenie ma mieszarki /l, 5/ ciągłego 
działania wyposażone w dozowniki /2, 6/ i połą¬ 
czone poprzez podajniki /3, 7/ ze zbiorniKami 
/4, 8/. Mieszarki /I, 5/ i prasa /9/ hydraulicz¬ 
na połączone są poprzez przenośniki /13, 14/ z 
urządzeniem /l5/ do podnoszenia i urządzeniem 
/l7/ do opuszczania. /3 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279093 (22) 89 04 24 4(51) C04B 

(71) Zakłady Surowców Ogniotrwałych "GÓRKA", 
Trzebinia 

(72) Grzybowski Aleksander, Straś Władysław, 
Kularczyk Mieczysław, Jamroż Jan, 
Głowacki Zbigniew, Ciupek Wiesław 

(54) Sposób wytwarzania palonki o wysokiej 
zawartości tlenku glinu 

(57) Sposób wytwarzania palonki o wysokiej za¬ 
wartości tlenku glinu przez wypalenie w piecu 
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obrotowym w temperaturze 1650-1750 C szlamu 
palonkowego sporządzonego bądź z rozdrobnio¬ 
nego na sucho tlenku glinu, bądź z tlenku 
glinu przeprowadzonego do postaci szlamu po 
zmieleniu na sucho i rozdrobnionych w obecnoś¬ 
ci wody do postaci szlamu gliny i/lub kaoli¬ 
nu, charakteryzuje się tym, że boksyt surowy 
albo palony i ewentualnie tlenek glinu roz¬ 
drabnia się na sucho, miesza ze szlamem spo¬ 
rządzonym z gliny albo kaolinu lub z gliny i 
kaolinu, homogenizuje składniki do postaci 
szlamu palonkowego i następnie wypala go w 
piecu obrotowym w temperaturze 1650 - 1750 C, 
lub też boksyt surowy albo palony i ewentual¬ 
nie tlenek glinu rozdrabnia się na sucho, 
przeprowadza po rozdrobnieniu w szlam boksy-
towy lub w szlam boksytowo-tlenkowy, miesza 
szlam boksytowy albo szlam boksytowo-tlenko¬ 
wy ze szlamem sporządzonym z gliny albo kao¬ 
linu lub z gliny i kaolinu, homogenizuje skład¬ 
niki do postaci szlamu palonkowego i następ¬ 
nie wypala go w piecu obrotowym w temperatu¬ 
rze 1650 - 175O°C. /2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279139 (22) 89 04 27 4(51) C04B 
(71) Akademia Górniczo Hutnicza im. 

Stanisława Staszica, Kraków; 
Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług 
Technicznych DELMA-TECH Spółka z o.o., 
Kielce 

(72) Stoch Leszek, Świątek Alfred, Gogol 
Brunon, Dąbrowski Jan 

( 54) Sposób wytwarzania wyrobów 
petrurgicznych 

(57) Sposób wytwarzania wyrobów petrurgicz-
nych polegający na topieniu skał magnowych, 
zalaniu masy do form,a następnie krystaliza
cję otrzymanych wyrobów przez kontrolowane 
studzenie charakteryzuje się tym, że topi 
się w sposób ciągły mieszaninę różnych skał 
magmowych w postaci tłucznia o uziarnieniu 
10 - 150 mm i zbliżonych temperaturach to
pienia, korzystnie różniących się nie więcej 
niż 50 - 120 K, przy czym stosunek modułów 
podstawowych 
K. edzie: 

każdych dwóch dowolnie wybranych skał wcho
dzących w skład mieszaniny wynosi 1 : 1 do 
1 : 3, a udziały poszczególnych skał dla 
oczekiwanego składu chemicznego gotowych wy
robów w % wagowych: 39 - 48 5i02, 10-18 A1 2O, 

3-10 Fe2O3, 3,5 - 12 FeO, 10 - 19 CaO, 

6-15 MgO, 1,5-6 Na2O + K2O ustala się 

stechiometrycznie. 
W miejsce części skał wprowadza się odpa

dy przemysłowe lub produkty uboczne pochodze
nia mineralnego takie jak: żużle hutnicze, 
żużle stalownicze, żużle pomiedziowe, popioły 
lotne, odpady poflotacyjne. 

Do mieszaniny surowców wprowadza się 
0,5 - 20 % wagowych składników korygujących 
lepkość i zdolność krystalizującą stopu takich 
jak: ruda chromitowa, ruda żelaza, rudy tyta
nowe, fluoryt, apatyt, fosforyt, wapienie, 

dolomity, iły, łupki ilaste jak również 0,1-
-12% wagowych dodatków regulujących potencjał 
oksydacyjno-redukcyjny stopu, takich jak siar-
czan lub azotan amonu, siarczan wapnia, azotan 
sodu, węgiel, koks, węglik krzemu. 

/5 zastrzeże^ 

A1(21) 282671 (22) 89 12 06 5(51) C04B 
(71) Zakłady Chemiczne ALWERNIA, Alwernia 
(72) Bieda Władysław, Boroń Kazimierz, 

Stachańczyk Andrzej, Malina Ewa 

(54) Koklinkier magnezjowo-wapniowo-chromitowy 
i sposób wytwarzania koklinkieru magnezo-
wo-wapniowo-chromitowego 

(57) Koklinkier składa się z 35 - 55 % wagowych 
magnezytu spieczonego o zawartości powyżej 85 % 
wagowych MgO, 0 - 20 % wagowych odsiewek rudy 
chromitowej o zawartości poniżej 48 % wagowych 
Cr20, oraz 40 - 50 % wagowych odpadów pochromo-
wych o zawartości 10 - 11 % wagowych Cr20,, 
25 - 30 % wagowych MgO, 20 - 26 % wagowych CaO, 
9 - 10 % wagowych Fe2O3, 7 - 9 % wagowych AlpO, 
i 8 - 11 % wagowych SiO2. Sposób wytwarzania 
koklinkieru polega na zmieszaniu składników, na¬ 
stępnie zbrykietowaniu i wypaleniu brykietów w 
temperaturze 1600 - 1750°C. /2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279208 (22) 89 04 28 4(51) C05C 
(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Łaszkiewicz Bogumił, Wcisło Paweł, 

Domasik Barbara, Jędrzejczak Jolanta, 
Krajewski Krzysztof 

(54) Sposób wytwarzania nawozu azotowego o 
przedłużonym działaniu 

(57) Sposób wytwarzania nawozu zawierającego: 
składnik organiczny w postaci torfu, kory, węg¬ 
la brunatnego lub polimeru celulozowego, skład¬ 
nik wapniowy w postaci popiołu węgla brunatne¬ 
go oraz składnik azotowy w postaci mocznika w 
formie spowolnionej, charakteryzuje się tym, że 
składnik organiczny poddaje się homogenizacji 
w mieszalniku w temperaturze powyżej 10 C, w 
czasie nie krótszym niż 30 minut, po czym wpro¬ 
wadza się do mieszalnika mocznik w ilości nie 
mniejszej niż 2096 wagowych w przeliczeniu na 
suchą masę składnika organicznego oraz katali¬ 
zator w postaci soli metali, kwasów nieorganicz¬ 
nych lub organicznych, tlenków metali i wodoro¬ 
tlenków metali, w ilości nie mniejszej niż 0,# 
wagowych, a następnie uzyskaną mieszaninę pod¬ 
daje się mieszaniu w czasie nie krótszym niż 
15 minut w temperaturze powyżej 20 C, po czyn 
wprowadza się popioły węgla brunatnego w ilości 
co najmniej 5 % wagowych w odniesieniu do skład-
nika organicznego i całość poddaje ogrzewaniu 
w temperaturze powyżej 130°C w czasie powyżej 
30 minut, a po zakończeniu procesu ogrzewania 
otrzymany nawóz poddaje się w znany sposób roz-
drabnianiu lub granulacji. /l zastrzeżenie/ 
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A1(21) 279151 (22) 89 04 27 4(51) C05F 
(71) Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i 
Ściekowej BIPROWOD, Warszawa; 

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne 
POLFA, Warszawa 

(72) Pikała Mieczysław, Morawska Ewa, Suska 
Alicja, Kapczyńska Irena, Szewczak 
Romuald 

(54) Sposób unieszkodliwiania i utylizacji 
biomasy odpadowej z produkcji anty¬ 
biotyków i innych substancji biologicz¬ 
nie czynnych otrzymywanych metodami 
biosyntezy 

(57) Sposób polega na rozproszeniu biomasy 
odpadowej na wypełniaczach strukturotworczych, 
którymi są: sieczka, trociny, torf, miał węg¬ 
la brunatnego, rozdrobniona kora drzewna lub 
ich mieszanina, korzystnie w stosunku 1:1, a 
następnie na układaniu produktu w pryzmy i 
napowietrzaniu. /3 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279158 (22) 89 04 26 4(51) C05G 
(71) Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy 
(72) Dankiewicz Maria, Sas Józef, Skowroński 

Bolesław, Czuba Roman, Malczewski 
Zbigniew, Ziębińska Monika, Wisz 
Aleksandra 

(54) Sposób wytwarzania płynnego koncentratu 
nawozowego 

(57) Sposób polega na tym, że wodne roztwory 
makroskładników nawozowych tj. azotu i/lub 
potasu i/lub fosforu i/lub magnezu miesza się 
z substancjami organicznymi pochodzenia roś¬ 
linnego, którymi są odpady podestylacyjne prze¬ 
mysłu spirytusowego i/lub gorzelnicze wywary 
ziemniaczane i/lub podestylacyjne wywary prze¬ 
mysłu owocowego, zawierające m.in. kwasy kar-
boksylowe, betainę, aminokwasy i węglowodany, 
po czym do tak przygotowanej mieszaniny doda¬ 
je się sole lub inne związki pierwiastków mi¬ 
kroelementowych i całość miesza do całkowite¬ 
go rozpuszczenia z ewentualnym nieznacznym 
podgrzewaniem, otrzymując klarowne roztwory 
koncentratów nawozowych. /2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 278974 (22) 89 04 19 4(51) C07C 

(71) PAN, Instytut Chemii Organicznej, 
Warszawa 

(72) Balicki Roman, Krzemińska Alicja, 
Styczyńska Bogumiła, Sobótka Wiesław 

(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
benzoiloarylomocznika 

(57) Sposób wytwarzania nowych pochodnych ben¬ 
zoiloarylomocznika o ogólnym wzorze 1, w któ¬ 
rym X i X takie same lub różne oznaczają atom 
wodoru, grupę trifluorometylową, grupę alko-
ksylową o 1-4 atomach węgla lub atom fluorowca, 
natomiast R i R takie same lub różne oznacza-
3$ grupę trifluorometylową, nitrową lub atom 
fluorowca w położeniu -or to , -meta lub -para 

pierścienia aromatycznego polega na tym, że 
2,6-dipodstawione pochodne benzoiloizocyjania-
nu o wzorze 2, w którym X i x" mają wyżej po¬ 
dane znaczenie poddaje się reakcji z aminami 
aromatycznymi o wzorze 3, w którym R i R ma¬ 
ją wyżej podane znaczenie w inertnym rozpusz¬ 
czalniku. 

Nowe związki wykazują aktywność owadobój¬ 
czą, hamując wzrost chityny w organizmach owa¬ 
dów, / l zastrzeżenie/ 

A1(21) 279027 (22) 89 04 19 4(51) C07C 
(71) Akademia Techniczno-Rolnicza 

im.J.J.Śniadeckich, Bydgoszcz 
(72) Kucybyła Zdzisław, Kozłowski Kazimierz 

(54) Sposób wytwarzania 2,4.6-tr ichloroanil iny 

(57) Sposób polega na tym, że chlorowaniu pod¬ 
daje się o-chloroanilinę w chlorowanych roz¬ 
puszczalnikach organicznych, korzystnie o-dich-
lorobenzenie powszechnie znanymi czynnikami chlo¬ 
rującymi, korzystnie gazowym chlorem. 

Sposób znajduje zastosowanie w syntezie 
pochodnych 2-pirazolin-5-onu a także może zna¬ 
leźć zastosowanie w przemyśle barwników. 

/l zastrzeżenie/ 

A1(21) 279180 (22) 89 04 28 4(51) C07C 

(71) Uniwersytet Warszawski, Warszawa 
(72) Płotczyk Wincenty, Opalińska Teresa, 

Resztak Andrzej, Szymański Andrzej 

(54) Sposób wytwarzania acetylenu 

(57) Sposób wytwarzania acetylenu z metanu lub 
gazu ziemnego o zawartości co najmniej 90 % ob¬ 
jętościowych metanu polega na reakcji piroli-
tycznej metanu w strumieniu plazmy wodorowej 
powstałej w łuku elektrycznym z anodą w postaci 
dyszy, przy czym proces prowadzi się przy śred¬ 
nicy anody-dyszy powyżej 10 mm, stosunku energii 
strumienia plazmy do objętości metanu wynoszą¬ 
cym 3-7 kWh/m , stosunku objętości metanu do 
sumy objętości metanu i wodoru co najmniej 40 % 
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i stosunku energii użytecznej reaktora do ob¬ 
jętości strumienia przepływu gazów poreakcyj¬ 
nych powyżej 1 kWh/m3. /l zastrzeżenie/ 

A1(21) 282840 (22) 89 12 18 5(51) C07C 

(31) 6484/88 (32) 88 12 19 (33) HU 
( 71) ORSZÂGOS "FREDERIC JOLIOT-CURIE" 

SUGÁRBIOLÓGIAI ÉS SUGÁREGÉSZSÉGUGYr 
KUTATÓ INTEZET, Budapeszt, HU 

(54) Diagnostyczny zestaw odczynników prze¬ 
znaczony do znakowania technetem 99mTc 

(57) Diagnostyczny zestaw odczynników przezna¬ 
czony do znakowania technetem " m T c , zawierają¬ 
cy addukt soli, metalu z izonitryloeterem o 
wzorze CN-R-OR', W którym R oznacza grupę al-
kilenową Cp-Cfi o łańcuchu prostym lub rozgałę¬ 
zionym ewentualnie podstawioną, a R' oznacza 
grupę alkilową C,-C^ o łańcuchu prostym lub 
rozgałęzionym lub mieszaninę takich adduktów 
oraz 0,03 - 1,0 części wagowych środka redu¬ 
kującego w stosunku do wagi adduktu zawiera 
ponadto 0 , 5 - 5 części wagowych antyutlenia-
cza w stosunku do wagi adduktu, co najmniej 
10 części wagowych w stosunku do wagi adduktu, 
sacharydu i/lub aminokwasu o wzorze 
H2H-/CH2/n-COOH, gdzie n oznacza liczbę cał¬ 
kowitą od 1 do 4 oraz bufor w ilości potrzeb¬ 
nej do doprowadzenia pH do wartości 4-6 wów¬ 
czas, gdy diagnostyczny zestaw odczynników 
rozpuszcza się w wodzie. /l zastrzeżenie/ 

A2(21) 283476 (22) 90 01 25 5(51) C07C 
(71) Polska Akademia Nauk, Instytut Niskich 

Temperatur i Badań Strukturalnych im. 
W.Trzebiatowskiego, Wrocław 

(72) Oganowski Waldemar, Klimkiewicz Roman 

(54) Sposób otrzymywania styrenu 

(57) Sposób polega na podawaniu gazowej mie¬ 
szaniny reakcyjnej, składającej się z etylo-
benzenu, tlenu i wody w stosunku objętościowym 
1 : 1-2,5 : 15 - 22, i jej odwodornieniu w obec-
ności znanego katalizatora. Proces prowadzi się 
w temperaturze 480 - 550 C, z prędkością obję¬ 
tościową przepływu mieszaniny reakcyjnej od 
15000 do 46000 h"1. /2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 283877 (22) 90 02 20 5(51) C07C 
(31) 89/02468 (32) 89 02 21 (33) FR 
(71) Rhône-Poulenc Chimie, Courbevoie, FR 
(54) Sposób wytwarzania dinitrotoluenów 

(57) Sposób wytwarzania dinitrotoluenu pole¬ 
gający na reakcji mononitrotoluenu i kwasu 
azotowego charakteryzuje się na tym, że reak¬ 
cję prowadzi się w obecności siarczanu metalu 
i ewentuałnie w obecności rozcieńczalnika wy¬ 
branego spośród perfluorowanych /pol i /cykloal-
kanów zawierających 5-12 atomów węgla i perflu-
orotoluenu, /10 zastrzeżeń/ 

A2(21) 283323 (22) 90 01 17 5(51) C07o 

(71) FILOFARM Chemiczno-Farmaceutyczna 
Spółdzielnia Pracy, Bydgoszcz 

(72) Trzebiński Janusz, Sadoch Zbigniew, 
Skibiński Zdzisław 

(54) Sposób otrzymywania 2-bromo-«C-ergokryp-
tyny 

(57) Sposób polega na tym, że cL -ergokrypty. 
nę w roztworze dioksanu poddaje się bromowaniu, 
przy pomocy N-bromoimidu kwasu bursztynowego 
lub innego łagodnie działającego czynnika bro¬ 
mującego, wobec trójbromku glinu jako ka ta l i^ . 
tora i nadtlenku benzollu jako inicjatora rodm. 
kowego. Syntezę, oczyszczanie i izolację 2-bro-
mo- X-ergokryptyny prowadzi się bez dostępu 
światła dziennego. /3 zastrzeżenia/ 

A1(21) 278966 (22) 89 04 18 4(51) C07P 
(71) Instytut Przemysłu Organicznego, 

Warszawa 
(72) Jaroń Antoni, Jasik Marta, Kaczorowski 

Krzysztof, Koperska Mirosława, 
Kwiatkowski Marian, Petryka Marek, 
Wyrzykowska Urszula 

(54) Sposób wytwarzania N-fosfonometylo-
glicyny 

(57) Sposób polega na tym, że syntezę N-fosfo-
nometyloglicyny prowadzi się w kaskadzie dwóch 
reaktorów pracujących w sposób ciągły, przy 
czym w pierwszym reaktorze otrzymuje się N-hy-
droksymetyloglicynian sodowy, który w drugim 
reaktorze reaguje z fosforynem trietylowym do 
N-dietylofosfonometyloglicynianu sodowego i 
jednocześnie odbiera się alkohol etylowy. Czas 
przebywania reagentów w reaktorach wynosi: w 
pierwszym - 2 + 2 0 min. w temperaturze 273*>27K| 
a w drugim 1 + 1 0 min. w temperaturze 363*36*. 
Następnie po zakwaszeniu N-dietylofosfonomety-
loglicynianu sodowego kwasem solnym przeprowa¬ 
dza się f i l t r ac j ę mieszaniny poreakcyjnej, w 
wyniku której oddziela się osad chlorku sodu, 
a resztę kwasu pozostałego po destylacji zobo¬ 
jętnia się do pH 1,8+ 2,1 i prowadzi się kry¬ 
stal izację N-fosfonometyloglicyny. 

/2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 282417 (22) 89 11 22 5(51) C07F 

(31) 07/276,186 (32) 88 11 23 (33) US 
(71) American Cyanamid Company, Wayne, US 
(54) Sposób wytwarzania pochodnych azabicyklo-

alkenu 
( 57) Sposób wytwarzania pochodnych azabicyklo-
alkenu o wzorze ogólnym 5, w którym R,, R̂ » Ry 
Rg, Ry i Rg każdy niezależnie oznacza atom wo¬ 
doru, grupę alkilową o 1-4 atomach węgla, gru¬ 
pę CgHc lub grupę N02, Y oznacza grupę COOR» 
grupę CON/R 1 / 2 lub grupę CN, w których R i ^ 
każdy niezależnie oznacza atom wodoru lub gru¬ 
pę alkilową o 1-4 atomach węgla, polega na ty«» 
że związek o wzorze H2N-CH2-Y, w którym Y na 
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wyżej podane znaczenie , poddaje s i ę r e a k c j i 
z formaldehydem i związkiem cyklopentad ie -
nowym o wzorze ogólnym 6, w którym R^, R^, 
R5, Rf-t R7 i R a toaj^ wyżej podane znaczenie , 

obecności niewodnego kwasu. Wytworzone 
związki są produktami pośrednimi przy o t r z y 
mywaniu N-fosfonometyloglicyny. 

/ 2 z a s t r z e ż e n i a / 

A1(21) 284973 (22) 90 04 27 5(51) C07K 

(31) 346,181 (32) 89 04 28 (33) US 
(71) Pfizer Inc. , Nowy Jork, US; Natural 

Product Sciences Inc., Salt Lake City, 
US 

(54) Sposób wytwarzania poliamin i 
polipeptydów 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wy¬ 
twarzania poliamin i polipeptydów występu¬ 
jących w jadzie pająka Agelenopsis apeřta 
polegający na tym, że w zależności od wytwa¬ 
rzanego związku pełny jad pająka eluuje się 
z kolumny C-18 Vydac z szybkością 15 ml/mi¬ 
nutę, stosując program liniowego gradientu 
układu rozpuszczalników i zbiera się frak¬ 
cję schodzącą z kolumny w wymaganym czasie, 
po czym ewentualnie liofilizuje się tę frak¬ 
cję zawiesza w wodzie i liofilizuje z wody, 
albo dokonuje się syntezy i ewentualnie 
przekształca się w sole. Związki te są anta¬ 
gonistami neuroprzekaznikow z grupy pobudza¬ 
jących aminokwasów i/lub blokują kanały wap¬ 
niowe w komórkach różnych organizmów. 

/2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 281882 (22) 89 10 18 5(51) C08F 

(31) 8905846 (32) 89 04 27 (33) FR 
(71) BP Chemicals Limited, Londyn, GB 
(72) Dumain Andre, Engel Jean, Havas Laszlo 

(54) Sposób ciągłej polimeryzacji ^.-olefin 
w fazie gazowej w obecności retardera 
aktywności 

(57) Sposób ciągłej polimeryzacji jednego, 
lub większej ilości związków <£ -olefinowych 
w fazie gazowej w reaktorze ze złożem flui¬ 
dalnym i/lub mechanicznie mieszanym, z uży¬ 
ciem katalizatora i retardera aktywności po¬ 
lega na tym, że polimeryzację prowadzi się 
Przez doprowadzenie katalizatora na bazie me¬ 
talu przejściowego należącego do grupy IV, V 
lub vi układu okresowego pierwiastków, do 
kontaktu ze związkiem «-olefinowym lub 

o^-olefinami oraz bardzo małą ilością retar¬ 
dera aktywności, który wprowadza się do reak¬ 
tora w sposób ciągły, z szybkością zmieniają¬ 
cą się w czasie tak, aby utrzymać zasadniczo 
stałą albo szybkość polimeryzacji, albo zawar¬ 
tość metalu przejściowego w wytworzonym poli¬ 
merze. /9 zastrzeżeń/ 

A1(21) 285033 (22) 90 04 30 5(51) C08G 
(71) Ośrodek Badawcze-Rozwojowy Stosowania i 

Obróbki Tworzyw Sztucznych "Proplast", 
Poznań 

(72) Stranc Wojciech, Szubert Piotr, 
Jakubowski Leonard, Kelar Krystyna 

(54) Sposób modyfikacji poliamidu anionowego 

(57) Sposób polega na tym, że do 100 części 
wagowych £. - kaprolaktamu dodaje się do 8 czę¬ 
ści wagowych elastomeru poliuretanowego i pow¬ 
stałą mieszaninę poddaje się procesowi aktywo¬ 
wanej polimeryzacji anionowej przy użyciu zna¬ 

nych inicjatorów i aktywatorów. 
/3 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279042 (22) 89 04 22 4(51) C08J 
(71) Wyższa Szkoła Pedagogiczna 

im. Powstańców śląskich, Opole 
(72) Daszkiewicz Zdzisław, Sudoł Marek, 

Borecki Józef, Kyzioł Janusz 
(54) Sposób stabilizacji termooksydacyjnej 

polietylenu 

(57) Sposób stabilizacji termooksydacyjnej 
polietylenu, przez wprowadzenie do polietylenu 
antyutleniaczy w ilości 0,05-0,50 części wago¬ 
wych w stosunku do polietylenu, charakteryzu¬ 
je się tym, że jako antyutleniacze stosuje 
się pochodne 1-aminokarbazolu o wzorze ogól¬ 
nym 1 lub pochodne 3-aminokarbazolu o wzorze 
ogólnym 2, w których R- oznacza wodór, alkil 
lub benzyl a R~ oznacza wodór i/lub alkil, 

/l zastrzeżenie/ 

A1(21) 285425 (22) 90 05 30 5(51) C08J 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. 

Stanisława Staszica, Kraków 
(72) Czapla Adam, Jachimowski Mieczysław, 

Zych Ryszard 
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(54) Sposób wytwarzania powłok wielowarstwo
wych, tlenkowych i metalicznych, na fo-
liach z tworzyw sztucznych 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że roz¬ 
pylanie prowadzi się kolejno z co najmniej 
dwóch magnetronowych katod /5, 6/, wyposażo¬ 
nych w targety z różnych materiałów, w warun¬ 
kach odprowadzania składowej elektronowej prą¬ 
du anodowego do polaryzowanego dodatnio do 
150 V elektrostatycznego ekranu 171 oraz z 
ograniczeniem strumienia emitowanych cząste¬ 
czek do wymiarów poprzecznych nie większych 
niż wymiary powierzchni czynnej targetu. Ogra¬ 
niczenie to uzyskuje się przez odpowiednie 
zwymiarowanie otworów wyjściowych IBI W ścia¬ 
nie czołowej ekranu 171 przesłaniającej prze¬ 
strzeń między katodą /5, 6/ i folią /I/. Jako 
pierwszą napyla się warstwę tlenkową. 

/3 zastrzeżenia/ 

A1(21) 278930 (22) 89 04 17 5(51) C08L 
(71) Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 

Warszawa; Rejon Dróg Publicznych, 
Mińsk Mazowiecki 

(72) Alama Kazimierz, Bańkowski Maciej, 
Dróżdż Janusz, Jabłoński Konrad, 
Tułodziecki Antoni, Zawadzki Janusz 

(54) Drogowa mieszanka mineralno-bitumiczna 
i sposób wytwarzania drogowej mieszan¬ 
ki mineralno-bitumicznej 

(57) Drogowa mieszanka mineralno-bitumiczna, 
w której objętość wypełniacza nie przekracza 
40 % objętości lepiszcza, charakteryzuje się 
tym, że jako wypełniacz zawiera popiół lotny 
pochodzący ze spalania pyłowego węgla kamien¬ 
nego, mający ponad 60 % wagowych ziarn mniej¬ 
szych od 0,075 mm i zawierający węgiel - po¬ 
niżej 5 % wagowych, tlenek wapnia CaO poniżej 
15 % wagowych, dwutlenek krzemu SÍO2 powyżej 
50 # wagowych i tlenek glinu A ^ O , poniżej 
35 % wagowych, a lepiszcze bitumiczne korzyst¬ 
nie zawiera dodatek powierzchniowo czynny ka¬ 
tionowy w ilości 0,05 - 1,0 % masy lepiszcza. 

Sposób wytwarzania mieszanki polega na 
tym, że miesza się składniki mieszanki po do¬ 
daniu lepiszcza ewentualnie z dodatkiem ka-
tionowo czynnym. /4 zastrzeżenia/ 

A1(21) 278971 (22) 89 04 19 4(51) C08L 
(71) Instytut Przemysłu Gumowego "Stomil", 

Piastów 
(72) Lipińska Maria B., Skórski Wojciech J. 
(54) Mieszanka gumowa na wyroby o zwiększonej 

odporności na działanie pestycydów 
(57) Mieszanka gumowa wykonana z kauczuków syn¬ 
tetycznych, kwasu stearynowego, sadzy piecowej, 
tlenku cynkowego, tlenku magnezowego, 2-merka-
ptobenzotiazolu, polimeru 2,2t4-trimetylo-l,2-dihydrochinoliny, sebacynianu dioktylowego, izo-
cyjanuranu triallilowego i nadtlenku dikumytu, 
charakteryzuje się tym, że zawiera w swoim skł«. 
dzie kauczuk butalienowo-akrylonitrylowy o za¬ 
wartości akrylonitrylu powyżej 45 % w ilości 
50 - 70 części wagowych oraz uwodorniony kau¬ 
czuk butadienowo-akrylonitrylowy o stopniu uwo¬ 
dornienia powyżej 95 % w ilości 30 - 50 części 
wagowych na 100 części wagowych kauczuków. 

/l zastrzeżenie/ 

Al(2l) 279098 (22) 89 04 25 4(51) C08L 
(71) Spółdzielcze Zespoły Inżynierskie 

"ENERGOTECHNIKA", Warszawa 
(72) Gajewska Halina, Dyźakowska-Liput 

Magdalena 
(54) Ciekła kompozycja epoksydowa 
(57) Ciekła kompozycja epoksydowa zawiera w 
swym składzie dianową żywicę epoksydową o licz¬ 
bie epoksydowej od 0,52 do 0,56 w ilości 100 
części wagowych oraz eter etylowy glikolu mono-
etylenowego i/lub dwuetylenowego i/lub eter me¬ 
tylowy glikolu dwuetylenowego i/lub trójetyle¬ 
nowego i/lub eter butylowy glikolu monoetyleno-
wego i/lub dwuetylenowego w ilości od 5 do 40 
części wagowych. Wymienione etery stanowią roz¬ 
cieńczalnik nieaktywny i stosuje się je w roz¬ 
tworze z utwardzaczem, którym jest addukt żywi¬ 
cy epoksydowej i polimetylenodwuaniliny w iloś¬ 
ci od 25 do 50 części wagowych. 

/l zastrzeżenie/ 

A1(21) 279163 (22) 89 04 26 4(51) C08L 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Przemysłu Izolacji Budowlanej, Katowice 
(72) Iwańczyk Halina, Misicka Krystyna, 

Peczot Krystyna, Stefaniuk Jerzy, 
Zajączkowski Jerzy, Kilarski Rajmund, 
Germaniuk Krzysztof 

(54) Sposób otrzymywania masy do izolacji 
przeciwwilgociowej 

(57) Sposób polega na tym, że do 50 - 80 % wa¬ 
gowych asfaltu dodaje się 5 - 10 % wagowych 
lateksu kauczuku syntetycznego, a następnie po 
odparowaniu wody dodaje się 0 - 6 % wagowych 
roztworu polipropylenu ataktycznego w oleju mi¬ 
neralnym i 1 - 5 % wagowych inhibitora korozji, 
a na końcu 1 - 11 % wagowych wypełniacza mine¬ 
ralnego i całość miesza się około 1 godziny. 

/2 zastrzeżenia/ 
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A2(21) 283443 (22) 90 01 24 5(51) C09B 

(71) ORGANIKA Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu Barwników, Zgierz 

(72) Kujawski Andrzej, Szuster Lucjan, Prus 
Stanisław, Wróbel Józef, Olma Marek 

(54) Sposób otrzymywania nowego środka do 
barwienia skory 

(57) Sposób otrzymywania nowego środka do 
barwienia skóry, zawierającego mieszaninę 
barwników tetrakisazowych o wzorach 1-3, po¬ 
lega na tym, że tetrazuje się kwas 4 ,4 ' -d ia-
minodifenyloamino-2-sulfonowy i sprzęga uzy¬ 
skany związek tetrazoniowy z kwasem 1-aminc— 
-8-naftolo-3,6-disulfonowym, po czym tetra¬ 
zuje się wytworzony barwnik disazowy o wzo¬ 
rze 4 i sprzęga otrzymany związek tetrazo¬ 
niowy z mieszaniną rezorcyny i m-aminofenolu. 
Wytworzony środek barwi skóre na kolor czarny, 

/ I zastrzeżenie/ 

A2(21) 283444 (22) 90 01 24 5(51) C09B 

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

(72) Kujawski Andrzej, Szuster Lucjan, Prus 
Stanisław, Wróbel Józef, Olma Marek 

(54) Sposób otrzymywania nowego środka do 
barwienia skory 

(57) Sposób otrzymywania nowego środka do bar¬ 
wienia skóry, zawierającego mieszaninę barw¬ 
ników tetrakisazowych o wzorach 1-3, polega na 
tym, że tetrazuje się kwas 4,4'-diaminodifenylo-
amino-2-sulfonowy i sprzęga uzyskany związek 
tetrazoniowy z kwasem l-amino-8-naftolo-3,6-
disulfonowym, po czym tetrazuje się wytworzony 

barwnik disazowy o wzorze 4 i sprzęga otrzy¬ 
many związek tetrazoniowy z mieszaniną rezor¬ 
cyny i m-fenylenodiaminy. Wytworzony środek 
barwi skórę na kolor czarny, / l zastrzeżenie/ 

A2(21) 283445 (22) 90 01 24 5(51) C09B 
(71) "ORGANIKA" Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Przemysłu Barwników, Zgierz 
(72) Kujawski Andrzej, Szuster Lucjan, Prus 

Stanisław, Wróbel Józef, Olma Marek 

(54) Sposób otrzymywania nowego środka do 
barwienia skory 

(57) Sposób otrzymywania nowego środka do bar¬ 
wienia skóry, zawierającego mieszaninę barwni¬ 
ków tetrakisazowych o wzorach 1-3, polega na 
tym, że tetrazuje się kwas 4,4'-diaminodifeny-
loamino-2-sulfonowy i sprzęga uzyskanv związek 
tetrazoniowy z kwasem l-amino-8-naftolo-3,6-
disulfonowym, po czym tetrazuje się wytworzony 
barwnik disazowy o wzorze 4 i sprzęga otrzyma¬ 
ny związek tetrazoniowy z mieszaniną rezorcyny 
i m-toluenodiaminy. Wytworzony środek barwi 
skórę na kolor czarny. / l zastrzeżenie/ 
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A1(21) 278178 (22) 89 03 13 4(51) C09D 

(75) Łukasiewicz Eugeniusz, Warszawa; 
Lęgęć Jan, Pruszków; 
Mundzik Zbigniew K., Warszawa; 
Nowakowski Janusz, Warszawa; 
Jakrzewski Wojciech, Warszawa 

(54) środek powłokowy lub uszlachetniajacy 
do farb i lakierów 

(57) Środek składający się z dwóch składników, 
z których jeden jest utworzony z 10 do 90 % 
mieszaniny zawierającej frakcję liniową reak¬ 
tywnego oleju silikonowego i ester alkilokrze-
mowy i z 90 do 10 % mieszaniny zawierającej 
ewentualne dodatki oraz rozpuszczalnik a dru¬ 
gi składnik stanowi mieszanina soli organicz¬ 
nej metalu ciężkiego w ilości 10 do 30 %, do¬ 
datków w ilości 0 do 2 % oraz rozpuszczalnik 
organiczny, przy czym stosunek ilościowy skład¬ 
nika pierwszego do składnika drugiego wynosi 
od 10:1 do 10:4 charakteryzuje się tym, że 
stosunek ilościowy frakcji liniowej reaktyw¬ 
nego oleju silikonowego do estru alkilokrze-
mowego wynosi od 1:0,4 do 1:10. 

/l zastrzeżenie/ 

A1(21) 278717 (22) 89 04 06 4(51) C09K 
(71) Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu 

Organicznego " ORGANIKA-ROKITA", 
Brzeg-Dolny 

(72) Bucki Zenon, Przondo Jan, śniegórska 
Walentyna, Szkoła Benedykt, Bogdańska 
Hanna 

(54) Środek pomocniczy o działaniu wyrównu¬ 
jącym przy barwieniu poliestrowych 
surowców włókienniczych 

(57) Środek składa się 7 do 10 części wago¬ 
wych soli sodowej kwasu dodecylobenzenosul-
fonowego, 12 do 20 części wagowych oksyetyle-
nowanego 30 do 50 molami tlenku etylenu trój-
glicerydu kwasu rycynolowego, 20 do 28 częś¬ 

ci wagowych dwubutylowego estru kwasu ftalo¬ 
wego, 20 do 23 części wagowych oksyetylenowa.-
nego 1 do 3 molami tlenku etylenu alkoholu o 
zawartości 4 do 8 atomów węgla w cząsteczce, 
25 do 35 części wagowych wody. 

/I zastrzeżenie/ 

Al(2l) 279077 (22) 89 04 21 4(51) C10B 

(71) Biuro Projektów Przemysłu 
Koksochemicznego "KOKSOPROJEKT", 
Zabrze 

(72) Wypich Lucjan, Kasperek Joachim, 
Malcher Jacek, Marszałek Jaremi, 

(54) Urządzenie do zmniejszania emis.ji zanie¬ 
czyszczeń pyłowo-gazowych na baterii 
pieców koksowniczych 

(57) Urządzenie posiada okap odsysający, przy 
czym okap IH zaopatrzony jest w ruchomą ssaw-
kę składającą się z szeregu żaluzjowych elemen¬ 
tów /3/ zawieszonych na cięgnach /4/ o stałej 
długości przemieszczających się po ustalonych 
rolkach /5/ i zamocowanych od dołu do prosto¬ 
kątnej ramy /6/. /l zastrzeżenie/ 

A1(21) 279168 (22) 89 04 26 4(51) C10L 

(71) 
(72) 

Politechnika Gdańska, Gdańsk 
Kawalec Bożena, Sulma Romuald 

(54) Sposób i urządzenie do nanoszenia roz¬ 
tworu addytywu niskociasowego na powierzch¬ 
nię ziaren węgla przeznaczonego do 
spalania 

(57) Sposób polega na tym, że ziarna węgla roz¬ 
drabnia się do wielkości ziaren o średnicy nie 
większej niż 3 mm, następnie na opadające gra¬ 
witacyjnie ziarna, znajdujące się w ruchu obro¬ 
towym wokół własnej osi rozpyla się roztwór ad¬ 
dytywu niskomasowego w postaci drobnych krope¬ 
lek. 

Urządzenie ma komorę przejściową /3/, któ¬ 
ra w ścianie bocznej ma pneumatyczną dyszę zbież-
ną /4/. Wlot dyszy /4/ połączony jest poprzez 
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rotater /5/ ze sprężarką powietrza /6/ z za
irem /7'* ^ e d n o c z e s n i e w bocznej ścianie dy-
*° /k/ znajduje się wlot połączony poprzez sZlaoetr /3/ z pompą addytywu niskomasowego /q/ z zaworem trójdrożnym /10/. 
'' /3 zastrzeżenia/ 

A1(21) 278935 (22) S9 04 16 4(51) C10M 
A01N 

(75) Szczepaniak Stanisław, Kielce 

(54) Środek biobójczy do cieczy chłodząco-
smarujących 

(57) Środek zawiera 5-50 części wagowych mo-
noamidu kwasu alkenobursztynowego o ogólnym 
wzorze 1, zobojętnionego metalem alkalicznym 
i/lub alifatyczną i / lub heterocykliczną ami-
ną i/lub alkanoloaminą i / lub estrami alkano-
loaminowymi kwasu borowego i / lub fosforowego 
i/lub cyjanurowego, w którym to wzorze 1, R, 

oznacza atom wodoru, fluoru, bromu lub grupę 
-C»N, -COOH, - COOR, w której R jes t resztą 
alkoholową lub wieloalkoholem o 1-4 atomach 
węgla, R2 i FU są niezależnie wodorem, a lk i -
lem lub hydroksyalkilem o zawartości 1 - 1 0 
atomów węgla lub też Rż i R3 łącznie z azotem 
tworzą pięcio- lub sześcioczłonowy pierścień 
heterocykliczny, a n+m jes t liczbą całkowitą 
o wartości od 5 do 25, zawiera też 1 - 2 0 czę¬ 
ści wagowych dwusiarczku bistiokarbamylu o 
ogólnym wzorze 2, w którym R, j e s t alkilem o 
1 - 4 atomach węgla, oraz zawiera 0,5 - 10 
części wagowych związków heterocyklicznych o 
ogólnym wzorze > 3, w którym R,- oznacza atom 
siarki, tlenu, selenu lub grupę =NH, Rg, Ry, 
RQ oznaczają niezależnie atom wodoVu, grupę al¬ 
kilową lub hydroksyalkilową o zawartości 1-4 
atomów węgla, zaś p jes t liczbą całkowitą 2 
lub 3 i zawiera także 2 0 - 8 0 części wagowych 
kopolimerów blokowych tlenku propylenu i ety¬ 
lenu o ciężarze cząsteczkowym większym od 
2000, o ogólnym wzorze 4, w którym x oznacza 
liczbę całkowitą 50 - 500 zaś y liczbę całko¬ 
witą 10 - 100. / l zastrzeżenie/ 

A1(21) 278949 (22) 89 04 17 4(51) C10M 

(71) Fabryka Narzędzi "KUŹNIA", Sułkowice 
(72) Klimkiewicz Bogdan,Szyndler Robert, 

Kubiński Wiktor, Podmokły Leon, Wątorek 
Waldemar 

(54) Smar Rrafitowo-wodny 

(57) Smar charakteryzuje się tym, że zawiera 
wodę w ilości ir.in. 60 części wagowych, grafit 
mielony czarny w ilości od 12 do 20 części wa¬ 
gowych, bentonit w ilości od 10 do 15 części 
wagowych, szkło wodne w ilości max. 1 części 
wagowej, olej wysokorafinowany w ilości od 2 
do 3 części wagowych oraz olej syntetyczny na 
bazie estrów kwasów tłuszczowych i wysokoczą-
steczkowych polioksyalkilenodoli w ilości od 1 
do 3 części wagowych. /l zastrzeżenie/ 

A1(21) 279207 (22) 89 04 28 4(51) C12N 

(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Galas Edward, Trzmiel Tadeusz, Szczęsna 

Mirosława, Walenciak Jolanta 
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(54) Sposób otrzymywania asporogennych 
"szczepów bakteri i Bac i l lus 

(57) Sposób polega na tym, że materiał po mu-
tagenizacj i bakteri i Bac i l lus wysiewa s i ę na 
podłoże indukujące przetrwalnikowanie, zawie
rające enzymatyczny hydrolizat s o i , KH2PO-, 
/NH^/pSO., tiaminę i mikroelementy. Następnie 
poddaje s i ę go inkubacji w temperaturze 30-40°C 
w czas ie 48-72 godzin i w końcu wyselekcjo-
nowuje s i ę z niego kultury asporogenne s tosu
jąc Jako czynnik selekcjonujący te kultury 
t lenek azotu lub opary lotnych pochodnych 
niskocząsteczkowych związków węgla tak ie , Jak 
chlorowcopochodne metanu, etanu, propanu, 
t l e n k i , alkohole, aldehydy, kwasy, estry i 
etery wywodzące s i ę z metanu, etanu, propanu 
oraz halogenopochodne tych związków. 

/ l zas trzeżenie / 

A1(21) 282257 (22) 89 11 10 5(51) C12N 

(31) 8826451 (32) 88 11 11 (33) GB 
(71) SANDOZ A.G., Bazylea, CH 
(54) Sposób wytwarzania białka wiążącego 

czynniki wzrostu podobne do insuliny 

(57) Sposób wytwarzania białka wiążącego czyn¬ 
nik wzrostu podobny do insuliny /IGF-BP/, obej¬ 
mującego sekwencję aminokwasów, która zaczyna 
się w pozycji 1 i kończy się w pozycji 289, 
lub dowolny jej fragment zawierający więcej 
niż 20 reszt aminokwasów polega na prowadzeniu 
hodowli linii komórkowej stranformowanej zre-
kombinowanym fragmentem DNA zawierającym sek¬ 
wencję nukleotydów kodującą wymienione biał¬ 
ko IGF-BP. Białko to, samo lub w kombinacji 
z IGF, nadaje się do zastosowania Jako śro¬ 
dek farmaceutyczny, zwłaszcza do leczenia 
różnych zaburzeń fizjologicznych wynikających 
z nadmiernej produkcji wolnego IGF. 

/2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 284146 (22) 90 03 02 5(51) C12N 
(31) 1054/89 (32) 89 03 03 (33) DK 

4941/89 89 10 06 DK 

lub różne, przy czym X i/lub X oznacza jede« 
lub większą liczbę aminokwasów, a co najmniej 
Jeden z aminokwasów stanowiących X* i/lub X** 
jest aminokwasem o ładunku ujemnym, wybrany« 
z grupy obejmującej Olu i Asp, /b/ transform^ 
je się wektorem szczep drożdży, który Jest 
zdolny do ekspresji heterologicznego białka 
lub polipeptydu, /c/ hoduje się stransformoi*. 
ny szczep drożdży w odpowiednim podłożu do 
uzyskania ekspresji polipeptydu i jego proce
sowania, a w rezultacie sekrecji heterologies 
nego białka lub polipeptydu, i /d/ izoluje &u 
heterologiczne białko lub polipeptyd z podłoża. 

/31 zastrzeżes/ 

(71) Novo-Nordisk A/S, BAGSVAERD, DK 
(72) BJ^rn S/iren, Norris KJeld, Norris Fanny 
(54) Sposób wytwarzania heterologicznych 

białek lub polipeptydów 

(57) Sposób wytwarzania heterologicznych bia¬ 
łek lub polipeptydów polega na tym, że /a/ wbu-
dowuje się w odpowiednim wektorze ekspresyjnym, 
zdolnym do replikacji w drożdżach, sekwencję 
DNA kodującą polipeptyd o następującej struktu¬ 
rze: peptyd sygnałowy-peptyd liderowy-X1-X2 -
X3 -X4 - białko heterologiczne, gdzie X oznacza 
wiązanie peptydowe względnie Jeden lub większą 
liczbę aminokwasów, które mogą być jednakowe 
lub różne, X2 i X3 są jednakowe lub różne i oznaczają aminokwasy zasadowe wybrane z grupy obejmującej Lys i Arg,X2 i X3 razem określają 

drożdżowe miejsce procesowania, a X4 oznacza 
wiązanie peptydowe względnie jeden lub większą 
liczbę aminokwasów, które mogą być jednakowe 

A1(21) 278718 (22) 89 04 06 4(51) C14c 
(71) Nadodrzańskle Zakłady Przemysłu 

Organicznego "ORGANIKA-ROKITA", Brzeg 
Dolny 

(72) Kot Zbigniew, Brzuchacz Franciszek, 
Majewska Alicja, Kowal Zdzisław, Szkoła 
Benedykt, Maruniąk Bolesław, Maćkowiak 
Jan, Włoczyk Stefan 

(54) Sposób wytwarzania środka podwyższają
cego stopień wyczerpania związków chromi 
z kąpieli garbujących 

(57) Sposób polega na tym, że zobojętnieniu 
lub alkalizowaniu do pH = 7 - 8,5 w środowisku 
wodnym poddaje się łącznie karboksymetylocelu-
lozę o stopniu podstawienia 50 - 100 % i mie
szaninę kwasów dikarboksylowych o składzie: 
kwas adypinowy 10-30%, kwas bursztynowy 15-25%, 
kwas glutarowy 25-60%, kwas ftalowy 0,l-35%, 
kwas malonowy 0,5-596. /2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 283814 (22) 90 02 16 5(51) C21B 
(31) A 350/89 (32) 89 02 16 (33) AT 
(71) Voest-Alpine Industrieanlagenbau 

Gesel lschoft m. b. H., LINZ, AT; 
Voest-Alpine Stahl Aktiengesel lschaft , 
LINZ, AT 

(54) Sposób otrzymywania palnych gazów w ge
neratorze gazu do stapiania 

(57) Sposób otrzymywania palnych gazów w gene
ratorze 111 gazu do spalania, eksploatowanym 
z tlenem lub powietrzem wzbogaconym tlenem, do 
którego wprowadza się wstępnie zredukowane, 
korzystnie zawierające żelazo, rudy /13/, wę
giel Ikl i składniki żużlotwórcze /15/ oraz z 
którego odprowadza się stop ciekły 16/, ciek
ły żużel 171 oraz palny gaz Ž8/, przy czym wę
giel dostarcza się w ilości przekraczającej 
zmienną ilość dla wytworzenia palnych gazów 
/8/, polega na tym, że otrzymany gaz /8/ dzie
li się na co najmniej dwa strumienie częściowe 
/9, 10/, przy czym strumień /9/ dostarcza się 
do wstępnej redukcji /2/ doprowadzanej do ge
neratora 111 rudy, zaś strumień /10/, zawiera
jący gaz w ilości przekraczającej wymaganą do 
wstępnej redukcji, dostarcza się do reaktora 
odsiarczającego /3/, z którego produkty prze
miany redukcji odsiarczającej i nie całkowicie 
przetworzone składniki żużlotwórcze doprowadź« 
się do generatora lil Jako składniki żużlo-
twórcze. /20 zastrzeżeń/ 
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A1(21) 278919 (22) 89 04 17 4(51) C21C 
B22D 

(71) DONETSKY POLITEKHNICHESKY INSTITUT, 
DONETSK, SU 

(72) Nakonechny Anatoly Yakovlevich, 
Tolymbekov Manat Zhaxybergenovich, 
Ponomarenko Aleksandr Georgievicl , 
Mizin Vladimir Grigorievich, Zaitsev 
Aleksandr Jurievich, Tabunschikov Vitaly 
Jurievich, Kologrivova Lidia Nikolaevna, 
Vyatkin Jury Fedorovich, Troyansky 
Aleksandr Anatolievich, Pevtsova 
Valentina Mikhailovna, Petrov Anatoly 
Vasilievich, Balchenko Evgany 
Nikolaevich, Kolpakov Vasily 
Seraiimovich 

(54) Sposób wytwarzania s t a l i ogólnego 
przeznaczenia 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że odtle-
niacz wprowadza się do kadzi porcjami, przy 
czym pierwszą porcję odtleniacza wprowadza 
się razem z materiałami odsiarczającymi w 
trakcie spustu ciekłego metalu do kadzi, w 
ilości nie większej niż l /3 masy tego ciekłe¬ 
go metalu, a drugą porcję odtleniacza wprowa¬ 
dza się razem z materiałami tlenkowymi zawie= 

rającymi pierwiastki stopowe, przy czym ma¬ 
teriał tlenkowy obrabia się uprzednio ter¬ 
micznie. /8 zastrzeżeń/ 

A1(21) 285258 (22) 90 05 18 5(51) C21C 
C22C 

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

(72) Podrzucki Czesław, Guzik Edward, Maj 
Zdzisław, Wojtysiak Andrzej 

(54) Modyfikator złożony do stopów żelaza 

(57) Modyfikator j e s t mieszaniną mechaniczną, 
składającą s ię z 50 - 98 % wagowych żelazo¬ 
krzemu oraz z 2 - 50 % wagowych miszmetalu. 
Mieszanina zawiera w swoim składzie: krzem w 
ilości 37 - 74 % wagowych, cer w i l o ś c i 1-26% 
a8owych, lantan w i l o ś c i 1-1536 wagowych, neo-

dym w i l o ś c i 0,2-7,0 % wagowych, wapń w i loś¬ 
ci 0,2 - 3,55ó wagowych, aluminium w i l o ś c i 
0,2-2,0 % wagowych oraz żelazo i ewentualne 
pozostałe lantanowce w uzupełnieniu do 100% 
wagowych. / l zastrzeżenie/ 

A1(21) 279020 (22) 39 04 19 4(51) C22B 
(71) Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice 
(72) Sosin Jan, śmieszek Zbigniew, Księżarek 

Stanisław, Pander Jan, Adamkiewicz 
Lech, Piechota Tadeusz, Błaź Adam, 
Borecki Tadeusz, Dziuba Jerzy, Kłos 
Tadeusz, Gajek Edward, Durst Krzysztof 

(54) Sposób przerobu odpadów srebrowych na 
metal użyteczny 

(57) Sposób polega na tym, że odpady srebrowe 
najpierw dzieli się na grupy o podobnym skła¬ 
dzie chemicznym, a następnie każdą z grup pod¬ 
daje się separacji magnetycznej w celu usunię¬ 
cia Fe i jego związków, po czym przetapia się 
odpady porcjami wraz z dodatkiem 0-10 5ó wago¬ 
wych krzemionki, 0-15 % wagowych węgla drzew¬ 
nego i ewentualnie mielonych elektrod, 0-15 % 
wagowych sody, 6-30 % wagowych kamienia wapien¬ 
nego i/lub zużytego rozdrobnionego wyłożenia 
ogniotrwałego pochodzącego z procesu przerobu 
odpadów srebrowych, którego ilość w stosunku 
do ilości kamienia wapiennego wynosi od 1:2 do 
1:3, a także z ewentualnym dodatkiem pyłów z 
procesu przerobu odpadów srebrowych zmiesza¬ 
nych z mielonym grafitem, którego ilość wynosi 
około U% wagowych w stosunku do ilości pyłów. 
Z kolei po stopieniu wszystkich składników wsa¬ 
dowych, dodaje się 4-6 % wagowych kamienia wa¬ 
piennego, usuwa się z powierzchni kąpieli żu¬ 
żel zawierający nie więcej niż 0,05?á wagowych 
Ag i 0,0136 wagowych Cd oraz przedmuchuje się 
kąpiel metalową sprężonym powietrzem. 

Przy zbyt wysokich zawartościach w srebrze 
takich pierwiastków jak Fe, Zn, Pb, S, po zla¬ 
niu zasadniczej części żużla, do pieca dodaje 
się 2-5 % wagowych piasku, 0,2 % wagowych sa¬ 
letry sodowej i miesza się sprężonym powietrzem 
lub tlenem podawanym z nad kąpieli. Następnie 
spuszcza się z pieca metal i przetapia kolej¬ 
ną porcję wsadu. 

W taki sposób kilkakrotnie powtarza się 
proces przetopu kolejnych porcji danej grupy 
odpadów srebrowych, zawracając do przetopu 
otrzymane w procesie pyły posiadające do 2 5 % 
wagowych Zn, a po uzyskaniu żądanej ilości 
ciekłego metalu użytecznego zawierającego po¬ 
niżej 0,156 wagowych Fe, odlewa się go. 

/2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279123 (22) 89 04 26 4(51) C23C 

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 
Warszawa 

(72) Betiuk Marek, Jarzyński Piotr, 
Tacikowski Jan, Zysk Jan 

(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania 
warstw dyfuzyjnych na powierzchniach 
metali i półprzewodników w jonowych 
procesach obróbki cieplno-chemicznej 

(57) W obszarze pola katody, który stanowią 
obrabiane przedmioty umieszcza się anodę, a w 
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obszar anody doprowadza się gaz reaktywny, 
przy czym potencjał powstałego pola elektry¬ 
cznego reguluje się za pomocą elektrody ste¬ 
rującej wprowadzonej pomiędzy anodę i kato¬ 
dę, a połączonej ze źródłem prądu o regulo¬ 
wanym znaku i wielkości potencjału elektry¬ 
cznego. 

Urządzenie ma w komorze próżniowej /l/ 
naczynie /3/ z wsadem /10/, otwarte od stro¬ 
ny jednego boku, a w miejscu tego otwartego 
boku ma zamknięty pojemnik /5/ doprowadzają¬ 
cy gaz reaktywny. Pomiędzy naczyniem /3/ i 
pojemnikiem /5/ umieszczona jest przegroda 
/6/ przepuszczalna dla gazu. Komora /l/ i 
pojemnik /5/ są uziemione, naczynie /3/ z 
wsadem /10/ jest połączone z ujemnym biegu¬ 
nem źródła prądu /9/, zaś przegroda /6/ po¬ 
łączona jest ze źródłem prądu za pomocą re¬ 
gulatora znaku i wielkości potencjału /11/. 

/5 zastrzeżeń/ 

A1(21) 279178 (22) 89 04 27 4(51) C23C 

(71) Instytut Tele-i Radiotechniczny, 
Warszawa 

(72) Morawska Zofia, Pyszczek Bogumił, 
Makarski Ryszard 

(54) Topnik do cynowania 

(57) Topnik do cynowania charakteryzuje się 
tym, że zawiera: 1,5 do 6 części wagowych kwa¬ 
su cytrynowego, 3 do 7 części wagowych chloro¬ 
wodorku dwuetyloaminy, 4 do 15 części wagowych 
glikolu etylenowego lub gliceryny, 0,1 do 0,8 
detergentu niejonowego oraz 700 do 1100 części 
wagowych wody destylowanej. /l zastrzeżenie/ 

A1(21) 284329 (22) 90 03 14 5(51) C23C 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. 

Stanisława Staszica, Kraków; 
POLKOLOR Zakłady Kineskopów Kolorowych, 
Piaseczno 

(72) Brudnik Andrzej, Jachimowski Mieczysław 
Czternastek Halina, Zych Ryszard 

(54) Sposób kontroli procesu nanoszenia 
warstw związków metali 

(57) Sposób kontroli procesu nanoszenie warstw 
związków metali na podłoża ze szkła, ceramiki 
f o l i i organicznych i metali przez reaktywne ta 
todowe rozpylanie w atmosferze, zawierającej gaz 
reaktywny w wyładowaniach jarzeniowych, charaju 
teryzuje się tym, że w czasie rozpylania katody 
/2/ wartości natężenia wybranej l i n i i spektral¬ 
nej rozpylanego materiału katody / 2 / zamieniaj 
są na sygnał napięciowy, który porównuje się z 
zadaną wartością napięcia odniesienia /U /, po 

czym w zależności od znaku różnicy tych napięć 
dozuje się gaz reaktywny poprzez otwieranie lub 
zamykanie elektrozaworu /ZE/, utrzymując warto«7 
natężenia wybranej l i n i i spektralnej na stałyam 
zadanym poziomie. / l zastrzeżenie/ 

A1(21) 284773 (22) 90 04 13 5(51) C23C 

(71) I n s t y t u t Mechaniki Precyzy jne j , 
Warszawa 

(72) Radomska Ewa, Kolankowa Hanna, 
Bokszczanin Witold, Bia łos tocka Helena, 
Radzikowski Marek, Korzeniewski 
Wojciech, Kucharski J e rzy , Głogowska 
Hanna, Milczarczyk A l i c j a , Robakiewicz 
Krzysztof , Kie łbas ińska Teresa 

(54) Środek do fosforowania powierzchni metali 

(57) środek do fosforowania powierzchni metali 
stanowiący wodny roztwór na podstawie jonów cyn
ku Zn 2+, manganu Mn 2+ oraz fosforanowych PO^ 
i azotanowych NO* o stosunku i l o ś c i jonów cyn
kowych do fosforanowych, przel iczonych na, ?fly 
wynoszącym wagowo powyżej 0 ,18 , charakteryzuję 
s i ę tym, że w wodnym roztworze s tosunk i ilości 
jonów Zn 2+ : Mn2+ : NO3

- : PO^ wynoszą wago
wo, odpowiednio / 2 , 9 - 3 , 3 / : /O ,93-1 ,07 / : 
: / 2 , 1 8 - 2 , 3 8 / : / 1 9 - 2 1 , 4 / , przy i l o ś c i jonów ey»* 
kowych ko rzys tn i e wynoszącej 80-85 g/dm i za" 
wiera jony Ni 2+ , Mg 2+ i Ca 2+ w proporcjach il<>s* 
ciowych wynoszących wagowo, odpowiednio /6,0-oť1 

: / 0 ,9* ł - l , 06 / : / 2 , 9 - 2 , 1 / , przy i l o ś c i jonów 
niklawych korzys tn ie wynoszącej 9,U g/dnr3 oraz 
ewentualnie zawiera pochodną sulfonową o wzorz 
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£^nym Ar-SO-zH, w którym Ar oznacza pierś-
ień benzenowy lub naftalenowy lub pierście-
nie te podstawione grupą metylową lub etylo
wa lub sole metali alkalicznych tych pochod
nych w proporcji wagowej do manganu /0,8-2/:l. 

/l zastrzeżenie/ 

zenowy podstawiony grupą metylową i/lub ety¬ 
lową lub oznacza pierścień naftalenowy, lub 
naftalenowy podstawiony grupą metylową i/lub 
etylową i/lub sole metali alkalicznych tych 
pochodnych w ilości od 0,02 do 0,2 mola/dnr. 

/l zastrzeżenie/ 

A1(21) 284821 (22) 90 04 18 5(51) C23C 

(31) 89.05430 (32) 89 04 18 (33) FR 
89.08085 89 06 15 FR 

(71) USINOR SACILOR /Societě Anonyme/, 
PUTEAUX, FR 

(72) De Gelis Pierre 

(54) Sposób barwienia powierzchni materiału 
metalowego i wyrób otrzymany tym 
sposobem 

(57) Sposób polega na tworzeniu na powierz¬ 
chni materiału metalowego warstwy tlenkowej 
0 kontrolowanej grubości. Materiał metalowy 
poddaje się obróbce powierzchniowej przez 
plazmę o niskiej temperaturze w atmosferze 
gazu, którego cząsteczka zawiera atomy tlenu 
1 przy zetknięciu się z materiałem podstawo¬ 
wym zawierającym pierwiastki, których tlenki 
nakłada się na materiał barwiony, ten mate¬ 
riał podstawowy polaryzuje się ujemnie wzglę¬ 
dem materiału barwionego. 

Wyrób otrzymany tym sposobem charaktery¬ 
zuje się tym, że ma barwiącą warstwę tlenkowa. 

/10 zastrzeżeń/ 

D Z I A Ł D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

Al(2l) 278995 (22) 89 04 18 4(51) D01B 
(71) Lubuska Fabryka Zgrzeblarek 

Bawełnianych "POLMATEX-FALUBAZ", 
Zielona Góra 

(72) Nadolny Zbigniew, Bundz Stanisław, 
Bagiński Jan 

(54) Urządzenie do cyklicznego czyszczenia 
surowców włókienniczych 

(57) wylot / 4 / zasi larki / l / połączony jes t 
rurowym przewodem / 5 / z zasysaczem 171. W 
rurowy przewód hl i w rurowy przewód / l 9 / 
iączący wylot / l 7 / oczyszczarki / l 4 / z zasy¬ 
saczem hl wbudowany jes t t rójnik / 6 / ze ste-r u ^ ^ przegrodą / 2 l / . Ponadto w rurowy prze¬ 
wód /19/ wbudowany jes t trójnik / l 8 / z dwoma 
sterującymi przegrodami /22, 23 / . 

/ l zastrzeżenie/ 

Al(2l) 284774 (22) 90 04 13 5(51) C23C 

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 
Warszawa 

(72) Kolankowa Hanna, Radomska Ewa, 
Białostocka Helena, Bokszczanin Witold, 
Wierzbicka Joanna, Dobieliński Adam, 
Korzeniewski Wojciech, Radzikowski Marek 

(54) Niskocynkowy środek do fosforowania 
powierzchni stalowych 

(57) Niskocynkowy środek do fosforowania po
wierzchni stalowych, stanowiący wodny roztwór 
na podstawie jonów fosforanowych, cynkowych, 
niklawych, azotanowych i sodowych o stosunku 
jonów cynkowych do fosforanowych - w przeli
czeniu na PpOc - wynoszącym wagowo poniżej 
0,125, charakteryzuje się tym, że zawiera w 
przeliczeniu na Po°5 - ^ ^ - 2^0 S^1 Jon°v 

PO,3-, 24 - 28 g/l jonów Zn2+, 22 - 30 g/l 
jonów Ni +, 0,5 - 21 g/l jonów Ma+, 25 - 55 
g/l jonów KO, , przy stosunku jonów cynko
wych dc fosforanowych - w przeliczeniu na 
P90c - wynoszącym wagowo od 0,083 do 0,117 
i zawiera ponadto 14 - 20 g / l jonów Mn 2+ , 

oraz pochodną sulfonową o wzorze ogólnym 
Ar - S0,H, w którym Ar oznacza p i e r ś c i e ń ben-
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A 1 ( 2 1 ) 273994 (22) 39 04 18 4(51) D01H 

(71) Zakłady Przemysłu Wełnianego, "WARTEX", 
Myszków 

( 72) Łebkowski Zygmunt 

(54) Wrzeciono przędzarko-skrecarki 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększe¬ 
nia trwałości wrzeciona na skutek wyelimino¬ 
wania bicia osiowego. 

Wrzeciono charakteryzuje się tym, że na 
górnej części /9/ wałka 111 osadzona jest na 
wcisk tuleja /10/, zaś na tuleję /10/ nałożo¬ 
na jest rozłącznie cewka /13/. 

/l zastrzeżenie/ 

A1(21) 2B5161 (22) 90 05 11 5(51) D02H 
(71) POLYMATEX-WOLMA Fabryka Maszyn 

Włókienniczych, Zduńska Wola 
(72) Sadowski Jan, Musielak Edward, 

Polkowski Tadeusz, Andrzejewski Wojciech 

(54) Urządzenie do podnoszenia, opuszczania 
i oscylacji grzebienia osnowowego 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
pręt 111 zamocowany przesuwnie w oprawach /2/, 
wyposażony w kołki zderzakowe /3/ współpracu¬ 
jące z dźwigniair.i /4/ f połączony jest na jed¬ 
nym końcu z łańcuchem /5/ zazębionym z kołem 
łańcuchowym 16/. Drugi koniec łańcucha /5/ 
złączony jest z tłoczyskiem Isl siłownika /9/. 

/2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 283721 (22) 90 02 09 

(31) 8902849.2 (32) 89 02 09 (33) GB 
(71) BOMAS MACHINE COMPANY LIMITED, 

GATESHEAD, GB 
(72) Bousfield Alan, Mahboubian-Jones 

Gawayne 

5(51) D03C 

(54) Układ sterowania struną nicielnicową 

(57) Układ zawiera pręt /l6/ struny nicielni¬ 
cowej, który ma odkształcalny sprężyście kor¬ 
pus z materiału przyciąganego magnetycznie i 
zapadkę /2O/ na korpusie przesuwaną wzdłuż to¬ 
ru pomiędzy pierwszą i drugą granicą ruchu po. 
stępowo-zwrotnego. Powyżej zapadki /2O/ jest 
ustawiony magnes trwały /18/ z materiału fer¬ 
rytowego. Z zapadkami /20/ współpracują przy¬ 
rządy zatrzymujące /lOa, 10b, 10c, lOd/. Pręt 
/l6/ jest przyciągany przez magnes /l8/ i od¬ 
chylany wokół punktu /22/ podparcia obrotowego 
tak, że jego górna część /l6a/ leży przy ścia¬ 
nie bocznej /11a/. /10 zastrzeżeń/ 

A1(21) 278914 (22) 89 04 17 4(51) D03 
(71) Łódzkie Zakłady Przemysłu Bawełnianego 

im. Obrońców Pokoju "UNIONTEX", Łódź 
(72) Gutkowski Włodzimierz, Żychliński 

Zbigniew, Młynowski Edward, 
Kazimierczak Józef, Pietrykowski Edward 

(54) Mechanizm napędu bideł krosien tkackich 
chwytakowych 

(57) Mechanizm charakteryzuje się tym, że w a ^ 
/l/ ma pogrubioną środkową część /3/, a na ca
łej długości i na całym obwodzie pogrubionej 
części /3/ są wykonane wycięcia /4/, przy czym 
na tej części wału /l/ są zamocowane wysuwnie 
dwie stykające się ze sobą krzywki /5/ i /6/» 
a w każdej z tych krzywek są wykonane otwory 
/8/ i /9/ leżące w jednej osi z osadzonym w 
nich na wcisk kołkiem /10/, na zewnętrznej zaś 
powierzchni krzywek /5/ i /6/ są wykonane nie
wielkie nacięcia /11/ leżące w tej samej linü 
przechodzącej przez środek krzywek /5/ i /6/t 
przy czym współosiowe otwory /8/ i /9/ są roz
mieszczone w krzywkach /5/ i /6/ tak, aby kąt 
e£/ pomiędzy linią przechodzącą przez nacięcia 
/11/ na zewnętrznej powierzchni krzywek /5/ i 
/6/ i ich wspólny środek a linia przechodzącą 
przez wspólny środek krzywek /5/ i /6/ oraz 
środek współosiowych otworów /&/ i /9/ wynosił 
korzystnie 90°, natomiast krzywki /5/ i /6/ s^ 
zamocowane na wale /l/ tak, aby kąt ß zawarty 
pomiędzy linią przechodzącą przez środek wału 
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111 i środek współosiowych otworów /8/ i /9/ 
a linią stanowiącą przedłużenie przekątnej 

Kwadratowych końców czopów /2/ wału /l/ wy¬ 
nosił korzystnie 19 . /l zastrzeżenie/ 

A1(21) 278988 (22) 69 04 18 4(51) D04B 
(71) Instytut '«łókierinictwa, Łódź 
(72) Ceglarska Maria, Pękacka Karia, Szucht 

Edward, Wawrzaszek Zbiçniew, Orabowska 
Bogna, Machnowski »aldesar, Pelik V."o jciech, 
Pyrkosz Wiktor, Kozak Włodzimierz, Hatłas 
Wiesław, Pot erek Andrzej, 3owi.lska 
Mirosława 

(54) Dzianina higieniczna 

(57) Dzianina higieniczna ma postać wyrobu dwu¬ 
warstwowego z jedną warstwą z przędzy z włókien 
hydrofobowych i drugą z włókien hydroiilnych, w 
którym warstwa z włókien hydrofilnych jest sfał-
dowana w wyniku termicznego wykurczer.ia warstwy 
wykonanej z przędzy z włókien hydrofobowych. 

/ I zastrzeżenie/ 

A1(21) 273984 (22) 39 04 18 4(51) D06K 
(71) Zakłady Włókien Chemicznych "STILOM", 

Gorzów Wlkp. 
(72) Zeler-Sterna Jolanta, Misiak Leokadia, 

Sendlewski Witold, Przondc Jan, Sekuła Lech, 
Broda Henryk, Erdmann Teresa, Konieczny 
Zbigniew 

(54) Środek do preparowania technicznego /jedwa¬ 
biu poliamidowego 

(57) Środek zawiera 2,4 - 9»6-4 transestryfikaûu 
oleju rzepakowego nisko lub wysokoerukowego oksy-
etylenowaną gliceryną jednym lub dwoma molasi 
tlenku etylenu o lepkości 50 - 100 nfas w 30 Z, 
2,4 - 7,2 % wysokomolowego addukxu tlenku etyle¬ 
nu do oleju naturalnego mającego w swym składzie 
glicerydy nienasyconych hydroksykwasów, 0,12-1,2-; 
mieszaniny o składzie 50 }■> eteru glikolowego 
o-fenylofenolu i 50 % o-fenylofenoksyetanolu lub 
zamiennie 0,12 - 1,2 % 1-3 t r i s /2-hydroksyetyl/-
-heksahydrotriazyny i 95 - S2 % wody. 

/ l zastrzeżenie/ 

D Z I A Ł E 

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

A1(21) 283073 (22) 89 12 29 5(51) E01B 

(31) A 920/89 (32) 89 04 18 (33) AT 
A 921/89 89 04 18 AT 

(71) Franz Plasser 
Bahnbaumaschinen-Industriegesellschaft 
m.b.H., Wiedeń, AT 

(54) Maszyna jezdna do podbijania toru 

(57) Maszyna charakteryzuje się tym, że dla 
wzajemnie niezależnego przestawiania poprzecz¬ 
nego i łożyskowania dwóch agregatów podbijają¬ 
cych /l5, 16/ wyposażonych w swoje napędy 
przestawiania wysokościowego, ma zamontowane 
na ramie maszyny /2/ dwie ramy narzędziowe 
/2l, 22/, które przez swoje napędy /17, 18/ są 
wzajemnie niezależnie wychylane na boki wokół 
Pionowej osi /19, 20/. /29 zastrzeżeń/ 
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A1(21) 284987 (22) 90 04 26 5(51) E02D 
(71) Politechnika Poznańska, Poznań 
(72) Przystański Jerzy, Ryżyński Andrzej, 

Głuszyński Edward, Borowczak Paweł 
(54) Sposób posadowienia fundamentów zwłaszcza 

na niejednorodnych gruntach słaoych i 
sciśliwych 

(57) Sposób polega na tyra, że na dnie wykopu 
/l/ o głębokości większej od poziomu posado¬ 
wienia, wykonuje się poduszkę kompensacyjną 
/3/ z gruntu dobranego uziarnieniem i zagęsz¬ 
czeniem do spoistości gruntu wykopu /l/ i o 
grubości zależnej od wielkości i sposobu ob¬ 
ciążenia i warunków gruntowo-wodnych. Na po¬ 
duszce kompensacyjnej /3/ wykonuje się fun¬ 
dament /4/. Pomiędzy dno wykopu 7l/, a po¬ 
duszkę kompensacyjną /3/ wprowadza się warst¬ 
wę filtrująco-kompensacyjną /2/ w postaci 
geowłókniny lub geomembrany. Grubość podusz¬ 
ki kompensacyjnej jest zmienna, zależna od 
rozkładu obciążeń oraz warunków gruntowych. 
Vv dnie wykopu są rozmieszczone, wzmacniają¬ 
ce podłoże, pionowe kolumny balansowe /5/ 
wykonane z materiału gruboziarnistego. 

Sposób według wynalazku ma zastosowanie 
do posadowienia obiektów inżynierskich i bu¬ 
dowli na niejednorodnych gruntach słabych i 
ściśliwych. /4 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279217 (22) 89 04 26 4(51) E02F 
(71) Fabryka Maszyn Budowlanych "Fadroma", 

Wrocław 
(72) Bartmański Marek, Przystupa Franciszek, 

Jakimiak Antoni, Molenda Waldemar, 
Adamiak Leszek, Różewicz Józef 

(54) Ładowarka kołowa i sposoby sterowania 
ładowarką 

(57) Ładowarka jest zaopatrzona w programowa¬ 
ny sterownik /35/ z regulatorami /36, 37, 38/ 
i nastawnikami /39, 40, 41, 42, 43/. Do wejść 
programowanego sterownika /35/ podłączone są 
czujniki usytuowane przy członach wykonawczych. 
Jedno z wyjść programowanego sterownika /35/ 
jest połączone z napędowym rozdzielaczem /23/. 
Hydrauliczna pompa /3/ zespołu roboczego jest 
połączona z siłownikami /9, 11/ za pośrednict¬ 
wem rozdzielacza /&/. Suwaki rozdzielacza /8/ 
są sprzężone z serwosiłownikami /17, 18/ zasi¬ 
lanymi z elektromagnetycznego rozdzielacza /24/ 
połączonego z wyjściami programowanego sterow¬ 
nika. 

Sposób sterowania ładowarką podczas napełnia¬ 
nia łyżki polega na tym, że mierzy się obroty 
wału napędzającego jezdne koła, a sygnały po¬ 
miarowe podaje się do programowanego sterowni¬ 
ka, gdzie dokonuje się pomiaru przebiegu frak¬ 
cji obrotów wału w czasie. Z programowanego 
sterownika generuje się sygnały, które w za¬ 
leżności od przebiegu funkcji podaje się do 
rozdzielacza, korzystnie elektromagnetycznego 
sterującego podawaniem czynnika hydraulicznego 
do siłowników wysięgnika i obrotu łyżki, lub 
do korektora pompy wtryskowej silnika. Sygnały 
z programowanago sterownika podaje się do roz¬ 
dzielacza elektromagnetycznego przy wartości 
funkcji obrotów wału w czasie zbliżającej się 
do zera lub gwałtownie wzrastającej. 

7l9 zastrzeżeń/ 

A1(21) 278989 (22) 89 04 18 4(51) E03B 
(71) Przedsiębiorstwo Państwowe Elektrownia 

Pompowo-Szczytowa "ŻARNOWIEC", Nadole; 
Przedsiębiorstwo Wdrażania i 
Upowszechniania Postępu Technicznego i 
Organizacyjnego "POSTEOR" Oddział w J 
Gdańsku, Sopot 

(72) Kiedrowski Tadeusz, Kwiatkowski Maciej, 
Lewandowski Stanisław, Ostrowski Marek 

(54) Krata wlotowa, zwłaszcza siłowni wodnych 
(57) Krata wlotowa charakteryzuje się tym, że 
siatkę kraty stanowią liny /4, 5/ stalowe, Z M 
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nocowane do belek /2/ poziomych i belek /l/ 
pionowych konstrukcji ramy. 
/3 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279006 (22) 89 04 19 4(51) E04B 

(71) Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa 
Ogólnego "MIASTOPROJEKT-BIAŁYSTOK", 
Białystok 

(72) Puczyński-Wiktor, Kalinowski Jerzy 

(54) Sposób docieplania ścian warstwowych 
pustką, powietrzną. 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie docie-
plenia przemarzających ścian warstwowych z 
pustką powietrzną. 

Sposób polega na tym, że w ścianie muru 
warstwowego wykonuje się otwory kontrolne a 
pod przewiązkami, otworami okiennymi i wień¬ 
cami większe otwory wlewowe, przez które 
oprowadza się do pustki powietrznej ciekłe 
składniki spieniającego się tworzywa termo-
izolacyjnego. /2 zastrzeżenia/ 

A2(21) 283475 (22) 90 01 25 5(51) E04B 
C04B 
E04G 

(71) Politechnika Rzeszowska 
im.T.Łukasiewicza, Rzeszów 

(72) Leski Eugeniusz, Berszakiewicz Beata, 
Kulpiński Janusz 

(54) Sposób uzupełniania ubytków zwykle 
korozyjnych w konstrukcjach betonowych 
oraz zaczyn cementowy klejący dla 
uzupełniania ubytków zwykle korozyjnych 
w konstrukcjach betonowych 

(57) Sposób uzupełniania ubytków polega na 
tym, że na oczyszczoną i przygotowaną po¬ 
wierzchnię dna i brzegu ubytku układa się 
cienką warstwę pośrednią klejącą wykonaną z 
zaczynu cementowego klejącego modyfikowanego 
zestawem epoksydowym, a następnie na tę warst¬ 
wę układa się zasadniczą warstwę wypełniającą 
wykonaną ze znanych zapraw lub betonów cemen¬ 
towych, przy czym stosuje się grubość zasad¬ 
niczej warstwy wypełniającej wynoszącą zwykle 
kilka centymetrów. 

Zaczyn cementowy klejący zawiera wodę i 
cement w ilości do 7,5 części wagowych wody 
na 25 części wagowych cementu, a dodatkowo 
zawiera dwa składniki modyfikujące A i B w 
ilości od 2,5 do 10 części wagowych składni¬ 
ka A oraz od 2,5 do 10 części wagowych skład¬ 
nika B na 25 części wagowych cementu, przy 
czym składnik A to pięcdziesięcioprocentowa 
wodna emulsja żywicy, a składnik B to pięc¬ 
dziesięcioprocentowa wodna zawiesina utwar¬ 
dzacza. /3 zastrzeżenia/ 

A1(21) 285445 (22) 90 05 31 5(51) E04B 
(75) Buszkiewicz Jerzy, Poznań 
(54) Konstrukcja budynku, zwłaszcza miesz¬ 

kalnego 

(57) Konstrukcja budynku zawiera elementy 
Prefabrykowane w postaci żelbetonowych ram 

nośnych /l/ w kształcie litery C tworzących 
wraz z żelbetonowymi stropami /2/ szkielet bu¬ 
dynku. Wewnętrzne ściany /3/ wykonane są z pu¬ 
staków gipsowych. Ściany zewnętrzne /4/ wykona¬ 
ne także z pustaków gipsowych pokryte są izola¬ 
cyjną warstwą płyt z pianki poliuretanowej /5/ 
zamocowanych na sucho za ponoćą wbitych w ócia-
ny kołków kotwiących. Płyty poliuretanowe /5/ 
mają od strony zewnętrznej przytwierdzoną siat¬ 
kę służącą do wzmocnienia i uszczelnienia złą¬ 
czy. Ściany zewnętrzne pokryte są warstwą tynku 
/8/. /2 zastrzeżenia/ 

A2(21) 283270 (22) 90 01 06 5(51) E04C 
(75) Borak Józef M., Bielsko Biała 
(54) Włókienno-cementowa płyta do wierzchniego 

krycia ścian i dachów 
(57) Zewnętrzne powierzchnie płyty stanowi cien¬ 
ka gładź /4/, wykonana z utwardzonej i zapesz-
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czonej mieszaniny cementu portlandzkiego, 
pigmentu dodatków uszczelniających i wody, 
pokrywająca warstwą włóknobeto.iu /?/, sta¬ 
nowiąca powiązanie zaczynu cementowego /l/ 
z okryw; włókienną /3/. Ilość włókien gła¬ 
dzią /4/ stopniowo wzrasta ku środkowi 
przekroju płyty, natomiast ilość cementu 
maleje. /l zastrzeżenie/ 

A3(21) 235446 (22) 90 05 31 5(51) E04H 

(61) 233139 
(75) Buszkiewicz Jerzy, Słuja Jarosław, 

Bugajny Paweł, Poznań; Rataj czak 
Tadeusz, Leszno 

(54) Dwukondygnacyjny budynek mieszkalny 

(57) Dwukondygnacyjny budynek charakteryzu¬ 
je się tym, że zewnętrzne ściany nośne /l/ 
oraz pozostałe ściany zewnętrzne /2/ wyko¬ 
nane z pustaków gipsowych, pokryte są izo¬ 
lacyjnymi płytami z pianki poliuretanowej 
/3/ zamocowanymi na sucho za pomocą kołków 
kotwiących. Zewnętrzne powierzchnie ścian 
pokryte są warstwą tynku /6/. 

/3 zastrzeżenia/ 

A1(21) 284833 (22) 90 04 19 5(51) E05B 

(75) Barański Leszek, Kustra Bogusław, 
Starachowice 

(54) Wkładka do zamka wierzchniego bębenko¬ 
wego z zestawkami kołeczkowymi, zwłasz-
cza do drzwi 

(57) Wkładka do zamka bębenkowego wierzchnie¬ 
go rna podwójną blokadę, którą likwiduje się i 
umożliwia otwarcie zamka poprzez użycie dwóch 
kluczy. 

Wkładka charakteryzuje się tym, że bębe¬ 
nek /l/ nie ma bezpośredniego połączenia z 
łącznikiem 171 umożliwiającego jego obrót. Po¬ 
łączenie to uzyskuje się tak, że półobrót 
pierwszego klucza powoduje takie ustawienie me¬ 
chanizmu zastawkowo-kołeczkowego, że przez 

obrót drugiego klucza, bębenek 111 uzyskuje po-
łączenie z łącznikiem 171 poprzez zastawki uí 
łeczkowe /4/ i /6/ i tulejkę /3/. 

/4 zastrzeżenia 

A2(21) 283299 (22) 90 01 15 
(75) Pytraczyk Józef, Wadowice 

5(51) E06B 

(54) Sposób i urządzenie do docieplenia 
otworów okiennych 

(57) Sposób docieplania otworów okiennych pole¬ 
ga na osadzeniu na zawiasach 111 szczelnie na 
framudze okiennej 121 uchylnie, przeszklonego 
skrzydła /3/ z zamkiem. Urządzenie do dociepla¬ 
nia otworów okiennych charakteryzuje się tym, 
że skrzydło /3/ stanowi kształtowa ramka w 
kształcie kątownika, mająca na jednym boku bol¬ 
ce a bok przeciwległy ramki ma zamek zawierają¬ 
cy przetyczki. Krawędź /9/ skrzydła /3/ ma ela¬ 
styczną uszczelkę kształtową. 

/2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 278951 (22) 89 04 17 4(51) E21B 
(71) Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla 

"PÓŁNOC" - Kopalnia Węgla Kamiennego 
"STASZIC", Katowice 

(72) Kołodziej Janusz, Warski Piotr, Śmigieł 
Edward, Pietras Adam 
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.ç4) Urządzenie do instrumentac.li otworów 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie instru-
oentacji otworów wiertniczych, zwłaszcza wiel
ko« rednicowych, w górnictwie węglowym. 

Urządzenie posiada korpus /l/ w kształcie 
ualca na którego powierzchni czołowej znajdu
je się wlot korpusu /3/ o nachylonych do komo
ry wewnętrznej /2/ ścianach bocznych. Wlot kor
pusu 13/ przesłonięty jest klapami chwytają
cymi A / zawieszonymi uchylnie na zawiasach 
klap /5/« w klapach chwytających /4/ wykonane 
lest wycięcie chwytające ze szczękami /7/. Ma 
yprost niego w tylnej ścianie korpusu 111 za
instalowana jest centralnie nasadka łącząca 
/dl z tuleją gwintowaną /9/, która zakończona 
jest od strony komory wewnętrznej /2/ stożkiem 
naprowadzającym /lo/. /l zastrzeżenie/ 

A1(21) 278955 (22) 89 04 17 

(75) Sieniawski Bohdan, Gdańsk 

4(51) E21C 

(54) Wiertarka do wierteł górniczych na 
emulsję olejowo-wodną 

(57) Wiertarka napędzana silnikiem obiegowo-
krzywkowym, którego czynnikiem roboczym jest 
emulsja olejowo-wodna ma wał / 2 / napędzany 
przez kulkowe zabieraki / 3 / łożyskowany po-

przecznie ślizgowo pierścieniem teflonowyrc /10/ 
i wzdłużnie ślizgowo tefłonowymi powierzchniami 
podkładek /14/. Smarowanie i chłodzenie pierś¬ 
cienia /10/ zapewniają przecieki czynnika robc-
czego. /2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 278997 (22) 39 04 1B 4(51) E21C 
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Tołkacz Lech 
(54) Urządzenie do wydobywania konkrecji 

metalicznych z dna morza 

(57) Urządzenie składa się z zasobnika /5/ pod¬ 
wieszonego do statku /18/ na cięgnach /16/ i 
zasobnik ten jest połączony z jednostką wydobyw¬ 
czą /1/ za pomocą rurociągu transportowego /2/, 
którego wylot wiodący do wnętrza zasobnika jest 
skierowany na wykonany na jego szczycie luk wy¬ 
pełniony perforowaną przesłoną. 

Konkrecje na przesłonie tej są oddzielane 
od mułu, który wraz ze strumieniem wody przedo¬ 
staje się na zewnątrz zasobnika /5/, zaś kon¬ 
krecje pozostają w jego wnętrzu. 

/6 zastrzeże.'./ 

A1(21) 284661 (22) 90 04 04 5(51) E21C 

(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) Zrywak wibracyjny 
(57) Zrywak wibracyjny jest przeznaczony do 
zrywania trudnourabialnych skał i zamarznię¬ 
tych gruntów. 

Zrywak charakteryzuje się tym, że trzpień 
/10/ generatora /S/ drgań liniowych współpra¬ 
cuje poprzez nasadkę /l2/ z osiowo z nim umie¬ 
szczonym ostrzem osadzonym w otworze zcba zry¬ 
wającego. /3 zastrzeżenia/ 
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A1(21) 279007 (22) 89 04 20 4(51) E21D 
(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji, 

Automatyzacji i Elektroniki Górniczej 
MPOLMAG-EMAGM - Fabryka 
Zmechanizowanych Obudów ścianowych 
"FAZOS", Tarnowskie Góry 

(72) Sroka Henryk, Korzeniowski Szczepan, 
Pretor Wincenty, Mika Marek 

(54) Górnicza obudowa zmechanizowana 
(57) Obudowa jest wyposażona w układ przesuw¬ 
ny połączony przegubowo ze spągnicą /3/. Prze-

A1(21) 279223 (22) 89 04 28 4(51) E2lD 

(71) Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, 
Katowice; Zakład Robót Górniczych, 
Jastrzębie Zdrój 

(72) Karwot Marian, Hampel Franciszek, 
Ryszka Józef, Gołaszewski Antoni 

(54) Urządzenie górnicze do prowadzenia wyso¬ 
kościowych prac torkretniczych 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że w 
teleskopowej obudowie /23/ zamocowany Jest obro-
towo kołnierz /8/ i kołnierz stabilizacyjny /$/ 
ograniczony ruchowo pierścieniem oporowym /10/. 
Kołnierz /8/ połączony jest trwale z podestem 
pierwszym /l8 i/, a kołnierz stabilizacyjny po¬ 
łączony jest za pomocą zastrzału /24/ z podes¬ 
tem pierwszym /l8 i/ i podestem drugim /l8 Ii/, 
Do podestu drugiego /18 Ii/ zamocowana jest 
linka nośno-regulacyjna połączona z pierście¬ 
niem obrotowym /3/ usytuowanym w części wysuw-
nej teleskopu /4/. /l zastrzeżenie/ 

D Z I A Ł F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; 
TECHNIKA MINERSKA 

A1(21) 278791 (22) 89 04 10 4(51) F01L 

(75) Marcinkiewicz Wiktor, Łódź 
(54) Zmienny mechanizm rozrządu silnika 

spalinowego 
(57) Wałek rozrządu zaworów ssących /2/ jest 
napędzany od wału korbowego /3/ przez pas lub 

łańcuch /5/. Kółko naciągowe /4/ utrzymuje 
stały naciąg pasa lub łańcucha /5/, a kół¬ 
ko /l/ zmienia długość pasa lub łańcucha 
/5/ pracującego po stronie tego kółka. 

/l zastrzeżenie/ 
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Al(2l) 283072 (22) 89 12 29 5(51) F01L 

(31) 53 052-B/89 (32) 89 04 28 (33) IT 
(71) FIAT AUTO S .p .A . , TURYN, IT 
(72) Chessari Salvátore 

(54) Urządzenie sterujące mechanizmem rozrzą¬ 
du zaworowego w silniku o spalaniu wew¬ 
nętrznym 

(57) Urządzenie ma hydrauliczny popychacz /10/ 
umieszczony pomiędzy trzonkiem zaworowym /8/, 
a dźwignią zaworową /4/, który umieszczony 
jest w gnieździe /20/ utworzonym na drugim 
końcu 171 dźwigni zaworowej /4/ i współpracu¬ 
je z powierzchnią czołową /11/ trzonka zawo¬ 
rowego /8/ za pomocą kołpaka /12/, który z ko¬ 
lei przymocowany jest do ruchomego elementu 
/l3/ popychacza hydraulicznego /10/ za pomocą 
złącza kulowego /l4/. /4 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279004 (22) 89 04 19 4(51) F01M 

(71) Międzyresortowe Centrum Naukowe 
Eksploatacji Majątku Trwałego, Radom 

(72) Łuksa Adam, Skowroński Stanisław, 
Jabłoński Zygmunt, Waga Katarzyna, 
Mikunda Paweł 

(54) 3ezodpadowy sposób eksploatacji oleju 
smarowego w maszynach roboczych i po¬ 
jazdach 

(57) 3ezodpadowy sposób eksploatacji oleju sma¬ 
rowego w maszynach roboczych i pojazdach pole¬ 
ga na tym, że olej smarowy wymienia się przed 
osiągnięciem całkowitego stopnia zużycia i w 
miejsce dotychczas pracującego oleju wprowadza 
się olej używany uprzednio w innych maszynach 
lub pojazdach, oczyszczony z dokładnością, do 
3 - 5 /urn i uzupełniony taką ilością iwieżego 
oleju, która nadaje rnu właściwości kwalifikują¬ 
ce go do dalszej eksploatacji. Olej usunięty 
z maszyny lub pojazdu wraz z innymi partiami 
oleju tego samego gatunku i klasy kieruje się 
do oczyszczania i ponownego wykorzystania. 

/l zastrzeżenie/ 

A1(21) 279222 (22) 59 04 28 4(51) F02F 
(71) Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej 

ZELMOT, Warszawa 
(72) Rostkowski Władysław, Łasiewicki 

Sławomir, Wierzejski Ryszard, 
Stankiewicz Andrzej 

(54) Rozdzielacz zapłonu 

(57) Rozdzielacz zapłonu z wałkiem /3/ łoży¬ 
skowanym w panewce samosmarnej /2/ wyposażony 
jest w łożysko oporowe składające sic z trzech 
podkładek. 

Pierwszą z nich jest okrągła podkładka 
stalowa /6/, stykająca się z częścią ruchomi 
osadzoną na wałku /3/. Drugą jest podkładka 
stalowa /9/, posiadająca dwa występy /lc/, opie¬ 
rające się o korpus /l/ i zabezpieczające j.i 
przed obracaniem się. Między podkładkami lól i 
/9/ jest umieszczona podkładka 171, wykonana 
z tworzywa sztucznego i nasycona czynnikiem 
smarnvm. /4 zastrzeżenia/ 
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A2(21) 283452 (22) 90 01 24 5(51) F03D 

(75) Kawała Władysław, Lublin 

(54) Turbina wiatrowa obwodowa 

(57) Turbina ma wirnik roboczy /l/ zbudowany 
na podstawie konstrukcji koła rowerowego. Na 
obręczy /3/ zamontowane są pióra /2/ zwieńczo¬ 
ne odwróconą obręczą /4/. /l zastrzeżenie/ 

A1(21) 282689 (22) 89 12 07 5(51) F03G 

(75) Żytkiewicz Aleksander, Bydgoszcz 

(54) Silnik kołowy 

(57) Silnik ma zamontowane na wale koło, utwo¬ 
rzone z pojemników połączonych przewodami, któ¬ 
rych wyloty zakończone są zaworami jednokierun¬ 
kowymi. Pojemniki wypełnione są cieczą nisko-
wrzącą. Dolna część koła zanurzona jest w zbior¬ 
niku wypełnionym czynnikiem przekazującym ciep¬ 
ło cieczy w pojemnikach. /l zastrzeżenie/ 

A1(21) 278985 (22) 89 04 18 4(51) F15B 
(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji, 

Automatyzacji i Elektroniki Górniczej 
"POLMAG-EMAG" - Rybnicka Fabryka Maszyn 
"RYFAMA", Rybnik 

(72) Koś Władysław, Stach Ryszard, Albiński 
Roman 

(54) Urządzenie zabezpieczające przed przerażeniem układ napędowy maszyn, zwłaszcza górniczych strugów węglowych 
(57) Urządzenie zawiera zespół sprzęgłowy /a/ 
i zespół blokujący /b/. Zespół sprzęgłowy /a/ 
stanowi napędowa tuleja /l/ przesuwna tarcza 
/3/ oraz piasta A/ przekazująca moment obro
towy na wał /5/ maszyny roboczej, zaopatrzone 
na współpracujących ze sobą powierzchniach v 
zęby /6/ o trapezowym zarysie. Blokujący zes-
pół /b/ zawiera hydrauliczny siłownik 111 t którego tłok IQI połączony jest za pośrednictwem 
wzdłużnego łożyska /9/ z przesuwną tarczą /3/ 
Tarcza /5/ ma występ /l4/ współpracujący z osa
dzonym w przegrodzie /l2/ czujnikiem /13/ spr2ę. 
żonym z elektromagnetyczną cewką dodatkowego 
zaworu /l5/, jaki ma cylinder 1101 siłownika 
171. /l zastrzeżenie/ 

A2(21) 283304 (22) 90 01 15 5(51) F15B 

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

(72) Cieśla Zbigniew 

(54) Pulsator hydrauliczny 

(57) Pulsator charakteryzuje się tym, że w 
osi tłoka /2/ jest wykonane gniazdo zamykane 
zaworem /3/, zamocowanym suwliwie w osłonie 
/7/, natomiast zawór /3/ jest sterowany sprę¬ 
żyną wewnętrzną /5/ osadzoną w cylindrze 111 
i stanowiącą ogranicznik skoku tłoka /2/. Po¬ 
nadto na osi zaworu /3/, od strony osłony 171 
jest umieszczona sprężyna zderzakowa /6/. 

/2 zastrzeżenia/ 
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A2(21) 283390 (22) 90 01 22 5(51) F15B 
F21D 

/7I) POLMAG-EMAG Przeds i ęb io r s two 
Mechanizacj i , Automatyzacj i i 
Elektroniki Górniczej, Centrum 
Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 

(72) Puch Edward, Szopka Hubert, Romanowicz 
Stanisław 

(54) Siłownik hydrauliczny z czujnikiem 
położenia tłoka 

(57) Siłownik hydrauliczny ma rozdzielczą 
kostkę A/ zaopatrzoną w kanały / a / , / b / , 
/ c / z wbudowanym czujnikiem / 5 / , którego 
kadłub wyposażono w kilka szeregów promie¬ 
niowych otworów. Wewnątrz kadłuba czujnika 
jest usytuowany suwak z wykonanym na zew¬ 
nętrznej powierzchni podtoczeniem. Suwak 
jest pod naciskiem elementu sprężystego. 
Kiedy t łok / 2 / zajmie krańcowe położenie 
krzywka / 3 / spowoduje przesunięcie suwaka 
w korpusie czujnika / 5 / , wskutek czego ciecz 
zasilająca dopływa do kanału / c / i stanowi 
sygnał hydrauliczny. /3 zastrzeżenia/ 

A1(21) 284602 (22) 90 04 03 5(51) F16B 

(31) 1228/89-4 (32) 89 04 04 (33) CH 
(71) Hans Oetiker AG Maschinen-und 

Apparatefabrik, Horgen, CH 
(72) Oetiker Hans 

(54) Urządzenie do łączenia dwóch krawędzi 
płaskich części, zacisk do łączenia, 
sposób łączenia dwóch krawędzi płaskich 
oraz sposób łączenia kształtek cylin-
drycznyčh 

(57) Urządzenie do łączenia dwóch krawędzi 
płaskich części zawiera element A l / wczepowy 
na jednej krawędzi, odpowiadający wycięciu 
/43/ na drugiej krawędzi i zawiera występy 
/47, 49/ na jednej krawędzi przylegające do 
części /35/. 

Zacisk ma postać taśmy /3l/ mającej kra¬ 
wędzie /33, 37/ kształtowe. 
Sposób łączenia polega na wprowadzeniu 
kształtowych krawędzi jednego końca płaskiej 
części do zaczepienia z kształtową krawędzią 
drugiego końca płaskiej części. 
Sposób łączenia kształtek cylindrycznych 
polega na tym, że następną kształtkę nasuwa 
się na skrajny obszar pierwszej kształtki, 
a na nasuniętym obszarze zewnętrznej kształ¬ 
tki umieszcza się zacisk. /l6 zastrzeżeń/ 

A1(21) 279155 (22) 89 04 27 4(51) F16C 
(71) NORTON PAMPUS GMBH, Willich, DE 
(72) Harig Friedrich, Petit Dominique 
(54) Łożysko ślizgowe oraz sposób wytwarzania 

Tozyska ślizgowego 

(57) Łożysko ślizgowe składa się z metalowego 
nośnika /l/ i bezpośrednio naniesionej na ten 
nośnik warstwy /2/ składającej się z kopolimeru 
eteru perfluoroalkilowoperfluorowinylowego o 
wzorze: CFp ■ CF-O-Rf, w którym R_ oznacza per-
fluoroetyl, perfluoro-n-propyl lub perfluoro-n-
butyl oraz czterofluoroetylenu, która stanowi 
albo warstwę ślizgową, albo warstwę pośrednią, 
na którą nałożona jest warstwa ślizgowa /3/ z 
tworzywa sztucznego. Sposób wytwarzania łożyska 
polega na tym, że folię łączy się płasko, pod 
ciśnieniem i przy dostarczeniu ciepła z jej noś¬ 
nikiem. /l4 zastrzeżeń/ 

A1(21) 284094 (22) 90 03 01 4(51) F16C 
C22C 
B32B 

(31) P 39 06 401.8 (32) 89 03 01 (33) DE 
(71) Glyco-Metall-Werke Daelen Loos GmbH, 

Wiesbaden, DE 
(72) Neuhaus Pe ter , Roth Alber t , Steeg 

Michael 

(54) Materiał warstwowy na elementy łożysk 
ślizgowych 

(57) Materiał warstwowy charakteryzuje s i ę tym, 
że tworzący mater iał łożyskowy stop aluminiowy 
j e s t stopem dyspersyjnym z dodatkiem cyny w 
i l o ś c i od 0,5 do 20 % wagowych z osnową / 2 0 / ze 
stopu aluminium-nikiel-mangan-miedź i cyna jako 
wytrąceniem / 2 3 / rozpuszczonym w osnowie / 2 0 / . 
Twarde cząstki w i l o ś c i od około 20# do 30 % 
wagowych stopu osnowy są zlokalizowane przeważ¬ 
nie na granicach aluminiowo-niklowo-manganowo-
miedzianych z iarn kryształów mieszanych w osno¬ 
wie i częściowo w obszarze wiązania osnowy / 2 0 / 
2 wytrąceniami cyny / 2 3 / . /3 zastrzeżenia/ 
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/23/, a z drugiej strony opiera się o łeb /2s/ 
osadzony na drugim końcu śruby /2l/f a ponadto korpus /23/ połączony Jest z dźwignią /8/ ha¬ 
mulca, /l zastrzeżenie/ 

A1(21) 285342 (22) 90 05 24 5(51) F16C 
(71) ZREMB Kujawskie Zakłady Mechanizacji 

Budownictwa, Solec Kujawski 
(72) Hetmańczyk Arkadiusz 
(54) Mechanizm korbowy 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ustale
nia elementów mechanizmu korbowego względem 
siebie. Mechanizm ma co najmniej jeden koniec 
korbowodu lub łącznika korbowego ustalony za 
pomocą regulowanych elementów oporowych /3/ 
osadzonych wewnątrz obudowy /12/ łożyska /13/. 

/2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279108 (22) 89 04 24 4(51) F16D 
(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Koziarski Czesław 
(54) Szczękowy hamulec cierny 
(57) Przedmiotem wynalazku jest szczękowy ha¬ 
mulec cierny, służący do obciążania maszyn lub 
ich podzespołów w czasie badań. 

Istota wynalazku polega na wyposażeniu 
szczękowego hamulca ciernego w odciążającą 
dźwignię /20/, która jednym końcem przymocowa¬ 
na jest do stałej szczęki /2/, natomiast na 
drugim, swobodnym końcu odciążającej dźwigni 
/20/ za pomocą śruby /2l/ z regulacyjną na¬ 
krętką /22/ przymocowany jest przesuwnie kor¬ 
pus /23/, w którym znajduje się sprężyna /24/ 
osadzona na śrubie /21/, przy czym sprężyna 
/24/ z jednej strony opiera się o dno korpusu 

A2(21) 283364 (22) 90 01 18 5(51) F16J 
F17D 

(71) Instytut Górnictwa Naftowego i 
Gazownictwa, Kraków 

(72) Ermich Stefan, Pasynkiewicz Jadwiga, 
Zubowicz Tadeusz, Szurobura Andrzej, 
Wendeker Marian 

(54) Sposób wprowadzania cieczy nawilżającej 
do gazociągów żeliwnych 

(57) Sposób polega na zassaniu do gazu cieczy 
nawilżającej za pomocą strumienicy /2/, korzy¬ 
stnie dyszy rozpylającej, wytworzeniu mieszani¬ 
ny dwufazowej, kierowanej do separatora cyklono¬ 
wego /4/, przez który przepływa strumień gazu, 
którego prędkość wirowania wykorzystana jest do 
separacji cząstek o określonych parametrach. Wy-
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dzielona w separatorze cyklonowym /k/ ciecz 
nawilżająca zawracana jest ponownie do stru-
mienicy /2/t a pozostała jej część jako mieszanina dwufazowa w postaci mgły unoszona 
lest strumieniem gazu do gazociągu żeliwne
go /6/ nawilżając sznur konopny znajdujący 
si€ w jego złączach kielichowych. 
Sposób ma zastosowanie w przemyśle gazowni
czym, /l zastrzeżenie/ 

A1(21) 278931 (22) 89 04 17 4(51) F16K 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwójowy Samochodów 

Małolitrażowych "BOSMAL", 
Bielsko-Biała 

(72) Dobrowolski Jan, Pysz Kazimierz 
(54) zawór do zbiornika, zwłaszcza do 

zbiornika paliwa pojazdu 

(Ç7) Zawór do zbiornika zwłaszcza zbiornika 
paliwa pojazdów posiada korpus złożony z po¬ 
łączonych ze sobą części /l/ i /2/ z cylin¬ 
drycznymi wlotami 171 i /&/ łączącymi korpus 
zaworu z atmosferą i zbiornikiem paliwa. 

Pomiędzy częściami /l/ i /2/ osadzona 
jest szczelnie przegroda /10/ dzieląca wnę¬ 
trze korpusu na dwie czyści, zaopatrzona w 
centralnie położony otwór środkowy oraz kil¬ 
ka otworów bocznych /l8/ i koncentrycznie 
usytuowane pierścieniowe występy /19/ i /20/ 
na górnej powierzchni, a na dolnej powierzch¬ 
ni pierścieniowe występy /2l/, /22/,/23/. 

W otworze środkowym umieszczony jest ele¬ 
ment ruchomy w postaci grzybka /l3/, na któ¬ 
rego końGu osadzona jest płytka /l4/ o którą 
wsparta jest sprężyna śrubowa /15/ drugim 
końcem oparta o płytkę /l6/ osadzoną koncen¬ 
trycznie na trzonie grzybka /l3/. środkowy 
otwór /12/ przegrody /10/ i płytki /l6/ ma 
średnicę większą od średnicy trzonu grzybka 
/13/. 

Zadaniem zaworu jest utrzymywanie pewne¬ 
go małego nadciśnienia w zbiorniku paliwa w 
warunkach normalnych temperatur, odprowadze¬ 
nie par paliwa ze zbiornika paliwa oraz her¬ 
metyczne zamknięcie zbiornika w razie prze¬ 
wrócenia się pojazdu. /2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 283787 (22) 90 02 14 5(51) F16K 

(31) 2251-766/89 (32) 89 02 15 (33) HU 
(71) Malomipari Kutato Intezet, Budapeszt, HU 

(54) Zawór, zwłaszcza do przewodów rurowych 
w młynarstwie 

(57) Kuliste części są ukształtowane przez co 
najmniej dwie obudowy czaszy kulistej /la, 2a/, 
które są połączone przez złącze wpustowe /8/, 
umożliwiające elastyczne przesunięcie, przy 
czym złącze wpustowe /8/ jest utworzone w jed¬ 
nej obudowie /2a/ przez zawinięcie w postaci 
wpustu /8a/, a w drugiej przyłączonej obudowie 
przez /la/ przez rowek /8b/, przyjmujący wpust 
/8a/. Obudowy czaszy kulistej /la, 2a/, two¬ 
rzące zawór, mają nakładające się lub przecina¬ 
jące osie obrotu /l4a, 14b/ i jedną lub szereg 
powierzchni obrotowych /l3a/. W wewnętrznej ko¬ 
morze /13/ obudowy /la, 2a/ są umieszczone wy¬ 
mienne wkładki /5a/, a wkładki /5a/ mają po¬ 
wierzchnię kulistą, pasującą od zewnątrz do 
obudów czaszy kulistej /la, 2a/ i jednakową po¬ 
wierzchnię obrotową /13a/, a wewnątrz jedną 
lub szereg wydrążonych komór przepustowych /6, 
6a/. Wymienna wkładka /5a/ jest zamocowana 
przez rozłączny element łączący /9/. 

/10 zastrzeżeń/ 

A1(21) 279220 (22) 89 04 28 4(51) F23J 
(71) Fabryka Kotłów Przemysłowych "FAKOP", 

Sosnowiec 
(72) Borecki Witold 
(54) Zdmuchiwacz popiołu 
(57) Zdmuchiwacz popiołu ma osadzoną na obu 
końcach w łożyskach /4/ i /5/ rurę /l/ zaopa-
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trzoną w szereg roboczych dysz /2/ usytuowa¬ 
nych w odstępach na jej obwodzie, z wylotami 
przemiennie skierowanymi w przeciwnych kie¬ 
runkach i z osiami usytuowanymi promieniowo 
do osi wzdłużnej rury /l/ oraz w dwie napę¬ 
dowe dysze /3/ z wylotami skierowanymi w 
przeciwnych kierunkach, w wyniku czego, dyna¬ 
miczne działanie strugi wypływającego z nich 
czynnika roboczego wprawia rurę, /l/ w ruch 
obrotowy, a także zaopatrzoną w trwale osa¬ 
dzone na rurze /l/ hamujące płyty /6/. Przed 
wlotem do rury /l/ zabudowany jest zaporowy 
zawór /18/. /15 zastrzeżeń/ 

A1(21) 279160 (22) 89 04 26 4(51) F24H 

(71) Spółdzielnia Pracy "METALSPRZĘT", 
Rzeszów; Elektroniczny Zakład 
Innowacyjno-Wdrożeniowy "HYBRES" Sp. z 
o.o., RZESZÓW 

(72) Buczek Kazimierz, Gotfryd Marek, Kalita 
Włodzimierz, Maguda Antoni, Paściak 
Józef, Zając Kazimierz 

(54) Elektroniczny układ sterowania pracą 
kotła gazowego 

(57) W układzie czujniki temperatury wody 
/CTW1/, /CTW2/ i temperatury spalin /CTS/ 
sprzężone są poprzez układy kontroli /K1/ i 
/K2/ oraz przerzutniki /P1/ i /P2/ z układem 
wyzwalania /UW/, do którego dołączony jest 
również czujnik palnika zapalającego /CPZ/, 
oraz zawór bezpieczeństwa /VO/, którego wyj
ście jest sprzężone z palnikiem zapalającym 
/PZ/ oraz zaworem termoregulacyjnym /VT/t 
połączonym z palnikiem /P/ i wyłącznikiem 
/w/, do którego dołączony jest również popy-
chacz mechaniczny /PM/ dołączony do zaworu 
bezpieczeństwa /vo/. Układ zawiera również 
element / j / sprzężony z układem wyzwalania 

oraz poprzez programator /P3/ i układ kontroli 
/ K 3 / Z czujnikiem temperatury wody /CTW2/. 

Przerzutnik /P3/ połączony jest również z 
programatorem temperatury wody /PTW/. Wyjście 
elementu / j / połączone jest z wejściem reguła. 
tora prądu początkowego /RPP/ oraz z impulsowym 
regulatorem prądu /RJ7, których wyjścia sprzęg 
ne są ze sobą oraz z wzmacniaczem mocy /WM/ do¬ 
łączonym do wyłącznika A'/. Do regulatora /Rpp/ 
dołączony jest przycisk pobudzania prądu począt 
kowego /PP/ oraz blok różniczkujący /BR/ dołą. 
czony do wyjścia układu logicznego AJL/, do któ-
rego wejścia dołączony jest zasilacz /zs/ i aku. 
mulator /AK/. /2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 278920 (22) 89 04 17 4(51) F26B 
(71) MOGILEVSKY TEKHNOKOGICHESKY INSTITUT, 

Mogilev SU, SU 
(72) Fedorov Gennady Stepanovich, Sazhin 

Boris Stepanovich, Shulyak Viktor 
Anatolievich, Ring Alexandr 
Vfladimirovich, Mashkov Sergei 
Anatolievich 

(54) Urządzenie do obróbki cieplnej materiałów 
polidyspersyjnych 

(57) Urządzenie zawiera dwie cylindryczne komo¬ 
ry suszarnicze /l, 2/, ustawione pionowo i sprzę¬ 
żone z sobą wzdłuż tworzących ich ścianek bocz¬ 
nych /5/. Na czołowej ściance górnej każdej ko¬ 
mory suszarniczej /l, 2/ są umieszczone króćce 
/17/ do odprowadzania zużytego nośnika ciepła, 
połączone z wlotem do wentylatora /l8/. Urządze¬ 
nie zawiera rurociągi /7, 8/ do doprowadzania 
nośnika ciepła i materiału polidyspersyjnego, 
połączone z zasilaczem /10/ materiału polidys¬ 
persyjnego, umieszczone stycznie do ścianki bocz¬ 
nej każdej ze sprzężonych komór suszarniczych 
/l, 2/, i prostopadle do płaszczyzny sprzęże¬ 
nia komór suszarniczych /l, 2/. Otwory wylotowe 
/11/ rurociągów /7, 8/ są umieszczone symetry¬ 
cznie w stosunku do płaszczyzny sprzężenia ko¬ 
mór suszarniczych /l, 2/ w odległości od siebie 
równej 0,5-1,5 średnicy równoważnej rurociągu 
/7, 8/. Na czołowej ściance dolnej, na osi każ¬ 
dej komory suszarniczej /l, 2/, jest przymoco¬ 
wany swoją górną częścią cyklon do oddzielania 
wysuszonego materiału polidyspersyjnego z wy¬ 
stępem /2l/, umieszczonym wewnątrz komory su¬ 
szarniczej /I, 2/. Rura wylotowa /22/ cyklonu 
jest umieszczona w komorze suszarniczej /l, 2/ 
na jej osi /23/ i połączona z króćcem /17/ do 
odprowadzania zużytego nośnika ciepła. 

/19 zastrzeżeń/ 
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A1(21) 279196 (22) 89 04 27 4(51) F26B 
(71) 
M2) Adamiec Janusz, Grabowski Stefan, 
1 Tomalczyk Marek 
(54) Układ napadowy urządzeń wibracyjnych 
(57) Układ napędowy urządzeń wibracyjnych, 
zwłaszcza suszarek wibrofluidyzacyjnych, wy¬ 
posażonych w mimośrodowy wibrator /I/ połą¬ 
czony z prostokątną ramą /l2/ ruchomej częś¬ 
ci suszarki wspartą na końcach płaskich sprę¬ 
żyn, których drugie końce są przymocowane do 
podstawy suszarki, charakteryzuje się tym, 
$e wibrator /l/ jest umieszczony na usytuo¬ 
wanej poziomo, prostokątnej, sprężystej pły¬ 
cie /2/ wspartej, za pośrednictwem dwóch 
płaskowników usytuowanych pod nią, w pobliżu 
jej naprzemianległych krawędzi i równolegle 
do tych krawędzi, na prostokątnej, sztywnej 
ramie /4/. W prostokątnej płycie /2/, płas-
Kownikach oraz w ramie /4/ są wykonane, 
wzdłuż osi symetrii płaskowników, przeloto¬ 
we otwory o wspólnej osi symetrii, w których 
są umieszczone śruby /5/. Czop głowy korbo-
wodu /6/ wibratora /l/ jest umieszczony w 
zaciskowych uchwytach 171 złączonych śruba¬ 
mi z belką sprężystą przylegającą do czół 
dwóch prostokątnych blach węzłowych /10/ i 
połączoną z tymi blachami za pomocą śrub 
/11/. Oś symetrii korbowodu /6/ jest w przy¬ 
bliżeniu równoległa do osi podłużnie ramy 
/12/ ruchomej części suszarki. 

/l zastrzeżenie/ 

Al(2l) 279194 (22) 89 04 27 4(51) F27B 
(71) Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, 

Huta Miedzi "Legnica", Legnica 
(72) Przybyszewski Janusz, Petrykowski 

Konstanty, Żurko Jan, Mrowieć Janusz, 
Pstraś Zbigniew, Nowak Jacek, Fusek 
Tadeusz 

(54) Konwertor z czołowo-promieniowym 
odprowadzeniem gazów 

(57) Konwertor z czołowo-promieniowym odpro¬ 
wadzeniem gazów, przeznaczony do świeżenia 
kamienia miedziowego i uzyskiwania miedzi 
konwertorowej posiada dennicę /2/ ze skośnym 
przewodem /3/ wylotowym gazów połączoną z cy¬ 
lindrycznym bębnem /4/ uszczelniającym, który 
posiada otwór pokrywający się z otworem prze¬ 
wodu IZtl wylotowego gazów. Cylindryczny bę¬ 
ben Ikl uszczelniający usytuowany jest prze-
lotowo w komorze /5/ odciągowej i względem 
niej uszczelniony. /2 zastrzeżenia/ 

A2(21) 283300 (22) 90 01 15 5(51) F27B 
(71) Instytut Metalurgii Żelaza 

im. Stanisława Staszica, Gliwice 
(72) Matysik Czesław, Wypych Józef, 

Kowalewski Maciej, Leszczyński Andrzej, 
Kuc Konrad, Malarski Tadeusz, Bińkowski 
Wincenty, Grabski Tadeusz, Otręba 
Janusz, Peszko Władysław 

(54) Piec zapłonowy do urządzenia 
spiekalniczego 

(57) Piec charakteryzuje się tym, że ma skle¬ 
pienie /3/ wewnątrz przestrzeni roboczej, na¬ 
chylone od ścian bocznych do osi podłużnej pie¬ 
ca, a każda z jego ścian bocznych ma wycięcie, 
które razem ze sklepieniem /3/ tworzy otwór pro¬ 
stokątny /5/, w którym jest zanurzona bateria 
palnikowa inżekcyjna a otwory prostokątne /5/ 
na zewnątrz mają przesłony /9/, przy czym prost-
ki gazowo-powietrzne li/ baterii tworzą na 
części długości otworów prostokątnych /5/ i mię¬ 
dzy sobą szczeliny powietrzne /8/. 

/2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 278774 (22) 89 04 11 4(51) F28D 
F27D 
F27B 

(75) Waszczuk Eugeniusz, Lublin 
(54) Chłodnica do materiałów sypkich, zwłaszcza 

do cementu i klinkieru 

(57) Chłodnica ma obudowę zewnętrzną w postaci 
dwupłaszczowego wymiennika ciepła /l/, w której 
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osadzony jest na łożyskach /7, 8/, wirnik /2/ 
ze ślimacznicą /3/, napędzany zespołem /26/. 
Wirnik /2/ wypełniony jest cieczą chłodzącą 

/4/, w której zanurzony jest stały wymiennik 
ciepła /6/, osadzony w pokrywie górnej /l3/ 
i tarczy dystansowej /10/ z rolkami /11/. Ma-
teriał chłodzony dostarczany jest zasypem 
/l6/ i odprowadzany Jest wysypem /l8/. 

/I zastrzeżenie/ 

A1(21) 279056 (22) 89 04 17 4(51) F4la 
(75) Instytut Ciężkiej Syntezy 

Organicznej "Blachownia", 
Kędzierzyn-Koźle 

(54) Pancerz warstwowy odporny na działanie 
ładunków kumulacyjnych 

(57) Pancerz warstwowy charakteryzuje się 
tym, że pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną pły¬ 
tą stalową ma warstwę przeciwkumulacyjną o 
grubości 80 - 150 mm, otrzymaną przez wymie¬ 
szanie 100 części wagowych piasku o granula¬ 
cji 0,1 - 2 mm, z jednoskładnikowym lepisz¬ 
czem poliuretanowym w ilości 5 - 3 5 części wa¬ 
gowych. /2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ G 
FIZYKA 

Al(2l) 278918 (22) 89 04 17 4(51) G01B 

(71) Fabryka Maszyn Górnictwa Odkrywkowego 
"FAMAGO", Zgorzelec 

(72) Kwiatkowski Bogdan 

(54) Urządzenie do pomiaru odchyłek 
okrągłości krążników 

(57) Przedmiotem wynalazku Jest urządzenie 
do pomiaru odchyłek okrągłości krązników 
przeznaczonych dla przenośników taśmowych. 

Urządzenie stanowi rama przykryta pły¬ 
tą, na której zamocowane są dwa siłowniki 
z końcówkami na tłoczyskach. Końcówki są 

przystosowane do mocowania osi krążnika /8/. 
Między siłownikami poniżej ich osi usytuowane 
są zespoły kół pasowych /11/ połączonych pasa¬ 
mi /12/ napędzającymi krążnik /8/, Obok kół 
pasowych /11/ usytuowana jest wychylna klapa 
/l9/ zamocowana na wsporniku /l8/. Nad krążni-
kiem /B/ usytuowane są przesuwne końcówki /l6/ 
mierników. /4 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279177 (22) 89 04 26 4(51) G01B 
(71) INTROL Przedsiębiorstwo Zagraniczne, 

Poznań 
(72) Ober Witold 
(54) Sposób i układ transkrypcji kodu prze¬ 

twornika optoelektronicznego na dowolny 
kod wyświetlacza segmentowego 

(57) Układ wyposażony jest w pamięć programo¬ 
walną /3/, blok dopasowujący /2/, bloki wzmac-
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niaczy /4/, /9/, wyświetlacz segmentowy /5/, 
licznik impulsów 171, przetwornik kodowy /l/, 
dekoder /&/, oraz generator /6/. 
przedmiotem wynalazku jest również sposób 
działania powyższego układu. 

/2 zastrzeżenia/ 

Al(2l) 277727 (22) 89 04 26 4(51) G01C 
(75) Sałkowski Jerzy, Warszawa 

(54) Sposób i urządzenie do pomiaru kąta 
nachylenia 

(57) Sposób polega na tym, że dokonuje po¬ 
miaru położenia bańki powietrznej w przewo¬ 
dzie, poprzez pomiar czasu przejścia fali 
ultradźwiękowej pomiędzy bańką powietrzną, 
a końcem przewodu. 

Urządzenie wyposażone jest w czujnik 
pomiarowy w postaci przewodu w kształcie 
półkola wypełnionego cieczą, ze swobodnie 
poruszającą się wewnątrz bańką powietrzną. 
Na obu końcach przewodu zamocowane są prze¬ 
tworniki piezoelektryczne, połączone z elek¬ 
tronicznym układem pomiarowym. 

/2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 278953 (22) 89 04 17 4(51) G01D 
G08C 

(71) Ins ty tu t Techniki Cieplnej , Łódź 
(72) Lipnicki Wiktor 

(54) Urządzenie do zdalnego pomiaru oraz 
zwielokratniania małych zmian kąta 
obrotu elementów obrotowych 

(57) Urządzenie zawiera dwie równolegle i 
Współosiowo ustawione względem siebie tarcze 
/1, 2/ z podłużnymi otworami /3/, naprzeciwko 
których umieszczone są fotorezystory /5/, po¬ 
uczone z mostkiem pomiarowym zawierającym 
rezystory /7, 8, 9, 10/, którego wejście po¬ 
łączone jest ze wzmacniaczem różnicowym /11/. 
Każda z tarcz /l, 2/ osadzona jest na od¬ 
dzielnej półosi /4/. /2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279053 (22) 89 04 24 4(51) G01D 

( 7 1 ) LENINGRADSKY INSTITUT TOCHNOI MEKHANIKI 
I OPTIKI, LENINGRAD, SU 

(72) Bezrukov Vik tor I . , Spir idonov Vladimir D. , 
Sukhodolov Evgeny F. 

(54) Generator e lektrokroplostrumieniowy 

(57) Generator e lektrokroplost rumieniowy za
wiera natryskiwacz / 4 / z dyszą / 6 / do formo-
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wania strugi, złożonej z oddzielnych kropel 
cieczy, oraz ładującą elektrodę /9/. Płytki 
/l3, 14/ odchylające są zamocowane na podpo¬ 
rze, która jest osadzona na konstrukcji pod¬ 
porowej z możliwością obracania się dokoła 
osi /l5/, przechodzącej przez dyszę /6/ na-
tryskiwacza /4/ i przestrzeń ładującą elek¬ 
trody /9/ ładującej. Na osi /l5/ umieszczo¬ 
ny jest zbiornik /3l/ kropel, których odchy¬ 
lenie pozostaje w pewnych ustalonych grani¬ 
cach. /2 zastrzeżenia/ 

A2(21) 283482 (22) 90 01 25 5(51) GOLD 

(71) Uniwersytet Łódzki, Łódź 
(72) Baczyński Janusz 
(54) Układ do rejestracji danych w syste

mach zbierania i przetwarzania infor
macji 

(57) Układ ma pamięciowy rejestr /l/, połą¬ 
czony adresową szyną /2/ z pamięcią /3/ i 
adresowym buforem Ikl oraz osobno połączony 
z arytmetyczno-logicznym blokiem Ibl. Pamięć 
/3/ jest połączona z blokiem /5/, który jest 
też połączony z rejestrem /6/ przekroczenia 
zakresu pojemności pamięci /3/. Ponadto bu¬ 
for /4/ i blok /5/ są połączone z magistra¬ 
lą 171 systemu zbierania i przetwarzania 
informacji. /I zastrzeżenie/ 

A 1(21) 278965 (22) 89 04 18 4(51) G01F 
(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i 

Pomiarów "MERA-PIAF", Warszawa 
(72) Wilner Bogdan, Szczygielski Jerzy, 

Kołakowski Janusz 
(54) Przepływomierz łopatkowy 
(57) Przepływomierz łopatkowy z wkładką ko
mory pomiarowej przeznaczony jest zwłaszcza 

do pomiaru przepływu paliw ciekłych. Przepły¬ 
womierz charakteryzuje się tym, że ma dzielo¬ 
ną wkładkę komory pomiarowej zawierającą ste¬ 
rujące krzywki, górną /1/ i dolną /2/ pomię¬ 
dzy którymi umieszczone są segmenty kołowe /3/ 
i /4/ o różnych wewnętrznych promieniach /r/ 
i /R/. Przestrzenie pomiędzy segmentami /3/ 
i /4/ oraz krzywkami /l/ i /2/ stanowią otwo¬ 
ry, wylotowy /6/ i wlotowy /5/ do komory pomia¬ 
rowej, /l zastrzeżenie/ 

A1(21) 279116 (22) 89 04 25 4(51) G01F 
(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i 

Pomiarów "MERA-PIAP", Warszawa 
(72) Kowalewska Barbara, Goska Jan, Maciąg 

Marek, Wilner Bogdan, Szczygielski 
Jerzy, Kołakowski Janusz 

(54) Przepływomierz konduktometryczny 

(57) Przepływomierz ma czujnik /l/ zawieszony 
na cięgnie 121 nawijanym na bęben /3/. Bęben 
/3/ napędzany jest nawrotnym silnikiem /4/. Z 
silnikiem /4/ lub z bębnem /3/ sprzężony jest 
nadajnik /5/ wysyłający impulsy proporcjonal¬ 
ne do poziomu lustra cieczy w kanale pomiaro¬ 
wym, przetwarzane w układzie elektronicznym 
/6/ na chwilową wartość strumienia objętości 
cieczy. /2 zastrzeżenia/ 
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A1(21) 279021 (22) 89 04 19 4(51) G01G 

(71) Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw 
Maszyn i Urządzeń Hutniczych 
"HUTMASZPROJEKT-HAPEKO", Katowice 

t72) Służałek J e r z y 

/ç4) Sposób i układ sterowania namiarowaniem 
materiałów sypkich 

(57) Układ zawiera czu jn ik i / 2 / pomiarowe ma
sy, przynależne do poszczególnych nośni wago
wych / l / f komutator A/ analogowy, przetwornik 
/ 5 / analogowo-cyfrowy, mikrokomputerowy układ 
/$/ sterowania oraz siłowe obwody li I s terowa
nia podajnikami / 8 / namiarowanych materiałów, 

przedmiotem wynalazku j e s t również sposób 
działania powyższego układu. /2 z a s t r z e ż e n i a / 

Ał(21) 279135 (22) 89 04 25 4(51) GOlG 
B65G (71) Leżajska Wytwórnia Tytoniu 

Przemysłowego, Leżajsk 
(72) Starzyk Zbigniew 
(54) Urządzenie wagowe do taśm przenośni

kowych 
(57) Urządzenie składa się z przenośnika taśmo
wego /l/, rolki ważącej /2/ połączonej z dźwig
nią Ikl ważącą, wyposażoną w przeciwwagi równo
ważące /10 i 11/ masę rolki ważącej i taśmy, 
oraz zespołów urządzeń odbierających zmiany po
łożenia dźwigni zasilających, wysyłających i 
przetwarzających sygnały, jak też urządzeń odczy-
towo-sumujących przetworzone sygnały i generu
jących impuls do sterowania urządzeniami pakują
cymi. 

Zespół urządzeń odbierających zmiany położenia 
dźwigni stanowi fotoelektryczny czujnik prze¬ 
sunięcia /l4/ i pracujący równolegle przetwor¬ 
nik prądu na siłę /l7a/ równoważącą, którym 
jest głośnik /17/ o mocy większej niż 15 W z 
membraną sztywno połączoną z dźwignią równo¬ 
ważącą. /5 zastrzeżeń/ 

A1(21) 279157 (22) 89 04 26 4(51) G01G 
F27D 

(71) Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw 
Maszyn i Urządzeń Hutniczych 
"HUTMASZPROJEKT-HAPEKO", Katowice 

(72) Zgórski Wojciech, Stadnicki Andrzej, 
Moncznik Jerzy 

(54) Urządzenie do namiarowania mieszanki 
wsadu 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że na 
konstrukcji nośnej są zamocowane co najmniej 
trzy tensometry wagi elektrycznej 121, co naj¬ 
mniej trzy stabilizatory pionowe /3/ i co naj¬ 
mniej dwa stabilizatory poziome /4/ a na nich 
jest zawieszony zbiornik ważący /5/, na które¬ 
go bocznej ścianie jest przymocowany przegubo¬ 
wo przestawiak elektryczny /6/, który poprzez 
amortyzator 171 współpracuje z układem dźwig-
niowo-cięgnowym /8/ przeznaczonym do zamykania 
i otwierania dwuskrzydłowej klapy spustowej 
ISl zamocowanej w dnie zbiornika ważącego /5/. 

/3 zastrzeżenia/ 

A1(21) 278933 (22) 89 04 18 4(51) G01H 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Zawisławski Zygmunt, Latuszek Antoni 
(54) Sposób pomiaru amplitudy mocy i pręd¬ 

kości akustycznych fal powierzchnio¬ 
wych 

(57) Wiązkę światła spójnego /2/ kieruje się 
pod katem prostym na powierzchnię ciała stałe¬ 
go /3/, po której rozchodzi się fala powierzch¬ 
niowa /4/. Po dyfrakcji światła /2/ na tej po-
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wierzchni / 3 / jeden z rzędów dyfrakcyjnych 
/ 5 / całkowicie odbija się od powierzchni 
zwierciadła /7/ i wraca po tym samym torze 
w kierunku powierzchni ciała stałego / 3 / . 
Drugi z rzędów dyfrakcyjnych / 6 / kieruje 
się na fotodetektor / 8 / , a oba rzędy dy¬ 
frakcyjne / 5 , 6/ interferuje się z sobą. 
Natężenie prądu fotodetektora / 8 / jes t 
proporcjonalne do kwadratu natężenia świat¬ 
ła rzędu dyfrakcyjnego 1^. Amplitudę fa l i 
akustycznej - składową prostopadłą do po¬ 
wierzchni ciała stałego / 3 / , j e j moc i 
prędkość wyznacza się na podstawie znanych 
wzorów. / l zastrzeżenie/ 

A1(21) 279067 (22) 89 04 20 4 (51) G01M 
G01Ł 

(71) Pol i technika Krakowska im.Tadeusza 
Kościuszki , Kraków 

(72) Śliwiński Władysław, Gajek Andrzej 

(54) Układ do wyznaczania współczynnika 
intensywności hamowania po ja zdu 

(57) Układ zawiera-szeregowo ustawione na 
drodze wjazdu pojazdu urządzenie pomiarowe 
s i ły nacisku / l / i siły hamującej / 2 / , któ¬ 
re stanowią bloki wejściowe elektrycznego 
toru pomiarowego. Bloki wejściowe przyłą¬ 
czone są równolegle do bloku pamięci / 3 / . 

Blok pamięci /3/ połączony jest z blokiem Sung« tóra /4/, na wyjściu którego przyłączone jest urządzenie odczytowe umożliwiające kontrolę nj^ rzonego parametru i porównanie z wielkością *y.* maganą dla danej kategorii pojazdu. 
/l zastrzeżenie/ 

A1(21) 278937 (22) 89 04 18 4( 51) G01N 

(71) Instytut Technologii Materiałów 
Elektronicznych UNITRA-CEMAT, Warszawa 

(72) Kulczycki Adam, Tomaszewski Henryk, 
Librant Zdzisław, Bodnar Ryszard, 
Poloczek Wincenty, Michałkiewicz 
Krzysztof 

(54) Elektrolity stałe do aktywometrów 
tlenowych oraz sposób wytwarzania 
elektrolitów stałych do aktywometrów 
tlenowych 

(57) Przedmiotem wynalazku są e lekt ro l i ty stałe 
do aktywometrów tlenowych służących do pomiaru 
stężenia tlenu w ciekłych metalach, korzystnie 
w ciekłym sta l iwie , żeliwie lub w gazach oraz 
sposób wytwarzania tych elektrolitów. 

Elek t ro l i ty s ta łe zawierają 38-95% wago¬ 
wych ZrO2, 0,5-8% wagowych tlenku i t ru Y

2 0 , , 
0-5% wagowych MgO, oraz 2-50% wagowych «C-Al-O,. 

Sposób polega na tym, że mieszaninę uprzed¬ 
nio rozdrobnionych surowców miesza s i ę , praży 
w atmosferze utleniającej w temperaturze 
1300-1550 K przez okres 0,25-1,0 godziny, miele 
aż do uzyskania średniej wielkości ziaren 1-4 

yum oraz spieka w atmosferze ut leniającej , w 
temperaturze 1870-2000K przez okres 0,5-6 go¬ 
dzin. /2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279138 (22) 89 04 25 4(51) G01N 

(71) Politechnika Śląska im.W.Pstrowskiego, 
Gliwice 

(72) Wilk Ryszard, Zieliński Zygmunt 
(54) Sposób i urządzenie do oznaczania 

temperatury zapłonu paliwa płynnego 
(57) Stopniowo podgrzewane paliwo płynne jest 
rozpylane, a z rozpylonej strugi wycina się 
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*ej małą część, którą poddaje się próbie za¬ 
palności i określa się najniższą temperaturę 
rozpylone8° paliwa, przy której udało się 
Lpalić rozpylony wycinek. 

Urządzenie zawiera podgrzewany zbiornik 
/1/ paliwa Płynnego» pompę /2/, rozpylacz 
fil, zbiornik /4/ z otworem /5/ w ściance i 
ynieszczone wewnątrz zbiornika /4/ obce źród¬ 
ło zapłonu /6/. /3 zastrzeżenia/ 

A2(21) 284866 (22) 90 04 20 5(51) G01N 

(31) 07/341,748 (32) 89 04 21 (33) US 
(71) LEHIGH UNIVERSITY, BETHLEHEM, US 
(72) Kim Yong W. 

(54) Sposób określania składu pierwiastko
wego ciekłego metalu 1 urządzenie do 
określania składu pierwiastkowego ciek
łego metalu 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma 
sondę /10/ zawierającą laser /14/, odległoś-
ciomierz /22/, spektrografy /24.,/ i /242/ z 
fotodetektorami. Urządzenie ma blok optyczny 
/l6/ umieszczony w sondzie /10/ i detektory 
/26/. 

Sposób określania składu pierwiastkowego 
ciekłego metalu charakteryzuje się tyn, że 
impulsowa wiązka laserowa odparowuje część 
ciekłego metalu dla wytworzenia słupka plazmy, 
mającej skład pierwiastkowy reprezentatywny 
dla składu pierwiastkowego ciekłego metalu. 
Przed momentem osiągnięcia przez plazmę sta
nu równowagi termicznej, krótko po zakończe
niu impulsu laserowego, detektor spektrosko
powy umieszczony w sondzie określa odwrócenie 
linii spektralnych, wywołanych przez pochła
nianie promieniowania emitowanego przez bar
dziej gorące wewnętrzne części słupka plazmy 
przez stosunkowo zimniejsze zewnętrzne części 
słupka plazmy, podczas krótkiego pierwszego 
przedziału czasowego. Następnie, gdy plazma 

poświatowa znajduje się w stanie równowagi 
termicznej, drugi detektor spektroskopowy, rów¬ 
nież umieszczony w sondzie, wykonuje drugie 
trwające krótko w ciągu drugiego przedziału 
czasowego pomiary określające składowe spektral¬ 
ne. /50 zastrzeżeń/ 

A1(21) 279095 (22) 89 04 25 4(51) G01R 
(71) Przedsiębiorstwo 

Doświadczalno-Produkcyjne 
Elektronicznej Aparatury Pomiarowej 
"EUREKA", Warszawa 

(72) Borowy Jacek, Rzucidło Andrzej 

(54) Układ wytwarzania sygnału pomiarowego 
do mostka RLC 

(57) Układ zawiera generator kwarcowy /GK/ , 
zespół liczników /ZŁ/, multiplekser /MX/, licz¬ 
nik binarny / IB/ , pamięć buforową /PB/, deko¬ 
der / D / , pamięć stałą / p / , przetwornik cyfro-
wo-analogowy / C / A / , oraz układ filtrów / U F / . 

/2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279119 (22) 89 04 26 4(51) G01R 

(71) Instytut Mechanizacji Budownictwa i 
Górnictwa Skalnego, Warszawa 

(72) Przygodzki Jacek, Dudek Zbigniew, 
Szlagowski Andrzej, Zych Stanisław 

(54) Układ cyfrowego rejestrowania wielkości 
elektrycznych 

(57) W układzie wyjście prądowe przetwornika 
/l/ analogowo-analogowego połączone jest z 
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wyjściem prądowym cęg Dietza /s/, natomiast 
wejście napięciowe połączone jest bezpośred¬ 
nio z siecią. Trzy wyjścia każdego z układów 
przetworników /l/ połączone są z układem mul¬ 
tipleksera 121 analogowego, którego wyjście 
połączone jest z układem klucza /3/. Wyjście 
układu klucza /3/ połączone jest z wejściem 
układu przetwornika /4/ ahalogowo-cyfrowego 
z interfejsem, którego wyjście i drugie wejś¬ 
cie połączone są z komputerem /5/ zestawionym 
z monitorem /6/ i drukarką 171. Jedno z wyjść 
komputera /5/ połączone jest z wejściem ste¬ 
rującym układu multipleksera /2/ analogowego. 

/l zastrzeżenie/ 

A1(21) 279149 (22) 89 04 27 4(51) G01R 
(75) Instytut Elektrotechniki, Warszawa 

(54) Układ do automatycznego diagnozowania 
diody mocy, zwłaszcza w stanie spo-
czynkowym 

(57) W układzie dodatni biegun źródła napię¬ 
cia zasilającego /UZI/ połączony jest poprzez 
rezystor /R5/ Z anodą diody elektroluminescen¬ 
cyjnej /DEL/ transoptora /TO/. Katoda tej dio¬ 
dy połączona jest z anodą tyrystora /Ty/, któ¬ 
rego katoda połączona jest z katodą diody do¬ 
datkowej /Dd/, z rezystorem pomiarowym /Rp/ 
oraz z anodą ostatniej diody prostowniczej 
/D4/. Bramka tyrystora /Ty/ połączona jest z 
wyjściem układu sterowania /US/. Anoda diody 
dodatkowej /Dd/ połączona jest z rezystorem 
/ R 4 / oraz z katodą diody Zenera /DZ/ i z ukła¬ 
dem /ZR/ wykrywającym stan spoczynkowy diody 
mocy /D/. Drugi koniec rezystora / R 4 / połą¬ 
czony jest z katodą ostatniej diody prostow¬ 
niczej / D 4 / i z szeregowo połączonymi rezysto-

rami / R 3 , R2, R1/ dzielnika napięcia /DN/. jw 
nolegle do każdego z tych rezystorów dołączona 
jest poprzednia dioda prostownicza /D3/ oraz 
diody prostownicze /D2 i D1/. Katoda pierwszej 
diody prostowniczej A)1/ wraz z rezystorem A[Ï 
połączona jest z katodą badanej diody mocy /Í/ 
oraz równolegle dołączonymi do niej tłumikiem 
przepięć /R - C/ i z rezystorem wyrównawczym 
/RW/ rozkładu statycznego napięcia. Anoda diod 
mocy / D / połączona jest z rezystorem pomiaro¬ 
wym /Rp/, z anodą diody Zenera /DZ/ i z ujem 
nym biegunem pierwszego źródła napięcia zasila 
jącego /Uzl/. Kolektor fototranzystora /pj/ 
transoptora /TO/ połączony jest z wejściem ukła-
du analizującego /UA/ oraz poprzez rezystor 
/ R 6 / Z dodatnim biegunem drugiego źródła napu 
cia zasilającego /Uz2/. Emiter fototranzystora 
/FT/ połączony jest z ujemnym biegunem drugie¬ 
go źródła napięcia zasilającego /Uz2/. 

/l zastrzeżenie/ 

A1(21) 279202 (22) 89 04 27 4(51) G01R 
(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "Borynia", 

Jastrzębie 
(72) Lasok Jerzy, Kuczera Alojzy, Pisarek 

Jerzy, Przygrodzki Antoni, Bartodziej 
Gerard, Skowron Henryk 

(54) Układ samoczynnej kontroli stanu izolaci 
pilników wysokiego napięcia 

(57) W układzie do jednej fazy zasilającej sil¬ 
nik napędowy 171 wysokiego napięcia Jest przyłą¬ 
czona dioda wysokonapięciowa /2/, połączona z 
jednym końcem uzwojenia wysokonapięciowego /1a/ 
przekładnika napięciowego 111, podłączonego suji 
drugim końcem do uziemienia, Wtórne uzwojenie 
niskonapięciowe /lb/ przekładnika napięciowego 
111 jest dołączone posobnie poprzez przekaźnik 
progowy /3/ i miernik rezystancji Ikl oraz styk 
rozwierny /8b/ wyłącznika wysokonapięciowego 
/8/ silnika napędowego 171 do zacisków niskiego 
napięcia. /2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 283339 (22) 90 01 18 5(51) G01B 

(71) Wojskowe Zakłady Łączności Nr. 1, 
Zegrze 

(72) Głuski Leszek 
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^» Sposób pomiaru modułu wektora składowej 
\y*' ^Ź^netyczne.l pola elektromagnetycznego 

(57) sposób polega na tym, że sygnały z trzech 
ten ortogonalnych / l / przetwarza się analo-

gowo w zespole obróbki wstępnej / 2 / t sumuje w 
sumtorach / 3 / i 111, tłumi w tłumikach A/ i 
/g/ oraz dyskryminuje w dyskryminatorze / 5 / . 
Sygnał na wyjściu sumatora 111 j e s t proporcjo
nalny d o o°dułu składowej magnetycznej i jes t 
odczytywany w zespole odczytu / 8 / . 

/ l zastrzeżenie/ 

A1(21) 285337 (22) 90 05 23 5(51) G01R 

(71) LUMEL Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Metrologii Elektrycznej, Zielona Góra 

(72) Olencki Andrzej, Urbański Krzysztof 

(54) Kalibrator fazy jednofazowy 

(57) Kalibrator zawiera zadajnik nastaw /ZN/ 
i dwa kanały wytwarzania sygnałów - kanał od¬ 
niesienia i kanał fazowy. Kanał odniesienia 
złożony jes t z szeregowo połączonych pierw¬ 
szej pamięci s t a ł e j /ROMl/, pierwszego prze¬ 
twornika cyfrowo-analogowego /PCAl/ i wzmac¬ 
niacza napięcia /WN/. Kanał fazowy złożony 
jest z szeregowo połączonych drugiej pamięci 
stałej /ROM2/, drugiego przetwornika cyfro¬ 
wo-analogowego PCA2 i wzmacniacza prądu /wp/. 

W obu pamięciach stałych /ROMl, R0M2/ za¬ 
pisane są wartości funkcji y « sin x, gdzie 
x jest kodem wyjścia licznika / L i / sterują¬ 
cego wejściami adresowymi pierwszej pamięci 
stałej /ROMl/. Na wejście adresowe drugiej 
pamięci s t a ł e j /ROM2/ podawany j es t kod z 
wyjścia pierwszego sumatora / S l / stanowiący 
sumę kodów licznika /L i / i,drugiego sumatora 

/S2/ sumującego nastawiony kod przesunięcia 
fazowego z kodem poprawki fazy z wyjściem dru¬ 
giego licznika / L 2 / zliczającego w górę lub w 
dół w zależności od wyniku porównania przez 
komparator / K / nastawionego kodu przesunięcia 
fazy z kodem przesunięcia fazy uzyskanym na 
wyjściu przetwornika faza-kod /PFK/. 

/l zastrzeżenie/ 

A1(21) 285338 (22) 90 05 23 5(51) G01R 
(71) LUMEL Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Metrologii Elektrycznej, Zielona Góra 
(72) Olencki Andrzej, Urbański Krzysztof 

(54) Kalibrator fazy trójfazowy 

(57) Kalibrator zawiera zadajnik nastaw /ZNF/, 
generator impulsów / G / i sześć kanałów wytwa¬ 
rzania sygnałów: kanał odniesienia i pięć kana¬ 
łów fazowych. Wyjście generatora kodów złożone¬ 
go z szeregowo połączonych generatora impulsów 
/G/ i pierwszego licznika /Li/ połączone jest z 
wejściem kanału odniesienia złożonego z szere¬ 
gowo połączonych pierwszego generatora funkcji 
/GFl/ i pierwszego wzmacniacza napięcia /WNl/ 
oraz dołączone jest do wejść pięciu kanałów 
fazowych. Każdy kanał fazowy złożony jest z su¬ 
matora /S1...S5/, generatora funkcji /GF2...GF6/, 
wzmacniacza prądu /WP1...WP3/ albo wzmacniacza 
napięcia /WN2...WN3/ i przetwornika faza-kod 
/PFK1...PFK5/. Komparatory /K1...K5/ porównują 
kod nastawionej fazy z kodem fazy zmierzonej na 
wyjściach kalibratora i sterują przesunięciem 
fazy w kanałach fazowych. /2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 285339 (22) 90 05 23 5(51) G01R 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii 
Elektrycznej "LUMEL", Zielona Góra 

(72) Mróz Janusz, Mróz Teresa, Plewiński 
Ireneusz, Miłoś Walerian 

(54) Nastawnik zera miernika wskazówkowego 

( 57) Nastawnik zawiera ramię 111 osadzone na 
korpusie ustroju pomiarowego miernika. Ramię 



64 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 22 /440/ 1990 

/l/ jest połączone nierozłącznie paskiem ela¬ 
stycznym /12/ z nasadką /11/. Krawędzie bocz¬ 
ne ramienia /l/ są zbieżne od główki /2/ ra¬ 
mienia /l/ do końca /6/ ramienia /l/ z otwo¬ 
rem podłużnym 171 t w który wchodzi mimośrodo-
wy występ pokrętła nastawnika zera. 

/2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279049 (22) 89 04 24 4(51) G01T 
G01N 

(71) Centralne Laboratorium Ochrony 
Radiologicznej, Warszawa 

(72) Pietrzak Edward, Jagielak Jan, 
Pietruszewski Andrzej, Zarucki Ryszard, 
Kuczyński Andrzej, Kozub Marek, Kołata 
Dariusz, Bloch Henryk 

(54) Stacja ciągłego poboru i kontroli 
promieniotwórczych zanieczyszczeń 
powietrza 

(57) Stacja ma domek osłonny 171, stanowiący 
obudowę, przez którego daszek wyprowadzony jest 
przewód ssawny /11/, stanowiący element nośny 
umieszczonej w pozycji horyzontalnej głowicy 
/6/, wewnątrz której usytuowany jest poziomo 
filtr 111 oraz nad filtrem /1/ co najmniej 
jeden promiennik podczerwieni /2/ i nad nim co 
najmniej jeden licznik promieniowania /3/, po¬ 
łączony z rejestratorem /5/ poprzez radiometr 
/4/. Głowica /6/ połączona jest przewodem 
ssawnym /11/ z umieszczonym wewnątrz domku 
osłonnego 171 wentylatorem Isl, w którego prze¬ 
dziale tłocznym, zakończonym przewodem wyloto¬ 
wym /12/ osadzony jest podciśnieniowy regula¬ 
tor przepływu powietrza /10/. W przewodzie 
ssawnym /11/ pomiędzy głowicą /6/, a wentyla¬ 
torem /l6/ umieszczony jest przepływomierz 
l3l. /5 zastrzeżeń/ 

A1(21) 279133 (22) 89 04 25 4(51) G01M 
(71) Instytut Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej, Oddział Aparatury Pomiarowej, 
Gdynia 

(72) Różdżyński Kazimierz, Piotrowicz Jerzy 
(54) Anemometr czaszowy podgrzewany 

(57) Anemometr wyposażony jest w wirnik roboczy 
/8/ zawierający trzy walcowe czasze /17/ osa-
dzone w dwóch promienistych płytach czołowych 
/l8 i 19/ tworzące od wewnątrz zamknięte kana¬ 
ły rozprowadzające powietrze podgrzane przez 
zespół grzewczy /6/. Walec kodowy /5/ zamocowa-
ny w dolnej części osi /13/ wirnika /8/ obraca" 
sie w kołowej szczelinie wykonanej w oprawie 
/4/ przetworników fotoelektrycznych /3/. Zes¬ 
pół grzewczy /6/ w postaci cylindrycznych ele¬ 
mentów grzejnych usytuowany jest równomiernie 
i promieniście wewnątrz górnej obudowy /2/ 
przez co korzystnie podgrzewane jest łożysko 
/I5/ osadzone w obudowie /2/. W oprawie /4/ 
umieszczone są dwa przetworniki fotoelektrycz-
ne /3/ przesunięte na obwodzie względem siebie 
o 1/2 podziałki szczeliny. /5 zastrzeże!/ 

A1(21) 279198 (22) 89 04 27 4(51) G01W 

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

(72) Zając Konrad P., Kozak Stefan, 
Nabożny Paweł 

(54) Urządzenie do pomiaru opadu i wód 
opadowych 

(57) Urządzenie do pomiaru opadu pyłów i wód 
opadowych składa się z dwóch pojemników /l i 2/t 
z których jeden służy do zbierania wód opado¬ 
wych, a drugi pyłów, przy czym pojemnik 111 
połączony jest ze zbiornikiem /4/. Nad pojem¬ 
nikami /l i 2/ usytuowana jest obrotowa pozio¬ 
ma pokrywa /5/, połączona z układem mechanicz¬ 
nym i elektronicznym. W zależności od rodzaju 
opadu pokrywa /5/ naprzemiennie zakrywa jeden 
z pojemników /l i 2/. Ponadto urządzenie posia¬ 
da prowadnik 171 kropel, skojarzony z usytuo*»" 
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nym pod nim czujnikiem fotooptycznym / 8 / , sprzę-
żonym z układem e lek t ron icznym. 

/ l zastrzeżenie/ 

A1(21) 279124 (22) 89 04 26 4(51) G02B 
(71} Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa 
(72) Albinowski Zbigniew, Chojnacka 

Aleksandra, Kryszczyński Tadeusz, 
Kowalski Antoni, Olczak Janusz, 
Sowiński Janusz 

(54) Pankratvczny układ lunetowy o dużej 
sile światła 

(57) Układ według wynalazku stosowany jest 
zwłaszcza w mikroskopach stereoskopowych ty¬ 
pu Abbego. 

Pankratyczny układ składa się z dziesię¬ 
ciu soczewek, z których pierwsza nieruchoma 
grupa 111 zawiera trzy soczewki, druga gru¬ 
pa /2/ przemieszczana wzdłuż osi optycznej 
zawiera cztery soczewki i trzecia grupa /3/ 
również przemieszczana wzdłuż osi optycznej 
zawiera trzy soczewki. /2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 285100 (22) 90 05 08 5(51) G02B 
(71) Przemysłowe Centrum Optyki, Warszawa 
(72) Sienkiewicz Tomasz 
(54) Układ optyczny lunety o zmiennym po-

większeniu i szerokim kącie pola wi¬ 
dzenia 

(57) Układ optyczny składa się z obiektywu 
'!/» kolektywu / 2 / z umieszczonym na nim 

krzyżem wyznaczającym oś celową lunety, ukła¬ 
du odwracającego ó zmiennym powiększeniu Isl 
przysłony aperturowej /5/, pryzmatu /6/ i oku-
lara 171 charakteryzuje się tym, że przysłona 
aperturowa /5/ umieszczona jest za układem od¬ 
wracającym o zmiennym powiększeniu IBI zbudo¬ 
wanym z.dwóch takich samych, lecz symetrycznie 
umieszczonych członów zawierających menisk /3/ 
i. simplet achromatyczny /4/. /3 zastrzeżenia/ 

A1(21) 278993 (22) 89 04 18 4(51) G05F 
H02M 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii 
Elektrycznej nLUMELM, Zielona Góra 

(72) Chmielnik Elżbieta, Fedyczak Zbigniew, 
Ostrowski Jerzy 

(54) Sposób częściowej identyfikacji statusu 
sterownika mocy prądu przemiennego i 
sterownik mocy prądu przemiennego 

(57) Sterownik mocy prądu przemiennego zawie
ra łącznik tyrystorowy i układ wyzwalania bram
kowego, który ma układ /UW1/ wejścia impulso
wego, z wejściem Iki odizolowanym galwanicz
nie od układu wyzwalania bramkowego i wejściem 
/B/ połączonym z wyjściem detektora /DZ/ zera 
i wejściem generatora /GNP/ napięcia piłokształ-
tnego. Wyjście /c/ układu /UWl/ wejścia impul
sowego połączone jest z wejściem kwadratora 
/KU/ napięcia i wejściem przerzutnika /PE/ bista-
bilnego. Ponadto układ wyzwalania bramkowego 
ma układ /iTWP/ wykrywania i sygnalizacji prą
du odbiornika, którego wejście połączone jest 
z wyjściem prostownika /P/ układu /USP/ sprzę-
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żenią prądowego. Wyjście układu /WW/ wstrzymy¬ 
wania wyzwalania połączone jest z wejściem / D / 
przerzutnika /FA/ astabilnego, którego wyjście 
połączone jest z wejściem wzmacniacza /WIW/ 
impulsów wyzwalających. 

Przedmiotem wynalazku jest również sposób 
częściowej identyfikacji statusu sterownika mo¬ 
cy prądu przemiennego. /3 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279030 (22) 89 04 21 4(51) G07D 
G01N 

(75) Puziow Kaciej, Warszawa; 
Gałkowski Roman, Warszawa 

(54) Sposób identyfikacji elementów o 
rożnych barwach, zwłaszcza banknotów i 
kart kredytowych oraz urządzenie do 
identyfikacji elementów o rożnych 
barwach, zwłaszcza banknotów i kart 
kredytowych 

(57) Sposób polega na tym, że po powierzchni 
elementów przesuwa się rdzeń ze szczeliną mag¬ 
netyczną otwartego obwodu magnetycznego, a 
otrzymane w wyniku zmiany przenikałności mag¬ 
netycznej zmiany napięcia w cewce wzmacnia 
się, poddaje filtrowaniu, formowaniu oraz de¬ 
tekcji, a następnie przekazuje do układu syg¬ 
nalizacyjnego, korzystnie sygnalizacji świetl¬ 
nej i dźwiękowej. 

Urządzenie składa się ,że wzmacniaczy /2,4, 
6/, filtrów /3, 5/, detektora /7/, uniwibra-
tora /8/, układu kontroli napięcia /9/, oscy-
latora /10/ z przetwornikiem piezoceramicznym 
/11/ oraz diody /l2/. /2 zastrzeżenia/ 

przetwornik akustyczny małej mocy /S'y/, gene¬ 
rator relaksacyjny /7/, przekaźnik /p/, wy¬ 
łącznik przyciskowy /w/, zasilacz /9/, czujkę 
pojedynczą /Czl/, zespół czujek /Cz2/, żarów! 
kę sygnalizacyjną /z/, oraz telefon alarmowy 
/T/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G08C 
G01D 
G01P 

Al(2l) 279169 (22) 89 04 26 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Wilga Marcin 
(54) Układ do przesyłania i rejestracji 

sygnałów pomiarowych, zwłaszcza z wiru¬ 
jących części maszyn 

(57) Układ charakteryzuje się tym, że przekaź¬ 
nik sygnału stanowi układ optoelektroniczny 
zawierający nadajnik w postaci diody LED /§/ 
oraz odbiornik korzystnie w postaci fotodiody 
/10/, przy czym dioda /9/ połączona jest z 
przetwornikiem sygnału pomiarowego /3/ po¬ 
przez wzmacniacz sumujący /4/, konwerter na¬ 
pięcie - częstotliwość /5/f układ różniczkują¬ 
cy /6/ oraz wzmacniacz impulsowy /8/, a wzmac¬ 
niacz /4/ połączony jest z układem napięcia 
odniesienia /7/ f natomiast odbiornik /10/ ze wzmacniaczem wstępnym /11/ połączony jest po¬ 
przez przerzutnik Schmitts /l2/ z urządzeniem 
rejestrującym. /3 zastrzeżenia/ 

A1(21) 278992 (22) 89 04 18 4(51) G08B 
(75) Bortnowski Leon, Lublin 
(54) Elektroniczne urządzenie alarmowe syg-

nalizacji włamania i napadu 
(57) Urządzenie zawiera układy czasowe /l/ i 
/2/, układy wykonawcze /3, 4, 5/, wzmacniacz 
napięciowy /6/, wzmacniacz akustyczny /8/, 
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Al(2l) 278990 (22) 89 04 18 4(51) G10K 

(71) Akademia Techniczno-Rolnicza 
im.J.J.ániadeckich, Bydgoszcz 

(72) Wernerowski Krzysztof, Kaźmierczak 
Zygmunt 

(54) Lekki ekran dźwiękochłonno-izolacyjny 

(57) Lekki ekran ma umieszczoną na podporach 
ramę nośną / 2 / , do której zamocowana jes t 

płyta perforowana / 3 / a po obu stronach ramy 
nośnej / 2 / j e s t warstwa gumy / 4 / . 

/3 zastrzeżenia/ 

D Z I A Ł H 

ELEKTROTECHNIKA 

Al(21) 284912 (22) 90 04 24 5(51) H01F 
(31) A 1021/89 (32) 89 04 28 (33) AT 
(71) BOHLER Gesellschaft m..b. H., 

KAPFENBERG, AT 
(72) Pacher Oskar, Heiss Siegfried 
(54) Magnes trwały i sposób wytwarzania 

magnesu trwałego 
(57) Sposób wytwarzania magnesu trwałego cha
rakteryzuje się tym, że na granicach lub przy 
granicach ziaren i/lub w strefie granicznej 
ziaren fazy magnetycznej, przeważnie SE^e^B, 
przy czym SE jest przynajmniej jednym pierwias
tkiem z grupy ziem rzadkich, np. neodymem 
i/lub prazeodymem i/lub dysprozem i/lub hol-
mem, wprowadza się jako dodatek stopowy przy
najmniej jeden następny pierwiastek z grupy 
ciężkich ziem rzadkich, np. dysproz i/lub 
terb, i/lub przynajmniej jeden związek przy
najmniej jednego pierwiastka z grupy ziem 
rzadkich, w szczególności tlenki. Przedmiotem 
wynalazku jest także magnez trwały wytworzony 
tym sposobem. /17 zastrzeżeń/ 

Al(2l) 279143 (22) 89 04 25 4(51) H01H 
H02H 

(71) Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 
Czernica Wrocławska 

(72) Wosiak Mieczysław, Krasiński Zbigniew 
(54) Układ elektryczny czujnika różnicowo-

prądowego, zwłaszcza do wyłącznika 
ochronnego 

(57) Układ elektryczny czujnika różnicowo-prą-
dowego charakteryzuje się tym, że do wtórnego 
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uzwojenia /3/ transformatora 111 przyłączony 
jest układ dwóch napięciowych wzmacniaczy /4/, 
połączonych przeciwsobnie, wraz z sumatorem 
Ibl. /l zastrzeżenie/ 

A1(21) 278983 (22) 89 04 19 4(51) H01J 

(71) VSESOJUZNY NAUCHNO-ISSLEDOVATELSKY, 
PROEKTHO-KONSTRUKTORSKY I 
TEKHNOLOGICHESKY SVETOTECHNICHESKY 
INSTITUT, Moskwa, SU 

(72) Ashurkov Serge i Gr igo r i ev i ch , 
Gavr i lk ina Galina Nikolaevna, 
Budola t i Alexandr Mikhai lovich, Yakub 
Jury Natanovich, Alyavin Vladimir 
Pe t rov i ch , Zusman Leonid Lvovich 

(54) Lampa u l t r a f i o l e t o w a roetalogeniczna 

(57) Lampa j e s t wykonana w p o s t a c i kolby 
/ l / z optycznie przezroczystego kwarcowe
go s zk ł a . W j e j wewnętrznej p r z e s t r z e n i 
/ 2 / umieszczone s ą e lek t rody / 3 , 4 / i j e s t 
ona wypełniona gazem obojętnym oraz wypeł
niaczem. 
Wypełniacz zawiera ołów przygnastępującym 
stosunku komponentów w mg/cm : 
r t ę ć od 0,3140 do 5,24600 
jod i / l u b brom od 0,03100 do 1,09860 
że lazo od 0,00500 do 0,03500 
koba l t od 0,00450 do 0,03500 
n i k i e l od 0,00010 do 0,02000 
ołów od 0,00548 do 0,12100 

/ l z a s t r z e ż e n i e / 

A1(21) 279121 (22) 89 04 26 4(51) H01L 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Latuszek Antoni, Orzechowski Jan, 

Werner Ryszard 
(54) Płaski translator piezoelektryczny 
( 57) Translator zawiera dwa stosy płytek pie¬ 
zoelektrycznych /l, l'/f sztywnie ze sobą połączonych, o elektrodach równoległych do po¬ 
laryzacji P, przy czym kierunki polaryzacji 
kolejnych płytek są przemienne. Płytki mogą 
być płaskie albo pierścieniowe. 

/2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 278960 (22) 89 04 18 4(51) H01M, 

(71) Wojskowy Instytut Techniki Pancernej 
i Samochodowej, Sulejówek 

(72) Przyłuski Jan, Marczenko Zygmunt, 
Mojski Mirosław, Romanowski Józef, 
Janecki Janusz 

(54) środek do regeneraci! akumulatorów 
ołowiowych 

(57) środek zawiera siarczany glinu, magnezu 
kobaltu, cynku, kadmu oraz kompleks glinu z kwa-
sem etylenodwuaminopolikarboksylowym. 

/I zastrzeżenie/ 

A1(21) 279191 (22) 89 04 27 4(51) H01M 
(71) Centralne Laboratorium Akumulatorów 

i Ogniw, Poznań 
(72) Jasiczak Bogusław, Gabryelewicz Edmund, 

Kasprzyk Stanisław, Andrzejewski Ryszard 
(54) Zawór akumulatorowy 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zaworu do 
akumulatorów cylindrycznych z płytami spiekany¬ 
mi, szczelnie zamkniętych. 

Zawór składa się z gumki /l/ w kształcie 
walca przyciśniętej do dolnej części krateru 
wieczka 121 płaskim krążkiem z blachy stalowej 
/3/ wpuszczonym w górną część krateru wieczka 
/4/ i zgrzanym do niego tworząc jedną płaszczyz¬ 
nę z górną powierzchnią wieczka. W górnej częś¬ 
ci krateru Ikl wytłoczone są symetrycznie trzy 
rowki /5/. /I zastrzeżenie/ 

A1(21) 279193 (22) 89 04 27 4(51) H01M 
(71) Wyższa Oficerska Szkoła Samochodowa, 

Piła 
(72) Łysiak Janusz 
(54) Sposób i urządzenie do ładowania i roz

ładowania akumulatora 
(57) Sposób charakteryzuje się ciągłym pomiarem 
napięcia na zaciskach akumulatora, przy czym po 
osiągnięciu górnej lub dolnej wartości napięcia 
przełącza się go z ładowania na rozładowanie 
lub odwrotnie. Procesy te są realizowane wielo
krotnie lub oddzielnie. Podczas rozładowania aku
mulatora mierzy się jego pojemność. Po zakończe
niu zaprogramowanych procesów akumulator odłącza 
się od źródła zasilania lub odbiornika energii« 

Urządzenie ma transformator /T/, który po-
przez prostownik /p/ jest połączony z blokiem 
wykonawczym /w/, którego wyjście /WA/ połączone 
jest z wejściem /NA/ bloku automatyki /A/ i wyj" 
ściem urządzenia /WY/. Drugie wyjście transfor
matora lii połączone jest z blokiem zasilania 
/z/, który połączony jest z blokami pomiaru po* 
jemności /Q/, wykonawczym /w/ i automatyki /*^ 
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A1(21) 278719 (22) 89 04 06 4(51) H02H 
(75) Piotr Sakowski, Białystok 

(54) Układ zabezpieczenia trójfazowych sil-
ników indukcyjnych od pracy asymetrycz-
ne.i i przeciążeń 

(57) Układ zawiera trzy przetworniki prąd-
napięcie /iUl, IU2, IU3/, pełnookresowy 
prostownik trójfazowy /PRl/, układ zwłocz-
ny /UZ/, półokresowy prostownik trójfazowy 
/PR2/, układ progowy /UP/, przekaźnik /p/, 
tranzystor lii, człon podnapięciowy /CP/, 
układ napięcia odniesienia /NO/ oraz dziel¬ 
nik napięć /z/. /5 zastrzeżeń/ 

A1(21) 278986 (22) 89 04 18 4(51) H02H 

(71) Spółdzielnia Pracy Wytwórczo-Usługowa 
"ELMER", Koszalin 

(72) Hałuszka Marian, Gilis Witold, 
Wojtkowiak Janusz, Koprowski Andrzej 

(54) Układ zabezpieczenia elektrycznych 
odbiorników 3-fazowych od pracy 
niepełnofazowej 

(57) W układzie blok pomiarowy /l/ połączony 
jest z blokiem przerzutnika /2/, który z ko¬ 
lei połączony jest z blokiem czasowym /3/, a 

ten połączony jest z blokiem sterowania /U/, 
który połączony jest z blokiem zasilacza /6/ i 
blokiem zasilacza pomocniczego /5/. 

/4 zastrzeżenia/ 

A2(21) 283398 (22) 90 01 19 5(51) H02H 
G01R 

(75) Olszowiec Piotr, Staszów 
(54) Układ zabezpieczenia ziemnozwarciowego 

i pomiaru rezystancji izolacji sieci 
elektrycznych 

(57) Układ zbudowany jest z włączonych między 
ziemię i kontrolowany obwód /11/ przez filtr 

-falującym procesy ładowania i rozładowa
nia. Wyjście M t / bloku wykonawczego /W/ jest 
połączone z blokiem rozładowania /R/. 
/7 zastrzeżeń/ 



70 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 22 /440/ 1990 

/3/ źródła napięcia pomocniczego /l/ wraz z 
rezystorem /2/, z przyłączonego do nich prze¬ 
twornika /4/ i prostownika /5/ wraz z poten¬ 
cjometrem /6/ zasilających przekaźniki napię¬ 
ciowe pomiarowe /7, 8/ i miernik ilorazowy 
/10/ oraz z przekaźnika napięciowego blokują¬ 
cego /9/. /I zastrzeżenie/ 

A1(21) 279039 (22) 89 04 22 4(51) H02J 
(71) Zakład Energetyczny "ELBLĄG", Elbląg 
(72) Dobrowolski Stanisław 
(54) Elektroenergetyczna sieć napowietrzna 

rozdzielcza niskiego napięcia o 
bezpiecznym napięciu dotykowym 

(57) Sieć charakteryzuje się tym, że na prze¬ 
ciwległych końcach przewodu zerowego /l/, mię¬ 
dzy jego uziemieniem /2/ i /3/ jest równolegle 
włączony przewód /4/, wspomagający funkcję 
przeciwporażeniową przewodu zerowego. 

/l zastrzeżenie/ 

A1(21) 279148 (22) 89 04 27 4(51) H02M 
(71) Instytut Elektrotechniki, Warszawa 
(72) Pawlaczyk Andrzej 
(54) Sposób i układ sterowania zwieracza w 

obwodzie pośredniczącym prądu stałego 
falownika 

(57) W układzie zwieracz w postaci tyrystora 
/TyZ/ włączony jest równolegle do gałęzi /l, 

2, 3/ falownika i kondensatora /c/ obwodu po. 
średniczacego prądu stałego /OPPS/. Bramka t» 
rystora /TyZ/ połączona jest poprzez układ 
sterujący /US/ z wyjściem /WS/ sumatora sygna-
łów /S/t którego wejścia /Wl, W2, W3/ połączo-ne są z wyjściami układów kontroli /UKl, u « 
UK3/. 

Przedmiotem wynalazku jest również sposb, 
działania powyższego układu. /2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 285296 (22) 90 05 22 5(51) H02M 

(71) Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki 
Profesjonalnej 
"Unitra-Radwar", Warszawskie Zakłady 
Radiowe "Rawar", Warszawa 

(72) Borowski Witold 

(54) Układ przetwarzania napięcia, zwłaszcza 
do podwójnej przetwornicy 

(57) W układzie wyjścia pierwsze /P l / i trze¬ 
cie /P3/ przetwornicy / l / są połączone odpo¬ 
wiednio z katodami diod t rzec ie j /D3/ i pierw¬ 
szej /Dl/ , a wyjścia drugie /P2/ i czwarte /pty 
są połączone odpowiednio z anodami diod dru¬ 
gie j /D2/ i czwartej / D 4 / . Między gałęziami 
układu prostowniczego znajduje się cewka /L / 
połączona z jednej strony z anodami diod /Dl/ 
i / D 3 / , Z drugiej strony z katodami diod /D2/, 
/ D 4 / . Pomiędzy katodę diody /D3/ i środek uzwo¬ 
jenia cewki / L / j e s t włączony pierwszy konden¬ 
sator / d / , zaś pomiędzy anodę diody /D4/ i śro¬ 
dek uzwojenia cewki / L / j e s t włączony drugi 
kondensator /C2/, z zachowaniem kierunku pola¬ 
ryzacji , / l zastrzeżenie/ 

A1(21) 279033 (22) 89 04 21 4(51) H03F 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Hahn Stefan 
(54) Wzmacniacz tranzystorowy mocy wielkiej 

częstotliwości 
(57) Wzmacniacz zawiera obwód rezonansowy wiel-
kiej częstotliwości /l/ w obwodzie kolektora 
/K/ tranzystora mocy /T1/ i dołączony do jego 
bazy /B/, za pośrednictwem dwóch kluczy tran¬ 
zystorowych komplementarnych kl, K2/, genera¬ 
tor wielkiej częstotliwości fali prostokątnej 
/2/. Miedzy klucze /Kl, K2/ włączony jest re¬ 
zystor /R/, zaś między wejścia obu tych kluczy 
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/Kl, K 2/ i wyjście generatora fali prostokąt¬ 
nej /2/ włączone są dwójniki RC /Rl, Cl/, 
/R2, C2/. /2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 285001 (22) 90 04 27 5(51) H03K 

(71) Zakład Opracowań i Produkcji Aparatury 
Naukowej ZOPAN, Warszawa 

(72) Bielecki Jerzy 

(54) Układ demultipleksera impulsowego 

(57) Układ jest zbudowany na bazie różnico¬ 
wego klucza prądowego składającego się z jed¬ 
nego tranzystora wejściowego /T1/, którego 
baza stanowi wejście /WEj/ układu, oraz z kil¬ 
ku, zależnie od potrzeb, tranzystorów transmi¬ 
tujących / T 2 , ..., TN/, których bazy są połą¬ 
czone każda z oddzielnym układem załączającym 
/UZ/. 

W kolektorach tranzystorów transmitują¬ 
cych mogą być włączone obciążenia rezystoro-
we /Rl, ..., R N / lub układy przesuwające po¬ 
ziom transmisji impulsów /UP/. 

/3 zastrzeżenia/ 

A2(21) 283480 (22) 90 01 25 5(51) :H03M 

(71) Uniwersytet Łódzki, Łódź 
(72) Baczyński Janusz 
(54) Układ do analogowo-cyfrowej konwersji 

sygnałów elektrycznych 

(57) Układ ma logiczną bramkę /1/ typu AND 
lub NAND o wyjściu połączonym z aproksymacyj-

nym rejestrem /2/i o wejćciach połączonych z 
zegarowym generatorem /9/ i z wyjściem rejes¬ 
tru /2/, które dołączone jest do przetwornika 
/3/ cyfra-analog połączonego z analogowym kom¬ 
paratorem Ihl. /3 zastrzeżenia/ 

A1(21) 279009 (22) 69 04 20 4(51) H04B 
(71) Wojskowe Centra lne Biuro 

Konstrukcyjno-Technologiczne, Warszawa 
(72) Rosiak Tadeusz 

(54) Sposób blokady szumów w łączach radio
wych do transmisji danych cyfrowych oraz 
układ blokady szumów w łączach radiowych 
do transmisji danych cyfrowych 

(57) Układ zawiera dyskryminator /l/ zmiany 
stanów logicznych, zespół poniarowy /2/ czssu 
i zespół wyjściowy /4/ połączone szeregowe ze 
sobą oraz zespół porównawczy /3/. 

Przedmiotem wynalazku jest rćwr.ież sposób 
działania powyższego układu. /3 zastrzeżenia/ 

A1(21) 285250 (22) 90 05 17 5(51) H04B 
(71) JAHO Przedsiębiorstwo Handlowo-

Produkcyjno-Usługowe Sp. z o.o. , Będzin 
(72) Giel Roman, Kaczmarczyk Edward, Szymocha 

Jerzy, Paluch Andrzej 
(54) Układ przełącznika rodzaju pracy radio¬ 

telefonu 
(57) W układzie nadajnik / N / steruje pracą 
tranzystora /Tl , kgórego kolektor jes t połączo-
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ny ze wspólnym punktem cewek indukcyjnych /LI, 
L2, L3/ i kondensatora /C2/f którego drugie wy¬ prowadzenie jest połączone z masą układu. Cew¬ 
ka /Li/ jest połączona szeregowo z kondensato¬ 
rem /C1/ i poprzez diodę /Dl/ z wejściem odbior¬ 
nika /o/. Anoda diody /D1/ jest dodatkowo po¬ 
łączona poprzez rezystor / R 2 / i klucz /K/ Z 
dodatnim biegunem napięcia zasilającego /+U/, 
a katoda jest połączona poprzez rezystor /R1/ 
z masą układu. Cewka /L3/ jest połączona po¬ 
przez kondensator /C3/ z obwodem rezonansowym 
złożonym z kondensatora /C4/ i indukcyjnego 
sprzęgacza /S/. /l zastrzeżenie/ 

A1(21) 279161 (22) 89 04 26 4(51) H04M 
(71) Zakłady Teleelektroniczne "TELKOM-TELFA", 

Bydgoszcz 
(72) Cymański Alfred, Uhlenberg Jerzy, 

Wyrzykowski Włodzimierz, Kalińska 
Aniela, Rumiński Jerzy, Januchowski 
Mariusz 

(54) Układ urządzenia sekretarsko-dyrektor-
skiego 

(57) W układzie każde łącze abonentów bezpo¬ 
średnich /l/ połączone jest poprzez wydzielo¬ 
ny układ wspólnego łącza /2/ z układem komuta¬ 
cji rozmów indywidualnych /3/ i układem komu¬ 
tacji rozmów telekonferencyjnych /4/. 

Układy te połączone są z układem sterowa¬ 
nia /7/. Układ /3/ połączony jest z układem 
zbiorczym /6/, do którego dołączony jest rów¬ 
nież poprzez wzmacniacz /5/ układ IkJ, Do ukła¬ 
du /6/ dołączony jest aparat dyspozytora /8/. 

/l zastrzeżenie/ 

A1(21) 277018 (22) 88 12 31 4(51) H04M 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Szczepański Jerzy 
(54) Układ mikroprocesorowego nadzoru łączy 

dwunumerowych 
(57) W układzie do każdego z przewodów /c/ 
przypisanych poszczególnym abonentom /AZLX, 

AZLy/ dołączone jest wejście /X, Y/ mikroproce-
sorowej jednostki nadzorczej /MJN/, a kolejne 
wejście /A/ tej jednostki dołączone jest do po-
tencjału ziemi poprzez zestyk zwiemy /a6/ prze-
kaźnika stanowiącego wyposażenie centralowego 
łącza dwunumerowego AcŁD/. /l zastrzeżenie/ 

A1(21) 277019 (22) 88 12 31 4(51) H04M 
(71) Po l i t echn ika Warszawska, Warszawa 
(72) Szczepański J e r zy 

(54) Układ komputerowej rejestracji jednostek 
taryfowych 

(57) W układzie jeden element separujący /TR2^ 
jest dołączony galwanicznie do przewodu rozmow
nego /a/, natomiast drugi element separujący 
/TRI/ jest dołączony do przewodu licznikowego 
/c/, a wyjścia tych elementów /TRI, TR2/ są do
łączone za pośrednictwem przewodu /m/ do mikro
komputerowego urządzenia rejestrującego /MUR/. 

/2 zastrzeżenia/ 

A1(21) 277020 (22) 88 12 31 4(51) H04M 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Szczepański Jerzy, Rumiński Ryszard, 

Zarzycki Janusz 

(54) Układ sterowania central telefonicznych 

(57) W układzie urządzenie sterujące polem ko¬ 
mutacyjnym stanowi mikrokomputerowa jednostka 
sterująca /MJS-C/, urządzenie rejestrowe dla 
ruchu lokalnego i wychodzącego - mikrokompute¬ 
rowa jednostka sterująca rejestrów abonenckich 
/MJS-RA/, a urządzenie rejestrujące sygnały 
dla zapewnienia połączeń przychodzących - mi-
krokomputerowa jednostka sterująca rejestrów 
przyjęciowych /MJS-RP/ . / l zastrzeżenie/ 
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A1(21) 283118 (22) 89 12 29 5(51) H04M 

(31) 8901506 (32) 89 04 28 (33) ES 
(71) TELEFONICA DE ESPANA S.A., Madryt, ES 

(54) Zewnętrzny modułowy aparat telefoniczny 
samoinkasujący 

(57) Zewnętrzny modułowy aparat telefoniczny 
samoinkasujący, przeznaczony do stosowania 
monet lub kart kredytowych, charakteryzuje 
się tym, że zawiera funkcjonalne połączenie 
dwóch części należycie osłoniętych i fizycz¬ 
nie od siebie niezależnych, przy czym górna 
część obejmuje mechanizm telefoniczny, a dol¬ 
na część /2/ stanowi zbiornik monet, który to 
zbiornik 12.1 nie jest konieczny, gdy aparat 
przystosowany jest wyłącznie do kart kredyto¬ 
wych. Dolna część IŹI jest przymocowana do 
górnej części, ponadto części te są wyposa¬ 
żone w drzwiczki frontowe /3 i 4/, z których 
pierwsze drzwiczki /3/ górnej części mają 
wiele okienek dla przyjmowania i unierucha¬ 
miania odpowiednich modułów roboczych, zwłasz¬ 
cza modułu wprowadzania monet /11/, modułu 

wprowadzania kart kredytowych /12/, modułu obra¬ 
zowania danych /13/,modułu klawiatury /l4/, 
modułu zwrotu monet /15/ oraz modułu zawiesza¬ 
nia mikrotelefonu /l6/. Niektóre z modułów, a 
zwłaszcza moduły wprowadzania monet /11/ i kart 
kredytowych /12/, jak również moduł zwrotu mo¬ 
net /15/ są zastępowalne przez odpowiednie po¬ 
krywy, zgodnie z zastosowaniem aparatu telefo¬ 
nicznego, przy czym tylna powierzchnia tych 
pokryw, podobnie jak i moduły zaopatrzone sa w 
gwintowane śruby dla umocowania do pokrywy /3/ 
górnej części aparatu telefonicznego. 

/12 zastrzeżeń/ 

A1(21) 279048 (22) 89 04 24 4(51) H05B 
(75) Michalak Zbigniew, Warszawa; 

Cor tes Wanda, Warszawa 

(54) Układ zapłonowy do wysokoprężnych lamp 
Wyładowczych 

(57) W uk ładz ie równolegle do wysokoprężnej 
lampy wyładowczej / L / dołączone są: uzwojenie 
wtórne t ransformatora / z 2 / t dioda / D / i t y r y 
s t o r / T / , k t ó r e są połączone z sobą szeregowo. 
Równolegle do t y r y s t o r a /T/ dołączone są kon
densa tor zapłonowy / C l / i uzwojenie pierwotne 
t ransformatora IZ-,1. Równolegle do diody / D / 

i t y r y s t o r a l i t dołączone są układ gaszący 
/UČ/ oraz d z i e l n i k napięciowy / R , / , faJI . DO 
punktu wspólnego rezystorów /R,/ i /R«/ dołą
czone są kondensator /Cp/» który połączony jest 
z bramką tyrystora /T/ oraz diak /DD/ połączo
ny z katodą tyrystora l i i . /l zastrzeżenie/ 

A1(21) 285340 (22) 90 05 23 5(51) H05K 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Metrologii Elektrycznej, "LUMEL", 
Zielona Góra 

(72) Mróz Janusz, Mróz Teresa, Firlej Alojzy, 
Miłoś Walerian, Olczyk Aleksy, Plewiński 
Ireneusz, Rudziński Ryszard 

(54) Zespół mocujący elementy elektryczne 
oraz sposób mocowania elementów 
elektrycznych w zespole mocującym 

(57) Zespół mocujący zawiera podstawę /l/ wy¬ 
posażoną w dwa rzędy równoległych kolumn noś-
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nych / 2 / z tworzywa elektroizolacyjnego. Na 
górnych powierzchniach / 3 / kolumn nośnych / 2 / 
znajdują się otwory A / , w które są wciśnię¬ 
te metalowe końcówki z zamocowanymi elementa¬ 
mi elektrycznymi / 6 / i przewodami doprowadza¬ 
jącymi / 7 / . Końcówki są połączone między sobą 
mostkami / 8 / w metalowy grzebień. 

Sposób polega na tym, że proste wyprowa¬ 
dzenia elementów elektrycznych i przewody do¬ 
prowadzające łączy się nierozłącznie w uchwy¬ 
tach końcówek dwu równolegle i płasko ułożo¬ 
nych metalowych grzebieni. Następnie tak utwo¬ 
rzony podzespół wygina się w kształ t odwróco¬ 
nej l i t e ry U i wciska się w otwory na górnych 
powierzchniach kolumn nośnych, po czym odcina 
się odpowiednie mostki łączące końcówki dla 
uzyskania wymaganego układu połączeń mocowa¬ 
nych elementów elektrycznych. /5 zastrzeżeń/ 



II. WZORY UŻYTKOWE 

D Z I A Ł A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIF 

U1(21) 89021 (22) 89 12 20 5(51) A01B 
(71) Państwowy Ośrodek Maszynowy, Skoczów 
(72) Gerabala Franciszek, Maroszek Leonard, 

Pilch Roman, Połomski Wojciech 

(54) Agregat uprawowy 

(57) Agregat uprawowy charakteryzuje się 
tym, że do ramy głównej /l/ składającej 
się z trzech części połączonych przegubami 
/13/ zamocowane są dwie ramy obrotowe /2/, 
do których zamocowane są po dwie pary bron 
/3/. Każda brona /3/ połączona jest z ra¬ 
mieniem wału /10/ za pomocą łańcuchów nocu¬ 
jących /6/. Każde ramie wału /10/ wyposażo¬ 
ne jest w amortyzator /11/. Rama obrotowa 
111 wyposażona jest w sworzeń długi /8/, a 
belka poprzeczna /12/ wyposażona jest w 
sworzeń krótki /9/. /l zastrzeżenie/ 

U1(21) 89244 (22) 90 01 17 5(51) A01B 

(71) Akademia Rolnicza, Lublin 
(72) Fijołek Andrzej, Szymariski Włodzimierz 
(54) Korpus obsypnika 

(57) Korpus obsypnika składający się z trzon¬ 
ka, lemiesza i odkładnicy ze skrzydłami, cha¬ 
rakteryzuje się tym, że skrzydło A/ połączo¬ 
ne jest z odkładnicą /2/ u dołu wahliwie za 
pomocą elementu kulistego a u góry przesuwnie 
na trzpieniu i dociśnięte sprężyną /5/. Takie 
zamocowanie skrzydła A/ umożliwia wykonywanie 
Przez nie, w czasie pracy, ruchu drgającego, 
co umożliwia formowanie skarp redlin bez ug-
Jiieceń i z rozkruszonymi ubryleniami. Szerokość 

roboczą korpusu uzyskuje się przestawiając 
skrzydła A/ na inne otwory w górnym mocowaniu. 

/2 zastrzeżenia/ 

U1(21) 89278 (22) 90 01 23 5(51) A01C 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i 

Usług "TECHMA", Zakład Projektowo-
Techniczny, Warszawa 

(72) Usakiewicz Stanisław 

(54) Wieloramienny korpus rozdzielacza nasion 
roś l in uprawnych 

(57) Wieloraraienny korpus rozdzielacza składa 
s ię z dwóch części: z wieloramiennego korpusu 
dolnego / l / oraz z pokrywy hl o ciągłym stoż¬ 
kowym płaszczu / 8 / przylegającym bezluzowo do 
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stożkowej przerywanej powierzchni /2/ wielo-
ramiennego korpusu dolnego 111 t przy czym kanały /5/ ramion Ikl są na części odsłonię¬ 
te przez pokrywę 111. Na ramiona /4/ nasu¬ 
nięte są bezluzowo łączniki elastyczne /11/, 
przy czym szczelina /10/ osłaniana jest cy¬ 
lindrycznym obrzeżem /9/ pokrywy 171, 

Iz zastrzeżenia/ 

U1(21) 89280 (22) 90 01 22 5(51) AOIC 
(71) Akademia Rolnicza, Lublin 
(72) Fijołek Andrzej 
(54) Obsypnik 
(57) Obsypnik składający się z korpusu obsy¬ 
pującego /l/ wyposażonego w lemiesz /2/ i 
równoległoboku zestawionego z jarzma l3l 
przystosowanego do mocowania do ramy, grzą-
dzieli zawierającej przegub 161 i sprężyny 
napinającej 18/ charakteryzuje się tym, że 
dziób lemiesza /2/ korpusu obsypującego 111 
jest wysunięty przed płaszczyznę le/ pro¬ 
stopadłą do kierunku jazdy obsypnika i prze¬ 
chodzącą przez oś przegubu 16/ o wielkość 
Ikl zawierającą się w granicach od 2 do 6cG. 

Obydwie części /4/ i /5/ podzielonej i 
przegubem /6/ grządzieli mają wsporniki /9/ 
i /10/, między którymi znajduje się element 
sprężysty /11/. /2 zastrzeżenia/ 

U1(21) 89221 (22) 90 01 15 5(51) A01D 
(71) Zakłady Metalowe MĘSKO, 

Skarżysko-Kamienna 
(72) Żmijewski Jerzy, Rzeszowski Piotr, 

Koźmiński Jerzy, Materak Tadeusz, 
Szkurłat Jerzy, Majewski Zbigniew 

(54) Przetrząsaczo-zgrabiarka, zwłaszcza do 
mikrociągników jednoosiowych 

(57) Przetrząsaczo-zgrabiarka charakteryzuje 
się tym, że rama 111 nośna ma kształt zbliżo¬ 
ny do prostokąta, na którego dłuższych bokach 
zawieszane są wahliwie cztery koła grabiące, 
przy czym dwa koła środkowe /3/ i /4/ są usy¬ 
tuowane wewnątrz ramy a dwa koła skrajne /5/ 
i /6/ są usytuowane na zewnątrz ramy. Do ramy 
przyjmowane są dwie tuleje zaczepowe /7/ i 
/8/ do mocowania dyszla Isl, Na krótszych bo¬ 
kach ramy 111 są osadzone dwa koła jezdne /10/ 

i / 1 1 / . Przestawianie maszyny ze zgrabiania na 
przetrząsanie odbywa się przez zmianę kierunku 
jazdy po przełożeniu dyszla / 9 / z tu le i zacze-
powej hi do tu le i zaczepowej /Q/ oraz po prze 
stawieniu kół jezdnych /10/ i /11/ i ich ponow-
nym zablokowaniu. / l zastrzeżenie/ 

13 

U1(21) 89276 (22) 90 01 22 5(51) A01G 
(71) Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych, 

Białystok 
(72) Zenon Gacko 
(54) Urządzenie do zrywki drewna i mygłowania 
(57) Bęben linowy /2/ osadzony jest na ramie 
nośnej /1/ i połączony jest sprzęgłem kłowym 
/3/ z przekładnią ślimakową połączoną z silni¬ 
kiem hydraulicznym osadzonym na ramie nośnej 
111. l2 zastrzeżenia/ 
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U1(2l) 89309 (22) 90 01 25 5(51) A01G 

(71) Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych 
Krosno 

(72) Cap Zenon, Wojtowicz S t a n i s ł a w , 
Famielec Bogusław, Graboń Andrzej 

/t4) z e spó ł ryz do zrywki drewna 

(57) Zespół ryz do zrywki drewna ze stoków 
górskich, ma ryzy / l / i 12/ wykonane z two¬ 
rzywa sztucznego umożliwiającego regenera¬ 
cję powierzchni ś l izgowych, mające k s z t a ł t 
dużej l i t e r y "U" z wywiniętymi na zewnątrz 
końcami. Ryzy / l / i / 2 / połączone są ś r u b a -
mi /7/ i / s / ł z k tó rych każda zakończona, 
jest uchem zaczepowym Isl i /10/. 

/ l zastrzeżenie/ 

U1(21) 89296 (22) 90 01 24 5(51) A01J 

(71) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 
Koszalin 

(72) Kołodziej czak Paweł Tomasz, 
Lewandowski Stefan 

(54) Stół serowarski przewoźny 

(57) Stół serowarski ma konstrukcję nośną 
/1/ wykonaną z rur o przekroju okrągłym, na 
której zamocowana jest wanna serowarska A / . 
Konstrukcja nośna 7l/ składa się z ramy gór¬ 
nej /2/ i ramy podwozia /3/ wyposażonej w 
dwie pary kół jezdnych /13 i 14/, przy czym 

przednia para kół jezdnych /l4/ zamocowana jest 
do ramy podwozia /3/ poprzez ułożyskowaną obrot¬ 
nicę /15/. Do dolnej części /l6/ obrotnicy /15/ 
przyspawany jest dyszel /l7/. 

W ramie górnej /z/ konstrukcji nośnej 111 
osadzona jest wanna serowarska A / , której gór¬ 
ne krawędzie są wywinięte na zewnątrz tworząc 
obrzeże /5/, które jest nasadzone na rury /6/. 
Wanna serowarska A/ ma spust 171 wyprowadzony 
z centralnego miejsca dna /&/, zaopatrzony w 
zawór odcinający /9/. A zastrzeżenia/ 

U1(21) 89953 (22) 90 04 11 5(51) A01M 

(75) Wilkołazki Piotr, Lublin 

(54) Opryskiwacz sadowniczy 

(57) Opryskiwacz ma dwie pary ramion /3/ two¬ 
rzących tunele o profilach eliptycznych otwar¬ 
tych od dołu. Parę ramion /3/ stanowi wewnętrz¬ 
ne stałe ramię A/ i zewnętrzne ramię uchylne 
/5/. Para ramion /3/ ma w górnej części siłow¬ 
nik hydrauliczny 171, /l zastrzeżenie/ 

U1(21) 89260 (22) 90 01 18 5(51) A47B 

(75) Alberski Tomasz, Poznań 

(54) Szafka wisząca 
(57) Szafka wisząca ma skrzydło drzwiczek /3/ 
w kształcie trójkąta prostokątnego, stanowiące 
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zamknięcie szafki o takim samym kształcie. 
Szafka ma półki /4/ oraz ścianę tylną /2/. 
Skrzydło drzwiczek /3/ wyposażone jest w 
uchwyt /5/. /l zastrzeżenie/ 

U1(21) 89261 (22) 90 01 18 5(51) A47B 

(75) Alberski Tomasz, Poznań 

(54) Regał meblowy wiszący 

(57) Regał składa się z ramy /l, 2, 3/ w 
kształcie trójkąta prostokątnego, usztywnio¬ 
nej ścianą tylną /4/, We wnętrzu ramy /l, 27 
3/ osadzone są półki /5/, przegrody /6/ oraz 
szuflady /7/. /l zastrzeżenie/ 

U1(21) 89341 (22) 90 02 02 5(51) A47C 

(75) Kruk Grzegorz, Warszawa 

(54) Fotel wypoczynkowy 

(57) Fotel wypoczynkowy ma siedzisko /l/ w 
postaci bryły prostopadłościennej z zaokrąg¬ 
lonymi narożami, do którego zamocowane jest 
oparcie /2/ w postaci bryły o powierzchni ma¬ 
jącej zarys eliptyczny. Oparcie /2/ zamocowa¬ 
ne jest do siedziska /l/ poprzez paski /3/ z 
zapinkami /4/ f które połączone są z powierzch¬ 
nią siedziska /l/. /1 zastrzeżenie/ 

U1(21) 89243 (22) 90 01 18 5(51) A47D 

(75) Bagińska Dorota, Warszawa 

(54) Sto łeczek dla przedszkolaka 

(57) S to łeczek ma t r z y p ł y t y do s i e d z e n l l ^ B f c 
2, 3/ usytuowane pros topadle do Siebie i połą-
czone na krawędziach styku /h, 5, 6 / , przy czm 
z wolnych rogów tych p ł y t wyprowadzone są pro-
s topad le do wewnątrz drążki łączeniowe /7, 8, 
9 / . Wolne końce drążków łączeniowych / 7 , 8, 9/ 
połączone sa razem przy pomocy elementu łącze-
niowego /10/ . /3 zas t rzeżenia / 

U1(21) 90187 (22) 90 05 14 5(51) A47J 

(75) Dorzak Stanisław, Bielsko-Biała 

(54) Garnek do mleka 

(57) Garnek do pasteryzacji mleka składa się z 
garnka zewnętrznego /l/ i garnka wewnętrznego 
/2/ połączonych przez zawalcowanie. Garnek zew¬ 
nętrzny /l/ na części cylindrycznej posiada ot¬ 
wór, którego przetłoczone brzegi tworzą stożko¬ 
wą powierzchnię do osadzenia korpusu gwizdka 
/4/ oraz umocowane uchwyty /5/. Na górze garnka 
umieszczana jest pokrywka /6/ zaopatrzona w 
uchwyt /5/. Gwizdek /4/ ma kształt ściętych 
stożków mniejszego i większego i stanowiących 
całość. Na zewnętrznej ścianie garnka /l/ i po¬ 
krywki /6/ osadzone są jednym końcem przy pomo¬ 
cy nitów /18/ i wypustów /19/ parami wsporniki 
/20/ o kształcie zagiętego płaskownika. Drugie 
końce wsporników /20/ posiadają odsądzenia /2l/ 
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zbieżnych krawędziach, między którymi wyko¬ 
nany Jest otwór. Na końcach /23/ uchwytów /5/ 
wzdłuz osi głównej na skutek naprzemianległe-

go sytuowania prostokątnych otworów /25/ pow¬ 
staje poosiowe otwory, w które wkręcane są 
wkręty /28/. /l zastrzeżenie/ 

U1(2l) 89246 (22) 90 01 17 5(51) A61D 

Í71) Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn 72) Bakuła Tadeusz 
(54) Statyw do unieruchomienia prosiąt do 

operacji 

(57) Statyw charakteryzuje się tym, że ma 
trzon /1/ do którego przymocowany jest po
jemnik na płyn dezynfekcyjny /2/, pulpit /3/ 
j. widełki I ki z obejmami. Trzon /l/ ma pod
stawę /6/. /l zastrzeżenie/ 

U1(21) 88073 (22) 89 08 11 4(51) A61G 

(75) Neumann Aleksander, Neumann Robert, 
Poznań 

(54) Podłoże przeciwodleżynowe 

(57) Podłoże zawiera elementy podstawowe w 
kształcie poduszki ze ściętymi narożami i 

otworem przelotowym w środku symetrii. Na brze¬ 
gach boków umieszczone są zatrzaski. 

/3 zastrzeżenia/ 

U1(21) 89242 (22) 90 Cl 17 5(51) A63F 

(75) Terlecka Anna, Wrocław 

(54) Układanka 

(57) Układanka przeznaczona do zabawy zbudo¬ 
wana jest w kształcie płyty złożonej z obwodo¬ 
wej listwy /l/ oraz sześciu rozłącznych elemen¬ 
tów /2/ wypełniających środek listwy /l/. Obwo¬ 
dowa listwa /l/ od środka ma wybrania /3/ i wy¬ 
stępy /4/. Każdy rozłączny element /2/ ma po¬ 
wierzchnię złożoną z kwadratu oraz z występów. 

/l zastrzeżenie/ 

U1(21) 89298 (22) 90 01 24 5(51) A63F 

(75) Hładki Tadeusz, Gdańsk; 
świtała Władysław, Hamburg, DE 

(54) Gra zręcznościowa 

(57) Grę stanowi elastyczna płyta /l/ z zazna¬ 
czonymi na górnej powierzchni polami i usta¬ 
wionymi na tylnych krawędziach bramkami /2/ 
oraz na bocznych krawędziach autowymi chorą¬ 
giewkami /3/. Na polach boiska ustawione są 
dwa krążki /4/ odtwarzające zawodników grają¬ 
cych ze sobą drużyn i jeden mniejszy krążek 
/5/ stanowiący piłkę. /2 zastrzeżenia/ 
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DZIAL B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

U1(21) 89263 (22) 90 01 18 5(51) B01D 

(71) Zakłady Włókien Chemicznych 
CHEMITEX-ANILANA, Łódź 

(72) Pławik Zygmunt, Wołkowicz Krzysztof, 
Skibiński Ryszard, Rachlewicz Szymon, 
Studziński Jerzy 

(54) Przegroda filtracyjna do urządzeń 
filtracyjnych w przemyśle włókien 
chemicznych 

(57) Przegroda filtracyjna złożona jest z 
dwu warstw /2/ i /3/, z których warstwę /2/ 
stanowi jednorodny, zagęszczony pokład ru¬ 
nowy o składzie 80 % włókien poliestrowych 
o grubości 3,3 - 6,6 dtex i 20 % włókien 
polipropylenowych o grubości 3,3 - 6,7 dtex, 
a warstwę /3/ stanowi tkanina bawełniana. 

/l zastrzeżenie/ 

U1(21) 89267 (22) 90 01 19 5(51) B01D 
(75) Nowicki Andrzej , Kraków 

( 54) Odpylacz mokry kominowy 

(57) Odpylacz posiada dwie komory /l i 2/ w 
kształcie walca o różnych średnicach, oddzie-

lone od siebie rusztem /3/, z warstwą wypełnie-
W górnej komorze /l/ nad rusztem /3/ usytu-

owany jest zespół natryskowy składający się z 
szeregu obrotowo zamocowanych, poziomych rur 
/5/ z otworkami /10/ połączonych jednym końcem 
za pomocą przewodów elastycznych do kolektora 
instalacji wodnej, a drugim zaślepionym końce» 
do mechanizmu obrotowo-nawrotnego. Nad zespo
łem natryskowym zamocowane jest na wrzecionie 
/l2/ śmigło /11/ osadzone w łożyskach /17/ w 
daszku okapowym /13/. W komorze /Z/ usytuowany 
jest bezpośrednio nad otworem kominowym daszek 
osłonowy /18/, a w dolnej części komory znajdu-
je się króciec /lk/ dla wody odpływowej i kró-
ciec przelewowy /l5/. /l zastrzeżenie/ 

U1(21) 89268 (22) 90 01 19 5(51) B01D 
(75) Nowicki Andrzej, Kraków 
(54) Płuczka obrotowa z wypełnieniem 
(57) Płuczka ma obudowę składającą się ze zbior¬ 
nika osadczego /l/, pokrywy /2/ i kolektorów 
/3/ i Ikl. W obudowie znajdują się łożyska /5/ 
i /6/ dla wału /7/, na którym osadzone są ko¬ 
sze /8/ i /9/ w kształcie walców, zawierające 
złoże wypełniające /10/. Kosz /&/ ma czerpaki 
/11/ rozmieszczone na obwodzie jego poboczni« 
cy. Nad koszem /9/ znajduje się kolektor na¬ 
tryskowy /l2/ podłączony do instalacji wody za¬ 
wierającej absorbent alkaliczny. 

/3 zastrzeżenia/ 

U1(21) 89275 (22) 90 01 22 5(51) B05C B05B 
(71) Huta Warszawa, Warszawa 
(72) Jasiewicz Marek, Manturo Jerzy, 

Marciniak Kazimierz 
(54) Urządzenie do detonacyjnego nanoszenia 

cząstek 

( 57) Urządzenie zawiera komorę detonacyjną ze 
świecą zapłonową, dyszę wylotową, zespół poda-
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jący paliwo i zespół dozujący sproszkowany ma¬ 
teriał powłokowy. Zespół dozujący sproszkowany 
materiał powłokowy składa się ze zbiornika 171 
Kształcie leja, z cylindra dozującego /3/ i 

kanału łączącego /l3/. W cylindrze dozującym 
/*/ jest umieszczony element dozujący w posta¬ 
ci trzpienia /4/. Oś cylindra dozującego /3/ 
tworzy z osią kanału łączącego /l3/ kąt nie 
większy od 4 0 . /l zastrzeżenie/ 

U1(21) 89288 (22) 90 01 23 5(51) B08B 
(71) Zakłady Przemysłu Metalowego 

H.Cegielski, Poznań 
(72) Dybek Kazimierz, Szymański Józef, 

Wojtkowski Jan 
(54) Końcówka instalacji rurowej 
(57) Końcówka instalacji rurowej, zwłaszcza 
instalacji odpylającej, służy do odsysania 
gazów z dowolnego miejsca znajdującego się 
praktycznie na całym okręgu, przy czym okręg 
ten ma znaczną średnicę. 

Końcówka charakteryzuje się tym, że w 
miejscu styku elementów /l, 2/ każdy z nich 
zaopatrzony jest w kołnierz /4, 5/, a w row¬ 
kach obu kołnierzy /4, 5/ osadzony jest pier¬ 
ścień uszczelniająco-dystansowy /6/. Końców¬ 

ka zaopatrzona jest w pionowy słup, do które¬ 
go zamocowane jest dolne łożysko /&/ i górne 
łożysko l9l tak, że ich osie obrotu pokrywają 
się z osią symetrii kołowej pierścienia uszczel¬ 
niająco-dystansowego 16/. /2 zastrzeżenia/ 

U1(21) 90003 (22) 90 04 19 5(51) B25J 
(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 

Warszawa 
(72) Jurdziak Romuald, Gąsiorek Zenon, 

Kamiński Jerzy, Kubicki Adrian 
(54) Manipulator transportowy 
(57) W przesuwnym pionowo i napędzanym cylin¬ 
drem pneumatycznym /5/ podnośniku /4/ zamocowa¬ 
ne są prowadnice /6/, na których osadzona jest 
przesuwnie również pionowo wewnętrzna rama 171, 
napędzana cylindrem pneumatycznym /8/. Wewnętrz¬ 
na rama 171 jest za pośrednictwem osi /11/ po¬ 
łączona z łącznikami /l2/ napędzającymi ramio¬ 
na chwytaka /10/. Dociskacz /l4/ jest zawieszo¬ 
ny na chwytaku /10/ między ramionami tego chwy¬ 
taka za pośrednictwem zawiesi linowych 7l5/. 

/l zastrzeżenie/ 

U1(21) 89281 (22) 90 01 22 5(51) B26B 
(71) Zakład Doskonalenia Zawodowego, Łódź 
(72) Napieracz Zbigniew, Sobczak Tadeusz 
(54) Krajacz nożycowy 
(57) Krajacz składa się z podłużnej walcowej 
obudowy i z umieszczonego w niej elektryczne¬ 
go silnika /2/ oraz ze sprzężonego z nim pod¬ 
łużnego ruchomego ostrza 16/ przylegającego do 
tak samo podłużnego nieruchomego ostrza 171. 
Ostrza 16/ i 171 wystają z jednego końca obu¬ 
dowy, a w przeciwny jej koniec jest wprowadzo¬ 
ny zasilający przewód. Na prostym wałku 111 
silnika 12/ krajacz ma osadzoną tuleję /3/ z 
końcówką zaopatrzoną na powierzchni w obrączkę 
/4/ usytuowaną mimośrodowo w stosunku do wałka. 
Obrączka / 4 / jest wpuszczona w okrągłą szcze¬ 
linę Ibl wewnętrznej końcówki ostrza /6/. 
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Ostrze /6/ jest dociskane do nieruchomego 
ostrza liI za pomocą śrubowej sprężyny 
osadzonej na połowie długości śruby usytuowa¬ 
nej w zwężonej części obudowy. 

/I zastrzeżenie/ 

U1(21) 39313 (22) 90 01 25 5(51) B26B 

(75) Demski Darosław, Wrocław 

(54) Urządzenie wibrujące 

(57) Urządzenie wibrujące posiada wibrator 
/5/ przymocowany do przestrzennej konstruk¬ 
cji 111, wykonanej ze stalowych kształtowni¬ 
ków w postaci prostopadłościanu z płozami 
lil ze stalowych kątowników /6/, których pio¬ 
nowe ramiona /8/ znajdują się od zewnętrznej 
strony urządzenia, a poziome ramiona /10/ 
stanowią oparcie dla całego urządzenia na 
formie Isl do wytwarzania stropowych belek 
/11/. /l zastrzeżenie/ 

U1(21) 89289 (22) 90 01 23 5(51) B30B 
(71) Zakłady Przemysłu Metalowego 

H.Cegielski, Poznań 
(72) Małecki Tadeusz, Hankel Ryszard, Jurga 

Tadeusz, Zdankiewicz Piotr, Hen 
Leonard, Hibner Zdzisław, Wesołowski 
Waldemar, Nowak Marian, Szulc Kazimierz 

(54) Urządzenie podające wióry do brykieciarki 

(57) Urządzenie zawiera osadzony w konstrukcji 
wsporczej /l/ zbiornik zasypowy /2/ w kształ¬ 
cie odwróconego ostrosłupa i posiadający u dołu 

otwór wylotowy. Zbiornik zasypowy /2/ urząd, 
nia zaopatrzony jest u dołu w dozownik /4/ 
związany z siłownikiem pneumatycznym /5/f p_ 
czym u góry konstrukcji wsporczej /l/ zamocowa-
ne są dwie równoległe płyty 16/ z wybraniani 
171 odpowiadającymi rozmieszczeniu czopów za
wieszanego pojemnika transportowego. 

Ii zastrzeżenie/ 

U1(21) 89876 (22) 90 04 03 5(51) B43L 

(71) Liszka Andrzej, Warszawa 
(72) Baranowski Jan 
(54) Przyrząd szkolny 

(57) Przyrząd charakteryzuje się tym, że sta¬ 
nowią go trójkątne elementy 111 i /2/ w tych 
samych wymiarach i takich samych kątach, uło¬ 
żone odwrotnie. Elementy lil i 12/ połączone 
są ze sobą w sposób trwały wahliwie a linie 
połączenia tworzy kąt 90° z podpórkami IZl 
i /4/. Na powierzchniach elementów /1/ i /2/ 
znajduje się wycięcie o kształcie koła, kwa¬ 
dratu i trójkąta. /2 zastrzeżenia/ 
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U1(21) 89300 (22) 90 01 25 5(51) B60G 
F16F 

(75) Korpus Marek, Warszawa; 
Ciszewski Zbigniew, Warszawa 

(54) Amortyzator hydrauliczny stosowany w 
szczególności w pojazdach mechanicznych 

(57) Tłok amortyzatora składa się z korpusu 
/g/ z otworami /10/ posiadającego kołnierze 
/6/ i /l3/, przy czym pomiędzy kołnierzem /6/ 
a sprężyną /8/ osadzona jest płytka /7/ z jed
nym otworem, natomiast płytka /11/ oparta o 
kołnierz /13/ posiada otwory nie pokrywające 
się z otworem płytki 171 i otworami /10/ kor
pusu /9/. Przewody /l5 i 16/ służą do sprzęga
nia amortyzatora z innymi amortyzatorami tego 
typu. , /l zastrzeżenie/ 

U1(21) 89227 (22) 90 01 16 5(51) B60P 
(71) Wytwórnia Urządzeń Komunalnych PRESKO, 

Wrocław 
(72) Karpiński Stanisław, Janiszewski Jerzy, 

Wierzbicki Kazimierz 
(54) Pojazd kontenerowy 
(57) Pojazd ma ramę l3i, która w przekroju ma 
kształt ceownika odwróconego do wewnątrz po¬ 
jazdu i zamkniętego z tej strony przyspawanym 
pasem blachy, a mocowanie ramy /3/ wraz z nabu-
dową lU/ do ramy samochodu l2l następuje za 
pomocą obejm /5/ ściągających ramę /3/ z ra¬ 
mą 12./ śrubami. /2 zastrzeżenia/ 

U1(21) 89279 (22) 90 01 22 5(51) B60P 
(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji Produkcji 

Zwierzęcej MEPROZET, Pyrzyce 
(72) Węgrzyn Ryszard, Wałków Mieczysław, 

Bartosik Eugeniusz, Michalski Adam, 
Tomaszewski Ryszard, Czarnecki Bogdan 

(54) Urządzenie transportowe 
(57) Urządzenie ma dwa pionowe wsporniki przy¬ 
twierdzone w środkowej części ramy załadowczej 
IUlt które są połączone w górnej części poprze¬ 
czną belką i sprzężone przegubowo z siłownika¬ 
mi hydraulicznymi /9/ zamocowanymi wahliwie z 
drugiej strony do konstrukcji nośnej 111, przy 
czym pionowe wsporniki wyposażone są w prowad¬ 
nice /10/, w których usytuowane są otwory /11/, 
poprzez które mocowane są za pomocą sworzni 
/12/ uchwyty /13/ przeznaczone do usytuowania 
w nich czopów /14/ osi bębna kablowego, a jeden 
uchwyt /l3/ i czop /14/ współpracuje z hamulcem 
/16/ ograniczającym szybkość rozwijania kabla 
z bębna. 

Pionowe wsporniki 171 są blokowane w górnym 
położeniu za pomocą zatrzasków /20/ przytwier¬ 
dzonych do dźwigara bramowego /2l/. 

/6 zastrzeżeń/ 

U1(21) 89312 (22) 90 01 26 5(51) B60T 

(75) Kosidło Mirosław, Szczecin 

(54) Urządzenie do odpowietrzania układów 
instalacji hamulcowych, zwłaszcza 
samochodowych 

(57) Urządzenie wyposażone jest w pojemnik 
111 z zaznaczonym poziomem cieczy /7/. Na po¬ 
jemnik 111 nakręcona jest pokrywa /2/ z dwoma 
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otworami. W jednym otworze osadzona jest rur¬ 
ka /3/, na której jednym końcu zamontowany 
jest zawór zwrotny /5/, a na drugim końcu znaj¬ 

duje się przewód elastyczny /6/. W drugim ot-
řze pokrywy /2/ osadzona jest rurka odpowie¬ 
trzająca /4/. /l zastrzeżenie/ 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

U1(21) 88606 (22) 89 10 30 5(51) C02F 

(71) Goszczyńska Barbara T., Bydgoszcz; 
Bejtka Bogdan, Bydgoszcz 

(54) Urządzenie do biologicznego oczyszcza¬ 
nia ścieków wraz z tlenową stabilizacją 
osadów 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
składa się z czterech segmentów, które tworzy 
komora przepływowa /5/f komora osadu czynne¬ 
go /8/, osadnik wtórny /10/ i komora tlenowej 
stabilizacji osadu /2l/. Tarczowe złoże biolo-ficzne Ikl umieszczone w komorze pływakowej 5/ stanowi pierwszy stopień oczyszczania 
ścieków. Komora osadu czynnego /8/ stanowi 
drugi stopień oczyszczania ścieków wraz z 
szczeliną przepływu ścieków /6/ umieszczoną 
w połowie jej wysokości, tarczą osłonową /7/, 
rusztem napowietrzającym /9/, zatopionym otwo¬ 
rem oraz korytem zbierania części pływających 
/27/ z otworem przelewowym /28/. Osadnik wtór¬ 
ny /10/ tworzy trzeci segment, w którym znaj¬ 
duje się pakiet osadnika wielostrumieniowego 
/11/ z korytem zbierania części pływających 
/29/ oraz otworem przelewowym /30/ i korytem 
zbierającym ścieki oczyszczone /l2/ i zaopa¬ 
trzonym w przewód odprowadzenia ścieków za-

kończony urządzeniem pomiarowym. Komora tleno¬ 
wej s tabi l izac j i osadu /21 / tworzy czwarty seg-
ment z rusztem napowietrzającym /22/. 

/3 zastrzeżeni!/ 

U1(21) 89272 (22) 90 01 22 5(51) C10C 

(71) Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Tychy 
(72) Budny Józef, Pacuła Zenon 

(54) Urządzenie do podgrzewania mas krzepną¬ 
cych, zwłaszcza mas bitumicznych 

(57) Urządzenie stanowi cylindryczny kocioł /i/ 
wewnątrz którego umieszczone są dwie rury grzew-
cze / 2 / z umieszczonymi wewnątrz elektrycznymi 
grzałkami / 8 / . Każda rura grzewcza / 2 / składa 
się z dwóch odcinków /2a, 2b/ o różnych średni-
each. Końcowy fragment / 3 / odcinka /2b/ , o mniej¬ 
szej średnicy jes t odgięty ku górze i wyprowadzo¬ 
ny, poprzez króciec / 4 / , na zewnątrz kotła /l/, 
tworząc komin / 5 / . Rury grzewcze / 2 / wspawane 
są jednym końcem w dno / 6 / kotła / l / a z dru¬ 
giej strony wsparte są na wspornikach 171. Osie 
rur grzewczych /2/ odchylone są częścią wyloto¬ 
wą ku górze w stosunku do poziomu. Rury grzew¬ 
cze usytuowane są obok siebie, wzdłuż osi kot¬ 
ła 111. /3 zastrzeżenia/ 

D Z I A Ł E 

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

U1(21) 90153 ( 22) 90 05 08 5(51) E01C 
E04C 

(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów 
PREFABET - LUBLIN, 
Lublin 

(72) Bąk Jan, Mirecki Stanisław, 
Piekiełek Ryszard 

(54) Płytka betonowa 

(57) Płytka ma kształt krzyżaka o jednakowych 
wszystkich ramionach 111. Ramię 11? ma szero¬ 
kość /2/ równą podwójnej jego wysokości 13/. 

Płytka charakteryzuje się kształtem pozwą* 
łającym na samoistne, wzajemne powiązanie pły 
tek w układanej nawierzchni nadające jej wyma¬ 
ganą równość i trwałość. /l zastrzeżenia/ 
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U1(21) 89798 (22) 90 03 22 5(51) E01F 

(71) Rejon Dróg Publicznych, Nowy Tomyśl; 
Rejon Dróg Publicznych, Oborniki 

(72) Michalczak Roman, Miedziński Zygmunt, 
świerkowski Marek 

(54) Pachołek drogowy 

(57) Pachołek drogowy stanowi zamknięty 
kształtownik mający w przekroju poprzecznym 
kształt trójkąta o zaokrąglonych narożni
kach. W pobliżu dolnego końca pachołka wyko
nane są na różnych wysokościach owalne otwo
ry /l/, w których osadzone są skośnie pręty 
/2/. We wnętrzu górnego końca pachołka osa
dzony jest element /3/ stabilizujący prze
krój poprzeczny pachołka, /l zastrzeżenie/ 

U1(21) 89231 (22) 90 01 15 5(51) E04C 
E04F 

(75) Molenda Włodzimierz; Pietrzak Bogdan, 
Poznań 

(54) Zestaw kształtek, zwłaszcza do prze¬ 
wodów dymowych i wentylacyjnych 

(57) Zestaw kształtek składa się z kształt¬ 
ki /l/ w postaci prostopadłosciennego dwu-

teownika z dwoma bocznymi zagłębieniami /3/ oraz 
kształtki /2/ w postaci prostopadłościanu z ot-
worea przelotowym /4/. Przekrój poprzeczny jed¬ 
nego bocznego zagłębienia /3/ równy jest poło¬ 
wie przekroju poprzecznego otworu przelotowego . 
/4/. Kształtki układa się warstwami na przemian 
jedne nad drugimi. Zestaw kształtek /l/ i /Z/ 
umożliwia murowanie kanałów pojedynczych lub 
wielokrotnych. /l zastrzeżenie/ 

U1(21) 89245 (22) 90 01 17 5(51) E04K 

(75) Mąkosa Zdzisław, Opole 

(54) Garaż składany 

(57) Garaż składa się z dwuczęściowego pojem
nika w kształcie litery U, w którym otwieranie 
pokrywy /2/ przez obrót wokół trzpieni /3/ po
woduje napinanie powłoki /U/ ochronnej na wspor
nikach /5, 6, 7 i 8/ i prowadzi do utworzenia 
szczelnego namiotu, zamykanego zamkiem /l4/. 

/3 zastrzeżenia/ 

U1(21) 89299 (22) 90 01 24 5(51) E21C 
(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji, 

Automatyzacji i Elektroniki Górniczej 
POLMAG-EMAG, Centrum Mechanizacji 
Górnictwa KOMAG, Gliwice 

(72) Brachaczek Karol, Puch Edward 

(54) Uchwyt kabla maszyny górniczej 

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie mocowania kab¬ 
li do maszyn, których elementy wzajemnie się 
przemieszczają. 

Uchwyt zawiera kabłąk /l/ wygięty w kształ-
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cie litery U. Końcami ramion /9/ kabłąk /l/ 
jest zamocowany do powierzchni /4/ maszyny. 
W połowie kabłąka 111 jest zamocowana po¬ 
przeczka /2/. Jest to pręt zamocowany jed¬ 
nym końcen do podstawy Isl kabłąka /l/. Dru-
giir. końcem poprzeczka 12/ sięga ściany /4/ 
maszyny. Poprzeczka /2/ dzieli wnętrze ka¬ 
błąka /1/ na dwie części, przez co powsta¬ 
ją otwory przez które przewleka się kabel 
/3/. Uchwyt służy do mocowania kabli elek¬ 
trycznych i gumowych węży hydraulicznych. 

/l zastrzeżenie/ 

U1(21) 89256 (22) 90 01 18 5(51) E21F 

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "POWSTAŃCÓW 
ŚLĄSKICH", Bytom 

(72) Grabowski Jerzy, Nowak Krzysztof 

(54) Rynna dołączna napędu przenośnika 
zgrzebłowego 

(57) Rynna, w odległości około ł/4 jej długoś-
ci, mierzonej od powierzchni styku z rynną trà 
sy /l/f jest załamana ku dołowi pod kątem /A , wprost proporcjonalnym do średniego kąta I<J I 
nachylenia eksploatowanego pokładu węgla. Kąt 
/ y 3 / załamania rynny dołącznej /2/ jest 
równy /l80° - *C /. 

/l zastrzeżenie/ 

D Z I A Ł F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; 
TECHNIKA MINERSKA 

U1(21) 89228 

(75) M 

(22) 90 01 16 5(51) F02M 

(54) Gaźnik silnika spalinowego 

(57) Końce osi 121 przepustnicy / 4 / , służące 
do łożyskowania osi /2 / w korpusie 111 mają 
średnicy większą od średnicy środkowej częś¬ 
ci csi Ul. W jednym gnieździe korpusu /?./ 
osadzona jest záslepka / 6 / . / l zastrzeżenie/ 

U1(21) 89251 (22) 90 01 19 5(51) F04D 
F24P 

(71) Instytut Budownictwa Mechanizacji 
i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa 

(72) Konarski Jan, Młynnik Janusz, 
Kaszubski Maciej 

(54) Urządzenie wentylacyjne 
(57) Urządzenie zbudowane jest z kolankowej 
obudowy /1/, wewnątrz której jest zamocowany 
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dwóch łożyskach / 3 / i / 4 / obrotowy wał /2/ . 
Do wału / 2 / j e s t zamocowany wirn ik / 6 / . Koń
cówka wału / 2 / wychodzi na zewnątrz kolanko
w i obudowy / l / i j e s t połączona z s i ln ik iem 
I'll. / l zastrzeżenie/ 

U1(21) 89219 (22) 90 01 15 5(51) F16B 
(75) Stelęgowski Wacław, Warszawa 
(54) Gwóźdź 
(57) Gwóźdź przeznaczony do wbijania w twar¬ 
de, kruche podłoża jak beton, cegła, kamień, 
ma poprzeczne przekroje prostokątne, których 
jeden wymiar zwiększa się od ostrza /3/ do 
łba /l/. Zbieżność ta zawiera się w zakresie 
od 1:10 do 1:8 i zapewnia dobre zakleszcze¬ 
nie po wbiciu i zabezpiecza przed zluzowaniem. 
Zaokrąglenie ostrza /3/ promieniem /R/ jest 
takie same jak promienie przejścia od łba /l/ 
do trzpienia /2/, co umożliwia bezodpadowe 
wycinanie gwoździ z blachy na prasie. 

/4 zastrzeżenia/ 

U1(21) 89270 (22) 90 01 19 5(51) F16C 
(71) Elektrownia "SIERSZA", Trzebinia 
(72) Tworzydło Stanisław, Struzik Zbigniew, 

Kocot Władysław, Krzych Mieczysław 
(54) Wał zastępczy wirnika generatora 
(57) Wał jest dzielony pomiędzy podporami, 
a miejsca osadzenia /4, 7/ w łożyskach, usy¬ 

tuowane są bezpośrednio na powierzchniach wal¬ 
cowych rur /l, 5/, przy czym odcinki wału po¬ 
łączone są ze sobą złączem kołnierzowym wpust-
wypust /9/. /l zastrzeżenie/ 

Ul(21) 89302 (22) 90 01 26 5(51) F16D 

(75) Podgórski Jacek, Warszawa 
(54) Zwalniak hydrauliczny maszyn roboczych 

z hamulcem wielopłytowym 
(57) Zwalniak ma siłownik hydrauliczny, składa
jący się z cylindra /2/ i tłoka Iki, który po
przez napinacz /5/, dźwignie: górną /8/ i dol
ną /9/ i tłok /10/ powoduje zwolnienie hamulca. 
Docisk pakietu płytek /11/ hamulca zapewnia 
sprężyna /7/ działająca przez płytkę /6/ na na
pinacz /5/. /5 zastrzeżeń/ 

U1(21) 89238 (22) 90 01 17 5(51) F16K 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Walczyna Andrzej 
(54) Elektromagnetyczny zawór trójdrogowy 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
uproszczenia konstrukcji zaworu. 

Zawór jako urządzenie sterujące ma elek¬ 
tromagnetyczny przekaźnik /l/ z kotwicą /2/, 
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do której zamocowano pręt /3/, który swoim 
końcem usytuowany jest pomiędzy elastyczny¬ 
mi rurkami /4/ umieszczonymi w łożu /5/ w 
postaci wzdłużnych kanałów o przekroju ko¬ 
łowym. /l zastrzeżenie/ 

U1(21) 89264 (22) 90 01 18 5(51) F16K 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów 

i Układów Pneumatyki, Kielce 
(72) Wiatkowski Andrzej 
(54) Pneumatyczny zawór rozdzielający ste-

rowany elektrycznie ze sprężyną pow¬ 
rotną 

(57) Pneumatyczny zawór ma zawór rozdziela¬ 
jący /l/ i zespół elektryczny /2/ połączone 
ze sobą elementem /3/. Element łączący /3/ 
ma suwliwie osadzony popychacz /4/ ze sprę¬ 
żyną /5/. /l zastrzeżenie/ 

U1(21) 90345 (22) 90 05 31 5(51) F16L 
(71) Spółdzielcze Przedsiębiorstwo 

Produkcji Prefabrykatów i Robót 
Instalacyjnych, Poznań 

(72) Wachowiec Marian, Rogal Ireneusz 
(54) Złącze do wysokociśnieniowych przewo-

dów hydraulicznych 
(57) Złącze charakteryzuje się tym, że ma 
dwie tuleje, rozpierającą /l/ i zaciskową 
/2/ t przy czym rozpierająca ma na końcu sto¬ 

żek rozpierający /4/, a zaciskowa ma wewnątrz-
ne wybranie /5/ kształtem odpowiadające temu 
stożkowi, przy czym obie tuleje mają gwint, 
rozpierająca /l/ zewnętrzny,a zaciskowa /2/ 
wewnętrzny. /l zastrzeżenie/ 

U1(21) 89306 (22) 90 01 25 5(51) F28F 
(71) Elektrownia Turów, Bogatynia 
(72) Gołdyn Stanisław, Jaworski Janusz, 

Panasiuk Piotr, Hawro Leszek, 
Micka Władysław, Roróg Władysław 

(54) Tuleja rozprężna 
(57) Tuleja ma kształt cylindra wewnątrz na¬ 
gwintowanego, mającego z jednej strony wzdłuż¬ 
ne nacięcia dzielące odcinek tulei na spręży¬ 
ste segmenty /l/, które zakończone są mocujący¬ 
mi zaczepami /2/, a z drugiej strony tuleja ma 
kołnierz /4/. Sprężyste segmenty /l/ mają od 
strony wewnętrznej pierścieniowe występy /3/. 

/2 zastrzeżenia/ 

D Z I A Ł G 

FIZYKA 

U1(21) 90216 (22) 90 05 18 5(51) G01B 
(71) Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne 

INTROL B. Mc. GINN, Poznań 
(72) Woźniak Józef, Michelis Krzysztof, 

Łukaszewicz Andrzej, Brzeskot Krystian, 
Łodyga Jerzy 

(54) Urządzenie do pomiaru drogi 

(57) Urządzenie składa się z kółka / l / , na 
którego osi umieszczony jes t impulsowy prze-
twornik obrotowy / 2 / połączony ze znajdują-
cym się na drążku / 3 / , w pobliżu rękojeści 
Ikl elektronicznym licznikiem / 5 / . Licznik 
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ic/ składa się z obudowy /6/, w której zamon¬ 
towana jest płytka główna licznika /7/, kla-
wiatura membranowa /8/ oraz wyświetlacz LCD 
/o/. Do drążka /3/ poniżej elektronicznego 
licznika /5/ zamocowany jest pojemnik na ba¬ 
terie /10/, a rękojeść Ikl zaopatrzona jest 
w pasek /11/ w postaci pętli. /l zastrzeżenie/ 

U1(2l) 89273 (22) 90 01 22 5(51) G01F 
(75) Kapuscinski Roman, Warszawa; 

Laskowski Marek, Warszawa 
(54) Czujnik wibracyjny do sygnalizacji 

poziomu ciał sypkich i cieczy 
(57) Czujnik wibracyjny ma walcową obudowę 
/l/t wyposażoną w kołnierz mocujący /Z/, oraz 
membranę /3/, do której przymocowany jest 
zespół cylindrycznych magnesów trwałych /4/ 
i h/, współpracujący z cewkami /6/ i /7/ do¬ 
łączonymi do elektronicznego układu sterują¬ 
cego /8/, który poprzez listwę zaciskową /9/ 
połączony jest z urządzeniami zewnętrznymi. 

/l zastrzeżenie/ 

(54) Czujnik tensometryczny pomiaru ciśnienia 
(57) Czujnik charakteryzuje się tym, że tule¬ 
ja korpusu /l/ ma zewnętrzny obwodowy występ 
/6/ połączony z obwodowym rowkfem /7/ o prze¬ 
kroju zbliżonym do półkolistego "i usytuowanym 
na powierzchni czołowej I&I nasady 12/. W po¬ 
bliżu denka /3/ korpus 111 ma drugi obwodowy 
rowek /16/. /l zastrzeżenie/ 

U1(21) 89248 (22) 90 01 17 5(51) G01M 
(71) PRECYZJA Spółdzielnia Pracy, Bydgoszcz 
(72) Lubomski Andrzej, Kocznur Sławomir, 

Raatz Bogusław, Gackowski Witold, 
Witecki Włodzimierz, Bukowski Andrzej, 
Wyrobek Stefan 

(54) Zespół pomiarowy przyrządu optyczno-
mechanicznego 

(57) Zespół pomiarowy charakteryzuje się tym, 
że zawiera projektor 111 w postaci wydłużone¬ 
go prostopadłościanu, mającego podstawę i osło¬ 
ny /3/, przy czym na jego podstawie zamocowa¬ 
ne są w jego wzdłużnej osi, kolejno od czoła 
zespołu, lusterko zmieniające kierunek stru¬ 
mienia światła, pierwszy obiektyw, moduł świet-
lno-optyczny oraz drugi obiektyw, przy czym na 

U1(21) 89297 (22) 90 01 24 5(51) G01L 
(71) Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Wdrożeniowe VIST, 
Gdańsk 

(72) Wiśniewski Zygmunt, Sikorski 
Włodzimierz, Cejko Edward 
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osłonie /3/ zamocowany jest uchwyt /8/, który 
zawiera gniazdo trzpienia oraz nabudowany mo¬ 
duł mechaniczno-regulacyjny /lo/. 

/8 zastrzeżeń/ 

U1(21) 89249 (22) 90 01 17 5(51) G01M 
G02B 

(61) 89248 
(71) PRECYZJA Spółdzielnia Pracy, Bydgoszcz 
(72) Lubomski Andrzej, Kocznur Sławomir, 

Raatz Bogusław, Gackowski Witold, 
Witecki Włodzimierz, Bukowski Andrzej, 
Wyrobek Stefan 

(54) Zespół pomiarowy przyrządu optyczno-
mechanicznego 

(57) Zespół pomiarowy charakteryzuje się tym, 
że w uchwycie /8/ gniazdo trzpienia /9/ skie¬ 
rowane jest w prawo patrząc od czoła zespołu, 
a moduł mechaniczno-regulacyjny /10/ zamoco¬ 
wany jest z lewej strony uchwytu /8/. 

/2 zastrzeżenia/ 

U1( 21) 89287 (22) 90 01 23 5(51) G01N 
(71) Główny I n s t y t u t Górnictwa, Katowice 
(72) Stączek Adam, Kobiela Zbigniew, 

Trzcionka Janusz , F r e i h e r Bernard 

(54) Przyrząd do pomiaru de so rpc j i gazu węgla 

(57) Przyrząd j e s t wykonany w pos tac i przeźro-
czystego bloku / l / z wydrążonym kanałem w kształ-
c i e l i t e r y "U", stanowiącym układ naczyń połą-
czonych o różnych ś r edn icach . Jeden pion /2 / ka-
nału j e s t połączony z desorpcyjną komorą /3/ 
mieszczącą próbkę węgla, a jego drugi pion /8/ 
składa s i ę z k i l k u s topn i kanalików /9, 10, 11/ 
o różnych ś rednicach /Dl , D2, D3/ i różnych dłu-
gościach / L I , L2, L3/ oraz j e s t zaopatrzony w 
podzia łkę / l 2 / do pomiaru poziomu wypełniająca 
częściowo wspomniany kanał c ieczy / l zastrzeżnia/ 

D Z I A Ł H 

ELEKTROTECHNIKA 

U1(21) 89305 (22) 90 01 25 5(51) H01B 

(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji, 
Automatyzacji i E lekt ronik i Górniczej 
POLMAG-EMAG, Ośrodek Badawczy 
Elekt ro technik i i Automatyki Górniczej , 
Katowice 

(72) Sernik Zygmunt, Wójtowicz Antoni, Walas 
Tadeusz, Kania Zofia, Boroń Winicjusz, 
Rabsztyn Jerzy, Wnuk Antoni S. , 
Masłowski Andrzej 

(54) Przewód oponowy górniczy 
(57) Przewód ma trzy izolowane gumą robocze 
żyły /2/, z których każda ma indywidualny 
ekran utworzony z czteroramiennej przekładki 
/8/ umieszczonej w osi podłużnej przewodu 
i powłoki /9/ przewodzącej. W środku prze¬ 
kładki /8/ jest umieszczona ochronna żyła 
171, a zespół sześciu pomocniczych żył /3/ 
jest skręcony na okrągłym gumowym wkładzie 
/5/ i jest osłonięty wspólną gumową powłoką 
/6/. Żyły robocze /1/ i zespół żył pomocni¬ 
czych /3/ są skręcone w ośrodek przewodu 
na przekładce /8/. Ośrodek jest otoczony pow¬ 

łoką Isl wykonaną z gumy przewodzącej, a zew¬ 
nętrzną powłokę stanowi gumowa opona /10/. 

/l zastrzeżenie/ 

U1(21) 89433 (22) 90 02 09 5(51) H02B 
(71) Biuro Studiów i Projektów 

Energetycznych "Energoprojekt", Piekary 
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(72) Gruszczyńska Wanda, Jachowski Romuald, 
goprowski Alojzy, Rankiewicz Wacław, 
Stefaniak Janusz , S t ę s i k Andrzej 

(54) Rozdzielnica po t rzeb własnych prądu 
przemiennego 380/220 V d la s t a c j i 

wysokiego napięc ia 

(57) Rozdzielnica z drzwiami jednoskrzydło-
wymi z przodu i z tyłu ma kształt prostopad¬ 
łościanu. 
wewnątrz rozdzielnicy po otwarciu drzwi 
przednich na poziomych kształtownikach per¬ 
forowanych zamontowanych jest osiem rzędów 
gniazd bezpiecznikowych Ihl, przy czym w 
trzecim i piątym rzędzie obok gniazd bez¬ 
piecznikowych /4/ zamontowane są styczniki 
/5/ natomiast po otwarciu drzwi tylnych, 
na poziomych kształtownikach perforowanych 
zamocowane są: w pierwszym rzędzie licznik 
kilowatogodzin /7/, kwarcowy zegar sterują¬ 
cy /o/ i trójbiegunowy wyłącznik samoczynny 
/9/f w drugim rzędzie - skrzynka podłącze¬ 
niowa /10/ dla liczników energii elektrycz¬ 
nej, w trzecim rzędzie - przekaźniki pomoc¬ 
nicze /11/, w czwartym rzędzie - przekładni 
ki prądowe /l2/, w piątym rzędzie - gniazda 
bezpiecznikowe i tyrystorowy wskaźnik ruchu 
/14/, a Pod nimi listwa zaciskowa /15/. 

W narożnikach zamontowane są lampy oś¬ 
wietleniowe /l6/, załączane wyłącznikami 
krańcowymi /17/ przez drzwi przednie lub 
tylne w momencie ich otwarcia. 

/2 zastrzeżenia/ 

ciu drzwi /l/, na poziomych kształtownikach 
perforowanych /4/ zamontowane są bezpieczni¬ 
ki instalacyjne /5 i 11/, łączniki warstwowe 
/6/, kondensator 171, przekaźnik napięciowy _ 
/8/, przekaźnik czasowy /9/, listwy zacisko¬ 
we /12/ i szyna zerowa /l3/. 

/l zastrzeżenie/ 

U1(21) 89435 (22) 90 02 09 5(51) H02B 
(71) Biuro Studiów i Projektów 

Energetycznych "Energoprojekt11, Poznań 
(72) Gruszczyńska Wanda, Jachowski Romuald, 

Koprowski Alojzy, Olejniczak Zygmunt, 
Rankiewicz Wacław, Stefaniak Andrzej, 
Stefaniak Janusz, Stęsik Andrzej 

(54) Rozdzielnica prądu przemiennego dla 
węzłów telekomunikacji w dyspozycjach 
ruchu 

(57) Rozdzielnica z drzwiami jednoskrzydło-
wymi ma kształt prostopadłościanu. Po otwar¬ 

U1(21) 89436 (22) 90 02 09 5(51) H02B 

(71) Biuro Studiów i Projektów 
Energetycznych "Energoprojekt", Poznań 

(72) Gruszczyńska Wanda, Jachowski Romuald, 
Koprowski Alojzy, Rankiewicz Wacław, 
Stefaniak Janusz, Stęsik Andrzej 

(54) Rozdzielnica potrzeb własnych napięcia 
gwarantowanego 220 y 50 Hz i prądu 
stałego 24V 

(57) Rozdzielnica z drzwiami jednoskrzydło¬ 
wymi z przodu i z tyłu ma kształt prostopa¬ 
dłościanu. Wewnątrz rozdzielnicy po otwarciu 
drzwi przednich na poziomych kształtownikach 
perforowanych zamontowane są: dwa rzędy gniazd 
bezpiecznikowych /3 i 6/, przedzielonych płytą 
izolacyjną /5/, przełącznik warstwowy /7/, 
bezpiecznik główny /8/ i listwy zaciskowe /9/, 
natomiast po otwarciu drzwi tylnych wewnątrz 
rozdzielnicy, na poziomych ksztaitovmikach 
perforowanych zamontowane są przekaźniki cza-



92 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 22 /440/ 1990 

sowę /ll/t a pod nimi trzy rzędy przekaźni¬ ków pomocniczych /12/, a u dołu pozioma szy¬ 
na zerowa /13/. /2 zastrzeżenia/ 

U1(21) 89437 (22) 90 02 09 5(51) H02B 
(71) Biuro Studiów i Projektów 

Energetycznych "Energoprojekt", Poznań 
(72) Gruszczyńska Wanda, Jachowski Romuald, 

Koprowski Alojzy, Olejniczak Zygmunt, 
Rankiewicz Wacław, Stefaniak Andrzej, 
Stefaniak Janusz, Stęsik Andrzej 

(54) Rozdzielnica prądu stałego dla węzłów 
telekomunikacji w dyspozycjach ruchu 

(57) Rozdzielnica z drzwiami jednoskrzydłowy-
mi /l/ ma kształt prostopadłościanu. Po ot¬ 
warciu drzwi /l/, na poziomych kształtowni¬ 

kach perforowanych /5/ zamontowane są bezpie-
czniki instalacyjne l i i 12/, przekaźnik po-
średniczący /8/ i gniazda bezpiecznikowe /9 
i 14/. Pod gniazdami bezpiecznikowymi /9/ znaj-
duje się pozioma płyta izolacyjna /l0/, a pod 
gniazdami /14/ - łącznik szczękowy /ll/, pod 
wy zaciskowe /l6/ i szyna zerowa /11/. 

/l zastrzeżenie/ 

U1(21) 89265 (22) 90 01 19 5(51) H02K 
(71) Wielkopolska Fabryka Maszyn 

Elektrycznych "WIEFAMEL", Poznań 
(72) Bogajewski Maciej, Drążkiewicz 

Krzysztof, Hołowiecki Wiesław, Małecki 
Andrzej, Piątkowski Jan, Pohl Bogdan, 
Szymczak Marian 

(54) S i l n i k e lek t ryczny o budowie bezkadłubo-
węj 

(57) W silniku między położonymi od strony na¬ 
pędowej wewnętrzną powierzchnią lewej tarczy 
łożyskowej /6/ i czołem uzwojenia /2/ przebie¬ 
ga kanał powietrzny /9/. Wlot kanału powietrz¬ 
nego /9/ tworzy podzielona na trzy części, od-
chylone od uzwojenia /2/, krawędź lewej tarczy 
łożyskowej /6/ stanowiąca chwyt powietrza. Wy¬ 
lot kanału powietrznego /9/ stanowią przestrze¬ 
nie między ramionami krzyża,będącego podstawą 
lewej tarczy łożyskowej /6/. /2 zastrzeżenia/ 

Ul(21) 89253 (22) 90 01 17 5(51) H05K 

(71) Gdańskie Zakłady Elektroniczne 
"UNIMOR", Gdańsk 

(72) Kuruś Andrzej 

(54) Obudowa urządzenia elektronicznego 

( 57) Obudowę stanowi kształtownik metalowy 
cienkościenny, mający w przekroju poprzecz¬ 
nym kształt zbliżony do smukłej litery "C". 
Jego wydłużone ramię środkowe /l/ ma dłu¬ 
gość / L / będącą głębokością obudowy, ra¬ 
mię górne /2/ jest płaską półką usytuować 
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w niewielkim odda len iu / h / od górnego zao¬ 
krąglonego końca ramienia środkowego / l / , 

ramię dolne / 3 / usytuowane w niewielkim 
oddaleniu / W od dolnego zaokrąglonego koń-
ca ramienia / l / , ma kształ t prostokątnego 
występu z ukształtowanym w nim wgłębnie "T" 
-owym kanałem prowadnikowym / 4 / , mającym 
szczelinę / 5 / przebiegającą na wewnętrznej 
powierzchni ramienia dolnego / 3 / , którego 
Ursokość / A / jes t większa od wysokości 7B/ 
ramienia górnego / 2 / . Ramiona górne / 2 / 
i dolne / 3 / stanowią w obudowie kołnie¬ 
rze wsporcze wewnętrzne ścian przedniej i 
tylnej obudowy, będących ścianami odejmo¬ 
walnymi. / l zastrzeżenie/ 
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Nr 
zgłoszenia 

1 

277018 
277019 
277O2O 
277576 
277727 
278178 
278355 
278717 
278718 
278719 
278765 
27877** 
278791 
278914 
278915 
278916 
278917 
278918 
27 8919 
278920 
278930 
278931 
278933 
278935 
278937 
2789^9 
278951 
278952 
278953 
278955 
27896O 
278961 
278965 
278966 
278971 
278972 
278973 
278974 
278975 
278976 
278977 
278980 
278981 
278983 
278984 
278985 
278986 
278988 
278989 
278990 

Int. Cl4 

2 

H04M 

H04M 

H04M 

BO U 
G01C 
CO9D 
B65B 
C09K 
C14C 
HO2H 

A61C 
F28D 
F01L 

DO 3D 

À23K 
C01G 
B23Q 
G01B 
C21C 
F2ÓB 
CO8L 
FI6K 
G01H 
C10M 
GO1N 
C10M 
E21B 
B01D 
G01D 
B21C 
H01M 

A23P 
G01F 
CO7F 
C08L 
A01N 
B01D 
CO7C 
B01J 
BO1D 
B29D 
C02F 
B23H 
H01J 
DOOM 

FI6B 
H02H 
D04B 
B03B 
G10K 

Strona 

3 

72 
72 
72 
11 

57 
36 
20 
36 
38 
69 

6 
55 
48 
42 

4 
27 
18 

56 
39 
54 
34 
53 
59 
37 
6 0 

37 
46 

8 
57 
47 
63 
4 

58 
32 
3h 

2 

9 
31 
11 

9 
23 
27 
16 
68 
43 
50 

69 
43 
44 
67 

Nr 
zgłoszenia 

1 

278992 
278993 
27899^ 
278995 
278997 
279000 
279003 
279004 
279005 
279006 
279007 
279009 
279010 
279011 
279013 
279044 
279015 
279017 
279020 
279021 
279027 
279028 
279029 
279030 
279032 
279033 
279038 
279039 
279041 
279042 
279048 
279049 
279053 
279056 
279O6O 
279061 
279062 
279067 
279070 
279071 
279072 
279077 
279079 
279O8O 
279082 
279083 
279084 
279085 
279093 
279095 

Int. Cl4 

2 

G08B 
GO5F 
D01H 
D01B 
E21C 
B01L 
B08B 
F01M 

B67D 
EO4B 
E21D 
HO4B 
B01L 
B01L 

B23Q 
B29C 
B24B 
B27M 
C22B 
G01G 
C07C 

B23P 
A6IK 
G07D 
B23B 
H03F 
B21B 
H02J 
B23H 
C08J 
H05B 
GO1T 
G01D 
F 4 1 H 

B28D 
A23L 
À62B 

G01M 

AĆ1B 

▲61B 
4 6 IB 
C10B 
C 0 4 B 

B01F 
B26D 
C02P 
A23J 
A23G 
C04B 
G01R 

Strona 

3 

66 

0 5 
42 
41 

47 
12 

13 
49 
26 
k5 
48 
71 

12 

13 
1 8 

2 3 
19 
2 2 

39 
59 
31 
17 

6 
66 
16 
70 
13 
70 
17 
33 
73 
64 
57 
56 
2 2 

4 
7 

60 

5 
5 
5 

36 
29 
10 
2 1 

2 8 

3 
3 

29 
61 

Nr 
zgłoszenia 

1 

279097 
279098 
279108 
279110 
279116 
279117 
279118 
279119 
279120 
279121 
279123 
279124 
279125 
279133 
279134 
279135 
27913« 
279143 
2 7 9 1 ^ 
2 7 9 1 ^ 
2791^9 
279151 
279152 
279155 
279157 
279158 
27916O 
279161 
279162 
279163 
279165 
279166 
279167 
279168 
279169 
279170 
279171 
279172 
279177 
279178 
279179 
27918O 
279186 
279189 
279190 
279191 
279193 
279194 
279196 
279197 

Int. Cl4 

2 

B25J 
C08L 
FI6D 
C01B 
G01F 
B25H 
B29G 
G01R 
B08B 
HOlL 
C23C 
G02B 
CO3B 
G 0 1 V 

B23B 
G01G 

G01N 

HOtH 
B25B 
H02M 
G01R 
CO5P 
A61F 
FI6C 
GO IG 

CO5G 
F24H 
H04M 
B6IO 
C08L 
AĆ2B 
B2JK 
B23K 
C10L 
G08C 
A61K 
B23K 
B01D 
G01B 

C23C 
A61M 
C07C 
B63B 
C04B 
B25H 
H01M 
H01M 
F27B 
F26B 
B22D 

Strona 

3 

21 

34 

5 8 
27 
58 
20 
2 3 
61 
14 
68 
39 
65 
28 
64 
16 
59 
6 0 

67 
2 0 

70 
62 

31 
6 

51 
59 
31 
5h 
72 
25 
3k 

8 
17 
17 
36 
66 

6 
17 
9 

56 
40 

7 
31 
25 
30 
2 0 

68 
68 
55 
55 
1 5 . 



Nr 22 /440/ 1990 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 95 

1 

279198 
279199 
279200 
279201 
279202 

279205 
279207 
279208 

279209 
279210 
279211 
279212 

279213 
279214 

279217 
279218 

279219 
279220 
279221 
279222 

279223 
281882 

282257 

282417 
282671 
282689 
282840 
283072 

283073 
283118 
283170 

283269 
283270 

283299 

2 

G01W 

B29C 
A23K 
B01P 
G01R 
A01K 
C12N 
C05C 

B23Q 
Ł2JK 
B07B 
B07B 
B01F 
C02F 
E02F 
B30B 
B21C 

F23J 
A01D 
P02P 
E21D 
C08F 
C12N 

C07F 
C04B 
F03G 
C07C 
F01L 
E01B 
H04M 
A6IM 

B01D 
E04C 
EO6B 

3 

64 

23 
4 

10 
62 

6 

37 
30 
19 

4 

13 
13 
1 0 

2 8 

44 

2 3 
14 

53 
2 

49 
48 

33 
38 

32 
30 
50 
32 

k9 
k3 

73 
7 

10 

45 
46 

1 
283300 
283304 

283319 
283323 
283339 
283362 
283364 
283366 
283382 
283390 
283398 
283434 
283443 
283444 
283445 
283452 

283475 
283476 
283480 
283482 

283691 
283721 
283760 

283787 
283812 
283814 
283820 

283877 
284000 
284094 
284146 

284329 
284558 
284602 

2 

F27B 
FI5B 
B01J 
C07D 
G01R 
B60R 
FI6J 
B01D 
C03B 
F15B 
H02H 
A22B 
C09B 
C09B 
C09B 

F03D 
B04B 
C07C 
H03M 
001D 
B22D 
D03C 
B01J 
F16K 
B28B 
C21B 
C03B 
C07C 
A01G 
FI6C 
C12N 
C23C 
A61L 
FI6B 

3 

55 
50 
11 
32 
62 
24 

52 
10 
29 

51 
69 

2 

35 
35 
35 
50 
45 
32 
71 
58 
16 
42 
12 

53 
22 
38 

29 
32 

2 

51 
38 
40 

6 
51 

1 

284636 
284661 

284773 
284774 

284775 
284821 
284833 
284866 

284867 
284889 

284912 
284973 
284987 
285001 

285033 
285100 

285135 
285155 
285161 
235214 
285250 
285258 
285296 

285337 
285338 

285339 
285340 
285342 
285343 
285425 
285445 
285446 
285460 
285574 

2 

A47H 
E21C 
C23C 
C23C 
C02ř 
C23C 
BO5B 
G01N 
▲2 3D 
B60R 
H01F 
C07K 
E02D 
HÖ3K 
C08G 
G02B 
B22C 
B44B 
D02H 

B23Q 
H04B 

C21C 
H02M 
G01R 
G01R 
G01R 
HO5K 
F16C 
B26D 
C08J 
E04B 
EO4H 
B62H 
B21D 

3 

4 

47 
40 
41 
28 
41 
46 
61 

3 
25 
67 
33 
44 

71 
33 

65 
15 
24 
42 

19 
71 
39 
70 

63 
63 
63 
73 
52 
21 

33 
45 
46 
25 
15 



Wykaz numrowy zgłoszonych wzorów użytkowych opublikowanych w BUP Nr 22/1990 

Nr 
zgłoszenia 

1 

88073 
88606 
89021 
89219 
89221 
89227 
89228 
89231 
89238 
89242 
89243 
89244 
89245 
89246 
89248 
89249 
89251 
89253 
89256 
89260 
89261 

Int. Cl4 

2 

A61G 
C02F 
A01B 
F16B 
A01D 
BĆOP 
F02M 
B04C 
F16K 
A63F 
A47D 

A01B 

E04H 

A 6 1 D 

G01M 

G01M 

F04D 

H05K 

B21F 

▲47B 

A47B 

Strona 

3 

79 
84 
75 
87 
76 
83 
86 

85 
87 
79 
78 
75 
85 
79 
89 
90 
86 
92 
86 

77 
78 

Nr 
zgłoszenia 

1 

89263 
89264 
89265 
89267 
89268 
89270 
89272 
89273 
89275 
89276 
89278 
89279 
89280 
89281 
89287 
89288 
89289 
89296 
89297 
89298 
89299 

Int. CI4 

2 

B01D 
FI6K 
H02K 
B01D 
B01D 
F16C 
C10C 
G01F 
B05C 
A01G 
A01C 
B6OP 
A61C 
B26B 
G01N 
B08B 
B30B 
A01J 
G01L 
A63F 
£21C 

Strona 

3 

80 
88 
92 
80 
80 
87 
8k 
89 
80 
76 
75 
83 
76 
81 
90 
81 
82 

77 
89 
79 
85 

Nr 
zgłoszenia 

1 

89300 
89302 
89305 
89306 
89309 
89312 
89313 
89341 
89433 
89435 
89436 
89437 
89798 
89876 
89953 
90003 
90216 
90153 
90187 
90345 

Int. Cl4 

2 

B6OG 
F16D 
H01B 
F28F 
A01G 
B60T 
B28B 
A47C 
H02B 
H02B 
H02B 
H02B 
E01F 
B43L 
A01M 
B25J 
G01B 
E01C 
A47J 
F16L 

3 

83 
87 
90 
88 
77 
83 
82 
78 
90 
91 
91 
92 
85 
82 
77 
81 
88 
84 
78 
38 



S P I S T R E Ś C I 

I. Wynalazki 

Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie 2 
Dział B - Różne procesy przemysłowe; Transport 3 
Dział C - Chemia i metalurgia 27 
Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo 41 
Dział E - Budownictwo; Górnictwo; Konstrukcje zespolone 43 

Dział F - Mechanika; Oświetlenia; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Teohnika minerska 48 
Dział G - Fizyka . 56 
Dział H - Elektrotechnika 67 

Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków 94 

U. Wzory użytkowe 

Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie 75 
Dział B - Różne prooesy przemysłowe ; Transport , 80 
Dział C — Chemia i me talurgia 8k 

Dział E - Budowniotwo; Górnictwo; Konstrukcje zespolone 84 
Dział F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska 86 
Dział G - Fizyka 88 
Dział H - Elektrotechnika 90 

Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych 96 
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I N F O R M A C J A 
o stosowaniu V edycji Międzynarodowej Klasyfikacji 

Patentowej w Urzędzie Patentowym RP 

Zgodnie z zaleceniem światowej Organizacji 
Własności Intelektualnej /WIPO/ Urzęd Patentowy RP 
z dniem 1 stycznia 1990 r. rozpoczęł stosowanie 
V edycji MKP oznaczanej jako Int«C1.5. 

W konsekwencji powyższego zgłoszeniom wynalaz¬ 
ków od nr P 281187, zgłoszeniom wzorów użytkowych od 
nr W 86166 oraz opisom patentowym od patentu nr 
nr 150180 /WUP nr 5/90/ nadane sa symbole Int.Cl.5. 

Jednocześnie podajemy do wiadomości« że kolej¬ 
ne działy wersji polskiej Int.Cl.5 będę udostępnia¬ 
ne przez Urząd Patentowy RP sukcesywnie począwszy 
od 1 listopada 1990 r. 

Obecnie są do nabycia wyłącznie Tablice przejść 
z Int.Cl.4 do Int.Cl.5. 



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

dla czasopisma . ■ . 

"BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO" 

W A R U N K I P R E N U M E R A T Y : 

1. Wpłaty na prenumeratę przyjmowane są tylko na okresy kwartalne 

2. Cena prenumeraty na IV kwartał 1990 r. wynosi 49 000 zł 
Cena prenumeraty na I kwartał 1991 r. wynosi 72 000 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. 
do 20 VIII na IV kw. 

— na za granicę — do 31 X na I kwartał 
oraz do 1 dnia każdego miesiąca poprzedzającego 
okres prenumeraty roku bieżącego. 


