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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 wynalazek 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 patentu (art. 26 ust. 3 u.o.w.) Urząd Patentowy ogłasza o wniosku w „Wiadomościach Urzędu Patentowego".
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie mogą:
1) zapoznać się ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami patentowymi lub ochronnymi i rysunkami oraz sporządzić z nich odpisy;
2) w terminie sześciu miesięcy - nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co do istnienia
przeszkód 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 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188.
Informuje się, że odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. 1 można zamawiać
w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy:
a) podać numer „Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz
numer strony,
b) wskazać numer zgłoszenia, symbol klasyfikacji patentowej i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego.
Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP
1. Urząd Patentowy RP - NBP Oddział 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 we wrześniu 1990 r. Ark. wyd. 12,34, ark. druk. 12,0. Pap. druk. kl. III 61X86-70 g
Nakład .2230 egz. + 16 egz. obowiązkowych
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Nr 26/444/ 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 zgłoszonych do ochrony wzorach użytkowych, mają następujące znaczenie
(21) - numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
(22) - data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
(30) - dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (data, kod kraju, numer wcześniejszego
zgłoszenia). Przy pierwszeństwie z wystawy podaje się datę i oznaczenie wystawy
(51) - symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej:
cyfra przed kodem (51) oznacza kolejną edycję MKP
(54) - tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
(57) - skrót opisu
(61) - nr zgłoszenia głównego
(71) - nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, który nie jest twórcą wynalazku lub wzoru
użytkowego
(72) - nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego
(75) - nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego, który jest (którzy są)
zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi)
Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są
literowo-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO
ST16) zgodnie z przyjętymi symbolami:
A1
A2
A3
A4
U1
U3

- ogłoszenie zgłoszenia o patent
- ogłoszenie zgłoszenia o patent tymczasowy
- ogłoszenie zgłoszenia o patent dodatkowy
- ogłoszenie zgłoszenia o patent tymczasowy dodatkowy
- ogłoszenie zgłoszenia o prawo ochronne
- ogłoszenie zgłoszenia o prawo ochronne dodatkowe

I. WYNALAZKI

DZIAŁ

A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A2(21) 284346

(22) 90 03 14

5(51) A01B 49/06

(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych,
Poznań
(72) Helwig Gerard, Piechocki Krzysztof,
Bałoniak Mieczysław, Łopatowski Jerzy,
Nowacki Wojciech, Nowacki Kazimierz,
Ptaszyński Stanisław
(54) Maszyna uprawowo-siewna do szczelinowego
podsiewu łąk
(57) Maszyna charakteryzuje się tym, że napędzane tarcze frezujące /9/ osadzone są parami na
krótkich poprzecznych wałkach I&I, ułożyskowanych
w dolnych częściach obudów przekładni łańcuchowych /7/, które górnymi częściami osadzone są na
wspólnym poprzecznym wałku napędowym, wychylnie
w podłużnych płaszczyznach pionowych i przesuwnie na boki, przy czym każda z tych obudów zawieszona jest indywidualnie, za pośrednictwem łączników i przestawialnych urządzeń mocujących, na
poprzecznej belce ramy maszyny.
/5 zastrzeżeń/

A2 (21) 284401 (22) 90 03 21 5(51) A01C 7/04
(71) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i
Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa
(72) Hagno Henryk, Szeptycki Aleksander,
Rosiński Krzysztof

(54) Zespół wysiewający do punktowego wysiewu
nasion
(57) Zespół wysiewający w płaszczyźnie zasadniczo prostopadłej do osi obrotu tarczy wysiewającej /3/ ma wykonane gniazda na pomieszczenie pojedynczych nasion Ihl w postaci przelotowych
otworów /5/ nachylonych pod kątem ostrym /a/
względem promienia / R / , mierzonym na jej powierzchni zewnętrznej. Stacjonarny wyrzutnik 171 nasion / 4 / , znajdujący się w obwodowym kanale tarczy wysiewającej /3/ swą przednią częścią zachodzi poza dolną tylną krawędź /20/ końca pierścienia przykrywającego /11/ tarczy wysiewającej /3/.
Koniec wyrzutnika 171 nasion /4/ jest umieszczony w przybliżeniu na wysokości poziomej osi /o/
tarczy wysiewającej /3/. Powyżej końca wyrzutnika 171 jest umieszczona przednia krawędź /14/
pierścienia przykrywającego /11/ tarczy wysiewającej /3/, ścięta pod kątem ostrym /b/, korzystnie zbliżonym do 30 względem stycznej /l2/ do
jego obwodu wewnętrznego /22/, wystawionej przy
przedniej krawędzi /l4/ pierścienia przykrywającego
/11/.
/3 zastrzeżenia/
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(22) 89 06 17

4(51) A01G

9/14

(71) Zakład Budownictwa Szklarniowego i
Urządzeń Ogrodniczych "Szklarniobud",
Poznań
(72) Gabor Józef, Juskowiak Zdzisław,
Melewski Tadeusz, Szarzyński Piotr
(54) Tunel foliowy

(57) Tunel charakteryzuje s i ę tym, że ma uchylne,
dachowe okna / l / usytuowane po obu stronach p ł a t w i kalenicowy / 2 / .
/ 3 zastrzeżenia/

3

przegrody zaszczepia s i ę podłoże grzybnią mateczną, następnie do otworu króćca wprowadza s i ę
wyjałowioną przegrodę, ewentualnie króciec zamyka się nakrętką i poddaje inkubacji, najkorzystniej w temperaturze 20-25°C oraz wilgotności 60-80%, w czasie której zawartość pojemnika
kilkakrotnie przetrząsa s i ę , do przerośnięcia
podłoża grzybnią, a uzyskaną w opakowaniu produkcyjnym gotową grzybnię kieruje się do obrotu.
Pojemnik do wytwarzania grzybni, stanowi
zamkniętą torbę / l / z f o l i i polipropylenowej z
wykonanym z polipropylenu króćcem l2l trwale
złączonym z torbą /1/ poprzez kołnierz / 3 / . W
otworze króćca / 2 / umieszczona j e s t ruchoma
przegroda / 4 / umożliwiająca dostęp powietrza
do wnętrza pojemnika, a króciec / 2 / ewentualnie
j e s t nagwintowany i zamknięty nakrętką / 5 / z
otworami / 6 / .
/2 zastrzeżenia/

Al(21) 280055

(22) 89 06 14

4(51) A01N 25/00

(71) Instytut Włókien Chemicznych, Łódź;
Instytut Warzywnictwa, Skierniewice
(72) Struszczyk Henryk, Kotliński Stanisław,
Koch Stanisław, Jodko-Narkiewicz Jan,
Kotlińska Teresa, Wrześniewska-Tosik
Krystyna, Adamczyk Andrzej
(54) Preparat inkrustujący do nasion

A1 (21) 280183 (22) 89 06 21 4(51) A01G l / 0 4
(75) Małuszyński Piotr, Kolumna
(54) Sposób i pojemnik do wytwarzania grzybni
(57) Sposób wytwarzania grzybni polega na tym,
ze podłoże wprowadza się do zamkniętej torby z
f o l i i polipropylenowej poprzez trwale z nią
złączony króciec z polipropylenu, po czym w otworze króćca umieszcza s i ę przegrodę umożliwiającą dostęp powietrza do wnętrza pojemnika, ewent u a l n i e króciec zamyka s i ę nakrętką z otworami
i całość s t e r y l i z u j e w autoklawie przez ogrzewanie w temperaturze 100-140 Ç, potem schładza s i ę
i w temperaturze poniżej 30 C w warunkach ąseptycznych po usunięciu ewentualnej nakrętki i

(57) Preparat zawiera hydrolizowany poliakrylon i t r y l lub kopolimer akrylonitrylu w postaci zobojętnionej, zawierający 20-99,8# wagowych p o l i meru oraz O,2-5,O# wagowych azotu, przy czym stosunek molowy grup amidowych do grup karboksylowych w polimerze zawiera s i ę w zakresie od 1:1
do 1:4 i ewentualnie 1-5094 wagowych substancji
modyfikujących w postaci mikrokrystalicznej c e lulozy lub ekstraktu z popiołu węgla brunatnego.
/2 zastrzeżenia/

Al (21) 280088 (22) 89 06 19 4(51) A01N 25/00
(75) Świętosławski Janusz, Jaworzno
(54) Środek do zwalczania myszy
(57) Środek w postaci trutki pokarmowej zawiera
antykoagulant oraz substancję nęcącą naniesioną
całkowicie na powierzchni granulek t r u t k i ,
12 zastrzeżenia/

A1 (21) 280107 (22) 89 06 15 4(51) A01N 37/34
(71) Instytut Włókien Chemicznych, Łódź;
Instytut Warzywniotwa, Skierniewice
(72) Struszczyk Henryk, Kotliński Stanisław,
Kooh Stanisław, jodko-^Narkiewicz Jan,
Kotlińska Teresa, Wrześniewska-Tosik
Krystyna, Po.łowiński Stefan
(54) Sposób wytwarzania modyfikowanego preparatu
inkrustującego do zapraw nasiennych
(57) Sposób wytwarzania modyfikowanego preparaty
inkrustującego do zapraw nasiennych opartego na
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alkaliczni hydrolizowanym poliakrylonltrylu lub
kopolimerze akrylonitrylu, polega na tym, że do
wodnego roztworu hydrolizowanego poliakrylonitrylu lub kopolimeru akrylonitrylu o odczynie pH w
zakresie 6,3-14,0 i stosunku molowym grup amidowych do karbokaylowych wynoszącym od 1:1 do 1:4
wprowadza się przy ciągłym mieszaniu popiół z
węgla brunatnego w ilości 10-200% wagowych w stosunku do masy polimeru, zawierający kompleks soli wapnia, magnezu, żelaza oraz mikroelementy
jak miedź, mangan, kobalt czy wanad, lub ekstrakt
wodny popiołu z węgla brunatnego w ilości 0,1-30*
wagowych suchej masy w stosunku do masy polimeru,
przy czym masę reakcyjną ewentualnie zobojętnia
się wodnym roztworem kwasu, korzystnie siarkowego
lub octowego o stężeniu 1-20* wagowych przed lub
po wprowadzeniu popiołu lub ekstraktu popiołu z
węgla brunatnego do uzyskania odczynu pH «6,5-8,0
a następnie homogenizuje się w temperaturze
10-100 C do uzyskania jednolitej postaci.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 280123

(22) 89 06 19

4(51) A01N 37/34
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Cp-C^-alkoksyalkil, C , - C , - a l k i l podstawiony
C,-Cg-cykloalkilem, fenyl lub benzyl, przy czym
fenyl i benzyl Jest podstawiony, R oznacza pod
stawiony fenyl, podstawiony naftyl, podstawiony
tienyl, podstawiony furyl, podstawiony pirydyl,
podstawiony C,-C2-alkil, C,-Cg-alkil lub Ce-C--cykloalkil, względnie R i R razem z atomes
węgla, z którym są związane, tworzą karbocykliczny lub heterocykliczny pierścień,7zawieraJacy
atom tlenu lub siarki albo grupę NR i mają 5-7 atomów w pierścieniu, przy czym pierścień
heterocykliczny może być skondensowany z podsta
wionym pierścieniem benzenowym lub z podstawiony«
pierścieniem tiofenowym, a heteroatom nie Jest
związany z centrum spiro, zaś pierścień karbocykliczny może być skondensowany z 1 lub 2 pod
stawionymi pierścieniami benzenowymi,lub z pod
stawionym pierścieniem tiofenowym, R oznacza
podstawiony fenyl, podstawiony benzyl, podstawio
ny naftyl, podstawiony tienyl, podstawiony furyl,
podstawiony pirydyl, podstawiony pirymidyl, pod
stawiony pirydazyl, C2-C,Q-alkil lub C5-C7-cykloalkil, R

oznacza atom wodoru, formyl, Cp-C^-al-

kilokarbony1, C--C,-chlo rowcoalk iloka rbonyl,

(71) Instytut Włókien Chemicznych, Łódź;
Instytut Warzywnictwa, Skierniewice
(72) Struszczyk Henryk, Kotliński Stanisław,
Koch Stanisław, Jodko-Narkiewicz Jan,
Kotlińska Teresa, Wrześniewska-Tosik
Krystyna, Połowiński Stefan

C2-C.-alkoksyalkilokarbonyl, Cp-C.-alkoksykarbo

(54) Sposób wytwarzania modyfikowanego
preparatu inkrustującego do zapraw
nasiennych

i R razem z atomem azotu, z którym są związane,
tworzą pierścień pirolidynowy, piperydynowy lub
pirolowy, przy czym te pierścienie są podstawio-'
ne i mogą być skondensowane z podstawionym pierś
cieniem benzenowym, R' oznacza atom wodoru lub
C1-C,-alkil.
/6 zastrzeżeń/

(57) Sposób polega na tym, że do wodnego roztworu hydrolizowanego poliakrylonitrylu lub kopolimeru akrylonitrylu o odczynie pH w zakresie
6,5-14,0 i stosunku molowym grup amidowych do
karboksylowych wynoszącym od 1:1 do 1:4 wprowadza się mikrokrystaliczną celulozę o wskaźniku
wtórnego pęcznienia WRV-100-1000*, średnim stopniu polimeryzacji 30-300, średniej wielkości
cząstek wynoszącej 0,1-200 yum i zawartości polimeru w ilości 0,1-96* wagowych, w ilości 1-50*
wagowych w stosunku do masy polimeru, przy czym
masę reakcyjną zobojętnia się wodnym roztworem
kwasu, o stężeniu 1-20* wagowych przed lub po
wprowadzeniu mikrokrystalicznej celulozy do uzyskania odczynu pH « 6,5-8,0, a następnie otrzymany produkt homogenizuje się do uzyskania Jednolitej postaci.
/2 zastrzeżenia/

Al(21)

284859

(22) 90 04 20

5(51) A01N 43/86
C07D 273/00

(31) 341741
(32) 89 04 21
(33) US
(71) E.I.Du Pont de Nemours and Company,
Wilmington, US
(54) Środek do stosowania w rolnictwie
(57) środek o d z i a ł a n i u grzybobójczym do stosowa
nia w r o l n i c t w i e jako substancję czynną zawiera
co najmniej Jeden oksazolidynon o ogólnym wzorze
1, w którym A oznacza atom t l e n u lub grupę
NR 4 , W oznacza atom t l e n u lub s i a r k i , R1 oznacza
atom wodoru, C , - C g - a l k i l , C,-Cg-chlorowcoalkil,
C , - C g - c y k l o a l k i l , Cg-Cg-alkenyl, Cg-Cc-alkinyl,

nyl, Cp-Cc-alkiloaminokarbonyl, C,-C^-alkilosulfonyl, C^-C.-alkil, C^-Cg-cykloalkil, fenyloaminokarbonyl, w którym fenol jest podstawiony, ,
C-X-C ,-alkenyl lub C,-C,-alkinyl, względnie R 5

A1(21) 284915

(22) 90 04 25

5(51) A01N 47/10

(31) 342,876
(32) 89 04 25
(33) US
398,266
89 08 24
US
(71) E.I.Du Pont de Nemours and Company,
Wilmington, US
(54) Środek do zwalczania chorób r o ś l i n
zwłaszcza grzybiczych
(57) środek zawierający co najmniej jeden z t a 
k i c h składników jak środek powierzchniowo czynny
s t a ł y , rozcieńczalnik i ciekły rozcieńczalnik,
jako s u b s t a n c j ę czynną zawiera karbaminian o
ogólnym wzorze G /X/C=N-0-A, w którym A oznacza
grupę C/-0/R, C/-0/0R 1 , C/=O/SR1, P / = O / Q R ^ R 3 ,
C/=O/NHR, S0 2 R 5 lub SO2NR6R7, Q i Q 1 n i e z a l e ż 
n i e oznaczają atom t l e n u , NR lub bezpośrednie '
wiązanie, X oznacza Cl lub Br, przy czym gdy X
oznacza Br, to wówczas A oznacza C/=O/R, G ozna-
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cza grupę C/-L/R 9 , C / - L / N R 1 0 R 1 ; L , C / - O / O R 1 2 , CN,

(72) Rybarczyk Stanisław

SOpNR 10 ^ 1 lub SO^ , L oznacza atom tlenu lub
s i a r k i , m oznacza 0, 1 lub 2, R oznacza C, 20~ a l ~

(54) Urządzenie do oszczędnego odgławiania
dużych ryb

kil, C 2 ^ - a l k e n y l , c 2 - 2 0 ^ a l k i n y l ; C l - 8 - a l k i l '
C2_g-alkenyl, C2_g-alkinyl, lub C, 7-cykloalkil,
każdy ewentualnie podstawiony, albo też R ozna
cza fenyl lub ewentualnie podstawiony układ
skondensowanych aromatycznych pierścieni karbocyklicznych o 10 - 14 atomach węgla, a ponadto R
może oznaczać układ pierścieni heterocyklicznych
o 3 - 8 atomach, przyłączony poprzez atom węgla
w pierścieniu do grupy karbonylowej,gdy A oznacza
c/»0/R lub do atomu azotu,gdy A oznacza C/-0/NHR,
zawierający 1 - 2 atomy azotu albo 1 atom azotu
i 1 atom tlenu, albo 1 atom azotu i 1 atom siar
ki, albo 1 lub, gdy pierścień jest większy niż
3-członowy, 2 atomy tlenu, przy czy» atomy tlenu
nie są ze sobą związane, albo 1 lub 2 atomy siar
ki, a ponadto R może oznaczać układ pierścieni heteroaromatycznych lub skondensowanych pierścieni
heteroarooatycznych, połączony poprzez atom węg
la w pierścieniu z grupą karbonylową,gdy A ozna
cza C/'0/R lub z atomem azotu,gdy A oznacza
C/«0/NHR, zawierający 5 - 1 0 atomów, przy czym
heteroatomami mogą być 1 - 3 atomy azotu, albo
1 - 2 atomy azotu i 1 atom tlenu lub siarki, al
bo 1 - 2 atomy tlenu lub siarki, przy czym pierś
cienie te są ewentualnie podstawione, R-i oznacza
C,_2Q-alkil, C,_2Q-alkenyl, C,_2o-alkinyl albo
C, g-alkil, C, g-alkenyl lub C,_g-alkinyl, każ
dy ewentualnie podstawiony, przy czym gdy R
oznacza alkenyl lub alkinyl, to wówczas nienasy
cone atomy węgla nie są bezpośrednio związane z
atomem tlenu grupy -c/«O/O, R i R .niezależnie
oznaczają C, .-alkil, C, , -chlorowcoalkil, ben
zyl lub fenyl, R oznacza ewentualnie podstawio
ny C, .-alkii, ewentualnie podstawiony fenyl,
R oznacza H, ewentualnie podstawiony C,_--alkil
albo ewentualnie podstawiony fenyl, R oznacza
H lub ewentualnie podstawiony C 1-4 -alkil, względnie R6 i R7 razem z atomem azotu, do którego są
przyłączone tworzą grupę piperydynową, pirolidynową lub morfolinową ewentualnie podstawioną, 9
R8 oznacza H lub C,_,-alkil, R^ oznacza ewentual
nie podstawiony C 1-8 -alkil względnie ewentualnie
podstawiony fenyl, R10 i R11 niezależnie ozna
czają H, C 1-4 -alkil, C1-4-chlorowcoalkil,, C 2 .alkoksyalkil
albo
benzyl
podsta
wiony fenyl,
względnie
R lubi Rewentualnie
razem zgrupę
atomem
azotu,
do
którego
są
przyłączone
tworzą
azetydynową,
piperydynową,
homopiperydynową,
pirolidynową
lub
morfolinową
ewentualnie
podstawioną,
12
R
oznacza C 1-12 -alkil lub chlorowcoalkil albo

ewentualnie podstawiony benzyl, R
oznacza
C 1-4 -alkil, chlorowcoalkil lub C2_*-alkoksyalkil,
C 3-4 -alkenyl, chlorowcoalkenyl, alkinyl lub chlorowcoalkinyl albo benzyl lub fenyl ewentualnie
podstawione.
li zastrzeżeń/
A1(21) 280050

(22) 89 06 14

4(51) A22C

(71) Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe
"CENTRALA RYBNA", Poznań

25/14

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że stanowi je nurnikowy mechanizm obcinający składający się z pionowego cylindra i nurnikowego tłoka
/ 3 / , mającego w dolnej części oporowy pierścień
Ikl i obrotowy nóż walcowy / 5 / . Poniżej tłoka
usytuowany jest półcylindryczny zaczep oskrzelowy / l 2 / . Tłok otrzymuje ruch pionowy poprzez
krzywkę / 1 6 / .
/3 zastrzeżenia/

A1(21) 280173

(22) 89 06 21

4(51) A23C 13/12

(71) Centralny Związek Spółdzielni
Mleczarskich Zakład Produkcji
Biopreparatów Mleczarskich Jednostka
Innowacyjno-Wdrożeniowa "Biolacta",
Olsztyn
(72) Gmurkowska Lucyna, Fuszara Elżbieta,
Jęsiak Magdalena, Hoppe Kazimierz,
Fetliński Andrzej, Roskosz Danuta
(54) Sposób wytwarzania śmietany
(57) Sposób wytwarzania śmietany charakteryzuje
się tym, że znormalizowane mleko wzbogaca się
mlekiem odtłuszczonym w proszku do zawartości
białka od 9-159Í w suchej masie beztłuszczowej,
a następnie homogenizuje i pasteryzuje w znany
sposób, po czym schładza się do temperatury
37-45°C i zaszczepia szczepionką termofilną
składającą się z następujących szczepów: Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus
i Lactobacillus acidophilus, po czym zaprawioną
śmietanę poddaje się inkubacji w temperaturze
35-45°C w czasie 1-5 godzin i po zaobserwowaniu
pierwszych objawów koagulacji, śmietanę schładza się i przetrzymuje w temperaturze od 2-10 C.
Stosunek Lactobacillusów do Streptococcus thermophilus w szczepionce wynosi od 1:1 do 1:3.
/2 zastrzeżenia/
A1(21) 280187
(22) 89 06 21
4(51) A23G 7/02
(71) Spółdzielczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Mechanizacji i Automatyzacji Procesów
Wytwarzania BEKÁTE, Koszalin
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(72) Ptaszynski Wojciech, Stępkowski Jan

(54)

(54) Urządzenie do schładzania artykułów spożywczych, zwłaszcza wyrobów cukierniczych
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że na komorę chłodniczą /15/ dolną, połączoną poprzez kanały wlotowe i kanały wylotowe z komorą chłodniczą /23/ górną.
Koaora chłodnicza /l5/ dolna jest usytuowana w ramie /1/ urządzenia tak, že biegnie w niej
część taśmy przenośnika /9/, t* część która jest
w ruchu powrotnym.
Komora chłodnicza /l5/ dolna, utworzona jest
przez obudowę /l6/ izolacyjną z wyprofilowanymi
ściankami /17, 18/,- oraz przez kształtowniki ramy
/I/ i jej górną płytę /19/. Zespół chłodniczy /3/
stanowi parownik prostopadle ustawiony do kierunku transportu wyposażony w obudowy, które z elementami parownika stanowią komorę ssawną oraz komorę tłoczną, na wlocie i wylocie których usytuowane są wentylatory /4, 5/.
/5 zastrzeżeń/

A1(21) 280184

(22) 89 06 21

Nr 26 /444/ 1990

Urządzenie do wytwarzania mączki kalmarowej

(57) Urządzenie, którego głównym elementem jest
wał /l/ zaopatrzony w ślimak, ma na czołowej
swej powierzchni zamocowaną siatkę /6/, stanowiącą przesłonę otworu wylotowego. Na tule i /z/
współosiowo osadzonej na wale /l/ i zamocowanej*
doń wpustami /3/, są usytuowane po obu płaszczyznach siatki Ibl noże /4 i 5/, zespolone ze
sobą i z siatką /6/ za pomocą śruby ill% przy
czym ramiona noża /4/ są przesunięte fazowo względem ramion noża /5/ o kąt 30-75 , zaś otwory
siatki /6/, których obrzeża są ukształtowane
przez przynajmniej trzy połączone ze sobą łuki,
mają w miejscach połączeń tych łuków ostre krawędzie, ukierunkowane prostopadle do płaszczyzny siatki /6/.
/l zastrzeżenie/

4(51) A23K l/l8

(71) Akademia Rolnicza, Poznań
(72) Przybył Antoni
(54) Pasza dla żywienia wylęgu lipienia i sposób
wytwarzania paszy
(57) Pasza dla żywienia wylęgu lipienia w postaci
granulatu zawiera 5% wagowych hydrolizowanej kazeiny, 10* mączki z krwi, 10% mączki mięsno-kostnej,
19* gotowanej tkanki mięśniowej ryb, 594 liofilizowanej wątroby wieprzowej, 7% mleka w proszku, 8K
drożdży Torulla, 18J4 kukurydzy ekstrudowanej, 6#
celulozy mikrokrystalicznej, 2* protewitu, 2% łoju
i 1% oleju roślinnego.
Paszę wytwarza się w ten sposób, że przed zmieszaniem składniki suche rozdrabnia się do postaci miał
kiego proszku o średnicy cząstek nie większych niż
0,16 ma zaś kazeinę hydrollzuje się enzymatycznymi
preparatami bakteryjnymi w ciągu 10-16 godzin w
temperaturze 40 C a następnie po zmieszaniu, zgranu
lowaniu i rozfrakcjonowaniu paszy w znany sposób
nanosi się na jej cząstki jedną ze znanych metod
film z mieszaniny łoju i oleju roślinnego zmieszanych w proporcjach 2:1.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 280021

(22) 89 06 13

4(51) A23L

(71) Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich
i Usług Rybackich "DALMOR*,
Gdynia
(72) Jaworski Adam, Szewczuk Marek,
Maćkowiak Henryk, Musiał Ryszard, Smeja
Remigiusz, Jarecki Kazimierz

1/333

A1(21) 280036

(22) 89 06 15

4(

51) A23L 1/224

(71) Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu
Technicznego, Drobnej Wytwórczośoi, Usług
i Handlu "HERAKLES", Sp-ka z o . o . ,
Jozefów
(72) Gasik Andrzej, Orlański Mieczysław
(5*0 Sposób konserwowania c e b u l i
(57) Sposób polega na tym, że rozdrobnione oząi^
t k i c e b u l i wytłacza s i ę oraz odwirowywuje na wy«I~
dzielonym stanowisku / 3 / , a otrzymany sok prze
mieszcza s i ę poprzez przepływowy wymiennik ciep ł a / 4 / , gdzie j e s t podgrzewany do temperatury
90 do 95°C, po czym schładza s i ę go do temperat u r y 40 C w dwóch zbiornikach pośrednich / 6 , 7/,
zaopatrzonych w m i e s z a l n i k i , gdzie do pierwszego
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zbiornika /6/ wprowadza się węgiel aktywny dla
odbarwienia soku, zaś do drugiego zbiornika
wprowadza się ziemię okrzemkową, przy czym wymuszony obieg tego soku poprzez oba zbiorniki
/6, 7/ realizuje się za pomocą zaworów trójdrożnych /5, 8/, a następnie tę mieszaninę poddaje się oczyszczaniu w filtrze /9/ i gromadzi
się ją w pojemniku zbiorczym /10/, skąd jest
wtłaczany do stanowiska wyparnego /11/, gdzie
zagęszcza się koncentrat do minimum 75% ekstraktu refraktometrycznego.
/l zastrzeżenie/

A2(21) 284455

(22) 90 03 23

5(51) A23P l/10

(75) Cieślik Piotr; Cieślik Barbara, Kozy
(54) Sposób uzyskania pieczywa mszalnego
(57) Sposób polega na odparowaniu gładkiej tafli nawilżonego medium spożywczego w temperaturze 60 do 80 C przez okres 1 do 3 minut. Tak
uzyskana obustronnie gładka tafla, pomiędzy którą znajduje się warstwa elastyczno-porowata,
poddana zostaje obróbce kształtowania w temperaturze 60 do 80°C i pod ciśnieniem 0,003 atmosfery, przez okres 1 do 3 sekund w dwustronnym
kształtowniku, przy czym w tej operacji następuje trwałe złączenie gładkich powierzchni tafli
na całym obwodzie zewnętrznym z naniesieniem
żądanego ornamentu na obie powierzchnie kształtki,
/l zastrzeżenie/

A1(21) 278945

(22) 89 04 15

A1(21) 284644

(22) 90 04 03

5(51) A47B 95/00
E04F 19/02

(75) Siciak Bogusław, Łódź
(54) Obrzeże wąskich płaszczyzn, zwłaszcza
płaszczyzn czołowych elementów meblowych
(57) Obrzeże wąskich płaszczyzn, stosowane w meblarstwie i do wykańczania wnętrz mieszkalnych,
stanowi sprężysta, metalowa taśma w kształcie ceownika /l/, którego ramiona /a/ tworzą z podstawą /b/ kąt I*C/ nie przekraczający 60 ,a wewnętrzna szerokość podstawy /b/ jest co najmniej o
0,5 mm większa od szerokości pokrywanej płaszczyzny meblowego elementu.
/l zastrzeżenie/

b 1 a

4(51) A41D

(75) Bury Janusz, Rzeszów
(54) Rękawica, zwłaszcza do pracy do wykonywania zawodu, do gry sportowej, douprawiania sportu lub do innych czynności wymagających pewnego uchwytu
(57) Rękawica charakteryzuje się tym, że do jej
powierzchni przymocowany jest wycinek /l/ samoczepnej taśmy adhezyjnej.
/4 zastrzeżenia/
A1(21) 285267

(22) 90 05 21

5(51) A61C

(31) P 39 16 562.0 (32) 89 05 20 (33)
(71) Wall G i s e l h e r , Bad Kissingen, DE
(72) Wall G i s e l h e r , Lutzmann Manfred

13/01

DE

(54) Sposób nadlewania protez dentystycznych
i część pierwotna do nadlewania protez
dentystycznych

A1(21) 278948

(22) 89 04 15

4(51) A41F

(75) Bury Janusz, Rzeszów
(54) Pasek do zegarka lub spodni lub sukni
lub płaszcza, jedno lub wieloczęściowy
(57) Pasek charakteryzuje się tym, że ma na końcu zamocowane wycinki /4, 5/ samoczepnej taśmy
adhezyjnej.
/6 zastrzeżeń/

(57) Sposób nadlewania protez dentystycznych, w
którym część wtórną z metalu nadlewa się na część
pierwotną z metalu, charakteryzuje się tym, że
wykorzystuje się część pierwotną z oksydującego
stopu metalowego, a na powierzchnię nadlewaną
przed nadlewaniem wprowadza się redukujący metalo id jako składnik stopowy. W powierzchniową
siatkę krystaliczną części pierwotnej można w
tym celu wdyfundować np. bor, krzem lub fosfor.
Część pierwotna charakteryzuje się tym, że zbudowana jest z oksydującego stopu dentystycznego
i zawiera na powierzchni nadlewu bor i/lub krzem
i/lub fosfor. Część pierwotna protezy składa
się z płytki /l/ z co najmniej jednym wystającym
na zewnątrz ramieniem /3/ do zakotwienia w masie
zalewowej,, przy czym na dolnej stronie płytki
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/1/ znajdują się urządzenia retencyjne /2a, 2b/
do powiększania powierzchni nadlewu.
/14 zastrzeżeń/

wiącego łącznie 10-70% wagowych preparatu. Następnie łączy s i ę ze sobą te trzy zestawy, homogenizuje i dodaje przy mieszaniu ciągłym s t r u mieniem 10-50% wagowych polioksyetylenoglikolu
200 lub polioksyetylenoglikolu 400 lub glikolu
propylenowego 1,2 lub g l i c e r o l u . Po uzyskaniu w
pełni homogenněj mieszaniny dodaje się do niej
10-30% wagowych mieszaniny emulgującej.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 280129

(22) 89 06 21

4(51) A62B 18/04

(75) Oleksiejczuk Jan, Sulechów; Oleksiejczuk
Mirosława, Warszawa
(54) Wielofunkcyjny hełm ochronny

A1(21) 280054

(22) 89 06 14

4(51) A61K

9/20

(71) Wrocławskie Zakłady Zielarskie
"HERBAPOL", Wrocław
(72) Gersz Tadeusz, Czajkowski Tadeusz,
Kulik Romuald, Tumanowicz Andrzej,
Ritter Stanisław, Hopting Stanisław,
Metzger Anna, Skrzyszewska Małgorzata,
Tywonek Jadwiga

(57) Wielofunkcyjny hełm ochronny ma twardy tworzywowy korpus / 1 / , w którym ukształtowane są w
wewnętrznej górnej części powietrzny kanał / l 4 /
a w dolnej części powietrzne przewody / l 2 / , których wyjścia znajdują s i ę w pobliżu wydechowego
zaworu / 5 / . Powietrze do oddychania doprowadzane
j e s t do kanału / 1 4 / i przewodów / 1 2 / powietrzną
końcówką /&/, znajdującą s i ę na zewnętrznej dolnej części korpusu / 1 / . Do dolnej części korpusu
/1/ od dołu przytwierdzony j e s t kołnierz /1/, wykonany z dwu warstw.
13 zastrzeżenia/

(54) Sposób wytwarzania tabletek i drażetek za
wierających ekstrakty z roślin leczniczych
oraz inne substancje farmakologiczne czynne
o własnościach fizycznych i chemicznych
Utrudniających uzyskanie tabletek o odpo
wiedniej wyjrzymałości mechanicznej
(57) Sposób polega na mieszaniu sproszkowanych
substancji leczniczych, środków wypełniających,
środków wiążących i poślizgowych, granulowaniu,
suszeniu i tabletkowaniu przez sprasowanie oraz
powlekaniu tabletek powłoczką ochronną, przy czym
tabletki formuje się z granulatu uzyskanego) po
zarobieniu na plastyczną masę sypkich składników
roztworem do zarabiania zawierającym co najmniej
jeden wyciąg roślinny i roztwór innej znanej sub
stancji wiążącej.
/3 zastrzeżenia/
A1(21) 280110
A1(21) 280056

(22) 89 06 14

4(51) A61K

7/00

(71) Akademia Medyczna, Wrocław
(72) Kubis Alfons, Kowalski Zygmunt,
Grabowska-Bochenek Jadwiga, Baran
Eugeniusz
(54) Sposób wytwarzania środka dwufazowego zawierającego siarkę strąconą
(57) Sposób polega na osobnym sporządzaniu przez
ucieranie trzech zestawów składników, zestawu
złożonego z 0,2-5% wagowych rezorcyny i 0,01-0,594
wagowych nipaginy P z 2 - 3-krotną i l o ś c i ą kaol i n u , zestawu złożonego z 0,1-3% wagowych pigmentów żelazowych z 4-5 krotną i l o ś c i ą kaolinu oraz
zestawu złożonego z 2-15% wagowych siarki strąconej 1 5-15% wagowych talku z resztą kaolinu stano-

(22) 89 06 20

4(51) A62C 31/10
A62C 31/06

(71) Centrum Naukowo Badawcze Ochrony
Przeciwpożarowej, Józefów
(72) Wolanin Jerzy, De reck i Tadeusz
(54) Prądownica pożarnicza
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji
prądownicy, która umożliwia podawanie do m i e j s o w
pożaru jednocześnie dwóch rodzajów strumieni gaśniczych, wodnego strumienia zwartego i mgłowego.
Prądownica charakteryzuje s i ę tym, że korpUB
Ihl prądownicy ma rozgałęzienie w postaci króćca
rurowego. Jedna częaó cieczy wypływa dyszą wylotową / s / kształtującą strumień zwarty, druga
część cieczy gaśniczej przepływa dodatkowo wykO-|
nanym króćcem rurowym / 5 / zakończonym głowicą
/1/ wytwarzającą strumień mgłowy.
/2 zastrzeżenia/
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walk szermierczych.
Bęben charakteryzuje się tym, że ma oś z nałożoną na nią ażurową szpulą. Wewnątrz szpuli umieszczone są zestawy sprężyn /4 i 4'/ wykonanych z
materiału elektroprzewodzącego. Sprężyny te są
ze sobą tak połączone, że koniec pierwszej połączony jest z początkiem następnej,a koniec ostatniej sprężyny połączony Jest z ażurem szpuli.
Natomiast początek pierwszej sprężyny połączony
jest z obudową.
W tym samym miejscu przyłączony jest elektrycznie przewód łączący zawodnika z aparatem sędziującym.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 278946

(22)

89 04 15

4(51) A63B

A1(21) 278947

4(51) A63F

(22) 89 04 15

(75) Bury Janusz, Rzeszów

(75) Bury Janusz, Rzeszów

(54) Narzędzie pracy lub sprzęt sportowy lub
inny ręcznie obsługiwany sprzęt

(54) Gra i pionki, figury, żetony do tej gry,
zwłaszcza szachownica, figury, pionki do
szachów

(57) Narzędzie pracy lub sprzęt sportowy charakteryzuje się tym, że w miejscu uchwytu zamocowany jest wycinek samoczepnej taśmy adhezyjnej /4/.
/4 zastrzeżenia/

A1(21) 280049

(22) 89 06 14

(57) Gra i pionki charakteryzują się tym, że w
miejscach stawiania pionków, pola gry mają zamocowaną samoczepną taśmę / 2 / adhezyjną. Podstawy
pionków mają również przymocowaną samoczepną taśmę adhezyjną.
/5 zastrzeżeń/

4(51) A63B 69/02

(71) Zakład Aparatury Jądrowej "POLON",
Zielona Góra
(72) Sieluk Władysław, Koziorowski Zbigniew
(54) Bgben szermierczy
(57) Przedmiotem wynalazku jest bęben szermierczy
do nawijania przewodu przyłączonego do zawodnika,
będący jednym z urządzeń zestawu do sędziowania
A1(21) 279512

(22) 89 05 18

5(51) A63H 15/06

(71) Mrowiński Paweł, Warszawa
(72) Mrowiński Paweł, Ziembiński Wojciech
(54) Zabawka w postaci balansującego
(57) Zabawkę stanowi wydmuszka naturalnego jaja
ptasiego wypełniona częściowo cieczą zastygającą wewnątrz i wiążącą się z wewnętrzną ścianką
wydmuszki.
/2 zastrzeżenia/
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DZIAŁ B
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
A l ( 2 l ) 280072

(22) 89 06 16

4(51) B01D 45/08

(71) Techniczno-Ekonomiczna S p ó ł d z i e l n i a
Pracy "EKSPERT", Kraków;
P r z e d s i ę b i o r s t w o Innowacyjno-Wdrożeniowe
"RENER", Kraków
(72) Gazda Michał, Gumuła Ignaoy
(54) Układ do o d d z i e l a n i a pyłów z gazów
(57) Układ zawiera zestaw lamelowy /1/umieszczo
ny w korpusie Izl wyposażonym od dołu w zesyp ma
jący o d b i e r a l n i k pyłu /1/. Pod zestawem lamelowym
/1/ j e s t umieszczona perforowana przegroda Ikl.
Ponadto układ ma dodatkową komorą / 8 / , k t ó r e j
wlot j e s t utworzony w t y l n e j ś c i a n c e zesypu, a
wylot j e s t połączony z kanałem s p a l i n /11/.
/5 zastrzeżeń/

/9l, w króciec / 1 3 / , który j e s t połączony naprzemian z wentylatorem nadmuchowym i z odbiornikiem ciepła odpadowego, oraz w kanały zsypówe
/14/.
Gazy są doprowadzane do komory odpylania
/1/ z dużą prędkością. Dysze / 3 / rozpylają środki neutralizujące zanieczyszczenia chemiczne, po
czym na skutek s i ł odśrodkowych w komorze odpylania /1/ odwirowuje się większe pyły, natomiast
mniejsze drobiny pyłów są zatrzymywane przez
ziarna f i l t r u 19/. Oczyszczone, gorące gazy poprzez odbiornik ciepła są wydalane do komina.
Ziarna f i l t r u I9I cyklicznie regeneruje się poddając je wymieszaniu mieszadłem /11/ i przedmuchaniu przy pomocy wentylatora nadmuchowego.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 280040

A1(21) 280028

(22) 89 06 13

4 ( 5 1 ) B01D
B01D

46/30
50/00

(71) Przedsiębiorstwo I n s t a l a c j i
Przemysłowych "INSTAL", Koszalin
(72) Pochodaj Wiesław, Mazurek Tadeusz,
Cieślik Marian,, Montewski Włodzimierz,,
Lis
Janusz
(54) Urządzenie do oczyszczania Razów spalinowych
z żeliwiaki
(57) Urządzenie ma komorę odpylania /1/, do której
gazy spalinowe są doprowadzane spiralnym kanałem
doprowadzenia gazów 19/, w którym są zainstalowane dysze l3l rozpylające chemiczne środki neutralizujące. Komora odpylania /1/ j e s t oddzielona
stożkową przegrodą /7/ od komory f i l t r u / 6 / , przez
którą między ziarna f i l t r u / 9 / j e s t doprowadzony
kanał odprowadzenia gazów /8/. Komora f i l t r u / 6 /
j e s t zaopatrzona w mieszadło /11/ ziaren f i l t r u

(22) 89 06 15

4(51) B01J 3l/00.

(75) Bursian Natalya Robertovna, Leningrad;
Borushko-Gornyak Jury Nikolaevich, Krasnodar».
Borutsky Pavel Nikolaevich, Leningrad; Volkov,
Igor Alexandrovich, Leningrad, Volnukhina
Nina Konstantinovna, Leningrad, Dvorova Nina
Mikhailovna, Leningrad; Zhemchugova Elena
Ivanoyna, Leningrad; Stavrova Galina
Vasilievna, Leningrad; Pikalo Nina
Mikhailovna, Krasnodar, SU
(54) Sposób wytwarzania katalizatora izomeryzac j i alkanów i cykloalkanów
(57) Sposób polega na naniesieniu platyny na
tlenek glinowy i obróbce otrzymanego, platynowegptlenku glinowego, którą prowadzi się pod ciśnie-niem 0,10-0,25 MPa w dwóch etapach, a mianowicie.
w pierwszym etapie w temperaturze 170-220 C wobec
stężenia cztęrochlorometanu w gazie-nośniku
0,5-0,6 kg/nr i w drugim etapie w temperaturze
260-280°C wobec stężenia 0,02-0,05 kg/nr, przy
czym w każdym etapie czterochlorometan wprowadza,
się w i l o ś c i S-10% wagowych względem platynowane«go tlenu glinowego.
/ l zastrzeżenie/'
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A1(21) 280232

(22) 89 06 23

4(51)

BOLJ

20/30

(75) Janczarek Marian, Tychy; Pluta Leonard,
Katowice; Dębowski Zygmunt, Katowice;
Nowok Bronisław, Tychy
(54) Sposób wytwarzania sorbentu wieloskładnikowego do usuwania olejów, paliw i innych
zanieczyszczeń z wody
(57) Sorbent wytwarza się przez mieszanie rozdrobnionego drewna, z rozdrobnionym polimerem
wielocząsteczkowym, zwłaszcza polietylenem lub
polipropylenem w ilości 5-9O# masowych polimeru
w stosunku do masy suchej mieszaniny. Zmieszane
składniki podgrzewa się do temperatury wyższej
od temperatury topnienia tworzywa sztucznego,
lecz nie przekraczającej 200 C, przy czym chłodzi się gorącą mieszaninę do temperatury otoczenia.
/5 zastrzeżeń/

A1(21) 284813

(22) 90 04 17
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(54) Urządzenie elektromagnetyczne zabezpieczające próżnift przed awaryjnym wtargnięciem gazu z urządzeń w niej pracujących
(57) Istota wynalazku polega na tym, te wewnątrz
rurki manometrycznej /5/ połączonej z przestrzenią wewnętrzną urządzenia /1/ pracującego w
próżni /3/ i wypełnionej cieczą /6/, umieszczony jest rdzeń ferromagnetyczny liI. Na zewnątrz
rurki /5/, obok rdzenia ni, usytuowany jest
kontaktron / 8 / reagujący na zmiany pola magnetycznego i włączony w obwód sterujący przekaźnika /9/ sterującego pracą elektromagnetycznego
zaworu odcinającego /10/ umieszczonego w przewodzie /1/ doprowadzającym gaz do urządzenia
/2/.
/l zastrzeżenie/

5(51) BOLJ 23/00

(31) 20173/89
(32) 89 04 17
(33) IT
(71) SST SOLID STATE TECHNOLOGIES S.r.l.,
Mediolan, IT
(54) Konwertor katalitycznego spalania i redukcji dla gazów spalinowych silników spalania wewnętrznego
(57) Konwertor przeznaczony do całkowitego spalania niespalonych węglowodorów oraz tlenku
węgla i do redukcji tlenków azotu do elementarnego azotu i tlenu zawiera jako katalizator
tlenki metali wybrane z grupy Cr, Mn, Fe, Co,
Ni, Cu, Zn, Sn, Ba, La i Ce na obojętnym nośniku w odniesieniu do środowiska.
/14 zastrzeżeń/

A1(21) 280127

(22) 89 06 21

4(51) B01F 17/08

(71) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Margot"
Spółka Akcyjna, Warszawa
(72) Łapińska Małgorzata, Duda Jadwiga
(54) Sposób wytwarzania emulsji woskowych
(57) Sposób polega na tym, że wytworzoną mieszaninę wosku z innymi dodatkami i emulgatorem poddaje się dalszemu dwuetapowemu procesowi. W pierwszym etapie rozgrzaną mieszaninę miesza się z
współprądowym strumieniem cieczy, wytwarzając
sedymentującą zawiesinę drobnych cząstek wosku w
cieczy. W drugim etapie mieszaninę poddaje się
drganiom ultradźwiękowym o częstotliwości od
20 kHz do 80 kHz, powodując rozdrobnienie cząstek wosku w cieczy w postać stabilnej emulsji.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 279994

(22) 09 06 14

4(51) B01L 5/00

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

A1(21) 280074

(22) 89 06 16

4(51) B01L 8/08

(71) Instytut Chemii Nieorganicznej,
Gliwice
(72) Pilecki Michał, Nastachowski Janusz
(54) Sposób prowadzenia reakcji w układzie
trójfazowym gaz-ciecz-clało stałe
(57) Sposób prowadzenia reakcji gazu z ciałem
stałym w układzie trójfazowym gaz-ciało s t a ł e ciecz, polega na tym, że reakcja odbywa się w
warunkach i w urządzeniu zapewniającyo nieprzerwanie działanie na cząstki substrátu stałego i
produktu stałego, uderzeń i tarcia, wywołanych
przez poruszające się ruchem wymuszonym elementy wypełnienia wnętrza urządzenia reakcyjnego.
/ l zastrzeżenie/

A1(21) 279974

(22) 89 06 13

4(51) B03C 7/08

(71) Nauïho-Proizvodstvennoe Ob'edinenie
"VNIITVC", Leningrad, SU
(72) KulSinskiJ Vladimir Leoniťevlc, Ivanov
Vladimir NikolaeviS, Ratnikova Alla
Ivanovna, Gluchanov Nikolaj ParinsenoviX,
Krivcova Galina BorisoVna, Rumjancev
Nikolaj Michajlovič, Bredichin Viktor
Nikolaevií, Degtjareva Galina DavydoVna
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(54) Sposób elektrodynamicznej separacji
nieferromagnetycznych cząsteczek
przewodzących prąd elektryczny i
urządzenie do elektrodynamicznej aeparacji nleferromagnetycznyob cząsteczek przewodzących prąd elektryczny

nanoszenia warstw zawiera dyszę /1/ z ruchomym
zaworkiem /2/.
/2 zastrzeżenia/

(57) Sposób elektrodynamicznej separacji, w którym kształtuje się pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości i doprowadza się do obszaru
tego pola separowany materiał sypki, polega na
tym, że pole elektromagnetyczne ma duży gradient
natężenia w kierunku prostopadłym do płaszczyzny doprowadzania materiału, a linia maksymalnego
natężenia pola jest usytuowana pod kątem do kierunku doprowadzania materiału.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że układ
elektromagnetyczny zawiera liniowy jednozwojowy
induktor /5/ otoczony co najmniej na części jego
długości obwodem magnetycznym w kształcie litery
U, przy czym induktor /5/ Jest ustawiony pod powierzchnią nośną środków /10/ do doprowadzania
separowanego materiału do obszaru pola wytwarzanego przez układ elektromagnetyczny tak, aby oś
/11/ induktora była równoległa do płaszczyzny
powierzchni nośnej i usytuowana pod kątem do
kierunku doprowadzania materiału. /5 zastrzeżeń/

A2(21) 284075

A1(21) 280013

(22) 89 06 13

(22) 90 02 27

5(51) B21D 35/00

(71) ELEKTROMET Spółdzielczy Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy, Gliwice;
WSPÓŁPRACA Spółdzielnia Inwalidów
Tarnowskie Góry
(72) Stania Józef, Stabik Józef, Grygierczyk
Marek, Kostorz Bogdan
(54) Sposób wykrawania i wyciskania detali
oraz przyrząd do wykrawania i wyciskania
detali
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania detali, zwłaszcza uzębień, w którym wykrawanie będzie połączone z jednoczesnym współbieżnym
wyciskaniem z zachowaniem połączenia kształtowanego detalu z materiałem rodzimym.
Sposób polega na tym, że stempel /1/ wgłębia się na głębokości do 90# grubości materiału
i równocześnie wyciska współbieżnie częściowo
wykrojony detal przez matrycę /l3/ o otworze roboczym odpowiednio pomniejszonym na całym zarysie lub też jego części o 3094 grubości materiału w stosunku do profilu stempla. W przyrządzie
długość tulei dystansowych /l6/ i prowadzących
/6/ zapewnia wielkość zagłębiania sie stempla
/l/.
/2 zastrzeżenia/

4(51) B05B

(71) Ośrodek Badawczo Rozwojowy
Mikroelektroniki Hybrydowej i
Rezystorów, Kraków
(72) Grega Wojciech, Luśniak-Wójcicka Danuta,
Śnieżyńska Irena, Gandurska Joanna,
Sztaba Olgierda, Rybka Wojciech
(54) Sposób nanoszenia warstw i urządzenie do
nanoszenia warstw
(57) Sposób charakteryzuje się regulacją czasu
wypływu strumienia pasty z dyszy. Urządzenie do

A1(21) 280057

(22) 89 06 14

4(51) B21J 13/02

(71) Fabryka Samochodów Małolitrażowych,
Bielsko-Biała
(72) Karásek Erwin, Jakubowski Kazimierz,
Chrapek Jan
(54) Urządzenie do kucia bezwypływkowego
odkuwek o kształcie pokrywek i pierścieni
zwłaszcza pierścieni synchronizatora
(57) Urządzenie wyposażone jest w kompensator
pierścieniowy /1/w kształcie tulei osadzonej
współosiowo na stemplu /1/ i ma odsądzenie wewnętrzne na ściance /3/ otworu oraz odsądzenie
zewnętrzne tworzące kołnierz pierścieniowy /6/
na jednej z powierzchni czołowych. Stempel na
powierzchni walcowej ma podtoczenie ograniczające. Powierzchnia czołowa kompensatora pierścieniowego /1/ znajduje się na linii powierzchni czoła stempla /12/, a szerokość szczelina
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pierścieniowej równa jest grubości ścianki odkuwki oraz grubości kołnierza pierścieniowego
/6/.
/3 zastrzeżenia/

A1(21) 285640

(22) 90 06 13

5(51) B22D ll/l0
F27D 15/00
(31) 89 08008
(32) 89 06 16
(33) FR
(71) L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR
L'ETUDE-ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES
GEORGES CLAUDE, Paryż, FR
(72) Weisang Francois, Charlery-Adele P i e r r e
(54) Rozdzielacz s t a l i , odlewanej w sposób
ciągły

(57) Rozdzielacz charakteryzuje się tym, że w masie trwałego materiału żaroodpornego /3/ instaluje się przewód gazowy /11/ wchodzący do trwałego
materiału żaroodpornego na poziomie górnego obrzeża /l2/ rozdzielacza i przechodzący na poziomie
dna rozdzielacza w komorę /13/ do rozdzielania
gazu, przykrytą płytą o rozłożonej powierzchniowo gazoprzepuszczalności. Wynalazek znajduje zastosowanie do ciągłego odlewania stali za pomocą
rozdzielacza pomiędzy kadzią a wlewnicami.
/14 zastrzeżeń/

A1(21) 280058

(22) 89 06 14

4(51) B21K l/28

(71) Fabryka Samochodów Małolitrażowych,
Bielsko-Biała
(72) Karásek Erwin, Jakubowski Kazimierz
(54) Sposób kucia bezwypływkowego odkuwek o
kształcie pierścieni lub pokrywek,
zwłaszcza pierścieni syncnronizatora
(57) Sposób polega na cięciu materiału wsadowego /3/ z przeciętną dokładnością stosowaną dla
wsadu przy kuciu w wykrojach otwartych. Odcinek
materiału wsadowego /3/ podgrzany w pierwszej
fazie spęczania pocienia się tylko do grubości
zapewniającej wypełnienie całkowite pierwszej
warstwy wykroju matrycy /1/ do uzyskania przez
materiał wsadowy /3/ kształt zbliżony do krążka.
W drugiej fazie materiał wsadowy /3/ Jest
spęczany, pocieniany i równocześnie w wymuszonym kierunku wyciskany zapełniając drugą warstwę /6/ wykroju matrycy / 2 / w miejsce wypychanego kompensatora /l/.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 278697

(22) 89 04 05

4(51) B23K

(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji,
Automatyzacji i Elektroniki Górniczej
POLMAG-EMAG, Tarnogórska Fabryka Urządzeń
Górniczych TOGOR, Tarnowskie Góry
(72) Domański Piotr, Hylla Ryszard, Hylla
Błażej
(54) Sposób łączenia podzespołów konstrukcyjnych
ciernych stojaków górniczych i uchwyt spawalniczy do łączenia podzespołów konstrukcyjnych ciernych stojaków górniczych
(57) Uchwyt ma w rurach / 7 , 8/ suwliwie osadzonych w tulei / 5 / rozłącznie połączonej z kierownicą /6/ umiejscowiony pręt /9/ mający od strony
nieułożyskowanej części tulei /5/ koniec w
kształcie ściętego stożka. Przeciwległy koniec
pręta /9/ poprzez złącze /10/ jest obrotowo połączony z siłownikiem /l2/. W otworach /l3/ umieszczonych w nieułożyskowanej części tulei /5/ są
suwliwie usytuowane kołki ustalające /l4/ połączone z końcem pręta /9/ w kształcie ściętego
stożka. W owalnych otworach /l6/ tulei /5/ są
umiejscowione kołki dooiskowe /l7/ rozłącznie
połączone z rurą / 8 / usytuowaną w nieułożyskowanej części tulei /5/. Wynalazek obejmuje również
sposób łączenia.
/9 zastrzeżeń/
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(54) Przyrząd do próżnioszczelnego lutowania
elementów o rożnych współczynnikach rozszerzalności
cieplnej
(57) Przyrząd charakteryzuje sią tym, że część
/2/ przyrządu obejmująca z zewnątrz metalowe
zlutowywane elementy /5/ ma w temperaturze lutowania współczynnik rozszerzalności cieplnej
mniejszy od współczynnika rozszerzalności cieplnej zlutowywanych elementów o najmniejszym współczynniku rozszerzalności cieplnej lub od elementu najsztywniejszego, a część /1/, która wchodzi
do wnętrza zlutowywanego elementu /6/ ma współczynnik rozszerzalności cieplnej większy od
współczynnika rozszerzalności cieplnej części /2/
obejmującej z zewnątrz zlutowywane elementy i
większy od współczynnika rozszerzalności cieplnej zlutowywanego elementu metalowego /6/.
/l zastrzeżenie/
A1(21) 279957

(22) 89 06 12

4(51) B23K 3/00

(71) Zakłady Elektronowe "Lamina",
Piaseczno
(72) Poncyliusz Andrzej, Maślankiewicz
Wojciech, Gutowski Ryszard
(54) Przyrząd do lutowania elementów
metalowych i ceramicznych, zwłaszcza
podzespołów elektronowych lamp nadawczych
i przyrządów próżniowych
(57) Przyrząd charakteryzuje się tym, że jego
dolna część /1/ dostosowana jest kształtem i
wymiarami do utrzymywania dolnego zlutowywanego podzespołu /8/, /9/, /10/, a Jego górna
część / 2 / ♦ /6/ kształtem i wymiarami dostosowana jest do utrzymywania górnego zlutowywanego podzespołu /11/ ♦■ /I5/ i wyposażona w 00ciążnik /1/ dla górnego podzespołu, który stanowi jednocześnie obciążnik dla dolnego podzespołu /8/•*/10/.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 280015

(22) 89 06 13

4(51) B23P 6/04

(71) PKP Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego,
Wrocław
(72) Piątkowski Wacław, Cieciera Witold, Buduś
Zbigniew, Józefiak Stanisław
(54) Sposób regeneracji pierścieni zderzakowych
i urządzenie do tego sposobu
(57) Sposób polega na tym, że pierścienie zderza«
kowe umieszcza się i zaciska sztywno w głowicy

A1(21) 279958

(22) 89 06 12

4(51) B23K 3/00

(71) Zakłady Elektronowe "Lamina",
Piaseczno
(72) Gutowski Ryszard, Maálankiewlcx
Wojciech, Miłosz Jacek, Poncyliusz
Andrzej
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obrotowej, gdzie wewnętrzna powierzchnia pierścienia poddawana jest nagrzaniu indukcyjnemu do
temperatury ok. 800 C w czasie 20 sekund, po
czym następuje hartowanie emulsją chłodniczą
przy wydatku 20 l/h również w czasie 20 sekund,
a następnie odpuszczanie w temperaturze 250 C.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że maszyna do indukcyjnego hartowania, wyposażona
jest w przyrząd złożony z tarczy /8/ nastawnej
i pięciu głowic /1/obrotowych rozstawionych
symetrycznie na obwodzie tarczy /&/ nastawnej.
/4 zastrzeżenia/

A1(21) 280078

{22) 89 06 16

4(51) B23P ll/00

(71) Zakłady Mechaniczne Wojewódzkiego
Związku Gminnych Spółdzielni "SAMOPOMOC
CHŁOPSKA", Bydgoszcz
(72) Smarzyński Stanisław
(54) Sposób dwustronnego zamykania odcinków
rur
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Po przelaniu do pieca odlewniczego odlewa się
metodą ciągłą poziomą stosując prędkość odlewania od 10 do 35 m/h i ciśnienie metalostatyczne
co najmniej 90 KPa. Odlane pręty walcuje się na
zimno zgniotem od 13,5* do 52tf, wyżarza rekrystalizująco przez co najmniej 1,0 h w temperaturze
550-600 C, powtórnie walcuje zgniotem od 13,5 do
58%, wyżarza rekrystalizująco przez co najmniej
1,0 h w temperaturze 550-600 C. Tak przerobione
plastycznie pręty wyżarza się rekrystalizuJąco
przez co najmniej 1,0 h w temperaturze 350-650st C
po czym przerabia je plastycznie na zimno z wydłużeniem minimalnym 1,15*. Wyżarzanie rekrystalizujące i przeróbkę plastyczną na zimno z wydłużeniem 1,15* stosuje się dowolną ilość razy
aż do uzyskania gotowego wymiaru i kształtu drutu,
/1
zastrzeżenie/

A1(21) 279985

(22) 89 06 14

4(51) B23Q 4 l / 0 2

(71) I n s t y t u t F i z y k i P o l s k i e j Akademii Nauk,
Warszawa
(72) Dziuba Zbigniew, Rogowski Wojciech

(57) Sposób polega na tym, że zamykana końcówka
(54) Sposób przekazywania kapsuły pomiędzy dwoma
rury /1/kształtowana jest tarciowo przez jednochwytakami podająco-odbierającymi oraz
częściową obrotową matrycę /5/ t przy czym docischwytak podająco-odbierający
kana do niej osiowo zamykana końcówka rury /1/zukosowana jest pod kątem / »C / tak, że punkty
/ 2 / i /3/ jako skrajne powierzchni ukosującej
(57) W sposobie chwytaki z b l i ż a s i ę do s i e b i e
leżą równocześnie na krzywej / 4 / czaszy stanot a k , że zapadka chwytaka odbierającego /Zb/ od
wiącej ostateczny kształt nadawany końcówce rublokowuje kapsułę / K / Z blokady, chwytaka podają
ry /1/przez obrotową matrycę /5/.
cego i przy dalszym z b l i ż a n i u i c h do s i e b i e za
padka chwytaka odbierającego / z b / blokuje kapsu
/l zastrzeżenie/
łę / K / W chwytaku odbierającym. Chwytak ma p r z y 
najmniej jedną zapadkę odblokowująco-blokującą
/Zb/ sterowaną zapadka odblokowująco-blokującą
drugiego chwytaka / z a / .
/3 zastrzeżenia/

A1(21) 280019

(22) 89 06 13

4(51) B24B 53/02,

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Zaborski Stanisław
A1(21) 280132

(22) 89 06 21

4(51) B23P 17/00

(71) Walcownia Metali "Warszawa", Warszawa
(72) Gadzało Zbigniew, Zamarski Wojciech, Baldy
Mieczysław, Baranowski Wiktor
(54) Sposób wytwarzania drutów z miedzi krzemowej
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że zaprawę
krzemową CuSi topi się razem z katodą miedzianą
i do tak stopionej i odpowiednio przegrzanej kąp i e l i dodaje się zaprawę manganową CuMn. Przed
przelaniem do pieca odlewniczego miedź odtlenia
się fosforem w i l o ś c i 0,0005-0,002* wagowych.

(54) Obciągacz do elektrochemicznego obciągania ściernic na spoiwie metalowym
(57) Obciągacz stanowi płytka /1/wykonana z materiału przewodzącego prąd elektryczny, przy
czym na czołowej płaszczyźnie mniejszego boku
płytki /1/wykonane jest robocze wgłębienie /2/
stanowiące profil wykańczający o pełnym zarysie.
Wewnątrz płytki /1/wykonany jest zasilający
otwór /3/| którego wylot usytuowany jest w roboczym wgłębieniu /2/, oraz pomocniczy otwór
/ 4 / łączący zasilający otwór /3/ z większą płaszczyzną boczną płytki /l/.
12 zastrzeżenia/
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A2(21) 284396

(22) 90 03 19

(22) B25B 23/10

(75) Męcner Józef, Wilkowice; Rusin
Kazimierz, Bielsko-Biała; Pitry Zdzisław,
Bielsko-Biała
( 54) Uchwyt do śrub, nakrętek i wkrętów
(57) Uchwyt stanowi osadzony w trzonku / 3 /
pręt / l / , który na końcu w płaszczyźnie osi
pręta / I / ma zamocowane co najmniej dwie płytki / 2 / sprężynujące na zewnątrz.

/2 zastrzeżenia/

A1(21) 279900

Nr 2 6 / 4 4 4 / 1990
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(22) 89 06 10

4(51) B25J 1/00
G02B 7/00

(71) VIGO Sp. z o.o., Warszawa
(72) Kaczmarczyk Bogusław, Skrzypczak Marek
(54) Manipulator X, Y
(57) Manipulator ma śruby /8, 9/ regulacyjne
usytuowane względem siebie pod kątem 90 oraz
ma zespół /5/ dociskowy sprężysty z gniazdem osadzonym sztywno w ścianie korpusu /l/.
Uchwyt / 2 / ma trzy powierzchnie ślizgowe
stykające się z końcówkami śrub /&, 9/.
/6 zastrzeżeń/

A1(21) 279999

(22) 89 06 14

4(51) B25J

9/06

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej,
Warszawa
(72) Szymański Henryk, Misztal Jerzy,
Przesmycki Eugeniusz, Stępień Zbigniew,
Miąsek Janusz, Buć Jerzy, Strojewski
Zbigniew
(54) Manipulator robota przemysłowego
(57) Manipulator przeznaczony jest do wykonywania operacji technologicznych, takich jak malowanie czy piaskowanie, w cyklu automatycznym.
Manipulator charakteryzuje się tym, że zarówno kolumna /3/ jak też ramię /4/ oraz głowica /5/ mają odrębne zespoły napędowe w postaci
hydraulicznych serwonapędów, a kolumna /3/ i ramię / 4 / mają także odrębne mechanizmy sprężynowe dla zapobiegania ich opadaniu w przypadku
ustania zasilania. Siłowniki liniowe /8,9/ serwonapędów przymocowane są jednymi końcami do
płyty / 2 / obrotowej, a drugimi odpowiednio do
kolumny /3/ i ramienia /4/ w pobliżu ich wahliwego połączenia.
/l zastrzeżenie/

Nr 26 /444/ 1990

A1(21) 280086

(22) 89 06 17
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4(51) B26F

l/44

(71) Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej,
świdnica
(72) Surmacz Stanisław, Szymczak Edward
(54) Głowica wielotaktowego dwurządowego wykro.1nika blach
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji głowicy wielotaktowego dwurzędowego wykrójnika blach, zwłaszcza blach wirnika rozrusznika
sa mocbodowego.
Głowica zawiera stemple żłobków /6/ i stempel
otworu /9/ osadzone w płycie stemplowej / / 2 / ,
zabezpieczone pierścieniami zabezpieczeniowymi.
Płyta stemplowa / / 2 / umieszczona Jest w obejmie
garnkowej / 2 / wraz z zahartowaną wkładką /11/,
a obejma garnkowa / 2 / przymocowana jest do płyty
głowicowej /24/. Stempel /3l/ zewnętrznego zarysu okrawanej blachy przymocowany Jest do płyty głowicowej /24/. Głowica charakteryzuje się
tym, że oprawa lewa /17/ z wkładką prowadzącą
//3/zamocowana jest do segmentu prowadzącego
lewego /18/, a oprawa prawa /29/ zamocowana
jest do segmentu prowadzącego prawego /28/.
Obejma garnkowa /2/ przytwierdzona jest do płyty głowicowej /24/ poprzez hartowaną wkładkę
/11/ i przekładkę lewą /10/, a stempel /3l/
przymocowany jest do płyty głowicowej /24/ poprzez wkładkę /26/ i przekładkę prawą /l9/. We
wkładce prowadzącej /l3/ wykonane są pomiędzy
stemplami żłobków /6/ i stemplem otworu /9/
kanałki pionowe /14/, oraz promieniowo od stempla otworu /9/ do wszystkich stempli żłobków /6/
kanałki poziome /8/ . Stemple żłobków /6/ od
strony krawędzi tnącej mają uskok /7/.
Il zastrzeżenie/

A1(21) 279991

(22) 89 06 14

4(51) B27B

33/08

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Latuszek Antoni
(54) Piła tarczowa do cięcia, zwłaszcza drewna
(57) Piła zawiera dwie tarcze /l, 1'/ zamocowane
sztywno swymi płaszczyznami bocznymi. Obie tarcze zaopatrzone są w zęby / 2 , 2'/ na obrzeżu
zakrzywionymi i odgiętymi w przeciwne strony.
Obie tarcze /l, 1'/ mają takie same wymiary i
zamocowane są symetrycznie.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 280080

(22) 89 06 16

4(51) B29C 35/00

(71) Dębickie Zakłady Opon Samochodowych
"STOMIL", Dębica
(72) Janeczko Janusz, Jaśkiewicz Leon, Malan
Zdzisław, Matelowski Jerzy, Misiewicz
Ryszard, Olech Roman, Tarnowski
Andrzej, Trojanowski Józef, Wiktorski
Waldemar
(54) Sposób i urządzenie do przygotowania
złącz stykowych dętek przed wulkanizacją
(57) Sposób przygotowania złącz stykowych przed
wulkanizacją polega na umieszczeniu złącza dęt
ki niewulkanizowanej na listwie mrożącej o wy
sokiej przewodności i małej bezwładności ciepl
nej, oraz dociśnięciu go do powierzchni listwy
przez okres 1 - 3 cykli wulkanizacji dętki.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma
zasadkę /4/ złożoną z części izolacyjnej /2/ i
listwy mrożącej /3/, przy czym część izolacyj
na /2/ ma od strony zewnętrznej co najmniej dwa
progi dystansowe /5/ i wgłębienia ściekowe. /6/,
a od strony wewnętrznej gniazdo uszczelniające
/1/ o kształcie wysięgnika zamrażacza, nato
miast listwa mrożąca /3/ wbudowana jest w na
sadkę /4/ przelotowo. Nad listwą mrożącą /3/
umocowana jest przegubowo elastyczna poduszka
/8/ obudowana powłoką gumową /9/.
/5 zastrzeżeń/

18

A1(21) 280230

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

( 2 2 ) 89 06 23

4 ( 5 1 ) B29C

67/14

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska
im. J.Gagarina, Zielona Góra
(72) Steliga Mieczysław, Nonckiewicz-Steliga
Bogumiła
(54) Sposób wytwarzania półwyrobów zbrojonych
(57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania półwyrobów zbrojonych z kooponentów metalowych wykorzystywanych zwłaszcza na elementy ślizgowe.
Sposób polega na wprowadzeniu pomiędzy
oczyszczone komponenty metalowe warstwy metalicznego materiału amorficznego i poddaniu kompozycji procesowi spajania odkształceniowego w
temperaturze niższej od temperatury k r y s t a l i z a c j i zastosowanego materiału amorficznego.
/ l zastrzeżenie/

A1(21) 279956

(22) 89 06 12

Nr 26 / 4 4 4 / 1990

drugi koniec odcinka głównego /26/ połączony
Jest z zasadniczo prostoliniowymi odcinkami
/27, 28/ stopniowanymi względem siebie, natomiast wygięty odcinek /32/ i skrajny odcinek
/28/ obszaru prostoliniowego połączony jest z
odcinkami głównymi /l3, 26/, sprzężonymi ze sobą za pośrednictwem odcinka /30/ o zasadniczym
kształcie litery U. Krzywka ma zarys zawierający dwa główne odcinki naprzeciwległe, odpowiadające odcinkom /13, 26/ gniazda /l2/, z których jeden usytuowany jest w położeniu blokującym, a drugi w położeniu zwalniającym oparcie
siedzenia. Główne odcinki krzywki są w jednym
końcu zbieżne w kierunku prostoliniowego odcinka łączącego, odpowiadającego odcinkom /23, 24,
25/ gniazda / / 2 / . Drugie końce głównych odcinków krzywki, w tym rozwiązaniu, połączone są za
pośrednictwem odcinków zasadniczo w kształcie
litery U oraz odpowiadają podobnym odcinkom w
gnieździe /l2/.
/4 zastrzeżenia/

4(51) B30B 15/08

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "Plasomet",
Warszawa
(72) Żebrowski Robert
(54) Mocowadło narzędzi na prasach
(57) Mocowadło ma korpus /l/, w którym osadzony
jest tłok / 2 / . Powierzchnia tłoka /1/ na która,
za pośrednictwem płaskiej membrany gumowej /3/,
działa ciśnienie oleju, tworzy wraz z odpowiednim wybraniem w pokrywie / 4 / komorę / 5 / . W prostokątne otwory tłoka / 2 / pochylone pod kątem
rzędu 10 w stosunku do powierzchni stykającej
się z membraną wsunięte są kliny /6/ o takim samym kącie nachylenia. Kliny /6/ połączone są
belką
/8/.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 280085 (22) 89 06 17 4(51) B6OP
(71) Biuro Projektów Górnictwa Skalnego
"BIPROKRUSZ" , Kraków; Bydgoskie
Kopalnie Surowców Mineralnych,
Bydgoszcz
A1(21) 283340

(22) 90 01 18

(31) 52822 B/89 (32) 89 01 19
(71) ELCAT S.pJU, RIVOLI, IT

5(51) B60M

2/22

(33) IT

(54) Złącze przegubowe do siedzeń z pochylanym
oparciem
(57) Złącze ma gniazdo / / 2 / o zarysie zawierającym dwa główne przeciwległe odcinki /13, 26/
zasadniczo prostoliniowe i zbieżne w kierunku
odcinków /23, 24, 25/ łączących, które są także
prostoliniowe i stopniowane względem siebie, a
drugi koniec jednego z głównych, odcinków /13/
połączony jest z wygiętym odcinkiem /32/, zaś

(72) Poprawa Romuald, Deluga Tadeusz,
Napiórkowski Leszek, Maćkowski Ryszard
(54) Zasypnik przejezdny do koparek
(57) Wynalazek rozwiązuje problem stworzeni
zasypnika o prostej konstrukcji, z podwoziem
umożliwiającym jego samodzielne przemieszczanie
w terenie nierównym, o niskiej nośności grunZasypnik charakteryzuje się tym, że ma
podwozie utworzone przez ramę /9/ nośną z zestawem bębnów /10/ jezdnych, mających niezależne napędy.
/2 zastrzeżenia/

Nr 26 / 4 4 4 / 1990
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wane w górę po obu jego stronach, z pary ramion
nocujących / 6 / połączonych kałde dolnyta końcem
do jednego pasa / 5 / ceowej poprzeczki / 3 / z możliwością ustalania kąta ich nachylenia względem
nośnego elementu /1/i zakończonych elementami
kształtowymi / 8 / tworzącymi człon zaciskowy,
obejmujący element konstrukcyjny roweru, korzystnie ramę, zaciskany łącznikiem rozłącznym, oraz
z bocznych kątowych zaczepów mocujących /11/ dla
wzdłużnego nośnego elementu / l / , z których každý
ma ramię pionowe / / 2 / zachodzące zagiętym ukośnie końcem na ściankę elementu nośnego /1/ oraz
ramię poziome skierowane na zewnątrz.
/6 zastrzeżeń/

A1(21) 280217 (22) 89 06 22

4(51} B60P 3/36

(75) Wojarski Tadeusz, Gliwice
( 54) Przystawka do samochodów i przyczep
Campingowych
(57) Przystawkę / 3 / stanowi wysoki prostopadłościan wyposażony w otwór wejściowy, który może
być zamykany drzwiami /8/ . Przystawka jest wyposażona w zawiasy /1/ służące do mocowania Jej
do pojazdu campingowego.
/4 zastrzeżenia/

A1(21) 280221

(22) 89 06 23

4(51) B60R
B60P

9/04
3/07

(71) Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze
INCONS - SERVICE Sp. z 0.0., Poznań
(72) Wachowiak Bogdan, Rychlewski Jan,
Rosolski Zbigniew

(54) Zestaw do przewozu rowerów lub innych
lekkich pojazdów jednośladowych, zwiaszcza
na samochodowym bagażniku dachowym
(57) Zestaw zawiera co najmniej dwa jednakowe
zespoły transportowe każdy przeznaczony dla jednego roweru.

A1(21) 280220 (22) 89 06 23

M 51) B60R 9/04
B60P 3/07

(71) Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze
INGONS-SERVICE Sp. z o . o . , Poznań
(54) Zestaw do przewozu roweru lub inneąo l*frjciego pojazdu jednośladowego, zwłaszcza"
na samocnodowya bagażniku dachowym *~*"

(57) Zestaw składa się z wzdłużnego nośnego
elementu /1/dla opon kół rowerowych, z ceowej
poprzeczki / 3 / , mocowanej środnikiem do spodu
nośnego elementu /1/i mającej pasy / 5 / skiero-
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Każdy zespół transportowy składa się z nośnego elementu /1/dla opon / 2 / kół rowerowych,
z ceowej poprzeczki /3/, oraz z pary ramion
/6/, połączonych każde dolnym końcem do jednego
pasa ceowej poprzeczki /3/ z możliwością ustalania kata ich nachylenia względem nośnego elementu /1/ i zakończonych kształtowymi elementami
/ 8 / zaciskanymi łącznikiem rozłącznym /9/ na
ramie roweru.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 280222

(22) 89 06 23

Nr 26 /444/ 1990

/ / 2 / pojazdu. Na przewodach /2/ i /&/ odpowiednio, między zbiornikiem /1/ a reduktorem ciśnienia /6/ i między zbiornikiem / 4 / płynu hamulcowego a nakrętką /10/ są zainstalowane zawory odcinające /1/ i /9/.
/l zastrzeżenie/

4(51) B60R 9/04
B60P 3/07

(71) Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze
INCONS-SERVICE Sp. z o.o., Poznań
(72) Wachowiak Bogdan, Rychlewski Jan,
Rosolski Zbigniew
(54) Zestaw do przewozu roweru lub lekkiego
pojazdu jednośladowego, zwłaszcza na
samochodowym bagażniku dachowym
(57) Zestaw składa się z nośnego elementu /1/
dla opon /2/ kół roweru, z ceowej poprzeczki
/ 3 / mocowanej środnikiem do spodu nośnego elementu /1/i mającej pasy skierowane w górę po
obu jego stronach, oraz z pary ramion /6/, połączonych każde dolnym końcem do jednego pasa
ceowej poprzeczki /3/ z możliwością ustalania
kąta ich nachylenia względem nośnego elementu
/1/ i zakończonych kształtowymi elementami / 8 /
zaciskanymi na ramie roweru łącznikiem rozłącznym /9/ złożonym ze śruby i pokrętła.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 279984

(22) 89 06 12

A1(21) 280224

(22) 89 06 23

4(51) B61K ll/00

(71) Główne Biuro Studiów i Projektów
Przeróbki Węgla SEPARATOR, Katowice
(72) Skoczyński Jerzy, Hantszel Jan
(54) Układ automatycznego sterowania urządzeniem zraszającym burty wagonów
(57) Układ charakteryzuje się tym, że wagonowy
wyłącznik prętowy /1/ bezpośredniego działania
jest połączony z elementami sterowniczymi zabudowanymi w szafie sterowniczej połączonej z zaworami /3/ dozującymi płyn zraszający oraz z
silnikiem do podnoszenia i opuszczania koła zraszającego /4/ i urządzeniem do sygnalizacji przttoku wagonów /5/, uruchamianymi za pomocą wspólnego przycisku z pulpitu sterowniczego. Wagonowy
wyłącznik prętowy /1/ ma zabudowany uchylnie w
łożysku obrotowym elastyczny pręt, który jednym
końcem naciska dźwignię dwuramienną wyłącznika
krańcowego.
/2
zastrzeżenia/

4(51) B6OT 17/04

(71) Huta Stalowa Wola Kombinat Przemysłowy,
Stalowa Wola
(72) Nowak Kazimierz
( 54) Urządzenie do napełniania i odpowietrzania układów hamulcowych
(57) Urządzenie składa się ze zbiornika /1/sprężonego powietrza połączonego przewodem /2/ z pokrywką /3/ zbiornika / 4 / płynu hamulcowego przez
reduktor ciśnienia /6/. Zbiornik / 4 / posiada w
swej dolnej części przewód / 8 / połączony przez
nakrętkę /1O/ z uszczelniaczem z gwintem zbiorniczka /11/ płynu hamulcowego układu hamulcowego

Al(21) 280144

(22) 89 06 20 4(51) B62D 2l/l8
B66C 23/36

(71) Fabryka Maszyn Budowlanych
"Bumar-Famaba", Głogów
(72) Główka Marek, Szyrner Mirosław,
Wiśniewski Mieczysław, Mielczarek Wiktor
(54) Rama podporowa
(57) Rama skrada się z dwóch belek zakończonych
Jednoobwodowymi pochwami / 3 / podpór. Obie belki
są wykonane z prostych pasów / 4 , 5» 7/ i naJą
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przekrój prostokątny, ze ściętym dolnya zewnętrznym narożem, w wyniku czego, dolna szerokość ramy jest zbliżona do szerokości ramy samochodowej.
W części ramy, na której spoczywa pierścień /9/
wieńca obrotu, zamiast górnych pasów /5/ znajduje się odpowiednio gruba płyta /10/. Na końcach
belek przedłużeniem górnych pasów /5/ i dolnych
są płyty / / 2 / , których wystające poza belki części, stanowią górne i dolne ścianki pochew /3/.
/2 zastrzeżenia/
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osi obrotu wysięgnikowej ramy / 8 / jest zamocowana balastowa masa /13/. Do dźwigarów /10/ i
/11/ są zamocowane zgarniacze, korzystnie w postaci elastycznych listew lub grabi.
/3 zastrzeżenia/

A1(21) 285655

(22) 90 06 15

5(51) B65G 39/16

(71) Kombinat Metalurgiczny Huta
Katowice, Zakłady Koksownicze
im. Powstańców śląskich, Zdzieszowice
(72) Berezowski Leszek, Termin Antoni,
Tarnogórski Wiesław
(54) Urządzenie do regulacji położenia taśmy
przenośnika

A1(21) 280102

(22) 89 06

15

4(51) B65G 63/00

(71) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i
Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa
(72) Konarski Jan, Sokołowski Alfred,
Tomczyk Stefan

(57) Urządzenie wyposażone jest w zestaw krążnikowy /3/ osadzony wahliwie na ramie /1/przenośnika, przy czym rama /1/zamocowana jest do
konstrukcji przenośnika przez zespół łożyskowy
/2/ umożliwiający jej obrót w płaszczyźnie poziomej.
Do końców ramy /1/przymocowane są symetrycznie
układy dźwigni dwuramiennych /4/, na jednym ramieniu dźwigni osadzony jest ruchomo zestaw rolek kierujących /5/, a drugie ramię każdej z
dźwigni połączone jest za pomocą cięgna /6/ z
zestawem krążnikowym.
/2 zastrzeżenia/

(54) Urządzenie do przemieszczania, rozgarniania i wyładunku, zwłaszcza ziarna w magazynach zbożowych typu halowego
(57) Urządzenie zbudowane jest z czterokołowego
wózka, poruszającego się po torowisku zamocowanym w górnej części magazynu.
Do wózkowej ramy zamocowana jest wahliwie
wysięgnikowa rama /8/, do której z jednej strony
jej osi obrotu zamocowany jest obrotowy ślimak
/9/, na osiach którego osadzone są wahliwie dwa
dźwigary /10/ i /ll/f do których zamocowane są
prostowodowe dźwignie /l2/. Po drugiej stronie

A1(21) 279988

(22) 89 06 14

4(51) B65H 26/02

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Maszyn Włókienniczych "Polmatex-Cenaro",
Łódź
(72) Jóźwiak Edmund, Czołczyński Mirosław,
Rudy Marian, Kot Zdzisław, Skoraczyński
Zbigniew
(54) Wyczuwacz położenia krawędzi wstęgi
(57) Wyczuwacz ma umieszczony w obudowie /1/
czujnik podczerwieni /CP/, połączony poprzez
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wzmacniacz wstępny /WW/ z wznacniaczem r ó ż n i c o wym /WR/. DO obudowy /1/przymocowany j e s t u c h -

wyt / 2 / ze stopą / 3 / umieszczoną w przecięciu
/ 4 / sworznia / 5 / . Wyczuwacz ma także śrubę z a c i skową / 8 / z nakrętką / 9 / do dokładnego ustawienia szczeliny
/1/.
/ l zastrzeżenie/

A1(21) 280002

(22) 89 06 14

4(51) B65H 35/00

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Maszyn Włókienniczych
"Polmatex-Cenaro", Łódź
(72) Jóźwiak Edmund, Bartnik Roman, Gajtupen
Antoni, Skoraczyński Zbigniew

Nr 26 / 4 4 4 / 1990

bliźniacze zespoły składające s i ę z nadajnika
/ N ' , N"/ eoitującego w stronę sąsiedniej suwnicy wąską wiązkę promieni /P' P"/ skierowanych pod kątem do kierunku jazdy suwnic / S ' ,
S"/, odbiornika / B ' , B"/ z czujnikiem optoelektronicznym /C/ włączonego w obwód zablokowania
jazdy suwnicy na zbliżenie i odbiornika / o ' ,
0"/ z czujnikien optoelektronicznym / c / włączonego w obwód odblokowania jazdy suwnicy na zbliżenie.
Czujniki /C/ odbiorników / B ' , O' i B°, 0"/ zainstalowane na jednej suwnicy są nakierowane
na nadajniki /N", N'/ umieszczone na drugiej
suwnicy.
/2 zastrzeżenia/

( 54) Urządzenie do c i ę c i a i nawijania wstęgi
magnetofonowej
(57) Urządzenie do cięcia i nawijania wstęgi magnetofonowej, które stanowi krajarka do cięcia
wstęgi na wąskie taśmy nawijane następnie na
szpule, charakteryzuje się tyra, że wyposażone
j e s t w zwrotnicę / 2 / , na której umocowane są dwa
krzyżujące s i ę przewały / 4 / kierujące poszczególne taśmy / l 2 / na jedną z dwóch nawijarek / 3 / ,
usytuowanych po obu stronach krajarki /1/. Przewał /4/ wykonany j e s t z rury mającej przelotowe
otwory i spiralny rowek na c a ł e j długości rury,
na której osadzone są porowate t u l e j k i . Do rury
doprowadzone j e s t sprężone powietrze, które
przedostając s i ę przez porowate ścianki t u l e j k i
tworzy na ich zewnętrznej powierzchni poduszkę
powietrzną zmniejszającą t a r c i e taśm magnetofonowych.
/2 zastrzeżenia/

Al(21) 280020

(22) 89 06 13

4(51) B67D

1/04

(71) Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów
Elektronicznych "AMEPOX" Sp. z o . o . ,
Łódź
(72) P r a s a ł Jacek
(54) Dozownik cieczy
(57) Dozownik cieczy, przeznaczony szczególnie
do dozowania precyzyjnie zaprogramowanych iloś
ci cieczy, ma w swym pionowo usytuowanym cylin
drycznym korpusie /l/ dwie komory /2 i 3/. Jed
na z komór / 2 / stanowi cylinder umieszczonego
w niej tłoka /4/, przy czym w jej dolnej części
jest wylot przewodu /5/ do doprowadzania i od
prowadzania sprężonego powietrza, zaś o jej po
krywę /6/ jest wsparty jeden koniec śrubowej
sprężyny, której drugi koniec jest wsparty o
czoło tłoka /4/. W drugiej komorze /3/ jest wy
lot przewodu /&/, do doprowadzania dawkowanej

A1(21)

279960

(22) 89 06 12

4(51) B66C 15/04

(71) Kopalnia Węgla Brunatnego
"Bełchatów", Rogowiec
(72) Sowa Adam, Ratusznik Jerzy, Gonera
Marek, Biegan Jerzy
(54) Układ zabezpieczający przed nadmiernym
zbliżaniem s i ę suwnic
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie samoczynnego zatrzymywania s i ę suwnic poruszających s i ę
po jednym torze po osiągnięciu najmniejszej dopuszczalnej odległości pomiędzy suwnicami.
Układ charakteryzuje s i ę tym, że na obu
sąsiadujących suwnicach / S ' , S"/ znajdują s i ę
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do odprowadzania dawkowanej cieczy, który stanowi dno korpusu
/1/.
/ l zastrzeżenie/

cieczy, a nadto zawieradło / 9 / , połączone z końcem tłoczyska /10/ tłoka /4/, współpracujące z
gniazdem zaworowym /11/ na czole króćca / l 2 / ,

DZIAŁ C
CHEMIA I METALURGIA
A1(21) 280012

(22) 89 06 13

4(51) C01P 11/46

(71) Politechnika Krakowska, Kraków;
Zakłady Chemiczne "Wizów", Bolesławiec
(72) Mikołajczyk Tadeusz, Mazánek Czesław,
Jarosiński Andrzej, Kijkowska Regina,
Kowalczyk Jerzy, Ostrowski Czesław,
Pawłowska-Kozińska Danuta, Szmigiel
Tadeusz
(54) Sposób przeróbki odpadowego fosfogipsu
(57) Sposób przeróbki odpadowego fosfogipsu polegający na wprowadzeniu fosfogipsu do ogrzanego roztworu kwasu siarkowego, azotowego lub ich
mieszaniny o stopniu 10 - 20% w stosunku ilościowym kwasu do fosfogipsu w zakresie 1:1 do 4rl,
utrzymaniu mieszaniny w podwyższonej temperaturze w czasie 15 -70 minut oraz oddzieleniu fosfogipsu od roztworu poreakcyjnego charakteryzuje
się tym, że do oddzielonego fosfogipsu wprowadza się stężony kwas siarkowy oraz wodę w ilościach takich, aby otrzymać stężenie kwasu siarkowego nie mniej niż 38% korzystnie 38 - 65%, po
czym zawiesiny uzyskanego w wyniku rekrystalizacji anhydrytu poddaje się filtracji a następnie
suszy się i mieli. Otrzymany po filtracji kwas
siarkowy wraz z filtratem uzyskanym po oddzieleniu fosfogipsu, zawierającym wyługowane z niego
domieszki zawraca się do procesu technologicznego wytwarzania kwasu fosforowego.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 280046

(22) 89 06 14

4(51) C01F 17/00

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Kowalczyk J e r z y , Mazanek Czesław,
(54) Sposób wydzielania wodorotlenków ziem rzadkich z koncentratów siarczanowych i fosforanowych
(57) Sposób polega na tym, że do roztworu ługu
sodowego o stężeniu 10-60%, wprowadza się koncentrat ziem rzadkich w stosunku ilościowym w zakresie od 1:1 do 1:5. Uzyskaną mieszaninę utrzymuje
się w temperaturze od 330 K do temperatury wrzenia przez od 30 do 300 minut, Następnie oddziela
się osad, który rozpuszcza się w roztworze kwasu
azotowego lub solnego i wprowadza gazowy amoniak
lub ług sodowy do uzyskania pH od 8 do 10.
/2 zastrzeżenia/
A1(21) 280047

(22) 89 06 14

4(51) C02F

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław

17/00

(72) Ostrowski Aleksander, Grysiewicz
Władysław, Nalichowski Jerzy, Kowalczyk
Jerzy, Mazánek Czesław
(54) Sposób wytwarzania chemicznie czystych
wodorotlenków ziem rzadkich
(57) Sposób polega na tym, że koncentrat ziem
rzadkich wprowadza się do 5-25% roztworu wodorotlenku sodu w stosunku wagowym od 1:1 do 1:5.
Całość ogrzewa się w temperaturze od 330K do
temperatury wrzenia przez 30-120 minut i filtruje się, rozpuszcza oddzielony osad w roztworze
kwasu azotowego lub solnego, następnie ogrzewa
się w temperaturze od 320 do 36OK i wprowadza
roztwór wody utlenionej. Dodatkiem amoniaku doprowadza się pH mieszaniny reakcyjnej do 1,5-4,5
oraz dodaje rozpuszczalną sól baru w ilości
większej niż 0,2% od objętości oczyszczanego
roztworu. Wodę utlenioną dodaje się, w przeliczeniu na 30% wodę utlenioną w objętości większej niż 0,2% od objętości oczyszczanego roztworu ziem rzadkich. Osad zanieczyszczeń odfiltrowu je się i do filtratu dodaje gazowy amoniak
lub wodorotlenek sodu do uzyskania pH od 8 do
10.
/Z zastrzeżenia/

A1(21) 279955

(22) 89 06 12

4(51) C02P 5/l4

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Kubicki Józef, Falewicz Piotr,
Kuczkowska Scholastyka, Ciepacz Ireneusz
(54) Sposób obróbki wody dla chłodzących i
ogrzewczych systemów
(57) Sposób polega na tym, że wodę stabilizuje
się uprzednio sporządzonym preparatem stosowanym w dawkach od 1,7 g/m-5 do 200 g/m', zawierającym od 25,0 do 57,0 części wagowych kwasów
aminoalkilofosfonowych lub hydroksyalkilofosfonowych lub ich soli, do 6,0 części wagowych rozpuszczalnego w wodzie polimeru o ciężarze cząsteczkowym poniżej 100 000, najlepiej fosfonowych lub N-metyłenofosfonowych pochodnych poliamidów, od 1,5 do 2 r 0 części wagowych kwasów polikarboksylowych lub ich bezwodników lub soli,
od 0,5 do 8,0 części wagowych nieorganicznych
lub organicznych soli Zrr*, N i 2 + f A3?1*, od 0,5
do 5,0 części wagowych tiazoli lub triazoli lub
ich soli i od 20,0 do 35,0 części wagowych wody.
/l zastrzeżenie/
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A1(21) 280000
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(22) 89 06 14
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4(51) C02F 1/74

(71) Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji, Włocławek
(72) Puchalski Leszek, Wadecki Wojciech,
Gonet Marek, Sawicki Paweł, Krężlewicz
Edmund, Leszko Kazimierz, Stadnicki
Kazimierz
(54) Układ sterowania natlenianiem cieczy
zwłaszcza ścieków
(57) W układzie tlenomlerze /02/ są połączone
z systemem komputerowym /SK/ przetwarzającym
sygnały o stopniu natleniania ścieków w komo
rach /KN1 i KN2/ natlenienia, na rozkazy ste
rujące zespołem /ZNP/ natleniania pęcherzyko
wego ścieków, zespołem natleniania mechanicz
nego takim Jak aeratory /Al i A2/ oraz zespo
łem /ZPT/ płukania czujników tlenomierzy /02/.
/5 zastrzeżeń/

A3(21) 280101

(22) 89 06 15

4(51) C02F 3/08

(61) patent 143505

(71) Akademia Rolniczo Techniczna,
Olsztyn-Kortowo
(72) Krzemieniewski Mirosław
(54) Urządzenie do biologicznego oczyszczania
ścieKów
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że drugi koniec wału napędowego /1/zakończony Jest
kołem /6/t które toczy się po obudowie /1/ zbiornika /3/ i połączony Jest z układem napędowym
składającym się z silnika elektrycznego /&/ i
śruby /9/ umieszczonej w zbiorniku /3/.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 280062

(22) 89 06 14

4(51) C02F l/40

(71) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, Gorlice
(72) Duda Jan, Drzymała Henryk, Niemiec
Janusz
(54) Sposób 1 urządzenie do niszczenia kożucha
w osadniku ścieków
(57) Sposób niszczenia kożucha w osadniku ścieków według wynalazku odbywa się poprzez samoczynne zatapianie po nawodnieniu kożucha w celu
zwiększenia ciężaru właściwego.
Urządzenie zawiera rurociąg /&/ wodny,
umieszczony nad komorami /2, 3/ osadnika, mający
wyloty /11/ umożliwiające opad wody na kożuch w
osadniku ścieków.
/3 zastrzeżenia/

A1(21) 280180

(22) 89 06 21

4(51) C02F 3/12

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Mańczak Michał, Balbierz Małgorzata
(54) Biologiczna oczyszczalnia ścieków
serowarskich
(57) Biologiczna oczyszczalnia ścieków serowarskich charakteryzuje się tym, że ma zbiornik
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/1/w postaci prostopadłościanu o podstawie wydłużonego prostokąta, który jest podzielony wewnętrznymi ściankami / 2 , 3, 4, 5, 6 i 7/ na komorę tlenowej stabilizacji osadów /&/, graniczący
z nią zbiornik uśredniająco-retencyjny /s/, graniczącą z nim komorę osadu czynnego wysokoobciążonego /10/f graniczącą z nią komorę Osadnika
pośredniego /11/, graniczącą z nią komorę osadu
niskoobciążonego /l2/, oraz graniczące z nią komory piaskowych filtrów /l3 i 14/. Pojemności
poszczególnych komór i zbiornika pozostają we
wzajemnym stosunku jak 1:1:0,15:0,15:5:5. Komora tlenowej stabilizacji osadów /&/, komora osadu czynnego wysokoobciążonego /10/ i komora osadu czynnego niskoobciążonego /l2/ wyposażone są
w urządzenia do napowietrzania /l5 i 23/. Zbiornik uśredniająco-retencyjny wyposażony jest w
instalację /20/ dozowania ścieków do komory osadu czynnego wysokoobciążonego /10/ i okresowego
podawania ścieków wstępnych do komory tlenowej
stabilizacji osadów /&/, w instalację /22/ do
awaryjnego neutralizowania ścieków kwaśnych w
razie niespodziewanego dopływu serwatki do oczyszczalni, oraz w przelew /2l/ do awaryjnego odprowadzania ścieków do komory osadu czynnego
niskoobciążonego /l2/. Komora osadu czynnego wysokoobciążonego /10/ ma łapacz /24/ tłuszczów i
kożucha.
Komora osadu czynnego niskoobciążonego /l2/
wyposażona jest w pływający przelew /27/ okresowego działania połączony z rurociągiem /33/ odprowadzającym ścieki do komór piaskowych filtrów
/13 i W. Komory piaskowych filtrów /13 i 14/
wyposażone są w warstwę filtracyjnego piasku,
koryta /30/ dopływu ścieków, drenaż /3l/ odprowadzający ścieki po przefiltrowaniu, oraz w
przelew /35/, odprowadzające ścieki do odbiornika w razie zatkania się warstwy filtracyjnego
piasku.
/7
zastrzeżeń/

Nadmiar osadu czynnego z reaktorów oczyszczania
biologicznego i chemicznego wprowadza się do
pierwszego reaktora.
/1
zastrzeżenie/

A1(21) 280011

(22) 90 06 19 5(51) C02F 3/12

(71) PRZYJAŹŃ Zakłady Koksownicze, Dąbrowa
Górnicza
(72) Przybyła Andrzej, Mierzwiński Stanisław,
Kulik Wojciech, Januszek Ryszard,
Browarski Roman
(54) Sposób oczyszczania ścieków, zwłaszcza o
dużej zawartości fenoli
(57) Sposób polega na tym, że proces oczyszczania realizuje się prowadząc jednocześnie sorpcję
zanieczyszczeń na osadzie mineralnym i biosorpcję
na nadmiernym osadzie czynnym w reaktorze z recyrkulowanym i napowietrzonym osadem, a następnie
w kolejnych reaktorach prowadzi się proces oczyszczania biologicznego przy użyciu flory bakteryjnej osadu czynnego fenolowego zdolnej do biodegradacji przy stężeniu fenoli powyżej 200 mg na
litr, zawartości suchej masy osadu od 5 do 8 g na
litr i zawartości tlenu od 2,5 do 8 mg na litr.

(22) 89 06 12

4(51) C03B 23/00

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Izolacji Budowlanej,
Katowice
(72) Kaputa Andrzej, Pałubicki Romuald
(54) Sposób wytwarzania włókien z materiałów
termoplastycznych i urządzenie do wytwarzania włókien z materiałów termoplastycznych
(57) Sposób polega na tym, że struga masy termoplastycznej jest podawana na wirującą, rowkowaną
tarczę, skąd jest odrzucana poza tarczę, w wyniku czego jest rozwłókniana na włókna, które dostają się następnie w strumień szybkich i gorących gazów. W strumieniu tych gazów włókna pierwotne są rozwłókniane powtórnie na cienkie włókna.
Urządzenie ma rowkowaną tarczę / 2 / osadzoną
na wale /6/. Nad tarczą /2/ jest umieszczony
chłodzony ekran /7/, a obok tarczy / 2 / znajduje
się generator / 4 /
gorących gazów.
/4 zastrzeżenia/

A1(21) 280044
A1(21) 285676
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(22) 89 06 14

4(51) C04B 33/13

(75) Ryszka Ludwik, Kamienna Góra
(54) Mieszanka ceramiczna zwłaszcza na płytki
ceramiczne oraz drobnowymiarowe elementy
budowlane
(57) Mieszanka ceramiczna, zwłaszcza na płytki
ceramiczne, charakteryzuje się tym, że zawiera
76-869Í wagowych popiołów lotnych oraz jako składniki uzupełniające i dodatkowe - lepiszcze, krzemionkę koloidalną oraz topnik. /4 zastrzeżenia/

A1(21) 280059

(22) 89 06 14

4(51) C04B

38/06

(71) Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne
"10-CONS", Spółka z o.o., Wrocław
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(72) Szafer Mieczysław, Ligocka Krystyna,
Łukasiewicz Mariusz, Nędza Zbigniew,
Strumińskl Andrzej, Rosiek Franciszek,
Sikora Marek, Tchórzewski Grzegorz,
Tchórzewski Janusz, Urbański Henryk,
Urbański Jacek
(5*0 Sposób wytwarzania wyrobów ceramicznych,
zwłaszcza cegły budowlanej
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że palny
materiał schudzający dogodnie w postaci kory sosnowej i/lub świerkowej rozdrabnia się do granulacji 3 mm lub nieco powyżej tej granicy, po
czym rozdrobniony palny materiał schudzający nasyca się wodnym roztworem soli najkorzystniej
wodnym roztworem chlorku sodowego, po czym uzyskany granulat palnego materiału schudzającego
miesza się z surówką zawierającą co najmniej
glinę plastyczną bądź gliną plastyczną i/lub
ogniotrwałą w proporcjach określonych udziałem
nasyconego granulatu w całej mieszance od 10
do 6054 objętości masy ceramicznej, z kolei w
miarę potrzeb dodaje się wody zarobowej i po
osiągnięciu podatności do formowania formuje
się kształtki, suszy się do stanu powietrznosuchego, a wysuszone kształtki wypala się,
podtrzymując korzystnie przez kilkanaście godzin nagrzewanie poniżej od 100 do 200°C temperatury topnienia tworzących się związków
chemicznych z sodem jak glinokrzemianów sodu,
a przy stygnięciu powoli się studzi nagrzany
wyrób w temperaturze eutektyki związków sodu,
korzystnie w granicach od 900 do 800 C.
/3 zastrzeżenia/

A1(21) 280154

(22) 89 06 22

4(51) C04B 28/00

(71) Zakłady Mechaniczne "PZL-WOLA", im. M.
Nowotki, Warszawa
(72) Majewski Mieczysław, Czeladzka Maria,
Kowal Stefan
(54) Wieloskładnikowy materiał kompozytowy
(57) Wieloskładnikowy materiał kompozytowy o
konsystencji plastycznej, szczególnie do termoizolacji przewodów, zawierający włókno szklane
ognioodporne cięte - rowning, mikę białą, talk
i wodę, charakteryzuje się tym, że zawiera bentonit w ilości 7*10% wagowych i hydrożel SiO 2
nHpO w ilości I6ł22# wagowych jako substancje
wiążące.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 280193

(22) 89 06 23

4(51) C04B 14/38

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Izolacji Budowlanej,
Katowice
(72) Brzeziński Mariusz, Głowacka Jolanta,
Janik Stefan, Werner Janusz, Kostka Tadeusz,
Pałubicki Romuald
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włókien /1/jest wzdłużnie ściskany przy prędkości V 1 , a następnie wskutek działania wałków
ograniczających /4 i 5/ prędkość przesuwu zostaje zwiększona o co najmniej 2 razy. Daje to wygładzenie powierzchni kobierca /1/i ustawienie
się włókien prostopadle do kierunku ruchu. W dalszym przesuwie kobierzec /1/zostaje gwałtownie
zahamowany do prędkości mniejszej od V1 powodując zagęszczenie włókien i utrwalenie się prostopadłego ustawienia.
Urządzenie składa się z ukośnie ustawionego do kierunku biegu przenośnika górnego /2/ i
przenośnika dolnego /3/ oraz z wałków ograniczających /4 i 5/ i przenośników /6 i 7/.
/3 zastrzeżenia/

A1(21) 280215 (22) 89 06 22

4(51) C04B 28/00
C04B 18/04

(75) Majewski Stefan, Klucze; Pietroń Józef,
Kraków
(54) Mineralne tworzywo wiążące
(57) Mineralne tworzywo wiążące charakteryzuje
się tym, że zawiera odpadową masę poprodukcyjną
z przemysłu papierniczego w ilości od 1 do 99
części wagowych na 1 część wagową spoiwa mineralnego, przy czym odpadowa masa poprodukcyjna zawiera 30-6096 czzęści mineralnych oraz 7O-3O# l i g nocelulozy.
/2 zastrzeżenia/
A1(21) 285273

(22) 90 05 22

5(51) C04B 28/14
C04B 18/24

(71) STD Spółka z o.o., Poznań
(72) Zieliński Krzysztof
(54) Lekki beton gipsowy z wypełniaczem organicznym
(57) Beton składa się z 380 do 420 części wagowych spoiwa gipsowego i 820 do 860 części wagowych wypełniacza organicznego w postaci pulpy p«pierowej o gęstości od 1 t/nr do 1,15 t/m'. Pulpa papierowa może zawierać dodatek wapna gaszonego w proporcji 5 do 20 części wagowych na 1ÖÖQ
części wagowych wypełniacza.
/4 zastrzeżenia/

(54) Sposób wytwarzania wyrobów izolacyjnych z
włókien 1 urządzenie do wytwarzania wyrobów
izolacyjnych z włókien
(57) Wynalazek służy do otrzymywania wyrobów z
włókien mineralnych, szklanych, żużlowych i innych o prostopadłym układzie włókien. Kobierzec

A1(21) 285658

(22) 90 06 16

(75) Tusiński Sławomir, Lubin

5(51) C04B 33/02
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(54) Sposób wytwarzania półwyrobów do wypalania
ceramicznych materiałów budowlanych
(57) Sposób polega na tym, że żużel paleniskowy
topiony uśrednia s i ę , suszy do uzyskania 1-394
wagowych wilgoci, kruszy, miele do uzyskania
ziarnistości poniżej 1 mm i kieruje do zbiorników wyrównawczo-uśredniających. Tak przerobiony żużel wraz z iłem ceramicznym illitowomontmorillonitowym przerabiany Jest plastycznie aż do uzyskania Jednorodnej mieszaniny zawierającej 50-7094 wagowych żużla i 30-5054 wagowych iłów. Otrzymaną mieszaninę kieruje się
do próżniowych, pasmowych pras formierskich,
gdzie do masy ceramicznej dodaje się upłynniaczy t j . olej mineralny lub olej syntetyczny
lub melasę i forsuje się półprodukty.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 285663

(22) 90 06 18

5(51) C04B 33/00

(75) Tusiński Sławomir, Lubin
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wagowych suchej masy. Produkt końcowy przekazuje się do leżakowania i następnie konfekcjonuje
w opakowania jednostkowe.
Układ charakteryzuje się tym, że składa się
z zasobnika grzybni Aspargillus Niger / ^ B / mającego urządzenie uzdatniające /uzi/ oraz urządzenie podające /UPl/, z zasobnika ługu macierzystego /ZŁ/ mającego urządzenie podające /UP2/
i dozownik ługu /D1/, z zasobnika wody technologicznej /zw/ mającego urządzenie podające /UP3/
oraz dozownik wody technologicznej /D2/, z zasobnika tlenku wapnia /ZA/ mającego urządzenie
uzdatniające /UZ2/ oraz urządzenie podające /UP4/,
z zasobnika torfu / Z T / mającego urządzenie uzdatniające /UZ3/ oraz urządzenie podające /UP5/ i
z zasobnika błota defekosaturacyjnego /ZZ7, mającego urządzenie uzdatniające /UZ4/ oraz urządzenie podające /UP6/. Układ zawiera także zespół zraszacza ługu /ZRl/, zespół zraszacza wody technologicznej /ZR2/, wieloczłonowe specjalne naczynie technologiczne /NIN/, urządzenie
sortownicze /US/, dojrzewalnię specjalną /DO/,
urządzenie kruszące /KR/ i urządzenie do paczkowania / P A / .
/10 zastrzeżeń/

(5^) Sposób wytwarzania na sucho półwyrobów
do wypalania ceramicznych materiałów
budowlanych
(57) Sposób polega na mieszaniu ze sobą uprzed
nio uśrednionych, wysuszonych i zmielonych su
rowców, którymi są: żużel paleniskowy topiony
ze spalania węgla kamiennego w i l o ś c i 50-70JÍ
wagowych i ił ceramiczny w i l o ś c i 30-50< wago
wych, a następnie na formowaniu z uzyskanej
mieszaniny metodą suchą, przy zastosowaniu pa
ry wodnej w prasach formierskich pasmowych,
próżniowych, półwyrobów.
/2 z a s t r z e ż e n i a /

A1(21) 285947

(22) 90 07 04

5(51) C05D 3/00

(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
"UTIL" - Spółka z o.o., Gdańsk
(72) Rączko Wiesława, Janicki Czesław, Linda
Janusz, Petrykowski Mirosław, Nahmann Ryszard
(54) Sposób i układ do utylizacji ścieków przemysłowych w procesie wytwarzania nawozu
wapniowego biologicznie wzbogaconego
(57) Sposób wytwarzania nawozu wapniowego zawierającego znany składnik odkwaszający i ług macierzysty, będący brzeczką pomelasową z procesu syntezy biologicznej kwasu cytrynowego na melasie
charakteryzuje się tym, że zmielony tlenek wapnia CaO wykłada się w poruszającą się w procesie
ciągłym warstwę o grubości nie przekraczającej
25 mm i zadaje w miejscu jej powstania mgłą wodną. Po upływie czasu, nie dłuższego jak 300 sec
i po osiągnięciu temperatury w masie nie niższej
jak 60 C zadaje się mgłą utworzoną z ługu macierzystego zagęszczonego uprzednio do zawartości
suchej masy utrzymywanej w przedziale od 40 do
4594 wagowych i poddaje mieszaniu ujednorodniającemu aż do uzyskania temperatury nie wyższej jak
30 C i osiągnięciu koncentracji końcowej ługu
macierzystego w tak otrzymanym wodorotlenku wapnia nie mniejszej jak 3094 wagowych. Otrzymany
produkt kieruje się do dojrzewania komorowego.
Dojrzały półprodukt domieszkuje się ponownie
przez zraszanie mgłą z ługu macierzystego zagęszczonego podawanego w procesie ciągłym aż do
osiągnięcia w jednostce masy poziomu od 35 do 60%.

A1(21) 280178

(22) 89 06 21

4(51) C06B 29/12

(71) Zakłady Tworzyw Sztucznych
"Gamrat-Erg", Jasło
(72) Balon Janina, Biegański Piotr, Gasztych
Dionizy, Kozioł Stefan, Matyszkiewicz
Bogdan
(54) Sposób mieszania azotanów i nadchloranów
z siarką
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że do sporządzania mieszanek używa się siarki powlekanej
substancjami kationo-czynnymi, które uprzednio
w mieszalniku mechanicznym miesza się z grafitem
w ilości 1-594 wagowych w stosunku do masy mieszanki pirotechnicznej a następnie do tak przygotowanej siarki w mieszalniku wprowadza się pozostałe składniki reduktorów i utleniacz po czym
miesza się całość do czasu pełnej homogenizacji
składników, ustalonego praktycznie dla danego
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mieszalnika. Sposób ma zastosowanie w produkcji
imitatorów ładunków saperskich.
/1 zastrzeżenie/

nętrzną górnej części /l4/ pochwy /l6/ znajduje się dzielony pierścień centrujący /22/.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 279986

A1(21) 280023

(22) 89 06 14

4(51) C07C 126/00

(71) Przedsiębiorstwo Projektowania
Modernizacji i Rozwoju Zakładów Azotowych
"Puławy" PROZAT Sp. z o.o., Puławy,
Zakłady Azotowe "Puławy", Puławy,
(72) Rauner Bogdan, Koput Ryszard, Jurkowski
Albin, Mańko Stanisław
(54) Reaktor rozkładu mocznika
(57) Reaktor rozkładu mocznika ma wkład osłaniająco uszczelniający na wlocie zasilania /4l/
i wylocie /42/ układu grzewczego /3/, który
składa się z pochwy /l6/ osadzonej współosiowo
z wlotem zasilającym /4l/ jak również na wylocie /42/.
Pochwa /l6/ jest zaopatrzona w kołnierz
/18/ i kołnierz oporowy /37/, wkład uszczelniający /20/ oraz kształtowy kołnierz dociskowy /19/ połączony rozłącznie z kołnierzem /l8/
śrubą /38/ z nakrętką /39/, natomiast górna
część /l4/ pochwy /l6/ składa się z kołnierza
oporowego /l3/ zamocowanego na stałe z górną
częścią /l4/ pochwy /l6/f z uszczelki /l2/ i
kołnierza oporowego /11/ zamocowanego na stałe
do półki dzwonkowej / 4 / , nad którą jest wysunięta pewna część końcówki /l4/ pochwy /l6/,
przy czym końcówka ta jest zaopatrzona w gwint
z nakrętką dociskową /8/, pod którą Jest osadzona podkładka metalowa l9l z uszczelką /10/.
Nakrętka dociskowa /s/ jest połączona rozłącznie z pierścieniem dociskowym /1/ a nad pierścieniem dociskowym /1/ jest osadzony dzielony
kaptur osłonowy l&l, ponadto w górnej części
/l4/ pochwy /lé/, w jej wnętrzu, jest umieszczony na stałe kołnierz oporowy /23/, na którym
jest osadzony wkład uszczelniający /43/, a między kołnierzem oporowym /11/ a powierzchnią zew-

(22) 89 06 13

4(51) C07C 31/20

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
"Blachownia", Kędzierzyn-Koźle
(72) Pers Michał, Terelak Kazimierz,
Majchrzak Maria, Zimoch Jolanta, Kupiec
Andrzej, Trybuła Stanisław, Zawadzka Maria,
Nowakowski Stanisław, Płoszaj Antoni,
Kurza1 Waldemar
(54) Sposób wytwarzania glikolu neopentylowego
(57) Sposób polega na tym, że monohydroksypiwalan glikolu neopentylowego poddaje się hydrolizie w roztworze NaOH, którego stężenie początkowe jest nie większe niż 20# wagowych przy czym
nadmiar NaOH wynosi 3-596- Hydrolizę prowadzi
się w temperaturze wrzenia lub nieco niższej, a
po osiągnięciu stężenia glikolu neopentylowego
w mieszaninie nie mniej niż 2594 wagowych mieszaninę oziębia się i krystalizuje hydroksypiwalan
sodowy. Wytrącone kryształy wiruje się lub filtruje, a ługi pokrystalizacyjne zawierające glikol neopentylowy kieruje się do rozdziału destylacyjnego. Kryształy hydroksypiwalanu sodowego
są przemywane frakcją wodną pochodzącą z destylacji ługów pokrystalizacyjnych w celu usunięcia
glikolu neopentylowego oraz zanieczyszczeń. Popłuczyny zawracane są do kolejnej szarży hydrolizy,
/l zastrzeżenie/

A1(21) 280067

(22) 89 06 16

4(51) C07C 43/23

(71) I n s t y t u t Przemysłu Farmaceutycznego,
Warszawa
(72) Kajl Marian, Szelejewski Wiesław,
Jarczyk Zygmunt, Niegowski Hieronim,
Górecki B a r t ł o m i e j , Januchowski Marek,
Zaniuk J a n
(54) Sposób otrzymywania czystego
l-/2,6-dimetylofenoksy/-propanolu-2
(57) Sposób polega na tym, że reakcję 2 , 6 - k s y l e n o l u z tlenkiem propylenu prowadzoną wobec wo
dorotlenku metalu a l k a l i c z n e g o lub czwartorzędo
wej zasady amoniowej, jako k a t a l i z a t o r a , przepro
wadza s i ę w temperaturze 40-70 C ewentualnie wo
bec wody w i l o ś c i n i e większej n i ż 3JI wagowych
wody, a po r e a k c j i dodaje s i ę równomolową i l o ś ć
kwaśnego węglanu sodowego lub przepuszcza s i ę
przez mieszaninę strumień dwutlenku węgla i oddestylowuje nadmiar t l e n k u propylenu. Surowy pro
dukt oczyszcza s i ę w znany sposób przez k r y s t a 
lizację,
/ l zastrzeżenie/

A1(21) 280161

(22) 89 06 22

4(51) C07C 121/50
C07C 149/267

(71) Aktiebolag HSssle, MÖIndol, SE
(72) Almgren Knutt O.S., Duker Bernt G.D.,
Strandiund Gert Ch.
(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych benzor
nitrylu
(57) Sposób wytwarzania nowych pochodnych benzonitrylu o ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza
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atom tlenu, grupę CH 2 , grupę CHOH, grupę CO,
grupę CONH, grupę NH, atom siarki, grupę SO
lub grupę SO2» n oznacza O, 1 lub 2, Y oznacza
grupę /CH 2 / m , CHOH, CHOCHj, CHNHR lub CHF, przy
czym m oznacza O lub 1, a R oznacza atom wodoru, metyl lub etyl, Z oznacza atom wodoru albo
nasyconą lub nienasyconą, prostą lub rozgałęzioną grupę alkilową o 1-3 atomach węgla, Ra oznacza prostą lub rozgałęzioną grupę hydroksyalkilową albo prostą lub rozgałęzioną grupę alkilową o 1-5 atomach węgla, ewentualnie podstawione
jednym lub większą liczbą atomów fluoru, s oznacza 2, 3, 4 lub 5, p oznacza O, 1 lub 2, a R„
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ze związkiem o ogólnym wzorze 8, w którym L oznacza grupę odszczepiającą się, po czym ewentualnie przeprowadza się powstały związek w jego stereoizomer lub farmakologicznie dopuszczalną sól. Związki te są użyteczne w leczeniu niemiarowości serca.
/5 zastrzeżeń/

A1(21) 284868

(22) 90 04 20

5(51) C07C 409/20
C07D 303/12

(31) NO.20207 A/89 (32) 89 04 20 (33) IT
(71) Ausimont S.r.l., Mediolan, IT.
(54) Sposób wytwarzania nowych nadtlenków
perfluoropolieterów

oznacza nasyconą lub nienasyconą, prostą lub
rozgałęzioną grupę alkilową o 1-4 atomach węgla
ewentualnie podstawioną jednym lub większą liczbą atomów fluoru, grupę cykloalkilową lub alkilocykloalkilową o 3-5 atomach węgla w pierścieniu albo grupę fenylową ewentualnie podstawioną
Jednym lub MfLększą liczbą jednakowych lub różnych
podstawników, ewentualnie w postaci racematu
lub stereoizomeru a także farmakologicznie dopuszczalnych soli tych związków, polega na tym,
że związek o ogólnym wzorze 5, w którym L oznacza atom bromu, chloru lub jodu albo grupę mezyloksylową lub tosyloksylową, a X , n, Y i Z mają
wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji ze
związkiem o ogólnym wzorze 6, w którym R a , s, p

A1(21) 284870

i R mają wyżej podane znaczenie, albo związek
o ogólnym wzorze 7, w którym X, n, Y, z i R mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji

(31) NO.20207 A/89 /32/ 89 04 20
(33) IT
(71) Ausimont S.r.l., Mediolan, IT.

(57) Sposób wytwarzania nowych nadtlenków perfluoropolieterów zawierających mery perfluoroalkilenoksy stanowiące /CF 2 -CF 2 0/ i /CF 2 0/ polega na
tym, że tetrafluoroetyfen poddaje
się reakcji
z tlenem w rozpuszczalniku, w temperaturze nie
przekraczającej 50 C w obecności związków zawierających jedno lub więcej wiązanie F-X, w którym X oznacza atom F, 0 i Cl.
/26 zastrzeżeń/

(22) 90 04 20

5(51) C07C 409/20
C07D 303/12

(54) Sposób wytwarzania nowych nadtlenków
perfluoropolieterów
(57) Sposób wytwarzania nowych nadtlenków perfluoropolieterów zawierających mery perfluoroalkilenoksylowe z co najmniej dwoma atomami węgla
polegający na tym, że jedna lub więcej perfluoroolefinę, z wyjątkiem tetrafluoroetylenu, poddaje się reakcji w fazie ciekłej z tlenem, w temperaturze nie przekraczającej 50 C, w obecności
jednego lub więcej związków zawierających jedno lub więcej wiązań F-X, w którym X oznacza
atom F, 0 i Cl.
/32 zastrzeżenia/

A1(21) 280153

(22) 89 06 22

4(51) C07D 459/00

(71) Uniwersytet Warszawski, Warszawa
(72) Matuszewska Magdalena, Ruszkowska Joanna,
Wróbel Jerzy T.
(54) Sposób otrzymywania ajmalicyny o wysokiej
czystości z surowca roślinnego
(57) Sposób otrzymywania almalicyny z surowca
roślinnego, zwłaszcza z korzeni Catharanthus roseus polega na tym, że ekstrakcję prowadzi się
co najmniej trzykrotnie wodnym roztworem kwasu
mineralnego przy pH 2-3, po czym kwaśny ekstrakt
poddaje się sorpcji na żywicy o małej polarności do całkowitego zaadsorbowania zasad alkaloidowych, następnie żywicę przemywa się wodnym
roztworem amoniaku i desorbuje acetonem, który
odpędza się, a z wyciągu wytrąca surowy osad ajmalicyny mieszaniną alkoholu metylowego i 2% wodnego roztworu amoniaku w stosunku objętościowym
jak 9-10:1, po czym osad oczyszcza się przez
krystalizację z alkoholu metylowego.
Ajmalicyna jest czynnikiem o obwodowym i ośrodkowym działaniu sympatykolitycznym i adrenoli-
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tycznym. J e s t stosowana w l e c z n i c t w i e w z a b u r z e n i a c h k r ą ż e n i a obwodowego i mózgowego.
/6 zastrzeżeń/

A1(21) 280179

(22) 89 06 21

4(51) C07D 301/12

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Kubicz Elżbieta, Młochowski Jacek,
Syper Ludwik
(54) Sposób wytwarzania tlenku styrenu
(57) Sposób wytwarzania tlenku styrenu, poprzez
utlenianie styrenu nadtlenkiem wodoru w obecnoś
ci katalizatora, charakteryzuje się tym, że re
akcję utleniania prowadzi się w temperaturze
273 K, w roztworze niepolarnego rozpuszczalnika
organicznego zawierającego styren i pochodną hy
drochinonu, do którego to rozpuszczalnika wpro
wadza się 30?6 wodny roztwór nadtlenku wodoru z
zawieszonym weń diselenkiem bis/2,4-dinitrofenylowym/, a po 30 minutach dodaje się bezwodny
siarczan magnezu i mieszaninę reakcyjną utrzymu
je się w temperaturze 298K przez 14-16 godzin
dodając co godzinę nową porcję nadtlenku wodoru.
Tlenek styrenu stosowany jest jako półpro
dukt w syntezie organicznej.
/l zastrzeżenie/

Al(21) 281921

(22) 89 10 20

(31) 8824667.3 (32) 88
3824668.1
88
8918937.7
89
(71) Imperial Chemical
Londyn, GB
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oznaczają grupę alkilową albo razem tworzą grupę alkilenową, tak, że R1 i R2 razem uwierają
5-9 atomów węgla, R oznacza grupę hydroksylową,
fizjologicznie dopuszczalną resztę alkoholową
lub grupę /l-4c/alkanosulfonamidową lub ich
farmaceutvcznie dopuszczalnych s o l i , polega aa
tym, że 1,3-dioksan o wzorze 5, w którym jeden
z Ra i Rb oznacza atom wodoru, grupę metylową
lub etylową a drugi grupę metylową lub etylową,
poddaje się reakcji z nadmiarem aldehydu o wzorze R .CHO lub Jego wodzianu, acetalu lub półacetalu, w obecności kwasu.
Związki o wzorze 1 mają własności antagonistyczne wobec tromboksanu Ap i są inhibitorami syntazy tromboksanu A2>

/3 zastrzeżenia/

A1(21) 284871

5(51) C07D 239/00

5(51) C07D 319/06

10 21
(33) GB
10 21
GB
08 18
GB
I n d u s t r i e s PLC,

(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych
kwasu 1,3-dioksanoalkenowego
(57) Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu
1,3-dioksanoalkenowego o wzorze 1, w którym n
oznacza liczbę całkowitą 1 lub 2, X oznacza wodór, grupę hydroksylową lub /l-4c/-alkoksylową,
Y oznacza grupę metylenooksy, winylenową lub
etylenową, A1 oznacza grupę /l-oC/ałkilenową,
a ponadto R2 oznacza wodór, R1 oznacza grupę
naftyłową, ewentualnie zawierającą 1 lub 2 podstawniki, albo R1 oznacza grupę o wzorze
R3 .A2 -, w którym R"^ oznacza podstawioną grupę
fenylową, albo grupę tienylową lub furylową,
ewentualnie podstawioną 1 lub dwoma podstawnikami, A2 oznacza grupę /l-6C/alkilenową, oksy/l-6c/-alkilenową lub /2-6c/-alkenylenową, przy
czym do trzech atomów węgla każdej z tych grup
może być całkowicie lub częściowo fluorowanych,
albo A2 oznacza bezpośrednie wiązanie z R3 , a l bo R1 oznacza
grupę o wzorze Q2 .A3 .Q+3 -, w którym Q1 i Q2 są ugrupowaniami aromatycznymi,
jeden oznacza benzen a drugi benzen, pirydynę
lub naftalen, przy czym każda z tych grup może
być ewentualnie podstawiona, a A* oznacza grupę t i o , sulfinylową, sulfonylową, karbonylową,
karbamoilową, iminokarbonylową, ureidowa, / l - 6 c /
alkilenową, oksy/l-6C/alkilenową, /2-6c/alkenylenową lub bezpośrednie wiązanie pomiędzy Q1 i
Q2 lub R1 oznacza grupę pentafluoroetylową, a
R3 oznacza wodór, albo obydwa R1 i R2 oznaczają
grupę trifluorometylową, albo R1 i R2 niezależnie

(22) 90 04 20

(31) 8909054.2 (32) 89 04 21
(33) GB
8910548.0
89 05 08
GB
(71) Imperial Chemical Industries PLC,
Londyn, GB
(54) Sposób wytwarzania pochodnych pirymidyny
(57) Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w
którym R1 oznacza grupę /l-lOC/alkilową, /3-6c/
alkenylową, /4-7C/cykloalkilową, fenylową, f e nylo/I-4C/alkilową lub /3-6C/cykloalkilo/l-4C/
alkilową, jeden z podstawników R2 i R6 oznacza
zasadową grupę wybraną z grupy aminowej, / l - 6 c /
alkiloaminowej, dialkiloaminowej zawierającej
do ośmiu atomów węgla, pirolidynowej, piperydy
nowej i morfolinowej i drugi z podstawników R2
i R oznacza atom wodoru, grupę /l-ôc/alkilowa.»
/3-6C/alkenylową, /l-4c/alkoksy/l-4C/alkilową,
fenylową, fenylo/l-4c/alkilową, /3-oC/cykloalkilową lub /3-6c/cykloalkilo/l-4c/alkilową lub oba
podstawniki R2 i R 6 oznaczają zasadowe grupy niezależnie wybrane z grup zasadowych zdefiniowanych powyżej i R oznacza atom wodoru, grupę
/1-4C/alkiIową lub /3-6C/alkenylową, lub R2,.oznacza grupę zasadową zdefiniowaną powyżej a R-5 i
R

razem tworzą grupę /3-6C/alkilenową lub razem
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z dodatkowymi atomami węgla z p i e r ś c i e n i a p i r y midynowego u z u p e ł n i a j ą p i e r ś c i e ń benzenowy;

Al(21) 284536

R oznacza atom wodoru, grupę / 3 - ö C / c y k l o a l k i 1 o/l-4C/alkilową, /l-oC/alkilową, /3-6c/alkenylową, /S-ćC/alkinylową lub fenylo/l-^C/alkilową,

(31) 19964 A/89 (32) 89 03 31
(33) IT
(71) Italfarmaco S . p . A . , Mediolan, IT.
(72) S t i r p e F i o r e n z o , B a r b i e r i L u i g i , Gromo
Gianni

lub R oznacza grupę /l-4c/alkilenową lub /2-4c/
alkenylenową przyłączoną do atomu azotu grupy
Q.A.N-, przy czym Jedna z grup wiążących może
nieść podstawnik /1-4C/alkilowy, fenylowy lub
fenylo/l-4C/alkilowy i jedna z grup wiążących
uzupełnia zatem pierścień włączając dwa sąsiednie atomy węgla grupy Q, atomy węgla grupy A i
sąsiedni atom azotu grupy -A.N-: A oznacza bezpośrednie wiązanie z grupą - N / R V - lub grupę
/l-6C/alkilenową lub oksy/2-6c/alkilenową, w
k t ó r e j grupa oksy j e s t oddalona o co najmniej 2
atomy węgla od grupy - N / R V - , Q oznacza grupę
pirydyIową, furylową, tienylową lub fenylową,
Y oznacza fizjologicznie dopuszczalny anion; i
w którym jedna lub więcej tych grup fenylowych
lub benzenowych może być ewentualnie podstawiona polega na tym, że związek o wzorze 3, w którym R2 , R4 , R5, R6 , A i Q mają wyżej podane
znaczenie, poddaje się reakcji z czynnikiem a l kilującym o wzorze R^Z, w którym R1 ma wyżej podane znaczenie a Z oznacza odpowiednią grupę
opuszczającą, lub sól pirymidyniową o wzorze 5,
w którym R1 , R2 , R3, R6 i Y mają wyżej podane
znaczenie a X oznacza odpowiednią grupę opuszczającą, poddaje się reakcji z aminą o wzorze

(22) 90 03 29

5(51) C07K 15/00

(54) Sposób wytwarzania nowej momorkochiny
(57) Przedmiotem wynalazku j e s t sposób wytwarza
nia momorkochiny, białka dezaktywującego ryboso
my i jego pochodnych użytecznych w wytwarzaniu
immunotoksyn.
Sposób wytwarzania momorkochiny obejmuje roz
drobnienie i e k s t r a k c j ę nasion Momordica cochinc h i n e n s i s , n a s t ę p n i e wirowanie i f i l t r a c j ę ek
s t r a k t u , chromatografię na sieciowanym "dekstra
nie oraz chromatografią jonowymienną i l i o f i l i 
zację.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych o o g ó l 
nym wzorze 1, w którym Tox oznacza momorkochinę,
Y oznacza grupę o wzorze 2, 3 lub 4, R oznacza
atom wodoru, a c e t y l lub p i r y d y l - 2 , a x oznacza
l i c z b ę od 0,2 do 3, polega na tym, że momorkochi
n ę , poddaje s i ę r e a k c j i z 3 , 3 ' - d w u t i o b i s i m i d o p r o pionianem dwumetylu, ;j-sukcynimidylo-3-/2-pirydylodwutio/propionianem, bezwodnikiem kwasu S-acetylomerkaptobursztynowego lub 2-iminotiolanem.
/2 zastrzeżenia/

Q . A . N / R V H , lub dla tych związków, w których R6
oznacza grupę aminową, /l-6c/alkiloaminowa,
dialkiloaminową zawierającą do sześciu atomów
węgla, pirolidynową, piperydynową lub mprfolinową, sól pirymidyniową o wzorze 6, w którym R ,
R2 , R4 , R5 , A, Q i Y mają wyżej podane znaczenie a X oznacza odpowiednią grupę opuszczającą,
poddaje się reakcji z odpowiednią aminą, lub j e j
solą z kwasem /l-ic/alkanokarboksylowym, po czym
gdy wymagany j e s t inny przeciwanion Y, związek
o wzorze 1 poddaje się reakcji z odpowiednią solą metalu z żądanym przeciwanionem lub wymianie
jonowej z zasadową żywicą w postaci j e j soli z
żądanym przeciw-anionem.
/ l 3 zastrzeżeń/

A1(21) 280034

(22) 89 06 15

4(51) C08B 37/08

(75) Zygmunt Gołucki, Warszawa
(54) Sposób wytwarzania stabilnych żeli i roztworów z chitozanem
(57) Sposób polega na tym, że w wodzie zawiesza
się nierozpuszczalny w wodzie stały kwas organiczny i, nierozpuszczalny w wodzie chitozan, a następnie miesza w temperaturze pokojowej lub podwyższonej.
/3 zastrzeżenia/

A1(21) 280188

(22) 89 06 21

4(51) C08B 3l/04

(71) Centralne Laboratorium Przemysłu
Ziemniaczanego, Poznań
(72) Mężyński Leonard, Stróżycka Hanna, Buszka
Marek, Starogardzka Genowefa
(54) Sposób otrzymywania acetyloskrobl
(57) Sposób polega na tym, że estryfikację skrobi octanem winylu prowadzi się w zawiesinie wod-
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nej o pH 9,0-10,0 utrzymywanym przez dodawanie
rozcieńczonego roztworu wodorotlenku sodowego
w czasie 1,5-3,0 h. Z kolei do tej zawiesiny
dodaje się najpierw 0,02-0,194 czynnego chloru
w postaci podchlorynu sodowego a następnie pirosiarczyn sodowy w ilości 0,29t w stosunku do
użytej skrobi handlowej. Całość miesza się,
przemywa wodą a otrzymany ester octowy suszy
się.
/3 zastrzeżenia/

A1(21) 281241

(22) 89 08 31

Nr 26 /444/ 1990

ewentualnie podstawioną i pochodną tę poddaje
się reakcji i odpowiednią pochodną kwasu karboksylowego.
Sposób wytwarzania pochodnej cyklodekstryny
0 ogólnym wzorze CD1 -X-R1 -Y-CD2 , w którym ugrupowanie CD1 -X- i CD2 -Y- są jednakowe lub różne i
oznaczają ugrupowania CD1,2 -O-C/-O/-, CD1,2 -O,
CD 1 , 2 -S- lub CD1,2 -N/-R2/-, przy czym CD1 i CD2
niezależnie oznaczają inaczej podstawioną lub
niepodstawioną cyklodekstrynę, w której jedna z
grup hydroksylowych w pozycji C2f C3 lub C6 Jest
podstawiona a R1 i R2 są jednakowe
lub różne

5(51) C08B 37/02

(31) PJ 0165A (32) 88 08 31
(33) AU
PJ 0618A
88 09 27
AU
(71) Australian Commercial Research and
Development Ltd., Bristbane, AU
(72) Lincoln Stephen F., Coates John H., Easton
Chris J., von Eyk Stephen John, Singh
Paramjit, Williams Michael Lloyd, May
Bruce Lindly, Stile Martyn Allen
(54) Sposób wyodrębniania pochodnej cyklodekstryny, sposób wytwarzania pochodnej cykloHekstryny, sposób polepszania rozpuszczalności, sposób rozdzielania racemicznej mieszaniny diastereoizomerów, sposób wytwarza nia kompleksu inkluzyjno-asocjacyjnego cyklodekstryny, sposób wytwarzania kompleksu
inkluzyjnego cyklodekstryny
(57) Sposób wyodrębniania pochodnej cyklodekstryny z roztworu zawierającego oprócz niej sproszkowany katalizator polega na dodaniu koagulatora i
oddzieleniu skoagulowanego katalizatora.
Sposób wyodrębniania jednopodstawionej cyklodekstryny z roztworu zawierającego jednopodstawioną, niepodstawioną i wielopodstawioną cyklodekstrynę polega na wprowadzaniu roztworu do kolumny
z odwróconymi fazami, przy czym ilość roztworu na
objętość wypełnionej kolumny wynosi powyżej
1 g/100 ml, elucji i odebraniu oddzielonej jednopodstawionej cyklodekstryny.
Sposób wytwarzania pochodnej cyklodekstryny, w której co najmniej jedna grupa hydroksylowa
w pozycji C2, C3 lub C6 jest podstawiona grupą
NHp, polega na tym, że co najmniej jedną grupę
hydroksylową w pozycji C2, C3 lub C6 podstawionej
lub niepodstawionej cyklodekstryny podstawia się
grupą guanidynową i powstały związek pośredni
hydrolizuje się za pomocą katalizatora zasadowego.
Sposób wytwarzania pochodnej cyklodekstryny,
w której co najmniej jedna grupa hydroksylowa w
pozycji C2, C3 lub C6 jest podstawiona grupą o
wzorze -O-C/*O/-R , w którym R oznacza atom wodoru, albo ewentualnie podstawiony alkil, alkenyl,
alkinyl, cykloalkil, cykloalkenyl, cykloalkinyl,
aryl, heteroaryl lub heterocyklil, polega na tym,
że co najmniej jedną grupę hydroksylową w pozycji
C2, C3 lub C6 podstawionej lub niepodstawionej
cyklodekstryny podstawia się grupą odszczepiającą
i powstały związek pośredni poddaje się reakcji
ze związkiem o wzorze R -C/=O/-O-M, w którym M
oznacza atom sodu, potasu, cezu lub rubidu.
Sposób wytwarzania pochodnej cyklodekstryny, w której co najmniej jedna grupa hydroksylowa
w pozycji C2, C3 lub C6 jest podstawiona grupą o
wzorze -N/-R1/-C/-O/-R2, W której R 1 i R2 mają
wyżej podane znaczenie podane dla R , polega na
tym, że otrzymuje się pochodną cyklodekstryny mającej co najmniej jedną grupę hydroksylową w pozycji C2, C3 lub C6 podstawioną grupą aminową

1 oznaczają podstawione i niepodstawionę rodniki
z grupy obejmującej a l k i l , alkenyl, a l k i n y l , cyk l o a l k i l , cykloalkenyl, cykloalkinyl, a r y l , heteroaryl i heterocyklil, przy czym R^- i R2 mogą
być dodatkowo podstawione co najmniej Jedną grupą wyżej zdefiniowaną jako znaczenie R1 i R2
i / l u b dodatkowymi grupami funkcyjnymi, a R może również oznaczać atom wodoru, polega na tym,
że co najmniej jedną grupę hydroksylową w pozyc j i C2, C3 lub C6 podstawia się grupą odszczepiającą i powstały związek pośredni
poddaje się
reakcji ze związkiem o wzorze M1 -X-R1 -X-M2 , w
którym M1 i M2 niezależnie oznaczają atom sodu,

potasu, cezu, rubidu lub wodoru.
Sposób wytwarzania pochodnej cyklodekstryny
0 ogólnym wzorze CD1 -X-R1 -Y-CD2 , w którym ugrupowania CD -X- i CD -Y- są jednakowe lub różne
1 oznaczają ugrupowanie CD ' -N/-R /-C/»O/- lub
CD1>2-S-C/=O/-, przy czym CD1 i CD2 niezależnie
oznaczają inaczej podstawioną lub niepodstawioną cyklodekstrynę, w której jedna z grup hydroksylowych w pozycji C2, C3 lub C6 j e s t podstawiona, a R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie, polega na tym, że otrzymuje sie pochodną cyklodekstryny o wzorze CD^> 2 -NH/R 2 / lub CDlt2-SH i poddaje się ją reakcji z pochodną kwasu dwukarboksylowego o wzorze nO-C/^Of-R^-C/^oZ-CM.
Sposób wytwarzania pochodnej cyklodekstryny związanej kowalencyjnie z czynnikiem farmaceutycznym, szkodnikobójczym, chwastobójczym, rolniczym, kosmetycznym lub higienicznym polega na
wprowadzeniu w pozycję C2, C3 lub C6 podstawnika
umożliwiającego powstanie wiązania kowalencyjnego między podstawnikiem i czynnikiem. .
Sposób polepszania rozpuszczalności czynnika farmaceutycznego, szkodnikobójczego, chwastobójczego, rolniczego, kosmetycznego lub higienicznego polega na otrzymaniu pochodnej cyklodekstryny mającej co najmniej jedną grupę hydroksylową w pozycji C2, C3 lub C6 podstawioną grupą NH O lub NRTl , przy czym R2 i R3 mają takie
samo znaczenie jak R1 i R2 , i wytworzeniu kompleksu inkluzyjnego pochodnej cyklodekstryny i czynnika określonego powyżej.
Sposób rozdzielania racemicznej mieszaniny diastereoizomerów polega na poddawaniu t e j
mieszaniny reakcji z pochodną cyklodekstryny,
rozdzieleniu powstałych diastereoizomerycznych
pochodnych cyklodekstryny i enancjomeru i rozerwaniu wiązania kowalencyjnego w rozdzielonych
pochodnych.
Sposób wytwarzania kompleksu inkluzycyjno-asocjacyjnego cyklodekstryny i czynnika farmaceutycznego polega na wprowadzeniu w pozycję
C2, C3 lub C6 cyklodekstryny podstawnika mające-
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go co najmniej Jedną część zdolną do asocjacji
w pozycji umożliwiającej asocjację między co
najmniej jedną zdolną do asocjacji grupą cyklodekstryny i co najmniej jedną taką grupą czynnika farmaceutycznego.
Sposób wytwarzania kompleksu inkluzyjnoasocjacyjnego z czynnikiem farmaceutycznym,
szkodnikobójczym, chwastobójczym, rolniczym,
kosmetycznym lub higienicznym polega na kowalencyjnym związaniu cyklodekstryny z użytecznym
czynnikiem i rozerwaniu wiązania po asocjacji.
Sposób wytwarzania kompleksu inkluzyjnego
cyklodekstryny z czynnikiem farmaceutycznym polega na kowalencyjnym związaniu różnych cyklodekstryn poprzez co najmniej jedną grupę łączącą i wytworzeniu kompleksu inkluzyjnego z czynnikiem farmaceutycznym.
/52 zastrzeżenia/

A1(21) 284824

(22) 90 04 18

5(51) C08F 27l/00

(31} 339 574
(32) 89 04 18
(33) US
(71) Rohm and Haas Company, Filadelfia, US
(54) Sposób wytwarzania kopolimerów szczepionych zawierających azot oraz kopolimerów
hybrydowych z takich kopolimerów szczepionych z kopolimerami statystycznymi
zawierającymi azot
(57) Sposób wytwarzania kopolimeru szczepionego
zawierającego azot na podłożu polimerycznym, polega na tym, że polimeryzuje się Jeden lub więcej monomerów winylowych, ewentualnie razem z
jednym lub więcej monomerów lub kopolimerów olefinowych otrzymując polimeryczne podłoże, przy
czym konwersja monomeru do polimeru wynosi co
najmniej 9194; i szczepi się na polimerycznym podłożu w obecności wolnorodnikowego inicjatora
zdolnego do usuwania wodoru, jeden lub więcej
zdolnych do polimeryzacji monomerów zawierających azot wybranych z winylopirydyn, winylopiroli, winyloindoli, winylochinolin, winyloizochinolin, winyloakrydyn, winylopirazyn, winylopirymidyn, winylopirydazyn, winyloimidazoli, winylotiazoli, akrylamidów, metakrylamidów, metakrylanu dimetyloaminoetylu, akrylanu dimetyloaminoetylu, N-winylokarbazolu, N-winylobursztynoimidu, akrylonitrylu, o-, m- i p-aminostyrenu, maleimidu, N-winylooksazolidyny, eteru
N,N-dimetyloaminoetylowinylowego, 2-cyjanoakrylanu etylu, N-winyloftalimidu, N-winylobenzylodimetyloaminy, N-metakryloksyetylomorfoliny i
N-maleimidu dimetyloaminopropyloaminy.
Sposób wytwarzania kopolimeru hybrydowego
szczepionego kopolimeru zawierającego azot i
kopolimeru statystycznego zawierającego azot, polega na tym, że: a/ polimeryzuje się jeden lub
więcej monomerów winylowych, ewentualnie razem
z jednym lub więcej monomerów lub kopolimerów
olefiny, otrzymując polimeryczne podłoże, b/
szczepi się Jeden lub więcej zdolnych do polimeryzacji monomerów zawierających azot na podłożu polimerycznym otrzymując produkt polimeryczny i resztkowy zdolny do polimeryzacji monomer zawierający azot i c/ dodaje się jeden lub
więcej monomerów winylowych do produktu z etapu
/b/ w Gelu przereagowania z resztkowym, zdolnym
do polimeryzacji monomerem zawierającym azot,
otrzymując kopolimer hybrydowy.
/22 zastrzeżenia/

A1(21) 280077
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(22) 89 06 16

4(51) C08G 63/02

(71) "POLIFARB" Kujawska Fabryka Farb i
Lakierów, Włocławek
(72) Kokociński Jan, Urbanowicz Longina,
Kołodziej Kazimierz, Wasielewski Józef,
Puzdrakiewicz Longina, Zawadzki Czesław,
Wolniewicz Jerzy, Jankowski Romuald
(54) Sposób wytwarzania żywicy alkidowej
(57) Sposób wytwarzania żywicy alkidowej schącej
na powietrzu polegający na estryfikacji kwasów
tłuszczowych olejów roślinnych schnących poliolami i reakcji kwasów wielofunkcyjnych i A u b ich
bezwodników w obecności nasyconego kwasu aromatycznego jednofunkcyjnego przez podgrzewanie w
podwyższonych temperaturach, polega na tym, że
estryfikacji poddaje się kompozycję,w której
stosunek molowy kwasów wielofunkcyjnych i/lub
ich bezwodników do alkoholi wielowartościowych
wynosi od /0.83 do 0.99/ :1, stosunek molowy
schnących kwasów tłuszczowych do jednokarboksylowego aromatycznego kwasu nasyconego wynosi
/l,3 do 2,1/ : 1 a stosunek sumy liczby moli
jednokarboksylowego aromatycznego kwasu nasyconego i moli schnących kwasów tłuszczowych do liczby moli alkoholi wielowartościowych wynosi /l,4
do 1,75/ : 1, przy czym funkcję jednokarboksylo*
wego aromatycznego nasyconego kwasu pełni ester
metylowy kwasu benzoesowego.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 284914

(22) 90 04 24

(31) P 3913473.3 (32) 89 04
P 3933705,7
89 10
P 3936227.2
89 10
P 4003718.5
90 02
(75) Htftzen Hans W. Viersen,

5(51) C08G 18/00
24 (33) DE
09
DE
31
DE
08
DE
DE

(54) Bezchlorowcowęglowodorowe, poliuretanowe
tworzywo piankowe i sposób jego wytwarzania
(57) Tworzywo zawierające katalizatory, stabilizatory i/lub środki ogniochronne charakteryzuje
się tym, że pory zawierają podrzędne ilości poroforu, składającego się z jednego lub wielu niższych alkanów o 3-6 atomach węgla o temperaturze wrzenia od -10 C do + 70 C pod ciśnieniem
normalnym.
Sposób polega na tym, że porofor będący bezchlorowcowym ciekłym ośrodkiem organicznym, składającym się z jednego lub wielu niższych alkanów
o 3-6 atomach węgla i o temperaturze wrzenia od
-10°C do +70 C pod ciśnieniem normalnym albo
drobno rozprasza się w mieszaninie składającej
się z wyjściowego składnika alkoholowego i wyjściowego składnika izocyjanianowego i zawierającej w zwykłych ilościach inne substancje dodatkowe, takie jak środki ogniochronne, katalizatory i stabilizatory porów, albo ten porofor drobno rozprasza się w alkoholowym składniku wyjściowym dla poliuretanowego tworzywa piankowego
w warunkach domieszania wspomnianych innych substancji dodatkowych i wówczas dodaje się składnik izocyjanianowy w zwykłym dla poliuretanowego
tworzywa piankowego stosunku między składnikiem
alkoholowym a składnikiem izocyjanianowym, i następnie przeprowadza się w znanych warunkach polimeryzację substancji wyjściowych.
/24 zastrzeżenia/
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280063

(22). 89 06 14

4 ( 5 1 ) C08J

5/04

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków
i Tworzyw Winylowych, Oświęcim
(72) Starzak Marian, Krzemień Wiesława,
Więcek Karol, Golus Stanisław
(54) Sposób wytwarzania włókninowych wykładzin
pojazdów samochodowych
(57) Sposób wytwarzania włókninowych wykładzin
pojazdów samochodowych polega na formowaniu
termomechanicznym, konfekcjonowaniu i ewentualnie podklejaniu od spodniej strony warstwą polietylenu włókniny igłowanej, która jako irapregnat zawiera wysokostyrenowy, karboksylowy p o l i mer butadienowo-styrenowy lub mieszaninę karboksylowych polimerów butadienowo-styrenowych w,
której co najmniej jako jeden ze składników
obecny jest karboksylowy polimer wysokostyrenowy, przy czym karboksylowy polimer wysokostyrenowy lub co najmniej jeden składnik mieszaniny
polimerów w i l o ś c i co najmniej 40% masy suchej
mieszaniny zawiera wprowadzony na etapie otrzymywania polimerów modyfikator w postaci chlorowanych parafin o zawartości chloru związanego
30-75% w i l o ś c i 0,5-5 części wagowych w odniesieniu do 100 części wagowych polimeru, a łączna ilość styrenu w impregnacie wynosi 60-95%.
/ l zastrzeżenie/

A1(21) 280109

(22) 89 06 17

4(51) C08J

4/00

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
"Blachownia", Kędzierzyn-Koźle
(72) Bereś Janusz, Ponikowska-Pajor Krystyna,
Warcok Franciszek, Chmielewski
Konstanty, Powierza Wanda, Nowak
Krystyna, Zebrzowski Aleksander
(54) Sposób wytwarzania hydrofiłowych tworzyw
piankowych
(57) Przedmiotem wynalazku j e s t sposób wytwarzania hydrofiłowych tworzyw piankowych, stosowanych do zagęszczania półpłynnych odpadów
przemysłowych, odwodnienia substancji organicznych a także do osuszania błot i bagien.
Sposób polega na tym, że spienianiu poddaje się kompozycję, stanowiącą wodny roztwór,
emulsję lub zawiesinę, zawierającą 0,1 - 20
części wagowych kopolimeru lub usieciowanego
kopolimeru kwasu akrylowego z akryloamidem i/lub
z innym monomerem winylowym, zawierający 5-95%
molowych grup karboksylowych, 0,01-5 części wagowych formaldehydu, 5-50 części masowych prekondensatów mocznikowo-formaldehydowych, 0,1-5
c z ę ś c i wagowych środków pianotwórczych i ewentualnie 1-90 części wagowych dodatków i napełniaczy, po czym uzyskany produkt poddaje s i ę
ewentualnie zobojętnieniu.
/ l zastrzeżenie/

A2(21) 284277

(22) 90 03 12

5(51) C08J 5/20

( 7 1 ) Akademia Ekonomiczna im.Oskara Langego,
Wrocław
(72) Bogoczek Romuald, Kociołek Balawejder
Elżbieta
(54) Sposób reaktywowania żywic N-halogenosulfonamidowych zdezaktywowanych w p r o c e s i e
obróbki roztwofSw
(57) Sposób polega na tym, że na żywice d z i a ł a się,
w z a k r e s i e temperatur od -20°C do +40°C miesza-

niną halogenująco-utleniającą składającą s i ę z
kwasu chlorowodorowego, bromowodorowego lub
jodowodorowego bądź ich mieszanin o sumarycznym stężeniu w zakresie od 10~z do 2x10° M/dm^
z halogenków metali alkalicznych o stężeniu
w zakresie od 10" do 10° M/dnr i nadtlenku wodoru. Ilość halogenków pochodzących od kwasów
i s o l i podobnie Jak ^ ilość nadtlenku wodoru
zawarta w mieszaninie j e s t co najmniej dwukrotnie większa od zawartości grup sulfonamidowych
w żywicy przeznaczonej do reaktywowania.
/ l zastrzeżenie/

A1(21) 279964

(22) 89 06 13

4(51) C08L 95/00

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Milczarska Teresa, Zieliński Janusz,
Karpiński Tadeusz, Polek Wojciech
(54) Kompozycja bitumiczno-polimerowa
(57) Kompozycja charakteryzuje się tym, że w
mieszaninie zawierającej a s f a l t ponaftowy, modyfikator w postaci lateksu kauczuku butadienowostyrenowego, napełniacz mineralny i ewentualnie
plastyfikator olejowy Jako modyfikator zawiera
mieszaninę lateksu butadienowo-styrenowego i kopolimeru etylen - octan winylu w stosunku wagowym od 0,8 : 1 do 1 : 2. Kompozycja składa się
z 1 - 8% wagowych mieszaniny polimerów, 40 - 70%
wagowych asfaltu przemysłowego, 20 - 50% wagowych
napełniaczy mineralnych i ewentualnie 0 , 1 - 3 %
wagowych plastyfikatora.
/4 zastrzeżenia/

A1(21) 280106

(22) 89 06 15

4(51) C08L 2l/00

(71) Politechnika Łódzka, Łódź; Zakłady
Celulozowo-Papiernicze, Kwidzyn
(72) Ślusarski Ludomir, Rzymski Władysław,
Baryń Włodzimierz, Klencki Eligiusz,
Pakalski Wacław
(54)

Kompozycja elastomerowa na wyroby gumowe
o p o r n e na d z i a ł a n i e czynników chemlczn i e agresywnych, podwyższonej temperatury
i odkształceń mechanicznych

(57) Kompozycja elastomerowa na wyroby gumowe
odporne na d z i a ł a n i e czynników chemicznie a g r e 
sywnych, podwyższonej temperatury i odkształceń
mechanicznych, zawiera w c z ę ś c i a c h wagowych:
55 - 67 c z ę ś c i kauczuka etylenowo-propylenowego
o dużej p l a s t y c z n o ś c i , 33-45 c z ę ś c i kauczuku
etylenowo-propylenowego o ś r e d n i e j p l a s t y c z n o ś 
c i , 0,9-1,0 części stearyny, 4,9-5,4 części t l e n 
ku cynkowego, 45 - 120 c z ę ś c i sadzy piecowej
półaktywnej, ewentualnie 38-50 c z ę ś c i sadzy p i e 
cowej aktywnej, 13,6 - 16,5 c z ę ś c i zmiękczacza
naftolenowego, 5 - 7 c z ę ś c i t a l k u , 0,6 - 0,75
c z ę ś c i przyśpieszacza tiazolowego, 0 , 8 - 1,1
c z ę ś c i przyśpieszacza tiuramowego, 0 , 8 - 1,1
c z ę ś c i przyśpieszacza ditiokarbaminowego,
1,3 - 1,5 c z ę ś c i s i a r k i ewentualnie olejowanej,
ewentualnie 12,0 - 13,5 c z ę ś c i s u b s t a n c j i osu
s z a j ą c e j , na przykład olejowanego t l e n k u wap
niowego oraz 0,9 - 1,2 c z ę ś c i przeciwutleniacza
aminowego. Odmiana kompozycji elastomerowej z a 
wiera w c z ę ś c i a c h wagowych: 66 - 75 c z ę ś c i kau
czuku chloroprenowego o małej szybkości k r y s t a 
l i z a c j i , 2 5 - 34 c z ę ś c i kauczuku butadienowostyrenowego, 3-5 c z ę ś c i t l e n k u magnezowego,
0,5 - 0,8 części stearyny, 8 - 1 1 części fakty-
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s y brunatnej, 6 0 - 7 0 c z ę ś c i sadzy piecowej p ó ł aktywnej, 28 - 35 c z ę ś c i kaolinu, 28 - 35 c z ę ś ci zmiękczacza naftolenowego, 0,5 - 0,75 c z ę ś c i
przyspieszacza sulfenamidowego, 0 , 7 - 0,8 c z ę ś c i
przyspieszacza tiomocznikowego, 1,5 - 2,2 c z ę ś ci przećiwutleniacza aminowego, 1,0 - 1,3 c z ę ś c i
s i a r k i mielonej, 6,5 - 7,8 c z ę ś c i tlenku cynkowego oraz 9 - 1 2 części substancji o s u s z a j ą c e j ,
na przykład olejowanego tlenku i*apniowego.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 280225

(22) 89 06 23

4(51) C08L 96/00

(71) Podkarpackie Zakłady Rafineryjne, Jasło
(72) Szmyd Henryk, Czyżowicz Tadeusz,
Przygodzka Ewa, Przybylski Józef, Glanc
Kazimierz, Gicala Roman, Kiełtyka
Andrzej
(54) Lepiszcze asfaltowe do parkietów
(57) Lepiszcze zawiera 70 - 83% wagowych u t l e nionej w procesie oksydacyjnym pozostałości ropnej po zachowawczej d e s t y l a c j i ropy naftowej o
temperaturze mięknienia PK 65-95°C, frakcję węglowodorową z zachowawczej d e s t y l a c j i ropy naftowej o zakresie temperatur d e s t y l a c j i początek
12O-15O°C i koniec d e s t y l a c j i 200-2l0°C w i l o ś ci 30-16 % wagowych oraz 0,5-1% wagowych wosku
polietylenowego i / l u b polipropylenu ataktycznego.
/ l zastrzeżenie/

A1(21) 280190

(22) 89 06 23

4(51) C09D

3/00

(75) Dawidowicz Bohdan, Łódź; Dawidowicz
Andrzej, Łódź, C i e ś l i ń s k i Dariusz, Zgierz
(54) Wodne farby dyspersyjne
(57) Wodne farby dyspersyjne zawierają środki
wiążące pigmenty i wypełniacze, będące mieszaniną polimerów syntetycznych i naturalnych oraz
tlenek cynku w i l o ś c i do 40% masy farby.
/2 zastrzeżenia/

A l ( 2 l ) 279953

(22) 89 06 12

4(51) C09J

3/l6

(71) Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów
Elektronicznych "AMEPOX", Sp. z o . o . ,
Łódź
(72) Mościcki Andrzej, Pakulski Marek
(54) Klej przewodzący prąd elektryczny
(57) Klej przewodzący prąd elektryczny składa
sie z części żywicznej i części utwardzającej,
które łączy się z sobą bezpośrednio przed użyciem w stosunku objętościowym 1:1.
Część żywiczna kleju zawiera żywicę epoksydową oraz sproszkowane srebro o strukturze
płatkowej i ciężarze nasypowym nie większym
niż 2 g/cm* w ilości nie większej niż 150% masy
żywicy.
Część utwardzająca kleju zawiera utwardzacz
o szybkości utwardzania żywicy 20 - 36 godzin w
temperaturze pokojowej oraz utwardzacz o szybkości utwardzania żywicy 6 - 1 5 godzi;, w temperaturze pokojowej, który stanowi nie więcej niż
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30% mieszaniny utwardzaczy, przy czym ilość mieszaniny utwardzaczy jest stechiometryczjia do żywicy z części żywicznej, oraz sproszkowanego,
płatkowego srebra w ilości nie mniejszej niż
200% masy srebra w części żywicznej.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 280201

(22) 89 06 23

4(51) C09K

5/00

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Milczarska Teresa, Grętkiewicz Jacek,
Krysztofik Paweł, Bąk Roman, Kokosiński
Wojciech, Sieradzki Stanisław, Dąbrowski
Jacek, Dolasiński Czesław, Jaskóła Konrad,
Urbanski Janusz
(54) Kompozycja glikolowa
(57) Kompozycja,zwłaszcza do chłodnic samochodowych zawiera mieszaninę złożoną z 85-90% wagowych glikolu monoetylenowego, 5 - 15% wagowych
glikolu dietylenowego, 0 , 3 - 3 % wagowych glikolu
trietylenowego oraz 0,1 - 1,0% wagowych polietylenoglikoli. Kompozycja składa się z 55 - 60%
wagowych mieszaniny glikoli, 40 - 45% wagowych
wody zdemineralizowanej oraz 1 -2 % wagowych dodatków uszlachetniających.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 280151

(22) 89 06 20

4(51) C10C 3/08

(71) Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
Warszawa; Gdańskie Zakłady Rafineryjne,
Gdańsk
(72) Alama Kazimierz, Sybilski Dariusz,
Jabłoński Konrad, Szen Alicja, Zawadzki
Janusz, Pawelczyk Marek, Lipowicz
Mariusz, Kowalczyk Kazimierz,
Mickiewicz Lech, Kotuła Zbigniew
(54) Komponowane lepiszcze asfaltowe i
sposób wytwarzania komponowanego lepisz
cza asfaltowego
(57) Komponowane lepiszcze asfaltowe składa się
z pozostałości po ekstrakcji selektywnej olejów
naftowych prowadzonej furfurolem lub krezolem
bądź fenolem, charakteryzującej sie początkiem
wrzenia w temperaturze powyżej 350 C i asfaltu
pozostałościowego uzyskanego przez ekstrakcję
pozostałości próżniowej propanem lub butanem,
charakteryzującego się penetracją w temperatu
rze 25°C poniżej 30 x 10" 1 mm, korzystnie
10 - 20 x 10* mm. Sposób polega na wymieszaniu
dwu składników do stanu jednorodnego w takich
proporcjach, aby gotowe lepiszcze charakteryzo
wało się penetracją w temperaturze 25 C nie niż
szą niż 30 x 10 mm, korzystnie od 50 x 1Ö~ «m
do 110 x 10 mm.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 283034

(22) 89 12 28

5(51) C10C 25/03

(31) WP Ć 10 G/324 242-8 (32) 88 12 28 (33) DD
(71) VEB Hydrierwerk Zeitz Kombinatsbetrieb
des VEB Petrolchemisches Kombinat
Schwedt, Z e i t z ,
DD
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(5*0 Sposób wytwarzania n i s k o k r z e p n ą c e j c i e c z y
"podstawowej d l a c i e c z y smarowych i f u n k c j o -

nalnych przy skrajnie niskich temperaturach

(57) Sposób wytwarzania cieczy podstawowej o n i s k i e j lepkości, n i s k i e j temperaturze krzepnięcia,
która znajduje zastosowanie Jako składnik główny
w cieczach smarowych i funkcjonalnych do skrajnie niskich temperatur, polega na tym, że z hydrorafinowanej parafinozasadowej frakcji oleju mineralnego o długości łańcucha C, Q do C 2 2 , zakresie
temperatur wrzenia między 190 i 33O°C, temperaturze
zapłonu 74-86°C i temperaturze krzepni ęcia maksymalnie -28°C przez s i t a molekularne typu 5 A w pirwszym
etapie procesu oddziela się wszystkie n-parafinozasadowe węglowodory o temperaturze krzepnięcia
powyżej -70°C i z otrzymanej mieszaniny węglowodorów w drugim etapie procesu oddestylowuje s i ę
15-60% objętościowych pod ciśnieniem 15-150 t o rów /15*1,333224.l0 - 1 kPa - 150*1,333224-10 -1 kPa/
i pozostałość podestylacyjną w trzecim etapie
procesu w temperaturze 50-80°C w ciągu 15-60 minut poddaje s i ę obróbce za pomocą 2-596 wagowych
ziemi b i e l ą c e j i sączeniu.
/ 3 zastrzeżenia/

A1(21) 283035

(22) 89 12 28

5(51) C10M

A2(21) 284279
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(22) 90 03 12

5(51) C12P

7/48

(71) Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego,
Wrocław
(72) Soliński Józef, Sielicki Albert
(54) Urządzenie do opróżniania tac fermentacyjnych, zwłaszcza przy powierzchniowej
fermentacji kwasu cytrynowego
(57) W urządzeniu pomiędzy dwoma rzędami tac /3/
umieszczonych na stelażach /2/ usytuowany jest
pionowy, przesuwający się w prowadnicy /6/ w górę lub w dół przewód opróżniający /l/, z którego odchodzą do każdej pary tac króćce / 8 / o
mniejszej średnicy w porównaniu z przewodem /l/.
Króćce / 8 / połączone są elastycznym odcinkiem
przewodu / 4 / z odpływami /9/ znajdującymi się w
dnie każdej tacy. Przewód /1/wyposażony jest w
odpływ /5/ płynu pofermentacyjnego i wspiera się
na lewarze
/1/.
Il zastrzeżenie/

169/04

(31) WP C 10 M/324 240-3 (32) 88 12 28 (33) DD
(71) VEB Hydrierwerk Zeitz Kombinatsbetrieb
des VEB Petrolchemisches Kombinat
Schwedt, Z e i t z , DD
(54) Ciecz smarowa i funkcjonalna do bardzo
niskich temperatur na bazie węglowodorów
(57) Ciecz składa się z 44,0-91,896 wagowych ubog i e j w n-parafiny mieszaniny węglowodorów,
5,0-35,094 wagowych mieszaniny polialkilobenzenowej, 6,0-30,0% wagowych 30-70%
środka polepszającego indeks lepkości na bazie polimetakrylanu i
odpornej na zimno cieczy nośnikowej albo 3,0-15,0%
wagowych poliizobutenu, 0 , 2 - 3 , 0 c z ę ś c i wagowych
przećiwutleniacza na bazie dwualkilodwutiofosforanu cynku i / a l b o alkilofenolu i 0-5,0% wagowych
inhibitora ścierania na bazie fosforanu.
/ 4 zastrzeżenia/
A2(21) 284278

(22) 90 03 12

5(51) C12P

7/48

(71) Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego,
Wrocław
(72) Soliński Józef
( 54) Sposób prowadzenia procesu fermentacji
kwasu cytrynowego
(57) Sposób polega na tym, że do fermentującego
roztworu melasowego wprowadza się pożywkę od 2
doby dla fermentacji wgłębnej i od 4 doby w przypadku fermentacji powierzchniowej w chwili, kiedy
pH roztworu obniży się do maksymalnie 1,5, najkorzystniej 2,0, a dozowanie przerywa się w momencie kiedy pH roztworu fermentacyjnego wzrośnie
do maksymalnie 3,7, najkorzystniej 2,9.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 280148

(22) 89 06 20

4(51) C22B 17/06

(71) Huta Metali Nieżelaznych
"Szopienice", Katowice
(72) Morys Zygmunt, Domagała Leszek,
Nowakowski Jerzy, Bednarek Andrzej,
Karwan Tadeusz
(54) Sposób usuwania żelaza z kadmu w procesie
jego rafinacji
(57) Sposób polega na tym, że w procesie pirometalurgicznej rafinacji kadmu surowego, jako
rafinator stosuje się mieszaniną azotku krzemu,
pyłu węglowego i wodorotlenku sodu w propozycji
jak 1:0,01 : 10, zaś wagowo od 0,4# do 1,594 w
ilości do masy płynnego kadmu, przy czym rafina
tor dozuje się w sześciu porcjach w odstępach
piętnastominutowych.
/2 zastrzeżenia/
Al(21) 280171

(22) 89 06 21

4(51) C22C 19/07

(71) Politechnika Lubelska, Lublin
(72) Weroński Andrzej
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(54) Stop na osnowie kobaltu o

A1(21) 285628

(57) Stop na osnowie kobaltu charakteryzuje s i ę
tym, że zawiera wagowo 30-36* Ni, 17-19* Cr,
7-9* Mo, max. 0,2* Mn, max. 0,2% S i , max. 0,03*C
i maksymalnie po 0,010% P i S i resztę, stanowi
kobalt, a jako dodatek Fe i Nb, których sumaryczna zawartość wagowa wynosi max. 1,4*, przy
czym maksymalna zawartość Nb wynosi 0,6*.
/ l zastrzeżenie/

A1(21) 280172

(22) 89 06 21

4(51) C22C 19/07

(71) Politechnika Lubelska, Lublin
(72) Weroński Andrzej
(54) Stop na osnowie kobaltu
(57) Stop na osnowie kobaltu charakteryzuje się
tym, że zawiera wagowo 30-33% Ni, 17-19% Cr,
7-9% Mo, max. 0,2 Mn, max. 0,2% Si, max. 0,030*C
i maksymalnie po 0,01% P i S i resztę stanowi
kobalt, a jako dodatki Fe i Ti, których sumaryczna zawartość wagowa wynosi max. 1,7%, przy
czym maksymalna zawartość Ti wynosi 0,9%.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 280029

(22) 89 06 13

URZĘDU

4(51) C23C 14/00

(71) "BINEX" Spółka z o.o., Koszalin
(72) Staśkiewicz Jan, Brzeziński Wojciech,
Wacławski Janusz
(54) Urządzenie do próżniowego nanoszenia
cienkich warstw metali i związków chemicznych na obrabiane przedmioty
(57) Komora /1/główna, ma dwie komory /l2, 13/
dodatkowe, z końcówkami /l6, 17/, w których,
przesuwnie, usytuowane są wyrzutnie magnetronowe
/14, 15/.
Komory /l2, /3/dodatkowe usytuowane są prostopadle do osi komory /1/głównej, w ściance bocznej komory /l/, na przeciw siebie. Ponadto element grzejny /Ś/ i element pomiarowy /9/ usytuowane są w osi komory /1/głównej.
/4 zastrzeżenia/
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(22) 90 06 13

5(51) C23G
C25F

1/36
7/02

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej,
Warszawa
(72) Ciećko Paweł, Cichowski Dariusz,
Komorowicz Cezary, Wasiak Ryszard
(54) Sposób obróbki roztworów potrawiennych
po kąpielach trawiących opartych na roztworach HC1, zwłaszcza po trawieniu żelaza
lub miedzi
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że usuwanie
HC1 z roztworu potrawiennego prowadzi się przez
desorpcję w fazie piany dynamicznej o temperaturze 3O°C-75°C, odprowadzając z procesu desorpcji
wodny roztwór chlorków żelaza i mieszaninę gazową zawierającą objętościowo 5*-l6* chlorowodoru
z parą wodną i S4*-95* azotu z tlenem o zawartości tlenu niższej niż w powietrzu, i prowadząc
następnie mieszaninę gazową do kontaktu z powierzchnią składającą się w głównej mierze z węgla pierwiastkowego, który korzystnie stanowi co
najmniej około 67* powierzchni, po czym odprowadzany po desorpcji wodny roztwór chlorków żelaza
podgrzewa się od 4,5 C-40 C.
/5 zastrzeżeń/

A1(21) 280048

(22) 89 06 14

4(51) C25B

3/34

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Szklarski Wojciech, Bogacz Aleksander
(54) Sposób wytwarzania stopów neodymu z żelazem
(57) Sposób polegający na elektrolizie roztworu
bezwodnego chlorku neodymu i stopionego chlorku
potasu, charakteryzuje się tym,„że stosuje się
gęstość prądową od 2,9-3,9 A/cm oraz katodę w
postaci prętów lub krążków z żelazem, które umieszcza się na pręcie molibdenowym. Pomiędzy katodą a anodą umieszcza się oddzielającą przegrodę,
usytuowując ją bliżej katody.
/4 zastrzeżenia/

A1(21) 280114

(22) 89 06 20

4(51) C25D

3/38

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej,
Warszawa
(72) Kamieński Mieczysław, Biestek Teresa
(54) Kwaśna kąpiel do elektrolitycznego
osadzania błyszczących powłok miedzianych
(57) Kwaśna kąpiel do elektrolitycznego osadzania błyszczących powłok miedzianych stanowiąca
wodny roztwór siarczanu miedzi, kwasu siarkowego,
niejonowego środka powierzchniowo czynnego i zawierająca niewielki dodatek jonów chloru, charakteryzuje się tym, że siarczan miedzi zawiera w
ilości od 90 g/l do 130 g/l, kwas siarkowy zawiera w ilości od 45 g/l do 60 g/l, jony chlorku zawiera w ilości od 20 mg/l do 150 mg/l, niejonowy środek powierzchniowo czynny zawiera w
ilości od 0,05 g/l do 0,5 g/l i ponadto kąpiel
zawiera produkty hydrolizy pochodnych dwuazosafraniny w roztworze wodnym wobec równomolowej
ilości organicznego kwasu sulfonowego prowadzo-

33

nej w temperaturze od 70 C do 100 C w czasie od
50 min. do 90 min. i zawiera 1,2- lub 1,4-dwuhydroksypochodne benzenu lub .£ , J& - lub X , •*-dwuhydroksypochodne naftalenu albo mieszaninę
tych pochodnych w ilości od 0,01 g/l do 1,0 g/l.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 286183
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(22) 90 07 23

5(51) C25D

3/22

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej,
Warszawa
(72) Weber Jerzy, Tomassi Piotr, Lipińska
Danuta, Grzęda Paweł

midu lub w postaci polietylenoaminy lub mieszaniny poliamidu z polietylenoaminą w ilości od
0,05 g/l do 6 g / l .
/9 zastrzeżeń/

Al(21) 286184

(22) 90 07 23

5(51) C25D

3/l2

(71) I n s t y t u t Mechaniki Precyzyjnej,
Warszawa
(72) Tomassi P i o t r , Chmielowiec Urszula, Kąkol
Barbara, Kwiatkowski Zbigniew, Kaczorowski
Michał, Kozłowski Andrzej, Chróst Stanisław
(54) Niskostężeniowa k ą p i e l do niklowania
z połyskiem

(54) Kąpiel do elektrolitycznego osadzania
wieloskładnikowych stopów cynku
(57) Kąpiel zawiera cynk w postaci jonów cynkanowych w ilości w przeliczeniu na Zn od 6 g/l
do 12 g / l , wodorotlenek metalu alkalicznego w
i l o ś c i od 80 g/l do 140 g / l , współosadzane z
cynkiem metale zawiera w postaci soli metali a l kalicznych odpowiednich kwasów nieorganicznych
lub w postaci związków kompleksowych z kwasami
organicznymi w ilości w przeliczeniu na metal od
0,05 g/l do 2,5 g/l i jako substancję dodatkową
zawiera liofilowy koloid ochrony w postaci polia-

DZIAŁ

(57) Niskostężeniowa kąpiel charakteryzuje s i ę
tym, że zawiera w i l o ś c i od 0,05 g/dm3 do 2,5
g/dnr ketoksym o wzorze R.R2C=N-OH, w którym R
oznacza a l k i l C n H2n+1 o i l o ś c i węgli od 3 do 10
ewentualnie podstawiony grupą oksyetylenową lub
-SO3H lub -SO3Na lub -OH a R 2 oznacza a l k i l
CnHo i l o ś c i węgli od 1 do 6 ewentualnie pod
stawiony grupą oksyetylenową lub -S0,H lub -S0,Na
lub -OH, oraz NiSO4 w i l o ś c i 50-140 g/dm , NiCl23
lub MgCl2 lub ich mieszaninę w i l o ś c i 15-60 g/dm ,
H3BO3 w i l o ś c i 5-50 g/dm 5 , 2-butin - 1 , 4 - d i o l w
i l o ś c i 0,05-2 g/dm' i imid kwasu benzenosulfono
wego lub jego sól w i l o ś c i 0,4-5 g/dm 3 .

D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
A1(21) 280208

(22) 89 06 22

4(51) D01H

7/86

(71) Łódzłia Fabryka Maszyn Jedwabniczych, Łódź
(72) Sokołowski J e r z y , Kański G a b r i e l
(54) Układ sterowania s p r z ę g i e ł elektromagnetycznych w skręcarce do wytwarzania n i t e k
ozdobnych
(57) Układ zawiera blok / 2 / wielokrotnych z a d z i a ł a ń połączony z blokiem / 3 / przełączającym,

k t ó r y połączony j e s t ze znanym blokiem / 4 / pojedynczych zadziałań, przy czym blok / 3 / przełączający współpracuje z urządzeniem / 5 / programującym i ze sprzęgłami / 6 / elektromagnetycznymi
wznoszącymi i opuszczającymi urządzenie /7/ napinające n i t k i .
/2
zastrzeżenia/

A1(21) 280195 (22) 89 06 23

4(51) D06M 15/00

(71) Ośrodek Naukowo-Badawczy Służby
Mundurowej WP, Łódź
(72) Dawidowicz Bohdan, Wągiel Michał,
Sporysz Wanda, Krawczyk J e r z y ,
Suskiewicz Zbigniew, Derlatka Janusz
(5^) Sposób wytwarzania samogasnących wyrobów
włókienniczych
(57) Sposób wytwarzania samogasnących wyrobów
włókienniczych polega na impregnowaniu wyrobów
kąpielą impregnacyjną będącą wodną dyspersją
kopolimeru, który wytwarza s i ę na drodze p o l i raeryzacji emulsyjnej monomeru lub mieszaniny mo
nomerów, mających atomy chlorowca, których z a 
wartość w kopolimerze wynosi powyżej 50% a po
z o s t a ł ą i l o ś ć stanowi monomer lub mieszanina mo
nomerów będących estrami kwasów akrylowego, meta*
krylowego, maleinowego czy itakonowego w i l o ś c i
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do 40% masy kopolimeru,a do 109% masy kopolimeru
- jeden lub kilka z wymienionych kwasów.
/2 zastrzeżenia/
A1(21) 284504

(22) 90 03 28

3*

wałkami kierującymi na taśmie filcu podłożowego
w płaszczyźnie stycznej do obu tych wałków i
eliminuje się powstawanie wstecznego strumienia
materiału powlekającego wewnątrz aparatu powlekającego.
/9 zastrzeżeń/

5(51) D21H 23/32

(31) 329.618
(32) 89 03 28
(33) US
(71) BELO IT CORPORATION, BELOIT US
(72) Carlson Robert William, Garde Gerald
Richard, Schamell John Harry, Shands
J a y Anderson
(54)

Powlekarka

papiernicza

(57) Powlekarka ma ramę podstawy / 1 2 A / oraz dwa
wałki k i e r u j ą c e / 3 8 , 40/ zamontowane w n i e j obrotowo. Wałki / 3 8 , 4 0 / rozstawione są w pewnej o d l e g ł o ś c i , z zachowaniem równoległego położenia względem s i e b i e . Na powierzchni obwodowej tych wałków
usytuowana j e s t w p o s t a c i p ę t l i taśma / 4 6 / f i l cu podłożowego /bez k o ń c a / . Na powierzchni t e j
taśmy przemieszcza s i ę powlekaną wstęgę /WA/ papierową w obszarze od jednego do drugiego wałka
k i e r u j ą c e g o : / 3 8 , 4 0 / n a t e j taśmie f i l c u podłożowego. Między wałkami kierującymi zamontowany
j e s t natryskowy a p a r a t / 1 4 A / powlekający, za pośrednictwem którego nakłada s i ę na wstęgę /WA/
papierową pierwotny strumień mieszaniny powlek a j ą c e j . Wstęgę papierową przemieszcza s i ę między

DZIAŁ

E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE
A1(21) 280156

(22) 89 06 22

4(51) E02B

ll/00

(75) Żak Stanisław, Wrocław, Etel Zdzisław,
Wrocław, Pich Jarosław, Otrębusy
(54) Sposób odwadniania gruntów i studnia
grawitacyjno-podciśnieniowa do odwadniania
gruntów
(57) Sposób polega na tym, że studnię wyposażoną
w dolnej swej części w pompę ssącą - tłoczącą

dzieli się przegrodą z co najmniej jednym otworem, zafiltrowuje pod przegrodą oraz ewentualnie nad przegrodą i prowadzi się najpierw odwadnianie grawitacyjne, a po osiągnięciu dobranego
poziomu wody zamyka się otwory w przegrodzie i
przechodzi na odwadnianie podciśnieniowe, podczas którego uzupełnia się słup wody nad przegrodą i utrzymuje się efektywność odwadniania
przez naprzemienne wyłączanie i załączanie pompy oraz stosowne do tego otwieranie i zamykanie
otworu w przegrodzie.
Studnia ma w swej dolnej części, w której
umieszczona jest pompa /9/, na głębokości nie
przekraczającej głębokości do 5Q# całej studni,
przegrodą 7l/ z co najmniej jednym otworem / 2 / ,
w którym umieszczony jest sterowany zawór /3/.
Pod przegrodą /1/wykonany jest filtr / 4 / . Drugi filtr / 5 / wykonany jest nad przegrodą /l/.
W górnej części studni znajduje się doprowadzenie wody /1/ połączone ze sterowanym dławiącym
elementem /&/.
/7
zastrzeżeń/

A1(21) 280200

(22) 89 06 23

4(51) E03F 5/26

(71) Przedsiębiorstwo AQUAMEX Spółka
Akcyjna, Warszawa
(72) Kudaś Zbigniew, Rykowski Andrzej,
Konarzewski Adam
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(54) Szczotka napowietrzająca ciecz

A1(21) 279975

(57) Szczotka napowietrzająca ciecz przeznaczona do natleniania ścieków składa się z rury /l/,
na końcach której umieszczone są czopy /4/, natomiast na zewnętrznej średnicy rury osadzone
są zaczepy /6/ rozmieszczone na jednej czwartej
obwodu i rozstawione na całej długości rury. Do
zaczepów /6/ przytwierdzone są dwuczęściowe obejmy, a do nich przymocowane są łopatki /&/.
/l zastrzeżenie/

(75) Pedrycz Andrzej, Toruń

(22) 89 03 20

4(51) E04B

(75) Tarczewski Antoni, Pałaszewski Tadeusz,
Warszawa
(54) Tarczownicowo-wieloprętowa struktura
nośna obiektu budowlanego
(57) Tarczownicowo-wieloprętowa struktura nośna składa się z konstrukcyjnych szybów /1/komunikacyjno-instalacyjnych i układów wieloprętowych. Układy wieloprętowe złożone są z prętów
pionowych / 4 / , prętów poziomych zewnętrznych
/ 5 / i prętów wewnętrznych /6/. Pręty mają w
przekroju kształt profilowy.
/l2 zastrzeżeń/

4(51) E04B

l/80

(54) Mata izolacyjna
(57) Mata składa się z nieparzystej ilości warstw
/l/ odpadowych materiałów włókienniczych i innych materiałów izolacyjnych, które połączone są
poprzez klejenie lub zszywanie, oraz z warstw parzystych / 2 / wykonanych z włókien chemicznych w
postaci rozluźnionej lub pociętej, z pyłów włókienniczych odpadowego włókna szklanego, odpadów
gumowych, resztek tkanin jutowych w dowolnych
proporcjach spajanych klejem lub masą asfaltową.
Powierzchnia maty pokryta jest masą asfaltową,
na którą nałożona Jest warstwa piasku krzemowego
wtłoczona w miękkie podłoże maty.
/I zastrzeżenie/

A1(21) 279977
A1(21) 278368

(22) 89 06 12

(22) 89 06 12

4(51) E04B 1/342

(75) Trześniak Cezary, Lublin
(54) Ramowa konstrukcja dwunawowa
(57) Ramowa konstrukcja dwunawowa składa się z
rygla /l/, słupów skrajnych / 2 / i słupa środkowego /5/ a rygiel /1/jest podparty zastrzałami
/3/ w odległości do 0,50 rozpiętości nawy.
/4 zastrzeżenia/

A1(21) 280095

(22) 89 06 19

4(51) E04B 2/l4

(75) Solarz Władysław, Kraków
(54) ściany zewnętrzne warstwowe ze strukturalnymi łącznikami międzywarstwowymi z małowymiarowych elementów betonowych
(57) ściany zewnętrzne warstwowe, ułożone są z
elementów /Ld, Lu/ tworzących warstwę zewnętrzną i warstwę wewnętrzną.
Element do utworzenia ścian ma w przekroju poziomym kształt kątownika.
/2 zastrzeżenia/
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go do formy /2/ i wypełnia powstałą szczelinę
betonem.
/3 zastrzeżenia/

A1(21) 280216

(22) 89 06 22

4(51) E04B

I/IB

(75) Trześniak Cezary, Lublin
(54) Konstrukcja ramowa jednospadowa
(57) Konstrukcja ramowa posiada rygiel /1/do
którego zabudowany jest ściąg /3/ o osi załamanej, połączony jednym końcem z węzłem podporowym
/ 4 / rygla /l/, zaś drugim końcem połączony jest
z ryglem /1/ za pomocą wspornika /5/. Rozpora
/ 6 / ustawiona jest pod kątem do pionu mniejszym
od 90 , a łącze napinające /1/ usytuowane jest
między wspornikiem /5/, a miejscem załamania
osi ściągu /3/.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 279990

(22) 89 06 14

4(51) E04C 1/40
B28B 1/30

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Kozłowski Lech
(54) Cienkościenny element ocieplony i sposób
jego formowania
(57) Cienkościenny element ocieplony, złożony
z rdzenia i warstwy betonowej na ścianach bocznych, charakteryzuje się tym, że rdzeń /1/ ma
kształt ostrosłupa ściętego lub prostopadłościanu.
Sposób polega na tym, że najpierw formuje się
rdzeń ocieplający /1/, a następnie wkłada się

A1(21) 280177

(22) 89 06 21

4(51) E04G 1/06
E04G 7/02

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki
Remontowej Energetyki, Wrocław
(72) Swięściak Henryk, Kumor Władysław, Jędo
Adolf, Leda Alfred
(54) Rusztowanie stojakowe rozbieralne
(57) Rury pionowe /1/ rusztowania w miejscu ich
skrzyżowania pod kątem prostym z rurami poziomymi /3/ połączone są ze sobą złączem krzyżowym
stałym l5l składającym się z dwóch korpusów /10/
obróconych względem siebie o kąt 90 i umieszczonych jeden nad drugim a połączonych sztywno
spoiną łączącą ich obudowy dolne /l3/, przy czym
każdy z korpusów /10/ składa się z obudowy górnej / / 2 / i obudowy dolnej //3/zaopatrzonych w
obejmy krzyżowe /19/ i połączonych ze sobą z jednej strony nierozłącznie sworzniem /l4/, a z drugiej strony rozłącznie śrubą uchylną /15/ z podkładką /16/ i nakrętką dociskową /17/. Elementy
rurowe /1/ służące jako stężenie /1/ rusztowania łączy się z rurami pionowymi / 2 / za pomocą
złącz krzyżowych obrotowych /6/ składających się
z dwóch korpusów /10/ umieszczonych równolegle
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jeden nad drugim i połączonych obrotowo na sworzniu łączącym ich obudowy dolne /l3/.
/3 zastrzeżenia/

lega na tym, że zestawia sią elenenty o różnych
k s z t a ł t a c h zwymiarowane według modułu o s t a ł e j
wielkości.
/2 z a s t r z e ż e n i a /

A1(21) 280229

A1(21) 280042

(22)

89 06 23

4(51} E04G 21/12

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im.J.Gagarina,
Zielona Góra
(72) Matysiak Antoni
(54) Sposób zakotwienia elementów rozprężających
konstrukcje budowlane
(57) W sposobie pomiędzy rozprężającym konstruk
cję elementem / 2 / , a wywołującym rozprężenie
elementem /3/ umieszcza się ruchomy element / 4 / .
Element ten przemieszcza się wzdłuż osi rozpręża
nej konstrukcji, a następnie pomiędzy ruchomym
elementem / 4 / i uprzednio do konstrukcji przy
twierdzonym elementem /5/ umieszcza się dystanso
wy element /6/, który łączy się trwale z elemen
tem / 4 / i konstrukcją /l/.
/l zastrzeżenie/

(22) 89 06 15

4(51) E04H 3/22

(75) Sajko Jerzy, Warszawa
(54) Sposób budowania dekoracji w szczególności dekoracji stanowiących budowle
(57) Sposób budowania dekoracji., w szczególności dekoracji stanowiących budowle do filmu, telewizji, teatru, widowisk itp, polega na tym, że
stosuje się elementy wyposażone w komory, do
których wprowadza się media takie jak woda, materiały sypkie, powietrze lub inne gazy, materiały pirotechniczne, w zależności od zamierzonego
efektu wizualnego i/lub dźwiękowego.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 279961

(22) 89 06 13

4(51) E05B 65/14

(75) Szynczak Bogdan, Ewertowski Janusz,
Warszawa
(54) Zamek

A1(21) 283318

(22) 90 01 15

5(51) E04G

l/OO

(75) Gronowski Ryszard, Grańsk

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie szybkiego
i wygodnego zamykania burt pojazdu.
Zamek charakteryzuje się tym, że rączka /£/'
jest osadzona obrotowo w korpusie /4/ i wyposażona jest w kołek oporowy /1/ o długości większej
niż odległość osi obrotu /Y/ rączki /6/ od ucha,
usytuowany prostopadle do osi obrotu /Y/ rączki
tak,aby ucho znajdowało sic pomiędzy kołkiem /1/
a podstawą.
/l zastrzeżenie/

(54) Szybko montujące rusztowanie z ruchomym
prostopadle do budynku pomostem
(57) Rusztowanie składa się z masztu /1/i masztu / 2 / , między którymi usytuowany jest poprzez
pionowy układ napędzający / 4 / i prowadnice ruchomy pomost /3/. Poziomy ruch pomostu /3/zapewnia odrębny układ napędowy. /I zastrzeżenie/

A1(21) 280142

(22) 89 06 20

4(51) E05B 49/02

(75) Wasielewski Jacek, Wrocław
(54) Zamek elektroniczny otwierany kluczem
A1(21) 280035

(22) 89 06 15

4(51) E04H

3/22

(75) Sajko Jerzy, Warszawa
(54) Sposób budowania dekoracji
(57) Sposób budowania dekoracji, w szczególności do filmu, telewizji, teatru lub widowisk, po-

(57) Zamek zawiera klucz /1/współpracujący z
czytnikami /1/, l3l, przerzutnik /4/, układ podtrzymania /5/, licznik /6/, bramkę EX-OR oraz
układ kodowania
/7/.
/l zastrzeżenie/

Nr

26 /444/ 1990

BIULETYN URZÇDU PATENTOWEGO

k9

stanowi połowę środkowego płata i ma tylko jedną pobocznice /6/. Podstawy przyociosowych płatów łączą się z podstawami środkowych płatów,
zaś ich górne krawędzie /1/ łączą się wzajemnie.
Pobocznice /5, 6/ pełnią funkcję klinów łamiących względem szczeliny wyfrezowanej przez noże
/8Ž mocowane do górnych krawędzi /1/ płatów,
/3 zastrzeżenia/

A1(21) 280068

(22) 89 06 16

4(51) E21B 10/02

(75) Kucharski Jerzy, Warszawa
(54) Wiertnica rdzeniowa do wiercenia długich
otworów w murach
(57) Wiertnica rdzeniowa do wiercenia długich
otworów w murach składająca się z wiertła koronowego z płuczką i łoża z przesuwanym napędem
wiertła, charakteryzuje si^ tym, że wiertło rurowe /1/ umocowane jest przelotowo w przynajmniej dwóch uchwytach samocentrujących / 3 / napędu / 4 / .
/l zastrzeżenie/

A1(21) 281229

(22) 89 08 29

5(51) E21D 23/06

(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji,
Automatyzacji i Elektroniki Górniczej
"POLMAG-EMAG" - Fabryka Zmechanizowanych
Obudów Ścianowych "FAZOS",
Tarnowskie Góry
(72) Rurański Jerzy, Jany Krystian, Anczok
Hubert, Kwieciński Jerzy
(54) Górnicza obudowa zmechanizowana

A1(21) 279498

(22) 89 05 16

4(51) E21C

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego
"Chwałowice", Rybnik
(72) Knyć Józef, Błażewicz Andrzej, Blochel
Helmut, Orchel Stanisław, Jawień
Krzysztof, Kanią Marian, Mańka
Bogusław, Fraczek Sylwester
(54.) Organ urabiający kombajnu ścianowego
(57) Organ ma do piasty /1/mocowane w dwóch
rzędach przestrzenne płaty z urabiającymi nożami /8/. Środkowy płat jest płaszczyzną przestrzenną, którą tworzą; równoramienny trójkąt
oraz dwie stożkowe pobocznice /5, 6/, ułożone
wyobleniami przemiennie względem trójkąta, począwszy od Jego ramion. Wierzchołki stożkowych
pobocznic /5, 6/ pokrywają się z wierzchołkami
podstaw trójkąta, zaś linie podstaw tych pobocznic tworzą górną krawędź /1/ płata, przy czym
środkowe płaty łączą się końcami górnych krawędzi /1/. Natomiast każdy przyociosowy płat /2/

(57) Obudowa ma stropnicę /1/, w której koniec
/7Ż górnej płyty odsunięty j e s t od przegubu / 2 /
łączącego stropnicę /1/z osłoną odzawałową / 3 /
o wielkość /4/ stanowiącą l / 4 do l/2 odległości
/ B / pomiędzy przegubem /1/ a gniazdami stojakowymi /11/. Stojaki hydrauliczne /4/ są odsunięte
od uchwytu / l 2 / mocującego siłownik stropnicowy
/ 5 / , a wielkość Id stanowiąca nie mniej niż l / 5
odległości / B / pomiędzy przegubem / 2 / a gniazdami stojakowymi
/11/.
Ik zastrzeżenia/
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Al(21) 283740 (22) 90 02 08

5(51) E21D 23/06

A1(21) 285609

(22) 90 06 12

5(51) E21D 11/15

(71) BOGDANKA Kopalnia Węgla Kamiennego
w Bogdance, Puchaczów
(72) Limburski Tadeusz, Głuch Piotr, Stachowicz
Stanisław, Sentkiewicz Janusz
(54) górnicza obudowa odrzwiowa

(71) POLMAG-EMAG Przedsiębiorstwo
Mechanizacji, Automatyzacji Elektroniki
Górniczej, Fabryka Zmechanizowanych
Obudów Ścianowych FAZOS, Tarnowskie
Góry
(72) Ruieński Jerzy, Jany Krystian, Anczok
Hubert, Kwieciński Jerzy, Korzeniowski
Szczepan

(57) Obudowa ma w połączeniu /4/ łuków / l , , 2 , 3/
korytkowych odcinek podatności / A s / znajdujący
się po lewej lub prawej stronie w połączeniu /4/
oraz odcinek podatności / A z/ łuku zewnętrznego /1/ t który znajduje się po przeciwnej stronie
w połączeniu /4/ w stosunku do odcinka podatnośc i / A s / , a odcinek podatności / .A w? łuku
wewnętrznego /3/znajduje się zawsze w środkowej
części w połączeniu
/4/.
/3 zastrzeżenia/

(54) Tylny łącznik spągnicy dzielonej
(57) Tylny łącznik /l/ sworzniami /3/ przymo
cowany do płóz /4/ spągnicy ma odsądzenia /5/,
do których przymocowane są boczne prowadniki
/6/ ograniczające belką przesuwną /12/. Pomię
dzy bocznymi prowadnikami /6/ osadzony jest po
ziomy prowadnik /9/. Wszystkie prowadniki
/6 i 9/ podparte są żebrami /8 i 10/.
/5 zastrzeżeń/

DZIAŁ

F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE;
TECHNIKA MINERSKA
A2(21) 284330

(22) 90 03 14

5(51) F01C

l/00

(75) Synoś Jacek, Rzeszów
Maszyna z obrotowym tłokiem
(57) Maszyna j e s t przeznaczona do sprężania lub
przetłaczania płynów, gazów albo pracująca jako

silnik spalinowy. Maszyna ma obrotowy tłok ^3/
zaopatrzony w przelotowe wycięcie /4/, w których usytuowany jest fragment /5/ wału napędowego /6/, przy czym obrotowy tłok /3/ i wał napędowy /6/ połączone są z sobą tak, że są względem siebie na określonej długości zwykle ograniczonej także wewnętrznymi ściankami obrotowego tłoka / 3 / przesuwne w kierunku prostopadłym do osi obrotu /1/ wału napędowego /6/.
/10 zastrzeżeń/

Al(21) 280052

(22) 89 06

14

4(51) F01P ll/l0

(75) Haremski Marek, Kornik
(54) Urządzenie do regulacji przepływu po
wietrza przez chłodnicę silnika samochodo
wego
(57) Urządzenie ma elastyczną przysłonę /1/ nawiniętą na bęben /1/ ©bracany mechanizmem sprężynowym. Czopy /5/ bębna /2/ są ułożyskowane w
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przestawnej obejmie /8/, która jest przyłączona do napędowego cięgna /10/. Krawędź płaskiego pasma przysłony /1/ jest zamocowana nieruchomo przy dolnej części chłodnicy /3/. Obejma
iBl ma poprzeczne ramię prowadzące /15/, którego rolka /l6/ styka się z pionową prowadnicą
/17/, zamocowaną równolegle do powierzchni
chłodnicy /3/. Cięgno /10/ jest przyłączone do
mechanizmu suwakowego /12/. /3 zastrzeżenia/

A1(21) 278520

4(51) F02M
B01D
C02F
(75) Onyszczuk Bolesław, Międzyrzec Wlkp.

URZĘDU

A1(21) 279229
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( 2 2 ) 89 04 27

4(51)
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F02M
F02B

(75) świdowski Andrzej, Kalisz
(54) Napęd wirnika turbinki w zakresie pracy
TTlnika na biegu jałowym w układzie zasi
lania silników spalinowych
(57) Napęd wirnika mający łopatki napędzające
i pręty rozpylające, charakteryzuje się tym, że
zawiera odstojnik /1/ wypełniony siatką miedzianąFdo którego przymocowane są rurki l&, 10/ doprowadzające powietrze z komory silnika i gazy
spalinowe z komory korbowej silnika. Odstojnik
połączony jest rurką /4/ z obudową turbinki.
/l zastrzeżenie/

(22) 89 03 29

(54) Urządzenie do uzdatniania paliwa
płynnego oraz cieczy chłodzącej
(57) Urządzenie zawiera korpus /1/, w którym usytuowany jest stos magnetyczny zawierający magnesy trwałe /1/ i nabiegunniki
/ 3 / . W korpusie wbudowane są dwa niezależne
obwody przepływu uzdatnianych czynników.
Obwód cieczy chłodzącej stanowi kanał /5/
pomiędzy ścianą korpusu /l/, a stosem magnetycznym oraz króćce zasilający /6/ i odpływowy /7/. Obwód paliwa stanowi rura paliwowa /a/ w kształcie wężownicy o nieparzystej
liczbie zwojów.
/4 zastrzeżenia/

A1(21) 279479

(22) 89 05 13

4(51) F02M

(75) Marcinkiewicz Wiktor, Łódź
( 54) Wtryskiwacz silnika spalinowego
(57) Wtryskiwacz składa się z rurki /1/ o kształcie linii śrubowej umieszczonej w elemencie /2/

46

z materiału termoizolacyjnego. Rurka /1/ stanowi jednocześnie element grzejny zasilany ze źródła energii elektrycznej /3/. Paliwo dostarczane
przez pompą wtryskową odparowuje w trakcie przepływu przez wtryskiwacz.
/I zastrzeżenie/

Al(21) 280147

Nr 26 /444/ 1990

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(22) 89 06 20

4(51) F04B

doprowadzający /3/ czynnik roboczy, dodatkowo
połączony jest kanałem /9/ z cylindrem /1/ siłownika poprzez zawór zwrotny /11/.
/l zastrzeżenie/

47/06

(71) Leszczyńska Fabryka Pomp, Leszno
(72) Wowk Józef, Maćkowiak Jan
(54) Zespół osłonowy kompletnej pompy głębinowej
(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół osłonowy
kompletnej pompy głębinowej zwłaszcza pompy o
konstrukcji zwartej, w której część silnikowa
Jest połączona z częścią pompową za pomocą pojedynczego łącznika. Zespół osłonowy ma sito /1/
tworzące rozciętą, niepełną powierzchnię boczną
walca* zaopatrzoną wzdłuż obydwu krawędzi stanowięcych tworzącą powierzchni walcowej, w prostopadle usytuowane wzdłużne uszy /2 i 3/. Uszy /2
i 3/ są rozbieralnie połączone z wnękową» wzdłużną osłoną /10/ zasilającego przewodu /11/ silnikowej części /l2/ kompletnej pompy. Górna część
//3/wnękowej, wzdłużnej osłony /10/ jest zaopatrzona z obydwu stron w płaskie wysięgniki /14
i 15/, poprzez które jest rozbieralnie połączona
z korpusem /l6/ pompowej części /17/ kompletnej
pompy głębinowej. Sito /1/jest osadzone w gnieździe /20? utworzonym na cylindrycznej powierzchni łącznika /2l/.
/3 zastrzeżenia/

A1(21) 279901

(22) 89 06 10

4(51) F15B 15/22

(75) Ferenc Feliks Zaborów, Sosnowski Jacek,
Warszawa
(54) Siłownik o zmiennej prędkości tłoka
(57) Siłownik ma zastosowanie w urządzeniach
automatycznych sterująco-podających.
Siłownik charakteryzuje się tym, że kanał

A1(21) 279982

(22) 89 06 12

4(51> F15B 13/02

(71) Fabryka Maszyn Budowlanych
"BUMAR-FAMABA", Głogów
(72) Lisowski Edward, Szewczyk Kazimierz,
Kasprzyk Krzysztof, Łasica Ryszard,
Sławek Franciszek
(54) Dwupoziomowy regulator stałej mocy zaśilanla układu hydraulicznego
(57) Wynalazek dotyczy wielopompowego zasilania
układu hydraulicznego maszyny budowlanej i rozwiązuje zagadnienie samoczynnego odłączenia zasilania jednej z pomp i odciążenia silnika napędowego, w przypadku przekroczenia zadanego ciśnienia roboczego, oraz zabezpieczenia przed ponownym niekontrolowanym załączeniem odłączonej
pompy.
Dwupoziomowy regulator charakteryzuje się tym,
że pomiędzy dwustopniowy przelewowy zawór /i i
II/, a elektromagnetyczny rozdzielacz /IV/ wbudowany jest suwakowy logiczny zawór /III/ mający
korpus /l/ f w którym osadzony jest suwak /2/ podparty sprężyną /3/ osadzoną w korku /4/, pod którym znajduje się komora /5/, a z drugiej strony
suwaka /2/ usytuowane jest doprowadzające z DOfr
py /P2/ sygnał ciśnienia oleju przyłącze /6/,
pod którym utworzona jest komora /7/, przy czym
w suwaku I2I wykonany jest współosiowy otwór I&J
łączący komorę / 5 / za pomocą promieniowych otwo-
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/9/ z podtoczeniem na walcowej powierzchni
tworzącym komorę /1O/, obok której od strony
sprężyny /3/ wykonane jest drugie podtoczenie
stanowiące komorę /13/, natomiast w korpusie
/1/ wykonane są otwory /l2, 14, 15/ umożliwiające współpracy logicznego zaworu /lii/ z elektromagnetycznym rozdzielaczem /XV/ oraz otwory
/11, 16, 17/, łączące ze wstępnym przelewowym
zaworem
/11/,
/l zastrzeżenie/

A1(21) 280051

(22) 89 06 14

4(51) F16B 25/02

(75) Prełowski Jerzy, Chełmno

A1(21) 280689

(54) Wkręt do drewna samogwintujący

(61) 256448
(71) Polska Akademia Nauk
Instytut Maszyn Przepływowych, Gdańsk
(72) Gwiżdż Tadeusz, Ciupidro Wacław, Małek
Henryk, Dąbrowski Stanisław., Stankiewicz
Zenon

(57) Wkręt charakteryzuje się tym, że gwint na
pręcie /1/ walcowym stanowi wycinek łuku okręgu połączony z wycinkiem łuku okręgu o mniejszym
promieniu. Wkręt ma część skrawającą w postaci
stożka ściętego połączonego ze stożkiem. Na
części stożkowej i na walcowej powierzchni gwintowanej wkrąta nacięte są trzy rowki /5/ wiórowe kształtujące główne krawędzie /6/ skrawające
i pomocnicze krawędzie /1/ skrawające.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 280026

(22) 89 06 13

4(51) F16C 43/00
H05B
6/06

(71) Policealne Studium Zawodowe
Energetyki o Specjalności

Elektroenergetyka w Jaworznie,

Jaworzno
(72) Krawczyk Grzegorz, Kluba Artur
(54) Urządzenie do nagrzewania łożysk
metodą indukcyjną
(57) Urządzenie składa się z karkasu /1/, na
którym nawinięte Jest uzwojenie pierwotne transformatora /3/, ze zwory IZl nad obudową /6/
oraz z przylegającego do łożyska /4/ czujnika
regulatora temperatury nagrzewania /5/.
/l zastrzeżenie/

(22) 89 05 05

5(51) F16D 33/02

(54) Sprzęgło hydrokinetyczne o zmiennej
charakterystyce rozruchowej
(57) Sprzęgło ma uszczelnienie stykowe / 6 / osłony wirującej / 3 / w stosunku do korpusu nieruchomego / 5 / , które to uszczelnienie / 6 / w czasie
pracy sprzęgła w wyniku działania siły odśrodkowej tworzy szczelinę, przy czym układ zasilania
cieczą roboczą ma regulator napełnienia początkowego sprzęgła zawierający przelew /öl umieszczony na przewodzie odprowadzającym z możliwości:
zmiany wysokości jego umieszczenia.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 280231

(22) 89 06 23

4(51) F16G 3/10
B65G 15/34

(71) Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla
POŁUDNIE Kopalnia Węgla Kamiennego
Borynia, Jastrzębie
(72) Myrczek Jan, Hau Ryszard, Dembnicki
Stanisław, Kuczera Alojzy, Kiwic Andrzej
(54) Wzmocnione złącze taśm transporterów,
zwłaszcza węglowych w podziemiach
kopalń
metanowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie połączenia końców taśm transporterowych z tworzyw sztucznych względnie gumowych z przekładkami tkaninowymi bezpośrednio w podziemiach kopalń głębinowych
z
zagrożeniem
metanowym.
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Wzmocnione złącze ma wycięte odpowiednio w sposób równoległokształtny schodkowy o krawędziach
równoległych bieżniki górne /2a, 3a/ i bieżniki
dolne /2b, 3b/ oraz przekładki tkaninowe /2c, 2d,
2e/ i /3c, 3d, 3e/ taśmy /2, 3/ połączone odwróconymi końcami z wycięciami o zwierciadlanym odbiciu i zespojone ze sobą warstwą szybkowiążącej
mieszaniny klejowej, która stanowi jedną część
substancji klejowej o zawartości 65% wagowych żywicy epoksydowej, 159i wagowych proszku gaśniczego, 159Í wagowych trójtlenku antymonu, 596 wagowych
chloroparafiny i 5# wagowych barwnika, oraz dwie
części wagowe plastyfikatora PAC. Na zewnątrz
tego złąoza taśm transporterowych / 2 , 3/ szybkowiążąca mieszanina klejowa wypełnia wycięcia
bieżników górnych /2a, 3a/ i bieżników dolnych
/2b, 3b/ wraz z zewnętrzną powierzchnią górnych
i dolnych przekładek tkaninowych /2c, 3c/ i /2e,
3e/, tworząc elastyczną powłokę zewnętrzną, która łączy bieżniki /2a, 3a/ i /2b, 3b/ tych taśm
transporterowych /2, 3//l zastrzeżenie/

A1(21) 280734
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(22) 89 07 21

A1(21) 285950

(22) 90 07 04

5(51) F16J 15/54

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im.
Stanisława Staszica, Kraków
(72) Ochoński Włodzimierz
(54) Wielostopniowe uszczelnienie ferro-.
magnetyczne
(57) Uszczelnienie zawiera osadzone w komorze
dławnicowej nabiegunniki / I , 2/ z wielokrawędziowymi powierzchniami / 3 / , oddzielone spolaryzowanymi magnesami trwałymi / 4 / . W przestrzeniach
pierścieniowych pomiędzy nabiegunn. karni / l , 2/,
pod magnesami trwałymi /4/ są usytuowane kołnierze / 5 / t u l e i / 6 / osadzonych na wale /7/. Powierzchnie czołowe kołnierzy / 5 / są skojarzone
poprzez ciecz ferromagnetyczną z wielokrawędziowymi powierzchniami / 3 / nabiegunników / l , 2 / . w
tulejach / 6 / i nabiegunnikach / l , 2 / znajdują sie
pierścienie uszczelniające / 8 / . / I zastrzeżenie/

5(51) F16H 3/06

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin
(72) Kacalak Wojciech, Derkach Andrzej,
Tatoń Jerzy
(54 ) Przekładnia ślimakowa bezluzowa
(57) Przekładnia ma dwa ślimaki /l, 2/ o przeciwnym kierunku zwojów, usytuowane równolegle
obok siebie i sprzężone ze sobą za pomocą przekładni zębatej bezluzowej znajdującej się pomiędzy wałkami /7, 8/ tych ślimaków.
Każdy z dwóch ślimaków /l, 2/ zazębiony jest z
jedną osobną ślimacznicą. Obie te ślimacznice
osadzone są nieruchomo na wspólnym wale. Co najmniej jeden z tych ślimaków ma mechanizm do osiowej regulacji położenia.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 279983

(22) 89 06 12

4(51) F16K 49/00

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji
Produkcji Zwierzęcej "Meprozet", Gdańsk
(72) Stążała Stanisław, Rzechuła Jerzy,
Pielak Anna, Rudowski Jan, Kobierski
Mirosław, Matuszkiewicz Andrzej,
Durkiewicz Teodozy, Sochalski Zbigniew
(54) Osłona termoizolacyjna zaworów i sposób
j e j otrzymywania
(57) Osłona składa się z dwóch jednakowych części walcowo-płaskich / 2 , 2 ' / mających po jednej
stronie prostokątne wybrania / ě / , przy czym w
ściankach płaskich / 2 ' / ma osadzone półpanewki
/ 4 / z pogrubionymi kołnierzami / 5 / zwróconymi
na zewnątrz osłony i wyposażonymi w półkoliste
wybrania na obwodzie tych kołnierzy. Wszystkie
części związane są zewnętrzną powłoką izolacyjną /3/ z twardej pianki poliuretanowej.
Sposób polega na tym, że formę dla części
/ 2 , 2'7 napełnia się warstwowo sprasowywaną mieszaniną diatomitu i szkła wodnego w stosunku
4 : 1 , względnie sprasowanej lub granulowanej wełny mineralnej i szkła wodnego w stosunku 1:1. W
momencie formowania ścianki / 2 ' / dołącza się półpanewkę /4/ z pogrubionym kołnierzem / 5 / zwróconym na zewnątrz formy, wykonaną uprzednio znanym sposobem z bakelitu, ebonitu, t e k s t o l i t u ,
sprasowanej wełny mineralnej lub kauczuku s i l i -
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konowego i nadal sprasowuje s i ę do wypełnienia
owalnych wybrań /7/ w k o ł n i e r z u / 5 / . Następnie
formę odstawia s i ę na czas 1,5-3 godzin do
wstępnego sezonowania w temperaturze 18-28°C,
po czym część / 2 , 2 ' / odformowuje s i ę i o d s t a 
wia do dalszego sezonowania przez okres 48-96
godzin w warunkach o t o c z e n i a . Potem poddaje się
ją wygrzewaniu w temperaturze 150-220 C przez
czas 120-240 godzin.
Otrzymane w t e n sposób dwie c z ę ś c i / 2 , 2 ' /
wstawia s i ę z e t k n i ę t e wzdłuż krawędzi /1/ do
d r u g i e j formy i zalewa kompozycją p o l i u r e t a n o 
wą o g ę s t o ś c i 50-200 g/dm* i odczekuje s i ę do
momentu utwardzenia w p o s t a c i powłoki / 3 / , po
czym gotową osłonę odformowuje s i ę .
Iz z a s t r z e ż e n i a /

A1(21) 280014

(22) 89 06 13
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tym połączone za pomocą przewodów rurowych /28
i 29/ z kanałami sterującymi /13 i 14/ w korpu
sie zaworu organu wykonawczego. Podobnie komory ifcad-grzybkowe /25 i 26/ są połączone za pomocą prze
wodu rurowego /30/ z komorą nad przeponą /6/ lub
grzybkiem zaworu organu wykonawczego. Długość
przewodów /28, 29 i 30/ jest tak dobrana, aby
temperatura czynnika przepływającego tymi przewo*dami uległa obniżeniu do wartości nie mającej
wpływu na wadliwe funkcjonowanie lub obniżenie
trwałości zespołu sterującego. Obudowa /24/ su
waków /17 i 19/ może przyjmować dwa podstawowe
położenia umożliwiające dwa rodzaje pracy zawo
ru pod napięciem: zawór zamknięty lub zawór ot
warty.
/3 zastrzeżenia/

4(51) F16K 29/00

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Armatury
Przemysłowej, Kielce
(72) Śliwski Stanisław, Nowak Jerzy, Prokop
Andrzej
(54) Przyrząd do docierania powierzchni
uszczelniających zaworów
(57) Przyrząd umożliwia docieranie siedliska,
grzyba, a także wzajemne docieranie grzyba z
siedliskiem zaworu, zwłaszcza zaworów bezpieczeństwa.
Przyrząd składa się z tulei centrującej /6/ lub
oprawy, w której osadzona jest obrotowo tuleja
mimośrodowa / 3 / i zespół docierający. Tuleja mimośrodowa /3/ obracana jest pokrętłem /1/poprzez zabierak / 2 / .
/2 zastrzeżenia/
A1(21) 280136

(22) 89 06 22

4(51) F16L 59/00

(71) Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i
Samochodowej, Sulejówek
(72) Fret Józef, Grzegolec Eugeniusz
(54) Osłona termiczna lufy armaty
(57) Osłona termiczna lufy armaty zbudowana jest
z segmentów, z których każdy składa się z obudowy /1/mocowanej na lufie w podstav/ach / 3 / za pomocą obejm / 4 / łączonych śrubami /5/, ponadto poA1(21) 280197

(22) 89 06 23

4(51) F16K 3l/O6

(75) Glinka Jan, Warszawa; Nisztela Mirosław,
Warszawa; Rydz Andrzej, Warszawa
(54) Zawór sterowany elektromagnetycznie
(57) Zawór złożony jest z organu wykonawczego
stanowiącego właściwy zawór przeponowy lub
grzybkowy oraz oddzielonego od niego zespołu
sterującego. Zespół sterujący ma elektromagnes
/15/,, którego zwora /l6/ jest połączona z suwakami /17 i 18/ wyposażonymi w grzybki /20 i 2l/,
zamykające lub otwierające kanały /22 i 23/ w
obudowie /24/ suwaków. Kanały /22 i 23/ są przy

50

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 26 /444/ 1990

siada w górnej części szczeliny Isl i dodatkowo
w dolnej części szczeliny /&/, przy czym szczeliny 19/ i / 8 / rozłożone są równomiernie na całej jej długości, a dolną część osłony stanowi
dodatkowo ekran przylegający do lufy.
Osłona zapewnia korzystniejsze warunki chłodzenia lufy nagrzewającej si^ podczas strzelania oraz powoduje częściową kompensację jej
ugięcia, pod wpływem własnego, ciężaru.
/I zastrzeżenie/

A1(21) 280192

(22) 89 06 23

4(51) F16L 59/12

(71) Pracownia Badawczo-Projektowa EPSON
Sp. z o . o . , Warszawa
(72) Kozakiewicz Krzysztof

( 54) Podpora integralna cieplnie, zwłaszcza
dla rurociągów
(57) Podpora integralna cieplnie zapewnia racjonalne podparcie okolic pionowego lub ukośnie
pionowego /nachylonego/ odcinka rurociągu ciepłowniczego. Podpora 121 stanowi konstrukcję posiadającą wspólną izolację cieplną / 3 / wraz z częścią rurociągu /1/, wspartą na fundamencie / 4 / .
/l zastrzeżenie/

A1(21) 280213

(22) 89 06 22

4(51) F23D 11/38

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Zembrzuski Mieczysław, Wanatowicz
Stanisław, Karcz Henryk
(54) Palnik do spalania paliwa płynnego
(57) Palnik jest zbudo-wany ze znanej głowicy /5/
z dyszami paliwowymi /8/ i rozpylającymi /1/ przymocowanej poprzez pierścień pośredni /11/ do Końcówki /2/ lancy /1/ za pomocą nakrętki dociskowej /16/. Dysze paliwowe /8/ mają otwory paliwowe /1O/ rozmieszczone na ich obwodzie w przekroju normalnym do oai tej dyszy i są rozmieszczone
równomiernie na jej obwodzie, a' otwór osiowy Isl
dyszy paliwowej I&7 leży w jednej osi z częścią
osiową /15/ otworu promieniowo^osiowego /l5/ w
pierścieniu pośrednim
/11/.
/4 zastrzeżenia/

A1(21) 279976

(22) 89 06 12

4(51) F21L 15/00

(75) Arabski Krzysztof, Bełchatów,
(54) Wielofunkcyjna latarka elektryczna
(57) W latarce znajduje się obwód główny /1/
i obwód pomocniczy /6/. W obwodzie głównym /1/
źródło prądu niższego napięcia lii jest połączone z włóknem niższego napięcia /4/ żarówki
dwuwłóknowej /5/. W obwodzie pomocniczym /6/
włókno wyższego napięcia /1/ żarówki /5/ jest
połączone z wyjściami /11/ umożliwiającymi połączenie z akumulatorem /l2/ lub innym niż
źródło prądu elementem elektrycznym. Z obwodu
głównego /1/ odchodzą boczne odgałęzienia do
połączenia tego obwodu /1/z obwodem pomocniczym
/6/.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 285323

(22) 90 05 24

5(51) F23H 9/10

(31) 89.06 852 (32) 89 05 25
(33) FR
(71) FOURS PICARD, RUETL-MALMAISON,. FR
(72) Le
Lan Andre,
Freitas
Jose
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(54) Ruszt rolkowy paleniska, w szczególności
do spopielania odpadów
(57) Ruszt zawiera ciąg rolek wprawianych w ruch
obrotowy, przy czym rolka ma szkielet w formie
klatki walcowej z podłużnicami /10/ o przekroju
w kształcie teownika umieszczony na tworzących
i okładziny zbudowane z zespołów / G / pierścieni,
rozdzielonych szczelinami nadmuchu powietrza do
palenia. Pierścienie podzielone są na segmenty
/l.11, 2.11, 3.11, 4.11, 5.11, 6.11/, /l.11',
2.11», 3.11', 4 . I V , 5.11', 6.11'/, o kształcie
łuku pomiędzy podłużnicami. Segmenty te zacze
pione z jednej strony za pomocą wybrania w ele
mencie prostopadłym do środnika teownika podłużnicy, mocowane są przez występy /1.128, 2,128,
3.128, 4.128, 5.128, 6.128/, /1.129, 2.129,
3.129, 4.129, 5.129» 6.129/ elementu przedziela
jącego /12/ umocowanego za pomocą śrub wzdłużnie
na podłużnicy. W ten sposób segmenty są zacze
pione z ograniczeniem przesuwania się w kierunku
osiowym, promieniowym i obwodowym w stosunku do
rolki.
/8 zastrzeżeń/

A1(21) 280149

(22) 89 06 20

A1(21) 280033
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(22) 89 06 15

4(51) F24F 1/04

(71) Centralny
Instytut
Ochrony
Pracy,
Warszawa; Zespół Ośrodków
Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego
"Zorpot", Gdańsk
(72) Dmowski Marian, Dukalska Helena,
Górczak Franciszek, Kacperski Tomasz,
wieczorek Stanisław, Wirski Władysław,
Zimnoch Edmund
(54) Układ do nawiewania powietrza.
zwłaszcza na gorące stanowiska robocze
(57) Istotę wynalazku stanowi taka konstrukcja
nawiewnika, Jego sposób umocowania do konstrukcji wsporczej jak też połączenie z resztą układu nawiewnego, która powoduje wypływ strumienia
powietrza o zmiennych w czasie prędkościach tak
co do kierunku jak i wartości i
Nawiewnik układu ma komorę wyrównawczą /8/,
w której dopływające powietrze napotyka na rozpraszacz /9/ znajdujący się pomiędzy wlotem /10/
nawiewnika a wyjmowalną ścianką /11/ z materiału przepuszczającego powietrze i oczyszczającego je z zanieczyszczeń.
Do komory wyrównawczej / 8 / od strony wyjmowalnej ścianki /11/ jest umocowana konstrukcja
wylotowa składająca się z ramy utworzonej z boków poziomych /l2/ i pionowych /l3/. W bokach
pionowych //3/znajdują się otwory stanowiące
łożyska dla czopów płetw kierujących /l6/.
Nawiewnik jest umocowany obrotowo do stałych
elementów wsporczych oraz elastycznie połączony
ze sztywnymi rurociągami i resztą układu nawiewnego.
/3 zastrzeżenia/

4(51) F23J 3/02

(71) Biuro Projektowo-Badaweze Budownictwa
Ogólnego "Miastoprojekt"-Wrocław",
Wrocław
(72) Marszałek Jan, Milcarz Hanna
(54) Sposób hydraulicznego odżużlania kotłów
i oczyszczania spalin z pyłów i
dwutlenku siarki
(57) Sposób hydraulicznego odżużlania kotłów i
oczyszczania spalin z pyłów i dwutlenku siarki
polega na tym, że wodę transportową z instalacji hydraulicznego odżużlania kieruje się do
instalacji oczyszczania spalin następnie regeneruje się wodorotlenkiem wapnia i jako ciecz
posorpcyjną kieruje się na osadnik żużla, gdzie
filtruje się ją przepuszczając Rrzez warstwę
żużla.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 284541

(22) 90 03 28

5(51) F23K 5/08

(75) Gajoch Artur, Kraków
( 54) Przygotowanie mieszanki paliwa z powietrzem do spalania
(57) Przygotowanie mieszanki następuje przez
podgrzanie paliwa ciekłego do temperatury
wrzenia, a uzyskane w ten sposób pary mieszane
są z powietrzem.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 280189

(22) 89 06 21

4(51) F24H l/40

(75) Ginter Jacek, Poznań
(54) Kocioł wodny centralnego ogrzewania
(57) Kocioł charakteryzuje się tym, że ma wewnątrz komory spalania / 2 / ekran wodny /9/ oraz
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zespół rur / 1 3 / . Ekran wodny /4/ ma postać poziomych rur umieszczonych po obu stronach ścian
bocznych w niewielkiej od nich odległości. Zespół rur //3/umieszczony j e s t poprzecznie do osi
kotła nieco poniżej ściany górnej / / 2 / na długości od ściany przedniej /10/ do wysokości
ściany tylnej
/11/.
/2 zastrzeżenia/

Al(21) 279929

(22) 89 06 08

4(51) F25D 13/00

(71) Zjednoczone Zakłady IGLOOPOL S.A.
Zakłady Przemysłowe "Igloopol",
Dębica
(72) Ćwiok Edward. Kwolek Ryszard, Podlasek
Robert
(54) Samochód izotermiczny z chłodnicą
akumulacyjną

A1(21) 280218

(22) 89 06 22

4(51) F25B 3/00

(71) Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu
Domowego POLAR, Wrocław; Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Zmechanizowanego
Sprzętu Domowego POLAR, Wrocław
(72) Patkowski Ryszard, Bożek Kazimierz,
Wróbel Jan, Piotrowski Bogdan,
Pietrzak Jerzy, Borsuk Andrzej,
Nabiereżnyj Anatolij, Ponomariow J u r i j
Aleksandrowicz, Płużnikow Oleg
Mikołajewicz, Woznyj Waleryj
Fiodorowicz, Mironienko J u r i j
Pawłowicz, Łomakin Mikołaj Piedorowicz

(57) Samochód ma zininochronną komorę oraz chłod
nicę akumulacyjną składającą sie z mocowanego na
zewnątrz agregatu chłodniczego /10/ oraz wężownicy zanurzonej w zbiorniku z ziębnikiem /8/,
montowanej wewnątrz komory. Na ściance pośred
niej /6/ osłaniającej zbiornik /8/ przymocowa
ne są dwa wentylatory /7/ wymuszające równomier
ny rozkład temperatury w całej przestrzeni ła
dunkowej.
/2 zastrzeżenia/

(54) Sprężarkowy agregat chłodniczy
(57) Sprężarkowy agregat ma kondensator / 2 /
podłączony do zbiornika pośredniego / 5 / przy
pomocy zamknięcia hydraulicznego / 4 / , a wewnątrz zbiornika / 5 / umieszczona j e s t co najmniej wlotowa część drugiej rurki łączącej / l 2 / ,
wylotowa część której wykonana została w postaci zamknięcia hydraulicznego połączonego z
wylotem urządzenia odcinającego / 6 / , przy czym
stosunek objętości wlewanej do układu chłodniczego dawki czynnika chłodniczego, przy warunkach normalnych, do objętości zbiornika pośredniego / 5 / od jego dna do górnego poziomu drugiej rurki łączącej /12/ wynosi około 2-3, stosunek objętości kondensatora / 2 / do wskazanej
wyżej objętości wynosi około 3-4, stosunek
objętości wszystkich parowników do wskazanej
objętości wynosi około 7-9, a stosunek przelotowości drugiej rurki łączącej / l 2 / do przelotowości otwartego urządzenia odcinającego / 6 /
wynosi około 1-2, natomiast stosunek czasu uzyskiwania wysokotemperaturowego poziomu chłodu
w każdym cyklu wynosi około 1-5.
/ l zastrzeżenie/

A1(21) 280214

(22) 89 06 22

4(51) F28D 5/00

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Pawlus Józef, Stefanicki Andrzej
(54) Cyklonowy wymiennik ciepła
(57) Cyklonowy wymiennik ciepła charakteryzuje
się tym, że w zbiorniku /1/ czynnika ogrzewane-
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go posiada cyklon /1/ mający trzy pionowo usytuowane o różnych średnicach przegrody; wewnętrzną /8/, środkową /l2/ i zewnętrzną /l6/,
przy czym przestrzeń między przegrodami: wewnętrzną /8l i środkową /12/ jest wypełniona
czynnikiem ogrzewanym znajdującym się w zbiorniku /1/, z tym, że górne krawędzie /13, 17/
przegród, zewnętrznej /l6/ i środkowej /12/
oraz dolne krawędzie /l0, 14/ przegród; wewnętrznej /8/ i środkowej llZl są szczelnie połączone odpowiednio najkorzystniej poziomymi
przegrodami /20, 21/, a krawędź dolna /l8/
przegrody zewnętrznej /l6/ jest połączona
szczelnie z górną krawędzią /23/ stożka zsypowego /22/. Zanieczyszczone spaliny są doprowadzane i odprowadzane króćcami /6, 25/, a czynnik ogrzewany króćcami, dolotowym /26/ i wylotowym /5/.
I h zastrzeżenia/

A1(21) 279962

(22) 89 06 13
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batki /53/ usytuowany na osi spustu /52/ i zazębiający sie z zębatką /44/.
Na kurku /28/ wykonany jest wystąp, który sprzęga kurek /28/ z urządzeniem zapadkowym /41/.
Bezpiecznik /57/ ma otwór stanowiący łożysko
dla przełącznika /25/.
/4 zastrzeżenia/

4(51) F41D 7/02
F41D 11/10

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "RADOM",
Radom
(72) Styczyński Krzysztof, Szpaderski
Bohdan, Białczak Bogusław
(54) Karabinek automatyczny
(57) Karabinek automatyczny z wbudowanym mechanizmem przerywacza serii ma przytrzymywacz zę-

DZIAŁ

G

FIZYKA
A1(21) 279099

(22) 89 04 25

4(51) G01B

(71) Zakłady Kineskopowe UNITRA-POLKOLOR,
Zakład Kineskopów Kolorowych,
Piaseczno;
Towarzystwo Produkcyjno-Handlowe
Spółka z o.o. PELTRON, Warszawa
(72) Berkieta Marian, Białas Józef, Kurlanc
Marek, Samulski Józef
(54) Transformatorowy przetwornik przemieszczeń liniowych
(57) Przetwornik ma dodatkowe uzwojenie sterujące / L 4 / oraz układ elektroniczny w posta-

ci detektora synchronicznego /DS/. Z wejściami
sterującymi /S1, S2/ detektora /DS/ są połączone końce uzwojenia sterującego / L 4 / , zaś końce
różnicowego uzwojenia wtórnego / L 2 , L3/ są połączone z wejściami zmiennoprądowymi /Wl, W2/
detektora synchronicznego / D S / .
12 zastrzeżenia I

A1(21) 279978

(22) 89 06 12

4(51) G01C 23/00

(71) Przedsiębiorstwo Projektowania i
Wyposażania Zakładów Przemysłowych
"PROMEL", Gliwice
(72) Tyma Antoni, Wojnar Józef
(54) Tarcza dewiacyjna
(57) Tarcza dewiacyjna charakteryzuje się tym,
że w osi obrotu platformy /1/ na fundamencie spoczywa czop /3/, na który jest nasadzona tuleja
wewnętrzna łożyska hydrostatycznego /2/ połączona obrotowo z tuleją zewnętrzną łożyska, związaną bezpośrednio z platformą /1/, do której to
platformy /1/ przytwierdzony jest silnik hydrauliczny /6/ mający na wale roboczym koło zębate
/1/ współpracujące z wieńcem zębatym /8/ umieszczonym na fundamencie wokół trajektorii osi silnika hydraulicznego /6/, przy czym silnik hydrauliczny /6/ połączony jest przewodami hydraulicz-
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nymi poprzez jednostronne zawory dławiące /9/ i
rozdzielacz hydrauliczny /10/ z górną komorą
utworzoną przez odsądzenia między wewnętrzną i
zewnętrzną tuleją łożyska, zaś górna komora kanałem pionowym wykonanym w wewnętrznej tulei i
przewodem zasilającym /17/ poprzez zawór zwrotny /11/ i filtr wysokociśnieniowy /13/, łączy
się z pompą /l4/ oraz przewodem ssącym poprzez
filtr ssawny /l2/ ze zbiornikiem hydraulicznym
/l6/. Przewód zlewowy /18/ łączy rozdzielacz
hydrauliczny /10/ z dolną komorą łożyska hydrostatycznego utworzoną miedzy wewnętrzną i zewnętrzną tuleją łożyska i poprzez pionowy kanał
zlewowy oraz przewód zlewowy /18/ połączony
jest ze zbiornikiem hydraulicznym /16/.
/4 zastrzeżenia/

analogowego położenia / 5 / podawane są do rejestratora / 7 / pracującego w układzie współrzędnych płaskich.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 280037

(22) 89 06 15

4(51) G01L 5/00
G01G 3/14

(71) Przedsiębiorstwo

Innowacyjno-Wdrożeniowe "MEDICAT",
Warszawa
(72) Kacprzak Kazimierz, Gizmajer Andrzej,
Lisowski Andrzej, Żakowicz Andrzej

(54) Tensometryczny przetwornik siły
(57) Tensometryczny przetwornik siły zawiera
element sprężysty /1/ zamocowany w podstawie
oraz układ mostkowy utworzony z połączonych
tensometrów /3/ i / 4 / oraz rezystorów /5/. Element sprężysty /1/ma postać belki poziomej,
której część środkowa jest ukształtowana tak,
że tworzy układ prostowodowy z czterema przegubami /1/. W obrębie przegubów /1/ na zewnętrznych powierzchniach belki umieszczone są
tensometry /3/ połączone w układzie mostkowym.
W osi symetrii elementu sprężystego /1/ umieszczone są dodatkowe tensometry / 4 / .
Ii zastrzeżenia/

A1(21) 280043

(22) 89 06 14

4(51) G01D 5/56

(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin
(72) Zakrzewski Bogusław, Haberek Janusz
(54) Sposób wyznaczania pól, szczególnie
temperatur i prędkości w strumieniu
przepływającego płynu oraz urządzenie
do wyznaczania pól, szczególnie
temperatur i prędkości w strumieniu
przepływającego płynu
(57) Sposób polega na tym, że w tej samej
chwili ustala się punkt w przestrzeni i przeprowadza pomiar chwilowej wartości pola w tym
punkcie. Punkt pomiaru jest przesuwany liniowo
w przestrzeni, a pomierzone wartości tych wielkości przetwarza się ciągle na sygnały elektryczne i rejestruje w układzie współrzędnych.
Urządzenie zbudowane jest z czujnika temperatury /1/i/lub czujnika prędkości /1/
umieszczonych na ramieniu /3/ sprzężonym z mechanizmem napędzająco-prowadzącym / 4 / i przetwornikiem analogowym położenia /5/. Sygnały z
czujników /l i 2/ oraz sygnał z przetwornika

Al(21) 280060

(22) 89 06 14

4(51) G01L 9/04

(75) S t r z e l e c k i Zbigniew, Gdynia;
Wiśniewski Zygmunt, Gdańsk-Wrzeszcz;
Rytlewski Mieczysław, Gdańsk; Jeszke
Eugeniusz, Gdynia
(54) Czujnik tensometryczny pomiaru c i ś n i e n i a
(57) Czujnik składa s i ę z cylindrycznego korpusu /1/ i osłony / 8 / zakończonej stożkowo. Kor-
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pus /1/ ma membranę /2/ z występem / 3 / skierowanym do wnętrza i dwa obwodowe rowki /1/. Do
wierzchu membrany / 2 / przytwierdzony jest tensometr / 4 / , którego końcówki połączone są z kablem
elektrycznym
/9/.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 280209

(22) 89 06 22

4(51) G01L

5/28

(71) Miejskie Przedsięb orstwo
Komunikacyjne, Łódź
(72) Zieliński Jerzy
(54) Sposób i układ do pomiaru siły znamionowej
hamulca szynowego
(57) Sposób polega na tym, że w polu magnetycznym wytworzonym przez cewkę elektryczną hamulca
szynowego, poprzez dodanie elektrycznej cewki
pomiarowej i powstające w niej wskutek samoindukcji siły elektromotorycznej, występujący strumień
magnetyczny jest mierzony podczas włączania lub
wyłączania hamulca.
Układ ma w odcinku główki / 6 / szyny wzdłużne
wybranie / 5 / z umieszczoną w nim elektryczną cewką /4/ pomiarową połączoną poprzez całkujący blok
/ 3 / i prostujący blok /2/ z pomiarowym miernikiem
/1/. Bloki / 2 , 3/ są połączone poprzez zasilacz
/1/ ze sterowniczym pulpitem /8/ z kolei połączonym poprzez dodatkowy zasilacz /l2/ z elektryczną
cewką /11/ hamulca.
/2 zastrzeżenia/

dują się zatr aski /6/ do mocowania glutenu /14/.
Na płytce /1/ umocowany jest korpus / 8 / z zawiasem l9l, osłoną, sworzniem /11/, ramieniem /l2/,
transoptorem /l5/, zapadką, zaczepem //3/do
rozciągania glutenu.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 280030

(22) 89 06 08

4(51) GOIN 33/10

(71) "Społem" CZSS Zakład Badawczy Przemysłu
Piekarskiego, Bydgoszcz
(72) Sadkiewicz Kazimierz, Banecki Henryk,
Zaborowski Stefan
(54) Zespół uchwytów do mocowania i rozciągania
glutenu, zwłaszcza w urządzeniach określa
jących jakość
(57) Zespół uchwytów charakteryzuje się tym, że
ma uchwyty /2/ złożone z korpusów, w których znaj-

(22) 89 06 13

4(51) G01N 23/02

(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji,
Automatyzacji i Elektroniki Górniczej
"POLMAG-EKAG", Ośrodek Badawczy
Elektrotechniki i Automatyki Górniczej,
Katowice
(72) Mirkowski Czesław, Jardel Leszek,
Majewski Andrzej
(54) Sposób pomiaru stężenia wybranych
składników materiałów
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru
stężenia wybranych składników materiałów, zwłaszcza w materiałach sypkich za pomocą metody radiometrycznej.
Cylindryczne naczynie pomiarowe zapełnia się
całkowicie próbką badanego materiału, mierzy się
całkowitą masę próbki i dokonuje się poniaru
osłabienia wiązki promieniowania, która w punktach zwrotnych ruchu, przenika przez korki lub
pokrywy, którymi zamyka się naczynie pomiarowe
z obydwu stron. Na podstawie wyniku pomiaru nasy próbki i promieniowania osłabionego przez naczynie z próbką wylicza sią masowy współczynnik
osłabienia promieniowania dla danej próbki materiału, a na podstawie tego współczynnika, w oparciu o równanie wzorcowania wyznacza się stężenie
wybranego składnika badanej próbki.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 280087
Al(21) 279936
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(22) 89 06 17

4(51) G01N 30/90

(71) Akademia Medyczna, Lublin
(72) Dzido Tadeusz
(54) Sposób i komora do rozwijania chromatogramów cienkowarstwowych
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie dostarczania eluentu do cienkiej warstwy adsorbentu w sposób prosty i przy minimalnym zużyciu rozpuszczalnika.
Istota sposobu polega na tym, że rozpuszczalnik w ilości potrzebnej do rozwinięcia co najmniej jednego chromatogramu umieszcza się w zbiorniku / 2 / o głębokości 0,5-2 mm korzystnie 1 mm
przykrytym przesuwna płytką /1/, natomiast płytkę z adsorbentem /4/ umieszcza się przesuwnie adsorbentem / 5 / do dołu, na wysokości równej wysokości brzegów zbiornika z eluentem, po czym prze-

56

suwa się płytkę z adsorbentem / 4 / do zbiornika
/ 2 / eluentu kontaktując Jej brzeg z eluentem i
w znany sposób prowadzi się proces rozwijania
chromatogramu. Eluent dzięki działaniu sił kapilarnych zwilża warstwę i powoduje rozwijanie
chromatogramów.
Wynalazek dotyczy także urządzenia.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 280227
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(22) 89 06 23

4(51) G01N 27/54
G01N 33/483

dzeń jest połączone z nieodwracającym wejściem
/4/ wzmacniacza /5/, zaś drugie wyprowadzenie
cewki /3/ jest połączone z jego odwracającym
wejściem /6/ korzystnie za pośrednictwem rezystora /1/. Zasilające wyprowadzenia l& i 9/
wzmacniacza /5/ są połączone z wyjściowymi z a ciskami /10 i 11/ dwójnika /l/ f przy czym jeden
z tych zacisków /10/ jest połączony, korzystnie
poprzez źródło napięcia polaryzującego /l2/, z
jednym z wyprowadzeń cewki /3/. Ponadto zacisk
/10/ jest połączony za pośrednictwem rezystora
/l4/ i cewki /15/ z niesymetrycznym wyjściem
//3/wzmacniacza /5/.
/3 zastrzeżenia/

(71) Politechnika Łódzka, Łódź
(72) Ludwicki Marek, Wawro Stanisław,
Dobrzycki Jan
(54) Urządzenie do badania aktywności
biologicznej mikroorganizmów
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że pomiarowy czujnik /1/jest wyposażony w dodatkową
depolaryzującą elektrodę /4/, przy czym wyjście
elektrody pomiarowej /2/ i wyjście elektrody odniesienia /3/ są dołączone do wejść pomiarowego
wzmacniacza /5/, którego wyjście jest połączone
z wejściem ekstremalnego detektora /6/, sterującego wskaźnikiem wyjściowym /1/. Na drodze
sygnału, z elektrody pomiarowej /2/ do wzmacniacza pomiarowego /5/, jest usytuowany elektroniczny przełącznik /8/, sterowany układem sterującym /9/, który to przełącznik / 8 / dokonuje
okresowego połączenia pomiarowej elektrody / 2 /
z jednym wyjściem generatora /10/, którego drugie wyjście jest połączone z depolaryzującą
elektrodą /4/ czujnika /1/. /l zastrzeżenie/

A1(21) 280141

(22) 89 06 20

4(51) G01R 15/08

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Ruszel Piotr
(54) Sposób i układ do zmiany zakresu pomiaru
przyrządu analogowego
(57) Układ ma na wejściu wzmacniacz NI o zmiennym wzmocnieniu, którego wyjście jest połączone
z jednym z wejść sumującego układu /WS/. Drugie
wejście sumującego układu /WS/ jest połączone z
układem /z/ sygnału odniesienia, natomiast wyjście sumującego układu /ws/ jest połączone poprzez układ przetwarzający /P/ ze wskaźnikiem
/M/. Przedmiotem wynalazku jest również sposób
działania powyższego układu.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 280124

(22) 89 06 19

4(51) G01P

3/44

(75) Czkwianianc Bogdan, Łódź;
Tarnowski Władysław, Łódź
(54) Zbliżeniowy czujnik indukcyjny
(57) Zbliżeniowy czujnik indukcyjny jest złożony z aktywnego dwójnika /1/ i połączonego z nim
czwórnika / 2 / zawierającego elementy zabezpieczające i dopasowujące. Aktywny dwójnik /1/ zawiera
pomiarową cewkę indukcyjną /3/, z rdzeniem wykonanym z magnesu trwałego, której jedno z wyprowa-

A1(21) 284779

(22) 90 04 13

5(51) G02C 7/04
C08F 20/12

(31) 338,077
(32) 89 04 14
(33) US
(71) Schering Corporation, Kenilworth,
US
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(54) Barwne szkła kontaktowe i sposób ich wytwarzania
(57) Sposób wytwarzania barwnych szkieł kontaktowych polega na tym, że dostarcza się szkło kontaktowe, zbudowane z niehydrofiłowych polimerów
zawierających grupy funkcyjne wybrane z co najmniej jednej z grup -COOH, -OH i -NH-R, w której
R oznacza atom wodoru lub grupę C 1-8 -alkilową lub
z hydrofiłowych polimerów, następnie powleka się
co najmniej część powierzchni szkła barwną powłoką, zawierającą co najmniej jeden pigment, polimer wiążący zawierający grupy funkcyjne wybrane
z co najmniej jednej z grup -COOH, -OH i NH-R, w
której R oznacza atom wodoru lub grupę C 1 - 8 -alkiIową oraz promotor adhezji, zawierający na cząsteczką co najmniej dwie grupy funkcyjne o wzorze
-CHp-O-R , w którym R oznacza atom wodoru lub
grupę C, ,g-alkilową, przy czym wymienione grupy
funkcyjne -C^-O-R są przyłączone do atomu węgla, który tworzy część pierścienia aromatycznego
lub są przyłączone do atomu azotu lub tlenu, po
czym poddaje sią powleczone szkło działaniu warunków, które powodują przyleganie barwnej powłoki do szkła.
Barwne szkła kontaktowe składają się ze szkła
zbudowanego z polimeru oraz z pigmentu zmiesinego z promotorem adhezji na co najmniej części
powierzchni szkła, przy czym promotor adhezji
i polimer szkła związane są ze sobą wiązaniami
stanowiącymi produkty reakcji pierwszych grup
funkcyjnych, wybranych z grup -COOH, -OH i -NH-R,
w której R oznacza atom wodoru lub grupę C-, fi-al-
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nik /1/drgań poprzecznych, a ogniska liniowe
/O i O'/ tych półzwierciadeł oddalone są od
siebie o pół długości fali i usytuowane są na
powierzchni badanego ciała stałego /5/.
Dna /6 i 6'/ obu półzwierciadeł nachylone są
pod małym, mniejszym od 90°, kątem do powierzchni ciała stałego.
Urządzenie znajduje zastosowanie w defektoskopii.
/3 zastrzeżenia/

A1(21) 279993

(22) 89 06 14

4(51) G02F
G02F
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Latuszek Antoni

l/07
1/11

(54) Sposób skupiania fal akustycznych w ośrodku ciekłym i urządzenie do skupiania fal
akustycznych w ośrodku ciekłym
(57) Sposób polega na transformacji koncentrycznej akustycznej f a l i powierzchniowej w zbieżny
front akustycznych fal podłużnych. Akustyczną
falę powierzchniową wprowadza stę na zanurzoną
w ośrodku ciekłym uprofilowaną powierzchnię
obrotową. Profil t e j powierzchni dobiera się w
zależności od długości i kąta aperturowego ogniska akustycznych fal podłużnych.
Urządzenie składa się z przetwornika /1/
akustycznych fal powierzchniowych przymocowanego współosiowo do głowicy / 2 / w kształcie walca
zakończonego uprofilowaną powierzchnią obrotową
zanurzoną w ośrodku ciekłym /3/./10 zastrzeżeń/

kilową z drugimi grupami funkcyjnymi o wzorze
-CHg-O-R , w którym R oznacza atom wodoru lub
grupę C-,,/-alkilową, przy czym wymienione drugie grupy funkcyjne są przyłączone do atomu węgla, który tworzy część pierścienia aromatycznego
lub do atomu azotu lub tlenu.
/15 zastrzeżeń/

A1(21) 279992

(22) 89 06 14

5(51) G02F 1/11
H01L 41/04
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Latuszek Antoni
(54) Szerokopasmowe urządzenie do wytwarzania
akustycznych fal powierzchniowych na powierzchniach dowolnych ciał stałych
(57) Urządzenie między dwoma półzwierciadłami
cylindrycznymi /2 i 2'/ znajduje się przetwór-

A1(21) 280105

(22) 89 06 15

4(51) G03C

5/30

(71) Warszawskie Zakłady
Fotochemiczne "Organika-Foton",
Warszawa
(72) Gredka-Pokszan Maria, Pers Jolanta
(54) Wywoływacz rentgenowski do maszynowej
obróbki chemicznej błon radiograficznych
(57) Wywoływacz charakteryzuje się tym, że zawiera w składzie łącznie dwa antyzadymiacze organiczne: benzotriazol lub 5-metylobenzotriazol
oraz l-fenylo-5-merkaptotetrazol w proporcjach
wagowych odpowiednio od 15:1 do 35:1.
/ l zastrzeżenie/

A1(21) 280199

(22) 89 06 23

4(51) G05D 3/18
H01Q 1/18

(75) Pokrzywnicki Józef, Warszawa
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(54) Zespół sterujący napędem ruchu obrotowego
anteny satelitarnej
(57) Zespół zawiera znany układ liczników /1/
sprzężonych z rejestrami / 2 / i przerzutnikiem
/ 3 / , na które to liczniki są przekazywane sygnały z przerywacza /14/ układu napędowego anteny.
Zespół jest ponadto wyposażony w układ różniczkujący /1/ oraz przerzutnik monostabilny /8/ ,
które umożliwiają zliczanie zarówno zwarć, jak
i rozwarć przerywacza /14/ układu napędowego.
Układ różniczkujący /1/ jest złożony z kondensatora /19/ dołączonego do bazy tranzystora /20/
oraz połączonego z nim kondensatora / 2 l / dołączonego do bazy tranzystora /22/, przy czym kolektor tranzystora /22/ i emiter tranzystora /20/
są dołączone do wejścia układu scalonego /24/
stanowiącego podstawowy element przerzutnika monostabilnego / 8 / . Do układu stałej czasowej
układu scalonego /24/ są ponadto dołączone regulowany rezystor /25/ oraz kondensator /26/. Zespół jest ponadto wyposażony w separator transoptorowy złożony z transoptora /11/, rezystora /10/
i diody //2/. /2 zastrzeżenia/

oraz dwubramową pamięć obrazową /PO/ połączoną
dwukierunkowo z systemową magistralą /IPB/ i z
obrazową magistralą /VB/, a także ma dwubramową pamięć /RAM/ połączoną dwukierunkowo z systemową magistralą /IPB/ i lokalną magistralą /LB/,
z którą połączony jest dwukierunkowo układ ste-'
rowania /CS/, także dwukierunkowo połączony z
systemowa magistralą /IPB/. Wyjścia układu sterowania /cs/ połączone są z wejściami zestawów
procedur /PI, P2, P3/,_ które są między sobą połączone szeregowo. Wyjście zespołu drugiej procedury /P2/ połączone jest z wejściem drugiego
wyjściowego układu /0UT2/ i zarazem z wejściem
układu liczenia parametrów /PC/. Wyjście zespołu trzeciej procedury /P3/ połączone jest z wejściem trzeciego wyjściowego układu /0UT3/ i zarazem z drugim wejściem układu liczenia parametrów /PC/. Układ sterowania /CS/ połączony jest
także z wejściem pamięci obrazowej /PO/, z wejściem multipleksera Ifll i z wejściem układu skanującego /PV/. Wyjście układu skanującego /PV/
połączone jest poprzez multiplekser / M / Z wejściem zestawu pierwszej procedury /Pl/ i z wejściem pierwszego wyjściowego układu /OUT1/. Układ
sterowania /cs/ przyłączony jest także do wejść
układów wyjściowych /OUTI, 0UT2, 0UT3/ i do
wejść układów wejściowych /INI, IN2/ oraz do
wejścia układu wyświetlania obrazu /FM/.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 285432

A1(21) 280181
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(22) 89 06 21

4(51) G06F 15/66

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Drzazga Andrzej, Gruder Henryk,
Kisielewicz Marek, Najdek Lech,
Stasiński Dariusz, Szczepucha Czesław,
Witczak Waldemar, Wnuk Marek
(54) Urządzenie do przetwarzania obrazów
wizyjnych w czasie rzeczywistym
(57) Urządzenie ma lokalny mikroprocesor /LM/
połączony dwukierunkowo z lokalną magistralą / L B /

(22) 90 06 01

5(51) G06F 15/31

(31) 20744 A/89 (32) 89 06 02
(33) IT
(71) SGS-THOMSON MICROELECTRONICS s . r . l . ,
AGRATE BRIANZA, IT
(72) T a l i e r c i o Michèle, Lavorgna Mario,
Poluzzi Rinaldo, Rizzotto Gianguido
(54) Sposób arytmetycznego obliczania
dwuwymiarowych transformat i urządzenie
do arytmetycznego obliczania dwuwymiarowych
transformat
(57) Sposób obejmuje dwa etapy czasowe mnożenia
i kumulacji, pierwszy etap do wytwarzania macierzy danych i współczynników oraz drugi etap do
wytwarzania macierzy transponowanych współczynników. Dane transformowane i współczynniki są
wprowadzane do pierwszego etapu mnożenia, korzyst-
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nie po ich zapamiętaniu w pamięci. Urządzenie
zawiera dwa układy mnożące /31, 32/ z kumulatorami /33, 30/, pamięcią /34/ o dostępie swobodnym do pamiętania danych transformowanych
i współczynników transformat, układ mnożący
/39/ do odbioru danych oraz ustawiania ich
dla wprowadzania do pierwszego układu mnożącego /3l/ oraz rejestr przesuwający /38/ do odbioru współczynników transformat z pamięci /34/
i ustawiania ich dla wprowadzania do drugiego
układu mnożącego /32/.
/8 zastrzeżeń/

59

kaną zawartość licznika /L/, którą dopisuje się
następnie do rejestru kilometrów ogólnych.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 280001

(22) 89 06 14

4(51) G08B 5/36

(71) Instytut Tele i Radiotechniczny,
Warszawa
(72) Bała waldemar, Kraczek Stanisław, Kłos
Zygmunt, Okoniewski Jerzy, Ramotowski
Edward, Świerczyński Marek,
Wojciechowicz Bohdan
(54) Układ sygnalizacji
(57) W układzie sygnalizacji stanu pracy promiennika, promiennik /p/ połączony szeregowo z
rezystorem / R K / , jest połączony poprzez prostownik /Pr/ z bazą tranzystora / T / , którego kolektor poprzez drugi rezystor jest dołączony do zacisku dodatniego, a także jest połączony z drugą
diodą elektroluminescencyjną /2D/.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 280130

(22) 89 06 21

4(51) G07B 13/00

(75) Cieślak Bogusław, Rygiewicz Artur,
Warszawa

A1(21) 280082

( 54) Sposób odczytywania zawartości liczników
impulsów, zwłaszcza liczników kilometrów
w taksometrach elektronicznych

(71) Fabryka Maszyn Budowlanych, Koszalin
(72) Wawrzonkowski Janusz

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że po wyłączeniu zasilania taksometru zasila się jedynie
układ kształtowania impulsów drogi /ID/i dodatkowy
licznik / L / . PO wyzerowaniu licznik /1/zlicza
impulsy drogi /ID/, odpowiadające liczbie przejechanych kilometrów niepłatnych. Po ponownym
włączeniu zasilania z mikroprocesora /CPU/ wysyła się do licznika /1/ciąg impulsów, przy czym
śledzi się stan najstarszego wyjścia /Qn/ licznika / L / . W momencie zmiany stanu najstarszego
wyjścia /Qn/ licznika /1/zatrzymuje się podawanie impulsów, zaś na podstawie liczby wysłanych
impulsów oblicza się w mikroprocesorze /CPU/ szu-

(22) 89 06 16

4(51) G08B 1/00
B60Q 9/00

(54) Układ sygnalizacji posadowienia samojezdnych urządzeń dźwigowych
(57) Układ ma przekaźniki /PI, P2/, których zwory są szeregowo włączone w gałąź zasilania bloku
alarmowego /D/, a których uzwojenia są połączone
równolegle ze źródłem prądu /A/, poprzez szeregowo połączone parami mikrowyłączniki /Hl, H3/ i
7 H 2 , H 4 / , przy czym gałęzie uzwojeń przekaźników
/PI, P2/ są między sobą zwarte poprzez wyłącznik
/W/. Pary mikrowyłączników /Hl, H3/ i / H 2 , H4/
są sprzężone z odpowiednimi parami czujników ciśnienia w siłownikach podpór, usytuowanych na przekątnych podwozia dźwigu.
/2 zastrzeżenia/
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A1(21) 280126

(22) 89 06 19

4(51) G08B 5/36
G01R 19/155

(7l) Politechnika Śląska, Gliwice
(72) Kulawik Maciej, Kolka Henryk
(54) Układ sygnalizacji zwłaszcza do zasilacza
impulsowego
(57) W układzie Jeden koniec elementu świecącego / D / jest połączony z dodatnim biegunem napięcia wyjściowego zasilacza, a drugi koniec połączony jest z opornikiem / R / , którego drugi koniec Jest włączony między kondensator /c/, a
klucz / K / .
/l zastrzeżenie/

A1(21) 279989
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(22) 89 06 14

wyposażony j e s t w dodatkowy siłownik /26/ działający również na dźwignię hamulcową / 2 7 / . S i łownik ten sprzężony j e s t z wyłącznikiem awaryjnym /WA/ i przekaźnikiem czasowym /Pc/, którego styk czynny / P c - l / połączony j e s t cewką
elektrozaworu /E/, a styk bierny /Pc-2/ z układem wyłącznika Nkl. Zacisk tego wyłącznika połączonyjest z przyciskiem załączającym / z / i dal e j z przekaźnikiem / p / , którego styk czynny
/ p - l / Jest dołączony równolegle do zacisków przycisku załączającego / z / .
/ l zastrzeżenie/

4(51) G09F 13/20
HOU 61/00

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektroniki
Próżniowej, Warszawa
(72) Waszuk Stanisław, Obuchowicz Ewa,
Deniszczuk Janusz
(54) Sposób otrzymywania wskaźnika
fluorescencyjnego
(57) Sposób polega na tym, że poszczególne części wskaźnika łączy się w dwóch etapach. W pierwszym etapie łączy się za pomocą szkliwa ściankę
przednią ze ściankami bocznymi, co w efekcie daje otwarte pudełko, które poddaje się utwardzeniu w piecu.
W drugim etapie utwardzone pudełko łączy się za
pomocą szkliwa ze ścianką tylną, na której naniesione są warstwy emitujące i zespół ażuru, a całość umieszcza się w piecu celem utwardzenia.
/5 zastrzeżeń/

A1(21) 279987

(22) 89 06 14

4(51) G11B 15/43

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Maszyn Włókienniczych
"Polmatex-Cenaro", Łódź
(72) Jóźwiak Edmund, Rudy Marian,
Skoraczyński Zbigniew, Kot Zdzisław
(54) Układ regulacji napięcia wstęgi
(57) Układ ma wychylną rolkę / 5 / wyczuwającą
napięcie wstęgi /29/, działającą na przetwornik
pneumatyczny /7/ przetwarzający impuls siłowy
na impuls pomiarowy, który przekazywany j e s t
poprzez układ pneumatyczny do zaworów /10/, /20/
regulująoych dopływ powietrza do siłownika /22/
działającego na dźwignię hamulcową / 2 7 / . Układ

Al(21) 280182

(22) 89 06 21

4(51) G11B 3l/00

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Drzazga Andrzej, Kisielewicz Marek,
Malec Jacek, Wnuk Marek
(5M Sposób i urządzenie do cyfrowej rejestracji oscylogramów
(57) Sposób polega na równoczesnym pobieraniu
obrazów z dowolnej liczby lamp oscyloskopów, za
pomocą kamer telewizyjnych i przetwarzaniu na
postać cyfrową, którą się wpisuje do pamięci
obrazowych, a następnie na kolejnym przetwarza
niu ich na postać cyfrową rejestrowanych prze
biegów w funkcji czasu i przekazywaniu do nad
rzędnego komputera, z którego również programu
je się przebieg pomiaru.
Urządzenie Jest wyposażone w mikroprocesoro
wy układ /CPU/ połączony dwukierunkowo z zew
nętrznym komputerem / K / , a także dwukierunkowo
z obrazową magistralą / V B / , do której przyłą-
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czone Jest tyle obrazowych pamięci /VMU/ ile
Jest przyłączonych do nich wyjściami telewizyjnych kamer /CAM/, współpracujących z odrębnymi
oscyloskopami. Wejścia wyzwalające generatorów
podstawy czasu połączone są z synchronizującym
wyjściem /ET/ programowanego portu /IO/ wejściowo-wyjściowego.
/3 zastrzeżenia/

A2(21) 284450

(22) 90 03 23
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(54) Układ napędowy
(57) W układzie komutator napędowego silnika
/M/ dołączony jest do wejścia wzmacniacza /W/
silnikowych impulsów prądowych, którego wyjście poprzez wejście i wyjście detektora częstotliwości / D / połączone jest z odwracającym wejściem integratorowego wzmacniacza błędu /i/,
którego nieodwracające wejście dołączone jest
do wyjścia członu napięcia odniesienia /O/.
Wyjście wzmacniacza /i/ jest poprzez rezystor
/ R / dołączone do komutatora napędowego silnika
/M/.
.
/l zastrzeżenie/

5(51) G11B 15/18

(71) DIORA Spółka Akcyjna, Dzierżoniów
(72) Świetlik Jan, Nowak Zdzisław, Goch
Józef, Darmopuk Adam

DZIAŁ H
ELEKTROTECHNIKA
A1(21) 280162

(22) 89 06 23

4(51) H01F l/02

(71) Zakład Materiałów Magnetycznych POLFER,
Warszawa
(72) Kulikowski Jacek
(54) Magnetyczny rdzeń ferrytowy
(57) Magnetyczny rdzeń ferrytowy zawierający
tlenek żelaza, nikiel, tlenek cynku, tlenek
kobaltu, charakteryzuje się tym, że zawiera
tlenek baru, od 0,2 do O,59í wagowych w i l o ś c i
stanowiącej 70# wagowych udziału tlenku kobaltowego.
/2 zastrzeżenia/

kryształu galanów lub glinianów ziem alkalicznych i lantanowców lub itru o strukturze perowskitu typu K 2 NiF^ wyciętą tak aby płaszczyzna
/00l/ leżała w płaszczyźnie płytki. Monokryształ, z którego wycięta jest płytka określony
jest wzorem ogólnym ABCO,, w którym A oznacza
wapń, stront, bar lub ich mieszaninę, B oznacza itr lub lantanowiec od lantanu do gadolinu
lub ich mieszaninę a C glin, gal lub ich mieszaninę.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 280125
A1(21) 280089

(22) 89 06 19

4(51) H01L 2l/02
H01L 39/14

(71) Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk,
Warszawa
(72) Borkowski Marek, Pajączkowska Anna,
Chabiera Mieczysław, Gierłowicz Piotr
(54) Podłoże do osadzenia warstw nadprzewodnitów wysokotemperaturowych
(57) Podłoże do osadzania warstw nadprzewodników wysokotemperaturowych stanowi płytkę z mono-

(22) 89 06 19

4(51) H01L 23/10
G12B 15/06

(71) Politechnika Śląska, Gliwice
(72) Kulawik Maciej, Kolka Henryk
(54) Podkładka izolacyjna
(57) Wynalazek dotyczy konstrukcji podkładki
izolacyjnej z otworami, umieszczonej między dwoma przewodzącymi elementami o różnych potencjałach i połączonych ze sobą mechanicznie. Podkładka charakteryzuje się tym, że ma wokół otworu uformowany w sposób ciągły i jednolity rękaw prostopadły do jej powierzchni. Długość rę-
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kawa zależy od odległości po izolacji miedzy
obu przewodzącymi elementami. Podkładka /4, 2/
wykonana jest z jednorodnego materiału izolacyjnego.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 280198

(22) 89 06 23

4(51) H01Q

l/18

(75) Maciak Ryszard, Warszawa
(54) Zespół napędowy anteny satelitarnej
(57) Zespół wyposażony jest w znany mechanizm
napadowy złożony z silnika elektrycznego, przekładni redukcyjnej, sprzęgła i przekładni śrubowej, powodującej teleskopowe wysuwanie ramienia
napędowego z rurowej oprawy. Zespół jest ponadto
wyposażony w układ wyłączników krańcowych /l2 i
13/. Obrót śruby napędowej /10/ jest redukowany
przez przekładnie: pojedynczy ząb /l4/ - koło
/15/ i pojedynczy ząb /l6/ - koło /l7/. Na kole
/17/ znajduje się kołek zabierakowy /18/ współpracujący z wyłącznikami krańcowymi /12 i 13/.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 280233

(22) 89 06 23

4(51) H01L 43/06

(71) Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej,
Lublin
(72) Hałas Stanisław, Sikora Jarosław,
Ignatowicz Stanisław
(54) Hallotron cienkowarstwowy z precyzyjną
kompensacją temperaturową napięcia Halla
(57) Hallotron zbudowany jest z cienkiej płytki izolatora, korzystnie mikowego, na której
z jednej strony znajduje się hallotron właściwy,
wykonany na przykład przez naparowanie, a z
drugiej - rezystor o oporności dobranej do hallotronu właściwego i współczynnika zmian oporu
z temperaturą co do znaku i wartości bezwzględnej równym temperaturowemu współczynnikowi
zmian napięcia Halla.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 280157

(22) 89 06 22

4(51) H01P 3/20

(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji,
Warszawa
(72) Niemyjski Wacław, Konopka Janusz
( 54) Zintegrowany układ mikrofalowo-optyczny
(57) Układ charakteryzuje się tym, że ma w poprzek linii paskowej /LP/ szczelinę, w której
jest umieszczona cienka warstwa fotorezystywna
/Ws/, nałożona na przeźroczyste dielektryczne
podłoże, drugostronnie metalizowana, sterowana
światłem ze źródła /ZS/.
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 280163

(22) 89 06 21

4(51) HOIR 39/24

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Rafalski Wojciech, Muszalski Zbigniew,
Wierzchowski Wojciech, Roszczyk Stefan,
Figwer Jan
(54) Szczotka zwłaszcza do dużych maszyn
niskonapięciowych o ciężkich warunkach
komutacji
(57) Szczotka charakteryzuje się tym, że ma w
osi symetrii względem szerokości /t/ szczotki n
warstw / 4 / dobrze przewodzących prąd elektryczny oraz m=n-l warstw je przedzielających /5/
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równych im szerokością. Łączna grubość obu r o 
dzajów warstw /4/ i / 5 / wynosi /t t ^ 0,2 t / .
Połączone są one bezpośrednio z elastyczną l i n 
ką /&/ wiodącą prąd. Powierzchnie zewnętrzne
/ l / s z c z o t k i , mające u podstawy krawędzie z b i e 
gającą i nabiegającą, z wyjątkiem pionowych bo
ków /, pokryte są cienką warstwą / dobrze
przewodzącego prąd elektryczny m/ateriału o gru
b o ś c i /t2 ^ 0,02 t / .
/6 z a s t r z e ż e ń /

A1(21) 280164

(22) 89 06 21

4(51) HOIR 39/24

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

URZĘDU
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ny i bezpośrednio połączona z elastyczną linką
/1/ wiodącą prąd. Powierzchnie zewnętrzne /1/
szczotki mające u podstawy krawędzie zbiegającą
i nabiegającą, z wyjątkiem pionowych boków /6/
pokryte są cienką warstwą / 2 / dobrze przewodzącego prąd elektryczny materiału o grubości
t2 ^ 0,02 t. Zewnętrzne powierzchnie /1/ szczotki, mające u podstawy krawędzie zbiegającą i
nabiegającą, nie są całkowicie płaskie, lecz mają po obu stronach pionowe wystające boki /6/
o szerokości równej lub mniejszej od 0,2 długości krawędzi zbiegającej lub nabiegającej, powstałe wskutek pomniejszenia pomiędzy nimi podstawowej szerokości /t/ szczotki o wielkość
/t1 ^ . 0,1 t/.
/6 zastrzeżeń/

(54) Szczotka z zewnętrzną pojemnością
tłumiącą
(57) Szczotka charakteryzuje się tym, że w odległościach /t1 ^ 0,1 t/ od płaszczyzn zbiegającej i nabiegającej szczotki o szerokości t umieszczone są dwie warstwy /1/ materiału o grubości
/t2 ^ 0,15 t/ dobrze przewodzące prąd elektryczny, połączone ze sobą poprzez kondensator /2/ o
pojemności C. Kondensator /1/ znajduje się na
zewnątrz szczotki, na górnej powierzchni szczotki, w pobliżu zewnętrznej ścianki mającej u podstawy krawędź prostopadłą do krawędzi zbiegającej szczotki, przy której nie ma linki /3/ wiodącej prąd.
/5 zastrzeżeń/

A1(21) 280166

(22) 89 06 21

4(51) H01R 39/24

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Muszalski Zbigniew, Rafalski Wojciech
(54) Szczotka szczególnie do maszyn niskonapięciowych o trudnych warunkach komutacji
(57) Szczotka charakteryzuje się tym, że w osi
symetrii względem szerokości /t/ szczotki umiesz-

Al(21) 280165

(22) 89 06 21

4(51) H01R 39/24

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Muszalski Zbigniew, Rafalski Wojciech
(54) Szczotka szczególnie do maszyn niskona
pięciowych o trudnych warunkach komutacji
(57) Szczotka charakteryzuje się tym, że w osi
symetrii względem szerokości /t/ szczotki umiesz
czona jest środkowa warstwa / 4 / o grubości
/t3 ^ 0,2 t/ dobrze przewodząca prąd elektrycz-
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czona jest warstwa / 3 / grubości /%,
0,2 t/ f
dobrze przewodząca prąd elektryczny i bezpośrednio połączona z elastyczną linką / 4 / wiodącą
prąd, a w odległościach /t,
0,1 t/ od płaszczyzn
zbiegającej i nabiegającej szczotki umieszczone
są dwie warstwy /1/o grubości /t~
0,15 t/
dobrze przewodzące prąd elektryczny, połączone ze
sobą poprzez kondensator / 2 / o pojemności C.
/5 zastrzeżeń/
A1(21) 280167

(22) 89 06 21

Nr 26 / 4 4 4 / 1990

przewodzące warstwy / 2 / sporządzone są z proszku metalu - miedzi, srebra, cyny, cynku lub
stopu metali -brązu - z dodatkiem substancji
wiążących i poślizgowych.
/2 zastrzeżenia/

4(51) H01R 39/24

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Muszalski Zbigniew, Rafalski Wojciech,
Wierzchowski Wojciech, Roszczyk Stefan
(54) Szczotka szczególnie do maszyn niskonapięciowych
(57) Szczotka charakteryzuje się tym, że środkowa warstwa materiału /2/ ma grubość nie większąod 0,2 grubości całkowitej szczotki i stanowi
ją proszek bądź metalu-miedzi, srebra, cyny, cynku, bądź stopu metali - brązu - z dodatkiem substancji wiążących i poślizgowych.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 280169

(22) 89 06 21

4(51) H01R 39/24

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Rafalski Wojciech, Muszalski Zbigniew,
Wierzchowski Wojciech, Roszczyk Stefan,
Figwer Jan
(54) Szczotka zwłaszcza do dużych maszyn
niskonapięciowych o ciężkich warunkach
komutacji
(57) Szczotka charakteryzuje się tym, że ma w
osi symetrii względem szerokości /t/ szczotki n
warstw /3/ dobrze przewodzących prąd elektryczny
oraz m=n-l warstw je przedzielających / 4 / , przy
czym łączna grubość równych sobie szerokością obu
rodzajów warstw / 3 / i / 4 / wynosi / t ? ^ t>,2 t/.

A1(21) 280168

(22) 89 06 21

4(51) H01R 39/24

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Rafalski Wojciech, Muszalski Zbigniew,
Wierzchowski Wojciech, Figwer Jan
(54) Szczotka z dodatkowymi warstwami, szczególnie do maszyn niskonapięciowych
(57) Szczotka charakteryzuje sie tyra, że w osi
symetrii względem szerokości /t/ szczotki zbudowanej z materiału podstawowego /1/ma n warstw
IZl dobrze przewodzących prąd elektryczny oraz
m = n - 1 przedzielających Je warstw / 3 / zbudowanych z materiału podstawowego /l/, przy czym
łączna grubość równych sobie szerokością /t, /
warstw / 2 / i / 3 / wynosi /t][ ^ . 0,2 t/. Dobrze

Nr 2 6 / 4 4 4 / 1990

Warstwy połączone są bezpośrednio z elastyczną
linką /5/ wiodącą prąd. W odległościach
/t, «i 0,1 t/ od płaszczyzn zbiegającej i nabie
gającej szczotki umieszczone są dwie warstwy /l/
o grubości /tp ^ 0,15 t/ dobrze przewodzące
prąd elektryczny, połączone ze sobą poprzez kon
densator / 2 / o pojemności C. Kondensator /2/
znajduje się na zewnątrz szczotki lub w odpowied
nim wgłębieniu na górnej powierzchni szczotki w
pobliżu tej zewnętrznej ścianki mającej u podsta
wy krawędź prostopadłą do krawędzi zbiegającej
szczotki, przy której nie ma linki / 5 / wiodącej
prąd.
/5 zastrzeżeń/

A1(21) 280170

(22) 89 06 21
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4(51) H01R 39/18

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

A1(21) 280118

(22) 89 06 20

4(51) H02G

l/02

(71) Sibirshy Nauchno-Issledovatelsky
Institut Energetiki "SIBNUE",
Novosybirsk; Proizvodstvennoe Obiedinenie
Po Expluatatsii Dalnikh Elektroperedach,
Moskwa; Proizvodstvennoe Obiedinenie Po
Naladke, Sovershenstvovaniju Tekhnologii i
Expluatatsii Elektrostantsy i Setei,
Moskwa, SU
(72) Bogdanov Oleg Vladimirovich, Goltsov
Vladimir Antonovich, Ovsyannikov Alexandr
Georgievich, Skoblenok Gabriel Lvovich,
Korobkov Nikolai Mikhailovich, Polevoi
Sergei Vladimirovich
(54) Sposób wymiany uszkodzonych izolatorów
w girlandzie podtrzymującej napowietrznej
Tinii elektrycznej będącej pod napięciem
oraz urządzenie do wykonywania tego celu

(57) Sposób polega na tym, -że monterską kabinę
z elektromonterem zbliża się do fragmentu /6/
jednoobwodowej girlandy / 4 / , utrzymuje się ją w
strefie na czas wykonywania prac, bocznikuje się
(57) Szczotka charakteryzuje się tym, że zewfragment /6/ girlandy, przy czym ilość zboczninętrzne powierzchnie /1/szczotki, mające u podkowanych izolatorów tego fragmentu /6/ girlandy
stawy krawędzie zbiegającą i nabiegającą, nie są
sprowadza się do liczby mniejszej lub równej 20%
całkiem płaskie, lecz mają po obu stronach pionocałej liczby izolatorów, tworzy się elektryczne
we wystające boki /5/ o szerokości równej lub
połączenie zbocznikowanego fragmentu /6/ girlanmniejszej 0,2 długości krawędzi zbiegającej, powdy monterskiej kabiny /8/ i ekranującego zestastałe wskutek pomniejszenia pomiędzy nimi podstawowej szerokości /t/ szczotki o wielkość /t,<0,l t/. wu chroniącego elektromontera, odciąża się je od
mechanicznych obciążeń, przy czym w czasie zbliBoki /5/ oddzielone są od reszty powierzchni /l/,
żania monterskiej kabiny /&/ do fragmentu /6/
pokrytej cienką warstwą /2/ dobrze przewodzącego
girlandy /4/ oraz w czasie przeprowadzania prac
prąd elektryczny materiału o grubości / t ~ ^ 0,Q2 t/, wymiany izolatorów najmniejsze odległości /l, ,
za pomocą sfazowania lub rowka przebiegającego
/2/ od monterskiej kabiny / 8 / do przewodu /3/ dowzdłuż wewnętrznej krawędzi boku /5/. Kondensator
biera się jako równe lub większe od odległości,
/3/, łączący ze sobą zewnętrzne warstwy / 2 / dobrze
przy której ma miejsce przebicie z przewodu /3/.
przewodzące prąd elektryczny, znajduje się na zewUrządzenie charakteryzuje się tym, że zawienątrz szczotki lub w odpowiednim wgłębieniu na
ra jeden dodatkowy blok /20/, dodatkową izolugórnej powierzchni szczotki w pobliżu tej zewnętrz- jącą linę /l4/ przeciągniętą przez ten dodatkonej ścianki mającej u podstawy krawędź prostopadłą
wy blok /20/, dodatkową nieruchomą wciągarkę
do krawędzi zbiegającej szczotki, przy której nie
/22/, do której jest zamocowany pierwszy koniec
ma linki /6/ wiodącej prąd.
/4 zastrzeżenia/
liny /14/, a drugi koniec jest związany z głównym izolatorem Í9/. Ponadto urządzenie ma dodatkowy dźwigar /23/ do elektrycznego połączenia
monterskiej kabiny / 8 / i ekranującego kompleksu
zestawu ochraniającego elektromontera w strefie
prowadzenia prac.
/9 zastrzeżeń/
(54) Szczotka z zewnętrzną pojemnością tłumiącą
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(22) 89 06 14

4(51) H02J

7/00

(71) Spółdzielnia Pracy Elektroniki i
Informatyki "ETA", Poznań
(72) Ansion Aleksander, Czarczyński Andrzej,
Lisowski Przemysław, Maciejewski Roman,
Stachowiak Andrzej

(54) Zasilacz awaryjny
(57) Zasilacz zawiera układ kontroli napięcia
sieciowego /10/, który w każdej połówce napięcia sieciowego kontroluje jego wartość, a w
przypadku stwierdzenia rozbieżności z zadanym
zakresem uruchamia przetwornicę /6/ zasilaną
baterią akumulatorów / 2 / i podaje napięcie z
przetwornicy /6/, poprzez układ przełączający
/S/ do gniazda wyjściowego zasilacza.
Napięcie baterii akumulatorów / 2 / jest
kontrolowane układem kontroli stanu akumulatorów /5/, napięcie wyjściowe jest regulowane
układem regulacji napięcia wyjściowego /&/, a
prąd obciążenia jest kontrolowany układem kon
troli obciążenia / 7 / .
/l zastrzeżenie/

(54) Sposób uzyskiwania sygnału zmodulowanego
FFSK i lub PSK oraz układ modulatora do "
uzyskiwania sygnału zmodulowanego FFSK
i lub PSK
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że sekwencja danych wejściowych poddawana jest wstępnemu
kodowaniu różnicowemu, a następnie poddawana operacji logicznej wyłącznie lub /EXCLUSIVE OR/ z
przebiegiem zegarowym odpowiadającym szybkości
binarnej danych wejściowych, a tak otrzymany sygnał po odfiltrowaniu przez filtr dolnoprzepustowy kierowany jest na łącze transmisyjne.
Układ zawiera prekoder /PK/, sterownik /SD/
dzielnika kluczowanego, blok wyboru szybkości i
modulacji /BW/, dzielnik kluczowany danymi /DK/,
generator-oscylator kwarcowy /CK/, filtr cyfrowy /FC/ i filtry dolnoprzepustowe /FDP1/, /FDP2/,
/4 zastrzeżenia/

A1(21) 280146
A1(21) 280155

(22) 89 06 22

4(51) H03B 5/24

(71) Zakłady Budowy Urządzeń
Technologicznych UNITRA-ELMASZ,
Warszawa
(72) Brakowski Aleksander, Krajewski Andrzej,
Niżewski Andrzej
(54) Generator RC
(57) Generator ma co najmniej w jednej pętli
nieselektywnego sprzężenia zwrotnego, włączony
układ korekcyjny /4/ o określonej charakterystyce transmitancji, korzystnie RC, oddziaływujący w zakresie wyższych częstotliwości.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 280152

(22) 89 06 20

4(51) H03C 3/00

(71) Zakłady Radiowe "Radmor", Gdynia
(72) Kosicki Stanisław, Frąc Czesław,
Marciniak Adam, Mazurkiewicz Marek

Nr 26 /444/ 1990

(22) 89 06 20

4(51) H03D

5/00

(71) Zakłady Radiowe "Radmor", Gdynia
(72) Kosicki Stanisław, Frąc Czesław,
Mazurkiewicz Marek, Marciniuk Adam
(54) Sposób odzyskiwania podstawy czasu i danych w demodulatorze sygnału nadawanego
w systemie FFSK i PSK, oraz układ demodulatora do odzyskiwania podstawy czasu i
danych z sygnału nadawanego w systemie
FFSK i PSK
(57) Układ zawiera wejściowy filtr dolnoprzepustowy /FDP1/, inwerter kluczowany /JK/, układ
całkowania /uc/, komparator /KP/, dekoder danych wyjściowych /DK/, detektor momentów charakterystycznych / D M C H / oraz układ regeneracji zegara /URZ/.
Przedmiotem wynalazku jest również sposób
działania powyższego wynalazku.
/4 zastrzeżenia/

Nr 26 /444/ 1990

A 1(21) 279963

(22) 89 06 13

4(51) H04L 25/03

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Bieliński Ryszard, Bras Wiesław,
Kalinowski Jerzy, Kurek Tadeusz, Ryczer
Andrzej, Zwolski Jerzy
(54) Układ pomiarowy regeneratorów, zwłaszcza
d"la teletransmisyjnych systemów cyfrowych
PCM
(57) W układzie w członie nadawczym /N/ generator / G V steruje szyfratorem /S1/ połączonym poprzez koder /K1/ i linię sztuczną / U / Z pierwszym wejściem układu sumującego /SUM/, którego
drugie wejście połączone jest z wejściem tłumika / T / sterowanego przez generator szumu /GS/,
a którego wyjście dołączone jest do wejścia
układu przyłączającego nadawczego /UPN/, do
którego doprowadzony jest również sygnał z układu linii sztucznych /L2/ sterowanych przez generator / G 2 / , szyfrator /S2/ i koder / K 2 / W gałęzi sygnału cyfrowego drugiego kierunku /SCK2/.
Człon odbiorczy /O/ składa się z układu przyłączającego odbiorczego /UPO/ połączonego poprzez
układ wejściowy /UW/ z dekoderem błędów /DBŁ/ i
układem odtwarzania zegara /UOZ/ połączonym również z detektorem błędów /DBŁ/, do którego dołączony jest licznik błędów /LBŁ/, detektor sygnału / D S G / i detektor sekwencji / D S K / .
Ze wszystkimi układami zawartymi w członie
nadawczym / N / i odbiorczym /O/ oraz z matrycą
sygnalizatorów / M / połączony jest człon sterowania /S/.
/I zastrzeżenie/

Al(21) 279959

(22) 89 06 12
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4(51) H04M ll/00

(71) Kapsch Aktiengesellschaft, Wiedeń,
AT
(72) Schmid Reinhard
(54) Urządzenie translacyjne dla systemów tele
komunikacyjnych oferujących rożne usługi,
zwłaszcza ala systému ISDN
(57) W urządzeniu translacyjnym dla systemu telekomunikacyjnego oferującego różne usługi, w którym

przyłącze do centrali i urządzenia końcowe nają różne interfejsy, charakteryzuje się tym, że
magistrala BUS łączy ze sobą interfejs-konwerter /SA/ przyłącza /4/ z interfejsami-konwerterami /SVE, STE2, STE3/ urządzeń końcowych /VE,
TE2, TE3/. Przesyłaniem informacji steruje mikroprocesor / M P / .
/2 zastrzeżenia/

A1(21) 280025

(22) 89 06 13

4(51) H04M 3/22

(71) Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELFA,
Bydgoszcz
(72) Witkowski Zenon, Arciszewski Włodzimierz,
Sikorska Krystyna, Makowska Barbara,
Baranowski Zbigniew
(54) Układ do przesyłania informacji
(57) W układzie między translacje wyjściowe /TW/
centrali nadrzędnej /1/ i indykator /5/ włączony jest układ iloczynu logicznego /6/.
/I zastrzeżenie/

A1(21) 280226

(22) 89 06 23

4(51) H05B 6/36

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Dłubała Jan, Mazur Eugeniusz, Modecki
Krzysztof
(54) Urządzenie do nakładania wzbudnika na
szynę
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do
nakładania wzbudnika na szynę, przeznaczone
zwłaszcza do stosowania w nagrzewnicach indukcyjnych szyn kolejowych.
Urządzenie składa się z dwóch symetrycznych dźwigni /1/i / 2 / . Z jedną połową wzbudnika /6/ jest połączony jeden koniec pierwszej
dźwigni /l/, której drugi koniec jest połączony
przez ruchome złącze /1/ z uchwytem oporowym
/9/. Z drugą połową wzbudnika / / 2 / jest połączony jeden koniec drugiej dźwigni /2/, której
drugi koniec jest połączony przez drugie ruchome złącze /l3/, z tym samym uchwytem oporowym
l9l. Pierwsza dźwignia /1/ jest podparta na
podwójnym pierwszym przegubie /3/, a druga
dźwignia /l2/ jest podparta na drugim podwój-

68

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

nym przegubie /10/. Obydwa przeguby /3/ i /10/
są osadzone na konstrukcji nośnej /U/, w której jest usytuowana prowadnica /l6/ z poruszającym się trzpieniem /l4/, połączonym z wałem
obrotowym /15/.
/l zastrzeżenie/

A1(21) 280112

Nr 26 /444/ 1990

(22) 89 06 20

4(51) H05C l / 0 4

(71) Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Produkcyjne
"Pacomed" S.A., Warszawa
(72) Taborowicz J e r z y , Gniadek Zbigniew
(54) Układ generátora akustycznego do o d s t r a 
szania gryzoni
(57) Układ zawiera multiwibrator /k/ a s t a b i l n y ,
generujący sygnał skojarzony z dwóch sygnałów:
sygnału p i ł o k s z t a ł t n e g o wygenerowanego przez
multiwibrator a s t a b i l n y / 2 / i sygnału p r o s t o k ą t 
nego wygenerowanego przez multiwibrator / l / asta
b i l n y , wzmocnionych we wzmacniaczu / 3 / . Do mult i w i b r a t o r a /4/ a s t a b i l n e g o przyłączony j e s t za
pośrednictwem wzmacniacza / 5 / głośnik / 6 / .
/ l zastrzeżeni«/

II. WZORY UŻYTKOWE
DZIAŁ

A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
U1(21) 89794

(22) 90 03 20

5(51) A01D 34/10

(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych,
Poznań
(72) Nowacki Kazimierz, Hinz Edward,
Bałoniak Mieczysław, Łopatowski Jerzy,
Zbytek Zbyszek
(54) Trawnikowa kosiarka spalinowa
(57) Kosiarka składa się z silnika spalinowego
/1/ z korpusem przyłączeniowym / 2 / , opaski zaciskowej /3/, zespołu koszącego /5/, obsady / 4 /
zespołu koszącego, łączników gumowo-metalowych
/6/, ramy nośnej /1/, kół jezdnych /8/ oraz
uchwytu /11/. W nagwintowane wewnętrznie dolne
części ramion bocznych uchwytu /11/ wkręcone
ma górne nagwintowane końce trzpieni, zawulkanizowanych na pozostałej długości w gumie, którą
wypełnione są metodą wulkanizacji wnętrza tulejek osadzonych dolnymi końcami w przyłączach
/10/ uchwytu
/11/.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 89555

(22) 90 02 26

5(51) A01G 17/10

(75) Czempiński Stanisław, Warszawa
(54) Obramowanie profilujące wsporcze krzewu
(57) Obramowanie stanowi przestrzenną ażurową
konstrukcję z drutu o obrysie walca, składającą
się z prętów pionowych /1/, zaopatrzonych w dolnym odcinku w elementy wsporcze /2/ f w środkowym
w zatrzaski sprężynowe /3/ i w górnym w trzpienie / 4 / oraz z prętów wygiętych w kształcie koła
/5/ i pręta /6/ w kształcie koła z pętlami.
/2 zastrzeżenia/

U1(21) 89543

(22) 90 02 26

5(51) A01G 17/10

(75) Czempiński Stanisław, Warszawa
(54) Przestrzenna rozbieralna konstrukcja z
drutu o obrysie ściętego graniastosłupa,
do formowania krzewu
(57) Konstrukcja składa się z czterech prętów
/ l / z usytuowanych skośno rozwarcie względem
siebie, z przegiętymi do pionowego usytuowania
dolnymi końcami / 2 / i górnymi końcówkami / } / ,
zaopatrzonych w środkowym odcinku w elementy
wsporcze A/ oraz z ramek o różnych wymiarach
i ekranów z folii osadzonych w ramkach o kształ
cie trapezu.
/3 zastrzeżenia/
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(22) 90 02 26

5(51) A01G 17/10

/2/ f mająca w komorze podwymieniowej /h/ cienkie igłopodobne elastyczne występy /15/ i zakończone przewodem gumowym /l4/.
(75) Czempiński Stanisław, Warszawa
W komorze międzyściennej /3/ na izolowanej
warstwą elektrotermoizolacji / 8 / wewnętrznej po(54) Przestrzenna konstrukcja o obrysie
wierzchni czaszy /1/jest równomiernie rozmieszostrosłupa do formowania krzewu
czony niskonapięciowy cienkowarstwowy samotermostabilizujący się elektryczny oporowy element
(57) Konstrukcja składa się z trzech prętów /1/zaopatrzonychgrzewczy
w środkowym
odcinku
elementy jest poprzez elek/7/,
którywpołączony
wsporcze / 2 / . W skład konstrukcji wchodzą też
trody /6/ i przewody /l2/ ze źródłem napięcia
ramki / 5 / o kształcie trójkątnym zaopatrzone w
/u/, zaś z zewnątrz izolowany cienka warstwą
zamknięte pętle / 6 / i ramki górne /7/ z pętlami
elektrotermoizolacji /5/. Czasza /l/, zakończo/ 6 / i pętlami spłaszczonymi / 8 / oraz ekrany z
na króćcem /9/, połączonym z przewodem zmiennego
f o l i i rozpiętej w ramkach.
/ l zastrzeżenie/
ciśnienia //3/zamocowana jest na ramionach /10/
manipulatora doju mechanicznego /11/.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 90386

(22) 90 06 06

5(51) A01K

l/02

(71) Akademia Rolnicza, Wrocław
(72) Dobrzański Zbigniew, Zieliński Tadeusz,
Mysłowski Włodzimierz
(54) Urządzenie do ograniczania strat ciepła
w gniazdach dla prosiąt
(57) Urządzenie posiada ekran /l/, który zamocowany jest na wysokości około 60 cm nad powierzchnią podłogi /5/ gniazda prosiąt. Ekran /1/od
strony podłogi /5/ ma warstwę odbijającą /3/,
która nałożona jest na warstwę usztywniającą / 2 / .
Wielkość ekranu /1/odpowiada tej części powierzchni legowiskowej gniazda /6/ ( którą stanowi podłogowy element grzejny
/4/.
/2 zastrzeżenia/

U1(21) 89800

(22) 90 03 22

5(51) A01K 29/00

(71) Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna,
Siedlce
(72) Gołębiowski Józef, Turowski Jan, Zdun
Kazimierz
(54) Urządzenie do przygotowania do laktacji
krów, zwłaszcza jałówek
(57) Urządzenie zawiera czaszę /l/, wewnątrz
której znajduje się elastyczna gumowa przyssawka

U1(21) 89806

(22) 90 03 21

5(51) A21C 5/00

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i
Urządzeń Przetwórstwa Zbożowo-Paszowego
SPOMASZ, Bydgoszcz
(72) Reszkowski Franciszek, Korzeniewski
Wiesław
(54) Głowica nożowa dzielarko-zaokrąglarki
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania głowicy nożowej dzięlarko-zaokrąglarki
zapewniającej łatwy dostęp do noża wieńcowego
celem oczyszczenia go.
Każde z ramion / 2 / korpusu /1/ma otwór, w
którym umieszczony jest sworzeń /3/ łączący je
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ze wspornikiem /4/ f oraz dwa otwory na trzpień
ustalający /10/. Proste łączące środki tych otworów ze środkiem wałka /3/ tworzą między soba
kąt ostry.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 89773

(22) 90 03 16

5(51) A47J 37/00

(71) B H Z "SUDÍ" Sp. z o.o., Warszawa
(72) Skorupski Mirosław, Mikołajczak
Krzysztof
(54) Stojak do pieczenia kurczaków

U1(21) 89750

(22) 90 03 13

5(51) A41F 3/02

(57) Stojak do pieczenia kurczaków ma miskę /1/
z obrzeżem o poziomej powierzchni, do którego
przytwierdzone są dwa pręty /2/ krzyżujące się
o kształcie wysmukłych pałąków, które w dolnej
części mają rozchylone po łuku nóżki, obniżone
na głębokość poniżej powierzchni obrzeża miski
/l/. /l zastrzeżenie/

(75) Kowalczyk Adam, Poznań
(54) Szelki
(57) Szelki charakteryzują się tym, że zespoły
mocujące stanowią karabinkowe uchwyty w postaci zaczepowego haka /5/, w którego podstawie
osadzona jest uchylnie sprężynowa zapadka /6/
przylegająca swobodnym końcem do końcówki /7/
zaczepowego haka /5/, który jest swą osią /&/
osadzony obrotowo w obejmie /9/, przez którą
przełożone jest cięgno.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 89755

(22) 90 03 14

5(51) A61B 17/58

(71) Wojskowa Akademia Techniczna im.
J.Dąbrowskiego, warszawa
(72) Mizak Krzysztof, Krzymański Grzegorz,
Cupiał Tadeusz, Doniański Wojciech
(54) Płytka zespalająca
(57) Płytka zespalająca służy do unieruchamiania
odłamów kostnych, zwłaszcza w chirurgii stomato-

U1(21) 88918

(22) 89 12 07

5(51) A44B 18/00

(75) Dąbrowski Janusz, Warszawa
(54) Naszywka

(57) Naszywka stanowi emblemat / l / , do spodniej
powierzchni którego zamocowany jest na trwałe
element / 2 / , którego powierzchnia na zewnątrz pokryta j e s t czepliwymi łuskami / 3 / .
/ l zastrzeżenie/

logicznej. Płytka ma symetrycznie rozmieszczone
dwa otwory ściągające /1/i dwa otwory mocujące
/ 2 / . Każdy otwór ściągający /1/ma kształt zbliżony do owalu powstałego z połączenia dwóch okręgów o różnych średnicach, których rozstaw osi
wynosi około dwóch grubości płytki.
W otworach ściągających /1/osie okręgów o większych średnicach są położone bliżej płaszczyzny
symetrii płytki.
/2 zastrzeżenia/

U1(21) 89756

(22) 90 03 14

5(51) A61B 17/58

(71) Wojskowa Akademia Techniczna
im.J.Dąbrowskiego, Warszawa
(72) Krzymański Grzegorz, Stefániák Wiesław,
Mizak Krzysztof
(54) Szczypce do dokładnego kształtowania
płytek zespalających, zwłaszcza w
chirurgu stomatologicznej
(57) Szczypce przeznaczone są do dokładnego
kształtowania płytek zespalających.
Szczypce charakteryzują się tym, że między
krótszymi ramionami dźwigni /1/i /3/ ze wspólnym
punktem obrotu na sworzniu / 2 / zamocowane są
szczeki kształtowe /5/ i /6/. Powierzchnie robocze szczek mają wykonane wgłębienia i wypukłości
o dwóch różnych promieniach. Szczęki /5/ i /6/
zamocowane są do krótszych ramion dźwigni /1/i
/ 3 / wkrętami Ihl.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 89757
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(22) 90 03 14

prowadzącym sprężynę powrotną /3/ oraz gniazdem
/ 4 / . W gnieździe /4/ na sworzniu /5/ osadzone
jest obrotowo ramię dźwigni /8/ połączone ze
stemplem /6/. Na podstawie /1/usytuowana jest
matryca /1/ tworząca ze stemplem /6/ szczęki
kształtowe. Jeden koniec sprężyny / 3 / zaczepiony jest na bolcu I10I ramienia dźwigni /8/,
a drugi połączony jest ze śrubą naciągową /9/
osadzoną w otworze podpory /2/./2 zastrzeżenia/

U1(21) 89790

(Ź2) 90 03 21

5(51) A61B 5/02

(75) Kropaczewski Wojciech, Warszawa;
Kropaczewski Jarosław, Warszawa;
Piotrowski Piotr, Warszawa
(54) Korpus aparatu do mierzenia ciśnienia
krwi
(57) Korpus ma postać bryły z koncentrycznym
otworem przelotowym / 2 / z jednej strony gwintowanym, którego obrzeże jest wywinięte na zewnątrz, dla usytuowania pompki. Na ściance bocznej ma otwór przelotowy / 4 / , dla usytuowania zaworu spustowego. Po przeciwnej stronie ścianki
korpus ma drugi otwór przelotowy /3/, stożkowy,
na przewód elastyczny opaski naciskowej.
Po przeciwnej stronie niż otwór gwintowany /1/ na korpusie, zainstalowana jest gwintowana tuleja 15/, zakończona króćcem /6/ doprowadzającym do manometru.
/l zastrzeżenie/

5(51) A61B 17/58

(71) Wojskowa Akademia Techniczna im.
J.Dąbrowskiego, Warszawa
(72) Mizak Krzysztof, Stefániák Wiesław,
Krzymański Grzegorz
(54) Przyrząd do gięcia płytek zespalających,
zwłaszcza w chirurgii stomatologicznej
(57) Przyrząd charakteryzuje się tym, że ma do
podstawy /1/ przymocowaną podporę IZl z otworem

U1(21) 89791 (22) 90 03 21 5(51) A61B 5/02
(75) Kropaczewski Wojciech, Kropaczewski
Jarosław, Piotrowski Piotr,
Warszawa
(54) Zawór, zwłaszcza pompki pneumatycznej
aparatu do mierzenia ciśnienia
(57) Zawór charakteryzuje się tym, że cylindryczny korpus zaworu ma pokrywę / 2 / z cylindryczną ścianką o średnicy wewnętrznej równej średnicy zewnętrznej korpusu /1/. Pokrywa /2/ oparta jest o występ /1/ korpusu /1/% tak, że pomiędzy podstawą l8l pokrywy /1/ a korpusem /1/
wytworzona Jest komora /6/, w której swobodnie
umiejscowiona jest membrana gumowa /3/.
/l zastrzeżenie/
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dowolny sposób ze pomocą linki / 4 / .

/ l zastrzeżenie/

U1(21) 89808

(22) 90 03 23

5(51) A63F 9/06

(75) Golubowski Roman, Gdańsk
U1(21) 89745

(22) 90 03 14

5(51) A61F 13/12

(75) Jędrzejczak Jacek, Warszawa
( 54) Maska rehabilitacyjna
(57) Maska rehabilitacyjna ma część twarzową
/1/w kształcie owalnym z podkrojem / 2 / na nos
i dwoma otworami / 3 / na oczy, przy czym część
twarzowa /1/maski ma podwójne ścianki, pomiędzy którymi znajduje się płyn. Część twarzowa
/1/maski zaopatrzona jest z obu stron w paski
/ 4 , 5/ różnej długości, przy czym pasek krótszy
/ 4 / ma równoległe nacięcia /6/ t natomiast pasek
dłuższy / 5 / ma równoległe wgłębienia.
Maska służy do rehabilitacji mięśni twarzy i oczu w przypadkach skurczów i wzmożonych
napięć oraz w migrenach.
/l zastrzeżenie/

(54) Zabawka zręcznościowa

(57) Zabawka zręcznościowa składa się z wielokątnej podstawy /l/, mającej symetrycznie względem siebie rozmieszczone otwory przelotowe i
otwór umieszczony w jednym z rogów podstawy /1/oraz z elementów ruchom
płaskich figur geometrycznych z otworami przelotowymi.
Do skrajnego otworu przymocowana jest linka / 4 / , zakończona drzewcem / 5 / w kształcie igły
krawieckiej. Elementy ruchome /6/ powiązane są
z podstawą /1/i wzajemnie ze sobą za pomocą linki / 4 / .
/i zastrzeżenie/

U1(21) 89809

(22) 90 03 23

5(51) A63F 9/06

(75) Golubowski Roman, Gdańsk
(54) Zabawka zręcznościowa
U1(21) 89807

(22) 90 03 23

5(51) A63F 9/06

(75) Golubowski Roman, Gdańsk
(54) Zabawka zręcznościowa
(57) Zabawka składa się z podstawy wielokątnej
/l/, z symetrycznie względem siebie rozmieszczonymi otworami przelotowymi / 2 / oraz otworem
w Jednym z rogów podstawy oraz z elementów ruchomych / 5 / imitujących guziki. Do skrajnego
otworu przymocowana jest linka / 4 / zakończona
drzewcem /6/, imitującym igłę krawiecką. Elementy ruchome / 5 / wiązane są do podstawy /1/w

(57) Zabawka zręcznościowa ma podstawę /1/z
rozmieszczonymi symetrycznie trzema rzędami wy-
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stających kołków / 2 / . Elementy ruchome / 3 / mają
kształty figur geometrycznych nakładanych na wystające kołki /Z/,
/ l zastrzeżenie/

U1(21) 89775

(22) 90 03 15

5(51) A63H 17/21

(75) Binkpwski Andrzej, Częstochowa
(54) Zabawka w postaci motocykla z napędem

U1(21) 89737

(22) 90 03 12

(57) Zabawka ma dwa boczne, gumowe kółka / 8 /
połączone z mechanizmem napędowym wmontowanym
w obudowę /11/ motocykla A / .
Ponadto nakładany na głowę kask / 3 / ma wycięty otwór / 4 / odsłaniający część twarzy kierowcy / 2 / .
/Z zastrzeżenia/

5(51) A63H 33/30

(75) Dz.iewiątkowski Adam, Częstochowa
(54) Wykrój zabawki w postaci kabury
i kabura wykonana z tego wykroju
(57) Wykrój i kabura charakteryzują się tym, że
krawędź / 2 / i krawędź /3/ są proste i usytuowane w stosunku do siebie pod kątem ostrym.
/l zastrzeżenie/

DZIAŁ

B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
U1(21) 89802

(22) 90 03 21

5(51) B23B 31/39

(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji,
Automatyzacji i Elektroniki Górniczej
POLMAG-EMAG, Fabryka Zmechanizowanych
Obudów Ścianowych FAZOS, Tarnowskie Góry
(72) Derda Henryk, Grządka Jan

rozłącznie w otworze osadczym / 4 / . Trzpień oporowy /7/ stanowiący drugi koniec kołka / 5 / wystaje z części bazującej /Z/ szczęki /1/od
strony obrabianego detalu /10/ i opiera się swą
powierzchnią czołową /9/ o powierzchnię mocowanego detalu.
/l zastrzeżenie/

(54) Szczęka mocująca, zwłaszcza do automatów
tokarskich
(57) Szczęka mocująca do automatów tokarskich,
ma kołek bazujący /5/ zamocowany jednym końcem

U1(21) 89734

(22) 90 03 13

5(51) B23H 9/l6 «

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Dąbrowski Lucjan, Kozak Jerzy,
Łubkowski Konrad, Rozenek Marek,
Kowalczyk Janusz
(54) Przyrząd obrobczy do elektrochemicznego
usuwania zadziorów w gniazdach i
otworów, zwłaszcza w korpusie uchwytu
wiertarskiego
(57) Przyrząd charakteryzuje się tym, że elektroda /5/, w postaci rurki doprowadzającej elektrolit do strefy obróbki, osadzona jest centrycznie
w kołnierzu izolacyjno-centrującym /3/ zaopatrzonym w kanały odpływowe /6/ oraz dwie koncentryczne powierzchnie dociskowe, zewnętrzną i wewnętrzną. Powierzchnia zewnętrzna przylega do korpusu / 2 / , w którym umieszczony jest współosiowo
obrabiany element /l/. Powierzchnia wewnętrzna
przylega do czoła obrabianego elementu /l/. Wloty kanałów odpływowych /6/ umieszczone są pomiędzy wewnętrzną powierzchnią dociskową a elektro-
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dą /5/, zaś wylot elektrody / 5 / umieszczony jest
poniżej strefy obróbki.
/3 zastrzeżenia/

U1(21) 89772

75
(22) 90 03 15

5(51) B28B 7/10

(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów
PREFABET, Lublin
(72) Bąk Jan, Piekiełek Ryszard
(54) Forma do wytwarzania drobnowymiarowych
ilementów z betonu
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji formy do produkcji drobnowymiarowych
elementów z betonu, jak krawężniki i obrzeża trawnikowe.
Forma charakteryzuje się tym, że płyta dociskowa /3/ ma kształt kątownika, którego pionowe ramię jest skierowane ku dołowi a dolna powierzchnia jest wyprofilowana na kształt górnej
powierzchni formowanego elementu /6/. Kaseta podzielona jest pionowymi przegrodami /6/ na segmenty i wypychacze usytuowane nad każdym segmentem.
/2 zastrzeżenia/

U1(21) 89771

(22) 90 03 15

5(51) B28B

7/30

(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów
PREFABET, Lublin
(72) Gdula Adam, Targoński Ireneusz,
Petryszak Stanisław, Klimek Anna
(54) Forma do produkcji kręgów betonowych
z dnem
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji formy do produkcji kręgów betonowych z dnem, ułatwiającej rozformowanie elementu.
Forma charakteryzuje się tym, że rdzeń ma
dno złożone z segmentów /1O/ o kształcie wycinków
koła. Wierzchołki segmentów /1O/ osadzone są w
przegubie /11/ przytwierdzonym do jednego końca
obrotowego wałka /&/ umieszczonego w osi rdzenia
i płaszcza zewnętrznego / 2 / . Do tirugiego końca
wałka /&/, wystającego poza powierzchnię czołową
rdzenia /3/, zamocowana jest korba /9/.
Segmenty /1O/ połączone są zawiasami / / 2 /
z kołnierzem walcowej powierzchni rdzenia.
/3 zastrzeżenia/

U1(21) 89739

(22) 90 03 12

5(51) B29C 45/26

(71) Zakłady Włókien Chemicznych STILON,
Gorzów-Wielkopolski
(72) Niewar Tadeusz, Wieczorek Bronisław
(54) Forma wtryskowa w układzie 3 +3
(57) Forma wtryskowa w układzie 3 + 3 mająca w
płaszczyźnie podziału formy dodatkowe zamknięcia
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wkładów formujących na powierzchni stożkowej o
kącie 3°, charakteryzuje się tym, że wyposażona jest oprócz prowadzących słupów /17/ w dodatkowe stożkowe czopy /27/ o kącie / o C / w
zakresie 12° - 20°.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 89780

(22) 90 03 19

5(51) B60P 3 / l 4
B61D 15/00

(71) Polskie Koleje Państwowe, Dyrekcja
Okręgowa Kolei Państwowych Zarząd
Trakcji, Wrocław
(72) Baszak Adam, Nowicki Krzysztof, Wójcik
Stanisław, Sokołowski Stanisław
(54) Pociąg sieciowy do naprawy i konserwacji
kolejowej sieci trakcyjnej
(57) W skład pociągu wchodzi motorowy wózek
/1/ wyposażony w usytuowany nad jego przednią
i środkową częścią stały roboczy pomost /4/,
którego przedłużenie stanowi roboczy podnoszo
ny i obrotowy pomost /5/, w pomiarowo-kontrol
ny pantograf /6/, w wypornicę sieci /7/ usytu
owaną na krawędzi stałego roboczego pomostu
lUl przy roboczym podnoszonym i obrotowym po
moście /5/, w umieszczoną na ramie motorowego
wózka /1/ pod podłogą linową wciągarką /8/ i
w zainstalowane na jego krańcach dwa mechaniz
my IS i 10/ do unoszenia obniżonej sieci trak
cyjnej.
W skład pociągu sieciowego wchodzi także
platforma-wagon wyposażony w przytwierdzony do
jego podłogi hydrauliczny podnośnik.
/8 zastrzeżeń/

U1(21) 89638

(22) 90 02 28

5(51) B60R 9/055

(75) Ryl Władysława, Bytom
(54) Torba bagażowa na samochód osobowy
(57) Torba /1/ zbudowana jest w formie prostopadłościanu z usztywnioną łamaną podłogą /3/, do
której przymocowane są cztery uchwyty Ihl.
Torba ma dwa przesuwne mocujące pasy /5/, na
których zamocowane są sprzączki /6/. Błyskawiczne zamki zabudowane w torbie mają osłony /8/
przeciwdeszczowe.
/3 zastrzeżenia/

U1(21) 89785

(22) 90 03 19

5(51) B60R 9/08

(75) Kotowski J a n , Warszawa
(54) Bagażnik samochodowy
(57) Bagażnik przeznaczony w szczególności do
przewożenia rowerów,bez konieczności ich demontowania lub składania,jest złożony z dwóch elementów^ pierwszego /1/ i drugiego / 2 / , obu w
kształcie litery U, połączonych ze soba obrotowo. W położeniu pracy, oba elementy li/ i / 2 /
są do siebie prostopadłe i unieruchomione za
pośrednictwem dwu zatrzasków /3/.
Ramiona drugiego elementu / 2 / są połączone trwale poprzecznym prętem / 4 / , do którego
jest przymocowana rozłącznie taśma 16/ zakończona zaczepem /1/, przeznaczona do zahaczenia o
tylną pokrywę samochodu. Do podstawy drugiego
elementu / 2 / są przymocowane rozłącznie taśmy
/5/ z zaczepem /1/, który zahacza się o zderzak
samochodu.
Ii zastrzeżeń/

Ü1(21) 89815

(22) 90 03 22

5(51) B61B

3/00

(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji
Automatyzacji i Elektroniki Górniczej
P01MAG-EMAG, Centrum Mechanizacji
Górnictwa KOMAG, Gliwice
(72) Drewniak Janusz, Ćwikliński Zbigniew,
Nasiek Mieczysław, Ölender Kornel
(54) Platforma transportowa spągowej k o l e i
szynowej
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie prawidłowej współpracy kołowych wózków / 5 / p l a t f o r -
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my spągowej kolei szynowej z szynami /10/ tej
kolei.
Platforma ma po każdej stronie Jezdnego
wózka / 5 / dwa Jezdne koła /1/ o osiach poniżej
osi / 2 / łączącej wózek / 5 / z ładunkową płytą
/ 6 / platformy. Ponadto w wózku / 5 / są dwa boczne Jezdne koła / 4 / usytuowane poniżej każdego
z Jezdnych kół /l/. Pomiędzy bocznymi jezdnymi
kołami / 4 / jest umieszczone dolne koło /3/.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 89743

(22) 90 03 14

5(51) B65P 38/08

(71) "Mostostal" Centralny Ośrodek
Badawczo-Projektowy Konstrukcji
Metalowych, Warszawa
(72) Wirkowski Czesław, Wojnowski Włodzimierz,
Runge Piotr, Sikorski Marek
(54) Silos wielkiej po.ienności do przechowywania i kondyc.ionowania materiaiiów sypkich"
(57) W silosie komora cylindryczna /2/ t wykonana z powtarzalnych segmentów łukowych, wyoblonych z blachy falistej, ma podłużnice z kształtowników, przenoszące obciążenia pionowe, samonośny dach / 4 / w kształcie stożka ściętego, wykonany z segmentów w kształcie trapezowym i
zwieńczony nabudówką cylindryczną /6/, mieszczącą lej wsypowy 111t rozrzutnik ziarna /8/ oraz
wyloty powietrza /§/ przymykane klapami.
Ponad
nabudówką /6/ jest usytuowana galeria nadsilosowa /19/ z odrębną drabiną zewnętrzną, przy czym wewnątrz komory / 2 / jest zainstalowane poziome urządzenie wybierające liii, połączone na zewnątrz z podajnikiem pionowym /l8/.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 89761

(22) 90 03 15

5(51) B61K 7/06

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego STASZIC,
Katowice
(72) Jagosz Stanisław, Nowotarski Józef,
Olszewski Marek, Przyłudzkl Bolesław,
Wójcik Bogusław
(54) Łapacz torowy
(57) Łapacz torowy ma ramię pionowe /1/osadzone między dwoma ramionami poziomymi /3/ na
poziomym sworzniu łapacza / 2 / , którego końce
przechodzą przez otwory w stojakach podstawy
/ 4 / i są ścięte równo z zewnętrzną powierzchnią nakładek wzmacniających /5/. Z czołem końca sworznia łapacza / 2 / połączona jest śrubą
łączącą /6/ nakładka oporowa /1/ w kształcie
pionowej tarczy.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 89774
(22) 90 03 14
5(51) B65D 19/34
(71) Bystrzyckie Zakłady Wyrobów Papierowych,
Bystrzyca Kłodzka
(72) Kocanda Stanisław, Jarczyński Bolesław,
Wiśniowski Władysław, Zarzycki
Eugeniusz, świerkowski Jan
(54) Paletka do kuchni gazowe.j
(57) Wypraska / l / posiada symetrycznie rozmiesz
czone wgłębienie / 2 / na s t o p k i . W narożach wy-
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praski /1/wykonano przetłoczenia podłużne /3/.
w osi wypraski /1/wykonano dwa wzmacniające przetłoczenia okrągłe /5/ oraz jedno ustalające przetłoczenie centralne / 4 / . Od dołu umocowano do wypraski cztery drewniane nóżki /6/.
/l zastrzeżenie/

U 1(21) 89813

(22) 90 03 22

5(51) B65D 25/28

(75) áwierczyna Jerzy, świerczyna Anna,
Czechowice-Dziedzice
(54) Uchwyt pojemnika
(57) Uchwyt pojemnika ma pierścień /1/połączony
trwale ze sprężystym uchwytem / 2 / mającym w górnej części rowek osadczy /3/.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 89818

(22) 90 03 22

5(51) B65D 85/56

(75) Drewka Barbara, Bydgoszcz
(54) Pojemnik

U1(21) 89814

(22) 90 03 22

5(51) B65D

l/34

(75) Świerczyna Jerzy, świerczyna Anna,
Czechowice-Dziedzice
(54) Podstawka

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojemnik,
zwłaszcza do leków.
Pojemnik składa się z korpusu /1/ posiadającego odsądzenie / 2 / oraz pokrywki /3/ zaopatrzonej w występ /4/. Pokrywka /3/ w wewnętrznej
swej części posiada nadlew /5/ wewnętrzny, który
stanowi z jednej strony mocowanie wypełniacza
polietylenowego / 8 / mającego pierścień /9/
uszczelniający korpus /1/ oraz elementy sprężyste /1O/ zakończone skrzydełkami /11/, a z drugiej uszczelnienie i zamkniecie korpusu /1/,
pierścień uszczelniający 16/ oraz pierścień dystansowy li/.
Ii zastrzeżenie/

(57) Podstawka ma koliste dno /1/i obrzeże / 2 /
o kształcie stożkowego pierścienia, pomiędzy którymi znajduje się sprężyste wewnętrzne wybrzuszenie /3/ w kształcie stożka ściętego.
7l zastrzeżenie/

U1(21) 89817

(22) 90 03 22

(75) Drewka Barbara, Bydgoszcz
(54) Pojemnik

5(51) B65D 85/56

U1(21) 89819

(22) 90 03 22

5(51) B65D 85/56

(75) Drewka Barbara, Bydgoszcz

(54) Pojemnik
(57) Pojemnik składa się z korpusu /1/oraz
przykrywki /3/, której wnętrze stanowi gniazdo
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego Jest pojemnlK»
osadcze dla wypełniacza polietylenowego /6/ mazwłaszcza do leków.
jącego pierścień /1/ uszczelniający korpus /1/oraz sprężysty mieszek
/8/ z otworem
Pojemnik
składa odpowietrzasię z korpusu /l/, który
jącym,
/l zastrzeżenie/
posiada gniazda / 2 / szybkomocujące bagnetowe
oraz pokrywki /3/ z występami /4/ i pierścienieM

Nr 26 / 4 4 4 / 1990

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

dystansowym /5/. Pierścień dystansowy / 5 / stanowi element oporowy dla sprężystego pierścienia
/ 6 / będącego elementem wypełniacza polietylenowego
/1/.
/2 zastrzeżenia/
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sięgnik /1/umocowany jest poprzez przeguby / 4 /
na stelażu / 5 / wykonanym z podwójnego ceownika
i przymocowanym do regałów /6/./1 zastrzeżenie/

U1(21) 89816

(22) 90 03 22

5(51) B66F 11/02

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i
Urządzeń Transportowych DETRANS, Bytom
(72) Wichary Paweł
(54) Żuraw przenośny zwłaszcza kominowy

U1(21) 89781

(22) 90 05 19

5(51) B65G

l/02

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "STASZIC",
Katowice
(72) Cyba Kazimierz, Skowronek Edward

(57) Żuraw zawiera słup stały /l/ f w którym na
dwu łożyskach osadzona jest część obrotowa / 2 /
żurawia z zamontowanym mechanizmem podnoszenia,
składającym się z silnika elektrycznego /5/, przekładni ślimakowej /6/ i bębna linowego /7/. Słup
stały /1/ zbudowany w kształcie litery "T" ma na
górnej poprzeczce zabudowane dwa uchwyty do zamocowania żurawia na stalowej obręczy /10/ komina,
złożone ze wsporników /11/ zakończonych pazurami /l2/ i z odchylnej dźwigni /l3/, dociskanej
do obręczy /10/ za pomocą śrub rozporowych /l4/.
W dolnej części słupa stałego /1/ zabudowana
jest odchylná łapa /15/ oporowa, regulowana śrubą /l6/ dla wypionowania słupa /1/.
Il zastrzeżenie/

(54) Wieszak obrotowy do składowania krążników
(57) Wieszak według wzoru przeznaczony jest do
składowania krążników prowadzących linę w kolejkach podwieszanych w kopalni.
Wieszak wykonany jest z rury wyprofilowanej
w kształcie trójkątnego wysięgnika /l/, na którego górnej krawędzi /2/ przyspawane są pręty /3/,
których końce z obu stron wygięte są w gorę. Wy-

DZIAŁ

C

CHEMIA I METALURGIA

U1(21) 89770

(22) 90 03 14

5(51) C03B 5/04

(71) Huta Szkła Okiennego Szczakowa,
Jaworzno
(72) Klim Jan, Lis Andrzej

(54) Belka wezgłowiowa nośna sklepienia pieca
wannowego szklarskiego
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji belki wezgłowiowej stanowią-
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cej kompletny element nośno-chłodzący dla pieca
wannowego szklarskiego, umożliwiającej ochłodzenie sprężonym powietrzem materiału ogniotrwałego
w bezpośrednim sąsiedztwie szczeliny dylatacyjnej.
Belka węzgłowiowa ma osłonę /I/ o profilowym przekroju, która z dolną częścią bocznej
płaszczyzny belki / 2 / tworzy komorę / 3 / zaopatrzoną w króciec wlotowy /7/ f a między dolną
płaszczyzną stopy / 4 / i równoległą do niej płaszczyzną /5/ osłony /1/wmontowane jest dystansowe
użebrowanie.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 89803

(22) 90 03 21

5(51) C10C

(54) Urządzenie do topienia bitumlczneJ masy
zalewowej
(57) Urządzenie składa się ze zbiornika /1/
ogrzewanego elektrycznie, klapy spustowej 13/1
pompy / 4 / , czujników temperatury. Urządzenie to
w dolnej części ma kształt odwróconego ściętego
ostrosłupa lub stożka. Wszystkie ściany zewnętrzne i ściany boczne zbiornika /1/ urządzenia
są ogrzewane osadzonymi w rowkach płyt grzejnych
/ 2 / grzejnikami rurkowymi sterowanymi czujnikami
temperatury. Jedne czujniki umieszczone są wewnątrz zbiornika /1/aa krawędziach bocznych, a
drugie czujniki umieszczone są na zewnątrz zbiornika /l/.
Urządzenie posiada również głowicę dozującą
/ 8 / zamocowaną na wózku /9/ poruszającym się w
dowolnym kierunku płaszczyzny na prowadnicach
/1O/.
/l zastrzeżenie/

3/12

(71) Centralne Laboratorium Akumulatorów i
Ogniw, Poznań
(72) Fedder Edward, Komin Jacek, Piotrowski
Marian

DZIAŁ

D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
U1(21) 89432

(22) 90 02 09

5(51) D02J

1/22

(71) Zakłady Włókien Chemicznych
"Stilon" Gorzów Wlkp.,
Gorzów Wlkp.
(72) Buczyński Jacek, Jakuszyk Jerzy,
Rudowicz Zbigniew, Suszek Stefan,
Zadorocki Marek, Zdanowicz Grzegorz,
Bartosiewicz Edward
(54) Urządzenie do rozciągania i spętlania
jedwabiu syntetycznego
(57) Urządzenie składające się z zespołu nadawczego, rozciągającego, spętlającego i odbiorczego charakteryzujące się tym, że kolektor
/ 6 / ze spętlającymi dyszami /1/ zamocowany jest
obrotowo wokół własnej osi do korpusu /1/ poprzez wsporniki z tulejkami ślizgowymi.
/l zastrzeżenie/
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U1(21) 89769
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(22) 90 03 14

5(51) D06F 57/06

(75) Pasierb Tadeusz, Rzeszów
(54) Suszarka
(57) Suszarka składana służy do suszenia bielizny, jest prosta w budowie i łatwa w montażu.
Suszarka charakteryzuje się tym, że jej rama składa się z rurek rozporowych /l i 2/ połączonych ze sobą rozłącznie rurkami nośnymi /3 i
4/ mającymi otwory na linkę /5/, wygiętymi pod
kątem prostym i zakończonymi krótkimi trzpienia-

mi /6/.

Rurka rozporowa /1/zaopatrzona jest w kołek /1/ oraz osłonę zabezpieczającą /8/. Każda
z rurek nośnych /3 i 4/ ma obrotowe regulatory
położenia /9/ suszarki, przez które przewleczona jest linka
/10/,
/2 zastrzeżenia/

DZIAŁ

E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE
U1(21) 89795

(22) 90 03 20

5(51) E02D 29/10

(71) Bydgoska Spółka Inżynierii Środowiska
Sp z o.o., Bydgoszcz
(72) Kwasniewski Piotr, Gołkowski Ryszard
(54) Obudowa sieci ciepłowniczej
(57) Obudowa ma prefabrykowany kanał /1/w
przekroju poprzecznym o kształcie litery "U".
Na końcach każdego kanału /1/wmontowane są ceowniki / 2 / wyposażone no bokach w otwory /3/.
Zakończenie kanału /1/z jednej strony ukształtowane jest z wewnętrznym uskokiem / 4 / i z drugiej strony z zewnętrznym uskokiem /5/. Koniec
jednego kanału /1/z następnym skręcony jest
śrubami /6/ za pośrednictwem ceownika /2/ i tworzy przy montażu zamek uszczelniony kitem trwale plastycznym / 7 / .
/l zastrzeżenie/"

U1(21) 89860

(22) 90 03 29

5(51) E02D 7/10

(71) Centrala Handlu Zagranicznego "BUDIMEX"
Sp. z o.o. Oddział Budownictwa
w Olsztynie, Olsztyn
(72) Sterczewski Henryk
(54) Nasadka, zwłaszcza do młota pneumatycznego
(57) Nasadka składa się z korpusu /l/, śruby
/ 2 / mocującej końcówkę grota /3/ młota pneumatycznego, podkładki dociskowej / 4 / mocującej
grodzicę / 5 / i śrub /6/ ze stoczonymi końcówkami
/7/.
/l zastrzeżenie/
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U1(21) 90654

(22) 90 07 20

5(51) E03D

3/02

(75) Kijas Krzysztof, Częstochowa
(54) Automat spłukujący
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest automat
spłukujący, wykonany z tworzywa sztucznego i stosowany do spłukiwania wodą muszli sanitarnych.
Automat charakteryzuje się tym, że zawiera
przycisk / 2 / osadzony na osi / 3 / ze sprężyną
/ 4 / , zakończoną uszczelką /5/ zamykającą kanał
wylotowy tulei /6/. Wnętrze tulei /6/ tworzy
ciśnieniową komorę /l/, której dno stanowi przesuwny tłok /&/. Tłok ten ma w górnej części
kształt walca zakończonego uszczelką /9/, dalej
zwężającego się i przyjmującego w dolnej części
kształt pierścienia zakończonego zamykającą
uszczelką /10/.
Obudowa /1/na swej wewnętrznej powierzchni, powyżej wejścia kanalizacyjnego przewodu
/11/ ma wydrążone kanaliki odpływowe, a tłok
/ s / ma wewnątrz wykonany otwór stanowiący dyszę //3/umożliwiającą powtórny napływ wody do
komory lii.
/I zastrzeżenie/

U1(21) 89789

Nr 26 /444/ 1990

(22) 90 03 21

5(51) E04D l/00

(75) Komnata Jerzy, Wojnowski Edwin,
Kielce
(54) Dachówka
(57) Dachówka składa się z dwóch części /9/ i
/10/ połączonych ze sobą wyprofilowaniem / 5 /
wygiętym pod kątem 28 - 35 . Części /9/ i /10/
są ustawione względem siebie w płaszczyznach
równoległych. Powierzchnie części /9/ i /10/
mają zarys trapezów /1/i / 2 / ułożonych odwrotnie. W części górnej /10/ znajduje sie występ
montażowy a w części bocznej, dolnej /9/ znajduje się występ / / 2 / o kształcie kątownika.
Boczne powierzchnie części /9/ i /10/ mają wy>
profilowane wygięcia pod kątem 28-35°.
/4 zastrzeżenia/

U1(21) 90428

(22) 90 06 11

5(51) E06B 3/70

(75) Nowak Jakub, Sosnowiec
U1(21) 89742

(22) 90 03 12

5(51) E04B 2/02

(75) Kusiński Antoni, Włoszczowa
(54) Pustak
(57) Pustak ma na połowie szerokości otwór
środkowy /1/oraz w jego osi dwa półotwory /2/,
tworzące na przeciwległych ściankach ramiona /3/
i wnęki.
/l zastrzeżenie/

(54) Drzwi lamelkowe
(57) Drzwi lamelkowe wykonane są z ramowej obudowy utworzonej z dwóch pionowych boków /1/oraz

Nr 26 /444/ 1990

dwóch poziomych boków /2/, przy czym na wewnątrznej stronie pionowych boków /1/wykonane są skośne, równolegle ułożone względem siebie wycięcia,
w których osadzone są podłużne, lamelkowe listwy
/ 4 / , odchylone od płaszczyzny drzwi i tworzące
między sobą prześwity.
/l zastrzeżenie/

/U/ stojaka /l/, tylna krawędź jest wygięta w
górę i tworzy zaczep / 5 / stropnicy / 2 / obudowy,
a obie boczne krawędzie mają po dwa stabilizacyjne występy /6, 7/.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 89792
U1(21) 89759

(22) 90 03 15

5(51) E21D

9/10

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego STASZIC,
Katowice
(72) Wojtaś Jan, Kędzior Wiesław, Pałka
Bogdan, Radomski Fryderyk
(54) Nakładka zabezpieczająca wał główny głowicy kombajnu węglowego
(57) Pionowa płyta nakładki /1/wycięta jest z
przodu w kształt półkola tworzącego czoło nakładki /2/, połączone ukośnymi krawędziami wyrzutnika
/ 3 / z poziomo wygiętymi, w kształt litery L, uchwytami łączącymi / 4 / . Uchwyty łączące / 4 / umożliwiają połączenie dwóch nakładek śrubami spinającymi /5/ na ramieniu kombajnu, /l zastrzeżenie/

U1(21) 39776

(22) 90 03 15
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(22) 90 03 19

5(51) E21D 11/34

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "STASZIC",
Katowice
(72) Zygmunt Włodzimierz, Żądło Stanisław,
Białas Józef
(54) Element łączący obudowy chodnikowe
(57) Przedmiot wzoru użytkowego rozwiązuje zagadnienie łączenia górniczych obudów chodnikowych w obszarze skrzyżowań wyrobisk o różnych
wysokościach.
Element łączący ma z końcem łącznika poziomego /1/połączony od góry ukośny odcinek łuku ociosowego / 2 / za pomocą spoin łączących /3/.
Gniazdo stojaka / 4 / i współosiowa z nim obejma
stojaka /5/, w kształcie poziomego pierścienia,
połączone są od dołu z łącznikiem poziomym /l/.
Ich średnice dostosowane są do wymiarów korony
stojaka.
/l zastrzeżenie/

5(51) E21D 11/34

(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice
(72) Kowal Józef, Kowal Andrzej, Rułka Kazimierz,
Głąb Lucjan, Twardokęs Kazimierz,
Wojciechowski Wiesław
(54) Złącze stojaka ze stropnicą chodnikowej obu
dowy prostokątnej lub trapezowej z dwuteownika
(57) Złącze stanowi oporowa płyta /3/, której
przednia krawędź jest wygięta w dół i tworzy zaczep

U1(21) 89783

(22) 90 03 19

5(51) E21D 23/16

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "STASZIC",
Katowice
(72) Gorzkowski Adam, Podsiadło Henryk, Szromek Roman
(54) Zabezpieczający element mocujący do bloków
sterujących
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia bloku sterującego przed wypadnięciem
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z uchwytu stropnicy górniczej obudowy zmechanizowanej.
Zabezpieczający element ma postać metalowego płaskownika wygiętego w kształcie litery L.
W jego dolnym ramieniu znajduje się otwór przelotowy, przez który przechodzi śruba mocująca
/6/.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 89805

(22) 90 03 21

5(51)

E23F

Nr 26 /444/ 1990

ne otwory /12, /3/mieszczące przelotowo pociągowo-blokujące trzpienie /14, 15/. Cięgna /8, 9/
rękawa /1/ obejmują usztywniające pierścienie
/3, 4/ na końcach sąsiadujących lutni /l, 2/,
których średnice są równe średnicy lutniociągu.
Lutniociąg zapewnia wymaganą szczelność i wytrzymałość, a tym samym właściwe przewietrzanie wyrobisk.
/I zastrzeżenie/

l/04

(71) Główny I n s t y t u t Górnictwa, Katowice
(72) Wiśniowski Andrzej, Cichomski S t a n i s ł a w ,
Sobieszczuk Grażyna, Golec Aldona,
Hołyst Tadeusz, Laskowski Tadeusz,
Stram U r s z u l a , Znamirowski I r e n e u s z ,
Komorowski J a n , Błąkała Bogdan, F a l g e r
Andrzej
( 54) Lutniociąg e l a s t y c z n y zgrzewany do wenty
l a c j i ssąco-tłocząceJ
(57) Lutniociąg ma samohamowne opaski u s z c z e l 
n i a j ą c e w p o s t a c i zamkniętego rękawa /7/ zaopa
trzonego wewnątrz w dwa skrajne obwodowe cięgna
/ 8 , 9 / , z j e d n e j strony połączone t r w a l e z zam
kiem / 1 0 / , a z d r u g i e j nawinięte na obrotowy wa
ł e k /11/, tego zamka / 1 0 / , mający dwa poprzecz-

DZIAŁ F
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE;
TECHNIKA MINERSKA
U1(21) 89731

(22) 90 03 12

5(51) F15B 13/02

(71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji
Automatyzacji i Elektroniki Górniczej
P0D4AG-EMAG, Centrum Mechanizacji
Górnictwa KOMAG, Gliwice
(72) Wołek Władysław, Tylek Jan, Szopka
Hubert, Romanowicz Stanisław
(54) Rozdzielacz hydrauliczny
(57) Rozdzielacz hydrauliczny w korpusie / l / ma
osadzony zawór z a s i l a j ą c y , którego grzybek / 5 /

podparty jest sprężyną talerzową /1/ do gniazda /6/. W osi zaworu zasilającego jest osadzony suwak IBI zakończony tłoczkiem /9/ przemieszczającym się w cylindrze /10/. Przestrzeń /11/
pod tłoczkiem /9/ poprzez dławik /l4/ połączona jest wzdłużnym kanałem /l3/ z gniazdem odbiornika.
Impuls hydrauliczny /S,/ podany na sterowany zawór zwrotny /3/, osadzony poziomo w nakładce /2/ f przesuwa tłoczek /9/ w cylindrze /10/.
W końcowym położeniu tłoczek 19/ otwiera kanał
łączący odbiornik z przestrzenią /11/ pod tłoczkiem /9/, powodując stałe przesterowanie rozdzielacza w pozycję zasilania odbiornika.
/2 zastrzeżenia/

U1(21) 89797

(22) 90 03 20

5(51) F16B 45/00

(71) Fabryka Maszyn Rolniczych AGROMET,
Kunów
(72) Janikowski Stanisław
(54) Uchwyt pokrycia zwłaszcza do mocowania,
naciągania i ustalania pokrycia
siedzenia amortyzowanego
(57) Uchwyt wykonany j e s t z blachy tworzącej
ramę / l / , połączone zagięciem / 2 / z ramieniem /3/«
Na wierzchołku zagięcia / 2 / znajduje się prostokątny zaczep / 4 / ,
/2 zastrzeżenia/
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nym /Z/, z drugiej strony zakończony jest częścią wygniatającą / 4 / . Gwint części wygniatającej / 4 / ma skok i głębokość równą skokowi ^raz
głębokości gwintu części / 3 / gwintowanej.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 89810

(22) 90 03 22

5(51) F16B 25/06

(71) Łańcucka Fabryka śrub, Łańcut
(72) Kulka Józef, Trojniar Jan, Fraczek
Tadeusz
(54) śruba samogwintująca z łbem wieńcowym
(57) Konstrukcja śruby samogwintującej zmniejsza wartość momentów obrotowych przy jej montażu, podnosząc jakość gwintu w otworze.
śruba charakteryzuje się tym, że trzpień
/1/zakończony z jednej strony łbem wieńcowym
/ 2 / f po przeciwnej stronie zakończony jest
częścią / 4 / wygni tającą. Skok / 5 / gwintu i
głębokość /6/ równe są skokowi /1/oraz głębokości / 8 / gwintowanej części / 3 / trzpienia /l/.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 89811

(22) 90 03 22

5(51) F16B 25/06

(71) Łańcucka Fabryka Śrub, Łańcut
(72) Kulka Józef, Trojniar Jan, Fraczek
Tadeusz
(54) Śruba samogwintująca z łbem sześciokątnym
(57) Śruba samogwintująca z łbem sześciokątnym
według wzoru polepsza jakość kształtowo-wymiarową wygniatanych gwintów oraz ułatwia jej nakładanie w otworze.
śruba charakteryzuje się tym, że trzpień
/1/zakończony z jednej strony łbem sześciokąt-

U1(21) 89812

(22) 90 03 22

5(51) F16B 25/06

(71) Łańcucka Fabryka śrub, Łańcut
(72) Kulka Józef, Trojniar Jan, Fraczek
Tadeusz
(54) Wkręt samogwintujący
(57) Konstrukcja wkręta samogwintującego według
wzoru ułatwia wygniatanie gwintu w otworze oraz
zapewnia łatwe jego założenie.
Wkręt charakteryzuje się tyra, że trzpień
/1/zakończony z jednej strony łbem /2/, po przeciwnej stronie zakończony jest częścią / 4 / 'wygniatającą. Skok gwintu oraz głębokość równe są
skokowi i głębokości gwintowanej części /3/
trzpienia /I/.
/I zastrzeżenie/

U1(21) 89749

(22) 90 03 13

5(51) F16G 13/04

(75) Kajchrzak Bogdan, Gomoła Seweryn,
Poznań
(54) Łańcuch napędowy rozrządu do silnika
spalinowego
(57) Łańcuch napędowy rozrządu do silnika spalinowego złożony z zębatych płytek oraz prowadzących płytek połączonych ze sobą sworzniami zanitowanyrni na obu końcach, charakteryzuje się tym, że
ma szeregowo łączone na przemian dwa i trzy rzędy
równoległych do siebie zębatych płytek /1/połączonych sworzniami / 2 / , zaś każdy rząd z dwóch
zębatych płytek ma zewnętrzne prowadzące płytki,
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natomiast każda zębara płytka /1/ ma dwa zębv o
profilu baryłki połączone ze sobą od wewnątrz
łukowym wybraniem, a zewnętrzne powierzchnie
zębów przechodzą łukami w prostą krawędź prostopadłą do osi zębów.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 89762

(22) 90 03 15

Nr 26 /444/ 1990

tego i zawierającego zgrubione końcówki /2/ i
/3/. Końcówki /2/ i /3/ mają wykonane wycięcia
/5/, które dzielą je na część szerszą /6 i 6a/
oraz część węższą /7 i 7a/. Części szersze /6
i 6a/ mają na powierzchniach wewnętrznych nacięte ząbki /8/.
Zacisk szybkomocujący służy do mocowania
przewodów elastycznych na króćcu.
Ih zastrzeżenia/

5(51) F16K 1/20

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego STASZIC,
Katowice
(72) Domagała Piotr, Dłubis Jan, Baranowski
Stanisław
(54) Przepustnica do przemysłowych pralek
automatycznych
(57) W przepustnicy na końcu rury spustowej /1/zamocowana jest prostopadłościenna obudowa spustu / 2 / z otworem odpływowym /3/. Do ujścia rury spustowej /1/dociskana jest klapa zaworu
/4/ z uszczelką elastyczną /5/. Krawędź klapy
zaworu /4/ połączona jest z osią zaworu /ć/,na
której końcu osadzona jest prostopadle dźwignia
/1/ i z którą połączony jest koniec sprężyny
dociskowej /&/, której drugi koniec zamocowany
U1(21) 89778
(22) 90 03 17
5(51) F23D 11/36
jest na obudowie spustu / 2 / . /l zastrzeżenie/
(75) Wanatowicz Stanisław, Wrocław
(5M Palnik olejowy
(57) Palnik olejowy ma cylindryczną głowicę, w
której centralnie umiejscowiona jest dysza rozpylająca / 5 / i poprzecznie do niej - dysza paliwowa /1/. W głowicy wydrążona jest komora paliwowa /6/ w kształcie pierścienia, która za pomocą dyszy paliwowej /1/ łączy się z dyszą rozpyla-

U1(21) 89796

(22) 90 03 20

5(51) F16L 33/02

(71) Zakłady Osprzętu Samochodowego PROMÛT
Spółdzielnia Pracy, Białystok
(72) Borowski-Komendo Janusz
( 5 M Zacisk szybko mocujący
(57) Zacisk wykonany jest z elastycznego tworzywa sztucznego w postaci pierścienia /!/, rozcię-
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Cegła ma zastosowanie jako element izolacyjny komór paleniskowych pieców do ogrzewania
pomieszczeń produkcyjnych lub biurowych albo
mieszkalnych.
/4 zastrzeżenia/

jąca /5/, a za pośrednictwem dyszki /8/ i kanałku /9/ łączy się z kanałem /1O/ gazowego czynnika roboczego. Głowica podzielona jest na element
przedni /1A/ i element tylny /lB/ płaszczyzną poprzeczną, wzdłuż powierzchni komory paliwowej /6/.
/2 zastrzeżenia/
U1(21) 89804

(22) 90 03 21

5(51) F27D

37

1/08

(71) Wojewódzka Spółdzielnia Pracy BUDIKERT,
Koszalin
(72) Ożóg Jerzy, Kurzajski Andrzej,.
Staniszewski Tadeusz
(54) Cegła szamotowa do wykładania komór
paleniskowych pieców grzewczych
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie budowy cegły szamotowej nie wymagającej przy montażu stosowania lepiszcza w postaci glinki szamotowej.
Cegła charakteryzuje się tym, że ma szczelinę /2/, biegnącą na całej długości boku /1/
cegły, do jej wnętrza i jednostronnie otwarta,
zaś od strony zamkniętej przechodzi w otwór /3/,
który jest otworem mającym w przekroju kształt
okręgu.

DZIAŁ

G

FIZYKA
U 1(21) 89247

(22) 90 01 17

5(51) G01B 11/275

(71) PRECYZJA Spółdzielnia Pracy, Bydgoszcz
(72) Lubomski Andrzej, Kocznur Sławomir,
Raatz Bogusław
(54) Ekran tylny
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest ekran tylny do odczytu optycznego geometrii układu jezdnego

pojazdów, stanowiący dodatkowe wyposażenie
przyrządu optyczno-mechanicznego do kontroli
ustawiania kół w pojazdach mechanicznych,
W ekranie tylnym wspornik pionowy /1/ma w
części górnej kształt ceownika, którego dłuższe
ramię / 2 / biegnące w dół jest odgięte na zewnątrz i dalej biegnie pionowo, równolegle do ramienia, przy czym na jego końcowym odcinku /3/
zamocowany jest przesuwnie łącznik / 4 / z tabliczką odczytową /5/. W łączniku / 4 / zamocowany jest wspornik poziomy.
/2 zastrzeżenia/

U1(21) 39758

(22) 90 03 15

5(51) G01F 23/16

(75) Kapuscinski Roman, Laskowski Marek,
Warszawa
(54) Czujnik wibracyjny do sygnalizacji
poziomu ciał sypkich i cieczy zwTąszcza
o podwyższonych temperaturach

(57) Czujnik wibracyjny posiada obudowę /1/części zasadniczej poł
jącym / 2 / przy pomocy elementów dystansowych
/3/, a membranę / 4 / połączoną sztywnym łącznikiem /5/ z dodatkową membraną /6/ umieszczoną w
kołnierzu mocującym /2/.
Układ elektromechaniczny /1/ poprzez membranę /4/ i łącznik / 5 / pobudza do drgań membra-
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nę /6/ i wykrywa ich zanik po zetknięciu się
membrany /6/ z przechowywanym w zbiorniku materiałem,
/l zastrzeżenie/

U1(21) 89768

(22) 90 03 14

5(51) G01L 3/00

(71) Elektrownia BEŁCHATÓW, Rogowiec
(72) Pyczak Wacław, Kowalczyk Lech, Kabała
Bogdan
(54) Przyrząd do pomiaru momentu obrotowego
elektromechanicznego napędu zaworu
(57) Przyrząd ma korpus /1/przedzielony szczeliną / 4 / na segmenty, naciskowy / 5 / i oporowy /6/ t
łączące się ze sobą ściankami bocznymi / 7 / . W
korpusie /1/jest umieszczony sworzeń naciskowy /8/ zakończony wymiennym łącznikiem /9/. W
segmencie naciskowym /5/, na przedniej ściance,
jest przymocowany czujnik zegarowy /l2/ t a na
tylnej ściance - dźwignia przekaźnikowa /l3/,
przechodząca przez szczelinę / 4 / i podparta podtrzymką /15/, która jest zamocowana w segmencie
oporowym /6/.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 89787

(22) 90 03 19

5(51) G01G 19/02

(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
AUDAX Sp. z o.o., Lublin
(72) Borny Waldemar, Kosowski Andrzej,
Lenczewski Dymitr
(54) Waga, zwłaszcza samochodowa
(57) Pomiędzy dźwignią wyjściową pomostu a wagowskazem posadowionym na podstawie zamocowana
jest obudowa /1/skrzynki hybrydowej zawierająca wewnątrz poziomą górną dźwignię / 4 / z pionowym cięgnem /11/ wyjściowym dochodzącym do wagowskazu, tarownik Í9/, dźwignię / 2 / , połączoną
z pionowym cięgnem /1O/ wejściowym dochodzącym
do dźwigni platformy i wyposażoną na swoim drugim końcu w tarownik /8/.
Dźwignia / 4 / i dźwignia / 2 / dolna złączone
są poprzez przetwornik /5/ tensometryczny z
cięgnami łożyskowanymi w obu dźwigniach.
/2 zastrzeżenia/

U1(21) 89777

(22) 90 03 16

5(51) G01M 13/00

(71) Centralne Laboratorium Akumulatorów i
Ogniw, Poznań
(72) Pichet Jerzy, Lulka Jerzy, Zakrzewski
Paweł
(54) Przyrząd do badania rdzeni płyt pancernych
(57) Przyrząd charakteryzuje się tym, że grzebień dolny / 2 / ma oprawę /6/, w której umocowa-
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na jest szczęka dolna. Grzebień górny / 3 / ma w
oprawie / 8 / szczęki górne. Przyrząd ma również
czop / 5 / ze stemplem Ikl. Stempel / 4 / ma półokrągły przekrój dolnej części./I zastrzeżenie/

U1(21) 89760

(22) 90 03 15

5(51) G01R 31/02
F21L 11/00

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego STASZIC,
Katowice
(72) Cibura Marian, Klimus Antoni, Wójcik
Bogusław, Obarewicz Jan

5(51) G10G

U1(21) 89746

(22) 90 03 14

5(51) G11B 23/02

(54) Pudełko z tworzywa sztucznego do dyskieTek komputerowych i taśmy magnetofonowej

(57) Przyrząd ma podstawę /1/wykonaną w kształcie prostokąta, na której z jednej strony przymocowany jest korpus / 2 / na lampę górniczą. W
górnej części korpusu / 2 / z przodu i z tyłu umo^
cowane są uchwyty /3/, na których zamocowane są
przesuwnie zespoły świetlne / 4 / . Z drugiej strony podstawy /1/zamocowany jest zasilacz 76/,
który połączony jest z zespołami świetlnymi / 4 / .
/l zastrzeżenie/

(22) 90 03 13

W celu zamocowania instrumentu futerał jest ponadto wyposażony w zespół elastycznych podpór
/8 i 9/ w kształcie klinowym przymocowanych do
dna pudła oraz w elastyczny docisk/11/ przymocowany do wieka. Ponadto pudło jest korzystnie
zaopatrzone na obwodzie w elastyczne poduszki.
/2 zastrzeżenia/

(75) Guzowski Wojciech, Jaszuńska Ewa,
Warszawa

(54) Przyrząd do wykrywania uszkodzeń lamp
górniczych

U1(21) 89733
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(75) Kalbarczyk Barbara, Kalbarczyk Piotr,
Warszawa
(54) Futerał do skrzypiec lub altówki
(57) Futerał złożony jest z padła, z wykonanym
w jego wnętrzu gniazdem odpowiadającym w przybliżeniu obrysowi instrumentu /1O/ oraz z połączonego z tym pudłem za pomocą zawiasy wieka
/3/

(57) Pudełko złożone jest z dwóch części /5 i
6/ połączonych grzbietem /10/ i wykonane z
trzech zespojonych ze sobą prostokątnych arkuszy z tworzywa sztucznego. Część / 6 / pudełka ma
wytłoczenie /11/ o kształcie kwadratu na dyskietkę komputerową, z wypustkami /l2/ i wgłębieniem //3/w kształcie ćwierćkuli,a następnie
ma kolejne wytłoczenie /14/ o kształcie zbliżonym do kwadratu, z dwoma wgłębieniami /13/, przy
czym rogi wytłoczenia /l4/ mają występy /15/ o
kształcie małych kwadratów i w ten sposób wytłoczenie /14/ przeznaczone jest na dyskietki o
różnych wymiarach.
Ponadto wytłoczenie /l4/ ma dwie półki /16/,
tworzące kolejne wytłoczenie /17/ o kształcie
prostokąta, przeznaczone na taśmę magnetofonową lub dyskietkę małego formatu.
/l zastrzeżenie/
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H

ELEKTROTECHNIKA
U1(21) 89766

(22) 90 03 15

5(51) HOOF 15/00

(71) Zakłady Transformatorów Radiowych
ZATRĄ, Skierniewice
(72) Klejny Wiesław

szy / 1 / wynosi 0,075-0.085. Wspornik / 2 / zakończony jest uchwytami / 3 / o kształcie wycinka pierścienia, zamocowanymi obwodowo co 120
do kołnierza A / . Uchwyty / 3 / mają na obu końcach otwory.
/2 zastrzeżenia/

(54) Transformator małej mocy z osłoną
końcówek lutowniczych
(57) Transformator / l / ma korpus / 3 / z dwoma
występami A/ umieszczonymi na jego bokach oraz
osłonę końcówek lutowniczych /7/ z dwoma z a c z e 
pami /8/. Występy A/ korpusu / 3 / mają w swojej
g/órnej c z ę ś c i ś c i ę c i a / 9 / , natomiast zaczepy
/ osłony końcówek lutowniczych /7/ mają ś c i ę 
c i a / / w swojej d o l n e j c z ę ś c i .
/2 zastrzeżenia/

U1(21) 89799

(22) 90 03 22

5(51) H05B 3/10
A01J 7/00

(71) Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna,
Siedlce
(72) Gołębiowski Józef
(54) Urządzenie do ogrzewania gum strzykowych
w kubkach aparatu udojowego
(57) Urządzenie charakteryzuje się tyra, że składa się z metalowego cylindra /1/, z zewnątrz pokrytego warstwą elektroizolacji / 2 / , na której
równomiernie rozmieszczony jest niskonapięciowy
cienkowarstwowy samotermostabilizujacy się elektryczny oporowy element grzewczy /3/, elektrod
/4/, połączonych przewodami /5/ ze źródłem napięcia Ali oraz warstwy zewnętrznej hermetycznej
elektrotermoizolacji /6/ i umieszczone jest wewnątrz dzielonego przewodu gumowego /1/, łączącego kanał wyjściowy /9/ pulsatora z kanałem wejściowym / 8 / komory zmiennego ciśnienia kolektora.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 89730

(22) 90 03 12

5(51) H01Q 15/16

(71) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-HandlowoUsługowe S.p. z 0.0., Częstochowa
(72) Ziółkowski Jerzy, Janiczek Jerzy
(54) Antena satelitarna podświetlana
(57) Antena satelitarna podświetlana charakteryzuje się tym, że stosunek głębokości /AB/ powierzchni sferycznej czaszy /1/ do średnicy /CD/ cza-
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5(51) H05K 5/02

(71) Politechnika śląska im. W. Pstrowskiego,
Gliwice
(72) Ferenc Zygmunt, Siurek Ryszard,
Nowakowski Marek, Kolka Henryk
(54) Obudowa urządzenia zasilającego
(57) Obudowa charakteryzuje się tym, że płytki
/I, 2/ zamocowane są do korpusu /3/ dolnego za
pomocą nitronakrętek / 4 / oraz ustalone w wytłoczeniach /5/, zaś osłona /6/ górna nałożona jest
na korpus /3/ dolny i ustalona za pomocą wytłoczeń lii mocujących oraz zagięć /8/.
/l zastrzeżenie/

U1(21) 89765

(22) 90 03 15

5(51) H05K 5/02
B60R 25/10

(75) Celiński Krzysztof, Warszawa
(54) Elektroniczny sygnalizator
(57) Sygnalizator składa sie z dwuczęściowej
obudowy /l, 11/ i płytki / 4 / z obwodem drukowanym, na której osadzone są elementy elektroniczne /5/ i czujnik wibracyjny /6/, oraz styki konektorowe. Jedna część /1/obudowy ma kształt
prostopadłościennego pudełka o podstawie prostokąta mającego na zewnątrz u dołu wzdłuż obu jego krótszych boków występy / 2 / . Na wewnętrznej
powierzchni tych boków są uformowane podłużne
wypukłe rowki /3/, w których osadzona jest rozłączna płytka / 4 / z obwodem drukowanym. Druga
część /11/ obudowy wsuwana częściowo do wnętrza
części /1/pierwszej ma kształt podłużnej rynienki, której wnętrze przedzielone jest na szereg identycznych komórek. W dnie każdej z tych
komórek jest wywiercony otwór /l4/.
/2 zastrzeżenia/

U1(21) 89738

(22) 90 03 12

5(51) H05K 5/02
A63H 33/30

(75) Dziewiątkowski Adam, Częstochowa
(54) Zabawka w p o s t a c i radiotelefonu
(57) Zabawka w postaci radiotelefonu wykonana z
tworzywa sztucznego w postaci wypraski, wyposażona w niezbędne elementy składowe właściwe radiotelefonowi charakteryzuje się tym, że nadajnik / 2 / i odbiornik /3/ umieszczone są naprzeciw
siebie pod kątami rozwartymi w stosunku do środkowej części płyty czołowej /l/.
/l zastrzeżenie/
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1
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1

2

3

278368

B04B

40

278520

F02M

45

278697
278945
278946

B23K
A4ID

13
7

AÓ3B

9
9
7

279099

▲63F
*41F
G01B

53

280023

279229

F02M

45

279479
279498
279512
279900

F02M

45

28OO25
280026

E21C
A.63H

43
9

279901

B25J
F15B

46

279929
279936

F25D
G01N

279953

C09J
C02F

278947
278948

I

Int. a 4
2

Strona
3

C01F

23

280088

A01N

280013
280014

BO5B

12

28OO89

H01L

3
61

FI6K

28 00 95
28OIOI

4o

B23P

49
14

E04B

28OO15

C02F

24

28OOI9
28OO2O

B24B

15

B65G

21

B67D

22

28OIO2
28OIO5

G03C

280021

A23L

6

28OIO6

C08L

57
34

CO7C
H04M

28

280107
28OIO8

AÛ1N

3

A01G

28OIO9

C08J

3
34
8
68

28OO28
280029
28OO3O

C23C
G01N
F24F

52

280033
28OO34

55
35

28OO35
28OO36

23

279956
Z79957
279958

B30B

18

280037
280040

B23K

14

280042

B23K

14

279959
279960

H04M

67
22

279961

B66C
BO5B

279962

F41D

279963
279964

H04L

279955

Nr
zgłoszenia

280012

F16C
B01D

16

I

67
47
10

280110

A62C

37

HO5C

55

280112
280114

C25D

37

51

28OII8

H02G

C08B

31

A01N

£04H

42

280123
280124

65
4

G01P

56

A23L
G01L

6

H01L

61

54

28OI25
280126

G08B

60

B01J

10

280127

B01F

11

E04U

42

280129
2801 30

A62B

8

G07B

59

B23P

15

FIOŁ

^9

GO1D

54

C04B

25

C01F

23

42

280046
280047

C01F

23

280132
280136
280141

G01R

36

53

280048

C25B

37

280142

E05B

42

280049
28OO5O

A63B

9
5

280144

B62D

20

C08L

67
34

280146

H03D

66

279974

BO3C

11

FI6B

40

280147
280148

46

E04B

C22B

36

F21L

50
40

8

G01C

279982

FI5B

53
46

28OO55
28OO56

A01N
A61K

280151
28O152

F23J
C10C

51

S04B

H02J
AŐ1K

280149

279977
279978

280053
28OO54

47
44
66

FO4B

279975
279976

280051
280052

279983
279984

F16K

48
20

B21J
B21K

12

B60T

280057
280058

280043
280044

▲22C
F01P

3
8

H03C

35
66

C07D

29

CO4B

26

13

280153
280154
28O155

H03B

66

B23Q

15

25

280156

E02B

28

28OO59
28OO6O

CO4B

CO7C

G01L

39
62

60

280062

C02F

280157
28O16I

H01P

G11B

54
24

C07C

28

B65H

21

H01F

61

G09F

C07C

34
28

280162

60

280063
28OO67

C08J

62

£04C

41

280068

E21B

43

280163
280164

H01R
H01R

63

B27B

17

B01D

10

280165

H01R

63

G02F

57

28OO72
28OO74

B01L

11

280166

H01R

G02F

57

33

63
64

11

B23P

15

280167
280168

H01R

B01L

279999
280000

B25J
C02F

16

280077
280078
280080

C08G
B29C

17

H01R

24

280082

G08B

59

280169
280170

280001

G08B

59

B6OP

18

280002

B65H

22

280085
280086

B26F

280011

C03B

25

280O87

G01N

279985
279986
279987
279988
279989
279990
279991
279992
279993
279994

H01R

64
64

C22C

65
36

17

280171
280172

C22C

37

55

280173

JL23C

5

H01R

Nr 26/444/ 1990

1

93

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

2

3

1

2

3

1

280177

B04G

41

280222

B60R

20

280178

CO6B

27

280 22 4

BŐIK

20

280179

C07D

30

280225

C08L

280180

C02T

24

280226

H05B

2

3
7

234455
284504

A23P
D21H

35

284536

C07K

31

67

284541

F23K

51

39

280181

GO6F

58

280227

G01N

56

284644

A.47B

7

280182

G11B

60

280229

EO4G

42

284779

G02C

56

28O183

AD1G

B29C

18

284813

B0U

11

A23K

3
6

280230

280184

280231

FI6G

47

284824

C08F

28O187

▲23G

5

280232

B01J

11

284859

A01N

33
4

280188

C08B

31

62

284868

CO7C

29

280189

F24H

280233
280689

H01L

51

FI6D

47

284870

C07C

29

28O19O

C09D

FI6H

48

284871

CO7D

30

284914

G08G

33

284915

A01N

4
7

280734

28O192

FIOŁ

35
50

£210

280193

COiłB

26

281229
281241

43

C08B

32

280195

DOOM

38

281921

C07D

30

285267

A.OIC

280197

FI6K

49

283034

C10C

35

285273

C04B

26

280198

H01Q

62

C10M

36

285 323

F23H

50

28O199

GO5D

57

283035
283318

£04G

42

285432

GO6F

58

280200

B03F

39

283340

B00N

18

E21O

kh

280201

C09K

35

283740

E21Û

44

285609
285628

C23G

37

280208

D01H

38

284075

B21D

12

285640

B22D

280209

G01L

34

13
21

C12P

36

285655
285658

B65G

F23D

284277
284278

C08J

280213

55
50

C04B

26

285663

C04B

27

285676

C02F

25

280214

F28D

52

284279

C12P

36

280215

C04B

26

284330

F01C

44

A01B

2

2859^7

CO5D

27

285950

FI6J

48

28O216
280217

BO4B

B6OP

41

284346

19
52

284396

B25B

16

284401

A01C

2

286183

C25D

38

284450

G11B

61

286184

C25D

38

280218

F25B

28O22O

B6OR

19

280221

B60R

19
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1
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3

1

2

77
86

89796

F16L

86

89797

FI6B

84

HO5B

90
70
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3

88918

A44B

71

89761

D61K

89247

G01B

87

89762

F16K

89432

D02J

80

89765

H05K

91

89799

89543

AOlG

69

89766

H01F

90

89800

A01K

89555

A01G

69

89768

G01L

88

89802

B23B

74

89558

A01G

70

89769

D06F

81

89803

C10C

80

89638

B60R

70

89770

C03B

79

89804

F27D

87

89729

H05K

91

89771

B28B

75

89805

E21F

84

89730

H01Q

90

89772

B28B

75

89806

A21C

70

89731

F15B

84

Xk7J

71

89807

A63F

73

89733

G10G

89

89773
89774

B65O

77

89808

A.63F

73

89734

B23H

74

A63H

7*

89809

A63F

73

89737

A63U

74

89775
89776

E21D

83

89810

FI6B

85

89738

II05K

91

89777

G01M

88

89811

F16B

85

89739

B29C

75

89778

F23D

86

89812

F16B

85

89742

E04B

82

89780

B60P

76

89813

B65D

78

89743

B65P

77

89781

B65G

79

89814

B65D

78

89745

AĆ1F

73

89782

E21D

76

89746

G11B

89

89783

E21D

83

89815
89816

B61B
B66F

79

89749

F16G

85

89785

B60R

76

89817

B65D

78

89750

A41F

71

89787

G01G

88

89818

B65D

78

89755

A6IB

71

89789

E04D

82

89819

B65D

78

89756

A61B

72

89790

A6IB

72

89860

E02D

81

89757

A61B

72

89791

A61B

72

90386

À01K

70

89758

G01F

87

89794

A01D

69

90428

E06B

82

89759

E21D

83

89795

E02D

81

90654

E03D

82

89760

G01R

89

83

S P I S

T R E Ś C I

I . Wynalazki

Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.............................

Str.

2

Dział. B - Różne procesy przemysłowe; Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

DziaŁ C - Chemia i metalurgia

23

.................

Dział D - WŁóktenniotwo i

papiernictwo

38

DziaŁ E - Budownictwo; Górnictwo; Konstrukcje zespolone

39

Dział P - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; uzbrojenie; Technika minerska . . . . . . . . . . . . . .

kk

Dział G - Fizyka

53

DziaŁ H - Elektrotechnika

61

Wykaz numerowy zgłoszony wynalazków

92

I I . Vzory użytkowe
Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

Dział B - Różne procesy przemysłowe; Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7^

Dział C -Chemia i metalurgia

79

Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo

80

Dział E - Budownictwo; Górnictwo; Konstrukcje zespolone

81

Dział F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewania; uzbrojenie; Technika minerska . . . . . . . . . . . . . .

84

Dział G - Fizyka

87

Dział H - Elektrotechnika

90

Wykaz numerowy zgłoszonyoh wzorów użytkowych. .................................

9^

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

„BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO"

WARUNKI

PRENUMERATY:

1. Wpłaty na prenumeratę przyjmowane są tylko na okresy kwartalne
2. Cena prenumeraty na II 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 lotniczej 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.

