ISSN 0137—8015

BIULETYN
URZĘDU
PATENTOWEGO

W y d a w n i c t w o
Polskiej

Nr 19 ( 2 2 9 )

U r z ę d u

Rzeczypospolitej

W a r s z a w a 1982

P a t e n t o w e g o
Ludowej

Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. PRL Nr 43, poz. 272) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego"
o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie"
podane są w układzie klasowym według symboli Int. CL3 i zgodnie z § 26 ust. 4 zarządzenia Prezesa
Urzędu Patentowego PRL z dnia 21 XII 1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych
(MP z 1973 r. na 1, poz. 4) zawierają następujące dane:
- oznaczenie klasy i podklasy według symboli III edycji międzynarodowej klasyfikacji patentowej,
tj. Int. CL3,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie wystawy - jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo,
- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oiaz kraj zgłaszającego,
- imię i nazwisko wynalazcy (wynalazców),
- 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 według symboli MKP podaje się wykaz zgłoszeń opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym.
Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone literą T za
numerem zgłoszenia. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wniosek o udzielenie patentu
(art. 26 ust. 3 uow.), 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 sporządzać z nich odpisy;
2) w terminie sześciu miesięcy - nadsyłać do urzędu Patentowego swoje uwagi co do istnienia przeszkód uniemożliwających udzielenie patentu (prawa ochronnego).
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi
należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach pod adres: Urząd Patentowy PRL - 00-950 Warszawa, skr.
poczt. 2Ü3, 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 stronicy,
b) wskazać numer zgłoszenia, klasę patentową i ty tul wynalazku lub wzoru użytkowego.

Urząd Patentowy PBŁ podaje do wiadomości kont« w NBP
1. Urząd Patentowy PRL - N B P v O/M w Warszawie
konto: 1052-2583-222 cz. 64 dz. 91 rozdz. 8111 5 77 - opłaty związane s rejestracją 1 ochroną wynalazków,
wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych;
opłaty za skargi i odwołania.
2. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Informacji Patentowej - NBP v O/M w Warszawie
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 7 rozdz. 7811
§ 45 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw
§ 44 - wypłaty za usługi poligraficzne i mikrofilmowe.
3. Urząd Patentowy - NBP v O/M w Warszawie konto: 1052-2583-13932 - wpłaty za powołanie biegłego.

Warunki prenumeraty:
'
Prenumeratę na kraj przyjmują Oddziały RSW „Prasa-Książka-Ruch", oraz urzędy pocztowe i doręczyciele w terminie do dnia 25 listopada na rok następny.
Cena prenumeraty rocznej 5200 zł.
Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje, organizacje i wszelkiego rodzaju zakłady pracy
zamawiają prenumeratę w miejscowych Oddziałach RSW „Prasa-Książka-Ruch", w miejscowościach zaś, w których nie ma Oddziałów RSW - w urzędach pocztowych.
Czytelnicy indywidualni opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych i u doręczycieli.
Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa-Książka-Ruch", Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul, Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto NBP XV
Oddział w Warszawie Nr 1153-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę
jest droższa od prenumeraty krajowej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100%
dla zlecających instytucji i zakładów pracy.
Egzemplarze archiwalne można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Centralny Ośrodek
Informacji Patentowej, Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa
URZĄD PATENTOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
Numer oddano do składania w czerwcu 1982 r. Ark. wyd. 10,5; ark. druk. 9,00. Pap. druk. sat. kl. V,
63 g 61X86. Nakład 3070+25 egz.
Cena 200 zł
INDEKS 35326
Druk: Opolskie Zakłady Graficzne im. J. Łangowskiego. Zam. 1187-1301-82
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19(229) Rok X
Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce

I. Wynalazkach do opatentowania
II. Wzorach użytkowych do ochrony
I. W Y N A L A Z K I
Dział A
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A01F
A01D

P.233906 T

18.11.1981

Kombinat Maszyn Rolniczych „Agromet", Poznańska Fabryka Maszyn Żniwnych, Poznań, Polska (Jerzy
Pińczak, Leszek Liszyński, Janusz Nowak).
Jednorzędowa sieczkarnia zwłaszcza do kukurydzy
zawieszana na układzie trójpunktowym ciągnika
Celem wynalazku jest opracowanie sieczkarni, której konstrukcja eliminowałaby awarię maszyny w
przypadku dostania się do bębna kawałka metalu lub
kamienia.
Jednorzędowa sieczkarnia składa się z korpusu (1),
przed którym zamocowane są pionowo dwa współbieżne walce (7). Na obwodzie, u dołu współbieżne
walce (7) zaopatrzone są w noże ścinające (11), leżące w jednej płaszczyźnie poziomej. Pod nożami ścinającymi (11) znajduje się przeciwostrze zamocowane
do dna sieczkarni (19) i umieszczone między współbieżnymi walcami (7). Za walcami (7) w korpusie (1),
pod kanałem wyrzutowym (5) umieszczono o osi poziomej, prostopadłej do kierunku jazdy maszyny bęben sieczkarni (2). Bęben sieczkarni (2) wyposażony
jest w wzdłużne uchylne noże (3). Na przedniej ścianie korpusu (1) po jego wewnętrznej stronie na wysokości osi bębna sieczkarni (2) zamocowano regulowane przeciwostrze (4). Przeciwostrze (4) regulowane jest poziomą śrubą regulacyjną przechodzącą na
zewnątrz poprzez ścianę korpusu (1).
Przeciwostrze (4) zamocowane jest do poziomego
wysięgnika korpusu (1) śrubą mocującą przez podłuż-

ny otwór tego wysięgnika. Od dołu sieczkarnia zamknięta jest dnem (19) zamocowanym do korpusu (1).
(2 zastrzeżenia)
A01K

P.23377

T

10.11.1981

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej „MEPROZET", Gdańsk, Polska (Jacek Kwapisz).
Zgarniak obornika
Celem wynalazku jest opracowanie takiej konstrukcji zgarniaka, która zapewniałaby równomierne oraz
natychmiastowe rozwarcie ramion zgarniających. Zgarniak obornika służący do usuwania nawozu z bezściółkowych obór i chlewni składa się z głowicy (2) przemieszczającej się po korpusie (3), do której zamocowane są wahadłowo ramiona zgarniające (1).
Ramiona zgarniające (1) połączone są przegubowo
za pomocą dodatkowych ramiona (5) z korpusem (3)
zgarniaka. Przesuw głowicy (2) po korpusie (3) ograniczony jest blokadą (6).
(1 zastrzeżenie)

A01K

P.233849 T

16.11.1981

Józef Trzaszczka, Raszyn, Julitta Trzaszczka - Kamińska, Bolesławiec Śląski, Polska (Józef Trzaszczka,
Julitta Trzaszczka - Kamińska).
Przyrząd do wyjmowania haczyków
Celem wynalazku jest opracowanie przyrządu do
wyjmowania nawet niewidocznych haczyków połkniętych przez rybę.
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Przyrząd do wyjmowania haczyków składa się z
uchwytu (3) i ramienia (2), które według wynalazku
zakończone jest spiralą (1).
(1 zastrzeżenie)

A01N
C07D

P.229498

Nr 19 (229) 1982

ku 1:1 o wzorze ogólnym przedstawionym na rysunku,
w którym n jest liczbą całkowitą od 1 do 18, a x stanowi liczbę 1 i 2.
(1 zastrzeżenie)

03.02.1981

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki.
Środek ektapasożytobójczy oraz sposób wytwarzania
nowych soli benzimidazoliny
Celem wynalazku jest opracowanie nowego, bardziej
aktywnego środka pasożytobójczego oraz sposobu wytwarzania jego substancji czynnej.
Środek ektopasożytotoójczy zawiera według wynalazku jako substancje, czynną związki o ogólnym wzorze
1, w którym R n(+) oznacza kation o wartościowości
n, przy czym n oznacza liczbę całkowitą od 1 do 3,
R1 oznacza atom chlorowca lub grupę trójfluorometylową, R2 oznacza atom wodoru lub grupę alkilową o
1-4 atomach węgla, a R3 oznacza atom wodoru, fluoru lub grupę fluoroalkilową o 1-3 atomach węgla,
w ilości 0,1-99% wagowych.
Sposób wytwarzania związków o wzorze 1 według
wynalazku polega na tym, że sól benzimidazolu o
ogólnym wzorze 2, w którym R n(+) , R1, R8 i n mają
wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji ze zwązkiem o wzorze R ^ H , w którym R2 ma wyżej podane
znaczenie.
(5 zastrzeżeń)

A01N
C07D

P.234480

28.12.1&31

Pierwszeństwo: 30.12.1981 - RFN (nr P-30 49 439.4)
Bayer Aktiengesellschaft,
Federalna Niemiec.

Leverkusen,

Republika

Środek grzybobójczy oraz sposób wytwarzania
N-sulfenylowanych biuretów
Celem wynalazku jest opracowanie nowego i o
zwiększonej aktywności środka grzybobójczego oraz
sposobu wytwarzania jego substancji czynnej.
Środek grzybobójczy zawiera jako substancję czynną1 N-sulfenylowane biurety o wzorze 1, w którym
R oznacza rodnik trójchlorowcometylowy, zwłaszcza2
trój chlor orne ty Iowy lub fluorodwuchlorometylowy, R
oznacza ewentualnie podstawiony rodnik alifatyczny,
cykloalifatyczny, aryloalifatyczny lub aromatyczny,
zwłaszcza rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla
ewentualnie podstawiony grupę metoksylową lub etoksylową, lub rodnik cykloheksylowy lub feny Iowy,
R* i R4 oznaczają atomy wodoru, ewentualnie podstawione rodniki alifatyczne, cykloalifatyczne, aryloaîifatyczne, aromatyczne lub heterocykliczne lub grupy
aminowe lub hydroksylowe i w podanym zakresie
znaczeń mają takie same lub różne znaczenia, lub razem z atomem azotu, z którym są połączone tworzą
5- do 6-członowy rodnik heterocykliczny ewentualnie
zawierający dodatkowe heteroatomy 3takie jak atom
azotu, tlenu lub siarki, zwłaszcza R oznacza atom.
wodoru, rodnik alkilowy zawierający do 4 atomów
węgla, rodnik chlorowcoalkilowy zawierający do 4
atomów węgla i do 5 atomów chlorowca, ponadto rodnik fenylowy, chlorowco fenylowy, cykloheksylowy,.
furylowy lub rodnik triazynylowy ewentualnie podstawiony metylen, ponadto oznacza grupę aminową
i R 4 oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy zawierający do 6 atomów węgla.
Sposób wytwarzania N-sulfenylowanych biuretów o
wzorze 1, w którym R1, R2, R3, i R4 mają znaczenie
wyżej podane polega na tym, że izocyjanian N-(suIfenamido)-acylu o wzorze R^S-NÍR^-CO-NCO lub
ester fenylowy N-sulfenylowanego kwasu allofonowego o 8wzorze
4, poddaje się reakcji z aminą o wzorze
HN(R )R4, ewentualnie w środowisku rozcieńczalnika.
(2 zastrzeżenia)

A01N

P.230016

05.03.1981

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska (Janusz Swiętosławski, Edmund Bakuniak, Janina Ptaszkowska, Jadwiga Gorska-Poczopko, Jan
Swięch, Edward Czaplicki).
Środek do zwalczania szkodliwych mikroorganizmów
Celem wynalazku jest opracowanie nowego środka
o aktywności większej niż aktywność jego poszczególnych składników.
Środek jako substancję aktywną zawiera mieszaninę adduktów estru metylowego kwasu 2-benzimidazolokarbaminowego z kwasem alkilohydroksybenzenosulfonowym oraz z kwasem alkilohydroksybenzenodwusulfonowym, użytych najkorzystniej w stosun-

Nr 19 (229) 1932
A01N
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Pierwszeństwo:

28.01.1981 - Wielka
02559/81)

15.02.1982
Brytania

Shell Internationale Research Maatschappij
Haga, Holandia.

(nr
B.V.,

Ciekła kompozycja biocydowa i sposób
jej wytwarzania
Celem wynalazku jest opracowanie dogodnej w użytkowaniu postaci kompozycji biocydowej zawierającej związki cynoorganiczne.
Ciekłe, dyspergowane w wodzie koncentraty cynoorganicznych związków o działaniu roztoczobójczym
zawiera 2,5 do 50% wag./obj. co najmniej jednego
emulgatora, co najmniej jeden nasycony lub nienasycony jedno- lub dwuwodorotlenowy alkohol ewentualnie podstawiony jedną lub większą ilością grup takich jak grupa alkofeyiowa, alkoksyalkoksylowa, alkoksykarbonylowa, alkilokarbonyîowa, alkilokarbonyloksylowa lub arylowa w ilości do 80% wag./obj. i
rozpuszczony w nim związek tricyiklobeksylocyny lub
trineofylocyny w ilości 10 do 50% wag./obj. Kompozycję tę wytwarza się przez ogrzewanie związku cynoorganicznego w obecności co najmniej części alkoholu
do temperatury co najmniej 50°C.
Kompozycja w postaci koncentratu może ponadto
zawierać niealkoholową ciecz organiczną nie mieszającą się z wodą i do 10% wag./obj. kwasu karboksyiowego.
(15 zastrzeżeń)

A22C

P.229962

ło (6) jest połączona z częścią (9) za pośrednictwem
sprzęgła (8). Dzielony wał ma łożyska (12) i (13)
umieszczone w mimośrodowych elementach (14) i (15)
sprzężonych listwą.
Położenie tych elementów względem siebie i korpusu urządzenia jest ustalane śrubami oraz parą zębatych wieńców.
(3 zastrzeżenia)
A22C

P.230088

11.03.1981

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Centrala
Rybna", Poiznań, Polska (Stanisław Rybarczyk).
Urządzenie do filetowania i oddzielania mięsa
od kości ryb parowych
Celem wynalazku jest opracowanie takiego urządzenia, które mogłoby być dostosowane do każdej
wielkości obrabianej ryby, byłoby proste w budowie
i eksploatacji przemysłowej i pozwalałoby mechanizować obróibkę ryb nietypowych.
Urządzenie ma posuw pasowy (1) i rolkowy (2) z
wklęsłymi powierzchniami (20) oraz mechanizm centrujący, który składa się z profilowanego łoża (19) i
prowadnic (21).
(2 zastrzeżenia)

02.03.1981

Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa, Polska
i Jerzy Fabisiewicz, Henryk Brett, Waldemar Rączko,
Ryszard Radecki, Henryk Rosikoń).
Mechanizm docisku elastycznego pasa
do perforowanego bębna, zwłaszcza w urządzenia
do wyciskania mięsa z ryb wstępnie obrobionych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego mechanizmu docisku elastycznego pasa do perforowania bębna, którego konstrukcja odznaczałaby
się łatwością demontażu przy wymianie pasa oraz
łatwością utrzymania prawicowego stanu higienicznosanitarnego.
Mechanizm ten charakteryzuje się tym, że napędzająca rolka (10) jest umieszczona na części (9) dzielonego wału, którego część (7) wyposażona w zębate ko-

A23G

P. 229989

04.03.1981

Zakłady Przemysłu Cukierniczego im. 22 Lipca",
Warszawa, Polska (Janusz Molga, Wiesław, Korczak).
Urządzenie wannowe do wytwarzania
mas grylażowych
Celem wynalazku jest opracowanie takiego urządzenia, które umożliwiałoby ciągłe wytwarzanie mas
grylażowych.
Urządzenie składa się z miedzianej wanny (1) wyposażonej w dozownik
surowców (2) oraz w zasuwę
wylotową (4). W;anna podgrzewana jest zespołem automatycznych palników (6) gazowych rozmieszczonych
równolegle pod jej dnem. Wewnątrz wanny usytuowane są dwa równoległe, obracające się przeciwbieżnie mieszadła poziome. Wanna zaopatrzona iest w
kolektor wylotowy (9) spalin i przykryta jest okapem
zaopatrzonym w kolektor wyciągowy oparów (12).
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Urządzenie służy do wytwarzania w procesie ciągłym masy sezamkowej.
(2 zastrzeżenia)
A23G

P.236103

11.03.1981

Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu, Warszawa, Polska (Jan Załęski, Kazimierz Organiściak,
Janusz Rutkowski).
Sposób produkcji masy karmelowej
Celem wynalazku jest opracowanie krótkiego i mniej
pracochłonnego sposobu produkcji masy karmelowej.
Sposób produkcji masy karmelowej polega na tym,
że kryształy cukru rozpuszcza się cienkowarstwowo
w syropie o zawartości suchej masy około 80% w temperaturze około 115°C oraz miesza podczas całego procesu.
(1 zastrzeżenie)
A23K

P.234937

03.02.1982

Pierwszeństwo: 12.02.1982 - RFN (nr P 31 05 009.3)
Degussa Aktiengesellschaft, Frankfurt/Menem, Republika Federalna Niemiec.

A24C

Nr 19 (229) 1982
P.235165

20.02.1982

Pierwszeństwo: 23.02.1981- Włochy (nr 47 873 - A / 8 1 )
.G. D. Societa' Per Azioni, Bologna, Włochy (Enzo
Seragnoli).
Maszyna do wyrobu papierosów
Celem wynalazku jest opracowanie takiej konstrukcji maszyny do wyrobu papierosów, w której rozkład
tytoniu w kolumnie ukształtowanej wewnątrz szybu
opadowego byłby sterowany i regulowany w prosty
i ekonomiczny sposób.
Maszyna do wyrobu papierosów charakteryzuje się
tym, że rozdrobniony tytoń podawany jest na górny
koniec szybu opadowego (30) częściowo ze zgrzeblarki
(24) a częściowo w pośrednich punktach szybu (30)
z wielu kanałów (46) ułożonych podłużnie jeden obok
drugiego na całej szerokości szybu (38), do których
doprowadzony jest odzyskiwany tytoń.
Każdy z wymienionych kanałów (46) ma współpracujące z nim odpowiednie urządzenie wzbudzające
(48), którego częstotliwość drgań jest funkcją poziomu
tytoniu wewnątrz wymienionego szybu (30), poniżej
wylotów współpracujących z nim kanałów (46).
(6 zastrzeżeń)

Środek powodujący przyspieszenie przyrostu
ciężaru ciała
Celem wynalazku jest opracowanie takiej postaci
substancji aktywnej środka, która pozwalałaby na
łatwiejsze dozowanie substancji czynnej.
Środek zawiera wodne roztwory soli sodowej lub
potasowej metioniny oraz inne składniki stosowane
do pasz mieszanych.
(1 zastrzeżenie)
A23N
F24B

P.233735 T

06.11.1981

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań,
Polska (Seweryn Drzymała, Stanisław Dziuba, Stanisław Jóźwiak, Jan Kowalczyk, Zdzisław Rudner).
Parnik gospodarski na paliwo stałe
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy wskaźników energetycznych i trwałościowych parnika przy
zachowaniu jego prostoty i funkcjonalności. Parnik
charakteryzuje się tym, że dno kotła (3) ma komory
z wodą (9) tworzące wraz z wykładziną paleniska (2)
opromieniowaną komorę paleniska (23).
Z górną częścią komory paleniska (23) połączone są
kanały spalinowe, przy czym kanały te otoczone są
komorami z wodą (9). Parnik ma wydzieloną komorę
popielnikaa (12) posiadającą boczne ściany i szufladę
popielnika (7).
Powierzchnia przekroju szczeliny wokół szuflady popielnika (7) limitująca dopływ powietrza do spalania
wynosi korzystnie 25% powierzchni przekroju poprzecznego króćca wylotowego spalin (13).
(2 zastrzeżenia)

A61F

P.233889 T

19.11.1981

Stanislaw Kieniewicz, Wojciech Noszczyk, Warszawa. Polska (Stanisław Kieniewicz, Wojciech Noszczyk).
Sposób wytwarzania protez naczyniowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ulepszenia technologii wytwarzania protez z tętnic szyjnych wołu,
eliminującej powstawanie po wszczepieniu skrzepów
krwi.
Sposób wytwarzania protez naczyniowych dla celów chirurgicznych z bydlęcych tętnic szyjnych
oczyszczonych zewnętrznie z pozostałości tkanki mięsnej i tłuszczowej według wynalazku polega na tym,
że oczyszczone tętnice wytrawia się roztworem papainy przy pH około 6, płucze oziębionym wodnym roztworem chlorku sodowego, utrwala roztworem wodnym
glioksalu przy pH około 8 i płucze roztworem wodnym chlorku sodowego.
(5 zastrzeżeń)

A61F

P.233890 T

19.11.1981

Stanisław Kieniewicz, Wojciech Noszczyk, Warszawa, Polska (Stanisław Kieniewicz, Wojciech Noszczyk).
Sposób wytwarzania protez 'naczyniowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ulepszenia technologii wytwarzania protez z żył pępowinowych.
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Sposób wytwarzania protez naczyniowych dla celów
chirurgicznych z żył pępowinowych wypreparowanych
z pępowin ludzkich, przepłukanych roztworem heparyny i zewnętrznie oczyszczonych z otaczających je
tętniczek i nierówności, według wynalazku polega na
tym, że wypreparowane żyły pępowinowe utrwala się
(garbuje) etanolowym lub wodnym roztworem glioksalu, przy pH około 8 i płucze roztworem wodnym
chlorku sodowego.
(5 zastrzeżeń)
A61M

P. 230966

30.04.1981

Jerzy Mania, Koszalin, Polska (Jerzy Mania).
Igła iniekcyjna medyczna z bocznym wypływem
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia bólu wywołanego iniekcją oraz zmniejszenia blizny poiniekcyjnej.
Igła ma ostre, stożkowe ostrze oraz kanał z bocznym wypływem leku lub cieczy leczniczej, usytuowanym koło ostrza.
(3 zastrzeżenia)

Igła według wynalazku charakteryzuje się tym, że
osie kanału (7) przepływu cieczy i kanału napowietrzającego (8) są liniami prostymi, wzajemnie równoległymi, przy czym od strony wlotu kanału napowietrzającego (8) ukształtowane jest co najmniej jedno
cylindryczne gniazdo (10), którego powierzchnia boczna oraz powierzchnia boczna kanału napowietrzającego. (8) jest styczna do wspólnej prostej. W gnieździe
(9) umieszczony jest filtr wykonany z materiału hydrofobizowanego, który jest przyciśnięty zaciskaczem
osadzonym w gnieździe (10).
(7 zastrzeżeń)
A61N
G01R

P. 228026

Instytut Kardiologii,
Grzybowski).

Warszawa,

21.11.1980
Polska

(Marek

Urządzenie do kontroli stymulatorów implantowanych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
prowadzenia samokontroli lub kontroli telefonicznej.
Urządzenie ma dwa czujniki sensorowe włączające
(1) połączone ze wzmacniaczem sygnału impulsu (2)
stymulatora połączonym z układem elektronicznym
(4) sygnalizacji optycznej (6) i dźwiękowej (5).
Układ (4) połączony jest z układem (7) porównującym częstość stymulatora z częstością ustawioną regulatorem (11), połączonym z układem (8) sygnalizacji
optycznej (9).
(4 zastrzeżenia)

A63H

P. 233871 T

16.11.1981

Polskie
Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
Zakład Produkcyjny „Foto-Pam", Sopot, Polska (Sławomir Weber).
Zespół klocków do składania zabawek
A61M

P. 233927 T

19.11.1981

Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Lublin,
Polska-(Stefan Kuśnierz. Jan Snieżyński).
Igła czerpalna dwukanaíowa z napowietrzaniem
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostej konstrukcji niezawodnej w działaniu i funkcjonalnej.

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji umożliwiającej proste łączenie elementów
składanych przy budowie różnego rodzaju zabawek.
Zespół klocków wykonanych najkorzystniej z drewna o pełnym przekroju charakteryzuje się tym, że
w składowych elementach (1) o kształtach brył geometrycznych wykonane są przelotowe otwory (2) i nieprzelotowe otwory (3), w których suwliwie osadzane
są łącznikowe czopy (4).
(1 zastrzeżenie)
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Dział B
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
B01D

P.229939

28.02.1981

„LABOR" Műszeripari Müvek, Esztergom, Węgry
(Ernő Tyihák, Emil Mincsovics, Peter Tétényi, Huba
Kalász, János Nagy, József Knoll, Sándor Zoltán,
Istrán Lak),
Chronomatografiezny arkusz warstwy
dla ciśnieniowego urządzenia
warstwo wo-chromatograficznego
dla uzyskania linearnego chromatogramu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy jakości
rozdzielania składników ruchomych w ciśnieniowej
chromatograf i warstwowej.
Przedmiotem wynalazku jest chromatograficzny
arkusz warstwy dla ciśnieniowego urządzenia warstwowo-chromatograficznego dla uzyskania linearnego
chromatogramu na którym arkusz warstwy sorbentu,
korzystnie warstwy średniouziarnionego lub drobnoziarnistego sorbentu, uszczelniony na krawędziach,
a warstwa sorbentu jest usunięta z co najmniej jednej strefy albo otoczenia miejsca dopływu rozpuszczalnika lub też ze strefy i tego otoczenia miejsca dopływu łącznie i korzystnie zawiera co najmniej jedną
płytę przegradzającą lub druty umieszczone poza
miejscem lub miejscami umieszczania próbki, a także
korzystnie zawiera strefę koncentracji na części w
kierunku dopływu rozpuszczalnika.
(13 zastrzeżeń)
B61D

P.229963 T

Wykorzystano również zjawisko
przewodnictwa
elektrycznego wody używanej do destylowania.
(4 zastrzeżenia)

B01D

P.233744 T

09.11.1981

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Elżbieta
Beran, Kazimierz Stejszczyk. Marian Rutkowski, Dorota Lipińska).
Sposób regeneracji olejów izolacyjnych
metodą ciągłą
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia czasu
regeneracji oleju oraz zwiększenia oszczędności adsorbentu.
Wynalazek dotyczy sposobu regeneracji olejów izolacyjnych metodą ciągłą, polegającego na zastosowaniu rafinacji perkolacyjnej w układzie co najmniej
dwóch jednakowych pod względem kształtu i wypełnienia kolumn.
Istotą wynalazku jest przeprowadzenie w każdej
z kolumn regeneracji oleju, a po jej zakończeniu regeneracji adsorbentu. Kolumny te pracują przemiennie,
to znaczy podczas gdy w jednej kolumnie dokonuje
się regeneracji oleju w drugiej, w tym samym czasie,
odbywa się regeneracja zdezaktywowanego adsorbentu.
(3 zastrzeżenia)

03.03.1981
B01F

P. 230070

10.03.1981

Zjednoczone Huty Szkła Gospodarczego i Technicznego „VITROPOL" - Huta Szkła im. F. Paplińskiego
w Wołominie.. Wołomin, Polska (Gerard Różycki, Witold Połeć, Witold Knap, Józef Skup, Krzysztof Salach).

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska
(Adam Rzekiecki, Andrzej Włodarski, Krystyna Dramińska).

Destylarka

Mieszarka stożkowo-ślimakowa

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiej konstrukcji destyiarki. która pozwoli na łatwe
usuwanie osadów i kamienia kotłowego powstałych
podczas gotowania wody.
Przedmiotem wynalazku jest szklana destylarka do
wody ogrzewana elektrodowo. Podstawową częścią
destyiarki jest zespół składający się ze zbiornika (1),
pokrywy (2), chłodnicy (4) i regulatora poziomu wody (5), które zostały wykonane ze szkła typu „Termis i r odznaczającego się odpornością chemiczną I klasy oraz dobrą odpornością termiczną na zmiany temperatury.

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
sposobu periodycznego mieszania materiałów1 ziarnistych.
Przedmiotem wynalazku jest mieszarka stożkowo-ślimakowa do periodycznego mieszania materiałów
ziarnistych, zwłaszcza wykazujących nadmierne różnice składu materiałów pylastych i drobnokrystalicznych. Wewnątrz ;pojemnika mieszarki o kształcie stożka usytuowany est ślimak równolegle do tworzącej
stożka.
Mieszark-: zaopatrzona jest w otwór wlotowy (4)
umieszL/.Oiiy w pokrywie, króciec spustowy (5) znajdujący się u dołu pojemnika oraz co najmniej jeden
króciec vvjsvpowy (6) usytuowany powyżej króćca
spustowego aie poniżej górnego krańca zwojów ślimaka.
(1 zastrzeżenie)
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P.230071

B01J

C22B
Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska
(Tadeusz Eisler, Michał Balasiewicz, Andrzej Cukrowski, Józef Mieluch, Adam Sałek, Roman Sioda).
Sposób odzysku metali szlachetnych z katalizatorów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia stopnia odzysku metali szlachetnych ze zużytych katalizatorów.
Przedmiotem wynalazku jest sposób odzysku metali
szlachetnych ze zużytych katalizatorów zawierających
metale szlachetne osadzone na nośniku przewodzącym prąd elektryczny, np. na nośniku węglowym.
Sposób polega na podłączeniu złoża katalizatora do
bieguna dodatniego źródła prądu, kontaktowaniu złoża
katalizatora z kwaśnym roztworem elektrolitu, w którym zanurzona jest elektroda podłączona z ujemnym
biegunem źródła prądu.
(3 zastrzeżenia)
B01J
C07C

P.230102

Rozdrabniarka kory

10.03.1981

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia
kosztów oraz usprawnienia procesu rozdrabniania kory drzewnej.
Przedmiotem wynalazku jest rozdrabniarka kory
drzewnej, liści i łodyg roślinnych przeznaczonych na
kompost.
Rozdrabniarka kory według wynalazku posiada w
układzie tnącym odłączalne segmenty trące (4) wykonane z prętów stalowych o przekroju kwadratowym
z ostrymi wszystkimi czterema krawędziami wzdłużnymi, przy czym brzegi dwóch wzdłużnych przeciwległych powierzchni bocznych tych segmentów są
wklęsłe na całej długości, przez co krawędzie robocze
mają kąt ostry, zaś na dwóch pozostałych płaszczyznach, górnej i dolnej wykonane są ukośne kanałki
spływowe, nadto na wlocie segmentu walca (1) umieszczony jest odłączalnie przeciwnóż (6).
(1 zastrzeżenie)

10.03.1981

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia",
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Zofia Pokorska, Renata
Fiszer, Jerzy Witkoś, Mieczysław Smolarek, Jan Pastuchów, Franciszek Błaszkiewicz, Henryk Boebel).
Sposób odzyskania i regeneracji katalizatora utleniania
w przemysłowym procesie
wytwarzania dwumetylotereftalanu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia zachowania aktywności katalizatora niezależnie od czasu i temperatury magazynowania.
Sposób odzyskiwania i regeneracji katalizatora procesu utleniania p-ksylenu i p-toluilanu metylu w
przemysłowym procesie wytwarzania dwumetylotereftalanu przez ekstrakcję składników katalizatora z pozostałości po destylacji surowych estrów metylowych
wodami reakcyjnymi pochodzącymi z procesu utleniania lub wodnym roztworem kwasu octowego polega
na tym, że do odzyskanego wodnego roztworu katalizatora dodaje się 5-80% wagowych alkoholu metylowego, po czym całość zawraca się do procesu
utleniania.
(1 zastrzeżenie)
B01J

P.234811

Pierwszeństwo: 26.01.1981 - Stany Zjedn.
(nr 228303)

23.01.1982
Ameryki

Ashland Oil, Inc. Ashland, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób regeneracji katalizatora typu żelazo-fosforan
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wydajności katalizatora typu żelazo żelazofosforan.
Przedmiotem wynalazku jest sposób regeneracji katalizatora typu żelazo-fosforan, stosowanego najczęściej do oksydehydrogenacji węglowodorów, obejmujący etap poddawania katalizatora działaniu atmosfery
utleniania, korzystnie przez przerywanie przepływu
zasilającego materiału organicznego przez złoże katalizatora oraz etap poddawania katalizatora działaniu
atmosfery redukcji, korzystnie poprzez wstrzykiwanie
zasilającego materiału organicznego bez dodatku tlenu
do złoża katalizatora.
Sposób jest opisany w odniesieniu do procesu otrzymywania kwasu metakrylowego na drodze oksydehydrogenacji kwasu izomasłowego.
(4 zastrzeżenia)
B02C

P.230080

09.03.1981

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Maszynowego Leśnictwa, Wrocław, Polska ('Zbigniew Chromiec, Marian Pietroniec, Zygmunt Błaut).

B02C

P.230092

11.03.1981

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Betonów „CEBET", Warszawa, Polska (Stanisław Gębarowski, Franciszek Laudy).
Wykładzina maszyn odporna na zużycie
Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie zwiększenia
trwałości zamocowania do chronionej powierzchni
maszyn wykładziny wykonanej z materiału elastycznego.
Wykładzina maszyn odporna na zużycie wykonana
z materiałów elastycznych składa się z zestawu jednakowych segmentów, które po zamocowaniu do
chronionego płaszcza urządzenia zachodzą kolejno na
siebie w kierunku zgodnym z kierunkiem działania
czynnika niszczącego.
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Segmenty mają postać płyt (1), które na jednym
Separator odśrodkowy
obrzeżu mają uformowany występ stanowiący nakładkę (2), a na przeciwległym obrzeżu zamek (5), o kształWynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy efekcie odzwierciedlającym kształt dolnej powierzchni (4)
tywności pracy separatora odśrodkowego.
nakładki (2). W obrzeżu płyty (1) stanowiącym naWynalazek dotyczy separatora odśrodkowego, otwiekładkę (2) uformowana jest wzdłużna szczelina (3) do
ranego i zamykanego za pomocą impulsów sterowniwprowadzenia wkładki mocującej służącej do połączych, mającego przestrzeń osadową bębna w kształczenia segmentów wykładziny z płaszczem urządzenia.
cie wydrążonego podwójnego stożka.
Wykładzina stosowana jest do zabezpieczania przed
Istotę wynalazku stanowi to, że zarys (11) przestrzezniszczeniem powierzchni urządzeń obrotowych, przeni osadowej nie jest w przekroju południkowym linią
syłowych, instalacji dozujących itp. narażonych na
prostą, przy czym pomiędzy maksymalną a minimalzużycie ścierne i dynamiczno-ścierne.
ną średnicą przestrzeni osadowej biegnie w przekroju
południkowym krzywa opisana równaniem
(2 zastrzeżenia)

BÖ3D

P.233687

T

04.11.1981

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Jerzy
Mielczarski, Jerzy Wojciech Strojek, Tadeusz Grabowski, Teresa Izdebska, Mirosław Oktawiec, Andrzej
Przybysz).
Sposób flotacji rud cynku i ołowiu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawienia podstawowych wskaźników flotacji przy takich samych
zużyciach jednostkowych zbieracza i spieniacza oraz
obniżonym zużyciu aktywatora.
Sposób flotacji rud cynku i ołowiu przy użyciu
znanych odczynników pianotwórczych, zbierających
i regulujących w tym aktywatorów blendy cynkowej,
dodawanych do pulpy flotacyjnej charakteryzuje się
tym, że aktywator blendy cynkowej dodaje się po
zadozowaniu odczynników zbierających.
(2 zastrzeżenia)

B03D

P.233790

T

u0mo>2
g
gdzie h s oznacza wysokość przestrzeni osadowej przy
promieniu r, a - kąt względem osi obrotu w miejscu r bębna, to - prędkość kątową, zaś g - przyspieszenie ziemskie równe 9,81 ms~ 2 .
(8 zastrzeżeń)

05.11.1981

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska
(Zygfryd Nowak, Czesław Kozłowski, Leon Kurczabiński, Andrzej Tobiczyk).
Sposób prowadzenia gospodarki wodno-mułowej
przy wzbogacaniu kopalin w separatorach
z naturalną cieczą ciężką
Sposobem według wynalazku uzyskaną w wyniku
odwadniania odpadowych produktów wzbogacania
naturalną ciecz ciężką o wysokiej koncentracji
części
stałych, korzystnie powyżej 400 kg - m~3, kieruje się
częściowo powtórnie do procesu wzbogacania, a częściowo bezpośrednio do oddzielnego układu odwadniania.
Do układu odwadniania doprowadza się taką ilość
naturalnej cieczy ciężkiej, aby utrzymać na wymaganym poziomie koncentrację części stałych w zawiesinie będącej ośrodkiem wzbogacania, przy równoczesnym doprowadzaniu do obiegu równoważnej ilości
wody świeżej. Wysoka koncentracja części stałych
w naturalnej cieczy ciężkiej ułatwia efektywne odwadnianie tej zawiesiny w urządzeniach mechanicznych. Produkt uzyskany w wyniku mechanicznego odwadniania części cieczy ciężkiej może być połączony
z drobnoziarnistym, ciężkim produktem odpadowym,
natomiast filtraty zawraca się do obiegu.
Sposób według wynalazku pozwala na wyeliminowanie z eksploatacji złożonych układów klasyfikacji
wód obiegowych i osadników zewnętrznych
oraz
umożliwia pełne zamknięcie układu obiegu wodno-rnułowego, co ma podstawowe znaczenie dla ochrony
naturalnego środowiska.
(1 zastrzeżenie)

B04B

P.234685

11.01.1982

Pierwszeństwo: 29.01.1981 - Niem. Rep. Demokr.
(nr WPB 04B/227/302/5)
VEB Kombinat Fortschritt Landmaschinen, Neustadt
in Sachsen, Niemiecka Republika Demokratyczna.

B07B

P.233731 T

06.11.1981

Wyższa Szkoła Inżynierska im. gen. A. Zawadzkiego, Opole, Polska (Czesław Pazoła, Wojciech Bełzowski, Bogusław Buziński).
Urządzenie do nastawiania parametrów kinematycznych przesiewacza o ruchu wahadłowo-kulistym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie rozszerzenia zakresu pracy urządzenia do nastawiania parametrów
kinematycznych.
Urządzenie według wynalazku jest uniwersalne
i wykorzystuje wszystkie możliwości wynikające z
geometrii wału napędowego.
Niezależnie od siebie można ustawić trzy parametry
kinematyczne przesiewacza. Płyta cienka (4) i płyta
pośrednia (3) osadzone są na kołku (9) a ten na cięgnie (7) przemieszczanym przez śrubę nastawną (6).
Podkładka (8) zapewnia osiowe obciążenie.
(2 zastrzeżenia)
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króciec (14). Połączenie króćca (14) z trzpieniem (1)
jest otwarte, gdy zespół (3) jest nieczynny, zaś połączenie króćca (14) zespołu (3) z trzpieniem (1) jest
zamknięte gdy zespół (3) jest czynny.
(5 zastrzeżeń)
B21H
C21D

P. 233856 T

14.11.1981

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń
Technologicznych, Sosnowiec, Polska (Jerzy Jasiak,
Marian Kicka, Andrzej Kwaśny, Adam Kopecki, Franciszek Żelazny).
321B

P. 233818 T

12.11.1981

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica, Gliwice,
Polska (Jerzy Sulik, Jerzy Ludyga, Joachim Jońca).
Sposób chłodzenia
gorących wyrobów walcowanych
Celem wynalazku jest przeprowadzenie procesu
schładzania przy maksymalnej oszczędności czynnika
chłodzącego i równomiernym odbiorze z poszczególnych partii wyrobu walcowania koniecznej ilości ciepła zabezpieczając otrzymanie wyrobu według norm
technologicznych.
Przedmiotem wynalazku jest sposób natryskowego
chłodzenia gorących wyrobów walcowanych w szczególności kształtowników i blach.
Sposób chłodzenia wyrobów walcowanych polega
na tym, że strugi czynnika chłodzącego podawane na
różne powierzchnie wyrobu mają ciśnienia różne, o nastawialnej wartości przy czym dobór ciśnienia uzależniony jest od kształtu chłodzonego wyrobu.
(1 zastrzeżenie)
B21D

P.235098

Urządzenie do międzyoperacyjnego składowania, przemieszczania i studzenia półwyrobów o przekroju kołowym, zwłaszcza do sterowanego studzenia gorących
wyprasek pomiędzy operacjami obróbki plastycznej
na gorąco i na zimno
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie automatyzacji
procesu przy stosunkowo niewielkiej powierzchni produkcyjnej.
Urządzenie składa się z pionowych przenośników
łańcuchowych umieszczonych w izoloiwanych cieplnie
komorach. Łańcuchy (3) przenośników sterowane automatycznie zaopatrzone są w zabieraki (14), a każda komora ma u dołu z jednej strony okno załadowcze (11) z pomostem załadowczo-wyładowczym (8),
a z drugiej strony okno wyładowcze (12) z pomostem
załadowczo-wyładowczym (8).
W każdej komorze umieszczony jest włącznik sterujący (6) pobudzony przez półwyrób (27) wtaczający
się na zbierak (14) i powodujący uruchomienie pionowego przenośnika łańcuchowego (3) oraz wyłącznik
sterujący (7) pobudzony przez zabierak (14).
(3 zastrzeżenia)

A-A

16.02.1982

Pierwszeństwo: 17.02.1981 - Rep. Fed. Niem.
(nr P 3105735.7)
Wilfried Busse, Bochum, Republika Federalna Niemiec (Wilfried Busse).
Urządzenie do szczelnego mocowania rur
w dnie sitowym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie takiej konstrukcji urządzenia, która nie wymaga stosowania samoczynnego zaworu zwrotnego i ręcznie sterowanego zaworu likwidacji ciśnienia resztowego.
Urządzenie do szczelnego mocowania rur w dnie
sitowym za pomocą sprężonej cieszy zawiera trzpień
<1) wywierający nacisk, zespół (2) do napełniania sprężoną cieczą i zespół (3) wytwarzający ciśnienie roztłaczania. Zespół (2) i zespół (3) połączone są z trzpieniem (1). Zespół (3) ma cylinder dociskający (12),
tłok (9) oraz uszczelnienie kielichowe. Zespół (3) ma

B22C

P.230013

05.03.1981

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Paweł
Murza-Mucha, Zbigniew Koszarewski, Wojciech Ostaszewski, Marcin Klimaszewski).
Masa rdzeniowa lub formierska
ze spoiwem sodowym rozpadająca się
pod wpływem wody
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania masy rdzeniowej lub formierskiej zapewniającej usprawnienie procesu wytwarzania odlewów.
Masa stosowana do odlewania elementów zwłaszcza
ze stopów aluminium, złożona z osnowy ziarnowej,
węglanów metali alkalicznych w ilości 0ř5 do 10*/»
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w stosunku do osnowy ziarnowej, ze spoiwa hydrofilowego, korzystnie dekstryny lub melasy, w ilości
0,2 do 2%, wody w ilości 2 do 8% oraz ewentualnie
wodorotlenków metali alkalicznych, korzystnie wodorotlenku sodu, w ilości 0,5 do 106/», charakteryzuje
się tym, że zawiera wodorotlenki metali ziem alkalicznych, korzystnie wodorotlenek wapnia, w ilości
0,5 do 10%, korzystnie 1 do 3°/».
(1 zastrzeżenie)
B23B

P. 229981

03.03.1981

Fabryka Automatów Tokarskich „Ponar-Wrocław",
Wrocław, Polska (Jacek Spruch, Piotr Nowosielski).
Przyrząd do toczenia poprzecznego
i wytaczania na tokarkach
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie
uproszczenia
konstrukcji i obsługi przyrządu przy jednoczesnym
zwiększeniu zastosowania.
W przyrządzie według wynalazku do podstawy jest
przytwierdzony hydrauliczny siłownik (8), którego
tłoczysko (9) jest trwale połączone z suwakiem.
Strony siłownika (8) są połączone poprzez zawory (15) regulacji prędkości przepływu z elementem
(13) zmiany kierunku przepływu energii hydraulicznej,
z kolei zaś odłączanie stron siłownika (8) od wymienionego elementu (13) następuje przy pomocy hydraulicznego zamka (14), korzystnie sterowanego dławiąco-zwrotnego zaworu (15).
Przyrząd ma zastosowanie głównie w wielowrzecionowych automatach tokarskich.
(2 zastrzeżenia)
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Sposób i urządzenie
do zamykania głowicy gwintującej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji i produkcji gwintów w cyklu automatycznym.
Sposób polega na tym, że zamknięcie głowicy następuje poprzez przemieszczenie masy obciążnika do
położenia zesprzęglenia. Odbywa się to podczas obrotu
głowicy rewolwerowej przy takim jej położeniu, że
masa obciążnika zdolna jest do pokonania oporów tarcia wynikającego ze współpracy znanych elementów
głowicy gwintującej wspólnych dla układu regulacji,
otwierania i zamykania.
Współdziałające z głowicą rewolwerową o poziomej
osi obrotu urządzenie do zamykania głowicy gwintującej ma według wynalazku obciążnik (3), który związany jest suwliwie z korpusem (8) poprzez kołek (7)
i osadzony jest obrotowo względem chwytu (5). Obciążnik (3) podczas obrotu głowicy rewolwerowej (2)
wykonuje obrót względem chwytu głowicy gwintującej (1) do położenia zesprzęglania. Zesprzęglenie korpusu (8) z chwytem (5) zabezpiecza sprężyna (9).
(3 zastrzeżenia)

B23K

P.229985

04.03.1981

Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Polska (Waldemar
Hrynczenko, Jan Bremer, Aleksander Jabłoński, Je«
rzy Biały).
Urządzenie do stabilizacji i sterowania
odległością narzędzia od materiału
B23G

P. 233870 T

16.11.1981

Politechnika .Szczecińska, Szczecin, Polska (Wojciech Mencel).
■ .. .
:
..--•■,■

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia dokładności stabilizacji przy znacznej odległości sondy
od materiału oraz zapewnienia współpracy urządzenia z maszyną sterowaną numerycznie.
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Urządzenie do stabilizacji i sterowania odległością
narzędzia od materiału, a zwłaszcza palników od powierzchni materiałów ciętych w przecinarkach termicznych sterowanych numerycznie składa się z przetwornika (1) pojemność-napięcie, którego wyjście podłączone jest do wejścia zespołu (2) sygnalizacji utrzymania narzędzia na zadanej wysokości oraz do wejścia
zespołu (3) zdalnego sterowania pracą urządzenia.
Wyjścia zespołu (3) połączone są z wejściami regulatora (4), którego wyjścia połączone są z wejściami
tyrystorowego, nawrotnego układu (5).
(4 zastrzeżenia)

B23K
Zdzisław
Urbaniak).

P. 230029
Urbaniak,

Warszawa, Polska

11

Urządzenie do dociskania blach do siebie
i do szkieletu ramy a zwłaszcza szkieletu
dachu pojazdu podczas ich spajania
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie równomiernego
dociskania blach.
Urządzenie wyposażone jest w sztywną ramę (12),
zespół dociskowy (a) składający się z taśmy sprężystej (1), na której są wsporniki dociskowe (2) o różnej wysokości zakończone płytkami dociskowymi (3),
zespół napinający (b) i zespół podporowy (c).
Zespół napinający (b) składa się ze śruby rzymskiej (8) dźwigni bocznej (7). Natomiast w skład zespołu podporowego (c) wchodzą podpory skrajne (14),
podpory boczne (15) i podpory środkowe ruchome (18).
Pod każdą podporą środkową ruchomą (18) znajduje
się klin prowadzony w prowadnicach podporowych.
(3 zastrzeżenia)

06.03.1981
(Zdzisław

Sposób ekranowania elektrod zgrzewarek wielkiej
częstotliwości i układ ekranu elektrod zgrzewarek
wielkiej częstotliwości
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
układu, w którym do elektrody jest bezpośredni do
stęp, co ułatwia zgrzewanie i umożliwia budowę urzą
dzeń do zgrzewania ciągłego - odcinkami.
Sposób polega na tym, że jedna elektroda będąca
pod napięciem wielkiej częstotliwości jest cała zaekranowana, a zgrzewanie odbywa się przez otwór
w ekranie, który jest zakryty z pewnym nadmiarem
podczas zgrzewania drugą elektrodą będącą na po
tencjale ekranu.
Układ charakteryzuje się tym, że elektroda (8) znaj
duje się w ekranie (9), który ma otwór większy z
każdej strony elektrody (8) o szczelinę (7), natomiast
przeciwna elektroda (3) ma zastawki ekranujące (2),
które wraz z nią tworzą większą powierzchnię od
wielkości otworu w ekranie.
(2 zastrzeżenia)

B23K
F16M

P. 230086

09.03.1981

POLMO- AUTOS AN - Sanocka Fabryka Autobusów, Sanok, Polska (Stefan Kucharz, Mieczysław Komański, Marek Mazur).

B25H

P.230007

05.03.1981

Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa, Polska (Edward Prusaczyk).
Pojemnik wielogrniazdowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
długotrwałej pracy urządzenia montażowego przyrządów półprzewodnikowych.
Pojemnik wielogniazdowy charakteryzuje się tym,
że zawiera kasetę (1) z gniazdami o dużej głębokości, w dmaeh których znajdują się otwory, przez które
przechodzą wypychacze (8) w postaci kołków zamocowanych w płycie wypychaczy (7) przymocowanej do
płyty nośinej (6) podnoszonej przez układ utworzony
z trzech śrub (4) przymocowanych do płyty nośnej (6)
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i współpracujących z trzema nakrętkami (5) ułożyskowanymi w podstawie (3), przy czym nakrętki (i)
mają jednakowe wieńce zębate współpracujące z kołem centralnym (10), tak, że obrót jednej nakrętki
powoduje taki sam obrót dwóch pozostałych.
(2 zastrzeżenia)
B25J

P. 229997

03.03.1981

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotechnicznego „Polam-Elgos", Czechowice-Dziedzice, Polska (Wiesław Kopeć, Norbert Jaromin, Ryszard Szojda).
Manipulator
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji końcówki roboczej manipulatora przeznaczonego do obrotu detali w procesie obróbki lub montażu, zapewniającej dużą wydajność i niezawodne działanie.
Manipulator według wynalazku ma końcówkę roboczą w postaci tulei (1) z wykonanym prostopadle
do jej wzdłużnej osi otworem (10). Otwór (10) ma
część wejściową większą od części utrzymującej obracany detal (7). Tuleja (1) osłonięta jest nieruchomym
korpusem (2), który zabezpiecza detal (7) znajdujący
się w otworze 10) przed wypadnięciem z niego podczas obrotu.
(1 zastrzeżenie)

B26D

P.230110

12.03.1981

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Przemysłowego „Bistyp", Warszawa, Polska
(Jerzy Bańkowski).
Nożyce do cięcia blachy fałdowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia
cięcia blachy fałdowej.
Nożyce do cięcia blachy fałdowej składają się z
dwudzielnej obudowy obejmującej ciętą blachę fałdową (34), przy czym płaski nóż (9) z ostrzem o obrysie trójkątnym, szerszym od podziałki ciętej blachy
fałdowej (34), przesuwa się w korpusie (7), a korpus
(7) przesuwa się wzdłuż obudowy. Dwudzielna obudowa składa się z prowadnic (4) połączonych na jednym końcu obrotowo z podstawami (1) stworzniem
(5) a na drugim końcu zaczepem (6), dociskając ciętą
blachę fałdową (34) do wyprofilowanych noży lewego i prawego (3).
Podstawy (1) posiadają na jednym końcu płytki zawiasy o grubości równej grubości noża stałego odpowiednio lewego lub prawego (3) i płytkę dystansową zawiasy (20) o grubości równej grubości noża
(9) a na drugim końcu podstawy (1) posiadają płytki zamka (21) o grubości równej grubości noża stałego odpowiednio lewego lub prawego (3) i płytkę
dystansową zamka (23) o grubości równej grubości
noża (9) oraz że prowadnice (4) na końcu od strony
zaczepu (6) posiadają łącznik zaczepowy z występem
zaczepawym wchodzącym między płytki zamka (21)
a na przeciwległym końcu posiadają łącznik zawiasowy (25) z żebrem centrującym (27) wchodzącym
między płytki zawiasy.
(3 zastrzeżenia)

B25J

P. 230638

05.03.1981

Biuro rPojektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut",
Przedsiębiorstwo Państwowe, Gliwice, Polska (Jan
Dyndat> Marian Wolski).
Manipulator waleowniczy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji manipulatora, który nie będzie ulegał
awariom,
Manipulator walcowniczy mający, na napędzanych
elektrycznym napędem (4) belkach (3), osadzony za
pomocą osi (12) korpus (2) charakteryzuje się tym, że
korpus (2) jest wyposażony we wsporniki, na których,
obrotowo, za pomocą czopów, są osadzone dźwignie,
na których jest zawieszona płyta (1) za pośrednictwem
sworznia, wyposażona w oporowe powierzchnie
wsparte o korpus (2), ponadto płyta (1) od strony korpusu (2) w górnej części ma uchwyty, w postaci haków, wspartych o zamki utworzone w górnej czołowej części korpusu (2).
(1 zastrzeżenie)

B26F
B38K

P. 2299-96

03.03.1981

Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil"r
Sanok, Polska (Adam Ruchlewicz, Ryszard Zmarz).
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Zestaw nożowy do wykrawania, z obu stron taśmy
zwłaszcza taśmy sprężystej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy współpracy segmentów nożowych stempla z segmentami
nożowymi matrycy.
Zestaw nożowy do wykrawania wrębów z obu stron
taśmy zwłaszcza taśmy spęzystej.
Wynalazek dotyczy zestawu nożowego do wykrawania wrębów z obu stron taśmy zwłaszcza taśmy
sprężystej, który ma zespół nożowy stempla i zespół
nożowy matrycy.
Zespół nożowy stempla składa się z segmentów
nożowych stempla.
Segment nożowy stempla ma
część chwytową i część roboczą. Zespół nożowy stempla zmontowany jest w ten sposób, że części robocze sąsiednich segmentów nożowych stempla leżą
naprzemian po obu stronach osi symetrii zespołu
nożowego stempla.
Zestaw nożowy ma też zespół nożowy matrycy składający się z ramki mocującej (8) płytek dociskowych (9) i (10), płytek wykrawających (11), segmentu nożowego matrycy (12), płytek dystansowych (13),
płytki ustalającej śrub dociskowych (15) listew ustalająco-zaciskowych, ramki prowadzącej belki podporowej.
(7 zastrzeżeń)
B32B
B63B

P.229952

Politechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz,
(Marek Szandorowski, Bogdan Szanser).

02.03.1981
Polska

Pokrycie biomiczne dennych i wodnicowych części
małych jednostek pływających
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszania odporów tarcia wynikających z opływu burzliwego małych jednostek pływających. W celu zredukowania
takich oporów część denną i wodnicową poszycia
kadłuba (1) okleja się cienką warstwą miękkiej
pianki (2) wykonanej z tworzywa sztucznego, posiadającej otwarte pory.
Warstwę pianki nasyca się następnie cieczą o cechach3 reologicznych
pseudoplastycznych i lepkości od
5X10 do 10X108 mPa.s. Po nasyceniu pianki (2)
cieczą, całą część denną i wodnicową obciąga się
dopasowaną do kształtu kadłuba (1) cienką, wysoce
elastyczną i wytrzymałą mechanicznie powłoką elastomerową (3).
(1 zastrzeżenie)

B30B
D21F

P.234687

Pierwszeństwo: 10.01.1981 - Rep.
(nr P 3100522.5)

11.01.1982

Feder.

Niemiec

J. M. Voith GmbH, Heidenheim, Republika Federalna Niemiec (Gerhard Kotitschke, Rudolf Hasenfuss).
Prasa walcowa
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji prasy walcowej, której walce prasujące, znajdujące się
wewnątrz taśmy bez końca, mogą być wy- lub wbudowane za pomocą możliwie prostych środków i z
możliwie nieznacznym nakładem czasowym.
Prasa walcowa ma długi dźwigar (16) który rozciąga się od strony obsługi prasy walcowej przez
taśmę filcową (19) bez końca do strony napędu prasy walcowej i przez nią do stałej części konstrukcyjnej np. części budynku.
Podczas wymiany filcu pierwszy walec prasujący
(10) jest podparty co najmniej w obszarze strony
obsługi na długim dźwigarze (16), a co najmniej koniec, od strony obsługi, walca kierującego (21, 22)
sąsiadującego z pierwszym walcem prasującym (10)
jest stale podparty, niezależnie od węzła podpierającego pierwszego walca prasującego, bezpośrednio
na długim dźwigarze (16).
(8 zastrzeżeń)

fi32B

P.230008

05.03.1981

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Krzysztof Płaczkiewicz, Stanisław Makarski, Krystyna Kościelecka, Ludwik Kiełmuć, Janusz Biryńczyk, Henryk Wodecki,
Paweł Miller, Michał Kamuzela).
Wykładzina dźwiękoizolacyjna i termoizolacyjna zwłaszcza do wyciszania pojazdów mechanicznych
Celem wynalazku jest opracowanie trwałej, wodoodporne j i ognioodpornej wykładziny.
Wykładzina składa się z warstwy pianki poliuretanowej o porach otwartych, warstwy tkaniny, ewentualnie nasyconej środkami obniżającymi palność
oraz warstwy impregnatu poliuretanowego o własnościach samogasnących, przy czym warstwy pianki i
impregnatu poliuretanowego stanowią skrajne warstwy wykładziny.
(3 zastrzeżenia)
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B32B
E04C

P.230040

05.03.1981

Pomorskie Przedsiębiorstwo Produkcji Elementów
Budowlanych „PREBUD", Bydgoszcz, Polska (Michał
Okniański, Edward Lange, Jerzy Grzybowski, Wacław Dulat).
Sposób wykonywania lekkich płyt warstwowych
Celem wynalazku jest opracowanie takiego sposobu wykonywania płyt warstwowych, który umożliwiałby montowanie elementów konstrukcyjnych razem z przewodami instalacyjnymi.
Sposób wykonywania lekkich płyt warstwowych, w
których pomiędzy okładzinami umieszczonymi nieruchomo w dobranych odstępach w położeniu poziomym i przy zamkniętych obrzeżach następuje łączenie płyt okładzinowych z rdzeniem elementu jako
izolacją termiczną polega na tym, że dolną okładzinę (i) z przymocowanymi elementami konstrukcyjnymi (4, 5, 6) i dystansowymi klockami (7) układa
się na dolnej płycie (2) prasy ściskającej a następnie układa się cztery boczne ściany (8) pokryte
znanými środkami antyadhezyjnymi lub folią czy
papierem (9), na które układa się górną okładzinę
(10) i przyciska górną płytą (11) prasy po czym tak
powstałą przestrzeń wypełnia się spieniającym poliuretanowym tworzywem (3).
(1 zastrzeżenie)

B32B
D06N

P.233061

Nr 19 (229) 1982

Sposób wytwarzania materiału włóknistego impregnowanego polega na tym, że włóknistą podstawę
filcu nasyca się zawiesiną lub emulsją jonowo rozpuszczonej żywicy polimerycznej, po czym nasyconą
tak podstawę filcu kontaktuje się z jonowo koagulującym czynnikiem i następnie suszy.
Z materiału impregnowanego wytwarza się materiał
skóropodobny, który zawiera masę włóknistą impregnowaną polimerem o warstwie licowej tworzącej
jedną powierzchnię i warstwie dwoimowej tworzącej
powierzchnię przeciwną. Gęstość rzeczywista warstwy licowej jest równa jej gęstości średniej, a gęstość średnia warstwy dwoinowej jest mniejsza od
jej gęstości rzeczywistej. Gęstość materiału zmniejsza się od warstwy licowej do warstwy dwoinowej.
(42 zastrzeżenia)
B41F

P.230153

12.03.1981

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Informatyki „MERA-BŁONIE", Błonie k/Warszawy, Polska
(Krzysztof Bańkowski, Krzysztof Jeziorski).
Napęd wózka głowicy drukującej drukarki
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia i
zwiększenia precyzyjności regulacji
naciągu cięgła
giętkiego.
Napęd wózka głowicy drukującej drukarki posiadający napędzane co najmniej jedno z dwóch kół
pasowych (1, 2) opasanych giętkim cięgłem (5). Osie
(3, 4) kół pasowych (1, 2) są zamocowane nieprzesuwnie do korpusu drukarki. Giętkie cięgło (5) jest
zamocowane do wózka (7) głowicy drukującej dwoma miejscami (6, 13), z których co najmniej jedno
współpracuje ze środkami przesuwającymi w żądanym stopniu cięgło (5) w kierunku wzdłużnym.
(3 zastrzeżenia)

17.09.1981

Pierwszeństwo: 18.09.1980 - St. Zjedn. Ameryki (nr
188,329)
18.09.1980 - St.Zjedn. Ameryki (nr
188,330)
NORWOOD INDUSTRIES, INC., Mai vem, Stany
Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania materiału włóknistego
impregnowanego
Celem wynalazku jest opracowanie takiego materiału włóknistego, który odznaczałby się dużą wytrzymałością na rozdzieranie i zwartości oraz o ogólnych własnościach takich samych jakie ma skóra
naturalna. Celem wynalazku jest również wytwarzanie takiego materiału.
Materiał włóknisty impregnowany żywicą składający się z nakłuwanej igłami włóknistej podstawy
filcu i żywicy polimerycznej rozmieszczonej w całej masie podstawy według wynalazku charakteryzuje się tym, że gęstość materiału impregnowanego
jest w całym materiale równa gęstości średniej materiału i jest mniejsza od gęstości rzeczywistej materiału tak, że jest om porowaty. Impregnowany materiał zawiera włókna ciągłe tak pokryte jak i nie
pokryte żywicą polimeryczną.

B60B

P. 234722

15.01.1982

Pierwszeństwo: 08.01,1981 - RFN (nr P 2100325.7)
14.11.1981 - RFN (nr P 3145250.7)
04.12.1981 - RFN (nr P 3148112.4)
NIVEAU AG; Basel, Szwajcaria (Werner Prensker).
Urządzenie przeciwślizgowe do ogumionych,
a zwłaszcza do ogumionych pneumatycznie
kół pojazdów
dla powierzchni lodowych i śniegowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostej i łatwej do wykonania konstrukcji urządzenia, zapewniającej skuteczne zabezpieczenie przed
poślizgiem oraz zwiększenie przyczepności kół na powierzchniach lodowych lub śniegowych, umożliwiającego uzyskiwanie większych prędkości jazdy niż przy
jeździe z łańcuchami przeciwpoślizgowymi.
Urządzenie przeciwślizgowe (10) charakteryzuje się
tym, że składa się z pierścieniowej tarczy przykrywającej (20), usytuowanej w zasięgu powierzchni zewnętrznej (15) opony (13) z pewną liczbą umieszczonych
w takiej samej od siebie odległości promieniowo i stojących mocno ramion przeciwpoślizgowych (40), wykonanych ze stali sprężynowej lub że sprężynująco-

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 19 (229) 1982

-elastycznych tworzyw sztucznych, których wolne końce są lekko zagięte kątowo i wystają całkowicie lub
odcinkowo (częściowo) ponad powierzchnie bieżną (14)
opony (13) oraz są zaopatrzone od strony zewnętrznej
w profil uchwytowy lub dźwigają kolce (45), oraz z
nasadzanej na felgę (11) tarczy naprężającej (30) dla
tarczy przykrywającej (20), która podobnie jak ramiona przeciwpoślizgowe (40) jest naprężona wstępnie tak, że ramiona te przylegają w położeniu roboczym do powierzchni bieżnej opony (13).
(26 zastrzeżeń)

Znak nawigacyjny wisząca stawa
Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie
oznakowania
rzek, kanałów oraz miejsc gdzie pławy zrywane >ą
z kotwic i dryfują ze swoich miejsc.
Znak nawigacyjny charakteryzuje się tym, że stawa (1) wyposażona w światło (2) i znak szczytowy
(3) zamocowana jest na wysięgu (4) obrotowo zamocow a n y m na osi (6) osadzonej w fundamencie (7). (fig. D
(1 zastrzeżenie)

B63B

B61H
H02K
Pierwszeństwo:

P.234991
10.02.1981 - Szwajcaria

Werkzeugmaschinenfabrik
Zurych, Szwajcaria.

08.02.1982
(nr 876/81)

Oerlikon-Bührle

AG,

Przełączany hamulec stałomagnetyczny
z biegunami o przemiennej biegunowości,
ograniczającymi osadzone i obrotowe magnesy trwale
W przełączanym hamulcu stałomagnetycznym z biegunami o przemiennej biegunowości ograniczającymi
nieruchome i obrotowe magnesy trwałe czynny obwód magnetyczny składa się z bieguna (1) nabiegunników (5), stałych i obrotowych magnesów trwałych
(2), o identycznym usytuowaniu biegunowości w stanie włączenia.
W celu usunięcia niepożądanego powstawania strumieni rozproszenia z czynnego obwodu magnetycznego na końcach szczeliny powietrznej magnesy stałe
wystają przy narożach ponad powierzchnie (6 i 7)
przylegających biegunów (1) i nabiegunników (5).
(2 zastrzeżenia)

B63B
E01F

P. 233761 T

09.11.1981

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej
im. Bohat.erów Westerplatte, Gdynia, Polska (Walenty Z. Milenuszkin).
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P.233762

T

09.11.1931

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte, Gdynia, Polska (Walenty Z. Milenuszkin).
Sposób rozmieszczania reflektorów
na lądzie

radarowych

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi przy złej widoczności nabrzeża.
Sposób polega na tym, że reflektory r a d a r o w e rozmieszcza się na obiektach lądowych lub specjalnie
skonstruowanych wieżach w układzie figur geometrycznych w odległościach zapewniających ich rozróżnialność na e k r a n a c h r a d a r ó w jednostek pływających, przy czym reflektory są tak ustawione, że
na ekranie r a d a r o w y m (2) statku (1) płynącego wzdłuż
wybrzeża odbijają się echa (4) reflektorów r a d a r o wych (3).
Odnośne echa umożliwiają wzięcie namiarów (5, 6, 7),
które przeniesione na mapę wyznaczą pozycję statku
(8).
(1 zastrzeżenie)

B65B

P.230083

09.03.1981

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte, Gdynia, Polska (Medard Przylipiak,
Janusz Hummer, J a n Chojnacki).
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Urządzenie do dozowania wody
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
prostego do wykonania urządzenia o regulowanej częstotliwości wydawania wody.
Układ do dozowania wody składa się z dozownika
(1) z umieszczonymi w nim elektrodami regulującymi (4 i 5) oraz z układu elektronicznego (2) i zaworów dopływu wody (6), wielkość dozy i częstotliwość
jej wydawania (7).
Elektrody (4 i 5) regulują koniec dopływu i odpływu dozy. Zawory (6 i 7) są otwierane na sygnał z
układu elektronicznego (2) który ma również możliwość regulacji częstotliwości wydawania dozy. Odbiornik dozy (8) połączony jest przewodem wymieniającym ciśnienie (9) ze zbiornikiem wody (10).
(2 zastrzeżenia)

B65G

P.228132
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Natomiast szczęki chwytne (9, 10) każdej pary mają cyklicznie przemienny rozstaw wzajemny w tym
przedziale.
(3 zastrzeżenia)

B65G
Przedsiębiorstwo
mysłu Węglowego,
chowski, Edward
Gole, Leszek Mika,

P. 229995
02.03.1931
Materiałów Podsadzkowych PrzeKatowice, Polska (Stanisław DuErker, Paweł Fluder, Stanisław
Tadeusz Polak).

Sposób zwałowania materiałów pylących
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ograniczenia
wtórnego pylenia w procesie zwałowania z jednoczesnym wyeliminowaniem potrzeby stosowania w
tym procesie ciężkiego sprzętu mechanicznego przez
wykorzystanie różnorodnych zastosowań i naturalnych właściwości wody.
. Sposób zwałowania materiałów pylących polega
na wyładunku tych materiałów ze środków transportu bezpośrednio na pochylnie 3zmywczą :i (1) z płynącą po niej wodą w ilości 1 m na 1 m zwałowanego materiału, która porywając zwałowany materiał
unosi go i osadza w rejonie zwałowania.
Urządzenie do stosowania tego sposobu stanowi
stanowisko rozładunku materiałów pylących ze środków transportu wyposażone w pochylnie zmywczą
(1) nachylaną do poziomu o 30° z rurociągiem (3)
wodnym perforowanym w górnej krawędzi, na zewnątrz której zlokalizowane są monitory (2) wodne
ciśnieniowe umożliwiające kierowanie strumienia wodnego na pochylnie (1).
Na konstrukcji wsporczej (6) powyżej skrajni taboru zainstalowane są monitory (4) ciśnieniowe do
spłukiwania taboru transportowego oraz przewód (5)
rurowy perforowany do wytwarzania ekranu wodnego.
(4 zastrzeżenia)

26.11.1930

Gdańskie Zakłady Środków Odżywczych, Gdańsk,
Polska (Włodzimierz Wojski, Stanisław Wcisło, Bronisław Szczeciński).
Urządzenie do podawania torebek pod dozownik
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji urządzenia i zwiększenia jego wydajności.
Urządzenie składające se. z dozownika zasypowo-pakującego, narządu formująco-odcinającego głowicy obrotowej z wieloma parami szczęk chwytnych
oraz z układu sterującego pracą szczęk i zaciskowy,
charakteryzuje się tym, że jego układ sterujący
(12, 13) pracą szczęk (9, 10) i zacisków (11) jest
zsynchronizowany działaniem w przedziale przejmowania torebek (7) przez głowicę (2) w czasie jej obrotu.

B65G
B66C

P.230152

12.03.1981

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska (Jan Rynik).
Napęd łańcuchowy zwłaszcza, dla maszyn roboczych
Wynalazek rozwiązuj« zagadnienie opracowania
takiej konstrukcji napędu łańcuchowego, który zapewniłby prawidłową współpracę napędowych kół łańcuchowych z ogniwami, wyeliminowanie sił dynamicznych, zmniejszenie hałasu, nie wymagałby wyrzutników łańcucha oraz ogniw złącznych o specjalnej konstrukcji.
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Napęd łańcuchowy, zwłaszcza do maszyn roboczych
wyposażony jest w łańcuch napędowy (1) złożony
jest z pojedynczych ogniw pierścieniowych (2) połączonych przegubowo za pomocą sworzni (3) w płaszczyznach względem siebie równoległych.
Przymocowane do łańcucha i wystające na zewnątrz ogniw (2) zaczepy (4) współpracują z zębami napędowymi kół łańcuchowych (5).
Ogniwa pierścieniowe (2) łańcucha ułożone są swobodnie na bieżni o kształcie wieloboku foremnego
położonego pomiędzy kołami łańcuchowymi (5).
(19 zastrzeżeń)

17

Obrotnica (15) jest wyposażona w parę ceowych,
składanych ram (16) unieruchamianych w położeniu
roboczym przy pomocy dwóch belek rozpierających
(17) oraz podtrzymywanych za pomocą cięgien łańcuchowych (18).
Mechanizm zmiany położenia stanowi pomost (7)
osadzony prowadnicami (19) na czterech kolumnach
wyposażonych w siłowniki (22).
(5 zastrzeżeń)
B65G
B63B

P.231070

T

08.05.1981

Jerzy Rozmiarek i Jerzy Sobociński na rzecz Staczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, Szczecin, Polska (Jerzy Rozmiarek, Jerzy Sobociński).
Prowadnica dla kontenerów

BŐ5G

P.230289

T

24.03.1981

Zakład Badań i Doświadczeń Budownictwa Kolejowego,- Warszawa, Polska (Andrzej Dowiatt, Bohdan
Kowalski, Wiesław Jakubiak, Stanisław Kierzynka).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prowadnicy dla kontenerów umożliwiającej zwłaszcza
przewożenie kontenerów 20 stopowych w komorach
kontenerów 40 stopowych w ładowni statku.
Prowadnica charakteryzuje się tym, że przedni
kształtownik prowadzący (21) jest połączony z tylnym
kształtownikiem prowadzącym (22), przy czym kształtowniki (21) i (22) mają poziome płyty wsporcze (23)
połączone rozłącznie z poziomym dźwigarem nośnym
(3) pionowej podpory (2). Prowadnica ma zastosowanie głównie na kontenerowcach komorowych.
(4 zastrzeżenia)

Sposób i urządzenie
do transportu wagonami kolejowymi
suwnic bramowych do robót torowych
Wyinalazek rozwiązuje zagadnienie załadunku i
transportu suwnic bez przekraczania skrajni wagonu.
Sposób transportu polega na tym, że na czas przewozu suwnice ustawia się kołami jezdnymi na platformach wagonów w pozycji obróconej względem osi
pionowej o kąt prosty w stosunku do położenia jakie zajmują na podwieszonym do wagonów torze
jezdnym, przy czym na czas przewozu pomost suwnicy z aparaturą zasilająco-sterującą zostaje opuszczony w dolne skrajne położenie.
Urządzenie do realizacji tego sposobu stanowi pięć
dwurodzajowych podpór obrotowych oraz mechnizm
zmiany położenia pomostu z aparaturą zasilająco-sterowniczą.
Podpora do przestawiania suwnicy nośnej składa
się z osadzonej nieruchomo na platformie wagonu
podstawy (8) obracającymi się ponad nią rolkami (9)
i pionową osią (10), względem której obraca się podparta rolkami obrotnica (11), mająca cztery składane
ramiona (12) zakończone hakami (13), przeznaczonymi
do zaczepiania zawiesz linowych służących do podnoszenia się suwnicy, przy wykorzystaniu własnego
mechanizmu podnoszenia. Ramiona (12) po rozłożeniu podtrzymywane są w pozycji roboczej łańcuchami cięgnowymi (14).
Podpora do przestawiania suwnicy z zespołem za
silająco-sterowniczym składa się z obrotnicy podpory
(15) umies/nzonei na podstawie (8).

B65G

P.234992

08.02.1982

Pierwszeństwo: 11.02.1981 - Austria (nr A 624/81)
Semperit Aktiengesellschaft, Wiedeń, Austria (Hans
Georg Hirschl, Heinrich Eder).
Taśma przenośnikowa do dużych obciążeń
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej taśmy, która byłaby bardziej wytrzymała na
duże obciążenia a jednocześnie pozostawałaby giętka
w kierunku taśmy, aby umożliwić owijanie wokół
walców odchylających przy użyciu niewielkich sił.
Taśma przenośnikowa do dużych obciążeń, charakteryzuje się tym, że cięgno składa się z co najmniej
dwóch warstw (18, 19, 20) z elementami cięgna przebiegającymi w kierunku wzdłużnym,
a
wkładka
wzmacniająca składa się z co najmniej dwóch warstw
(4, 5) zawierających elementy wzmacniające (6, 7) takie jak włókna, druty, kord lub tym podobne umieszczone względem siebie w przybliżeniu równolegle,
przy czym elementy wzmacniające (6, 7) warstw krzyżują się względem siebie i przy czym elementy
wzmacniające (6, 7) mają całkowite wydłużenie po rozerwaniu co najmniej 3%.
(10 zastrzeżeń)
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B65G

P. 235186

23.02 1982

Pierwszeństwo: 09.02.1981 - Izrael (nr 62091)
Vladimir Furman, Safed, Izrael.
Urządzenie do transportowania materiałów masowych
między brzegiem i stojącym przy brzegu statkiem
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dowania materiału masowego na ten pas znajdujące
się na stacji ładowania, środki sprzężone z każdym
pasem na stacji ładowania służące do zwinięcia załadowanego pasa przenośnikowego i połączenia środków łączących w celu nadania pasowi rurowej postaci (4) tworzące zespół przekształcający pierwszego rodzaju, środki sprzężone z każdym pasem przenośnikowym na stacji rozładowania służące do rozłączenia środków łączących krawędzie oraz otwarcia i rozłożenia pasa w celu nadania mu płaskiej postaci
tworzących urządzenie przekształcające drugiego rodzaju, oraz sprzężone z każdym pasem przenośnik ;>wym na stacji rozładowczej środki odbierające zrzucany materiał masowy.
Urządzenie według wynalazku umożliwia załadunek i rozładunek w miejscu pozyskiwania danego
materiału masowego, np. kopalni lub w pobliżu miejsca gdzie materiał należy dostarczyć, np. w pobliżu
elektrowni. Pozwala uniknąć konieczności budowy
kosztownych portów i zmniejszyć koszty transportu.
(5 zastrzeżeń)

Urządzenie do załadunku i rozładunku statków stojących przy brzegu na kotwicy charakteryzuje się
tym, że zawiera stację brzegową (1) służącą do załadunku (stację załadunkową) i stację przybrzeżną
(2) służącą do rozładunku (stację rozładunkową), co
najmniej jeden pas (4) bez końca łączący poprzez
morze obie stacje, tworzący pętlę na każdej stacji
i mający zdolność przyjmowania postaci rurowej po
załadowaniu i zdolność pływania w tej postaci, środki łączące na krawędziach pasa przenośnikowego łączące się ze sobą trwale pod działaniem siły, sprzężone z każdym pasem przenośnikowym, środki ła-

Dział C
CHEMIA I METALURGIA
C01B

P. 230047

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego „Siarkopol", Tarnobrzeg, Polska
(Zbigniew Było, Zygmunt Kolenda, Krystyna Jarosińska, Kazimiera Malinowska, Jan Krajewski, Marian
Krzemiński, Stanisław Bołd, Zenobiusz Kosiński).
Sposób otrzymywania czystej siarki z rudy siarki
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
technologii procesu umożliwiającej zmniejszenie strat
siarki przy zmniejszonej ilości keku.
Sposób otrzymywania czystej siarki z rudy siarki
zawierającej około 18% wagowych siarki elemental nej, polega na poddaniu tej rudy flotacji w wyniku
czego uzyskuje się koncentrat siarkowy z którego metodą rafinacji ciśnieniowo-filtracyjnej otrzymuje się
siarkę elementarną oraz jako produkt odpadowy kek
siarkowy, przy czym przed poddaniem koncentratu
siarkowego rafinacji ciśnieniowo-filtracyjnej wzbogaca się koncentrat siarkowy przez ługowanie z niego, przy ciągłym mieszaniu, węglanu wapniowego.
Ługowania dokonuje się w temperaturze 293-313°K,
w czasie 1-3 godzin, kwasem węglowym powstałym
przez przepuszczanie dwutlenku węgla przez gęstwę
uzyskaną w wyniku zadania
koncentratu siarkowego wodą w ilości 1,0» 103 - 2,5 • 103 kg na 103 kg
koncentratu siarkowego.
(1 zastrzeżenie)
C01G

P. 230006

Bezodpadowy sposób otrzymywania
węglanu kadmowego

06.03.1981

03.03.1981

Uniwersytet Mafii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska (Jerzy Niecko, Ryszard Frak, Michalina Dąbkowska, Lesław Miśniakiewicz, Janusz Barcicki, Zdzisław
Kozak, Halina Młynarska).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
technologii procesu eliminującej odpady i ścieki oraz
umożliwiającej uzyskanie produktu o podwyższonej
czystości, nadającego się jako odczynnik chemiczny
lub jako surowiec do produkcji pigmentów kadmowych.
Bezodpadowy sposób otrzymywania węglanu kadmowego przez reakcję dwutlenku węgla z tlenkiem kadmowym w fazie wodnej polega na tym, że zawiesinę
wodną tlenku kadmu o stężeniu 50-300 g/dm8 i uziarnieniu nie większym niż I mm i w temperaturze nie
przekraczającej temperatury wrzenia, cyrkuluje się
dwutlenek węgla z szybkością nie przekraczającą
wartości krytycznej dla porywania cieczy w danym
układzie, z zawracaniem nieprzereagowanego CO2 do
nasycania zawiesiny przez okres niezbędny dla uzyskania żądanego przereagowania CdO do CdCO3.
Po zakończeniu reakcji osad odfiltrowuje się, suszy
i rozdrabnia lub zawiesinę kieruje się bezpośrednio
do suszarni rozsyłowej.
(2 zastrzeżenia)

C01G

P. 230105

12.03.1981

Zakłady Materiałów Lampówycn .,Połam" im. J.
Grünau, Warszawa, Polska (Stanisław Adamczewski,
Tadeusz Chudoba, Witold Werter, Maria Zelent).
Sposób oczyszczania parawolramianu amonu
Sposób według wynalazku polega na wprowadzeniu
parawolframianu amonu do wodnego roztworu amoniaku o zawartości NH3 5-15% wagowych, ogrzane-

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 19 (229) 1982

go do temperatury 370-420 K, a następnie mieszaniu zawartości reaktora pod ciśnieniem 100-400 kPa.
(3 zastrzeżenia)
C01G

P.230150

12.03.1981

Zakłady
Chemiczne
„Organika-Azot",
Jaworzno,
Polska (Henryk Synowiec, Andrzej Wojciechowski, Tadeusz Fatyga).
Sposób wytwarzania tlenochlorku miedziowego
Wynalazek
rozwiązuje
zagadnienie
opracowania
ekonomicznego
sposobu
wytwarzania
tlenochlorku
miedziowego.
Sposób wytwarzania tlenochlorku miedziowego polega na tym, że mieszaninę roztworu siarczanu miedziowego i odpadów pochodzących z trawienia laminatów zawierających 90-110 g/l miedzi w postaci
chlorku miedziowego, zadaje się węglanem sodowym.
Reakcję prowadzi się w temperaturze 5 0 - 6 0 ° C przy
czym stosunek molowy siarczanu miedziowego i odpadów wynosi od 1:3 do 3 : 1 w przeliczeniu na
miedź. Proces można prowadzić metodą ciągłą lub
periodyczną.
(2 zastrzeżenia)
C02F
B01D

P. 230031

Biuro
Projektów
„Prosan", Warszawa,

Gospodarki
Polska (Jan

Sposób neutralizacji cyjanków w ściekach
Wynalazek
rozwiązuje
zagadnienie
opracowania
sposobu neutralizacji cyjanków nadtlenkiem wodoru
w ściekach, zwłaszcza w galwanizerskich, wodach popłucznych z procesów miedziowania, cynkowania, kadmowania i odtłuszczania cyjanoalkalicznego, zmniejszającego wydatnie zanieczyszczenie ścieków metalem z katalizatora, a ponadto przy zastosowaniu raontmorylonitu jako podłoża znacznie podwyższającego
próg pH samorzutnego rozpadu nadtlenku wodoru.
Sposób według wynalazku polega na tym, że ściek
po zadaniu nadtlenkiem wodoru przepuszcza się w określonych warunkach przez warstwę katalizatora,
zawierającego jony miedzi zasorbowane na trwałym
podłożu. Jako trwałe podłoże szczególnie przydatny
jest minerał montmorylonit.
(1 zastrzeżenie)
C04B

Osadnik płytowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia turbulencji w dolnej części komory osadnika przy wlocie cieczy pomiędzy płyty oraz polepsza warunki samoczynnego zsuwania się i przepływania osadu do
części osadczej osadnika.
Osadnik według wynalazku charakteryzuje się tym,
że doprowadzenie cieczy stanowi co najmniej jedno
poziome koryto (2), biegnące prostopadle do dolnych
poziomych krawędzi (11) płyt (9) przez całą szerokość
osadnika, rozszerzone ku górze i otwarte u dołu, korzystnie zawierające w dolnej części szczelinę na całej swej długości, a górne krawędzie
rozszerzonej
części leja koryta (2) przylegają punktowo do dolnych krawędzi płyt (9), przy czym górne krawędzie
leja koryta (2) obejmują tylko część szerokości płyt
(2), natomiast płyty (9) są wypukłe lub wklęsłe.
Osadnik płytowy stosowany jest do sedymentacji
i oddzielania osadu z wody lub ścieków.
(4 zastrzeżenia)

A-A

P.229986

04.03.1981

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 103152.
Zakłady Magnezytowe, Ropczyce, Polska (Justyn
Stachurski, Stefan Śliwiński, Janusz Suszczyński, Zygmunt Guldan, Władysław Bieda, Otton Przegendza,
Jan Heryan).

06.03.1981
Wodno-Ściekowej
Sobieski).
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Sposób wytwarzania ogniotrwałych wyrobów
magnezytowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystania
magnezytu naturalnego do wytwarzania ogniotrwałych
wyrobów magnezytowych, przeznaczonych do budowy
obmurza pieców i urządzeń cieplnych służących do
wytapiania stali.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się zastosowaniem zamiast klinkieru magnezytowego z magnezji syntetycznej, klinkieru magnezytowego z magnezytu naturalneźgo o zawartości powyżej 93% MgO i poniżej 2% SiO2 o granulacji 0-0,06 mm. (1 zastrzeżenie)
C04B

P.230068

09.03.1981

Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice, Polska
(Mieczysław Mularczyk, Mieczysław Drożdż, Wacław
Szymborski, Bolesław Jackiewicz, Władysław Straś).
Sposób wytwarzania palonki o wysokiej zawartości
tlenku glinu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
technologii procesu przy jednoczesnym zwiększeniu
jego wydajności.
Sposób wytwarzania palonki o wysokiej zawartości
tlenku glinu polega na wspólnym przemiale komponentu palonkowego nośnego AI2O3 oraz komponentu
nośnego AI2O3 i SÍO2.
Uzyskany produkt miesza się wspólnie z wodą
i ewentualnie z upłynniaczem i wypala według znanej technologii.
(1 zastrzeżenie)
C04B

P.230089

11.93.1981

Politechnika Warszawska, Warszawa Polska (Antoni
Ostromęcki).
Sposób wytwarzania gazobetonów

C02F

P. 233798

T

12.11.1981

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska (Ryszard Gierżatowicz, Marek Kotowski, Lucjan
Pąwłowski). .
. :
;

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
technologii procesu eliminującej stosowanie składników gazotwórczych, takich jak stosowany powszechnie
proszek glinowy.
Sposób według wynalazku polega na tym, że mieszankę zarobową z ewentualnym dodatkiem środków
powierzchniowo czynnych poddaje się działaniu podciśnienia powodującego intensywne wydzielanie się
z wody zarobowej pary wodnej stanowiącej gaz spulchaniający i ewentualnie naparzeniu w temperaturze
do około 100°C, utrzymując te warunki do czasu związania spoiwa. ;
.
.
. (1 zastrzeżenie)
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C04B

P.236090

11.03.1981

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Antoni Ostromęcki).
Sposób wytwarzania spoiwa budowlanego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania spoiwa
budowlanego charakteryzującego się znaczną wytrzymałością na ściskanie i dostateczną odpornością na
działanie wody.
Według wynalazku cement z dodatkiem wypełniaczy zarabia się wodnym roztworem alkoholu, korzystnie metylowego, a następnie ewentualnie ogrzewa
się do temperatury około 100°C dla przyspieszenia
twardnienia spoiwa.
Jako wypełniacze stosuje się wypełniacze włókniste
pochodzenia naturalnego, mineralnego lub sztucznego,
korzystnie krzemionkowe lub popioły lotne z dodatkiem wapna.
(2 zastrzeżenia)
C04B

P.233817

T

12.11.1981

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Krystyna Gustaw, Anna Włodarczyk).
Cement pucolanowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
cementu pucolanowego przy użyciu krzemionki pofiltracyjnej wypływającej intensyfikująco na proces
twardnienia cementu.
Cement pucolanowy zawiera 80% wagowych cementu portlandzkiego oraz 20% wagowych aktywnej krzemionki pofiltracyjnej.
(1 zastrzeżenie)
C04B

P.233858

T

16.11.1981

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Krystyna Gustaw, Witold Bryłicki, Jan Małolepszy, Anna Włodarczyk).
Lekkie wyroby wapienno-krzemionkowo-cementowe
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania tanich
lekkich wyrobów wapienno-krzemionkowo-cementowych znajdujących zastosowania jako materiał izolacyjny.
Lekkie wyroby wapienno-krzemionkowo- cementowe
zawierają w ilościach wagowych: 34-40% mielonego
wapna palonego, 56-60% krzemionki pofiltracyjnej,
około 6% cementu portlandzkiego, 0,2% sulfapolu B
oraz 0,09% proszku aluminiowego.
(1 zastrzeżenie)
C04B

P.233859

T

16.11.1981

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Krystyna Gustaw, Witold Brylicki, Jan Małolepszy, Krystyna Smiłek, Aleksander
Smiłek).
Lekkie spieniane tworzywo wapniowo-krzemianowe
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zastosowania
szlamu poekstrakcyjnego do uzyskania lekkiego spienianego tworzywa wapniowo-krzemianowego stosowanego jako izolacyjny materiał budowlany.
Lekkie spieniane tworzywo wapniowo-krzemianowe
obok, surowca krzemionkowego, wapna oraz środka
spieniającego zawiera 40-50% wagowych szlamu poekstrakcyjnego.
(2 zastrzeżenia)
C04B

P. 233876

T

17.11.1981

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Krystyna Gustaw, Witold Brylicki, Jan Małolepszy, Anna Włodarczyk).

Nr 19 (229) 1982

Lekkie, autoklawizowane tworzywo
wapienno-krzemionkowe
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystania
odpadowej krzemionki pofiltracyjnej przy otrzymywaniu lekkiego, autoklawizowanego tworzywa wapienno-krzemionkowego.
Lekkie autoklawizowane tworzywo wapienno-krzemionkowe zawiera 38-40% wapna palonego i 60%
krzemionki pofiltracyjnej.
(1 zastrzeżenie)
C07C

P.230072

10.03.1981

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska
(Tomasz Woźniewski, Mirosław Milewski, Józef M. Berak, Wiesław Szelejewski, Lucjan Sidorowicz).
Sposób otrzymywania kamfenu z a-pinenu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zagwarantowania
jednoczesne wysokiego stopnia przereagowania surowca, dużej selektywności reakcji oraz szybkiego jej przebiegu.
Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
kamfenu, związku terpenowego, stosowanego jako
składnik kompozycji zapachowych oraz jako substrat
do otrzymywania innych cennych środków zapachowych i farmokologicznych.
Kamfen otrzymuje się przez izomeryzację a-pinenu
w obecności katalizatora stałego otrzymanego w hydrotermalnej syntezie wodorotlenku lub siarczanu glinu, metakrzemianu sodu oraz kwasu borowego lub
jego soli w środowisku wodnym.
Reakcję syntezy prowadzi się w temperaturze 4 5 5 - 5 0 0 K pod cieśnieniem wynikającym z prężności pary
wodnej; otrzymany katalizator aktywuje się następnie
kwasem mineralnym.
(3 zastrzeżenia)
C07C

P. 230076

Pierwszeństwo:

10.03.1980 - Stany
(nr 128953)
10.06.1980 - Stany
(nr 158278)

10.03.1981
Zjedn.

Ameryki

Zjedn.

Ameryki

The University of Miami, Coral Gables, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania nowego polipeptydu
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowego pilipeptydu o wzorze R - A - S ( C H 2 ) n - C H ( R j j
- C O - R 2 , w którym R oznacza atom wodoru, grupę
formylową, acetylową, propanoilową, butanoilową, fenyloacetylową, fenylopropanoilową, benzoilową, cyklopentanokarbonylową, t-butoksykarbonylową, cyklopentanokarbonylo-L-lizylową, piro-L-glutamylo-L-lizylową, L-lizylową, L-arginylową lub piro-L-glutamylową; A oznacza resztę fenyloalanylową, alanylową, tryptofilową, tyrosylową, glicylową, izoleucylową, leucylową, histydylową lub walilową, w których grupa
a-aminowa jest związana amidowo z R; A oznacza
resztę fenyloalanylową, alanylową, tryptofilową, tyrosylową, glicylową, izoleucylową, leucylową, histydylową lub walilową, w których grupa a-aminowa jest
związana amidowo z R; Ri oznacza atom wodoru lub
grupę metylową, R2 oznacza L-prolinę, L-3,4-dehydroprolinę, D,L-3,4-dehydroprolinę, L-3-hydroksyprolinę.
L-4-hydroksyprolinę, kwas L-tiazolidyno-4-karboksylowy lub L-5-keto-prolinę, w którym grupa iminowa
jest związana wiązaniem imidowym z sąsiednim ugrupowaniem - C O - , oraz n oznacza 0 lub 1 w taki sposób, że gdy n oznacza 0 zaś Ri grupę metylową, oraz
gdy n oznacza 1 zaś R grupę metylową ugrupowanie
-CH2-CH(CH3) - posiada konfigurację D, przez reakcję związku mającego grupę R - A z arylotiolem lub
alkilotiolem, z HaS lub HS<CH2)IICH<Rx)COOH.
Otrzymany produkt w etapie pierwszym poddaje się
reakcji z wodorosiarczkiem metalu alkalicznego lub
H2S otrzymując związek o wzorze RASH, który w etapie trzecim poddaje się reakcji z kwasem akrylowym,
metakrylowym, CH 2 =CH(Ri)COR 2 lub X(CH 2 ) n CH(Ri)
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COOH, w którym X oznacza atom chloru, bromu lub
jodu i etapie czwartym sprzęga się tak otrzymany
produkt z grupą R2 otrzymując zwązek o wzorze
RAS(CH 2 ) n -CH(R i )-CO-R 2 .
Związki te są inhibitorami enzymu angiotensyny.
(2 zastrzeżenia)

21

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Krzysztof Derdziński, Józef Góra).

Związki o wzorze ogólnym I, w którym X oznacza
alkil lub aryloalkil otrzymuje się przez kondensację
związku o wzorze ogólnym I, w którym X oznacza
atom metalu z halogenkami alkilu lub aryloalkilu.
Proces redukcji związku o wzorze ogólnym II, według
wynalazku prowadzi się, korzystnie chlorkiem cynawym w rozpuszczalniku niewodnym wysyconym halogenowodorem, zwłaszcza chlorowodorem.
Nowe związki są szczególnie przydatne do produkcji barwników, ponadto nadaje się do wytwarzania
polimerów o charakterze polieterów, a także jako półprodukty do syntezy pochodnych antracenu.
(1 zastrzeżenie)

Sposób wytwarzania 3-(2,2,3-trimetylo-3-cyklopentenyIo)propanolu

C07C

C07C

P.233658 T

02.11.1981

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie syntezy nowego
związku chemicznego o wzorze przedstawionym na rysunku, znajdującego zastosowanie jako składnik zapachowy kompozycji perfumeryjnych.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że z 2-(2,2,3-trimetylo-3-cyklopentenylo)etanolu wytwarza się w znany sposób p-toluenosulfonian albo
halogenek
2-(2,2,3-trimetylo-3-cyklopentenylo)etylu,
które poddaje się reakcji z cyjankiem alkalicznym, a
tak otrzymany nitryl poddaje się hydrolizie alkalicznej do kwasu, który następnie redukuje się do alkoholu.
(5 zastrzeżeń)

C07C

P.233827 T

13.11.1981

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska (Marian Janczewski, Kajetan Amanowicz, Władysław Majewski).

P. 233828 T

13.11.1981

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska (Marian Janczewski, Kajetan Amanowicz, Władysław Majewski).
Sposób otrzymania nowych kwasów
[antryleno-2,6]-bis-merkaptoalkanokarboksylowych
Wynalazek podaje sposób otrzymania nowych związków o wzorze ogólnym I, w którym X oznacza karboksyalkil lub karboksy(aryloalkil).
Do syntezy wymienionych nowych związków służy
antraceno-2,6-dwusulfochlorek o wzorze ogólnym II,
który poddaje się redukcji związkami metali, a następnie sprzęganiu uzyskanego produktu z halogenoalkilo lub halogeno(aryloalkilo) karboksylanami. Redukcję związku o wzorze ogólnym II prowadzi się korzystnie chlorkiem cynawym w rozpuszczalniku niewodnym wysyconym halogenowodorem.
Nowe związki ze względu na obecność dwóch grup
karboksylowych w układzie antraceno-bis-tioalkilu
nadają się do otrzymywania szeregu różnego typu polimerów o charakterze poliamidów i poliestrów oraz
jako półprodukty do syntezy siarkowych pochodnych
antracenu.
(1 zastrzeżenie)

Sposób otrzymywania nowych antracen©
2,6-bis-tiopochodnych
Nowe związki o wzorze ogólnym I, w którym X
oznacza alkil, aryloalkil, atom wodoru lub atom metalu, zwłaszcza alkalicznego, otrzymuje się z antraceno-2,6- dwusulfochlorku o wzorze ogólnym II, przez
jego redukcję i działanie na mieszaninę poredukcyjną kwasem mineralnym, w celu otrzymania związku
o wzorze ogólnym I, w którym X oznacza atom wodoru i następnie roztworem zasady lub solą odpowiedniego metalu w celu otrzymania związku o wzorze
ogólnym I, w którym X oznacza atom metalu.

C07C

P. 233847 T

14.11.1981

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska (Marian Janczewski, Kajetan Amanowicz, Władysław Majewski).
Sposób otrzymania nowych
antraceno-2,6-bis-tiozwiąafcow
Będące przedmiotem wynalazku nowe antraceno-2,6-bis-tiozwiązki o wzorze ogólnym I, w którym X
oznacza alkil, aryloalkil, atom wodoru lub metalu
otrzymuje się przez dwuetapową redukcję antraehinono-2,6-dwusulfochlorku o wzorze ogólnym II.
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Proces redukcji prowadzi się dwuetapowo, najpierw
związkiem metalu w rozpuszczalniku niewodnym wysyconym halogenowodorem, a następnie metalem w
roztworze zasadowym. Działanie na roztwór poredukcyjny stężonym roztworem soli metalu prowadzi do
otrzymania związku o wzorze I, w którym X oznacza
atom metalu, natomiast przez zadanie produktu r e dukcji kwasem mineralnym otrzymuje się związek o
wzorze ogólnym I , w którym X oznacza atom wodoru.
Związki o wzorze ogólnym I, w którym X oznacza
alkil lub aryloalkil otrzymuje się przez sprzęganie
produktu redukcji z arylowymi lub alkilowymi estrami kwasów nieorganicznych.
Nowe związki nadają się do produkcji barwników,
polimerów o charakterze polieterów i poliestrów, a
także jako półprodukty do syntezy pochodnych a n t r a cenu.
(1 zastrzeżenie)

Nr 19 (229) 1982

Wymienione związki otrzymuje się z antrachinono
2,6-dwusulfochlorku o wzorze ogólnym II, który poddaje się dwuetapowej redukcji, najpierw związkiem
metalu w rozpuszczalniku organicznym, a następnie
metalem w roztworze zasadowym po czym otrzymany
produkt pośredni kondensuje się z halogenoalkilo lub
halogeno(aryloalkilo) karboksylanami. Przez zakwaszenie produktu kondensacji rozcieńczonym kwasem
mineralnym otrzymuje się kwasy będące przedmiotem
wynalazku.
Związki będące przedmiotem wynalazku, z uwagi
na obecność dwóch grup karboksylowych w układzie
antraceno-bis-tioalkilu nadają się szczególnie do otrzymywania polimerów o charakterze poliamidów i poliestrów oraz jako półprodukty do syntezy wielu pochodnych antracenu.
(1 zastrzeżenie)
C07C

P.234491

Pierwszeństwo:

T

31.12.1980
- Rep.
(nr P 3049541.1)

29.12.1981
Fed.

Niemiec

BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Republika
Federalna Niemiec.
Sposób wytwarzania chlorowanych kwasów
fenoksyalkanokarboksylowych

COTC

P.233851

T

16.11.1981

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska
(Marian Janczewski, Kajetan Amanowicz, Władysław
Majewski).
Sposób otrzymywania nowych kwasów
[antryleno-2,6]-bis-merkaptoalkanokarboksylowych
Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
nowych kwasów [antryleno-2,6]-bis-merkaptoalkanokarboksylowych o wzorze ogólnym I, w k t ó r y m X
oznacza karboksyalkil lub karboksy(aryloalkil).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia czasu
reakcji otrzymywania chlorowanych kwasów fenoksyalkanokarboksylowych.
Sposób wytwarzania kwasów 2,4-dwuchloro- względnie 2-metylo-4-chlorofenoksyoctowego lub kwasu a-2,4-dwuchloro-, względnie a-metylo-4-chloroťenoksypropionowego przez reakcję kwasu fenoksyoctówego
względnie 2-metylofenoksyoctowego lub a-fenoksypropionowego względnie a-2-metylofenoksypropionowego 7. chlorem w wodzie, polega na tym, że wytrąca
się kwas fenoksyoctowy z jego wodnego roztworu i do
tak otrzymanej zawiesiny kwasu fenoksyoctówego
względnie 2-metylofenoksyoctowego lub a-fenoksypropionowego względnie a-2-metylofenoksypropionowego
w wodzie wprowadza się chlor gazowy w temperaturze 30-70°C najwyżej w ilości i z szybkością przy
których jest on wiązany przez zawiesinę, następnie
wyodrębnia się z zawiesiny kwas 2,4-dwuchlorowzględnie 2-metylo-4-chlorofenoksyoctowy lub a-dwuchloro- względnie a-2-metylo-4-chlorofenoksypropionowy.
(3 zastrzeżenia)
C07C
C08K

P. 234521

30.12.1981

Pierwszeństwo: 29.12.1980 - Stany Zjedn. Ameryki
(nr 221, 120)
29.12.1980 - Stany Zjedn. Ameryki
(nr 221, 119)
Stauffer Chemical Company, Westport, Stany Zjednoczone Ameryki (Sophia Y.Liu, Arnold D.Gutman,
John Wesley Williams).
Sposób zabezpieczania kompozycji celulozowych,
kompozycji z tworzyw sztucznych lub kompozycji
z polimerów foliotwórczych przed atakiem bakterii,
grzybów, oraz promieniowców, środek do realizacji
tego sposobu oraz sposób wytwarzania substancji
biobójczej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie znalezienia nowych środków biobójczych przeciwdziałających atakowi tworzyw sztucznych przez drobnoustroje, które
nie są szkodliwe dla otoczenia.
Zgodnie z wynalazkiem, związki o wzorze ogólnym
1, w którym Y oznacza atom wodoru, atom chlorowca, grupę Ci-C4 alkilową lub grupę Ci-C4 alkoksylową, Ri i R2 każdy, oznacza niezależnie atom wodoru
lub grupę metylową a n oznacza liczbę całkowitą 1
lub 2, wykorzystuje się do zabezpieczenia kompozycji
z tworzyw sztucznych, kompozycji celulozowych i
kompozycji z polimerów foliotwórczych przed ata-
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kiem bakterii, grzybów i promieniowców, jako składnik odpornych na atak bakterii, grzybów i promieniowców kompozycji z tworzyw sztucznych lub polimerów foliotwórczych oraz kompozycji celulozowych i jako składnik kompozycji biobójczej do zabezpieczania kompozycji i wyrobów celulozowych, z
tworzyw sztucznych lub z polimerów foliotwórczych.
Wynalazek dotyczy również sposobu wytwarzania
nowych związków o wzorze ogólnym 1, w którym Y
oznacza grupę Ci-C4 alkoksylową a pozostałe symbole
mają wyżej określone znaczenie, polegającego na tym,
że odpowiednio podstawiony kwas fenylosulfinowy
poddaje sią reakcji z 2-chloroakrylonitrylem lub jego
metylopodstawionym analogiem.
(12 zastrzeżeń)

C07C

P. 234595

04.01.1982

Pierwszeństwo: 24.12.1980 - Stany Zjedn. Ameryki
(nr 219877)
Union Carbide Corporation, Old Ridgebury Road,
Danbury, Stany Zjedn. Ameryki
Sposób wytwarzania polimerów etylenu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy własności użytkowych i przetwórczych polimerów etylenu.
Kompozycje katalityczne, stosowane w wytwarzaniu
polimerów etylenowych o dużym ciężarze właściwym
w niskociśnieniowym procesie w fazie gazowej z niskim stopniem towarzyszącego uwodorniania etylenu
wytwarza się przez formowanie kompozycji prekursora ze związkiem magnezu, związkiem tytanu i związku stanowiącego donor elektronów; rozcieńczenie
kompozycji prekursora obojętnym materiałem nośnikowym; traktowanie rozcieńczonej kompozycji prekursora halogenkiem boru; i aktywację kompozycji prekursora związkiem glinoorganicznym. (20 zastrzeżeń)
C07C

P. 234604

05.01.1982

Pierwszeństwo: 7.01.1981 - Stany Zjedn. Ameryki
(nr 223077)
Ashaind; Oil, Inc., Ashland, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób katalitycznej konwersji
kwasu izomasłowego do kwasu metakrylowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wydajności oraz potanienia konwersji kwasu izomasłowego do kwasu metakrylowego.
Sposób katalitycznej konwersji kwasu izomasłowego do kwasu metakrylowego polega na stykaniu
kwasowego substrátu z katalizatorem kontaktowym
w obecności cząsteczkowego tlenu.
Katalizator kontaktowy składa się z kalcynowanego
fosforanu żelaza zawierającego bor, glin, gal lub ind
jako składnik modyfikujący lub dodatkowy.
(5 zastrzeżeń)
C07C
C07D

P. 234661

08.01.1982

Pierwszeństwo: 10.01.1981 - Rep. Feder. Niemiec
(nr P 3100575.6)
Dr Karl Thomae GmbH, Biberach/Riss, Republika
Federalna Niemiec.
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Sposób wytwarzania nowych amidów
kwasów karboksylowych
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych amidów kwasów karboksylowych o ogólnym
wzorze 1, w którym Ri i R2 mają znaczenie takie same lub różne i oznaczają grupy alkilowe o 1 do 6 atomach węgla lub grupy cykloalkilowe o 5 do 7 atomach
węgla lub łącznie z wiążącym je atomem azotu stanowią nierozgałęzioną ewentualnie podstawioną grupę
alkilenoiminową o 3 do 6 atomach węgla grupę aza-1,4-dioksaspiro-alkilową o 6 do 8 atomach węgla,
grupę siedmiometylenoiminową, ośmiometylenoiminową, dziewięciometylenoiminową lub dziesięciometylenoiminową, R3 oznacza atom wodoru lub atom chlorowca, grupę trójfluorometylową, alkilową, wodorotlenową, alkoksylową, alkilokarbonyloksylową, merkapto, alkilomerkapto, nitrową, aminową, cyjanową, alkilokarbonylową, karboksylową, alkoksykarbonylową,
aminokarbonylową, alkiloaminokarbonylową, dwualkiloaminokarbonylową, aminosulfonylową, alkiloaminową, dwualkiloaminową, alkilokarbonyloaminową, alkoksykarbonyloaminową lub alkilosulfonyloaminową,
w których to grupach składnik alkilowy może mieć
1 do 3 atomów węgla, grupę aralkoksylową o 7 do 10
atomach węgla lub grupę arylokarbonyloaminową, R4
oznacza atom wodoru lub grupę alkilową o 1 do 3
atomach węgla, R5 oznacza atom wodoru, atom chlorowca lub grupę alkilową o 1 do 3 atomach węgla,
A oznacza wiązanie, grupę metylenową lub etylenową.
grupę metylenową lub etylenową podstawioną dwiema grupami alkilowymi o 1 do 3 atomach węgla podstawioną grupę metylenową, grupę cykloalkilidenową
0 3 do 7 atomach węgla lub grupę winylidenową, grupę arylową lub grupę aralkilową lub R6 i R7 łącznie
z wiążącym je atomem węgla stanowią rodnik cykloalkilidenowy o 5 do 7 atomach węgla, B oznacza grupę metylenową lub ewentualnie podstawioną etylenową, a W oznacza atom wodoru lub chlorowca, grupę
nitrową, ewentualnie podstawioną grupę aminową,
grupę alkenylową o 2 do 5 atomach węgla, podstawioną grupę karboksylową lub alkoksykarbonylową o 2
do 4 atomach węgla, grupę alkilokarbonylową o 1 do
3 atomach węgla, grupę dwualkoksymetylową lub
trójalkoksymetylową o 1 do 3 atomach węgla w każdej
części alkilowej, grupę alkilenodioksymetylową o 2 do
3 atomach węgla w części alkilowej, grupę 1,3-oksazolin-2-ylowa lub cyjanową, grupę aminokarbonylową, nierozgałęzioną grupę alkilenoiminokarbonylową,
grupę morfolinokarbonylową, grupę (dwualkilo-dioksolanylo)-alkoksykarbonylową lub grupę karboksylową lub jej ewentualnie podstawionego estru, przez
działanie na aminę o ogólnym wzorze 2, w którym A
1 Ri do R4 mają wyżej podane znaczenia lub, w przypadku gdy A stanowi wyżej wspomnianą grupę winylidenową, na jej tautomery, lub na jej kompleks li-
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towo- lub magnezowochlorowcowy, kwasem karboksylowym o ogólnym wzorze 3, w którym R; i B mają
wyżej podane znaczenie, a W, ma znaczenie wyżej podane dla W lub oznacza grupę karboksylową ochronioną grupę ochronną lub reaktywną pochodną takiego kwasu.
Nowe związki wykazują wartościowe właściwości
terapeutyczne, zwłaszcza działanie obniżające poziom
cukru w krwi.
(7 zastrzeżeń)

C07C

P.234696

Pierwszeństwo: 13.01.1981

12.01.1982
Węgry (nr 70/81)

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár R.T., Budapeszt,
Węgry.
Sposób wytwarzania siarczanu
D-fenyloalanylo-L-prolilo-L-argininoaldehydu
Sposób wytwarzania nowego siarczanu D-fenyloalanylo-L-prolilo-L-argininoaldehydu z półsiarczanu D-fenyloalanylo-L-prolilo-L-argininoaldehydu
lub z D-fenyloalanylo-L-prolilo-NG-karboksy -L-argininoaldehydu, zawierających wrażliwą na kwasy grupę ochronną przy końcowej grupie aminowej, polega na tym,
że wrażliwą na kwas grupę ochronną przyG końcowej
grupie aminowej i ewentualnie grupę N -karboksylową usuwa się za pomocą 1-12 N kwasu siarkowego,
stosowanego w ilości 1-12 równoważników, po czym
otrzymany wolny siarczan trójpeptydoaldehydu wyodrębnia się.
Związki wytwarzane według wynalazku wykazują
działanie przeciw krzepliwości krwi. (1 zastrzeżenie)

C07C

P.235002

08.02.1982

Pierwszeństwo: 3.01.1981 - Stany Zjedn. Ameryki
(nr 223514)
8.01.1981 - Stany Zjedn. Ameryki
(nr 224199)
Texaco Development Corporation, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania etanolu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wydajności wytwarzania etanolu z metanolu.
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
etanolu przez reakcję metanolu z tlenkiem węgla i
wodorem w temperaturze co najmniej 150°C.
Sposób wytwarzania etanolu przez reakcję metanolu
z tlenkiem węgla i wodorem w temperaturze co najmniej 150°C i ciśnieniu co najmniej 3,5 MPa, w obecności katalizatora zawierającego związek rutenu,
czwartorzędową zasadę lub sól fosfoniową lub amoniową oraz jodek, bromek lub chlorek kobaltu (II).
korzystnie reakcja przebiega w obecności rozpuszczalnika węglowodorowego zawierającego w cząsteczce
tlen, na przykład eteru, estru, ketonu lub alkoholu.
Jednoczesne użycie związku rutenowego i haloidku
kobaltu (II) daje wyższą wydajność etanolu i większą
selektywność od osiąganych przy użyciu każdego z
tych związków przy nieobecności drugiego.
(10 zastrzeżeń)

C07C
B01J

P.235149

19.02.1982

Pierwszeństwo: 20.02.1981 - Stany Zjedn. Ameryki
(nr 236472)
23.02.1981 - Stany Zjedn. Ameryki
(nr 237342)
Mobil Oil Corporation. Nowy Jork, Stany Zjedn.
Ameryki.
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Katalizator procesu przetwarzania
gazu syntezowego w eter dwumetylowy i sposób
prowadzenia tego procesu
Przedmiotem wynalazku jest katalizator procesu
przetwarzania gazu syntezowego w eter dwumetylowy oraz sposób prowadzenia takiego procesu.
Stosując katalizator i sposób według wynalazku
można wytwarzać eter dwumetylowy z gazu syntezowego o niskim stosunku EfeiCO, wytwarzanego w
urządzeniach do zgazowy wania węgla, bez konieczności prowadzenia przemiany w gaz wodny.
Cechą katalizatora według wynalazku jest to, że zawiera w określonym stosunku względem siebie wspólnie strącane składniki Cu, Zn i AI, jak również kwasowy składnik odwadniający.
Cechą sposobu według wynalazku jest to, że gaz
syntezowy o stosunku H2:CO wynoszącym od 0,4:1 do
3:1 i wodę w ilości dostatecznej do skompensowania
braku wodoru w gazie syntezowym kontaktuje się z
katalizatorem według wynalazku w temperaturze
250-400°C.
(12 zastrzeżeń)
C07D

P.234648

07.01.1982

Pierwszeństwo: 12.03.1981 - Szwajcaria (nr 1685/81-9)
Lonza AG, Gampel/Wallis, Szwajcaria (Rolf Dinkel,
Hilmar Roedel, James Ian Grayson).
Sposób wytwarzania 3-pikoliny
Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwarzania 3-pikoliny z wysoką wydajnością przy możliwie najdalej stłumionym tworzeniu się pirydyny.
Cechą sposobu jest to, że wydzielony produkt, składający się z etanalu i/lub acetali etanalu i/lub buten-2-alu, poddaje się reakcji z wydzielonym produktem,
składającym się z metanalu i/lub acetali metanalu
i/lub sześciometylenoczteroaminy, w ciekłej fazie wodnej w temperaturze 180-280°C w naczyniu zamkniętym, w obecności amoniaku i/lub jonów amonowych
i w obecności anionów kwasów nieorganicznych i/lub
organiczynch, wykazujących w temperaturze 20°C stałą dysocjacji kwasów równą od 106 do 10-12.
(5 zastrzeżeń)
C07D
SANDOZ

P. 234750
Aktiengesellschaft,

11.06.1980
Bazylea,

Szwajcaria.

Sposób wytwarzania nowych
pochodnych ergopeptyny
Celem w y n a l a z k u jest o p r a c o w a n i e sposobu w y t w a r z a n i a n o w y c h związków o działaniu stymulującym r e c e p t o r y d o p a m i n y .
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Sposób wytwarzania nowych pochodnych ergopeptyny o wzorze 1, w którym Ri oznacza rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, R2 oznacza rodnik alkilowy o 1-6 atomach węgla lub rodnik benzylowy,
Rs i R4 niezależnie od siebie oznaczają atom wodoru
luo rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, R5 oznacza atom wodoru i w przypadku, gdy R7 oznacza
atom wodoru, może też oznaczać atom bromu, R6
i R7 razem tworzą wiązanie pojedyncze, albo każdy
z symboli R6 i R7 oznacza atom wodoru, albo Rs
oznacza grupę metoksylową, a R7 oznacza atom wodoru, oraz ich soli addycyjnych z kwasami, polega
na tym, że wprowadza się grupę metylową w położenie 2 związku o wzorze 2, w którym Ri, R2, R3, R4,
Ra, Rß i R7 mają wyżej podane znaczenie, i otrzymane związki ewentualnie przeprowadza się w sole
addycyjne z kwasami.
(2 zastrzeżenia)
C07D
SANDOZ

P. 234751
Aktiengesellschaft,

11.06.1980
Bazylea,

Szwajcaria.

Sposób wytwarzania nowych
pochodnych ergopeptyny
Sposób wytwarzania nowych pochodnych ergopeptyny o wzorze 1, w którym Ri oznacza rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, R2 oznacza rodnik alkilowy o 1-6 atomach węgla lub rodnik benzylowy,
Rs i R4 niezależnie od siebie oznaczają atom wodoru
lub rodnik alkilowy o 1-4 atomach węgla, R5 oznacza atom wodoru i w przypadku, gdy R7 oznacza
atom wodoru, może też oznaczać atom bromu, RÖ
i R7 razem tworzą wiązanie pojedyncze, albo każdy
z symboli Rs i R7 oznacza atom wodoru, albo Rs
oznacza grupę metoksylową, a R7 oznacza atom wodoru, oraz ich soli addycyjnych z kwasami, polega
na tym, że redukuje się związek o wzorze 2, w którym R i , R2, R3, R4, R s, Re i R7 mają wyżej podane
znaczenie, a Rs oznacza dający się redukować do
grupy metylowej rodnik o wzorze - C H R 1 0 - S - R 9 ,
w którym R9 oznacza niższy rodnik alkilowy lub
rodnik benzylowy, Rio oznacza atom wodoru lub grupę - S - R u , w której Rn oznacza niższy rodnik alkilowy, rodnik benzylowy, albo razem z Rs stanowią
grupę o wzorze -^-(CH 2 ) n -, przy czym n oznacza
liczbę 2 lub 3, grupę - C H 2 - S - C H 2 - lub grupę
o wzorze 9, i otrzymane związki ewentualnie przeprowadza się w sole addycyjne z kwasami.
(3 zastrzeżenia)
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Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w którym R1. oznacza atom wodoru, ewentualnie podstawiony rodnik alkilowy, zwłaszcza izopropylowy, IIrrzęd.-butylowy, n-butylowy, Ill-rzęd.-butylowy, II-rzęd.-pentylowy, neopentylowy, 1,1-dwumetylopropylowy; ewentualnie podstawiony rodnik cykloalkilowy,
zwłaszcza dwuchloroeyklopropylowy, metylodwuchlorocyklopropylowy,
cyklobutylowy,
cyklopentylowy,
cykloheksylowy;
ewentualnie
podstawiony
rodnik
cykloalkenylowy; rodnik alkenylowy; f urylo wy; tienylowy; ewentualnie podstawiony rodnik aryloalkilowy, zwłaszcza rodnik fenylowy ewentualnie podstawiony atomem fluoru, chloru bromu, grupą metoksylową, nitrową, rodnikiem metylowym i trójfluorometylowym i R2 oznacza rodnik alkilowy, zwłaszcza
metylowy, etylowy, n-propylowy, izopropylowy, n-fou*
tyłowy, Il-rzęd.-butylowy, Ill-rzęd.-butylowy; ewentualnie podstawiony rodnik cykloalkilowy, zwłaszcza
cyklopropylowy, cyklobutylowy lub cyklopentylowy;
ewentualnie podstawiony rodnik arylowy lub ewentualnie podstawiony rodnik aryloalkilowy polega na
tym, że amidy kwasów a-ketokarboksylowych o wzorze R 1 -CO-CO-NHR 3 , w którym R1 ma wyżej podane znaczenie i R3 oznacza atom wodoru lub grupę
- C O - R * , w której R4 oznacza rodnik alkilowy, cykloalkilowy, ewentualnie podstawiony rodnik arylowy
lub ewentualnie podstawiony rodnik aryloalkilowy,
poddaje się reakcji z hydrazydymami o wzorze 3, w
którym R* ma wyżej podane znaczenie korzystnie
w postaci ich soli addycyjnych z kwasami, ewentualnie w środowisku rozcieńczalnika w temperaturze
0-150°C, przy czym w pierwszym etapie przebiega
reakcja kondensacji orowadząca do produktów kondensacji z otwartym łańcuchem i w drugim etapie
reakcji odszczepienia z zamknięciem pierścienia prowadząca do produktów końcowych o wzorze 1.
(6 zastrzeżeń)

C07D

P.235250

22.05.1981

Pierwszeństwo: 23.05.1980 - Węgry (nr 1298/80)
EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár, Budapeszt, Węgry.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
1,4-dwutlenku chinoksaliny

C07D

P.234805

22.01.1982

Pierwszeństwo: 24.01.1981 - RFN (nr P 3102318.5)
Bayer Aktiengesellschaft,
Federalna Niemiec.

Leverkusen,

Republika

Sposób wytwarzania 3,6-dwupodätawionych
4-amiiiiO-l,2,4-triazyn-5-onów
Celem wynalazku jest opracowanie wydajnego
i dającego czysty produkt sposobu wytwarzania znanych związków o działaniu chwastobójczym.

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwarzania nowych związków o działaniu przeciwfoakteryjnym i zwiększającym przyrost ciężaru ciała
zwierząt.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych 1,4-dwutlenku chinoksaliny o ogólnym wzorze 1, w którym
Q oznacza atom wodoru lub grupę metylową, Ri
oznacza atom wodoru, grupę cyjanową, niższą grupę
alkanoilową, grupę nitrową lub atom chlorowca, R2
oznacza grupę cyjanową, niższą grupę alkanoilową
lub grupę o ogólnym wzorze -COOR3, w którym
R3 oznacza atom wodoru lub grupę alkilową
o 1-18 atomach węgla, grupę arylową o 6-12
atomach węgla lub grupę aralkilową o 6-10
atomach węgla w części arylowej i 1-4 atomów
węgla
w części
alkilowej,
ewentualnie
podstawione atomem chlorowca lub grupą hydroksylową, przy czym pierścień aromatyczny tych grup
może ewentualnie zawierać 1-3 takich samych lub
różnych podstawników wybranych z grupy obejmującej niższą grupę alkilową lub alkoksylową, aminową, nitrową, atom chlorowca i/lub grupę hydroksylową, z tym, że gdy Q oznacza atom wodoru a R í
oznacza grupę karhoksylową, wówczas R i ma znaczenie inne niż atom wodoru, ewentualnie w postaci
biologicznie dopuszczalnych soli. polega na tym, że

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

26

związek o wzorze 2, w którym Z oznacza atom tlenu
lub dwie niższe grupy alkoksylowe a Q ma wyżej
podane znaczenie, poddaje się reakcji ze związkiem
o ogólnym wzorze R6-CH 2 -OO-R 7 , w którym R«
oznacza grupę karboksylową, cyjanową, niższą grupę
alkanoilową, grupę nitrową lub atom chlorowca, a R7
oznacza niższą grupę alkoksylową, grupę aminową
lub grupę hydroksylową i ewentualnie przeestryfikowuje się tak otrzymany związek o ogólnym wzorze 1, w którym R2 oznacza grupę o wzorze -COOR 3 ,
w którym R3 oznacza niższy alkil, lub ewentualnie
estryfikuje się otrzymany związek o ogólnym wzorze
1, w którym R2 oznacza grupę karboksylową, lub
ewentualnie zmydla się otrzymany związek o ogólnym
wzorze 1, w którym R2 oznacza grupę o wzorze
-COOR 3 , a R3 ma wyżej podane znaczenie lecz inne
niż atom wodoru, i ewentualnie otrzymany związek
o ogólnym wzorze 1 przekształca się w biologicznie
dopuszczalną sól lub otrzymaną sól przekształca się
w wolną zasadę.
(3 zastrzeżenia)

Nr 19 (229) 1982

łatwo hydrolizie in vivo, a n oznacza liczbę zero,
lub 2, przy czym gdy Y oznacza podstawnik R, to
wówczas n oznacza liczbę zero, a gdy Y oznacza
podstawnik R2, to wówczas n oznacza liczbę 2, polega na tym, że sól zasady i związku o ogólnym
wzorze 6, w którym Y i n mają wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze
X - Z , w którym X oznacza atom chlorowca, a Z
ma wyżej podane znaczenie.
(2 zastrzeżenia)

C07F

P. 228376

10.12.1980

Polska Akademia Nauk, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, Łódź, Polska (Jan
Michalski, Marek Potrzebowski, Andrzej Łopusiński).
Sposób wytwarzania bromków
tioxofosforanosulfenylowych

C07D

P. 235907

21.10.1980

Pierwszeństwo: 22.10.1979 - St. Zjedn. Ameryki
(nr 086 864)
Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu
6 ß-hydroksyalkilopenicylanowego
Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwarzania nowych związków, które byłyby użyteczne
jako inhibitory ß-laktamaz.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu
6 ß-hydroksyalkilopenicylanowego o ogólnym wzorze
5, w którym Y oznacza podstawnik R lub R2, przy
czym- R oznacza grupę l-hydroksy-3-fenylopr opy Iową, grupę alkiiosulfonyloksymetoksylową o 1-4 atomach węgla w rodniku alkilowym, grupę fenylosulfonyloksymetylową ewentualnie podstawioną grupą
metylową, grupą metoksylową, atom fluoru, chloru
lub bromu lub grupą trójfluorometylową, a R2 oznacza grupę o wzorze ogólnym R 4 -C(ORg)H- w którym
R3 oznacza grupę sulfonową, atom wodoru, grupę
alkoksykarbonylową o 2 - 4 atomach węgla, grupę
alkanoilową o 2-18 atomach węgla, grupę alkilosulfonylową o 1-4 atomach węgla, grupę benzoilową
ewentualnie podstawioną grupą aminową, metylową
lub metoksylową, atomem fluoru, chloru lub bromu
lub grupą trójfluorometylową lub grupę fenylosulfonylową ewentualnie podstawioną grupą metylową,
metoksylową lub trójfluorometylową lub atomem
fluoru, chloru lub bromu, R4 oznacza atom wodoru,
grupę alkilową o 1-4 atomach węgla, grupę feny Iową,
grupę benzylową, grupę pirydylową lub grupę fenyloetylową, Z oznacza ugrupowanie estrowe ulegające

Sposobem według wynalazku otrzymuje się nowe
związki o wzorze 1, w którym R i R' są jednakowe
lub różne i oznaczają grupę alkoksylową o liczbie
atomów węgla 1-5, grupę aryloksy lub grupę alkilową o liczbie atomów węgla 1-4, na drodze zmieszania równomolowych ilości bromu i związku o
wzorze AX, w którym A oznacza grupę o wzorze 2,
gdzie R i R' mają wyżej podane znaczenie, a X
oznacza atom wodoru, atom sodu, potasu, grupę trójalkiloamoniową lub aryloalkiloamoniową lub grupę
o wzorze -SiR", gdzie R" oznacza grupę alkilową
o liczbie atomów węgla 1-4, lub też X = A.
Otrzymany produkt nadaje się do bezpośredniego
stosowania jako opóźniacz palenia lub jako przyspieszacz wulkanizacji, jak też może być stosowany jako
produkt wyjściowy w syntezie pestycydów.
(1 zastrzeżenie)

C07F

P. 234494

Pierwszeństwo: 30.12.1980

29.12.1981
Stany Zjednoczone
Ameryki (nr 221502)

Union Carbide Corporation, Old Ridgebury Road
Danbury, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania kompleksów rodu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
związków typu chlorowcokarbonylobis (trójorganofosforo) rodu w organicznym procesie jednofazowym,
który szczególnie nadaje się do odzyskiwania rodu
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z prowadzonych na wielką skalę przemysłowych
operacji hydroformylowania.
Sposób według wynalazku polega na tym, że poddaje się reakcji w zakresie temperatury od około 20
do około 200°C, zasadniczo niewodny jednorodny,
organiczny roztwór składający się zasadniczo z (a)
koncentratu kompleksu rodu (6) źródła jonów halogenkowych, (c), gazowego tlenku węgla lub źródła
tlenku węgla i (d) wolnego ligandu trójorganofosforowego, w czasie co najmniej wystarczającym do wytworzenia związku chlorowcokarbonylobis (trójorganofosforo) rodowego, gdzie koncentrat kompleksu sodowego składa się zasadniczo z około 0,1 do około
30% wagowego zużytego środowiska reakcji hydroformylowania, a został wytworzony przez zatężenie
zużytego środowiska reakcji hydroformylowania, zawierającego częściowo zdeaktywowany rodowy kompleks
katalizatora
hydroformylowania,
produkty
aldehydowe, wyżej wrzące uboczne produkty kondensacji aldechydów wolny ligand trójorganofosforowy.
(20 zastrzeżeń)
C08G

P.230014

05.03.1981
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Sposób otrzymywania kompozytów niskociernych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia
kosztów otrzymywania kompozytów niskociernych.
Sposób otrzymywania kompozytów niskociernych
na bazie poli/czterofluoroetylenu/ polega na tym, że
przed procesem poliaddycji do mieszaniny izocyjanianów z substancjami stosowanymi w znany sposób
przy produkcji poliuretanów zwłaszcza wysoko usieciowanych, wprowadza się 60% wagowych mieszaniny napełniającej składającej się z poli/czterofluoroetylenu/ w ilości 10% do 85%, włókna węglowego
od 0% do 40,% grafitu od 5% do 75% oraz ewentualnie modyfikator w ilości od 0% do 50% licząc w stosunku do mieszaniny napełniającej również jako modyfikator stosuje się zwłaszcza włókno szklane i (lub)
talk, dwusiarczek molibdenu, proszki metali lub ich
tlenki.
(2 zastrzeżenia)
C08L
C08J

P.234174

10.12.1981

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska
(Piotr Penczek, Barbara Szczepaniak, Jerzy Rejdych).

Pierwszeństwo:

Sposób wytwarzania żywic epoksydowych w postaci
spoiwa lakierniczego

Union Carbide Corporation, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy własności użytkowych i przetwórczych żywic epoksydowych.
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
epoksydowych spoiw lakierniczych zawierających żywicę epoksydową o liczbie epoksydowej 0,01-0,10
val/100 g, otrzymaną przez poliaddycję dianu z dianową żywicą epoksydową w obecności katalizatora
i
wysokowrzących
polarnych
rozpuszczalników
organicznych stosowanych powszechnie do wyrobu
lakierów epoksydowych.
Według tego sposobu wytwarzanie spoiwa odbywa
się w dwóch etapach. W pierwszym etapie ogrzewa
się stopioną mieszaninę reakcyjną, złożoną z dianu,
dianowej żywicy epoksydowej o liczbie epoksydowej
0,10-0,58 val/100 g i katalizatora, do osiągnięcia
stopnia przereagowania grup fenylowych dianu w granicach 25-98% równoważnikowych, po czym dodaje
się rozpuszczalnik nie zawierający grup alkoholowych
(np. octan etyloglikolu, cykloheksanon) i ewentualnie
katalizator.
W drugim etapie kontynuuje się reakcję poliaddycji w roztworze do zakończenia reakcji grup fenylowych i epoksydowych, a następnie w temperaturze
nie wyższej niż 130°C - dodaje się rozpuszczalnik
zawierający grupy alkoholowe (np. butyloglikol, cykloheksanol). Otrzymane .spoiwo zawiera 30-70% żywicy
epoksydowej i nadaje się <do wyrobu lakierów epoksydowych.
(3 zastrzeżenia)

Sposób wytwarzania folii i wytłaczalna kompozycja
foliotwórcza oraz wytłoczona folia

C08L
C08G

P.230015

05.03.1981

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska
(Anna Szymczak, Władysław Kroczak, Leopold Górski, Jan Lichota, Sławomir Tłokowski).
Sposób wytwarzania tłoczyw fenolowych
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
tłoczyw na podstawie żywic fenolowych typu nowolakowego i/lub rezolowego przez wymieszanie spoiwa
napełniaczy, utwardzacza i innych dodatków.
Cechą charakterystyczną sposobu jest stosowanie
jako spoiwa mieszaniny żywicy z osadem wytrąconym
przy rozcieńczaniu wodą pozostałości po oddestylowaniu furfuralu z cieczy uzyskanej w procesie hydrolizy drewna.
(4 zastrzeżenia)
C08L

P.233839 T

13.11.1981

Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska (Stanisław
Gałka, Andrzej Posmyk, Mieczysław Wołek, Antoni
Zochniak).

11.12.1980 - Stany Zjedn. Ameryki
(nr 215165)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia
wytwarzania folii oraz eliminacji zjawisk optycznej
degradacji występujących w wytłoczonej folii.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że wytłaczanie kompozycji w folię przeprowadza się
w obecności akceptora kwasu.
Nielotny czynnik wiążący kwas, rozpuszczalny w
olefinaeh, dodaje się do kompozycji żywicy poliolefinowej do wytłaczania folii, w celu zapobieżenia
żelowaniu lub korozji w procesach wyłączania folii.
Czynnik wiążący kwas ma ciężar cząsteczkowy powyżej 180, a zawartość w nim składników lotnych
w 180°C, z pomiaru analizą ewolucji cieplnej, wynosi
poniżej 5% wagowych.
(30 zastrzeżeń)

C01B
P. 234411
Pierwszeństwo:

23.12.1981

10.03.1981 - Szwecja (nr 8101496-1)

SKF Steel Engineering AB, Hofors, Szwecja (Sven
Santen, Börje Johansson).
Sposób wytwarzania gazu, zawierającego zwłaszcza
tlenek węgla i wodór, z węgla i/lub materiału
wyjściowego zawierającego węglowodory
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzyskanie ze stałych lub płynnych paliw gazu palnego
składającego się zasadniczo z tlenku węgla i wodoru
z małą zawartością siarki przy równoczesnym wiązaniu występującej siarki w żużlu.
W sposobie według wynalazku wtryskuje się do
strefy spalania materiał wyjściowy w postaci pyłu
lub cieczy razem ze środkami utleniającymi i topnikami wraz z równoczesnym doprowadzeniem energii
cieplnej, przy czym strefę spalania tworzy się w dolnej części szybu wypełnionego materiałem stałym,
skawalonym, zawierającym węgiel oraz topniki wiążące siarkę.
Urządzenie według wynalazku ma reaktor (1) w postaci szybu wypełnionego materiałem stanowiącym
węgiel i topniki wiążące siarkę, urządzeniem do
doprowadzania węgla i/lub materiału wyjściowego
zawierającego węglowodory, mającym wylot wprowadzony do strefy (8) spalania usytuowanej w dolnej
części szybu posiadającego rynnę spustową (12) do
ciągłego spuszczania utworzonego żużla oraz odprowadzenie (7) gazu usytuowane w górnej części reak-

tora (1), jak również urządzenie do doprowadzenia
ewentualnie potrzebnej dodatkowej energii cieplnej.
(9 zastrzeżeń)

C01G
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P.233592

odpadowych z małych i większych gospodarczych
urządzeń produkcji zwierzęcej i organicznych odpadów osiedlowych.
Urządzenie do wytwarzania biogazu, nawozu i gorącej wody zawiera pojemnik fermentacyjny (3) podzielony za pomocą ścian przelewowych (7) i ścian
zanurzeniowych (6) na komorę (4) wstępnej fermentacji, główną komorę fermentacyjną (5) oraz komorę
pofermentacyjną (19). Pojemnik fermentacyjny (3)
zawiera zespół dopływowy (1) z wymiennikiem (2)
ciepła oraz zespół odpływowy (13) z wymiennikiem
(2) ciepła. Oba wymienniki (2) ciepła połączone są
ze sobą za pomocą przewodów rurowych <20) zamkniętego obiegu. Z przewodem rurowym (20) zamkniętego obiegu połączony jest przewód zasilający
(22) z zaworem zamykającym (25), pompa (21) oraz
zasobnik (27) z wymiennikiem (30) ciepła oraz przewodami (23, 29) zimnej i ciepłej wody.
Urządzenie zawiera także zespoły sygnalizujące (17,
18) oraz termostat (26) dla regulacji względnie sterowania stanu napełnienia i temperatury materiału
fermentacyjnego w głównej komorze fermentacyjnej
(5) względnie w zespole dopływowym (1') jak również
czynnika w przewodzie (20) zamkniętego obiegu wymiany ciepła, jak również organu zamykającego (15).
(9 zastrzeżeń)

27.10.1981

Pierwszeństwo: 04.03.1981 - St. Zjedn. Ameryki
(nr 237762)
The Pittsburg and Midway Coal Mining, Company,
Englewood, St. Zjedn. Ameryki Rayniond P. Anderson,
David K. Schmalzer, Charles H. Wright).
Ciągły sposób regulowania wzajemnego stosunku
zawartości ciężkiego destylatu do lekkiego destylatu
w ciekłym produkcie otrzymywanym
w procesie upłynniania węgla
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
regulowania składu oleju wytwarzanego w procesie
upłynniania węgla i dostosowanie tego składu do
aktualnych potrzeb.
Cechą sposobu według wynalazku jest to, że do
strefy upłynniania węgla wprowadza się węgiel zawierający substancje mineralne, wodór, zawracany
normalnie stały produkt upłynniania węgla, zawracaną pozostałość mineralną i ciekły rozpuszczalnik
zawierający ciężki destylat w z góry określonym stosunku ilościowym do lekkiego destylatu, powodując
rozpuszczanie substancji węglowodorowych zawartych
we wprowadzanym węglu i hydrokrakowanie tych
substancji z wytwarzaniem oleju opałowego zawierającego destylat ciężki i destylat lekki, przy czym
zmieniając wagowy stosunek zawartości ciężkiego
destylatu do lekkiego destylatu wprowadzanych do
strefy upłynniania powoduje się zmianę w odwrotnym sensie wagowego stosunku zawartości ciężkiego
destylatu do lekkiego destylatu w wytwarzanym
ciekłym produkcie procesu upłynniania węgla.
(29 zastrzeżeń)
C12C
C02F

P. 235081

15.02.1982

Pierwszeństwo: 27.02.1981 - NRD
(nr WP C02F/227937/7).
VEB Landbauprojekt Potsdam, Poczdam, Polska
(Willi Jahr, Ernst-Karl Pinternal, Hartmut Köbeke,
Waldemar Günther, Hans Müller).
Urządzenie do wytwarzania biogazu,
nawozu i gorącej wody
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest skonstruowanie urządzenia wymagającego małych nakładów inwestycyjnych i przy wykorzystaniu produktów

C12M

P.233914

T

18.11.1981

Akademia Rolnicza w Krakowie, Kraków, Polska
(Gérard Viggo, Jerzy Gruszczyński, Bogusława Łapczyńska, Władysława Bednarz, Michał Kolbusz, Krystyna Buczek).
Urządzenie do wytwarzania gazu biologicznego
Celem wynalazku jest opracowanie takiego urządzenia, które umożliwiałoby prowadzenie ciągłego
procesu fermentacji oraz odbiór wytworzonego gazu
według określonego składu chemicznego gazu.
Urządzenie składa się z walczaka (1), wewnętrznej
rury (2), spiralnie ułożonej z zachowaniem szczelności
przegrody (3) tworzącej kanał z wlotem (4) i wylotem (15), przy czym położenie rury wewnętrznej (2)
względem walczaka (1) jest mimośrodkowe.
Ponadto urządzenie ma przestrzenie gazowe (10)
zaopatrzone w otwierane z zewnątrz hermetyczne
zamknięcia otworów wyczystnych, a walczak (1) ma
rurę zasilającą (13) skierowaną w górę po stronie
wlotu (4) oraz kolano (14) po stronie pośredniego
wlotu (15) z przelewem (16) połączonym przewodem
(17) i rurą wewnętrzną (2) mającą zamknięcie (18)
i otwór (19), natomiast w górnej części przestrzeni
gazowej (10) nad otworem (19) dołączona jest współbieżnie druga spiralna przegroda (20) tworząca drugi kanał współbieżny biegnący do końca walczaka
(1) przy czym koniec drugiego kanału współbieżnego
ma wylot (5) a każda przestrzeń gazowa (10) ma
otwór z kurkiem przelotowym (22) oraz na odgałęzieniu kurkiem (23) służącym do pobierania prób
gazu, przy czym wyloty kurków przelotowych (22)
połączone są z kolektorami {24) i (25), które prowadzą gaz do zbiorników (26), natomiast po zewnętrznej
stronie walczaka (1) znajduje się pojemnik (34) mający wewnątrz płomieniówkę (35) oraz palnik (36) służący do podgrzewania masy biologicznej.
(6 zastrzeżeń)

Nr 19 (229) 1982

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

29

Mosiądz ołowiowy zawiera w ilościach wagowych:
60-66% miedzi, 1-3,5% ołowiu, 1-1,5% aluminium
0,1-1% niklu, 0,1-0,25% arsenu, reszta cynk.
(1 zastrzeżenie)
C23C

P.229998

03.03.1981

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Władysław
Rekść, Jerzy Łagoda, Janina Kiełpińska).
Kąpiel do niklowania z połyskiem

C21C
C22C

P.234412

Pierwszeństwo:

23.12.1981

10.03.1981 - Szwecja (nr 8101495-3)

SKF Steel Engineering Aktiebolag, Hofors, Szwecja
(Gotthard Björling).
Sposób selektywnego odtleniania
ciężkich metali
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu selektywnego odtleniania ciężkich metali
z drobnoziarnistego materiału, korzystnie tlenkowego.
Materiał tlenkowy w sposobie według wynalazku
wdmuchuje się do pieca razem ze środkami odtleniającymi w ilości potrzebnej do otrzymania pożądanej selektywności, przy równoczesnym doprowadzaniu energii cieplnej stanowiącej gaz nagrzany w generatorze plazmowym.
Temperaturę ustala się na poziomie odpowiadającym potencjałowi tlenu, przy którym pożądane metale
przemienia się w szczególną korzystnie odizolowaną
fazę, stanowiącą ciekły metal, parę metalu, produkt
przejściowy albo kamień, podczas gdy pozostałe metale przechodzą w fazę żużlową i mogą być izolowane
jako ciekły żużel.
(14 zastrzeżeń)
C21D
C25D

P.234964

05.02.1982

Pierwszeństwo: 06. 02. 1981 - St. Zjedn.-Am.
(nr 232341)
Allegheny Ludlum Steel Corporation, Pittsburgh,
St. Zjedn. Ameryki (Charles D. Boyer).
Sposób wytwarzania stali krzemowej
o zorientowanych ziarnach
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest polepszenie właściwości magnetycznych stali krzemowej.
Sposób według wynalazku polegający na sporządzeniu stopu, odlewaniu, walcowaniu na zimno, na
gorąco i odwęglaniu, charakteryzuje się tym, że na
powierzchnię stali nanosi się powłokę z Mg(OH)2
i SÍO2, po czym tę stal z powłoką poddaje się ostatecznemu wyżarzaniu teksturującemu. (5 zastrzeżeń)
C22C

P.230049

06.03.1981

Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych
„Hutmen", Wrocław, Polska (Henryk Kłeczek, Henryk
Orzechowski, Krzysztof Dobrowołski, Józef Śliwa,
Stanisław Machalica).
Mosiądz ołowiowy odporny na korozję
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
składu chemicznego mosiądzu ołowiowego, zapewniającego jego wysoką odporność na korozję oraz podatność na obróbkę plastyczną i obróbkę skrawaniem.

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie kąpieli pozwalającej na uzyskiwanie powłok
niklowych z połyskiem, odznaczających się dużą plastycznością i przyczepnością do podłoża.
Kąpiel do niklowania z połyskiem zawierająca w
roztworze wodnym 120-150 g/dm3 siarczanu niklawego siedmio wodnego, 20-25 g/dm3 chlorku niklawego sześciowodnego, 30-35 g/dm3 kwasu borowego
oraz 60-80 g/dm3 siarczanu magnezowego siedmiowodnego, charakteryzuje się tym, że jako substancje powodujące połysk i plastyczność powłok niklowych zawiera równocześnie 115-125 g/dm3 amidosulfonianu niklowego, 0,4-0,6 g/dm3 kumaryny oraz
1,0-1,5 g/dm8 sacharyny.
(1 zastrzeżenie)
C23C

P. 230127

11.03.1981

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Kazimierz
Karapulka, Andrzej Młynarczak, Kazimierz Jastrzębowski).
Urządzenie do wytwarzania powłok
dyfuzyjnych metodą proszkową
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
urządzenia pozwalającego na uzyskanie powłok dyfuzyjnych wysokiej jakości i dużej trwałości.
Urządzenie do wytwarzania powłok dyfuzyjnych
metodą proszkową, składające się z wgłębnego silitowego pieca (1) i termosondy (2) z regulatorem kontrolującej temperaturę w jego wnętrzu, ma dopasowaną do grzewczej komory pieca retortę (3) o kształcie cylindrycznym, wypełnianą dyfuzyjnym porszkiem (4) i obrabianymi elementami (5). Retortę (3)
stanowi pojemnik z kołnierzem (6) i pokrywa (7),
w której zamontowany jest miernik ciśnienia (8), połączony z samoczynnym nastawnym upustowym zaworem (9). Ponadto w pokrywie (7), w jej osi symetrii,
zamontowana jest termosonda (10), połączona z miernikiem temperatury (11) procesu dyfuzyjnego.
Termosonda ta obudowana jest termiczną izolacją
(12) tworzącą blok cylindryczny, o średnicy nieco
mniejszej od wewnętrznej średnicy pojemnika, po-
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łączony trwale ze spodem pokrywy (7). Kołnierz (6)
pojemnika ma na obwodzie wewnętrznej ścianki
płytkie wytoczenie (13), tworzące swobodny dopływ
gazów z wnQtrza retorty (3), prześwitem między pojemnikiem a termiczną izolacją (12), do miernika (8)
ciśnienia i zaworu (9). Retorta (3) ma pomiędzy kołnierzem (6) pojemnika a pokrywą (7) umieszczoną
uszczelkę odporną na wysokie temperatury.
(2 zastrzeżenia)
C30B

P.234725

Pierwszeństwo:

15.01.1982

17.01.1981 - Japonia (nr 4592/81)
08.09.1981 - Japonia (nr 141296/81)

Tohyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha, Kawasaki-shi, Japonia.
Sposób wytwarzania monokryształów
fosforku galu
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie
sposobu
otrzymywania
monokryształów
fosforku galu charakteryzującego się małym kosztem
wytwarzania i dobrą wydajnością.
Monokryształ fosforku galu wytwarza się ze sproszkowanego polikrystalicznego fosforku galu, jako surowego materiału wyjściowego, otrzymanego przez
redukcję wodorem fosforanu galu i zawierającego
jako pozostałość resztkową rodniki fosforanowe w
ilości 0,03-0,5% wagowych.
Sproszkowany fosforek galu jest prasowany dla
uzyskania surowej prasówki, którą następnie topi się
dla uzyskania ciekłego fosforku galu, a ciekły fosforek galu jest poddawany kontaktowi z kryształem
zaszczepiającym i wyciągany.
(7 zastrzeżeń)
C30B

P. 234726
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z sygnałem wagi odniesienia, który jest generowany
z generatora sygnału wagi odniesienia (12).
Sygnał odchylenia wagi, odpowiadający różnicy
między tymi dwoma sygnałami jest generowany detektorem odchylenia wagi (13). Sygnał odchylenia
wagi jest różnicowany pierwszym obwodem różnicującym (14), a otrzymany sygnał wyjściowy różnicowania jest korygowany na kompensację pływności
cieczy otoczkowej sygnałem, który jest generowany
generatorem sygnału korekcyjnego pławności (15).
Tak otrzymany skorygowany sygnał jest różnicowany
drugim obwodem różnicującym (16), a następnie dodawany do skorygowanego sygnału.
Wynik dodawania jest kompensowany w fazie za
pomocą obwodu kompensacyjnego (17). Skompensowany w fazie sygnał jest wprowadzany do obwodu
sterowania ogrzewaniem (18). Równocześnie obwód
sterowania ogrzewaniem (18) generuje sygnał sterowania ogrzewaniem do urządzenia grzewczego (20)
w odpowiedzi na sygnał programu, który jest generowany z generatora sygnału programu (19).
W odpowiedzi na sygnał wyjściowy z urządzenia
grzewczego (20), grzejnik (8), który reguluje temperaturę stopu w naczyniu i który jest umiejscowiony
poza naczyniem, jest ogrzewany zgodnie z programem.
Urządzenie do wytwarzania monokryształów obejmuje urządzenie do wyciągania monokryształu ze
stopu w naczyniu zawierającym stop i ciecz otoczkową, urządzenie do mierzenia wagi wyciąganego
monokryształu, urządzenie do generacji sygnału sterowania ogrzewaniem w zależności od fluktuacji
średnicy monokryształu, wykrywanej urządzeniem
mierzącym oraz urządzenie do ogrzewania stopu w
naczyniu w odpowiedzi na sygnał sterowania ogrzewaniem, w celu zachowania stałej średnicy wyciąganego monokryształu.
(4 zastrzeżenia)

15.01.1982

Pierwszeństwo: 17.01.1981 - Japonia (nr 4596/81)
Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha, Kawasaki-shi, Japonia.
Sposób i urządzenie do wytwarzania
monokryształów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
uzyskania monokryształów półprzewodników - związków pierwiastków z grup I I I - V o stałej średnicy,
ze 2fwiększoną wydajnością.
Sposób wytwarzania monokryształów polega na
tym, że wagę wyciąganego monokryształu mierzy się
detektorem wagi (11), zmierzoną wagę porównuje się

Dział D
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
D01F

P.235148

19.02.1982

Pierwszeństwo: 19.02.1981 - Francja (nr 8103276)
ISOVER SAINT - GOBAIN, Courbevoie, Francja
(Marcel Levecque, Jean A. Battigelli, Dominique
Plantard, Gérard Langlais, René Fournier).
Sposób wytwarzania włókien z materiału
termoplastycznego i urządzenie do wytwarzania
włókien z materiałów termoplastycznych
Wynalazek
rozwiązuje
zagadnienie
zwiększenia
ekonomicznych warunków pracy instalacji.
Sposób polega na tym, że sporządza się strugę gazu
i przynajmniej jeden strumień gazu, który ma mniejszy przekrój poprzeczny od przekroju poprzecznego
strugi i większą energię kinetyczną na jednostkę
objętości od energii strugi, w taki sposób by stru-

mień
będąc skierowany na spotkanie strugi wnika
do niej tworząc strefę wzajemnego oddziaływania,
w której prowadzona jest nitka materiału rozciągliwego wychodzący ze źródła materiału rozciągliwego,
przy czym nitka ta dostarczana jest ze źródła zasilania do strefy umieszczonej pomiędzy strugą i strumienie.
Urządzenie ma generator (9) strugi gazu (B), emiter
(11) dużej liczby strumieni (J) kierujący je po torach
napotykających tor strugi (B), źródło (7) materiału
rozciągliwego dostarczającego materiał w - postaci
nitki (S), umieszczone w taki sposób w stosunku do
otworów generatora (9) strugi i emitera (11) strumieni, by nitki (S) były prowadzone do stref wzajemnego oddziaływania strumieni i strugi i aby w każdej
płaszczyźnie wyznaczonej przez każdy strumień i odpowiednią nitkę otwory wylotowe generatora strugi
i emitera strumieni były umieszczone po obu stronach
nitki materiału.
(24 zastrzeżenia)
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P.230044

06.03.1981

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Józef Gibas, Gerard
Bekierz, Jerzy Celejewski, Florian Zuzański, Jadwiga
Byrska, Józef Kuchta, Bożena Zmijewska).

D01G

P.233793 T

11.11.1981

Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych „BEFAMA", Bielsko-Biała, Polska (Józef Słowiak).
Wilk

rozluźniający

Celem wynalazku jest poprawienie jakości rozluźniania surowca włókienniczego.
Wilk rozluźniający składa się z szczeblakowego przenośnika (1), wprowadzających wałków (2), belki (3)
oraz bębna głównego (4). Ńa belce (3) zamocowane
są zęby (5) rozmieszczone symetrycznie między zębami (6) bębna głównego (4) oraz listwa (7).
(2 zastrzeżenia)

Środek do woskowania przędz
Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie
zwiększenia
wytrzymałości przędzy na zerwanie i przecieranie.
Przedmiotem wynalazku jest skład środka przeznaczonego do woskowania przędz naturalnych syntetycznych. Środek składa się z 10-40 części wagowych
parafiny o temperaturze krzepnięcia 50-56°C, 10-50
części wagowych kalafonii balsamicznej, 20-50 części
wagowych mieszaniny nasyconych alkoholi o łańcuchu węglowym Cio-C22 i średnim ciężarze cząsteczkowym 280-330, ewentualnie 10-30 części wagowych
produktu przyłączenia około 70 moli tlenku etylenu
i około 7 moli tlenku propylenu do 1 mola alkoholu
laurylowego oraz ewentualnie 5-30 części wagowych
stearyny lub porafinacyjnych kwasów tłuszczowych
o łańcuchu węglowym Ca-C21 i średnim ciężarze
cząsteczkowym 250-350 lub ich mieszaniny.
(1 zastrzeżenie)

Dział E
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO
E01B

P. 229979

02.03.1981

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Maciej Ławniczak, Andrzej Mamet).
Podkład drewniany do torów
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji
drewnianego podkładu umożliwiającego, przy zachowaniu tej samej jak dotychczas masy drewna, zwiększenie powierzchni kontaktu podkładu z tłuczniem,
a tym samym zapewnienie lepszej stabilności toru.
Podkład drewniany do torów, zwłaszcza kolejowych,
składający się z kilku krawędziaków przylegających
do siebie bocznymi powierzchniami i wzajemnie połączonych charakteryzuje się tym, że składa się z dwu
symetrycznie względem siebie ułożonych krawędziaków (la, lb) o przekroju trapezowym, przy czym
w każdym z tych krawędziaków jedna z bocznych
powierzchni (2) jest prostopadła do podstawy (3)
i przylega do takiej samej bocznej powierzchni drugiego krawędziaka.
(1 zastrzeżenie)

E02B
E02C

P.230121

11.03.1981

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej
„Navicetrum", Wrocław, Polska (Marian Załęski, Władysław Bigaj).
Hydrauliczny mechanizm napędu głównego
segmentowego zamknięcia śluzy żeglugowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiej konstrukcji śluzy, która umożliwia obrócenie
segmentu zamknięcia śluzy o 180° z położenia, przy
którym część zamykająca segmentu znajduje się na
dole i śluza jest otwarta poprzez ustawienie segmentu
w czasie piętrzenia wody, napełnianiu wody śluzy, do położenia segmentu przy remoncie, to znaczy do takiego
ustawienia, w którym część zamykająca segmentu
znajduje się na górze.
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Hydrauliczny mechanizm zawierający dwa hydrauliczne siłowniki charakteryzuje się tym, że w
jego układzie hydrauliczne siłowniki (1) i (2) są przegubowo połączone wzajemnie oraz z pośrednim elementem (3), który z przeciwległej strony jest obrotowo przytwierdzony do segmentu (4) zamknięcia
śluzy, w jego punkcie obrotu.
Hydrauliczny siłownik (1) jest obrotowo zamocowany do ściany śluzy, a hydrauliczny siłownik (2)
jest przegubowo połączony z przeciwwagą segmentu
(4) zamknięcia.
(1 zastrzeżenie)
E02D

P. 233852 T
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z pokrywą (6). Korpus (5) ma dwa kanały: wlotowy
(7) i wylotowy (12), znajdujące się od siebie o 180°
i pod kątem do szczeliny (1) wirnika (4) zbliżonym
do 90° przy najbliższym położeniu wylotów szczeliny
(1) w stosunku do kanału wlotowego (7) i wylotowego
(12). Przepływ materii pędnej (15) zapewnia obracanie
się wirnika (4).
Silnik według wynalazku może być zastosowany
do napędzania maszyn, np. wiertarek, szlifierek, prądnic, pomp, przewijarek, do pojazdów np. do turboładowania w samochodach.
(2 zastrzeżenia)

16.11.1981

Opolskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, Opole, Polska (Joachim Botor, Eryk Woszek).
Umocnienie płytowe wąskoprzestrzennych wykopów
Celem wynalazku jest opracowanie obudowy prostej
w konstrukcji, zapewniającej pełne bezpieczeństwo
pracownikom, pozbawione wszelkich
siłowników
i przewodów, które mogą ulec zniszczeniu w warunkach budowy.
Urządzenie płytowe stanowi jeden segment lub kilka połączonych ze sobą segmentów. Segmenty można
nasadzać na siebie jak i łączyć między sobą pod kątem 30° przy pomocy elementu dystansowego (16).
Segment wykonany jest z dwu prostokątnych płyt
połączonych rozłącznie czterema rozporami (11). Płyty
wykonane są z ceowników (3) osłoniętych blachą (2).
Dolna część płyty zakończona jest nożem (i), a górna
prowadnicą (6).
(4 zastrzeżenia)

E04B
E04C

P.233805 T

13.11.1981

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 221585
Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Tomasz Ziemski).
Ściana wewnętrzna działowa

E03B

P.229815

07.03.1981

Wojciech Krośnicki, Pruszcz Gdański, Polska (Wojciech Krośnicki).
Silnik (turbina) z kulistym bądź walcowym wirnikiem
ze szczeliną przechodzącą przez jego środek
Przedmiotem wynalazku jest silnik, który jest bardzo prostą w konstrukcji odmianą turbiny, do której
można zastosować różnoraką materię pędną, np.: gazy
spalinowe, parę, powietrze sprężone, wodę, olej pod
ciśnieniem.
Silnik według wynalazku ma wirnik (4) o walcowym bądź kulistym, bądź stożkowym kształcie ze
szczeliną (1) przechodzącą przez jego środek i dwoma rowkami (2) i (3) na jego obwodzie, odchodzącymi
od wylotów tej szczeliny.
Wirnik (4) jest umieszczony na dwóch łożyskach
(8) i (9) w odpowiednio dopasowanym korpusie (5)

Ściana jest utworzona z dwóch ścianek (3) i (4),
przynależnych każda do innego ustroju przestrzennego, oraz znajdującej się między nimi powietrznej
szczeliny (5).
Ścianki (3) i (4) są ze sobą połączone jedynie w
czterech punktach za pomocą elementów łączących
naroża przestrzennych ustrojów (1) i (2) i za pośrednictwem elastycznych przekładek (9). Wynalazek znajduje zastosowanie w budynkach wznoszonych przy

użyciu ' zestawu ustrojów przestrzennych. Uzyskuje
się ścianę działową o wysokiej izolacyjności akustycznej i cieplnej.
(1 zastrzeżenie)
E04C
B63B
E04B

P.233820 T

Fabryka Mebli Okrętowych „Famos",
Gdański, Polska (Lech Lisowski).

12.11.1981

Starogard

Izolacyjna płyta ścienna przeznaczona zwłaszcza
dla pomieszczeń okrętowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
produkcji płyt izolacyjnych, o większej szczelności,
z możliwością łączenia ze sobą lamel o kształcie prostopadłościanu lub klina.
Płyta char aliter yzu je się tym, że lamela (2), z których wykonana jest warstwa izolacyjna, łączone są
ze sobą za pomocą listew (4) wpuszczonych w rozcięcie materiału włóknistego lamel (2). Listwy (4)
o długości równej lub nieco mniejszej od wysokości
płyty łączą w jedną całość części (2a, 2b.... 2n) lamel
(2) oraz są do siebie mniej więcej równoległe.
(3 zastrzeżenia)

Górnicza obudowa
tymczasowa wyrobisk korytarzowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji zapewniającej dużą stabilność i wytrzymałość niezależnie od stopnia nachylenia drążonego lub
przebudowywanego wyrobiska korytarzowego.
Obudowa składa się z podciągów stalowych (2) zawieszonych do odrzwi obudowy ostatecznej (1) za pomocą zawiesi przegubowych (5), przed którymi od
strony drążonego przodku są montowane obejmy blokujące (4) podciągi stalowe (2) przed przesunięciem,
a w końcowym odcinku podciągi (2) są sztywno połączone pomiędzy sobą za pomocą rozpory stalowej
(6). Natomiast w przedniej części podciągów jest luźno
ułożony w wycięciach lub ogranicznikach łuk stropnicowy obudowy.
Dla przemieszczania sztywnego układu podciągów
(2) w zawiesinach (5) są wmontowane przegubowo
siłowniki w gniazdach rozpory (6) w przypadku drążenia wyrobiska po wzniosie. Podczas drążenia wyrobiska korytarzowego po upadzie wykorzystuje się
do płynnego przemieszczania podciągów stalowych (2)
obudowy tymczasowej linę z kołowrotem samohamownym.
(7 zastrzeżeń)

E21D
E04C
B63B
E04B

P.233821 T

Fabryka Mebli Okrętowych „Famos",
Gdański, Polska (Lech Lisowski).

12.11.1981

Starogard

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia
masy płyty i poprawy szczelności.
Płyta wykonana jest z dwóch okładzin z blachy
stalowej, laminatu lub innego materiału pomiędzy,
którymi umieszczony jest rdzeń izolacyjny złożony
z co najmniej dwóch warstw wełny mineralnej lub
innej.
Każda z warstw składa się z lamel (4) ułożonych
w płaszczyźnie płyty oraz wzdłużnych elementów (1),
(7) pośrednich-rozdzielających lamele (4). Elementy (1)
środkowe i elementy (7) obrzeżowe wyposażone są
we wsporniki (la), (7a), do których przylegają obrzeża
lamel (4).
d zastrzeżenie)

P.230053

P.230154

12.03.1931

Centrum
Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn
Górniczych KOMAG, Gliwice, Polska (Eugeniusz
Górki, Marek Hagel, Edward Bochenek, Kornel
Ölender).
Zabezpieczenie sworzni stojaków górniczych

Płyta izolacyjna przeznaczona zwłaszcza do budowy
pomieszczeń okrętowych

E21D
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06.03.1981

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Gliwice, Polska
(Zdzisław Guzik, Ryszard Sołowiów, Sebastian Czypionka, Antoni Gołaszewski, Zbigniew Przedpełski).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji zabezpieczającej skutecznie śrubę przed odkręcaniem pod wpływem drgań, nie wystającej poza osłonę gniazda stojaka.
Zabezpieczenie według wynalazku charakteryzuje
się tym, że w gnieździe (2) stojaka (10) jest komora
(7) umieszczona poprzecznie do sworznia (4) tak, aby
co najmniej jedna z jej ścian sięgała w obszar sworznia (4).

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

34

W komorze (7) jest umieszczona zabezpieczająca
wkładka (5). W otworach (11) umieszczonych w gnieździe (2), których oś przechodzi przez komorę (7) jest
osadzony zabezpieczający pręt (6).
(2 zastrzeżenia)
E21D
E21F

P.230155

12.03.1981

Centrum
Konstrukcyjno-Technologiczne
Maszyn
Górniczych KOMAG, Gliwice, Polska (Stanisław Romanowicz, Edward Janik).
Urządzenie do wycinania otworów
w tkaninie podsadzkowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania
ręcznej operacji wycinania otworów.
Urządzenie ma cylindryczny nóż (7) wykonujący
ruch posuwisto-obrotowy w otworze (16) odzawałowej osłony (3), który to nóż jest zwrócony częścią
tnącą (9) na zewnątrz osłony (3).
Nóż (7) zaopatrzony jest w napędowy mechanizm
obrotu i posuwu. Na zewnętrznej, cylindrycznej powierzchni noża (7) jest śrubowy rowek (8), w którym
tkwi występ (11) umieszczony w otworze odzawałowej osłony (3). Nóż (7) przesuwany jest hydraulicznym
siłownikiem (12).
(3 zastrzeżenia)
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Sposób izolowania zrobów zawałowych
wyrobiska ścianowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia
skutecznej ochrony chodnika przyścianowego przed
wzmożonymi naciskami górotworu oraz dobrej izolacji zrobów.
Sposób izolowania zrobów wyrobiska ścianowego
od strony chodnika przyścianowego utrzymywanego
w zrobach, zwłaszcza wyrobiska wyposażonego w obudowę osłonową, polega na wykonywaniu pasa podsadzki hydraulicznej wzdłuż chodnika. Pas ten o szerokości od 5 do 8 m obudowuje się stropnicami drewnianymi podpartymi na końcach podciągami i stojakami, a w środku zestawami obudowy zmechanizowanej przystosowanymi do podsadzki.
Podsadzkę hydrauliczną wykonuje się sukcesywnie
po urobieniu kilku kolejnych zabiorów.
(1 zastrzeżenie)

E21F
B65G

P. 230130

12.03.1981

Przedsiębiorstwo
Robót
Górniczych, Wałbrzych,
Polska (Edward Pawłowicz, Witold Stączek, Władysław Chyczewski, Andrzej Kusyk, Bogusław Gacał,
Jarosław Jurgielewicz, Emil Wyrobek, Aleksander
Kurdziel, Zbigniew Zawada, Paweł Stanek, Anna
Łaniewska, Zbigniew Olejnik, Jan Lazur).
Ładowarka zgarniakowa

E21D
E04C
E04G

P.235137

18.02.1982

Pierwszeństwo: 19.02.1981 - RFN (nr P 3106153.2)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji umożliwiającej wychylanie pomostu na
boki i w płaszczyźnie pionowej oraz mającej możność
dostosowania się do nierówności spągu.
Ładowarka zgarniakowa, służąca do ładowania skały w wyrobiskach górniczych, składa się z pomostu,
ramy (2), kołowrotu (3) wspornika (4) i zawiesia (5).
Pomost ładowarki jest umieszczony nad kołowrotem
w ten sposób, że krawędź (11) członu najazdowego
(6) pomostu jest oparta na spągu natomiast drugi
przeciwległy koniec pomostu jest podwieszony za
pośrednictwem zawiesia (5) na szynie jezdnej (13)
zamocowanej wzdłuż chodnikowego wyrobiska, pod
stropem tego wyrobiska.
(5 zastrzeżeń)

Thyssen Industrie AG, Essen, Rep. Fed. Niemiec.
Siatka zbrojeniowa do obudowy betonowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostej konstrukcji umożliwiającej łatwy jej transport
i nie wymagającej stosowania pomocniczych konstrukcji.
Siatka zbrojeniowa do obudowy betonowej, wykonana w postaci maty, służy do natryskowej lub
deskowaniowej obudowy
podziemnych
chodników
górniczych, bądź drążonych tuneli.
Siatka zbrojeniowa ma pręty wzdłużne, które są
tak zagięte mniej więcej w środku maty, że obie jej
połowy (16, 17) leżą w różnych płaszczyznach, oraz mają ma końcach haki (8, 9).
(12 zastrzeżeń)

Ł21F
G10K

P. 233812 T

12.11.1981

Kopalnia Węgla Kamiennego „Powstańców Śląskich",
Bytom, Polska (Krzysztof Nowak, Piotr Książek).
Tłumik hałasu

E21F.
E21D

P.230128

11.03.1981

Kopalnia Węgla Kamiennego „Julian", Piekary
Śląskie, Polska (Marian Filipek, Władysław Szotrowski, Waldemar Rubiniec, Józef Błahut, Zbigniew Korpan, Bronisław Osika, Wiesław Lużyński).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostej konstrukcji, łatwej w wykonaniu i montażu
oraz skutecznej w działaniu.
Tłumik, przeznaczony do tłumienia hałasu wytwarzanego przez narzędzia i urządzenia napędzane za
pomocą powietrza sprężonego, według wynalazku ma
dwie komory rozprężania (2) i (3) o różnej objętości utworzone przez trzy tarcze komprensacyjne (4)
i (6) zamocowane nieruchomo w kołnierzach dwóch
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króćców cylindrycznych (10) i (11) o różnej długości
oraz
dwóch
króćców
stożkowych
(12).
Obie
zewnętrzne tarcze kompensacyjne (4)
są
wyposażone
w
stożki
rozpływowe
(5)
i
w
otwory przelotowe (8) usytuowane na ich obwodzie.
Natomiast wewnętrzna tarcza kompensacyjna (6)
ma tylko jeden otwór przelotowy (9) i pierścieniową
\ kierownicę (7) w kształcie trójkąta prostokątnego
w przekroju osiowym skierowanego przeciwprostokątną w kierunku osi tłumika.
(3 zastrzeżenia)

Dział F
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE;
TECHNIKA MINERSKA
F01N
G01K

P.230087

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice,
(Stanisław Wróbel, Ryszard Węgrzyn).

Paliwowa pompa wtryskowa

10.03.1981
Polska

Kotłowy tłumik hałasu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
takiego tłumika, który madawałby się do stosowania
we wszystkich kotłach wysokoprężnych, bez względu na ich ciśnienie i natężenie przepływu pary i
umożliwiałby osiągnięcie wyższego stopnia wyciszenia hałasu ponad 50%.
Kotłowy tłumik hałasu ma co najmniej jedną
kratownicę (2) ustawioną w strumieniu pary, perforowaną dyszą ekspansyjną (5), zespół rurowy (7) rozdzielający strumień pary, co najmniej jedną kratownicę (11) osadzoną na kołnierzu dyszy wylotowej (8)
lub wewnątrz dyszy. Kotłowy tłumik hałasu jest
dodatkowo chłodzony współprądowo lub przeciwprądowo i może pracować pojedynczo lub w połączeniu
równoległym, tworząc baterie tłumika.
(3 zastrzeżenia)

Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie
uproszczenia
konstrukcji pompy i dokładnego
pomiaru skoku
wstępnego każdej z sekcji tłoczącej z zewnątrz pompy paliwowej.
Paliwowa pompa wtryskowa charakteryzuje się
tym, że dolna miseczka sprężyny (5) ma na sA-ym
obrzeżu kształtowe wycięcia (6) stanowiące oparcia
dla narzędzia służącego do jej obracania w czasie
montażu lub demontażu elementu tłoczącego, przy
czym średnica poprzecznego otworu (12) w korpusie
(2) pompy jest większa od skoku popychacza rolkowego (3).
(3 zastrzeżenia)

F02M

P.233593 T

26.10.1981

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
Kraków, Polska (Kazimierz Golec, Stevan Veinovic).
Gaźnik

F02M

P. 230048

06.03.1981

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec", Mielec, Polska (Adam Kochman, Franciszek
Blukot, Jerzy Macyk, Aleksander Mamcarz, Marian
Tymaczkowski).

Przedmiotem wynalazku jest gaźnik, zwłaszcza do
tłokowych silników spalinowych z zapłonem iskrowym.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
takiego gaźnika, który umożliwiłby uzyskanie polepszenia warunków tworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej w gaźniku oraz obniżenia, zużycia paliwa
przez silnik i obniżenia koncentracji tlenku węgla
w spalinach silnika.
Gaźnik według wynalazku charakteryzuje się tym,
że pomiędzy zewnętrzną ścianką gardzieli (3) a wewnętrzną powierzchnią przelotu korpusu (2) ma przestrzeń połączoną z króćcem (4) wprowadzonym na
zewnątrz korpusu (2) gaźnika. Przestrzeń ta jest po-
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łączona kanałem (7) z kanałem dopływowym rozpylacza (1). Do króćca (4) doprowadzane są spaliny
z układu wylotowego silnika.
(1 zastrzeżenie)

F03D

P. 236047

19.04.1981

Akademia Rolnicza, Kraków, Polska (Viggo Gerard,
Aleksander Zaremba, Stefan Cenkowski, Wacław
Wolski).
Silnik wiatrowy
F02P

P. 234872

29.01.1982

Pierwszeństwo: 30.03.1981 - Szwecja (nr 8100749-4)
Emab Electrolux Motor
Szwecja.

Aktiebolag,

Huskvarna,

Układ zapłonowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiego układu, który umożliwiłby utrzymanie stałej
temperatury świecy żarowej niezależnie od szybkości obrotowej generatora i temperatury otoczenia.
Układ zapłonowy ze świecą żarową (11) zawierającą włókno zasilane energią elektryczną z generatora
(10) poprzez urządzenie przełączające (12), charakteryzuje się tym, że źródło prądowe stanowi generator (10) sterowany przez silnik i połączony mechanicznie z rozrusznikiem silnika oraz że obwody
urządzenia sterującego zaopatrzone są w czujnik
temperatury (13, 17) włókna świecy żarowej (11) i w
zależności od sygnałów z czujnika sterują przełącznikiem (12) w obwodzie grzewczym świecy.
(7 zastrzeżeń)

F02P
Pierwszeństwo:

P. 234877

29.01.1982

30.01.1981 - Szwecja (nr 8100749-4)

Emab Electrolux Motor
Szwecja.

Aktiebolag,

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ulepszenia mechanizmu regulacji obrotów oraz zmniejszenia strat
energii wiatru.
Silnik wiatrowy ma śmigło (1) zamontowane na
wałku poziomym (2) podpartym w dwóch punktach
na łożyskach poprzecznych (3) i (4), przy czym siły
poosiowe odbierane są przez łożysko wzdłużne (5)
dwukierunkowe, a na drugim końcu wałka poziomego (2) znajduje się koło przekładni (6). Łożyska
poprzeczne (3) i (4) osadzone są w tulei wielowypustowej (7), która zamocowana jest przesuwnie w obudowie (8), zamontowanej obrotowo na osi (9).
Obciążenie wzdłużne pochodzące od siły wiatru
odbierane jest przez sprężynę (10) zamontowaną pomiędzy tuleją wielowypustową (7) a obudową (8),
przy czym z tuleją wielowypustową (7) połączony
jest palec przesuwający (12), który włącza sprzęgło
lub styki prądnicy wielobiegunowej.
Na obudowie (8) zamocowana jest tarcza cierna
(11) służąca do hamowania wirnika przy gwałtownych
porywach wiatru. Od strony koła przekładni (6) zamontowana jest osłona aerodyinamiczma (17) a na
wałku poziomym (2) za śmigłem (1) zamocowany jest
cylinder wirujący (18).
(1 zastrzeżenie)

Huskvarna,

Układ zapłonowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie, opracowania
takiego układu, który zapewniłby utrzymnie stałej
temperatury świecy żarowej, niezależnie od szybkości obrotów generatora i temperatury otoczenia.
Układ zapłonowy zawierający świecę żarową (11),
której włókno jest zasilane energią z generatora (10)
poprzez przełącznik (12), która to energia jest sterowana, tak że uzyskuje się stały poziom temperatury świecy, a więc określoną rezystancję włókna,
charakteryzuje się tym, że element rejestrujący temperaturę (13) połączony jest z włóknem żarnika (11)
równolegle do obwodu prądu grzewczego, przy czym
impulsy testowe ze wspomnianego elementu i prąd
grzewczy ze źródła prądowego doprowadzane są do
włókna podczas oddzielnych przedziałów czasowych.
(5 zastrzeżeń)

F04B

P.230054

09.03.1981

Zakłady Telewizyjne „Unitra-Polkolor" Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Przetworników Obrazu, Warszawa, Polska (Ryszard Cyrański, Eugeniusz Kaufman,
Leon Kabacik).
Pompa subłimacyjna
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
takiej pompy, która w porównaniu ze znanymi pompami sublimacyjnymi miałaby znacznie zwiększoną
długotrwałość.
Pompa subłimacyjna, która przy współpracy z pompą próżni wstępnej w urządzeniu próżniowym umożliwia uzyskanie wysokiej lub bardzo wysokiej próżni, złożona z zespołu sublimaťorów podgrzewanych
oporowo i z zespołu katody i anody wykonanej z materiału rozpylanego, umocowanych na wspólnym kołnierzu w metalowej obudowie, charakteryzuje się
tym, że wewnętrzna przestrzeń pompy jest rozdzielona przegrodą w kształcie tarczy (4) osadzonej na
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wsporniku wykonanym w postaci rurki (3), przy czym
przestrzeń położona bezpośrednio nad kołnierzem (2)
zawiera zespół sublimatora oporowego osadzony na
przepustach (5 i 6) umocowanych w kołnierzu (2) a
przestrzeń położona dalej od kołnierza (2) zawiera
sublimator ogrzewany elektronowo, którego anoda
(11) jest umocowana na przepuście (10) umieszczonym
wewnątrz wspornej rurki (3) a ponadto w górnej
cząści wystającej ponad tarczę (4) przepust (10) jest
osłonięty osłoną (12) w kształcie kubka.
(1 zastrzeżenie)

F16B
B21C

P.235844

05.04.1982

Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych „POWEN",
Zabrze, Polska (Eugeniusz Rudzki, Andrzej Wróblewski, Wiesław Kańtoch).
Pompa wielostopniowa do wody kopalnianej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
takiej pompy, w której możliwa byłaby wymiana
elementów dławicy bez demontażu całej pompy oraz
regulacja różnicy między sekcjami.
Pompa miająca niskociśnieniową sekcję (1) i wysokociśnieniową sekcję (4) połączone obiegowym
przewodem (7), który służy do przerzucania pompowanej cieczy oraz łączy środkowy kadłub (3) z zewnętrznym kadłubem (5), charakteryzuje się tym,
że między dławnicami (9) i (10) znajduje się pośrednia komora (8) z otworem (15) i pokrywą (14)
mocowaną do środkowego kadłuba (3).
Połączenie pośredniej komory (8) za pomocą otworu
(15) z dowolnym kodłubem stopniowym pompy pozwala na regulację różnicy ciśnień działających na
dławnice (9) i (10).
(1 zastrzeżenie)

P. 230091

11.03.1982

Zakłady Przemysłowe KOMUNA PARYSKA - Fabryka Drutu i Wyrobów z Drutu, Radomsko, Polska
(Czesław Lis, Henryk Wolski, Tadeusz Kuderski).
Obudowa podwójnego ciągadła ciśnieniowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie demontażu podwójnego ciągadła ciśnieniowego.
Obudowa ma oprawę (1), w której osadzone są
dwie półtuleje zaciskowe (2). Wewnętrzna średnica
oprawy (1) oraz zewnętrzna średinica tych półtulei zaciskowych (2) mają kształt jednakowych stożków
ściętych. Prócz tego półtuleje zaciskowe (2) oraz
oprawa (1) wykonane są z materiałów o różnych
współczynnikach rozszerzalności cieplnej.
(3 zastrzeżenia)

F16D
F04B
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P.233908 T

18.11.1981

Cementownia „Przyjaźń", Wierzbica, Polska (Jerzy
Strygner).
Sprzęgło elastyczne palcowe
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji umożliwiającej przenoszenie dużych momentów obrotowych przy znacznych ich wahaniach.
Sprzęgło elastyczne palcowe ma w palcach każdej
tarczy gniazda (5), w których umieszczone są elastyczne łączniki (7). Zgrubione końce (6) łącznika (7)
połączone są ze sobą żebrem (8) poprzez wyjście (9).
Po obu stronach czoła zgrubionego końca (6) znajdują się podkładki (15) połączone ze sobą śrubą z
nakrętką.
(3 zastrzeżenia)

F16F

P. 233778 T

10.11.1981

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Franciszek Romanów, Zdzisław Kiezun).
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Sprężyna o nieliniowej charakterystyce
Przedmiotem wynalazku jest sprężyna o nieliniowej charakterystyce mająca zastosowanie jako element sprężysty w mechanizmach, w których występują duże obciążenia i przemieszczenia.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania degresywnej charakterystyki elementów sprężystych.
Sprężyna ma dwa poziome sprężyste elementy (1)
usytuowane prostopadle do kierunku działania siły
(P), połączone ze sobą za pomocą dwóch pionowych
elementów (2) rozchylonych względem siebie w poprzek krawędzi poziomych elementów (1), przy czym
pionowe elementy (2) mają zmienny przekrój wzdłuż
długości, tak, że tworzą belki o równomiernej wytrzymałości na zginanie.
(1 zastrzeżenie)

F16H
B86C

P.230069

F16J
F28F

Nr 19 (229) 1982
P. 235097

Pierwszeństwo: 17.02.1981

16.02.1982
RFN (nr P 3105736.5)

Wilfried Busse, Bochum, Rep. Feder. Niemiec (Wilfried Busse).
Sposób szczelnego mocowania rury w dnie sitowym
oraz trzpień cieśnieniowy do szczelnego mocowania
rury w dnie sitowym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia skuteczności uszczelnienia.
Sposób szczelnego mocowania rury w dnie sitowym
polega na tym, że koniec rury wstawia się do otworu
dna sitowego z luzem i do końca rury wprowadza się
trzpień ciśnieniowy, którego średnica zewnętrzna jest
mniejsza od średnicy wewnętrznej końca rury. Szczelinę między końcem rury i trzpieniem ciśnieniowym
uszczelnia się na obu końcach obszaru roztłaczania za
pomocą co najmniej dwóch uszczelek, a przez co n a j mniej jeden otwór doprowadzający przechodzący przez
trzpień ciśnieniowy z wylotem do szczeliny doprowadza się między końcem rury i trzpieniem ciśnieniowym ciecz tłoczącą.
Trzpień ciśnieniowy zawiera kanałki pierścieniowe
(10), w których usytuowane są uszczelki (8) oraz centralny otwór (9) doprowadzający środek tłoczący. Kanałki (10) połączone są z otworem (9) za pomocą otworów (11).
(5 zastrzeżeń)

10.03.1981

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa, Polska (Stanisław Kowalski, Juliusz Kirejczyk).
Reduktor planetarny o dużym przełożeniu,
zwłaszcza do napędu wciągarki
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie
umożliwienia
umieszczenia wszystkich przekładni planetarnych
wewnątrz bębna.
Reduktor ma trzy szeregi planetarne (A), (B), i (C).
Koło słoneczne (1) szeregu planetarnego (A) jest połączone z wałem wejściowym (15) bezpośrednio bądź
za posx'ednictwem przekładni planetarnych lub przekładni o osiach stałych, zaś koło koronowe (3) i jarzmo (16) tego szeregu są połączone odpowiednio z kołami słonecznymi (4) i (7) szeregów planetarnych (B)
i (C).
Jarzmo (12) szeregu planetarnego (B) i koło koronowe (9) szeregu planetarnego (C) są połączone z
członem_ (10) reduktora. Jarzom (14) szeregu planetarnego (C) i koło koronowe (6) szeregu planetarnego
(B) są połączone z członem (13) tego reduktora. Jeden z członów (10) lub (13) jest unieruchomiony i stanowi człon reakcyjny reduktora, zaś drugi z nich
jest członem wyjściowym tego reduktora.
(1 zastrzeżenie)

F16L
F16F

P.230084

09.03.1981

Kombinat Produkcji Kotłów i Urządzeń Kotłowych
„RAFAKO", Raciborska Fabryka Kotłów „RAFAKO",
Racibórz, Polska (Jerzy Nowak, Henryk Pohl, Roman
Piechaczek, Ryszard Kruk).
Zawieszenie sprężynowe o stałej sile oddziaływania
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji o stałej sile oddziaływania, charakteryzującej
się stałą reakcją na podwieszony element konstrukcyjny przy określonej drodze przemieszczania.
Zawieszenie sprężynowe ma płytę górną (3) i płytę
dolną (4) oraz bloki sprężynowe umieszczone pomiędzy
tymi płytami, składające się z prowadnic (1) i sprężyn talerzowych (2) nałożonych na prowadnicach, oraz
ma organ roboczy składający się z cięgien (5) i (7),
dźwigni dwuramiennych (6), dźwigni wyrównawczej
(8) i cięgna podwieszeniowego (10) z uchwytem (9) do
podwieszenia elementu konstrukcyjnego.
Prowadnice (1) sprężyn (2) są zamocowane w górnej
płycie (3), a w dalszej płycie (4) mają prowadzenia,
lub odwrotnie. Długość ramion krótszych (15) dźwigni
dwuramiennych (6) są nastawiane śrubami regulacyjnymi (13), dla zmiany wielkości reakcji na cięgnie
podwieszeniowym (10).
(5 zastrzeżeń)
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Rowki (3) zbiegają się w środku membrany (1) na
obwodzie utworzonego przez ich końce centralnego
krążka (4). Rowki te mają profil trójkątny lub półokrągły, przy czym kąt (ß) obwodowego podziału rozmieszczenia rowków (3) mierzony pomiędzy ich osiami w płaszczyźnie membramy zawiera się w granicach od 5° do 120°.
Iloraz stosunku głębokości (hk) rowka (3) do grubości (h) krążka membrany (1) zawiera się w granicach 0,05 do 0,95.
(4 zastrzeżenia)

F21S

P. 230082

09.03.1981

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte, Gdynia, Polska (Medard Przylipiak, Janusz Hummer, Jan Chojnacki).
F16M
F21V

P.230052

06.03.1981

Fabryka Aparatury Elektromedycznej „FAMED-1",
Łódź, Polska (Albin Kwiecień, Feliks Mierzejewski).
Podstawa statywu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostej konstrukcji o małych wymiarach i dobrej stateczności.
Podstawa statywu składa się z dwu płaskowników
(1) ułożonych na krzyż, skręconych śrubą (2) mocującą je do rury wsporczej (3), oraz z dwuczęściowej
obudowy osłaniającej środkowe części płaskowników
(1).
Dwuczęściowa obudowa składa się z pokrywy dolnej (4) i górnej (5), skręconych śrubami (6).
Wewnątrz pokrywy (4) umieszczone są elektryczne
urządzenia zasilające (9). Na końcach płaskowników
(1) zamocowane są kółka (7) lub nóżki (8). Śruba (2)
wyposażona jest w otwór (10) do przeprowadzenia
przewodu zasilającego.
(1 zastrzeżenie)

F17C

P.229999

03.03.1981

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Daniel Bugajny).
Membrana samopękająca
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia
konstrukcji przed zniszczeniem zmęczeniowym wsku
tek „trzepotania" oraz zwiększenia jej pewności dzia
łania.
Membrana samopękająca (1), w kształcie płaskiego
krążka z metalowej blachy, najkorzystniej ze stopów
aluminium i miedzi, z rozmieszczonymi na obwodzie
otworami (2) do mocowania jej na otworze dekompre
syjnym urządzeń zabezpieczających przed wybuchem,
ma układ promieniowy rowków (3) o stałej głębokości
(hk).

Lampa oświetleniowa, zwłaszcza do habitatów
hiperbarycznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej konstrukcji lampy, która zmniejszałaby zagrożenie pożarowe w przypadku wprowadzenia do habitatu
elementu o wysokiej temperaturze, powodującego zapłon.
Wynalazek charakteryzuje się tym, że żarówka (1)
lampy oświetleniowej odizolowana jest od atmosfery
habitatu hiperbarycznego cieczą (3) wypełniającą otwarty nieciśnieniowy klosz (4).
(2 zastrzeżenia)

F24F
B66C

P.230059

09.03.1981

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych
„Hutmaszprojekt" Katowice, Polska (Jan Stanoszek,
Witold Gliński, Tadeusz Bochnak, Władysław Gutowski).
Układ klimatyzacji pomieszczeń,
szczególnie przejezdnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego układu, który umożliwiałby niezależną regulację parametrów powietrza, klimatyzacyjnego dla kilku
odbiorców z jednego przewodu szczelinowego.
Układ charakteryzuje się tym, że ma przewodowy
nawilżacz (2) powietrza, w którym wilgotność i ilość
powietrza regulowana jest z bloku (3) automatyki. Na-
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wiiżacz ten połączony jest powietrznym przewodem
(4) z przewodem szczelinowym (5) wyposażonym w
" wahliwy dyszowy odbieracz (6) powietrza poruszający się wraz z obiektem (8), a powietrze z odbieracza
kierowane jest do klimatyzatora (7) znajdującego sią<
w pomieszczeniu (9).
Odbieracz powietrza (6) ma dyszę (10) pokrytą materiałem o niskim współczynniku tarcia w stosunku
do gumy w zakresie 0,2-0,3. Dysza osadzona jest wahliwie i hermetycznie w stosunku do króćca (12), a
ciężar dyszy (10) i jej poziome położenie równoważone są elementem (13).
(2 zastrzeżenia)

F27B

P. 233502 T

19.10.1981

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut",
Gliwice, Polska (Stanisław Hamerlak, Tadeusz Dziuba, Leonard Król, Ludwik Skoczyłaś, Henryk Gruszczyński).
Taśmowa maszyna spiekalnicza zwłaszcza rudy żelaza
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie odpylania przestrzeni rozładowczej w obrębie maszyny spiekalniczej rudy żelaza. Maszyna, która ma na wylocie spalin
układ odciągowy z kominem (1), a na wylocie spieku, zespół krusząco-odsiewający (10), (12), osłonową
obudowę (7), charakteryzuje się tym, że długość (Li)
osłonowej obudowy (7) jest taka, że licząc od osi
gwiazdy zsypowej (13) spieku, wynosi od 2/5 do 4/5
długości (L2) stanowiącej odległość między osiami pionowymi gwiazd (13) i (14).
Jednocześnie odległość (a) między osią pionową łamacza spieku (10), a ścianą czołową obudowy rozładowczej przestrzeni (11), mierzona na wysokości osi
poziomej tego łamacza (10) jest większa od 1/4 szerokości spiekalniczej taśmy (4).
(1 zastrzeżenie)

P. 233688 T

04.11.1981

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Andrzej Weroński, Henryk Frąckiewicz, Jerzy Kiełbiński, Wacław
Milanowski, Izydor Suseł, Krzysztof Skrzydło).
Zawieszenie płaszcza pieca obrotowego
zwłaszcza do produkcji klinkieru cementowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia
zmian geometrii płaszcza pieca w czasie pracy.
Zawieszenie charakteryzuj_e się tym, że na obwodzie
segmentu nośnego płaszcza pieca (1) ma równomiernie zamocowane podkładki (2), do których przymocowane są po dwa elementy nośne (3). Elementy nośne
(3) stykają się swymi powierzchniami z powierzchniami bocznymi pierścienia biegowego (4) i powierzchniami dwu nakładek (5).
Nakładki (5) przymocowane są do powierzchni bocznych pierścienia biegowego z dwóch stron i symetrycznie do elementów nośnych płaszcza pieca.
(1 zastrzeżenie)

F27D
C21B
F27B

Nr 19 (229) 1982

P. 234650

Pierwszeństwo: 10.03.1981

-

07.01.1982
Szwecja nr 8101496-6

SKF Steel Engineering Aktiebolag, Hof ors, Szwecja
(Sven Santen).
Sposób zasilania szybu, zwłaszcza pieca szybowego,
materiałem sypkim oraz urządzenie do wykonywania
tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej metody zasilania szybu, która pozwalałaby aby
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przepływ gazu do górnego wylotu odbywał się zasadniczo środkiem szybu, a wymurówka ścian szybu nie
była narażona na zbyt duże obciążenie cieplne.
Sposób zasilania szybu sypkim materiałem, przez
który doprowadzony jest z dołu do góry gaz o wysokiej temperaturze do umieszczonego centralnie górnego wylotu gazu (3) polega na tym, że sypki materiał
(2) podawany jest do szybu (1) od góry przez równomiernie rozłożone i zamknięte przewody doprowadza-
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jące (4) lub przez pierścieniową szczelinę doprowadzającą wzdłuż ściany (la) szybu, a w środku szybu
wytwarzany jest wklęsły," wznoszący się ku ścianie
(la) szybu stożek materiału.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma zamykane przewody doprowadzające (4) lub pierścieniową
szczelinę doprowadzającą, których wyloty wchodzące
do szybu (1) są w styczności z jego ścianą (la).
(1 zastrzeżenie)

Dział G
FIZYKA
G01J

P.230030

06.03.1981

Filmowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Techfilm",
Warszawa, Polska (Wojciech Stolarski).
Sposób pomiaru
parametrów mikrosensytometrycznych
materiałów światłoczułych oraz urządzenie
do pomiarów mikrosensytometrycznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnenie automatycznej
i zwiększenia dokładności pomiarów najważniejszych
parametrów materiałów światłoczułych, zarówno czarno-białych, jak i barwnych.
Sposób polega na tym, że mierzy się gęstość małych
pól optycznych naświetlonego na materiale światłoczułym specjalnego testu odmiennego dla każdego z
parametrów, a otrzymane informacje o kolejnych
wartościach mikrogęstości analizuje się wyszukując
minimalne i maksymalne wartości gęstości, przetwarzając je zgodnie z wzorem definiującym dany parametr.
Urządzenie zawiera mikrofotometr (MF) współpracujący z mikrodensytometrem (MDT), który połączony jest z blokiem pomiaru ziarnistości (BPZ), z blokiem pomiaru funkcji przenoszenia kontrastu (BPK),
oraz z blokiem pomiaru ostrości (BPO). (5 zastrzeżeń)

Wzmacniacz (3) steruje pracę tranzystorów (4) i
(5). Przy pomiarze temperatur dodatnich pracuje tranzystor (4), a przy pomiarze temperatur ujemnych pracuje tranzystor (5). Kondensator (8) i rezystory (6) i
(7) połączone są z kompensatorem (10) w taki sposób,
że przy pomiarze temperatur dodatnich cykl ładowania kondensatora (8) odbywa się do momentu gdy
suma napięć na rezystorach (6) i (7) i kondensatorze
(8) jest równa napięciu odniesienia, zaś przy pomiarze
temperatur ujemnych cykl ładowania kondensatora
(8) odbywa się do momentu gdy suma napięć na rezystorze (7) i kondensatorze (8) jest równa napięciu
odniesienia.
Po zakończonym cyklu ładowania kompensator (10)
uruchamia przerzutnik monostabilny (11), który generuje impuls kasowania podany na tranzystor (12)
rozładowujący kondensator (8). Impulsy kasujące,
których częstotliwość jest proporcjonalna do mierzonej temperatury podawane są poprzez układ bramkujący (13) na panel cyfrowo-odczytowy (14), połączony
z układem sterującym (15) sterowanym z generatora
taktującego (16).
Do sygnalizacji znaku mierzonej temperatury służą
tranzystory (17) i (18).
(1 zastrzeżenie)

p o p

G01L
F01IM

P.233913

T

18.11.1981

Akademia Rolnicza, Kraków, Polska (Jerzy Langman).

Układ kontrolny pomiaru ciśnienia oleju
w czterosuwowych silnikach spalinowych
G01K

P. 230003

03.03.1981

Przedsiębiorstwo Energomontażowe Przemysłu Węglowego, Chorzów, Polska (Edward Niesporek, Andrzej Radziewski, Józef Jeziorowski, Józef Szatko,
Henryk Sikora).
Cyfrowy miernik temperatury z czujnikiem
rezystancyjnym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
miernika
pozwalającego na pomiar temperatury czujn
ikiem rezystencyjnym z bardzo dobrą liniowością
w całym zakresie temperatur tj. -50° do +550°C. W
mierniku według wynalazku rezystancyjny czujnik
temperatury (1) włączony jest w układ niezrównoważonego (2), z którego napięcie podawane jest na wzmacniacz (3) pracujący w układzie różnicowym.

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu pozwalającego na porównywanie, podczas pracy silnika, aktualnej - chwilowej wartości ciśnienia
oleju smarującego i aktualnej - chwilowej wartości
prędkości obrotowej silnika z charakterystyką pracy
układu smarowania określoną przez producenta silnika.
Układ wyróżnia się tym, że czujnik cieśnienia oleju
(1) połączony z przetwornikiem przetwarzającym wielkość ciśnienia oleju smarującego na odpowiadającą
mu wielkość napięcia, oraz układ pomiarowy (3) prędkości obrotowej silnika przetwarzający prędkość obrotową na odpowiadające jej napięcie według odpowiedniej charakterystyki połączony są za pośrednictwem
układu porównującego (2) wartości napięcia odpowiadające ciśnieniu oleju smarującego i prędkości obrotowej silnika z zespołem wskaźnikowym (4).
(1 zastrzeżenie)
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Sposób określania własności feologicznych płynu,
zwłaszcza zawiesiny polega na tym, że pomiaru napięcia stycznego dokonuje się podczas przepływu płynu w kierunku osiowym między elementami pomiarowymi.
Urządzenie według wynalazku ma zbiornik (9) pod
elementami pomiarowymi (1) i (2), tworzącymi przestrzeń pomiarową (10), z którą jest połączony przewodem doprowadzającym (3), przewodem przelewowym (7) i przewodem wypływowym (11), przy czym
w zbiorniku (9) jest mieszadło (5) utrzymujące stały
skład płynu i pompa (4) połączona z przewodem doprowadzającym (3). Na przewodzie wypływowym (11)
jest zawór regulacyjny (8).
(2 zastrzeżenia)
G01M
G01K

P.230106

12.03.1981

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Czesław
Oleśkowicz Popiel, Michał Wojtczak).
Czujnik termoanemometryczny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej konstrukcji, w której ilość ciepła odprowadzana
w głąb materiału pręta byłaby jak najmniejsza.
Czujnik termoanemometryczny, przeznaczony do pomiaru naprężeń stycznych lub gradientów prędkości
na opływanych powierzchniach badanych
modeli,
według wynalazku charakteryzuje się tym, że pod
oporowym elementem czułym (1,2) znajduje się szczelina (1,3) wypełniona rozrzedzonym gazem lub dodatkowy element oporowy grzejnika, zmniejszające odpływ ciepła w głąb materiału pręta.
(2 zastrzeżenia)

G01N

P.225068

G01N

P. 230012

05.03.1981

Centrum
Konstrukcyjno-Technologiczne
Maszyn
Górniczych KOMAG, Gliwice, Polska (Zygmunt Jaromin, Zbigniew Korecki, Helmut Blochel, Stanisław
Zając).
Przyrząd do badania urabialności skał
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia
równomierności obrotowego ruchu narzędzia i niezmiennej grubości próbnie skrawanej warstwy wzdłuż
całej trajektorii ruchu skrawającego.
Przyrząd, zawierający ramię osadzone obrotowo na
sworzniu w płaszczyźnie prostopadłej do czoła odsłoniętego pokładu i zaopatrzone na końcu w nóż skrawający, według wynalazku ma na sworzniu (7) zamocowane koło zębate (5), do którego jest sztywno przymocowane ramię (6), przy czym koło zębate (5) jest
zazębione z zębatką (3) osadzoną przesuwnie w rurze
(4). Zębatka (3) jest połączona z hydraulicznym siłownikiem (2) zamocowanym drugim końcem do rury
(4) i usytuowanym wewnątrz tej rury, wprawiającym
w ruch obrotowy ramię (6).
Urządzenie jest podtrzymywane w wyrobisku za pomocą rozpór (16) i (17) osadzonych między stropem
a spągiem.
(1 zastrzeżenie)

17.06.1980

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska (Janusz Błaszczyk, Ryszard Petela).
Sposób określania własności Teologicznych płynu,
zwłaszcza zawiesiny oraz urządzenie do określania
własności redogicznych płynu, zwłaszcza zawiesiny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania
konieczności każdorazowego napełniania przestrzeni
pomiarowej płynem o odpowiednich parametrach.

G01R

P.222249

25.02.1980

Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa i Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Jerzy Kołodziejski, Dominik Rutkowski, Ludwik Spiralski).
Sposób i urządzenie do statystycznej oceny
parametrów sygnałów losowych, zwłaszcza w zakresie
bardzo małych częstotliwości
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia efektywnego czasu pomiaru każdego obiektu populacji
próbnej.
Sposób charakteryzuje się tym, że mierzy się parametry szumowe sygnału w zakresie wyższych częstotliwości.
W urządzeniu według wynalazku do' obiektu
badanego (1) jednocześnie są dołączone układ
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(3) do pomiaru przy określonej częstotliwości
zadanego parametru sygnału losowego pochodzącego od
tego obiektu i układ (4) do cyfrowej obróbki wspomnianego sygnału gromadzący
(dane) wyniki pomiarów do oceny statystycznej zadanego parametru sygnału losowego w zakresie mniejszych częstotliwości.
(3 zastrzeżenia)

G01R

P. 229969

43

wzmacniacza operacyjnego (5), który wymusza przepływ prądu przez tranzystory (6) i (7). Prąd kolektorowy tranzystorów (6) i (7) podány jest na zwarte
obwodem sprawdzalnego miernika zaciski (9) oraz rezystor wzorcowy (10), z którego spadek napięcia podany jest na zaciski (11), poprzez nastawny rezystor
(12).
Przy sprawdzaniu miliwoltomierza o zerowej rezystancji linii łączeniowej, równolegle do rezystora
emiterowego (8) włączony jest przełącznikiem (13)
układ szeregowo połączonych: potencjometra (14), rezystorów (15), (16), (17) i (18) rozwieranych przełącznikami (19), (20) i (21) w zależności od wartości r e zystancji wewnętrznej.
(2 zastrzeżenia)

03.03.1981

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Janusz Karlikowski, Ryszard Podhalański, Edward Wypych).
Układ do pomiaru modułu impedancji
Wynalazek
rozwiązuje
zagadnienie
zwiększenia
dokładności pomiaru modułu impedancji w całym
zakresie pomiarowym.
Układ składający się ze źródła napięciowego zasilającego czujnik prądowy z dołączonym do jego wyjścia obiektem mierzonym i z dołączonym do jego drugiego wyjścia wzmacniaczem z detektorem, charakteryzuje się tym, że jest dodatkowo wyposażony w
układ kształtujący (4), realizujący funkcje l/x, który
włączony jest między wyjście wzmacniacza z detektorem (3), a wejście wzmacniacza wyjściowego (5)
dołączonego do układu odchylania pionowego (6) w
poziomoskopie.
(1 zastrzeżenie)

G01R

P.230002

G01R

P.230123

11.03.1981

Kombinat Aparatury Badawczej i Dydaktycznej
„KABiD", Zakład Aparatury Elektronicznej „KABiD
-Radiotechnika", Wrocław, Polska (Marek Dras).
Układ sterowania przełącznikiem kanałów
w oscyloskopie elektronicznym
Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie
umożliwienia
równoczesnej obserwacji sygnałów wejściowych i ich
sumy lub różnicy jako dodatkowego przebiegu.
Układ zawierający sterujący bistabilny przerzutnik,
wyjściami połączony z układem kluczującym, włączonym pomiędzy wejściowe wzmacniacze, a sumujący
wzmacniacz, który jest wzmacniaczem sterowanym logicznie, charakteryzuje się tym, że ma ponadto binarny licznik (11) o stopniu podziału wyższym o jeden od liczby kanałów, którego wejście jest połączone równolegle z przerzutnikiem (6), natomiast jego wyjście połączone jest poprzez dodatkowy wzmacniacz (14) ze sterującym iwejściem sumującego wzmacniacza (4) i zarazem ze zwartymi ze sobą wejściami
(CLR i PR) sterującego przerzutnika (6).
Ustawiające wejścia licznika (11) są połączone z
przełącznikiem (10) rodzaju pracy oscyloskopu.
(3 zastrzeżenia)

03.03.1981

Przedsiębiorstwo Energomontażowe Przemysłu Węglowego, Chorzów, Polska (Andrzej Radziewski, Edward Niesporek, Henryk Sikora).
Cyfrowy przyrząd do sprawdzania
aparatury pomiarowo-regulacyjnej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
cyfrowego przyrządu do sprawdzania aparatury pomiarowo-regulacyjnej w warunkach montażowych w
układach automatyki przemysłowej.
W przyrządzie według wynalazku prąd ze wzorcowego źródła prądu (1) podany jest przez przełącznik (2) na rezystor czterodekadowy (3) i na wejście

G01R

P. 230151

Instytut Systemów Sterowania,
(Andrzej Smętkiewicz).

12.03.1981
Katowice, Polska
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Elektroniczny wskaźnik napięcia
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
wskaźnika napięcia o prostej konstrukcji i dużej niezawodności działania, przeznaczonego do optycznego zobrazowania poziomu napięcia, zwłaszcza w elektrycznej instalacji samochodowej.
Elektroniczny wskaźnik napięcia zawiera drabinkę
rezystancyjną (R 2 -R « ) oraz klucze tranzystorowe
(K.!-Kn), które sterują bezpośrednio lub pośrednio
wskaźnikami świetlnymi (Li-L*). Klucze tranzystorowe połączone są poprzez rezystory ograniczające (Ro)
do kolejnych punktów połączeniowych drabinki rezystancyjnej (R j -R w )
Poza tym równolegle do drabinki rezystancyjnej
(R i -R n ) przyłączony jest termistor (Rt) połączony z
rezystorem szeregowym (R5) poprzez który drabinka
rezystancyjną przyłączona jtst do badanego napięcia.
(2 zastrzeżenia)
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wielokontaktowe gniazdo (G), połączone z matrycą pomiarową (M), która jest sprzęgnięta z czytnikiem (Cz).
Gniazda (G) poszczególnych modułów (A) połączone
są ze sobą oraz poprzez sondę (S) z układem sterowania (US).
(1 zastrzeżenie)

G01R

P.233760 T

09.11.1981

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Kazimierz Cywiński).
Wysokonapięciowy stos rezystancyjny pomiarowy
G01M

P.233732 T

06.11.1981

Wyższa Szkoła Inżynierska im. gen. A. Zawadzkiego,
Opole, Polska (Wacław Hepner, Krzysztof Wiecheć).
Sposób oceny stanu technicznego
silnika samochodowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
prowadzenia oceny niezależnie od typu silnika, bez
konieczności demontażu świec zapłonowych lub wtryski waczy.
Sposób według wynalazku polega na tym, że mierzy się długość drogi swobodnego wybiegu pojazdu
oraz wybiegu dodatkowo spowalnianego przez opory
zewnętrzne silnika, przy czym w silniku nie następuje
zapłon mieszanki, a napędzany jest od kół rozpędzonego pojazdu poprzez układ napędowy. Oceny dokonuje się na podstawie różnicy tych dwóch pomiarów.
(1 zastrzeżenie)

G01R

P.233749 T

10.11.1981

Zakład Budowy Urządzeń Technologicznych „Unitra-Elmasz", Warszawa, Polska (Włodzimierz Bączyk).
Przyrząd do prowadzenia montażu
sieci połączeń elektrycznych oraz kontroli
połączeń elektrycznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostej konstrukcji przyrządu, który może być stosowany na etapie montażu okablowania, do wyszukiwania odpowiednich kontaktów, kolejno na poszczególnych gniazdach wielokontaktowych, co pozwala na
wytyczenie drogi montażowej, wyświetlonej jednocześnie na kilku, a nawet kilkudziesięciu wskaźnikach.
Przyrząd składa się z n modułów (A), sondy (S) i
układu sterowania (US). Każdy moduł (A) zawiera

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eliminacji procesów starzenia warstwy rezystywnej rezystorów grubowarstwowych w stosach do pomiaru wysokiego napięcia zasilaczy urządzeń elektrotechnologicznych jak
np. elektrofiltrach przemysłowych.
Wysokonapięciowy stos rezystancyjny zbudowany w
oparciu o elementy grubowarstwowe, ułożone bezindukcyjnie, charakteryzuje się tym, że rezystory grubowarstwowe (2) powleczone są warstwą dielektryczną (8) w postaci żywicy lub lakieru, a elektrody króżkowe (1) mają wykonane otwory (11) do przepływu
cieczy chłodzącej.
(1 zastrzeżenie)
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P.233764 T

09.11.1981

Instytut Autamatyki Systemów Energetycznych,
Wrocław, Polska (Antoni Skurzyński, Ryszard Tybuchowski).
Układ kontroli ciągłości linii
Układ kontroli ciągłości linii łączących inicjatory
stykowe, wytwarzające sygnały binarne dla potrzeb
systemu sterowania, z układami elektronicznymi, zawiera układ diod wyjściowych (2), układ diod wejściowych (4), układy wejściowe oraz układ logiczny
(9). Styk ruchomy (a) inicjatora (3) jest połączony z
diodą główną (Dl) układu (2) diod wyjściowych, zaś
styki nieruchome (b,c) inicjatora (3) mają połączenie
z jednej strony z kolejnymi diodami (D2, D3) układu
diod wyjściowych (2) o kierunku przewodzenia przeciwnym niż dioda główna (Dl), a z drugiej strony z
diodami (D4, D5, D6, D7) układu (4) diod wejściowych
które są połączone z układami wejściowymi (5, 6, 7, 8)
dołączonymi do układu logicznego (9), tworzącego sygnał (Wy3) informujący o uszkodzeniach w linii.
Układ znajduje zastosowanie zwłaszcza wówczas,
gdy wymagaina jest separacja galwaniczna między
źródłem zasilającym inicjatory, a układami elektronicznymi systemu.
(6 zastrzeżeń)

G05B

P.229982

03.03.1981

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Urządzeń
Ochrony Powietrza OPAM, Katowice, Polska (Benedykt Nowak, Józef Wieloch, Jan Basan, Paweł Pyka).
Układ automatyki do programowego sterowania
urządzeniami odpylającymi
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie
prostej i uniwersalnej konstrukcji.

opracowania

G05D
B63C
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P. 230081

09.03.1981

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte, Gdynia, Polska (Medard Przylipiak, Janusz Hummer).
Układ do symulowania wydzielania ciepła i wilgoci
przez nurków
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uniezależnienia
ilości wilgoci doprowadzonej do komory hiperbarycznej od stopnia nawilżania gazu oraz umożliwienia regulowania wilgoci zmianą objętości dozowanej wody.
Układ według wynalazku charakteryzuje się tym,
że wodę, która dostarczana jest do urządzeń odparowujących (2) znajdujących się w komorze (3) dozuje
dawkomierz (1) znajdujący się poza obszarem komory
(3).
Układ nadaje się szczególnie do badania układów
regeneracji mikroklimatu komór hiperbarycznych.
(1 zastrzeżenie)

G05D
B63H

P.230214

Zakłady Przemysłu Metalowego
Poznań, Polska (Andrzej Presz).
Sposób

24.02.1981
H.

Cegielski,

sterowania pracą układu zawierającego
wysokoprężny silnik okrętowy
i śrubę napędową

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
pracy silnika przy właściwych dla jego konstrukcji
i regulacji niskich jednostkowych zużyciach paliwa,
zwłaszcza w zakresie mniejszych obciążeń.
Sposób według wynalazku polega na tyrn, że w zależności od zmniejszającego się obciążenia silnika wyłącza się z pracy poszczególne cylindry, zmieniając
jednocześnie skok nastawnej śruby napędowej o wartość ustaloną dla każdego stopnia wyłączenia cylindrów.
(2 zastrzeżenia)
G09B

P.229970

03.03.1981

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Ignacy Nowosielski, Grzegorz Zawistowski, Kazimierz
Foks).
Układ według wynalazku ma programator obrotowy, przekaźniki pomocnicze oraz przełączniki przy
czym w obwód styku (16) wybieraka (10) ma włączony
szeregowo styk przełącznika (23) umożliwiający zadziałanie przekaźników pomocniczych (20) i (23).
(1 zastrzeżenie)

Automatyczne urządzenie do przeprowadzania testów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
przeprowadzania dowolnych tekstów bez konieczności
przeprogramowywania konstrukcji.
Urządzenie jest wyposażone w automatyczny rzutnik (DI) służący do wyświetlania pytań testowych na
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ekranie oraz w klawiaturę (KO), za pomocą której
osoba poddana testowi udziela odpowiedzi, zawiera
umieszczony w rzutniku (DI) magazyn przezroczy
(MP), z których każde jest nośnikiem danych z przyporządkowaną im informacją dotyczącą pytania testowego i zakodowaną cyfrowo w słowo n-bitowe informacją charakteryzującą test.
Urządzenie według wynalazku zawiera układ odczytu danych (UOD), którego wyjście jest połączone z
wejściem kalkulacji wyniku testu (UKW) dla przesłania danych dotyczących aktualnie zadawanego pytania i jednocześnie z wejściem układu sterowania
i blokady (USB) dla przesłania danych sterujących.
Ponadto z wejściem układu kalkulacji wyniku testu
(UKW) połączone jest wyjście klawiatury odpowiedzi
dla przesłania danych o udzielonej odpowiedzi, zaś
wyjście układu kalkulacji wyniku testu (UKW) połączone jest z układem prezentacji wyniku testu (UW)
oraz z drukarką (DR).
(9 zastrzeżeń)

Dział H
ELEKTROTECHNIKA
H01F

P.230108

12.03.1981

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Zbigniew Stegliński, Andrzej Łowicki, Włodzimierz Bujakiewicz).
Układ odpływów w transformatorze
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji układu odpływów w transformatorach,
zwłaszcza rozdzielczych.
Układ charakteryzuje się tym, że odpływ (1) do
przepustów z uzwojenia wewnętrznego (2) dolnego napięcia i odpływy (3) do przełącznika zaczepów z uzwojenia zewnętrznego (4) górnego napięcia są wyprowadzone po tej samej stronie transformatora. Natomiast odpływy (5) do przepustów z uzwojenia zewnętrznego są wyprowadzone po przeciwległej stronie
transformatora, przy czym odpływy (1) uzwojenia
wewnętrznego (2) są prowadzone między belką (6)
prasującą jarzmo rdzenia, a blachami (7) jarzma rdzer
nia.
(1 zastrzeżenie)

Przełącznik charakteryzuje się tym, że nad dźwigniami (6) znanego przełącznika z cylindryczną sprężyną w postaci śruby, pomiędzy elementem ślizgowym (7), a końcami mostka stykowego (4) ma ukształtowane w pewnej odległości od nich podpory (2), połączone na stałe z płytą podstawową (1).
Korzystnie podpory (2) są ukształtowane jako występy części płyty podstawowej (1). Podpory mogą
być ponadto ukształtowane jako elementy łączące
obydwie części płyty podstawowej.
(3 zastrzeżenia)

H01H

P.233919

20.11.1981

Pierwszeństwo: 21.11.1980 - Włochy nr 23459 B/80)
Cavis Cavetti Isolati S.p.A., Felizzano, Włochy (Giuseppe Codrino).
Wyłącznik zminiaturyzowany o ślizgowym zestyku

H01H

P. 230097

11.03.1981

Savód „ISKRA", Sofia, Bułgaria.
Przełącznik błyskawiczny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji i zwiększenia niezawodności działania
przełącznika błyskawicznego, stosowanego jako element w układach sterujących różnych urządzeń elektrycznych.

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
wyłącznika odpornego na oddziaływanie trudnych
warunków pracy w jadącym pojeździe.
Wyłącznik zawiera skrzynkowy korpus (1), wewnątrz którego są uformowane na jednej ze ścian obudowy dla utrzymywania odpowiednich styków nożowych
(2), a na przeciwległej ścianie części kształtowe wzajemnie dopasowane i dostosowane do powodowania
przyjmowania przez sworzeń (5) dwu lub wicej położeń stałej równowagi, przy czym sworzeń (5) jest
sztywno połączony z przyciskiem (6) pryzmatycznie
sprzężonym ze skrzynkowym korpusem (1) przeciwko
oddziaływaniu sprężyny (12) i utrzymuje wzajemnie
połączone ruchome zestyki (7).
(5 zastrzeżeń)
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Urządzenie do napromieniowywania obiektów
elektronami
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia o prostej konstrukcji, przeznaczonego do
radiacyjno-chemicznej obróbki materiałów, zapewniającego równomierne napromieniowywanie płaskich
obiektów.

H01H

P. 233975

Pierwszeństwo: 27.11.1980

26.11.1981

Włochy (nr 23490B/80)

Cavis Cavetti Isolati S.p.A., Felizzano, Włochy (Giuseppe Codrino).

Urządzenie zawiera blok (1) kształtowania wiązki
elektronów połączony poprzez przewód (2) z komorą
próżniową (3) mającą otwór wylotowy (4) przesłonięty
folią zamocowaną w otworze komory próżniowej za
pomocą kołnierza (5). Pod otworem wylotowym (4)
usytuowany jest obiekt (6), który ma być napromieniowywany.
Urządzenie zawiera oprócz tego elektromagnes odchylający (8) z rdzeniem w kształcie ramki, przeznaczony do kierowania wiązki elektronów ku napromieniowywanemu obiektowi pod kątem 90°. Elektromagnes odchylający (8) jest ustawiony tak, aby trajektoria elektronów na odcinku droga od bloku (1) do
elektromagnesu (8) była nachylona względem płaszczyzny ramki rdzenia (9). Elektromagnes ma dwa bieguny rozmieszczone wzdłuż krawędzi wzdłużnej rdzenia (9) oraz uzwojenia (12, 13) obejmujące bieguny
połączone ze sobą. Uzwojenia (12, 13) są dołączone do
źródła zasilania (14) prądu stałego. Długość biegunów
jest nieco większa od maksymalnej szerokości, jaką
może mieć obiekt napromieniowywany (6).
(3 zastrzeżenia)

Wyłącznik przyciskowy, zminiaturyzowany
Wyłącznik ma skrzynkowy korpus (1) korzystnie
o pionowym rzucie w kształcie kwadratu, na którego
bocznej ścianie lub dwu przeciwległych ścianach bocznych są utrzymywane nożowe styki (2), a na pośredniej ścianie lub przyległej do ścian podtrzymujących
te styki nożowe, jest osadzona podatna sprężyna zwojowa (5) zawierająca rozdwojone zakończenie (6),
zasadniczo walcowy przycisk przesuwnie osadzony
w skrzynkowym korpusie (1) za pomocą elementu sprężystego
i
utrzymujący
po
stronie
zwróconej ku powyższym ścianom bocznym co
najmniej jeden styk ostrzowy i wysuniętą część
obrysową , przy czym przycisk zawiera przechylny środkowy ekran, a skrzynkowy korpus zawiera umieszczone wewnątrz niego źródło światła
korzystnie lampę.
(8 zastrzeżeń)

HOIR

P.230043

06.03.1981

Zakłady Radiowe, „Radmor", Gdynia, Polska (Henryk Jurkiewicz, Jan Jurewicz).
Złącze okrągłe kroploszczelne
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczania
budowy złącza okrągłego oraz poprawy jego kroploszczelności.

HOU

P. 230116

12.03.1981

Stanislav Petrovič Dmitriev, Andrej Sergeevič Ivanov, Michail Pavlovic Svin'in, Michail Tichonovič
Fedotov, Leningrad, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Stanislav Petrovič Dmitriev, Andrej
Sergeevič Ivanov, Michail Pavlovic Svin'in, Michail
Tichonovič Fedotov).
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cego do odgałęzienia części mocy sygnałów wielkiej
częstotliwości.
Sprzęgacz kierunkowy zbudowany jest z czterożyłowego przewodu wstążkowego. Skrajne żyły (1)
i (4) przewodu wstążkowego stanowią masę, natomiast
jedna ze środkowych żył (2) stanowi przewód gorący
linii głównej, a druga środkowa żyła (3) stanowi przewód gorący linii sprzężonej. Końcówki skrajnych żył
(1) i (4) przewodu wstążkowego są połączone z metalową podstawą (5) gniazda abonenckiego.
(1 zastrzeżenie)
Złącze ma nałożony na górną część korpusu (7) elastyczny uszczelniający kaptur (10), a połączenie mechaniczne radełkowanej nakrętki (6) z dolną częścią
korpusu (1) złącza uzyskuje się poprzez zastosowanie
niezamkniętego, sprzęgającego pierścienia (3), zaopatrzonego w zaczepowe występy (4).
Pierścień sprzęgający jest umieszczony w prostokątnym wybraniu (2), utworzonym w dolnej części
korpusu (1), zaś jego zaczepowe występy wchodzą w
wybranie (5) radełkowanej nakrętki (6).
(2 zastrzeżenia)
HOIR

P.230055

09.03.1981

Zakłady Telewizyjne „Unitra-Polkolor", Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Przetworników Obrazu, Warszawa, Polska (Jacek Majewski).
Zespolony przełącznik dwustabilny,
zwłaszcza do urządzeń elektronicznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowanie
przełącznika dwustabilnego, krótkiego skoku, niezawodnego w działaniu znajdującego zastosowanie przede
wszystkim w elektronice do przełączenia obwodów
niskoprądowych.
Przełącznik zawiera szereg zestawów zestyków z
membranami, zamocowanych na dwuczęściowym
korpusie. Każda para zestyków ma styk ruchomy (5)
przymocowany do przynależnej mu membrany (6)
lub stanowiący jej zakończenie. Membrana (6) swym
drugim końcem przymocowana jest do ruchomej części (2) korpusu, gdy styk nieruchomy (4) przymocowany jest bezpośrednio do nieruchomej (1) część korpusu.
Wygięcie membran w jedną lub w drugą stronę
odpowiada stanowi zwarcia lub rozwarcia styków,
a stabilność stanu wygięcia zapewnia element sprężysty (3) ściskający obie części korpusu.
(1 zastrzeżenie)

H01Q

P. 230124

H01S
H02M
G05F

P.230119

11.03.1981

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława.
Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Henryk Madura).
Zasilacz elektrooptycznego modulatora
światła z komórką Pockelsa
Wynalazek
rozwiązuje
zagadnienie
opracowania
zasilacza o prostej konstrukcji, zapewniającego automatyczną zmianę napięcia ćwierćfalowego w funkcji
temperatury kryształu elektrooptycznego.
Zasilacz ma umieszczony w obudowie kryształu
elektrooptycznego komórki Pockelsa (KP), stykający
się z cieczą immersyjną tranzystor (T), którego złącze baza-emiter stanowi czujnik temperatury. Tranzystor ten połączony jest ze wzmacniaczem operacyjnym (W), który reguluje poprzez blok (RN) regulacji
napięcia napięcie przesyłane do przetwornicy wysokiego napięcia (PN), tak że wysokie napięcie na
elektrodach komórki Pockelsa (KP) dostosowane jest
do temperatury kryształu elektrooptycznego, eliminując konieczność termostatowania kryształu.
Zasilacz znajduje zastosowanie w konstrukcji laserów, zwłaszcza laserów pracujących w warunkach
polowych.
(1 zastrzeżenie)

11.03.1981

Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne „Telkom-Telmor", Gdańsk, Polska (Leonard Michalak, Izabella
Kwarciana, Ryszard Fertała).
Sprzęgacz kierunkowy, zwłaszcza do gniazda
abonenckiego anteny zbiorowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostej konstrukcji sprzęgacza kierunkowego, zwłaszcza do gniazda abonenckiego anteny zbiorowej, służą-

H01T

P. 230109

12.03.1981

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Edward
Skowroński, Zygmunt Szranek, Mirosława Kobylińska).

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 19 (229) 1982

Iskiernik do odgromnika zaworowego
prądu przemiennego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
iskiernika do małogabarytowego odgromnika średnich
napiąć.
W iskierniku zastosowano powtarzalne elementy
składane z dwóch zespolonych, cienkościennych elektrod. Elektroda czopowa (1) i elektroda miseczkowa
(4) tworzą dwustronnie pracującą elektrodę iskiernika.
Elektroda miseczkowa (4) jest centrowana za pomocą
występów elektrody czopowej bądź pierścienia wytłoczonego wokół czopu zapłonowego (2).
(3 zastrzeżenia)

H02B

P.236060

T

Złącze transformatorowo-kablowe
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie okapturzenia
złącza
transformatorowo-kablowego
jednożyłowych
kabli elektroenergetycznych średniego napięcia.
Złącze wykonane w postaci dwudzielnego przepustu
wypełnionego olejem silnikowym ma tor prądowy
zawierający w swojej części nieruchomej metalowy
pręt (4) zakończony wewnątrz przepustu (1) tulipanowym stykiem (5). Część ruchomą toru prądowego
stanowi metalowy sworzeń (6) przystosowany z jednego końca do pracy w styku (5), zaś z drugiego końca zaprasowany na obnażonej żyle kabla (7). Wnętrze
przepustu (1) jest zabezpieczone przed wilgocią za
pomocą gumowej uszczelki (9) oraz stożkowej kształtki (11) zachodzącej na polwinitową powłokę (12)
kabla (7).
(1 zastrzeżenie)

P. 228590

Elektroniczny układ zabezpieczający przed złą
kolejnością lub brakiem faz w obwodach
prądu trójfazowego
Wynalazek
rozwiązuje
zagadnienie
zwiększenia
niezawodności działania układu zabezpieczającego.
Układ ma prostownik trójfazowy (D2, D3, D4) połączony na wejściach z dzielnikami napięć fazowych
(Rl do R6) stanowiącymi połączenie każdej z faz
RST z układem dwóch oporników połączonych szeregowo i z 2-tranzystorowym łącznikiem prądu (TI, T2),
a na wyjściu połączony przez diodę Zenera (D5)
z układem formującym przebieg napięcia (T3, T4, R7,
R8, R9) współpracującym z filtrem dolno-przepustowym (RIO, Cl), połączonym z wtórnikiem emiterowym (T5) sterującym przekaźnikiem (Pl) elektromagnetycznym.
(1 zastrzeżenie)

21.04.1982

Zakłady Energetyczne Okręgu Centralnego, Warszawa, Polska (Krzysztof Pohorski).
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18.12.1980

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat-Erg", Jasło,
Polska (Marian Janusz, Michał Gorajski).

H02K
Pierwszeństwo:

P.235047

12.02.1982

13.02.1981 - RFN (nr P 3105318.1)

Siemens Aktiengesellschaft, Monachium, Republika
Federalna Niemiec (Peter Bradler, Hans Fischer, Horst
Paur).
Urządzenie do łączenia
w określony sposób początków
i końców uzwojeń wirnika silnika indukcyjnego
dwusilnikowego napędu elektrycznego
oraz sposób wykonania tego urządzenia
Wyinalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiego urządzenia, które przy maksymalnej niezawodności, szczególnie przy napędach wysokoobrotowych takich jak w automatach pralniczych z dużą
szybkością odwirowywania umożliwiałoby
znacznie
uproszczone a szczególnie w pełni zmechanizowane
wykonywanie punktów połączeniowych pomiędzy poszczególnymi początkami i końcami uzwojeń grup
cewek.
Urządzenie łączące początki i końce uzwojeń grup
cewek uzwojenia silnika indukcyjnego, dwusilnikowego napędu elektrycznego, z umieszczonymi we
wspólnych żłobkach pojedynczego pakietu blach stojana względnie wirnika, uzwojeniem dwubiegunowego silnika uniwersalnego i uzwojeniem indukcyjnego
o większej ilości biegunów, przy czym uzwojenie wirnika silnika indukcyjnego składa się z co najmniej
dwóch grup cewek zawierających każda co najmniej
dwie cewki połączone szeregowo w obwód krótkozwarty w taki sposób, że przy pracy w reżimie silnika uniwersalnego, suma napięć indukowanych w każdej parze cewek jest równa zeru, charakteryzuje się
tym, że dla połączenia par cewek, ma jednej stronie
czołowej wirnika jest umieszczony przewodzący elektrycznie pierścień łączący (S) z hakami (Si, S2, Sa...)
roztawionymi ma jego obwodzie, które dla umożliwienia maszynowego wytwarzania grup cewek przy
pomocy ciągłego drutu nawojowego (13) są kolejno
obejmowane przez końce uzwojeń cewek.
Pierścień łączący (S) jest izolowany i osłonięty
dzieloną kasetą (82), (81) przesuwaną po wale (7) wirnika, ale może być udostępniony na przykład dla
dołączenia doń z zewnątrz przyrządu do sprawdzania uzwojeń.
Sposób wykonania urządzenia do łączenia początków i końców uzwojeń wirnika silnika indukcyjnego
dwusilnikowego napędu elektrycznego polega na tym,
że najpierw nawija się maszynowo uzwojenie silni-
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ka uniwersalnego w wyposażonych w krańcowe tarcze izolacyjne i wykładziny żłobkach pakietu blach
wirnika wtłoczonego na wał wirnika i jednocześnie
łączy się uzwojenie silnika uniwersalnego z komutatorem umieszczonym w pobliżu jednej strony czołowej wirnika, nasuwa się i przytrzymuje wewnętrzną część kasety (81) na wale (7) wirnika na tej
stronie czołowej wirnika, która jest oddalona od komutatora, nasuwa się i przytrzymuje pierścień (S)
łączący na wewnętrznej części kasety (81), zdejmuje
się izolację z kontaktujących drutów nawojowych
i mechanicznie ustala się druty nawojowe na pierścieniu łączącym (S), przez zagniecenie na gorąco
obszaru haków (Si ...S9) pierścienia łączącego (S),
następnie kompletuje się wirnik przez umieszczenie
końców zamykających żłobki, wyważenie i zaizolowanie żywicą czół zezwoju przy zachowaniu blaku
izolacji na pierścieniu łączącym, w dalszej kolejności sprawdza się uzwojenie np. przez dołączenie do
pierścienia łączącego przyrządu do sprawdzania uzwojeń i wreszcie nasuwa się osiowo na wał zewnętrzną część kasety (82) wraz z wirnikiem wentylatora (11), przy jednoczesnym zamknięciu pierścienia
łączącego (S) i ustala się druty nawojowe pomiędzy
pierścieniem łączącym a czołem zezwoju w szczelinie pierścieniowej pierścienia, pomiędzy zewnętrzną
i wewnętrzną częścią kasety.
(15 zastrzeżeń)

H02K

P. 235048

Pierwszeństwo:
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kających do żłobków oraz zaizolowaniu żywicą czół
uzwojenia przeprowadza się kontrolę elektryczną wirnika; w tym celu elektryczny przyrząd kontrolny uzwojenia może być połączony w sposób korzystny
do swobodnie dostępnych haków pierścienia łączącego i do połączonych z nimi końców uzwojenia, po
czym część zewnętrzną kasetową nasuwa się osiowo
wraz z kołem wentylatora, którą okapturza się ochronnie pierścień łączący i izoluje się go, a swobodne druty uzwojeniowe ustala się pomiędzy pierścieniem, a czołem uzwojenia, dla zwiększenia wytrzymałości odśrodkowej.
(14 zastrzeżeń)

H02P

P.235872

08.04.1982

Fabryka Silników Elektrycznych „Tamel", Tarnów,
Polska (Jacek Stach).
Sposób zmniejszania zużycia energii elektrycznej
przez silnik asynchroniczny trójfazowy
i układ do realizacji tego sposobu
Sposób polega na tym, że uzwojenie stojana wykonane na napięcie znamionowe w połączeniu „trójkąt",
przełącza się w „gwiazdę" w momencie gdy silnik
przechodzi do biegu luzem, a przy przejściu do pracy pod obciążeniem, uzwojenia te zostają przełączone w „trójkąt".
Układ ma łącznik (Ł) włączający przy biegu luzem silnika połączenie „gwiazda" za pomocą pierwszego stycznika (IS), a włączający za pomocą drugiego stycznika (2S) połączenie „trójkąt" w momencie
przejścia silnika do pracy pod obciążeniem.
(3 zastrzeżenia)

12.02.1982

13.02.1981 - RFN (nr P 3105300.9)

Siemens Aktiengesellschaft Berlin und München,
Monachium, Republika Federalna
Niemiec
(Peter
Bradler, Hans Fischer, Horst Paur).
Sposób wykonania uzwojenia
elektrycznego napędu dwusilnikowego,
zwłaszcza do pralki automatycznej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiego sposobu, który umożliwiłby uzyskanie prostego wirnika, nawijanego maszynowo oraz o małym
niewyważeniu wirnika obracającego się np. 13000
obr/min.
Sposób polega na tym, że w żłobki pakietu blach
wirnika, zaopatrzonego w tarczę izolacyjną i wykładziny żłobków oraz nasadzonego na wał, nawija się
uzwojenie silnika uniwersalnego i powoduje się jego styk z hakami komutatora, a na stronie czołowej
pakietu blach wirnika, odwróconej od komutatora,
część wewnętrzną kasetową nasadza się na wał oraz
przytrzymuje się na części wewnętrznej kasetowej
pierścień łączący, przeważnie z hakami, których liczba odpowiada co najmniej liczbie par cewek, po czym
uzwojenie silnika indukcyjnego nawija się nieprzerwanym drutem nawojowym maszynowo, zaczynjąc od
pierwszego haka pierścienia łączącego, przy czym
drut uzwojenia owija się w układzie szeregowym cewek, przynależnych do jednej grupy cewek, bez ich
styku z hakami pierścienia łączącego, wokół przestrzennej odległości kątowej, pomiędzy końcem uzwojenia jednej grupy cewek, a początkiem następnej
grupy cewek, a następnie nawija się ten drut wokół haka pierścienia łączącego umieszczonego przeważnie w środku pomiędzy końcem uzwojenia a jego początkiem przez uszczelnienie cieplne usuwa się
w obszarze haków pierścienia łączącego izolację ze
stykających się drutów uzwójeniowych oraz ustala
się
druty
uzwojeniowe
w
tym
obszarze pomiędzy
pierścieniem
łączącym
a
hakami
tego
pierścienia, po
dalszym
skompletowaniu
wirnika, a zwłaszcza po umieszczeniu klinów zamy-

H03K

P.229495

03.02.1981

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
szard Patryn).

(Ry-

Przetwornik sygnałów elektrycznych
Przedmiotem wynalazku jest prosty konstrukcyjnie przetwornik sygnałów elektrycznych, przeznaczony do przekształcania sygnałów elektrycznych na sygnały o kształcie dowolnie wybranej, okresowej funkcji matematycznej, zwłaszcza sinusoidy.
Przetwornik według wynalazku charakteryzuje się
tym, że impulsy elektryczne z generatora (1) sterują
licznik (2) binarny, połączony z wejściem dekodera
(3) połączonego z wejściami sterującymi dowolnie wybranej ilości par bramek (4) elektronicznych, których
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wyjścia są połączone razem, a także przez jeden z
szeregu rezystorów (5) z kondensatorem (6), natomiast
wejścia są dołączone odpowiednio do wejść prostych
i odwróconych wzmacniacza (7), do którego wejścia
doprowadzony jest sygnał modulujący.
1 zastrzeżenie)

P.229950

H03K

02.03.1981

Aleksander Wichrowski, Kielce, Polska (Aleksander
Wichrowski).
Selektor impulsów w zależności od częstotliwości
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
selektora impulsów o prostej konstrukcji, niezawodnego w działaniu.
Selektor zbudowany jest z dwóch bramek typu
NAND (Bl, B2). Na dwa wejścia (WEI, WE2) podawane są sygnały wejściowe o różnych częstotliwościach. Na wyjście (WY) przenoszony jest sygnał
o większej częstotliwości.
(1 zastrzeżenie)

WEi

H03K

P. 229968

03.03.1981

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
nusz Górecki).

(Ja-

Sposób i układ kodowania transmisyjnego
oraz sposób i układ dekodowania transmisyjnego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eliminacji składowej stałej w kodowanym sygnale, uzyskania równomiernego rozkładu gęstości widmowej oraz zapewnienia jednoznacznego odtworzenia sygnału „dane"
w procesie dekodowania.
Sposób kodowania transmisyjnego polega na tym,
że binarnemu sygnałowi „dane" o elementach przyjmujących stan 1 i 0 przyporządkowuje się sygnał,
w którym inicjuje się zmianę stanu w momencie zde-
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kodowania środka każdego elementu 0 w sygnale
„dane" uzyskując sygnał „dane zakodowane różnicowo", w którym z kolei wykrywa się elementy 0, elementy 1 i grupy o parzystej liczbie elementów i występujące po nieparzystej liczbie elementów 0 i generuje się sygnał tak kodowany, że wymuszona w
nim zmiana stanu w odniesieniu do sygnału „dane
zakodowane różnicowo" wypada między elementami
0 oraz w środku elementów i za wyjątkiem ostatniego
elementu w grupie o parzystej liczbie elementów 1,
jeśli pomiędzy poprzednią taką grupą, a następną
znajduje się nieparzysta liczba elementów 0.
Układ kodowania ma koder różnicowy (KR), którego wejście jest połączone ze źródłem sygnału „dane"
(Sa), zaś wyjście jest połączone z wejściem układu
opóźniającego (UO) i z wejściem układu generującego
sygnał modyfikujący (UGSM).
Wyjście układu opóźniającego (UO) jest połączone
również z wejściem układu generującego sygnał modyfikujący (UGSM) i jednocześnie z wejściem kodera
Millera (KM), przy czym wejścia zegarowe wszystkich wymienionych układów (KR, UO, KM, UGSM)
są połączone ze źródłem podstawy czasu (Szg) dla
elementów nadawanych w sygnale „dane", a ponadto wyjście kodera Millera (KM) i wyjście układu
generującego sygnał modyfikujący (UGSM) są dołączone do wejść sumatora modulo 2 (SM), na wyjściu
którego jest uzyskiwany sygnał zakodowany (S za k)Sposób dekodowania transmisyjnego polega na
tym, że w odebranym sygnale podlegającym dekodowaniu po jego wzmocnieniu i ograniczeniu, wykrywa
się elementy o czasie trwania dwa i pół oraz trzy
razy dłuższym od odstępu jednostkowego T modulacji
1 odwraca się fazę o 180° tych elementów po czasie T,
a następnie tak ukształtowany sygnał sumuje się
modulo 2 z takim samym sygnałem ale opóźnionym
0 czas T i elementy tego sygnału traktuje się jak
duobity stanowiące kryterium podczas dekodowania
dla uzyskania sygnału „dane" według takiego przyporządkowania, że dla duobitu 11 generuje się w
sygnale „dane" element 1, dla duobitu 01 lub 10 generuje się element 0, zaś przy detekcji duobitu 00
zmienia się fazę elementowej podstawy czasu o 180",
przy czym podczas dekodowania jako przebieg zegarowy wykorzystuje się sygnał podstawy czasu o podwójnej częstotliwości w stosunku do częstotliwości
elementowej
podstawy
czasu
synchronizowanej
wzmocnionym i ograniczonym sygnałem odebranym.
Układ dekodowania ma dekoder wstępny (DW), dekoder różnicowy (DR) oraz układ odtwarzania podstawy czasu o podwójnej częstotliwości w stosunku
do częstotliwości podstawy czasu (U2 fbit) połączone
tak, że wejście dekodera wstępnego (DW) i układu
odtwarzania podstawy czasu (U2 fbit) są połączone ze
źródłem dostarczającym wzmocniony i ograniczony
sygnał odebrany (SOd)> zaś wyjście dekodera wstępnego (DW) jest połączone z wejściem dekodera różnicowego (DR), na którego wyjście „dane zdekodowane" (Sdz) i elementowa podstawa czasu (Sfbit) dla
elementów odbieranych są połączone z ujściem danych, a wejścia zegarowe dekodera wstępnego (DW)
1 dekodera różnicowego (DR) są połączone z wyjściem
układu odtwarzania podstawy czasu (U2 fbit)(4 zastrzeżenia)
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H03K

P. 230024

Nr 19 (229) 1982

04.03.1981

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Piotr Wójcik).
Układ do wyznaczania różnicy ilości impulsów
dwóch ciągów impulsów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu charakteryzującego się większą szybkością
działania w stosunku do rozwiązań znanych dotychczas oraz dużą niezawodnością.
Układ zawiera licznik (L) zbudowany ze scalonych
synchronicznych liczników rewersyjnych z jednym
wejściem impulsów zliczanych i jednym wejściem
sterującym kierunkiem zliczania. Wyjście pożyczki
(RC) najstarszej pozycji licznika (L), na którym pojawia się impuls w chwili zerowania _się stanu licznika (L) połączone jest z wejściem (Š) przerzutnika
asynchronicznego (PA) typu ŘŠ Wyjście zanegowania
(Q) tego przerzutnika dołączone jest poprzez dwuwejściową bramkę (B) do wejścia (UP/DOWN) sterującego kierunkiem liczenia licznika (L).
Impulsy zerujące podawane na wejście (Z) układu
doprowadzone są do wejścia (LOAD) sterującego
wpisywaniem stanu początkowego licznika (L) oraz
do wejścia (Ř) przerzutnika asynchronicznego (PA),
przy czym do wejść informacyjnych, przez które wpisuje się dowolny stan początkowy doprowadzone są
na stałe sygnały „O" logiczne.
Ciągi zliczanych impulsów doprowadzane są kolejno
do wejścia (W) połączone z wejściem zegarowym (Cl)
licznika (L), przy czym do wejścia sterującego (WS)
połączonego z wejściem bramki (B) doprowadzany
jest sygnał logiczny „0" gdy na wejście (W) podaje
się pierwszy ciąg impulsów wejściowych, natomiast
gdy na wejście (W) podawany jest drugi ciąg impulsów wejściowych to do wejścia sterującego (WS) doprowadza się sygnał logiczny „1".
(2 zastrzeżenia)

H04H

P. 230131

12.03.1981

Kombinat Metalurgiczny Huta Katowice, Dąbrowa
Górnicza, Polska (Andrzej Molenda).

rgj

H04M

P. 229991

04.03.1981

Państwowe Zakłady Teletransmisyjne ,,TELKOM-PZT", Warszawa, Polska (Piotr Błędziński).
Sposób włączania urządzeń w linię telekomunikacyjną
dwutorową i układ do realizacji tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu i układu, umożliwiających włączanie urządzenia
obsługiwanego w dowolnym miejscu linii, zwłaszcza
w systemach łączności drogowej.
Sposób włączania urządzeń w linię telekomunikacyjną dwutorową, gdzie jeden tor służy do rozsyłania
informacji od jednego urządzenia obsługiwanego do
wielu urządzeń nieobsługiwanych, a drugi do zbierania informacji pochodzących z wielu urządzeń nieobsługiwanych w jednym urządzeniu obsługiwanym,
charakteryzuje się tym, że urządzenie obsługiwane (O)
o impedancjach wejściowej i wyjściowej widzianych
od strony linii znacznie mniejszych od impedancji falowej toru (Zf) włącza się w tor szeregowo, urządzenia nieobsługiwane (1, n) o impedancji falowej włącza się na krańcach toru, a pozostałe urządzenia nieobsługiwane o impedancji znacznie większej od impedancji falowej toru włącza się równolegle do toru.
Układ charakteryzuje się tym, że transformatory
liniowe w urządzeniu obsługiwanym mają po trzy
uzwojenia, dwa po stronie liniowej i jedno po stronie stacyjnej, przy czym każde z uzwojeń strony
liniowej włączone jest szeregowo w jedną z żył toru.
(2 zastrzeżenia)

Sterownik do radiotelefonów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia korzystania z jednego radiotelefonu wielu użytkownikom. Sterownik łączący radiotelefon w układzie simpleksowym z manipulatorami, charakteryzuje się tym,
że składa się z członów programowych (Ai....An) i
członu wykonawczego (B). Każdy z członów programowych (Ai) zawiera układ wejściowy z transformatorem symetrycznym (TRi), elektroniczny przełącznik,
który stanowią tranzystor (T i ), dioda oddzielająca (di)
i dioda Zenera (DZi), układ tłumiący wyposażony
w linię tłumiącą (RCi) oraz układ sygnalizacyjny (4)
wyposażony w tranzystor (TSi) z zespołem diod deszyfrujących (Di).
Człon wykonawczy (B) zawiera układ tranzystorowy podłączany do przekaźników wykonawczych.
Do łączności między manipulatorami, a radiotelefonem poprzez sterownik wystarczą dwa przewody, a
odległość między użytkownikami, a radiotelefonem
ograniczona jest wyłącznie tłumiennością linii.
(3 zastrzeżenia)

H04N

P.235099

16.02.1982

Pierwszeństwo: 16.02.1981 - Wielka Brytania
(nr 8104750)
RCA Corporation, Nowy Jork, St. Zjedn. Am. (Peter Eduard Haferl).
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Układ odchylający regulowany
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania re~
gulowanego układiu odchylającego, przeznaczonego do
przeciwsobnego zasilacza mocy odbiornika telewizyjnego.
W układzie generator odchylający (60) odbiornika
telewizyjnego jest dołączony do uzwojenia odchylającego (LH) dla wytwarzania prądu wybierania podczas okresu odchylania. Cewka indukcyjna (Li) i kondensator (C5) tworzą drugi obwód rezonansowy, który jest dołączony do obwodu rezonansowego (50) powrotu.
Układ przełączający (Si, S2) jest dołączony do źródła
(24) i do drugiego obwodu rezonansowego.
(14 zastrzeżeń)
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II. WZORY UŻYTKOWE
Dział A
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A01C

W. 67723

07.12.1981

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Marian Wargocki,
Zdzisław Janukowicz, Krzysztof Kośmider, Piotr Zasiewski).

z ciągnika i koło pasowe (5) przekładni pasowej klinowej, napędzającej pompy próżniowe (2). Przewody
wlotowe (6) pomp próżniowych (2) połączone są z instalacją podciśnieniową dojarki. Całość zawieszona
jest na ciągniku trójpunktowo, za pomocą dwóch czopów (7) i ściągacza (8).
(1 zastrzeżenie)

Dozownik zaworowy do zaprawiarek
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie takiego
dozownika, który cechowałby się dużą niezawodnością
działania przy różnych gęstościach zawiesin.
Dozownik jest wyposażony w samozamykający zawór klapkowy (1) otwierany za pomocą popychacza
(2) współdziałającego z krzywką (4) zamocowaną na
wspólnym ramieniu (6) z czerpakiem (7).
Dozownik zaworowy przeznaczony jest do maszyn
zaprawiających nasiona na mokro.
(1 zastrzeżenie)

A47B

W. 67213

19.08.1981

Zakład Usług Technicznych przy Regionalnym
Związku Spółdzielni Inwalidów, Olsztyn, Polska (Herbert Kaczmarek, Kazimierz Czartoryjski, Andrzej
Woś).
Biurko młodzieżowe
z wysuwanym blatem roboczym
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego biurka, które mogłoby spełniać funkcje
biurka i szafki oraz zajmowałoby mało miejsca.
Biurko ma blat roboczy w postaci prostokątnej płyty roboczej (1) z zamocowaną na stałe do jej węższego boku płytą podpory (2) o wysokości równej wysokości szafki (4), usztywnioną po obu stronach li-

A01J

W. 67393

01.10.1981

Kętrzyńskie Przedsiębiorstwo Mechanizacji Rolnictwa, Biedaszki, Polska (Jan Steiner, Jan Stepaniuk,
Kazimierz Szerszeń).
Próżniowa przystawka ciągnikowa
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie takiej
przystawki zawieszanej na ciągniku, która umożliwiałaby prowadzenie mechanicznego udoju krów w wypadku zaniku prądu elektrycznego.
Próżniowa przystawka składa się z ramy (1), na
której umieszczone są pompy próżniowe (2), głowica (3) wału przegubowego (4) przenoszącego napęd
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stwami bocznymi (3) ograniczającymi przesuw płyty
roboczej (1) tylko wzdłuż powierzchni górnej szafki
(4), na której spoczywa płyta robocza (1).
(1 zastrzeżenie)
W. 67736

A47J

09.12.1981

Danuta Klechniowska, Warszawa, Polska
Klechniowska).

(Danuta

Wieszak
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie takiego
wieszaka, w którym istnieje możliwość przemieszczania zaczepów przytrzymujących garderobę.
Wieszak stanowi listwa (1), po środku której zamocowany-*jest uchwyt (2), a po bokach osadzone są ruchome zaczepy (3 i 4) posiadające otwory w bocznych
ściankach. Listwa (1) na krawędziach ma ograniczniki (6 i 7*).
(1 zastrzeżenie)

są połączone wzajemnie za pomocą przegubów obrotowych, według wzoru charakteryzuje się tym, że
każdy z segmentów (1) zawiera u podstawy po cztery
gniazda cylindryczne (2), w które są osadzane na
wcisk występy spodów, a ponadto na jednym ze
skośnych boków (11) każdego segmentu (1) jest wykonany otwór owalny (10), służący do swobodnego
przemieszczania w nim sworznia (6) przegubu obrotowego, zespolonego ze ścianką (8) sąsiedniego segmentu (1).
Symetrycznie względem tego otworu (10) są wykonane cztery gniazda stożkowe (15), współdziałające
zatrzaskowo z występami (16), usytuowanymi na zewnętrznych ściankach (10) tych segmentów (1), przy
czym wspomniany uprzednio sworzeń (6) przegubu
obrotowego zawiera płaski łeb (12) utrzymujący ugiętą
sprężynkę śrubową (13), wspartą z drugiej strony
o podkładkę (14).
(1 zastrzeżenie)

A63F
W. 67746

A47K
Ryszard
Klauzo).

Klauzo,

Warszawa,

Polska

Andrzej Stachowski, Daniel Polak, Kraków, Polska (Andrzej Stachowski, Daniel Polak).

(Ryszard

Układanka logiczna

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie prostego
i wygodnego w użyciu uchwytu do rolki
papieru
toaletowego, ręcznika papierowego lub papieru śniadaniowego.
Uchwyt do rolki papieru składa się z pionowego
oparcia (1) mocowanego do ściany, z poziomej półki
(2) łączącej się pod kątem prostym z oparciem (1),
z wsporników (3), z uszek (4) łączących się z oparciem (1) a służących do zawieszenia uchwytu oraz
z pionowego kółka (5) łączącego się z półką (2) przy
pomocy wkręta (6) przechodzącego przez otwór (7)
w półce (2).
..
■ (2 zastrzeżenia)

W. 67730

09.12.1931

11.12.1981

Uchwyt do rolki, papieru

A63F

W. 67738

Układanka logiczna służy jako przenośna, obrotowa
gra logiczna o dających się przemieszczać znakowanych żetonach.
Układanka logiczna ma pokrywę (1) i podstawę (2),
mające na swych obwodach rowki (6) dla żetonów (4)
i umieszczony między nimi co najmniej jeden krążek
(3) mający na swoim obwodzie prowadnice (5) dla
żetonów (4), przy czym elementy (1), (2), (3) stykają
się ze sobą i są względem siebie obracalne. Prowadnice (5) i rowki (6) są umieszczone równomiernie na
obwodach elementów (1), (2), (3).
Układanka jako całość jest częścią przyboru do pisania (7).
:
(1 zastrzeżenie)

09.12.1981

Bernard Kołecki, Warszawa, Polska (Bernard Kołecki).
Wężowa układanka przestrzenna
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia użyteczności i trwałości konstrukcji.
Układanka przestrzenna zestawiona z szeregu segmentów klinowych, które na swych skośnych bokach

A63H

W. 67733

08.12.1981

Bogusław Ruszkiewicz, Kraków, Polska (Bogusław
Ruszkiewicz).
Zabawkowy zestaw konstrukcyjny
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwienia prostego łączenia elementów składowych zestawu
przy zapewnieniu dużej ilości kombinacji.
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Zabawkowy zestaw konstrukcyjny, przeznaczony do
budowy różnych zabawek jak samochody, samoloty,
wiatraki i inne zabawki statyczne lub ruchome, składa się z prętów łączników (1, 2, 3, 5, 6) o przekroju
okrągłym, mających na
swoich końcach
nacięcia
wzdłużne, tulejek łącznych kątowych, tulejek łącznych kątowych dwustronnych, krążków konstrukcyjnych dużych (17), i małych, kółek linowych, tulejek
końcowych i skrzydełek (8), przy czym średnice prętów łączników (1), (2), (4), (5), (6) są nieznacznie większe od otworów łącznych (11) w pozostałych elementach.
(6 zastrzeżeń)
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Zabawka jest wyposażona w korpus (1), wewnątrz
którego osadzony jest napędowy mechanizm (2) oraz
dwa koła, przy czym na napędowej ośce (4) osadzone
są i przesunięte względem siebie o 180° elementy
(5 i 6), pod którymi usytuowane są wahliwie listewki
od spodu ze zgrubieniem (11 i 12), a od góry wyposażone w kanały (7 i 8).
(1 zastrzeżenie)

W. 67354

A 61M

25.09.1981

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice, Polska, Górniczy Zespół Opieki Zdrowotnej, Katowice,
Polska (Zygmunt Antoszewski, Jan Potempa, Zdzisław Gabryś, Janusz Maszewski, Eugeniusz Tyrka,
Czesław Kuczmierczyk, Przemysław Iwanowski).
Maseczka reanimacyjna

A63H

W. 67735

Wojciech Bitschan,
Bitschan).

Warszawa,

09.12.1981
Polska

(Wojciech

Zabawka w postaci helikoptera
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji umożliwiającej wykonywanie przez
zabawkę skrętów bez dodatkowych czynności ze strony użytkownika.

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostej konstrukcji o małych wymiarach i łatwej w
użyciu.
Maseczka reanimacyjna wykonana z tworzywa
sztucznego według wzoru ma ustnik o przekroju kołowym, składający się z dwóch części, pomiędzy którymi znajduje się serwetka foliowa (3) z jednym
okrągłym otworem (6) usytuowanym w osi podłużnej
ustnika i trzema otworami mniejszymi (9) przy jego
wewnętrznym obrzeżu.
Część przednia (1) ustnika jest uprofilowana dla
dobrego przylegania ust i ma trzy okrągłe otwory
wlotu powietrza (7), oraz trzy kołki (5) do mocowania
z częścią tylną (2) składającą się na obwodzie wewnętrznym z trzech występów (4) z otworami (8),
służącą do zainstalowania kołków (5) przez zaciśnięcie.
(1 zastrzeżenie)

Dział B
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE: TRANSPORT
B01D

W. 67641

18.11.1981

Świdnicka
Fabryka
Urządzeń
Przemysłowych,
Świdnica, Polska (Józef Olchawa, Andrzej Czuk, Ryszard Lech).
Poziomy filtr ciśnieniowy płytowy
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie usprawnienia okresowego usuwania z filtru błota filtracyjnego.
Filtr ciśnieniowy według wzoru użytkowego posiada
poziomy korpus rurowy (1) i wsuwany zespół filtrujący złożony z poprzecznych płyt filtracyjnych (3) połączonych z kolektorem zbiorczym (4).
Od wewnątrz do przydennej części korpusu (1),
ponad otworami spustowymi, przylegają wzdłużne kanały powietrzne (9) wyposażone na całej długości
w dysze (10) skierowane ku dołowi, stycznie do dna.
Do rurociągu (11) zasilającego kanały powietrzne
(9) doprowadzona jest dodatkowo, za pośrednictwem
zaworu odcinającego (14), instalacja cieczy płuczącej (15).
(2 zastrzeżenia)

Nr 19 (229) 1982

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
W. 67720

03.12.1981

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury i Urządzeń Komunalnych „Powogaz", Poznań, Polska (Leszek Bzdąga, Aleksander Patalas, Edmund Gajowy,
Stanisław Smoczyk).
Odparowalnik substancji płynnych zwłaszcza chloru
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszczenia konstrukcji odparowalnika substancji płynnych.
Odparowalnik substancji płynnych zwłaszcza chloru
zawierający zbiornik z medium grzejnym, w którym
umieszczone jest naczynie wewnętrzne (2), w którego
górnej części osadzone jest szczelnie wkładka (3) w
kształcie, cylindra posiadająca na zewnętrznej ścianie
rowek (4) w postaci linii śrubowej tworzący razem
ze ścianą naczynia wewnętrznego (2) kanał o wylocie
połączonym z przewodem (5) odprowadzającym parę.
(1 zastrzeżenie)

Urządzenie do oddzielania lutu cynowego
od drobnych wiórów stalowych
Urządzenie według wzoru użytkowego rozwiązuje
zagadnienie zwiększenia efektywności oddzielania lutu
od drobnych wiórów stalowych, powstałych przy
obróbce skrawaniem połączeń lutowanych.
Urządzenie posiada napędzane silnikiem (6) wrzeciono (4), na którego kołnierzu (7) osadzony jest bęben
(9) ze stożkowp rozszerzającą się ku górze ścianką
obwodową (10) i środkowym wspornikiem (11). Na
wsporniku (11) osadzona jest osłona (14), umieszczona
krawędzią swego kołnierza (16) wewnątrz kolistej rynny (17), mocowanej poprzez podpórki (19) do płyty (1)
stojaka (2). Do płyty (1) przymocowane są także podpórki (20), podtrzymujące palnik gazowy (21), umieszczony pod dnem bębna (9).
(1 zastrzeżenie)

B07B

B01D

W. 67747

09.12.1981

Huta im. M. Buczka, Sosnowiec, Polska (Rotko Marek, Grabowski Stanisław).
Wkładka filtracyjna
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia
dokładności filtrowania oleju przy napełnianiu układów hydraulicznych.
Przedmiotem wzoru użytkowego jest wkładka filtracyjna oleju do układów hydrauliki siłowej.
Wkładka filtracyjna według wzoru składa się z siatki (1) o nominale oczek 30 |x m wykonanej ze stopu
m-osiężno-fosforo-brązowego na której od strony górnej i dolnej ułożone są warstwy stilonu elastycznego
(2) utrzymywane w stanie złożenia za pomocą obrzeżnego gumowego pierścienia uszczelniającego (3).
(1 zastrzeżenie)

B07B

W. 67685

25.11.1981

„AGRO MET-ARCHIMEDES" Fabryka Maszyn Rolniczych, Wrocław, Polska (Andrzej Furmanek, Michał
Korzyński, Grażyna Lityńska).
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W. 67705

30.11.1981

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kraków, Polska (Tadeusz Szymbara, Jan Szymakowski,
Jerzy Potocki).
Sito wibracyjne do oczyszczania płuczki wiertniczej
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wydłużenia
bezawaryjnego czasu eksploatacji sita.
Sito wibracyjne do oczyszczania płuczki wiertniczej
według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym,
że posiada zespół urządzeń do regulacji amplitudy
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drgań składający się z kołnierza mimośrodowego (5),
tarczy nośnej (4), wału pędnego (1) oraz z dwusegmentowego obciążnika (10a, 10b) rozłącznie osadzonego na
obwodzie tarczy (4) i kołnierza (5).
(2 zastrzeżenia)
B21B

W. 67727

07.12.1981

Fabryka Samochodów Ciężarowych im. Feliksa
Dzierżyńskiego, Starachowice, Polska (Henryk Witkowski, Ryszard Siedlak).
Kieł tokarski przesuwny z blokadą
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej
konstrukcji kła tokarskiego, osadzonego we wrzecionie tokarki, który pozwala na stałe ustalenie położenia obrabianego przedmiotu przez co znacznie wzrasta dokładność obróbki.
Trzon (1) kła wyposażony jest w nakrętkę (3), która ma czołowy występ (4) usytuowany od strony tulei
(2). Tuleja (2) zaopatrzona jest w zaskok (6) wykonany na jej powierzchni czołowej:
Współpracujące powierzchnie robocze występu (4)
i zaskoku (6) przebiegają śrubowo.

B21D
B21C

W. 67734

Prostownica do prętów stalowych
o wysokich wytrzymałościach

Wzór rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia masy odcinanego denka oraz jego grubości przez co możliwe
jest zmniejszenie siły koniecznej do przebicia dna.
Główka wypychacza ma na powierzchni czołowej (1)
występ (2) usytuowany centrycznie.
Występ ma
kształt stożka ściętego, którego większa podstawa (3)
leży na powierzchni czołowej (1) główki (4) wypychacza, przy czym średnica podstawy większej (3)
występu (2) nie może być większa od średnicy (5)
wytłaczanej tulei (6).
(1 zastrzeżenie)

B23C

W. 67724

08.12.1981

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego, Łomianki, Polska (Wacław Chmielewski, Antoni
Osuch).
Urządzenie do frezowania złącz zakładkowych

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skonstruowania prostownicy o mechanicznej nastawie jednocześnie całego rzędu rolek ruchomych.
Prostownica ma górny rząd prostujących rolek (1)
umieszczony w ruchomej trawersie (4). Trawersa (4)
za pomocą dwóch śrubowych mechanizmów (5) może
być ustawiana równolegle lub pod kątem względem
dolnego rzędu rolek (1). Trawersa (4) ma ponadto
sprężynowy lub hydrauliczny wyważający mechanizm (7).
(1 zastrzeżenie)

W. 67718

Główka wypychacza matrycy
do frezowania tulei,
zwłaszcza do produkcji rur bez szwu

08.12.1981

Biuro Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych
„Hutmaszprojekt", Katowice, Polska (Czesław Wąsowski, Jan Piskoń).

B21J
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03.12.1981

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich, Opole, Polska (Jan Tarasek).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej konstrukcji urządzenia, która umożliwia wykonanie w jednym cyklu złącza, zakładkowego, z jednym
względnie dwoma wcięciami środkowymi, w wielkowymiarowych elementach drewnianych stosowanych
w budownictwie.
Urządzenie wyposażone jest w górną i dolną głowicę do frezowania rowków trapezowych oraz głowice poziome do frezowania wcięć środkowych.
W poziomej osi głowicy (6) do frezowania wcięcia
środkowego usytuowana jest głowica (7) do frezowania przeciwległego wcięcia środkowego, a silnik (3)
tej głowicy umieszczony jest na płycie suportowej (10)
osadzonej pionowo przesuwnie w prowadnicach kolumny (11) i połączonej z teleskopami sprężynowymi (12). Dolna część płyty suportowej (10) połączona
jest z przegubową dźwignią (13) przesuwającą płytę
suportową w górne lub w dolne położenie.
Urządzenie ma poziomo przesuwny stół z zespołem
zaciskowym do podawania i wycofywania obrabianego elementu ze strefy obróbczej.
(2 zastrzeżenia)
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B23K

W. 67452

09.10.1981

Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego,
Kraków, Polska (Stanisław Ptasiński, Rafał Grohs).
Frez z ostrzami z węglików spiekanych
do obróbki materiałów obuwniczych
Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania freza,
który charakteryzowałby się dużą stabilnością połączenia płytki z węglików spiekanych z korpusem
oraz zwiększoną trwałością ostrzy.
Frez składa się z korpusu stalowego (6), płytek
z węglików spiekanych (2), kształtek miedzianych (4)
oraz z pomocniczych cylindrycznych wkładów węglowych (3, 5) i pierścienia stalowego (1), który spina
wszystkie części freza.
(3 zastrzeżenia)
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z dwóch krzywek (9), dwóch elementów kół zębatych
(10) i (11) o nierównej liczbie zębów, osadzonych na
wspólnym wałku (8), zazębiających się okresowo z poziomym kołem stożkowym (12) osadzonym na pionowym czopie (13), którego dolny koniec (15) jest uchwytem dla wrzeciona kurka.
(2 zastrzeżenia)
B25B

W. 67726

07.12.1981

Poznańskie Zakłady Opon Samochodowych „STOMIL", Poznań, Polska (Paweł Giżewski, Bronisław
Kopnicki, Henryk Mostowiak).
Urządzenie do otwierania metalowych beczek,
zwłaszcza beczek napełnionych surowcami
w stanie stałym
Celem wzoru jest opracowanie urządzenia umożliwiającego zmechanizowanie czynności rozładowywania beczek metalowych.
Urządzenie według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że ma ramową konstrukcję nośną (1)
zbudowaną z czterech słupków (2) z zaczepami (3),
ażurowego podestu (4), metalowego podjazdu (5), poziomej ruchomej ramy (6) z dwoma rurowymi prowadnicami (7) oraz mechanizm obrotu (8) i mechanizm tnący (13) zamocowany przesuwnie na prowadnicach (7).
Mechanizm obrotu (8) składa się z dwóch gumowych wałków (9) zakończonych z jednej strony oporowymi kołnierzami (10), przekładni łańcuchowej (11)
i motoreduktora (12).
Mechanizm tnący (13) umieszczony jest w przesuwnym wózku (14) zawieszonym za pomocą układu czterech podwójnych rolek (15) na prowadnicach (7).
(5 zastrzeżeń)

B24B
W. 67713
01.12.1981
Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego „PEKTOWIN", Jasło, Polska (Jan Sędłak).
Urządzenie docierające kurki
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji urządzenia do docierania kurków stożkowych
jedno i wielodrożnych do mediów ciekłych i gazowych posiadającego kilka stanowisk, docierania umożliwiającego pracę na jednym stanowisku bez uruchamiania pozostałych.
Urządzenie ma zespół napędzający, składający się

B25B
F16D

W. 67739

09.12.1981

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-MIELEC", Mielec, Polska (Piotr Grabski, Stanisław Karaś).
Wkrętak graniczny
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji wkrętaka granicznego, który posiada
dokładną regulację przenoszonego momentu obrotowego.
Pomiędzy płaszczyznami dolnej części sprzęgła przeciążeniowego (3) i górnej części sprzęgła przeciążeniowego (5) znajdują się kulki łożyskowe (10) we wgłębieniach, normujące warunki tarcia przy przenoszeniu momentu obrotowego.
(1 zastrzeżenie)
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B25F

W. 67635

Szczypce z ostrzami środkowymi odgięte

16.11.1981

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych „MERA-POLTIK", Łódź, Polska
(Roman Zorga, Mirosław Kęsicki, Krzysztof Szemberg).
Przyrząd do ustawienia wkładek
za pomocą przymiarów w płycie chwytnej
prostokątnego uchwytu elektromagnetycznego
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie usprawnienia ustawiania wkładek za pomocą przymiarów w płycie chwytnej prostokątnego uchwytu elektromagnetycznego.
Przyrząd do ustawiania wkładek jest wykonany
z pręta (1), którego jeden koniec zagięty pod kątem
prostym jest zakończony zaciskiem (2), w którym^
umieszcza się przymiar. Na prosty odcinek pręta jesť
nałożona przesuwna tulejka (3) z łącznikiem (4) zakończonym drugim zaciskiem (2), w którym umieszcza
się drugi przymiar. Tulejka jest zaciskana na pręcie
za pomocą wkrętu korzystnie w postaci klucza typu
„T". Na prosty odcinek pręta jest też nałożona przesuwna rękojeść (8), która w otworze przelotowym posiada zamocowaną wygiętą sprężynę płaską, której
końce przylegają do ścianki otworu. Pręt oraz otwór
przelotowy posiadają przekrój korzystnie czworokątny.
(4 zastrzeżenia)
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Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszczenia i potanienia technologii wykonania szczypiec do
przecinania drutu. Szczypce do cięcia drutu z ostrzami środkowymi odgiętymi według wzoru charakteryzują się technologią wykonania opartą na wykrawaniu ramion (1) szczypiec z blachy oraz tym, że pomiędzy rękojeściami zaopatrzonymi w nakładki (6)
jest umieszczona sprężyna (5) zwinięta z drutu, której końce są osadzone w otworach (4) rękojeści (1).
Płaszczyzny tnące części roboczej szczypiec są odchylone o około 30° od płaszczyzny symetrii szczypiec.
(1 zastrzeżenie)

B29F

W. 67638

18.11.1981

Centralne Laboratorium Przemysłu Artykułów Technicznych i Galanteryjnych, Łódź, Polska (Zdzisław
Kazimierczak, Grzegorz Chlebny, Stefan Lewicki).
Wstawka z gniazdem formującym
do formy wtryskowej
Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia trwałości
wstawki i dzięki temu możliwości uzyskania zwielokrotnienia ilości wtrysków tworzywa sztucznego do
gniazda formującego.
Wstawka ma wykonane w płaskiej ścianie (4) półkoliste wybranie (6) oddzielone za pomocą przegrody (1) od podłużnego wybrania (3). Przegroda (1) ma
prostopadłą ściankę (2) od strony wybrania podłużnego oraz ściankę (5) wklęsłą od strony wybrania półkolistego.
(1 zastrzeżenie)
B26B

W. 67688

24.11.1981

Kombinat Narzędzi Gospodarczych, Zakład Wiodący, Sułkowice, Polska (Jan Boczkaja).
Szczypce z ostrzami środkowymi
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszczenia i potanienia technologii wykonania szczypiec do
przecinania drutu.
Szczypce z ostrzami środkowymi do cięcia drutu
według wzoru charakteryzują się technologią wykonania opartą na wykrawaniu ramion (1) szczypiec z
blachy oraz tym, że pomiędzy rękojeściami szczypiec
jest umieszczona sprężyna (5) zawinięta z drutu w conajmniej jeden pełny zwój i mająca odgięte końcówki osadzone w otworach (4) rękojeści (1).
(1 zastrzeżenie)

B26B

W. 67689

24.11.1981

Kombinat Narzędzi Gospodarczych, Zakład Wiodący, Sułkowice, Polska (Jan Boczkaja, Stanisław Łabędź).

B30B

W. 67751

11.12.1981

Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, Polska
(Halina Kozłowska, Ryszard Zadernowski, Krzysztof
Słowiński).
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Prasa hydrauliczna do wyciskania oleju
z nasion roślin oleistych,
zwłaszcza rzepaku
Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia szybkości
i uproszczenia procesu wyciskania oraz uproszczenia
konstrukcji prasy umożliwiającej szybkie rozmontowanie i wymycie poszczególnych części przed następnym tłoczeniem.
Prasa posiadająca podnośnik hydrauliczny z umieszczonym na nim urządzeniem tłoczącym, składającym
się z cylindra z nawierconymi w dolnej części otworami, wewnątrz którego znajduje się tłok zbudowany
z głowicy i tłoczyska, według wzoru charakteryzuje
się tym, że czoło głowicy (12) tłoka jest wklęsłe, a
głowica (12) ma wgłębienie (15), w którym umieszczona jest uszczelka (16).
(1 zastrzeżenie)

B65D
B41J

W. 67729

07.12.1981

Maciej Chmielnik, Pozinań oraz Franciszek Kulpa,
Plewiska, Polska (Maciej Chmielnik, Franciszek
Kulpa).
Obudowa pieczęci
Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania obudowy wygodnej w użyciu i zabezpieczającej pieczęć
przed zabrudzeniem. Obudowa pieczęci zawiera cylindryczny korpus (1) połączony rozłącznie z pierścieniem przesuwnym (4). Wewnątrz korpusu (1) osadzona jest płytka (2) z gumką stempla (3).
Korpus (1) ma kołnierz (8), za pomocą którego łączy się z zaczepami pierścienia (4). Ponadto obudowa
wyposażona jest w ochraniacz (6).
(2 zastrzeżenia)

B65D

W. 67836

08.04.1981

Zakład Produktów Aromatycznych i Zapachowych
„Inter-Fragrances" Poznań, Polska (Waldemar Rojewski).
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Butelka

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania takiej butelki, która spełniałaby wszystkie wymagania
użytkowe dla aromatycznych i zapachowych specyfików.
Butelka, zwłaszcza na produkty aromatyczne i zapachowe o kształcie cylindrycznym z szyjką, charakteryzuje się tym, że część cylindryczna (1) o krawędziach zaokrąglonych po łuku ma u dołu podstawę
(2) stanowiącą wklęsły pierścień, a górą przechodzi
poprzez pierścieniowe przewężenie (3) o średnicy
zewnętrznej mniejszej od 2/3 średnicy zewnętrznej
części cylindrycznej (1) w szyjkę (4) o kształcie ściętego stożka z hiperbolicznymi tworzącymi, której
górna część zakończona jest oporowym pierścieniem
w kształcie kołnierza (5), powyżej którego umiejscowiona jest nagwintowana główka (6) butelki, a na
szyjce (4) jest umieszczone ucho (7) jako uchwyt o
kształcie zbliżonym do dużej litery „D".
(1 zastrzeżenie)

B65G
B22D

W.67745

Przedsiębiorstwo Projektowania
Odlewni „PRODLEW", Warszawa,
Ciszkowski).

11.12.1981
i Wyposażania
Polska (Witold

Etażerka przejezdna,
zwłaszcza do rdzeni odlewniczych
Etażerka składa się z dwóch ścian nośnych (1) osadzonych w ramie (2) wyposażonej w dwie pary kół
jezdnych (3) i samonastawnych w kierunku jazdy
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oraz jest wyposażona w ruchome półki (5) osadzone
obrotowo między ścianami nośnymi (1). Każda z półek (5) może być unieruchamiana w trzech pozycjach:
pionowej, poziomej i pod kątem. Do unieruchamiania półki w ipozycji pod ikątem służą rygle dźwigniowe z przeciwciężarem (8) a w pozycji pionowej rygle kołowe (7).
Etażerka przejezdna z ruchomymi półkami przeznaczona jest zwłaszcza do transportu i składowania rdzeni odlewniczych, szczególnie przydatna w
przypadku dużych i ciężkich rdzeni wymagających
podnoszenia urządzeniami dźwigowymi.
(1 zastrzeżenie)
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jest wał (22). Wał napędzany jest silnikiem elektrycznym (2) poprzez przekładnię pasową (3, 4, 5) i przekładnię zębatą (8, 7). Na swobodnym końcu wału (22)
zamontowane są rozpierające szczęki (23) mocujące
krąg rozwijanej blachy.
Urządzenie wyposażone jest w hamulec rozwijanego kręgu.
(3 zastrzeżenia)
B66C
B65J

W. 67743

11.12.1981

Warmińska Fabryka Maszyn Rolniczych „AGROMET-WARFAMA", Dobre Miasto, Polska (Jerzy Sołtysiak, Jan Rosołowski Zygmunt Stefániák).
Chwytak hydrauliczny

B65H

W. 67719

03.12.1981

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych, Dębica, Polska
(Stanisław Kula, Edward Krzystyniak).
Urządzenie do rozwijania kręgów blachy
Wzór rozwiązuje zagadnienie mechanicznego rozwijania kręgów blachy i podawania rozwiniętej blachy do urządzenia współpracującego na przykład nożyc gilotynowych.
Urządzenie składa się z ramy (1) mającej wsporniki, na których znajdują się obudowy łożysk (10,
19) wraz z łożyskami (14, 11), w które wbudowany

Chwytak zawiera cylinder (2) hydrauliczny osadzony wychylnie w korpusie (1) chwytaka. Tłoczysko
(3) cylindra hydraulicznego połączone jest wychylnie z cięgnem (4), do którego zamocowana jest szczęka (5).
Cięgno (6), do którego zamocowana jest druga
szczęka (7) chwytaka połączona jest wychylnie z cięgnem (4), oraz z korpusem (1) chwytaka. Korpus (1)
chwytaka zamocowany jest wychylnie w dwóch
płaszczyznach do wysięgnika (9).
Chwytak hydrauliczny służy do prac załadowaczych
i wyładowczych zwłaszcza materiałów sypkich, zbrylonych lub roślinnych.
(2 zastrzeżenia)

Dział C
CHEMIA I METALURGIA
C23F

W. 67742

11.12.1981

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Kompletnych Obiektów „Chemadex", Kraików, Polska (Marian Skalski, Bolesław Mosur).
Elektroda odniesienia
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji elektrody odniesienia, zwłaszcza do ochrony anodowej chłodnic kwasu siarkowego.
Elektrodę stanowi trzpień platynowy (1) i pręt stalowy (2) połączone razem trwale lecz rozłącznie i osadzone we wspólnej osłonie dielektrycznej w postaci tulejki kształtowej (3), przy czym trzpień (1) jest
w tym układzie elementem dociskowym.
Tulejka (3) jest osadzona szczelnie w dwuczęściowej obudowie którą stanowi dławnica (7) i nakrętka dociskowa (10).
(2 zastrzeżenia)
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Dział E
BUDOWNłCTWO; GÓRNICTWO
E05B

W. 67672

20.11.1981

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego
„PREDOM-POLAR", Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Chłodnictwa Domowego „PREDOM-POLAR", Wrocław, Polska (Wiesław Trawiński, Wiesław Łakomski, Teofil Moskal, Kazimierz Bożek).
Uniwersalny uchwyt do drzwi
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania uchwytu do drzwi, który miałby zastosowanie
z zamkiem oraz bez zamka.
Przedmiotem wzoru użytkowego jest uniwersalny
uchwyt do drzwi, który składa się z rękojeści (1)
w kształcie zamkniętego profilu, która osadzona jest
na dwóch wspornikach (2). Wsporniki (2) mocowane
są od zewnątrz do drzwi (3) za pomocą wkrętów (4)
które maskowane są w otworach (5) wsporników (2)
za pomocą grzybków (6). Występy (7) we wspornikach (2) ustalają prawidłowe położenie wsporników
(2) względem drzwi (3) i rękojeści (1).

Jeden ze wsporników (2) może być zastąpiony
wspornikiem, który posiada wmontowany zamek, rękojeść (1) oraz drugi ze wsporników (2) pozostają
bez zmian.
(2 zastrzeżenia)
E06B

W. 67744

11.12.1981

Zakłady Stolarki Budowlanej „Stolbud", Ciechanów,
Polska (Maria Antoni Hikiert, Marek S-olak, Mirosław
Łuczak).
Wkład szybowy do okna zwłaszcza zespolonego
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia akustyczności i termiczności pomieszczeń.
Wkład szybowy składa się z ramka drewnianej
(2), która na całym obwodzie ma dwustopniowy rowek (6). W rowku (6) od jego strony zewnętrznej,
szerszej (7) umieszczona jest elastyczna uszczelka (8),
zaś w części środkowej węższej (9) zakładane są łączniki (10). Szyba (1) osadzona jest w ramce drewnianej (2) pomiędzy dwiema ściankami (3) i (4) odchylonymi na zewnątrz i tworzącymi z płaszczyznami
szyby (2) kąt ostry.
(1 zastrzeżenie)

Dzłoł F
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE;
TECHNIKA MINERSKA
F01P

W. 67728

07.12.1981

Wacław Juszczyk, Kraków, Polska (Wacław Juszczyk).
Kierownica wlotu powietrza
Kierownica wlotu powietrza do regulowania nawiewu komory silnikowej małolitrażowych samochodów osobowych w górnej płycie (1) ma odchylné
skrzydła (7) tworzące zmienne szczeliny wlotowe (9)
osadzone obrotowo sworzniami (8) w górnej płycie
(1). Odchylné skrzydła (7) zaopatrzone w prostopadłe
zewnętrzne żebra (13) są wzajemnie jednostronnie połączone poprzez przesuwną płytę (11) sworzniami (12).
(1 zastrzeżenie)

F02B

W. 67709

Politechnika Krakowska, Kraków, Polska
Osiński).

30.11.1981

(Witold

Uszczelnienie osłon popychaczy
silnika spalinowego
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania prostej
konstrukcji uszczelnienia, które wydłużyłoby okres
pełnej szczelności osłon popychaczy mimo spadku
właściwości uszczelniających materiału.
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Uszczelnienie rurowych osłon popychaczy górnozaworowego silnika, zwłaszcza chłodzonego powietrzem,
charakteryzuje się tym, że między uszczelką (4), a kołnierzem (2) osłony (3) znajduje się sprężyna talerzowa
(1), która podparta jest kołnierzem (2) w pobliżu jej
średnicy zewnętrznej.
(1 zastrzeżenie)
F16S
F16B

W. 67716

04.12.1981

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Blach „Bistyp", Legionowo, Polska (Feliks Sujkowski).
Teownik blaszany
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia grubości profili.
Teownik blaszany, wykonany najkorzystniej z blachy stalowej ocynkowanej lub ocynkowanej i powlekanej lakierem albo folią dekoracyjną, według wzoru
użytkowego ma dwa profile, z których profil teowy
(1) tworzy półkę teownika, a profil ceowy (2) tworzy
jego stopę, przy czym profil stopowy zaciska pomiędzy swoimi ściankami (3, 4) odgięte ramiona (5) półki.
(1 zastrzeżenie)
F27B
F16J

W. 67750

12.12.1981

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
,,BIPROMET". Katowice, Polska (Czesław Seweryn,
Jan Cieślar).
Uszczelnienie okapu obrotowego pieca - hutniczego

F24B

W. 67753

11.12.1981

Fabryka Wyrobów Metalowych „Przysucha", Przysucha, Polska (Janusz Calewski, Józef Poliński).

Wzór rozwiązuje zagadnienie poprawy pracy pieca
oraz zmniejszenia zanieczyszczenia w hali pieców.
Uszczelnienie charakteryzuje się tym, że osłona ma
w dolnej części okapu (1) umocowany płaskownik (2)
haka (3). Na hakach (3) są luźno zawieszone ogniwa
technicznych łańcuchów (4) z przytwierdzonymi do
nich płytkami (5) tworząc ekran ograniczający wolne
pole przekroju szczeliny zawartej pomiędzy okapem
(1), a gardzielą obrotowego.
(1 zastrzeżenie)

Piec opalany drewnem
Piec opalany drewnem charakteryzuje się tym, że
ma komorę spalania ' (1) usytuowaną pionowo w
kształcie odwróconego ostrosłupa ściętego, która w
górnej części ma kierownicę spalin (6) w kształcie
ceownika tworzącego ze ścianą tylną pieca (7) dwa
otwory boczne wlotowe (8) i pomocniczy górny (9)
współpracujący z przepustnicą (12) w kształcie tarczy
z zatopioną dźwignią (13) służącą do jej zamocowania i obrotu w kominku (11).
Dźwignia (13) wspiera się na wsporniku (14) mającym rowki dla jednoznacznego określenia położenia
przepustnicy (12).
(1 zastrzeżenie)

Dział G
FIZYKA
G01B

W. 67755

12.12.1981

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze, Sp.z.o.o., Warszawa. Polska, Krzysztof Piskorski, Dariusz Świnarski).
Krzywomierz
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania bicia czołowego tarczy, ułatwienia oraz zapewnienia powtarzalności montażu.
Krzywomierz, przeznaczony do pomiaru odległości
na mapach i linii krzywych na rysunkach, ma korpus
wykonany z dwu symetrycznych połówek (1 i 2), zawierających półpierścienie (7) służące do prowadzenia
tarczy (8). Obie połówki korpusu centrowane są mię-

dzy sobą kołkami. W połówce (1) znajdują się otwory,
w które wciśnięte są czopy (15) i dwie osie (12), służące do łożyskowania mechanizmu napędzającego.
(4 zastrzeżenia)
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Fabryka Wagonów Pafawag, Wrocław, Polska (Bogumił Rzekiecki).
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Dźwignia (13) umieszczona w komorze świetlnej
umożliwia płynną regulację wiązki światła dzięki
przesuwowi wózka (15), na którym zamocowano lampę wyładowczą (16).
(2 zastrzeżenia)

Sprawdzian łopatkowy nastawny
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji zapewniającej nastawność i wielokrotną regenerację narzędzia.
Sprawdzian przeznaczony jest do kontroli wymiaru
otworu. Składa się z dwóch szczęk (1 i 2) umieszczonych w obsadzie (3) i zblokowanych dociskiem (i)
przez podkładkę dystansową (5) wspartą na wkrętach
ustalających (6).
W trzon obsady (3) wkręcona jest śruba dociskowa
z gniazdem sześciokątnym (7) i umieszczona jest sprężyna śrubowa (8). Rękojeść (9) nasadzona jest na
trzon obsady (3) i połączona śrubą dociskową z łbem
walcowym (10).
(3 zastrzeżenia)

G07D

W. 67752

11.12.1981

Marek Kałuski, Longin Šwiech, Wrocław, Polska
(Marek Kałuski, Longin Šwiech).
Tester banknotów

G01B

W. 67761

12.12.1981

Fabryka Wagonów Pafawag, Wrocław, Polska (Bogumił Rzekiecki).
Uchwyt sprawdzianu łopatkowego
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania prostej konstrukcji niezawodnej w działaniu, zabezpieczającej części robocze sprawdzianu przed samoczynnym luzowaniem się.
Uchwyt wyposażony jest w obsadę (1) z wyjęciem
w kształcie prostokąta oraz rękojeść (2), nasadzoną
na trzon (3) obsady (1) i połączoną elementem złącznym (4).
(2 zastrzeżenia)

G03B

W. 67748

12.12.1981

Filmowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Techfilm",
Warszawa, Polska (Ryszard Lorent).
Projektor ręczny sieciowy z wyładowczym
źródłem światła
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie projektora ręcznego do oświetlenia planów zdjęciowych przy
reportażach filmowych i TV, który umożliwiałby płynną regulację wiązki światła przez operatora.
Projektor składa się z zestawu ramek, zamocowanych uchylnie na zawiasie od czoła komory świetlnej.
Do ścianki tylnej (5) komory świetlnej przymocowana jest za pomocą śrub (6) i łączników dystansowych (7) komora zapłonowa (8).

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwienia stosowania konstrukcji jako urządzenia kieszonkowego.
Tester banknotów przeznaczony do sprawdzania autentyczności banknotów dolarów USA, marek RFN,
franków szwajcarskich oraz czeków podróżniczych
USA.
Tester według wzoru użytkowego ma obudowę w
kształcie prostopadłościanu, której jedna boczna,
wzdłużna ściana (1), tuż przy krawędzi wspólnej z poprzeczną boczną ścianę (2) jest zaopatrzona w otwór
(3), w którym jest przesuwnie usytuowany przycisk
(4) włącznika.
W wymienionej bocznej ścianie (2) tuż przy krawędzi wspólnej z drugą boczną, wzdłużną ścianą (5)
jest usytuowana elektroluminescencyjna dioda (6) wystająca ponad powierzchnię wymienionej ściany (2).
W drugiej poprzecznej, bocznej ścianie (7) jest zamocowany czujnik (8) wystający swoją roboczą częśścią (9) poza powierzchnię tej ściany (2).
(2 zastrzeżenia)
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G08B

W. 67749

Urządzenie do demonstrowania optyki
geometrycznej w bryłach optycznych

12.12.1981

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Połam",
Warszawa, Polska
(Antoni Chodownik, Mieczysław
Hekselman, Czesław Knyt, Edmund Lisak, Janusz
Tyszka).
Błyskowe urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawczego, o dużej energii
błysku, przeznaczonego do oznaczania przeszkód drogowych.
Urządzenie zawierające zwierciadlany odbłyśnik, soczewkę oraz ksenonową lampę błyskową, połączoną
z zespołem sterującym zasilanym z baterii, umieszczonym w obudowie stanowiącej podstawę urządzenia,
charakteryzuje się tym, że zwierciadlany odbłyśnik
(1) o kształcie czaszy kulistej jest połączony współosiowo z osłoną (2), która ma kształt ściętego stożka
z kołnierzem w podstawie.
Osłona (2) jest połączona z soczewką (4) o kształcie
odcinka czaszy kulistej, tworząc zestaw optyczny urządzenia.
Zestaw optyczny jest zamocowany obrotowo do podstawy urządzenia, w której osadzona jest oprawka
(19) lampy błyskowej (3), umieszczonej we wspólnym
ognisku F odbłyśnika (1) i soczewki (4).
(2 zastrzeżenia)

Nr 19 (229) 1982

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji nie wymagającej przy demonstrowaniu zjawiska stosowania zaciemnienia, zapewniającej
odpowiednie wymiary demonstrowanego zjawiska.
Urządzenie składa się z umocowanej na wspólnej
płycie (1) obrotowej tarczy (2) o jasnym tle, mającej
w środku okrągłe wycięcie, na której zamocowane
są promieniście bryły optyczne (2'), wykonane z przezroczystego materiału. W otworze tarczy (2) umieszczony jest oświetlacz (4) przymocowany na stałe do
płyty (1) oraz obrotowo dookoła swojej osi.
(3 zastrzeżenia)

G10D

W. 67717

04.12.1981

Częstochowska Fabryka Artykułów Muzycznych
,,Melodia", Częstochowa, Polska (Józef Motyl).
Pierścień naciągowy do instrumentów perkusyjnych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji zapewniającej uzyskanie silnie i równomiernie naciągniętej powierzchni membrany, nadającej się do stosowania także dla membran z tworzyw sztucznych.
Pierścień stanowi obręcz (1), najlepiej metalowa,
mająca przekrój w kształcie litery „C", w któerj wewnętrznym wygięciu zakleszczone jest przy pomocy
wkładki (2) obrzeże membrany (3). Wkładka (2) ma
przekrój trapezowy, dostosowany na całym obwodzie
do wewnętrznego kształtu obręczy (1). (1 zastrzeżenie)

G09B

W. 67714

02.J2.1981

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska (Zdzisław Wojciech Zarębski).

Dział H
ELEKTROTECHNIKA
H01H

W. 67740

11.12.1981

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicznego Sprzętu Powszechnego Użytku „Unitra-COBRESPU", Warszawa, Polska (Bogusław Wilkosz,
Wit Jarochowski, Tomasz Bogdan).
Przełącznik jednostkowy o krótkim skoku
Wzór rozwiązuje zagadnienie uniwersalnego przełącznika, przeznaczonego do stosowania w sprzęcie

elektronicznym, zwłaszcza do bezpośredniego montażu na płytce drukowanej.
Przełącznik ma korpus (1) z osadzoną u jego spodu
przy pomocy szpilek (4) drukowaną płytę (5) ze ścieżkami (8) elektrycznie połączonymi ze szpilkami (4).
W korpusie (1) suwliwie umieszczony jest przycisk
(2) oparty o sprężynę (3). Pomiędzy przyciskiem (2),
a drukowaną płytką (5) umieszczony jest kontaktowy
element (6), korzystnie membrana.
(1 zastrzeżenie)
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H01H

W. 67741

11.12.1981

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicznego Sprzętu Powszechnego Użytku „Unitra-COBRESPU", Warszawa, Polska (Bogusław Wilkosz,
Wit Jarochowski, Tomasz Bogdan).
Kalwisz do przełącznika jednostanowego
o krótkim skoku
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania klawisza
o prostej konstrukcji, przeznaczonego do nakładania
go na moduł mikroprzełącznika w celu zwiększenia
powierzchni przycisku i formowania zewnętrznej jego
części zgodnie z wymogami wzornictwa, mody itp.
Klawisz ma korpus (1) z wyprowadzonymi po przeciwnych bokach, równolegle względem siebie usytuowanymi, ramionami (2), zakończonymi zaczepami (3).
(1 zastrzeżenie)

H05B

W. 68348
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16.04.1982

Zakłady Sprzętu Elektrogrzejnego „PREDOM-SELFA", Szczecin, Polska (Józef Majda, Jerzy Miziuła,
Janusz Stecki).
Trójfazowa grzałka rurkowa
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania grzałki
umożliwiającej szybkie ogrzewanie dużej ilości cieczy,
lekkej i wygodnej w eksploatacji.
Grzałka składa się z trzech grzejników rurkowych
(1), każdy ma napięcie 380 V, uzwojenia których połączone są w trójkąt, oraz samoczynnego bimetalicznego ogranicznika temperatury (11), zawierającego
bimetal (8) umieszczony w kryzie (6), popychacz (9)
oraz dwie pary styków (10) przerywających prąd
jednocześnie w dwóch fazach.
(2 zastrzeżenia)

H05C

W. 67715

02.12.1981

Zakład Aparatury Elektronicznej „KABiD-Radiotechnika", Wrocław, Polska (Antoni Bieleć).
Zasilacz urządzenia do odstraszania zwierząt
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie szybkiego,
niezawodnego i łatwego w obsłudze zasilania elektrycznych ogrodzeń pastwisk.
Zasilacz ma prostokątną podstawę, na której zamocowany jest zestaw zasilający, przy czym podstawa
przykryta jest pokrywą (5), zamocowaną do podstawy
za pomocą górnej obejmy (6), a ponadto do podstawy zamocowane są wsporniki (7), w których umieszczony jest przegubowo uchwyt (8), a do przedniej
ścianki pokrywy (5) zamocowane są laboratoryjne
zaciski (9), wyłącznik (10) i gniazdo (11) wtyku zasilacza sieciowego.
Między podstawą, a pokrywą (5) umieszczona jest
gumowa uszczelka (12), a u dołu zasilacza zamontowany jest bateryjny zespół (13) zamocowany do podstawy, za pomocą dolnej obejmy (14) i połączony
elektrycznie z zestawem zasilającym.
Obydwie obejmy (6 i 14) zamocowane są do podstawy za pomocą mocujących bolców (15). Podstawa
wyposażona jest w_bateryjne zaciski umożliwiające
odłączenie podstawy od zespołu bateryjnego (13).
(3 zastrzeżenia)

Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków
opublikowanych w BUP Nr 19/82
Nr
zgłoszenia

Int. Cl3

Strona

1

2

3

222249
225068
228026
228132
228376
228590
229495
229498
229815
229939
229950
229952
229962
229963 T
229968
229969
229970
229979
229981
229982
229985
229986
229989
229991
229995
229996
229997
229998
229999
230002
230003
230006
230007
230008
230010
230012
230013
230014
230015
230024
230029
230030
230031
230038
230040
230043
230044

G01R
G01N
A61N
B65G
C07F
H02H
H03K
A01N
E03B
B01D
H03K
B32B
A22C
B01D
H03K
G01R
G09B
E01B
B23B
G05B
B23K
C04B
A23G
H04M
B65G
B26F
B25J
C23C
F17C
G01R
G01K
C01G
B25H
B32B
A01N
G01N
B22C
C08G
C08L
H03K
B23K
G01J
C02F
B25J
B32B
H01R
D06M

42
42
5
16
26
49
50
2
32
6
51
13
3
6
51
43
45
31
10
45
10
19
3
52
16
12
12
29
39
43
41
18
11
13
2
42
9
27
27
52
11
41
19
12
14
47
31

Nr

zgłoszenia
1
230047
230048
230049
230052
230053
230054
230055
230059
230068
230069
230070
230071
230072
230076
230080
230081
230082
230083
230084
230086
230087
230088
230089
230090
230091
230092
230097
230102
230103
230105
230106
230108
230109
230110
230116
230119
230121
230123
230124
230127
230128
230130
230131
230150
230151
230152
230153

Int. Cl.3

Strona

2

3

C01B
F02M
C22C
F16M
E21D
F04B
H01R
F24F
C04B
F16H
B01F
B01J
C07C
C07C
B02C
G05D
F21S
B65B
F16L
B23K
F01N
A22C
C04B
C04B
F16B
B02C
H01H
B01J
A23G
C01G
G01M
H01F
H01T
B28D
H01J
H01S
E02B
G01R
H01Q
C23C
E21F
E21F
H04H
C01G
G01R
B65G
B41F

18
35
29
39
33
36
48
39
19
38
6
7
20
20
7
45
39
15
38
11
35
3
19
20
37
7
46
7
4
18
42
46
48
12
47
48
31
43
48
29
34
34
52
19
43
16
14
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Nr
zgłoszenia
1
230154
230155
230214
230289
230966
231070
233061
233502
233592
233593
233658
233687
233688
233731
233732
233735
233744
233749
233760
233761
233762
233764
233776
233778
233790
233793
233798
233805
233812
233817
233818
233820
233821
233827
233828
233839
233847
233849
233851
233852
233856
233858
233859
233370
233876
233871
233889
233890
233906
233908
233913

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

Int. Cl.3

Strona

2

3

E21D
E21D
G05D
B65G
A61M
B65G
B32B
F27B
C10G
F02M
C07C
B03D
F27B
B07B
G01M
A23N
B01D
G01R
G01R
B63B
B63B
G01R
A«1K
F16F
B03D
D01G
C02F
E04B
E2.1F
C04B
B21B
E04C
E04C
C07C
C07C
C08L
C07C
A01K
C07C
E02D
,^2iH
Ci;4B
C04B
B23G
CÔ4B
A63H
A61F
A61F
A01F
F16D
G01L

33
34
45
17
5
17
14
40
28
35
21
8
40
8
44
4
6

44
44
15
15
45
1
37
8
31
19
32
34
20
9
33
33
21
21
27
21
1
22
32
9
20
20
10
20
5
4
4
1
37
41

69

Nr
zgłoszenia
1
233914
233919
233927
233975
234174
234411
234412
234480
234491
234494
234521
234595
234604
234648
234650
234661
234685
234687
234696
234722
234725
234726
234750
234751
234805
234811
234872
234877
234937
234964
234991
234992
235002
235047
235048
235081
235084
235097
235098
235099
235137
235148
235149
235165
235186
235250
235844
235872
235907
236047
236060

T
T

T

T

Int. Cl.3
2
C12M
H01H
A61M
H01H
C08L
C10B
C21C
A01N
C07C
C07F
C07C
C07C
C07C
C07D
F27D
C07C
B04B
B30B
C07C
B60B
C30B
C30B
C07D
C07D
C07D
BC1J
F02P
F02P
A23K
C21D
B61H
B65G
C07C
H02K
H02K
C12C
A01N
F16J
B21D
H04N
E21D
D01F
C07C
A2-1C
B65G
C07C
F04B
H02P
C07D
FÜ3D
H02B

Strona

a
28
46
5
47
27
27
29
2
22
26
22
23
23
24
40
23
8
13
24
14
30
30
24
25
25

7

36
36

4

29
15
17
24
49
50
28
3
38
9
52
34
30
24
4
18
25
37
50
26
36
49

Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych
opublikowanych w BUP Nr 19/82
Nr

zgłoszenia

Int. Cl.3

Strona

1

2

3

A47B
A61M
A01J
B23K
B25F
B29F
B01D
E05B
B07B
B26B
B26B
B07B
F02B
B24B
C09B
H05C
F16S
G10D
B21J
B65H
B01D
A01C
B23C
B25B
B21B
F01P
B65D

54
56
54
59
60
60
56
63
57
60
60
57
63
59
66
67
64
66
58
62
57
54
58
59
58
63
61

67213
67354
67393
67452
67635
67638
67641
67672
67685
67688
67689
67705
67709
67713
67714
67715
67716
67717
67718
67719
67720
67723
67724
67726
67727
67728
67729

Nr

zgłoszenia
1
67730
67733
67734
67735
67736
67738
67739
67740
67741
67742
67743
67744
67745
67746
67747
67748
67749
67750
67751
67752
67753
67755
67760
67761
67830
68348

Lnt. CL 3

Stroaa

2

3

A63F
A63H
B21D
A63H
A47J
A63F
B25B
H01H
H01H
C23F
B66C
E06B
B65G
A47K
BO ID
G03B
G08B
F27B
B30B
G07D
F24B
G01B
G01B
G01B
B65D
H05B

55
55
58
56
55
55
59
66
67
62
62
63
61
55
57
65
66
64
60
65
64
64
65
65
61
67

SPIS

TREŚCI

I. Wynalazki
Str.
1
6

Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie
Dział B - Różne procesy przemysłowe; Transport
Dział C Dział D
Dział E
Dział F
Dział G Dział H

Chemia i metalurgia
...
- Włókiennictwo i papiernictwo
- Budownictwo; Górnictwo
- Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie;
Fizyka
- Elektromecha'nika
Wykaz numerowy zgłoszeń wynalazków

Technika

minerska

. . . .

18
30
31
35
41
46
68

II. Wzory użytkowe
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział

A
B
C
E
F
G
H

-

Podstawowe potrzeby ludzkie
Różne procesy przemysłowe; Transport
Chemia i metalurgia
Budownictwo; Górnictwo
Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Techniika minerska
Fizyka
Elektromechanika
Wykaz numerowy zgłoszeń wzorów użytkowych

54
56
62
63
63
64
66
70

SPROSTOWANIA
Strona

Numer
zgłoszenia

8/1981

31

P.222982 T

C07C, F24D

F22B, F24D

17/1981

69

P.222056

Czesław Kwiecień,
Józef Gargul, Włodzimierz Henclik,
Józef Wiechecki,
Jerzy Dobrzański.
Stefan Walkowiak,
Marian Tymowski

Czesław Kwiecień, Józef
Gargul, Włodzimierz
Henclik, Józef Wiechecki, Jerzy Dobrzański,
Stefan Walkowiak,
Marian Tymowski,
Zenon Szota

24/1981

9

P. 224399

Ludwik Stanisław
Bral, Ernest Drewniak, Piotr Klimas

Ludwik Warwas,
Stanisław Bral,
Ernest Drewniok,
Piotr Klimas

17/1981

55

P. 222001

Ryszard Grzybek

Ryszard Grzebyk

BUP
Nr

Jest

Powinno być

