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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. Cl.3 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. nr 1, poz. 4) zawierają następujące dane:
- oznaczenie
klasy i podklasy według symboli III edycji międzynarodowej klasyfikacji patentowej, tj.
Int. Cl.3,
- 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 oraz kraj zgłaszającego,
- imię i nazwisko wynalazcy (wynalazców),
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurą rusunku najlepiej obrazującą wynalazek lub wzór użytkowy,
- liczbę zastrzeżeń.
Po wykazie zgłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl.3 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 u.o.w). Urząd Patentowy ogłasza o wniosku w „Wiadomościach Urzędu Patentowego".
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie mogą:
1) zapoznać się ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami patentowymi
lub ochronnymi i rysunkami oraz sporządzić z nich odpisy;
2) w terminie sześciu miesięcy - nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co do istnienia przeszkód uniemożliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego).
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi
należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: Urząd Patentowy PRL - 00-950 Warszawa, skr.
poczt. 203, AL Niepodległości 188.
Informuje się, że odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. 1 można zamawiać
w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy:
a) podać numer „Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer stronicy,
b) wskazać numer zgłoszenia, klasę patentową i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego.

Urząd Patentowy podaje do wiadomości konta w NBP
1. Urząd Patentowy PRL. - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1062-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 §77 - opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków,
wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych;
opłaty za skargi 1 odwołania
2. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Informacji Patentowej - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 77 rozdz. 7811
§ 45 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw,
§ 44 - wpłaty za usługi poligraficzne i mikrofilmowe
3. Urząd Patentowy PRL - NBP v O/M w Warszawie konto: 1052-2583-139-32 - wpłaty za powołanie
biegłego.

Warunki prenumeraty podano na trzeciej stronie okładki.

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Centralny Ośrodek
Informacji Patentowej, AI. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa
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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
A01D
A01G

P.234289

Urządzenie wspomagające pracę
wytrząsacza klawiszowego

15.12.1981

Michał Bogumirski, Kraków, Antoni Leszczyński,
Trzciana, Polska (Michał Bogumirski, Antoni Leszczyński).
Kosiarka ogrodnicza
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
kosiarki umożliwiającej jednoczesne koszenie traw
między rzędami i w pasie linii wzdłużnej drzew
i krzewów owocowych, a samoczynnie wychylające
się ramiona nie wymagają od prowadzącego ciągnik
wykonywania żadnych dodatkowych operacji.

Kosiarka ogrodnicza przeznaczona zwłaszcza do koszenia traw i chwastów w sadach niskopiennych
drzew i krzewów owocowych zawieszona jest do
ciągnika rolniczego (6) i przez niego napędzana. Posiada uchylne ramiona (9) wyposażone w noże tnące
<3) i w obrotowe poziome tarcze (12). Pdd nożami
tnącymi (3) posiadającymi ostrza stałe, na końcach
których zamocowane są swobodnie odcinki ostrzy uchylnych - na końcach pionowych wałków napędowych - osadzone są swobodnie obrotowe ograniczniki (21) regulujące wysokość cięcia.
(2 zastrzeżenia)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
urządzenia umożliwiającego intensyfikację roztrząsania słomy i separację ziarna na wytrząsaczach.
Urządzenie wspomagające pracę wytrząsacza klawiszowego usytuowane poprzecznie nad klawiszami
wytrząsacza w układzie nasiębiernym, składające się
z wału ułożyskowanego w obudowie kombajnu oraz
zamocowanych na tym wale prostopadle do jego osi
gwiazd tarczowo-prętowych, nad każdym klawiszem
wytrząsacza jedna, przy czym pręty gwiazd mają
zmienną długość i są zakrzywione w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów wału urządzenia, charakteryzuje się tym, że pręty (6) każdej gwiazdy (4)
są odgięte na boki od płaszczyzny tarczy (7) przemiennie w obie strony tworząc element roboczy o
szerokości pojedynczego klawisza (5), przy czym urządzenie usytuowane jest nad drugą kaskadą klawiszy
(5).
(1 zastrzeżenie)

A01K

P.237551 T

Morski Instytut Rybacki,
Krępa, Marian Szatybełko).
A01F
A01D

P.234196

10.12.1981

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Mieczysław Hetmański).

Gdynia,

19.07.1982
Polska

(Józef

Pułapka oceaniczna
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
pułapki oceanicznej do biernego połowu ryb charakteryzującej się niezawodnością działania oraz odpor-
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nością na trudne warunki eksploatacji na otwartym oceanie.
Pułapka składająca się z sieciowej tkaniny rozwiniętej na ramach przy pomocy elementów rozpierających oraz zaopatrzona w wypornościowe elementy
uspławniające i obciążniki, charakteryzuje się tym,
że stanowi półsztywny układ przestrzenny, w którym
płaty sieciowej tkaniny (1) rozpięte na dwóch ramach
(2) zamocowane są w ten sposób, że do siatkowego
dna dolnej ramy (2) są one przyszyte w postaci niepełnych okręgów w nieparzystej ilości, lecz najmniej
trzech, na styku których uformowane są wlotowe
gardziele (5) w kształcie lejków, zaś do obwodu górnej ramy (2) przytwierdzone są te płaty tkaniny (1)
sumą swych szerokości, tworząc częścią usytuowaną
powyżej tej linii zaczepu technologiczny otwór (3) ze
sznurówką (4), przy czym do obrzeży gardzieli (5) zamocowane są odciągi i/lub sztywne kształtki (7).
(2 zastrzeżenia)

A01K

P. 237552 T

Morski Instytut Rybacki,
Krępa, Marian Szatybełko).

Gdynia,
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wieszone są za pomocą szelek (3) na takich samych
lub na różnych wysokościach na linie (2) między
przynajmniej dwoma urządzeniami znakującymi (1),
takimi jak flara lub pława radiowa. (2 zastrzeżenia)
A01N
C07D

P.236126

23.04.1982

Pierwszeństwo: 24.04.1981 - RFN (nr P 31 16 297.5)
Bayer AG, Leverkusen, Republika Federalna Niemiec.
Środek do zwalczania szkodników
oraz sposób wytwarzania podstawionych
karbamoiloksimino-czterowodorotiofenów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
środka szkodnikobójczego, a zwłaszcza środka owadobójczego i roztoczobój czego.
Środek do zwalczania szkodników charakteryzuje
się tym, że zawiera jako substancję czynną podstawione karbamoiloksimino-czterowodorotiofeny i ich
pochodne 1 o wzorze przedstawionym na rysunku, w
którym R oznacza rodnik alkilowy, alkoksyalkilowy
alkenylowy lub alkinylowy, R* oznacza atom wodoru,
rodnik alkilowy albo grupy - S R S i S2Rd, Rł oznacza
rodnik alkilowy, chlorowco-alkilowy, ewentualnie
podstawiony rodnik4 5fenylowy, grupę alkoksykarbonylową grupę -NR R , oraz 4taką samą grupę z jaką
związana jest grupa -SR*, R oznacza grupę alkilową,
alkoksykarbonylową lub ewentualnie podstawioną
grupę fenylosulfonylową, X
oznacza atom wodoru,
chlorowca albo grupy - O R55 i -SR56 , Y5 oznacza atom
chlorowca lub grupy
- O R i -SR , R oznacza rodnik alkilowy, Rf oznacza rodnik alkilowy lub ewentualnie podstawiony rodnik fenylowy, a n oznacza 0,1
lub 2.
Sposób wytwarzania podstawionych karbamoiloksimino-czterowodorotiofenów polega na reakcji oksymów ze środkami karbamoilującymi, ewentualnym
utlenieniu otrzymanego produktu i ewentualnej reakcji otrzymywanych związków z sulfonochlorkami lub
- bromkami.
(2 zastrzeżenia)

19.07.1982
Polska

(Józef

Sposób biernego połowu ryb i narzędzie
do biernego połowu ryb
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest umożliwienie eksploatacji zasobów rybnych oceanów przy
małych nakładach energii.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że ryby łowi się narzędziem w czasie zerwanej jego
łączności ze statkiem, wabiąc ryby do poszczególnych
pułapek z przynętą, zawieszonych na linie podczas
swobodnego dryfu w obrębie zakotwiczenia lub podwieszenia końca liny, po czym linę wraz z napełnionymi pułapkami wybiera się na statek, opróżnia pułapki, a po zakończeniu czynności połowowych w danym rejonie, wyczepia się te pułapki z liny.
Narzędzie do biernego połowu ryb charakteryzuje
się tym, że w stosunku do statku wydającego stanowi jeden układ lub jego wielokrotność, w którym
automatyczne pułapki (4) wyposażone!w elementy
obciążające, uspławniające i przynętę rozłącznie za-

A01N
C07D

P.238928

08.11.1982

Pierwszeństwo: 10.11.1981 - RFN (nr P 3144670.1)
Bayer Aktiengesellschaft,
Federalna Niemiec.

Leverkusen,

Republika

Środek do regulowania wzrostu roślin
i grzybobójczy oraz sposób wytwarzania
azoliloalkenonów i -oli
Celem wynalazku jest opracowanie nowego i o
zwiększonej aktywności środka do regulowania wzrostu roślin, grzybobójczego oraz sposobu wytwarzania
substancji czynnej tego środka.
Środek do regulowania wzrostu roślin i grzybobójczy zawierający substancję czynną, znane nośniki
i/lub związki powierzchniowo czynne zawiera jako
substancję czynną
azoliloalken-ony i -ole o wzorze
1, w którym R1 oznacza rodnik alkilowy, chlorowcoalkilowy2 lub ewentualnie podstawiony rodnik fenylowy, R oznacza rodnik alkilowy, ewentualnie podstawione rodniki: fenylowy, cykloalkilowy lub cykloalkiloalkilowy, X oznacza grupę CO- lub CH(OH)-
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i Y oznacza atom azotu lub grupę CH, oraz ich sole
addycyjne z kwasami i sole metalokompleksowe.
Sposób wytwarzania azoliloalken-onów i -oli o wzo
rze 1, w którym R1, R2 i X mają wyżej podane zna
czenie 1polega
na tym, że związki o wzorze 2, w któ
rym R , R2 i Y mają wyżej podane znaczenie, ogrze
wa się w środowisku rozcieńczalnika i ewentualnie
tak otrzymane azoliloalkenony poddaje się w znany
sposób redukcji i następnie tak otrzymane związki
ewentualnie poddaje się reakcji addycji z kwasem
lub solą metalu.
(2 zastrzeżenia)

się łożysk i smaru są oddzielone od przestrzeni roboczej i przemieszczającej się tam masy zwłaszcza
kolagenowej.
Urządzenie jest zbudowane z korpusu (1) zawierającego w komorze <3) ślimak (5). Łożysko (7) jest osadzone na czopie (11) wyposażonym w cylinder połączony z przestrzenią ciśnieniową otworem. W cylindrze jest ruchomy tłok samoczynnie zajmujący położenie równowagi ciśnień po obu jego stronach i jednocześnie zapobiega mieszaniu się ze sobą masy
i smaru.
(2 zastrzeżenia)

A23K

P. 237289 T

02.07.1982

Leszek Krawczyk, Przybiernów, Ireneusz Romanowslri, Świnoujście, Wiesław Domachowski, Karkowo,
Bożena Markowska, Małgorzata Debacka, Szczecin,
Polska (Leszek Krawczyk, Ireneusz Romanowski, Wiesław Domachowski, Bożena Markowska, Małgorzata
Debacka).
Pasza z torfu
A01N

P.239589

17.12.1982

Pierwszeństwo: 18.12.1981 - Węgry (nr 3840/81)
Északmagyarorszigi Vegyimiivek, Sajóbábony, Węgry (Tibor Farkas, Ferenc Föglein, Ibolya Horváth,
Jánoš Nagy, László Vigh, Annomária Mészáros, István Tóth).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania taniej i wysokobiałkowej paszy dla zwierząt domowych
i drobiu.
Pasza zawiera rozdrobniony i podsuszony torf
zmieszany z wodami poklejowymi zwanymi potocznie
brzeczką w stosunku wagowym 1:1 do 1:3 a następnie wysuszanymi.
(1 zastrzeżenie)
A24B

P. 237997 T

20.08.1982

Środek do stosowania w procesie namnażania
roślin uprawnych w hodowli tkankowej in vitro
praż sposób zwiększania wydajności namnażania
roślin uprawnych w hodowli tkankowej in vitro

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Piotr Dutka, Witold
Jastrzębski, Stanisław Kopytko, Stanisław Łukaszuk,
Tadeusz Płatek, Marek Sikora).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wydajności namnażania roślin uprawnych w hodowli
tkankowej in vitro z jednoczesnym zachowaniem żywotności tych roślin in vivo.
Cechą środka jest to, że jako substancję czynną
zawiera związek o ogólnym wzorze R-C(=O)(Ri)(Ri)
w którym R oznacza grupę metylową, chlorometylową, dwuchlorometylową lub trójchlorometylową, Ri
i Ř2 są jednakowe lub różne i oznaczają grupę
Cl--Cie-alkilową, grupę C2-do-alkenylową, grupę
C3-Cj-cykloalkilową, grupę fenylową, grupę benzylową lub atom wodoru, przy czym co najmniej jeden
z podstawników Ri i R2 ma wyżej podane znaczenie
z wyjątkiem atomu wodoru, względnie Ri i Rj tworzą
wspólnie z atomem azotu, do którego są przyłączone,
pięcio-, sześcio-, siedmio- lub ośmioczłonowy nasycony pierścień heterocykliczny, który może zawierać
1, 2 lub 3 jednakowe lub różne dodatkowe heteroatomy, korzystnie atomy tlenu lub azotu i/lub związek o
ogólnym wzorze R-C(=O) NH-(CHi) n -NH-C(=O)R,
w którym R ma wyżej podane znaczenie, a n oznacza
liczbę całkowitą 1-8.
(6 zastrzeżeń)

Urządzenie do zawieszania
liści tytoniu w suszarniach

A22C

P. 234343

18.12.1981

Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa,
(Tadeusz Kościuk, Stanisław Smarkusz).

Polska

Urządzenie ślimakowe do tłoczenia mas gęstych
zwłaszcza masy kolagenowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy urządzenia ślimakowego, w którym produkty zużywania

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia
zawieszania liści tytoniu w suszarniach mających
pod sufitem belki do zawieszania listew nośnych z
sznurami liści tytoniu oraz poziome prowadnice do
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A61G

zaczepu urządzenia wciągowo-przesuwnego, oraz według wynalazku pionową prowadnicę <1) mającą na spodzie przystawkę napędową (2) z kołem <3) a na górze
zamontowane jest drugie koło (4) i obejma (5) wraz
z kołem jezdnym (6) toczącym się po prowadnicy.
Na koła (3) i (4) nawinięte jest cięgno (7), do którego przymocowany jest wózek (8) wraz z podtrzymką (9) do podwieszania na sufitowe belki suszarni
listew nośnych z przymocowanymi do nich sznurami
liści tytoniu.
(2 zastrzeżenia)

A61B

21.10.1981

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Maciej Dzięgielewski Kazimierz Gryn, Wojciech Sołtan,
Marian Mitek, Henryk Urbański, Jan Dziedzic).
Stół do terapii megavoltowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia
optymalnego położenia płyty stołu wraz z pacjentem
względem akceleratora w czasie napromieniania miejsca schorzenia oraz skrócenia cyklu naświetleń.
Stół przeznaczony jest do współpracy z urządzeniami emitującymi promieniowanie jonizujące,
takimi jak akceleratory liniowe gammatrony i betatrony. Stół składa się z obrotowej podstawy (1), na
wysięgniku której znajduje się obrotowa kolumna (8)
z wysuwanym słupem (10), zakończonym u góry płytą
nośną (11), na której zamontowany jest mechanizm
przesuwu krzyżowego (16) z płytą stołu (19).
Stół wyposażony jest w pięć niezależnych zespołów napędowych (I, II, Ul, IV, V) zapewniających
obrót płyty stołu (19) wokół osi obrotowej podstawy

11.06.1982

P.236886 T

P.233544

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Zbigniew Wysocki, Zbigniew Rudak, Zygmunt Pekrul,
Apolinary Kołodziejski, Krzysztof Penkala, Andrzej
Biedka).
Urządzenie do badania ostrości wzroku
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
prowadzenia badania ostrości wzorku w sposób automatyczny lub ręczny.
Urządzenie zbudowane jest z przełącznika odpowiedzi pacjenta (3) połączonego z układem oceny odpowiedzi (6), do którego podłączony jest dwukierunkowo generator optotypów (5) oraz układ sygnalizacji
akustycznej (2). Układ oceny odpowiedzi (6) połączo-

ny jest również z zespołem programująco-sygnalizacyjnym (8) i układem sterującym procedurą badania
(7). Układ ten jest włączony na wejścia: obturatora
(4) i zespołu programująco-sygnalizacyjnego (8). Drugie wyjście układu sterującego procedurą badania (7)
jest połączone z wejściem generatora optotypów (5)
który połączony jest z telewizyjnym monitorem optotypów (1).
Na wyjściu zespołu programująco-sygnalizacyjnego
(8) podłączony jest układ sterujący procedurę badania (7) oraz układ oceny odpowiedzi (6).
(1 zastrzeżenie)

(1) i obrotowej kolumny (8), a także jej przesuw w
płaszczyźnie poziomej i pionowej. Wszystkie zespoły
napędowe wyposażone są w silniki elektryczne i przekładnie mechaniczne, przy czym silniki elektryczne
połączone są z elektrycznym układem sterującym (24),
mającym prowadzenie do maszyny cyfrowej.
(6 zastrzeżeń)

Dział B
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
B01D

P.234295

16.12.1981

Biuro Projektów Przemysłu Koksochemicznego
„Koksprojekt", Zabrze, Polska (Zbigniew Palczewski).
Sposób usuwania smoły z aparatów
do oczyszczania gazu koksowniczego
i urządzenie do stosowania tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu i urządzenia umożliwiających szybkie i do-

kładne usuwanie smoły z aparatów do oczyszczania
gazu koksowniczego.
Sposób według wynalazku polega na okresowym
podnoszeniu poziomu roztworu w zbiornikach połączonych z saturatorem oraz wysysaniu z górnej części tych zbiorników, przy równoczesnym podgrzaniu
do temperatury powyżej 70°C, roztworu zanieczyszczonego smołą. Wyssany roztwór poddaje się procesowi odstawania w temperaturze 68 do 72°C, do czasu
oddzielenia smoły od roztworu, a następnie oddzieloną smołę miesza się z wodą amoniakalną zawiera-
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jącą do 10% amoniaku, przez okres trwania reakcji
amoniaku z kwasem siarkowym zawartym w smole
oraz ponownie poddaje procesowi odstawiania, podczas którego oddziela się wodny roztwór siarczanu
amonowego od ciekłej smoły.
Urządzenie według wynalazku ma zbiornik (1) do
mieszania roztworów połączony przewodami (2) z
garnkiem cyrkulacyjnym (3) oraz ze zbiornikami akumulacyjnymi (4) i (5), przy czym garnek cy r kułacy jny (3) jest wyposażony w króciec odpływowy (6) z
iniektorem (7), natomiast zbiorniki akumulacyjne (4)
i (5) mają leje odpływowe (8) połączone z iniektorami
(9) za pośrednictwem króćców (10).
(3 zastrzeżenia)

miarowa (4) i cela odniesienia (5) wyposażone są w
umieszczone w sposób zapewniający sprzężenie optyczne światłowody (2) i (6) oraz (3) i (7), z których
światłowody (2) i (3) połączone są z oświetlaczem (1)
0 regulowanej aperturze, natomiast światłowody (6)
1 (7) połączone są odpowiednio z fotodetektorami (8)
i (9).
(6 zastrzeżeń)

B01F

P.239706

22.12.1892

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Wojciech Pałyska, Wincenty Korpak, Tadeusz S. Urbański, Witold Michalski).
Urządzenie do jednoczesnego podnoszenia
i mieszania cieczy w układzie
dwu niemieszających się cieczy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji zapewniającej intensywne wymieszanie
dwu cieczy w mieszalniku oraz eliminację martwych
przestrzeni.
Urządzenie stanowi poziomą, otwartą lub szczelnie
zamkniętą skrzynię, podzieloną na stopnie, z których
każdy składa się z mieszalnika z przeszkodami i odstojnika, niezależnych hydraulicznie, przy czym mieszalnik posiada rynnę przelewową do odstojnika. Istota wynalazku polega na tym, że w mieszalniku (1)
na wspólnym wale zamontowane są dwa mieszadła,
przy czym dolne mieszadło (9) znajduje się w strefie
mieszania, a górne mieszadło (5) znajduje się w rurze
cylindrycznej (4), zamkniętej od dołu płytą (7) z przepustem (8), przez który przechodzi wał mieszadeł.
Wynalazek ma zastosowanie we wszystkich procesach technologicznych, w których zachodzi konieczność jednoczesnego podnoszenia i mieszania cieczy,
a w szczególności w procesach ekstrakcji cieczowej lub
sulfonowania.
(2 zastrzeżenia)

B01D

P. 234296

16.12.1981

Uniwersytet Marii Curie-Składowskiej, Lublin, Polska (Andrzej Dawidowicz, Zenon Drabik, Andrzej
Waksmundzki, Jan Wójcik).
Sposób detekcji oraz detektor składu eluatu
w chromatografii cieczowej
Wynalazek
wej metody
cieczowej
w
10-i»m3 oraz

rozwiązuje zagadnienie opracowania nodetekcji składu eluatu w chromatografii
ośrodkach o małych objętościach rzędu
detektora do realizacji tej metody.

B04B

P. 238800

29.10.1982

Pierwszeństwo: 29.10.1981 - Finlandia (813387)
Nabar Ky, Vaasa, Finlandia.
Urządzenie do rozdzielania medium
na składniki o rozmaitych masach cząsteczkowych
i sposób rozdzielania medium na składniki
o rozmaitych masach cząsteczkowych
Sposób detekcji polega na pomiarze apertury
światła emitowanego przez pobudzony światłem o określonej aperturze światłowód, którego koniec emitujący umieszczony jest w badanej cieczy, i odbieranego przez układ pomiarowy złożony ze światłowodu
usytuowanego jednym końcem w badanej cieczy w
sposób zapewniający sprzężenie optyczne ze światłowodem emitującym, natomiast drugim końcem połączonego z fotodetektorem.
Detektor składu eluatu, składa się ze źródła światła, celi pomiarowej i celi odniesienia oraz odbiornika światła, przy czym według wynalazku cela po-

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zredukowania
tarcia w urządzeniach do rozdzielania za pomocą siły
odśrodkowej, pracujących w oparciu o swobodny
przepływ burzliwy, przez usunięcie części ściany komory (10) lub całej ściany komory (10) spomiędzy wirów biegnących równolegle. Podpierająca funkcja
ściany komory jest wyrównywana przez biegnące
równolegle, obracające się w przeciwnych kierunkach
i zderzające się ze sobą pod kątem od 0° do 90° wiry
(2). Separatory wirowe mogą być rozbudowane dla
większych układów wirowych, w których równoległe
wiry (2) są rozlokowane np. w układzie okrężnym lub
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tworzą regularną siatkę kwadratów. Wiry zderzające
się ze sobą wzajemnie wytwarzają oddzielające siły,
które wzmacniają oscylujący promieniowo ruch w
wirach.
(16 zastrzeżeń)

B05C

P.239060

16.11.1982

Pierwszeństwo: 16.11.1981 - St Zjedn. Am.
(nr 231,979)
Brown and Williamson Tobacco Corporation,
Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki (James W.
Sullivan, Robert Levis).
Urządzenie nakładające kontrolowaną ilość cieczy
na przesuwającą się taśmę materiału
włóknistego i sposób nakładania kontrolowanej
ilości cieczy na przesuwającą się taśmę
materiału włóknistego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu nakładania cieczy na przesuwającą się taśmę
włóknistą i urządzenia realizującego ten sposób, przy
założeniu niezależności ilości nakładanej cieczy od
ciężaru i szerokości taśmy.

Urządzenie nakładające kontrolowaną ilość cieczy
na przesuwającą się taśmę materiału włóknistego zawiera obudowę (16), przez którą przechodzi taśma
i zbiornik (18) umieszczony poniżej a otwarty w kierunku toru taśmy, element szczotkowy (20) zamocowany obrotowo poniżej toru taśmy rozpylający ciecz
w kierunku do góry i na powierzchnię taśmy, przewód rozgałęźny (22) umieszczony stycznie z elementem szczotkowym (20) dostarczający ciecz na element
szczotkowy (20), źródło (24) dostarczające ciecz, elementy (28, 26, 30) stanowiące łącznik przepływu strumienia ciecz/ ze źródła (24) dostarczającego ciecz do
zbiornika, pompę strumieniową (32) o stałym wydatku

objętościowym umieszczony w łączniku (26, 28) przepływu strumienia przesuwającą strumień cieczy o stałej objętości ze źródła (24) do zbiornika (18) równy
ilości cieczy ostatecznie wchłoniętej przez taśmę, elementy (36, 34, 38) stanowiące łącznik przepływu strumienia cieczy ze zbiornika do przewodu rozgałęźnego
(22), pompę strumieniową (40) o zmiennym wydatku
objętościowym umieszczoną w łączniku (34, 36, 38)
przepływu strumienia cieczy ze zbiornika (18) do
przewodu rozgałęźnego (22) przesuwającą strumień
cieczy o zmiennej objętości ze zbiornika (18) do przewodu rozgałęźnego (22), element kontrolny (44) kontrolujący objętość strumienia przesuwającego się ze
zbiornika do przewodu rozgałęźnego (22) przy pomocy pompy strumieniowej (40) o zmiennym wydatku
objętościowym w funkcji ilości cieczy początkowo nie
wchłoniętej przez taśmę i powracającą z powrotem
do zbiornika (18) tak, że ilość cieczy dostarczana do
przewodu rozgałęźnego (22) jest większa niż ilość cieczy, która jest wchłaniana przez taśmę.
Sposób nakładania określonej ilości cieczy na przesuwającą się taśmę materiału włóknistego polega na
dostarczaniu cieczy jako strumienia o stałej objętości do zbiornika cieczy, a następnie dostarczeniu cieczy ze zbiornika na element szczotkowy jako strumienia o stałej objętości, która jest funkcją ilości
cieczy początkowo nie wchłoniętej przez pakuły a która spływa do zbiornika tak, że całkowita ilość cieczy
wchłanianej przez taśmę jest równa ilości dostarczanej do zbiornika.
(11 zastrzeżeń)

B21B

P.234110

07.12.1981

Huta im. M. Buczka, Sosnowiec, Polska (Marian
Morawiecki, Jerzy Kowalski).
Urządzenie podtrzymujące łączniki walcarek
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do podtrzymywania łączników walcarek w czasie remontu
lub wymiany klatki robocznej. Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie uproszczenia budowy urządzenia, zmniejszenia gabarytów oraz uproszczenia jego obsługi.

Urządzenie składa się z cylindra hydraulicznego (1),
w którym umieszczony jest zewnętrzny nurnik (2)
zaopatrzony w wspornik (4) dolnego łącznika. W komorze nurnika zewnętrznego (2) umieszczony jest wewnętrzny nurnik (3), na którym zamontowany jest
trzpień (7) z zamocowanym do niego wspornikiem (6)
górnego łącznika prowadzonym prowadnicami (5),
przy czym wysokość jego podnoszenia ograniczona
jest wyłącznkiem krańcowym (8).
(2 zastrzeżenia)
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P. 234272

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Zbigniew Misiołek, Zygmunt Steininger, Jerzy Binder,
Piotr Kastner, Stefan Pielą, Tadeusz Gąsior, Witold
Dwój a k).
Sposób wytwarzania drobnowymiarowych
kształtowników ze stopów miedzi i niklu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
otrzymania kształtowników o wymaganej tolerancji
wymiarowej i dokładnym odwzorowaniu kształtu
bez konieczności stosowania drogich i skomplikowanych urządzeń.
Sposób polegający na tym, że wsad w stanie wyżarzonym w postaci drutu lub pręta o przekroju okrągłym lub po uprzednim spłaszczeniu w ciągadłach
stożkowych lub rolkowych poddaje się procesowi odkształcenia w dwóch etapach w ciągadłach dwutrój- lub czterorolkowych o rolkach nienapędzanych,
z wyżarzaniem lub bez wyżarzania między operacyjnego, według wynalazku charakteryzuje się tym, że
w każdym z etapów proces odkształcania prowadzi
się przy zastosowaniu ciągadeł o takiej średnicy rolek, aby stosunek średnicy okręgu opisanego na
kształtowniku, po jego przejściu przez rolki, do średnicy rolek mieścił się w granicach od 1:40 do 1:155.
W pierwszym etapie proces odkształcania prowadzi
się w rolkach o wykroju większym do 30% od przekroju poprzecznego gotowego kształtownika, z odkształceniem końcowym nie większym niż 40%. W
drugim etapie proces prowadzi się z odkształceniem
końcowym nie przekraczającym 15%. (1 zastrzeżenie)

B21C

P.237890 T

12.08.1982

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
Gliwice, Polska (Tadeusz Prajsnar, Adam Godyń, Edward Zgłobicki, Zbigniew Smolarczyk, Mieczysław
Borkowski).
Zespolone ciągadło
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie prawidłowego
chłodzenia ciągadeł, tulei ciśnieniowej i smaru w
przypadku stosowania smarów stałych.
Zespolone ciągadło ma w swym korpusie zabudowaną komorę chłodzenia (8) o kształcie kątownika
osłaniającego jednym ramieniem (8a) czołową ścianę
(9) wejściowej części (10) zespolonego ciągadła.
(3 zastrzeżenia)

B21K
B65G

P. 234189

Urządzenie do wykonywania otworów,
zwłaszcza w odkuwkach

15.12.1981

11.12.1981

Centrum
Konstrukcyjno-Technologiczne
Maszyn
Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Józef Górniak, Wennancjusz Przybytniowski, Tadeusz Lewiński, Adrian Turczyk, Michał Ryszka, Teodor Jurczyk).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykonywania
otworów przelotowych oraz ostatecznego ukształtowania odkuwlri, podczas jednej operacji technologicznej. Urządzenie wyposażone jest w dwudzielną,
kształtującą płytę (1) połączoną ruchomo za pomocą
trzpieni (4) z dociskającą płytą (5) zaopatrzoną w
przebijające stemple (6), przy czym płyty (1) i (5)
mają wnęki (7), w których znajdują się sprężyste
elementy (8).
(2 zastrzeżenia)

B22D

P.237920 T

12.08.1982

Huta Baildon, Katowice, Polska, Edmund Kaliszewski, Henryk Szwej, Jerzy Sułkowski, Krystyna Miśkiewicz, Janusz Szwaczka, Remigiusz Woźniak).
Sposób wytwarzania bimetalowego
wyrobu hutniczego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu wytwarzania bimetalowego wyrobu hutniczego przeznaczonego zwłaszcza do produkcji narzędzi
skrawających o ostrzu ze stali o wyższej zawartości
dodatków stopowych i obsadzie ze stali o niższej zawartości dodatków stopowych, przy czym złączenie
obu rodzajów stali uzyskuje się na drodze przetapiania elektrożużlowego.

Sposób według wynalazku polega na tym, że w
krystalizatorze (2) współosiowo z rdzeniem (3) ze stali
o niższej zawartości dodatków stopowych umieszcza
się przetopioną elektrodę (5) w postaci tulei ze stali
o wyższej zawartości dodatków stopowych, której zawartość poszczególnych pierwiastków przy założonej
końcowej procentowej zawartości tych pierwiastków
w strefie ze stali o wyższej ich zawartości w bimetalowym wyrobie oraz przy określonym składzie chemicznym stali rdzenia (3) wynosi zgodnie z wzorem
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gdzie Ep oznacza zawartość procentową pierwiastka
stopowego w elektrodzie (5), Pt - powierzchnię strefy ze stali o wyższej zawartości dodatków stopowych
na przekroju poprzecznym bimetalowego wyrobu, EJE
- końcową'zawartość dodatków stopowych gotowego
bimetalowego wyrobu, E E 2 P - procentowy ubytek
pierwiastka w wyniku procesu elektożużlowego przetapiania, ER - zawartość obliczanego pierwiastka w
stali rdzenia (3), P 3 - powierzchnię stopionej strefy
rdzenia (3), P2 - powierzchnię pomiędzy ścianką wewnętrzną krystalizatora (2) a początkową średnicą
rdzenia (3) odniesioną do przekroju poprzecznego krystalizatora (2).
(1 zastrzeżenie)
B23C
B21D

P. 234212

Urządzenie charakteryzuje się tym, że zawiera trzy
sprzężone kinematycznie wałki (2), (3) rozmieszczone
pionowo we wspólnej obudowie (4) umieszczonej na
obrotowym stole (5) dłutownicy (6), z których pierwszy wałek jest sprzężony z drugim wałkiem (2) za pomocą przekładni zębatych kół (7), (19), a trzeci wałek
(3) z drugim wałkiem (2) jest połączony przesuwnie
w kierunku poprzecznym do jego podłużnej osi (B)
i do podłużnej osi (A) dłutaka (10) za pomocą odsuwnego sprzęgła korzystnie typu Oldhama, którego rolę
spełniają prowadnice (22), (23) rozmieszczone na zwrónych ku sobie powierzchniach tarczy (14) i zębatego
koła (19) oraz łącznik (24) zaopatrzony w podłużne
rowki (25), (26) rozmieszczone na górnej i na dolnej
jego powierzchni w płaszczyznach wzajemnie prostopadłych, w których to rowkach (25), (26) są umieszczone suwliwie prowadnice (22), (23). (3 zastrzeżenia)

10.12.1981

Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych „Befama",
Bielsko-Biała, Polska (Jan Opala, Władysław Łodziana).
Urządzenie do załamywania krawędzi blach
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie załamywania
krawędzi blach przy pomocy prostego i wydajnego
urządzenia mocowanego w uchwytach elektrycznej
lub pneumatycznej wiertarki ręcznej.
Urządzenie do» załamywania krawędzi blach ma
frezy (1) osadzone na trzpieniu (2), którego jeden koniec mocowany jest w uchwycie narzędzia (3) a drugi zaopatrzony jest w rękojeść (4). Frezy (1) zabezpieczone są osłoną (12).
(1 zastrzeżenie)
B23K
G02B

P. 234186

11.12.1981

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Julian Kowar, Jerzy Molga, Konstanty Baufał, Tomasz Kieipas).
Sposób i urządzenie do elektrycznego
zgrzewania światłowodów

B23F

P.234341

18.12.1981

Kombinat Maszyn Budowlanych „ZREMB", Zakład
Badawczo-Rozwojowy, Poznań, Polska (Ksawery Litke, Zdzisław Misiaczyk).
Sposób wykonywania uzębień nieokrągłych kół
zębatych i urządzenia do wykonywania
uzębienia nieokrągłych kół zębatych
Wynalazek dotyczy sposobu wykonywania wewnętrznego i zewnętrznego uzębienia nieokrągłych
kół zębatych przez dłutowanie obwiedniowe, a także
urządzenia do wykonywania uzębienia nieokrągłych
kół zębatych, które stanowi oprzyrządowanie dłutownicy obwiedniowej.
Sposób wykonywania uzębienia nieokrągłych kół
zębatych, w trakcie którego robocze narzędzie wykonuje ruch złożony z dwóch składowych ruchów, natomiast nieokrągłe koło zębate wykonuje ruch złożony z trzech składowych ruchów charakteryzuje się
tym, że do składowego ruchu obrotowego realizowanego przez obrabianie nieokrągłe zębate koło (13) dodaje się przyspieszenie albo opóźnienie kątowe proporcjonalnie do długości jego zmiennego promienia
tocznego, natomiast w miejsce składowego ruchu postępowo-zwrotnego realizowanego wzdłuż stycznej do
styku krzywych podziałowych obrabianemu nieokrągłemu kołu (13) nadaje się ruch wahadłowy, współosiowy z ruchem obrotowym stołu (5).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykonania za
pomocą tego samego urządzenia, najpierw wszystkich
czynności przygotowawczych, a następnie operacji
zgrzewania.
Sposób, w którym czynności poprzedzające operację zgrzewania są przeprowadzone w obszarze kontrolowanego wyładowania elektrycznego zgrzewarki
dla każdego odcinka światłowodu oddzielnie i polegają na usunięciu z części odcinka waTsltwy ochronnej
oraz ukształtowaniu jego powierzchni czołowej przez
spowodowanie naprężeń cieplnych i oderwanie części
końcowej światłowodu, charakteryzuje się tym, że
oba odciriki światłowodu umieszcza się w zgrzewarce,
zbliża się ich powierzchnie czołowe zachowując odpowiednio dobrany odstęp między nimi, po czym,
przez wygrzewanie w obszarze kontrolowanego wyładowania elektrycznego, poleruje się ich powierzchnie
czołowe i wyciislka resztki gazów spomiędzy tych powierzchni. Następnie umożliwia się swobodny przesuw jędrnego Ikońca światłowodu względem drugiego
przez co wyzwala się siły przyciągania molekularnego między rozgrzanymi powierzchniami czołowymi, po czym zwiększa się temperaturę w obszarze
wyładowania i stapia się powierzchnie czołowe obu
końców światłowodu przy jednoczesnym samocentrowaniu tych końców.
Urządzenie zawierające korpus (1), wewnątrz którego znajdują się dwa inikromanipulatory X do przesuwu stolików <2) i (3), na których są umieszczone
w V rowkach (7) odcinki światłowodów mocowane
mechanizmami dociskowymi (8), pokrętła (4) i (5) służą do przesuwu zgrubnego stolików (2) i (3) o pokrętło (6) do przesuwu precyzyjnego stolika (3) charakteryzuje się tym, że ma występ (9) stanowiący
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nieruchomą podporę dla końców łączonych odcinków
światłowodów, która w części środkowej ma wyżłobienie wzdłużne. W wyżłobieniu tym znajdują się
elektrody robocze (11) oraz elektroda wspomagająca
zapłon.
(5 zastrzeżeń)

B24B

P. 238885

05.11.1982

Pierwszeństwo: 05.11.1981 - NRD
(nr WPB 24B/234/646)
VEB IFA - Automobilwerke Ludwigsfelde, Ludwigsfelde, Niemiecka Republika Demokratyczna).
Urządzenie do bezwiórowego usuwania
zadziorów w otworach obrabianych
przedmiotów o kształtach pustych brył

B23Q
G05D

P.234211

10.12.1981

Urządzenie zawiera układ (1) dźwigni kolanowej,
którego jeden koniec współpracuje z krzywką (6)
i jest połączony ze sprężyną (5). Drugi koniec układu
(1) dźwigni kolanowej ma dwa ramiona połączone
nożyoowo, przy czym na jednym ramieniu usytuowany jest element naciskowy (3) o kształcie czaszy
kulistej, a na drugim ramieniu łożysko współpracujące (2). Urządzenie zawiera także siłownik połączony
z układem (1) dźwigni kolanowej, który ipowoduje
wprowadzenie ramion z elementem naciskowym (3)
i współpracującym łożyskiem (2) oraz ich rozparcie
w otworze obrabianym.
(3 zastrzeżenia)

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obróbki Ściennej,
Łódź, Polska (Tadeusz Kempiko, Wojciech Niewinowski, Janusz StuczyńsLkti, Dariusz Łukowski, Roman
Kostrzewski).
Rejestr sterujący synchroniczny
elektronicznego układu sterowania
cyklem roboczym obrabiarki
Rejestr sterujący według wynalazku upraszcza układ
elektronicznego sterowania obrabiarką dzięki selekcji
sygnałów na swoim wejściu.
Rejestr sterujący synchroniczny połączony z blokiem sygnałów określających stan obrabiarki oraz
z blokiem sterowania elementami wykonawczymi
obrabiarki, zawierający w układzie element pamięciowy, połączony z dekoderem, charakteryzuje się
tym, że zawiera na swym wejściu zespół wybierający
w postaci trzech multiplekserów (Ml, M2, M3), których wyjścia dołączone są do wejścia odpowiednio
ustawiającego (LD), zliczającego <CU) i zerującego
<CR) licznika (L), którego wyjścia dołączone są za po-

B26B

P. 237885 T

11.08.1982

Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole, Polska (Tomasz
Dziadek, Ewelána Switońska, Aleksander Switoński).
Przyrząd do cięcia pasów z materiałów
otworowych zwłaszcza tektury z tworzyw
sztucznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
przyrządu mającego prowadnicę ostrza tnącego.
Przyrząd składa się z uchwytu (3), do którego przymocowane jest ostrze (1). Ostrze zaopatrzone jest w
trzepień prowadzący (2), który przesuwa się w czasie cięcia wzdłuż otworu tektury.
(1 zastrzeżenie)

średndctwem pamięci pośredniej <M) ■zwrotne do wejść
wybierających (A, B, C i D) multiplekserów (Ml-M3)
oraz do dekodera (D), z którego wyjścia dołączone
są do elementów wykonawczych obrabiarki oraz do
układu kombinacyjnego <UK), którego wyjśda dołączone są do wejść ustawiających (ID, 2D, 3D i 4D)
licznika (L).
(1 zastrzeżenie)
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B27C

P.234308

18.12.1981

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska
(Jadwiga Raczyńsika, Jerzy Bajikowski).

cie matrycy oczkowej dzielonej odcinającej (3), na
ciętym pręcie (1), następnie obrót całego uchwytu na
osi dźwigni (8) i przecięcie pręta.
(1 zastrzeżenie)

Sposób zmniejszania oporów posuwu drewna,
zwłaszcza w obrabiarkach do drewna
z posuwem ręcznym
Zagadnieniem
podlegającym
rozwiązaniu
jest
zmniejszenie wysiłku fizycznego pracowników obsługujących obrabianki do drewna.
Sposób zmniejszania oporów posuwu drewna zwłaszcza w obrabiarkach do drewna z posuwem ręcznym,
charaikteryzuje się tym, że powierzchnie drewniane
odtłuszcza się, ewentualnie schropowaca się, następnie nakłada się na grubość wynoszącą po utwardzeniu i wyschnięciu, od 20 do 80 nan, żywicę i/lub lakier epoksydowy z dodatkiem proszkowego fluoxopolimeru, korzystnie policzterofluoroetylemi w ilości od
10% wagowych do 80% wagowych, w stosunku do tak
zwanej suchej pozostałości żywicy lub lakieru epoksydowego oraz z dodatkiem środka zwilżającego, po
czytm nałożoną żywicę i/lub laikier suszy się w temperaturze od 20°C do 25°C przez czas od 3 godzin do
5 godzin i poddaje się sezonowaniu przez czas od 10
dni do 15 dni w temperature otoczenia albo przez
czas od 0,2 godziny do 1,5 godziny, w temperaturze
około 120°C.
(2 zastrzeżenia)
B29C
B29H

P. 234265

16.12.1981

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska
(Irena Tomaszewska-Miazga, Beatrycza Szabłowska,
Marek Kucharski, Jadwiga Kalinowska, Jolanta Liw«
kowicz).
Sposób otrzymywania wyrobów maczanych
zwłaszcza rękawic ochronnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu otrzymywania wyrobów maczanych, zwłaszcza rękawic ochronnych, o podwyższonej odporności
na działanie wody a jednocześnie miękkich i elastycznych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że otrzymany w znany sposób wyrób nieodporny na wodę
poddaje się krystalizacji w temperaturze 170± 40°C
przez co się uzyskuje się zwiększoną odporność na
działanie wody, a następnie dalszej obróbce nadającej wyrobowi miękkość i elastyczność poprzez zanurzenie wyrobu w wodzie lub mieszaninie wody z gliceryną lub glikolem etylenowym.
(6 zastrzeżeń)

B30B
B26D

P. 234215

12.12.1981

Jelczańskie Zakłady Samochodowe, Jelcz k/Oławy,
Polska (Henryk Kaczmarzyk, Wiesław Sawicki).
Przyrząd do cięcia metalowych
prętów na prasie
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
przyrządu umożliwiającego cięcie na prasie prętów
przy zachowaniu gładkiej i prostopadłej do osi powierzchni w miejscu przecięcia.
Przyrząd ma dwie matryce oczkowe dzielone, zaciskającą (2) i odcinającą (3). Matryca odcinająca (3)
jest umieszczona w oddzielnym uchwycie składającym się z dźwigni łamanej (4) i z szczęki ruchomej
(5), obracającej się wahliwie na osi (6) i zawierającej
sprężynę rozwierającą (7).
Dźwignia łamana (4) obraca się wahliwie na osi
dźwigni (8) i zawiera sprężynę (9) zaczepioną do korpusu (10) przysządu.
Oczkowa dzielona matryca (2) jest zaciskana szczękami stałymi (12) na ciętym pręcie (1).
Przy ruchu stempla prasy ku dołowi następuje najpierw obrót dźwigni łamanej (4) na osi (6) i zaciśnię-

B41D

P. 234118

07.12.1981

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Hubert Czichon, Henryk Dudziak, Jan Kowalczyk, Krzysztof Przasnek, Hanna Więckowska).
Urządzenie do wykonywania fotoreliefowych
form drukowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie możliwości każdorazowego ustalania optymalnej prędkości wypełniania kompozycją form oraz dokładnego jej zapełniania.
Urządzenie składające się z kopioramy złożonej z.
dwóch ram nieruchomej i ruchomej, dwóch grup źródeł światła aktynicznego przeznaczonych do naświetlania kopioramy i zbiornika wypełnionego kompozycją fotopolimeryżującą charakteryzuje się tym, że
wyposażone jest w układ (4) zasilający kopioramę (1)
w kompozycję fotopolimery żującą, zawierający obwód
zawracający część pompowanej kompozycji do zbiornika oraz zawór regulujący proporcje rozpływu strumieni kompozycji i czujnik pojemnościowy (9) wskazujący stan wypełnienia kopioramy kompozycją. W
nieruchomej ramie (6) kopioramy (1) usytuowanej
pod kątem różnym od 0 i 90° w stosunku do poziomu
znajduje się płyta (11) przepuszczająca promieniowanie aktyniczne, przy czym kopiorama (1) zamocowana
jest przesuwnie aby umożliwić przemieszczanie jej
do komory naświetlań.
(3 zastrzeżenia)
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Pierwszeństwo: 04.11.1981 - NRD (WPB60T/234592)
VEB IF A - Automobilwerke Ludwigsfelde, Ludwigsfelde,
Niemiecka
Republika
Demokratyczna
(Klaus Hof mann, Klaus Roiman, Arnold Manz, Werner Jauch).
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opatrzonym w napęd (5), zabudowane w montażowej
ramie (2), przy czym unoszona podpora (1) ma czopy
(6) umieszczone w prowadnicach (7) przytwierdzonych
do montażowej ramy (2), a popychacz (4) jest ułożony
na wspornikach (8).
(1 zastrzeżeni^

Urządzenie do zewnętrznego zasilania
wysokociśnieniowych instalacji hamulcowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiej konstrukcji urządzenia do zewnętrznego zasilania wysokociśnieniowych instalacji hamulcowych,
która umożliwiałaby utrzymywanie, po napełnieniu,
stale otwartych zaworów w zakresie normalnego ciśnienia, przy ciśnieniu zabezpieczającym zaworu zabezpieczającego w zakresie wysokiego ciśnienia, a w
przypadku zewnętrznego zasilania - zapewnienie następnego uzupełniającego zasilania bez przeszkód,
przy ciśnieniu zewnętrznego zasilania równym ciśnieniu w zasobnikach energii.
Urządzenie zawiera dwuzakresowy zawór zabezpieczający (2) i regulator ciśnienia (1), urządzenie zaworowe (27) oraz króciec przyłączeniowy (12). Pomiędzy
wlotem (42) urządzenia zaworowego (27) a króćcem
przyłączeniowym (12) istnieje odgałęzienie (18), na
skutek czego ciśnienie potrzebne do sterowania tłoka
sterującego (7) jest odcięte a przestrzeń znajdująca
się ponad tłokiem sterującym zostaje połączona z atmosferą, gdy króciec (12) jest podłączony do zewnętrznego zasilania.
Urządzenie zaworowe (27) zawiera wlot (42), tłok
<15), tłok (14) uruchamiany przez tłok (15), otwierający
i zamykający gniazdo (16), uszczelkę (9), sprężynę (10)
działającą na tłok (14), wlot (41) ciśnienia sterującego,
kanał wyprowadzający
czynnik
ciśnieniowy na
zewnątrz oraz kanał (8) doprowadzający czynnik pod
ciśnieniem do właściwego tłoka sterującego (7).
(4 zastrzeżenia)

B65G

P.234131

07.12.1981

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej „Navicentrum", Wrocław, Polska (Antoni Karczewski, Zbigniew Ziółek).
Urządzenie do podnoszenia statków lub ich części
ze stanowisk montażowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji skracającej czas podnoszenia oraz polepszającej warunki bezpieczeństwa pracy obsługi.
Urządzenie zawiera unoszoną podporę (1) połączoną
przegubowymi dźwigniami (3) z popychaczem (4) za-

07.12.1981

Rybnicka Fabryka Maszyn „Ryfama", Rybnik, Polska (Ewald Spyra, Wojciech Skolik, Andrzej Bulenda,
Krystian Lepiarczyk).
Złącze do osprzętu członu trasy przenośnika
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
niezawodnego połączenia elementów osprzętu trasy
górniczego przenośnika zgrzebłowego, narażonego na
znaczne obciążenie poosiowe i boczne.
Złącze, zawierające łopatkowy łącznik (1), którego
poszerzone końcówki (2) mieszczą się w gniazdach (3)
nakładek (4) przytwierdzonych do bocznych ścianek
osprzętu, według wynalazku charakteryzuje się tym,
że środnik łącznika (1) odchylony jest na zewnątrz
w stosunku do rynny. Gniazda (3-) nakładek (4) mają
od strony zewnętrznej zamykającą, oporową ściankę,
zaś po stronie otwartej przylegają bezpośrednio do
rynny. Poosiowy luz (L) łącznika (1) w gniazdach (3)
jest każdorazowo większy od luzu łącznika w złączu
rynien. Wewnętrzne powierzchnie (9) odsadzeń (10)
gniazd (3), oraz współpracujące z nimi powierzchnie
(11) poszerzonych końcówek (2) łącznika (1) są zakrzywione według promienia (R) zaczepionego na osi (12)
łącznika (1). Powierzchnie (9) gniazd (3) są wklęsłe,
a powierzchnie (11) poszerzonych końcówek (2) wypukłe. Zewnętrzne wzdłużne ścianki nakładek (4) są
załamane na zewnątrz złącza (1).
(3 zastrzeżenia)

B65G
B63B
E02C

P. 234135

P.234241

11.12.1981

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Polska (Henryk Olejniczak).
Sposób zmiany kierunku transportowanego
sypkiego sfluidyzowanego materiału
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia
procesu zmiany kierunku transportu strugi sfluidyzowanego materiału.
Sposób zmiany kierunku transportu sfluidyzowanej
strugi materiału polega na tym, że przepływ powietrza do poszczególnych komór steruje się za pomocą
zaworów (9), (10) i (11), co przy otwartych zasuwach
obrotowych powoduje zmianę kierunku transportowanego materiału.
(1 zastrzeżenie)
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przesuwnik (3) jest tłoczyskiem (14) powiązanym z jednej strony z przenośnikiem (1) za pomocą łącznika
widełkowego (12). Łącznik widełkowy (12) osadzony
jest przesuwnie na prowadniku (9), który to prowadnik (9) związany jest z przenośnikiem. Z drugiej strony cylinder przesuwnika (3) jest związany za pomocą
łącznika widełkowego (5) z podstawą obudowy (4).
(3 zastrzeżenia)

B65G
C08B

P. 234274

17.12,1981

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Włókienniczych „Polmatex-Cenaro", Łódź, Polska
(Konrad Mine, Henryk Wilczek, Zbigniew Wrocławski).
Sposób zasilania nitratora
oraz urządzenie do zasilania nitratora
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu i urządzenia zapewniających równomierne
zasilanie nitratora rozdrobnioną celulozę w procesie
wytwarzania nitrocelulozy.
Sposób według wynalazku polega na tym, że nitrator zasila się ciągłą warstwą surowca o stałej gęstości liniowej, tworzoną przemiennie z dwu źródeł zasilania z wzajemnym stałym przesunięciem czasowym.
Urządzenie według wynalazku składa się z transportera taśmowego (1), zasobników ważących (2) oraz
z przewodów transportu pneumatycznego. W przewodzie (4) doprowadzającym powietrze z surowcem
umieszczony jest rozdzielacz trój drogowy ze stero wa' nymi klapami <6), a przewody (7) odprowadzające
z zasobników (2) powietrze z kurzem usytuowane są
symetrycznie względem siebie i połączone trójnikiem (9).
(2 zastrzeżenia)

B65G

P. 234324

B65G
G05D

P.239698

22.12.1982

Stocznia Gdańska im. Lenina, Gdańsk, Polska (Jan
Kart, Bolesław Rusowicz, Stanisław Miłosz, Bohdan
Tyborowski).
•

Zespół napędowy topenantów

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia
stabilnej pracy żurawia bomowego przy zmniejszaniu
prędkości bomu i jego zatrzymywaniu.
Zespół posiada aparatury sterownicze (Al, A2) wciągarek ładunkowych (Wl, W2) oraz aparaturę sterowniczą (A) połączoną z nimi, pozwalającą na sterowanie wciągarkami w czasie ruchu i hamowania bomu.
(1 zastrzeżenie)

16.12.1981

Centrum
Konstrukcyjno-Technologiczne
Maszyn
Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Grzegorz Štawiński, Zbigniew Rzyman, Wincenty Pretor, Hubert
Pełka).
Układ podciągania przenośnika
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia
hydraulicznego przesuwnika przed jego złamaniem
lub jego uszkodzeniem na skutek różnych prędkości
spełzania obudowy górniczej i przenośnika.
Układ do stosowania w pokładach nachylonych
i stromych charakteryzuje się tym, że hydrauliczny

B66C

P. 234187

11.12.1981

Zakład Urządzeń Technologicznych Nr 1 „UNITRA-ELMASZ", Piaseczno, Polska (Andrzej Las-Opolski).
Układ przesuwania elementów współosiowych
wysięgnika
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji układu z napędem siłownikiem krótkiego
skoku tłoczyska.
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Układ przesuwania elementów współosiowych ma
wielokrotne przełożenie od napędu siłownikiem (1)
o wielokrotnie mniejszym skoku tłoczyska względem
skoku pierwszego elementu wysuwanego (21). Siłownik (1) osadzony na wstawce (20), przytwierdzony do
dna (24) elementu stałego (23) wysięgnika, ma przytwierdzone do czoła tłoczyska krążki (11, 12), po których prowadzone jest cięgno płaskie (2) w dół wstawki (20) do następnego krążka (8). Do czoła tłoczyska
siłownika (1) jest przytwierdzony następny krążek
stały (17), po którym prowadzone jest cięgno płaskie
(6), przymocowane do osi drugiego krążka (17), a dalej jednym końcem do górnej krawędzi wstawki (20),
a drugim końcem do dolnej krawędzi drugiego elementu wysuwanego (22).
(3 zastrzeżenia)
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w podziemiach kopalń. Zespół napędowy wózka stanowią dwa silniki pneumatyczne samohamowne (1),
przekładnia w kadłubie (3) i koło cierne. Docisk koła
ciernego do środnika jezdni jest realizowany w ten
sposób, że do kadłuba (3) przymocowana jest rama
wsporcza (13), a do niej za pomocą śrub (14) zamocowana jest pomocnicza rama (11). Na ramie (11) osadzone są rolki dociskowe (9), a na śruby (14) nałożone są sprężyny talerzowe (8) oraz nakrętki (10).
(1 zastrzeżenie)

B66C

P.237884 T

11.08.1982

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut",
Gliwice, Polska (Józef Piernikarczyk, Henryk Krzystolik). . .
Zblocze hakowe
Przedmiotem wynalazku jest zblocze hakowe długie
i krótkie.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia
martwej wysokości podnoszenia w urządzeniach transportu bliskiego.
W zbloczu długim krążek linowy (1) osadzony jest
obrotowo na osi (2), a ta z kolei osadzona jest nieruchomo w korpusie (3). W korpusie (3) osadzona jest
trawersa (9) a w niej hak (5). Zblocze charakteryzuje
się tym, że z boku korpus (3) ma dwa haki boczne
(4), których teoretyczne punkty zaczepienia (6) dla zawiesia (8) znajdują się nieco poniżej poziomu osi (2).
Analogiczne haki ma zblocze krótkie.
(4 zastrzeżenia)

B66C

P. 234188

11.12.1981

Centrum
Konstrukcyjno-Technologiczne
Maszyn
Górniczych KOMAG, Gliwice, Polska (Marian Bera,
Tadeusz Witt, Adam Hryb, Zbigniew Cwiklicki,
Krzysztof Węgrzyn, Hanna Barańska).
Wózek samojezdny, podwieszony
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
uproszczonej konstrukcji wózka z silnikami samohamującymi.
Wózek samojezdny, podwieszony, ręcznie sterowany o napędzie pneumatycznym, przeznaczony jest
zwłaszcza do przetaczania zespołów transportowanych

B66D

P.239694

21.12.1982

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Henryk
Czubek, Józef Krępa, Roman Osmólski).
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Układ przeniesienia

napędu wciągarki
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kalmarowej

W celu maksymalnego uproszczenia i potanienia
konstrukcji układu przeniesienia napędu napędzane
koło łańcuchowe (6) jest ułożyskow,ane najkorzystniej
ślizgowo na wałku (7) i jest połączone z tuleją (8)
mającą poosiowe wąskie wycięcie równoległoboczne
(11), w których są usytuowane ruchowo kamienie prowadzące (9), osadzone na poprzecznoosiowym sworzniu (10) połączonym sztywno z wałkiem (7).
(2 zastrzeżenia)

B66D
B63B

P.240372

30.01.1983

Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „TOWIMOR", Toruń, Polska (Marek Matusiak).
Układ hydrauliczny napędu układacza liny na bęben,
zwłaszcza wciągarki okrętowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu umożliwiającego bezstopniowy przesuw wózka
układacza liny na bęben zwłaszcza wciągarki okrętowej, cechującego się prostotą budowy i niezawodnością działania.
Układ według wynalazku, charakteryzuje się tym,
że ma w obwodzie pompy (1) rozdzielacz trzypołożeniowy, czterodrogowy (4) połączony przewodami wyjściowymi (10, 11) z komorami cylindra hydraulicznego
(9) poprzez symetryczne bloki zaworów hamulcowych
(6) oraz zaworów bezpieczeństwa (7), a ponadto prze-

wody wyjściowe spięte są zaworem odcinającym (8)
umieszczonym bezpośrednio przed wejściem do komór
cylindra hydraulicznego (9). Przewody zasilający (12)
i spływowy (13) rozdzielacza (4) połączone są wzajemnie poprzez regulator przepływu (5) umożliwiający
sterowanie prędkością przesuwu wózka układacza
liny.
(2 zastrzeżenia)

Dział C
CHEMIA I METALURGIA
C01B

P.231740

15.06.1981

Janusz Bobrowski, Nebrowo Wielkie, Polska (Janusz Bobrowski).
Wytwornica CO|
Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia do wytwarzania, stosowanego w uprawie roślin, dwutlenku
węgla z gazów z pieca centralnego ogrzewania.
Sposób według wynalazku polega na pobraniu gazów ze spalenia węgli i w kotłowniach szklarniowych
itp., oczyszczaniu i przetwarzaniu na dwutlenek
węgla.
Urządzenie według wynalazku składa się głównie:
ż wentylatora ssąco-tłoczącego (3) połączonego przewodem rurowym (4) z piecem centralnego ogrzewania
(1), obudowy katalizatora (5) gdzie gaz płukany wodą
przechodzi przewodem rurowym (4a) do palników gazowych (12) i spalany jest na dwutlenek węgla w
miejscach jego zapotrzebowania.
(3 zastrzeżenia)

C01B

P. 237984 T

19.08.1982

Zakłady Elektrod Węglowych 1 Maja, Racibórz,
Polska (Anna Piasecka-Herud, Hanna Kossobudzka,
Józef Gonsior, Zbigniew Szuba).
Sposób wytwarzania grafitu rozprężonego
Zagadnieniem podlegająym rozwiązaniu jest uzyskanie grafitu nadającego się do otrzymywania arkuszy i folii grafitowych.
Sposób wytwarzania grafitu rozprężonego polega na
utlenieniu grafitu naturalnego w temperaturze maksimum 150°C, w czasie do 48 godzin, przy czym utleniaczem jest mieszanina stężonego 96-98% kwasu
siarkowego w ilości 90-99% wagowych oraz nadsiarczanu amonowego w ilości 1-10% wagowych. Następnie grafit płucze się wodą, suszy i rozpręża w temperaturze maksimum 1500°C, a grafit rozprężony kieruje się na sita, gdzie zachodzi proces oczyszczania
poprzez wytrząsanie, przy czym częstotliwość drgań
sita ustala się w zakresie 80-200 drgań na minutę.
(1 zastrzeżenie)

C01G

P.234221

11.12.1981

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Polska
(Adam Chajduga, Zygmunt Kowalski, Adam Wardas).
Sposób redukcji chromu sześciowartościowego
zawartego w odpadach
otrzymanych przy produkcji związków chromu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ochrony naturalnego środowiska przed skażeniem odpadami zawierającymi chrom sześciowartościowy.
Sposób redukcji chromu sześciowartościowego za-

związków chromu, zwłaszcza w odpadach otrzymywanych przy produkcji chromianu sodu, polega na tym,
że odpady te miesza się z miałem węglowym i siarką, a otrzymaną mieszaninę praży się w warunkach
redukcyjnych w temperaturze 550-950°C. W mieszaninie poddawanej redukcji stosunek odpadu do miału
węglowego wynosi od 4:1 do 5:1, a zawartość siarki
w stosunku do miału węglowego wynosi 1-3%.
(2 zastrzeżenia)

C02F
B01D
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P.234179

04.12.1981

Biuro Projektów Państwowej Komunikacji Samochodowej, Wrocław, Polska (Odysseas Planakis).
Osadnik, zwłaszcza do oddzielania
produktów naftowych od ścieków

C04B

05.08.1981

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
„Bipromet", Katowice, Polska (Felicjan Biolik, Stanisław Serkowski, Zygmunt Morys).
Sposób otrzymywania cermetali
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest obniżenie kosztów procesu otrzymywania cermetali z wyrobów ceramicznych drogą redukcji zawartych w nich
tlenków metali przy pomocy metalu w stanie stopionym.
Sposób według wynalazku polega na tym, że wyroby ceramiczne zawierające tlenki metali poddaje się
działaniu reduktora w postaci metali lub ich stopów
w stanie stopionym lub par metali lub ich stopów.
:.. •
r
.
^
(3 zastrzeżenia)
C04B

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
osadnika pozwalającego na całkowite oddzielanie produktów naftowych od ścieków i niedopuszczanie do
odprowadzania tych produktów do kanalizacji.

P. 232527

P.234133

07.12.1981

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Rzeszów, Polska (Zenon Opiekun, Kazimierz Kawa, Ryszard Podkański).
,
Sposób wytwarzania zapraw Ni - Zr
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podwyższenia
własności wytrzymałościowych stopów żarowytrzymałych, zwłaszcza wytrzymałości na pełzanie.
Sposób według wynalazku polega na tym, że proszek cyrkonu poddaje się prasowaniu w matrycy stalowej pod ciśnieniem 250-400 MPa, następnie na dno
tygla elektrokorundowego umieszczonego w komorze
indukcyjnego pieca próżniowego wkłada się na przemian nikiel granulowany i elektrodowy oraz wypraski z proszku cyrkonu w ilości 1-90% Ni i 1-90%
Zr, po czym w piecu wytwarza się próżnię i wsad
topi się w temperaturze 1750-1850°C.
(1 zastrzeżenie)
C04B

Osadnik według wynalazku składa się z prostokątnego zbiornika (1) połączonego z doprowadzającym
rurociągiem i odprowadzającym rurociągiem oraz z
przegród dzielących (2, 3) zbiornik (1) na stabilizacyjną komorę (4) i przepływową komorę (5), które połączone są ze sobą przelewami. Zbiornik (1) ma ponadto przynajmniej dwie komory (6, 7) produktów naftowych. Komora (4) i komora (5) połączone są poprzez
pływakowe ssawki (13) i elastyczne rurowe przewody
(14) z wstępną komorą (6) produktów naftowych, która to komora (6) poprzez ssawki (13) połączona jest
z drugą komorą (7) produktów naftowych, a ta z kolei również poprzez ssawki (13), elastyczne rurowe
przewody (14) i kolektor (14) połączona jest z rurociągiem odpływowym.
(1 zastrzeżenie)

C03C

P.234132

07.12.1981

Rybnickie Zakłady Wyrobów Metalowych „Huta
Silesia", Rybnik, Polska (Inocenty Wieczorek, Stanisław Mojza, Teofil Glaga, Andrzej Demel, Krystyna
Fojcik, Anna Bocheńska).
Szkliwo emalierskie
zwłaszcza do przedmiotów stalowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
szkliwa emalierskiego zwłaszcza do przedmiotów ze
stali węglowych i odwęglonych.
Szkliwo według wynalazku zawiera w ilościach wagowych: 30-55% SiOj, 5-25% BjOs, 0-10% P2O5,
0-12% AlaOs, 0-3% Li2O, 5-25% NaiO, 0-20% K2O,
0-20% CaO, 0-25% BaO, 0-10% ZnO, 0-10% M g O 0-10% TÍO2, 0-10% ZrOj, 0 - 5 PbO, 0-10% FeO,
0,5-10% FeiOs, 0-10% MnO, 0,5-5% NiO, 0-5% CuO,
0-5% CdO, 0,4-10% SbjO3, 0-10% MOO3, 0-6% F t .
(2 zastrzeżenia)

P. 234198

10.12.1981

Biuro Projektów Przemysłu Kruszyw, Kamienia
Budowlanego i Surowców Mineralnych, Kraków, Polska (Romuald Poprawa, Bolesław Stoler, Ryszard
Chodnikiewicz).
Przestawny zakład produkcji kruszyw
z surowców zailonych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu technologiczno-konstrukcyjnego przesławnego
zakładu produkcji kruszyw naturalnych ze złóż zailonych lub zaglinionych.
Układ według wynalazku zawiera ruszt (2) kierujący nadziarno do seperatora jednobębnowego (3)
i kruszarki (4), zaś materiał przepadający przez ruszt
(2) na umieszczone posobnie przesiewacze wibracyjne
(5) pracujące z intensywnym natryskiem wodnym. Nadziarno z przesiewaczy (5) kierowane jest przez separator jednobębnowy (7) do kruszarek i na przenośnikitaśmowe zbierające materiał (również z kruszarki (4)
i podające go ponownie na ruszt (2). Produkty z przesiewaczy (5) kierowane są przenośnikami na zasobniki, zaś frakcje piaskowe po odwodnieniu kierowane
na zasobnik piasku.
(1 zastrzeżenie)
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P. 237659

27.07.1982

Zdzisław Mucha, Rędziny, Józef Szymczakiewicz,
Częstochowa, Polska (Zdzisław Mucha, Józef Szymczakiewicz).
Sposób wytwarzania cegły
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu wytwarzania cegły o wysokich parametrach
użyteczności technicznej.
Sposób według wynalazku polega na tym, że jako
surowiec podstawowy stosuje się odpady z ceramiki
budowlanej, bądź cegły wapienno-piaskowej, które
poddaje się kruszeniu na ziarna o granulacji do 5 mm,
po czym miesza się na sucho z lepiszczem w ilości
5-15% wagowych, następnie nawilża wodą w ilości
9-■15% wagowych, z uzyskanej zaś masy formuje się
i prasuje pod ciśnieniem 20-50 MPa cegłę, którą poddaje się dojrzewaniu przez okres 3-10 dni.
(1 zastrzeżenie)
C07C

P. 234299

18.12.1981

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska
(Włodzimierz Ratajczak, Kazimierz Zięborak, Adam
Koprowski, Wiktor Kaźmierowicz, Jan Zdrojewski,
Tadeusz Wilusz, Lesław Maćkowiak, Wacław Zajączkowski).
Sposób wyodrębniania platyny
z wodnego roztworu toluilenodwuaminy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu wyodrębniania śladowych ilości platyny
z wodnego roztworu toluilenodwuaminy po syntezie
z dwunitrotoluenu na katalizatorze platynowopalladowym.
Sposób według wynalazku polega na tym, że wodny
roztwór toluilenodwuaminy po oddzieleniu katalizatora przepuszcza się przez złoże anionitu w formie
wolnej zasady w temperaturze 40-110° C pod ciśnieniem atmosferycznym lub nieco podwyższonym, a zasorbowaną platynę wydobywa się ze złoża anionitu
przez spalenie i kupelację uzyskanego popiołu.
(3 zastrzeżenia)
C07C

P. 237998 T

20.08.1982

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jerzy
Schroeder, Janusz Halawa, Mieczysław Szustakowski,
Tadeusz Keim, Izabela Cieślik, Andrzej Jakubowicz,
Ernest Kauf, Bogdan Zarychta).
*
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przez regulację natężenia przepływu powietrza biorącego udział w procesie.
Sposób według wynalazku polega na tym, że od
głównego strumienia powietrza oddziela się strumień
korekcyjny, którego natężenie przepływu reguluje się
w oparciu o mierzoną temperaturę katalizatora, przy
czym natężenie strumienia korekcyjnego ogranicza się
na z góry ustaloną wartość, a przekroczenie jej wykorzystuje się jako sygnał, który przetwarza się na
sygnał sterujący natężeniem przepływu w strumieniu
głównym.
Układ według wynalazku charakteryzuje się tym,
że główny rurociąg (1) jest spięty korekcyjnym rurociągiem (8), w którym umieszczony jest miernik (9)
natężenia przepływu i zawór (10), sterowany regulatorem (12), przy czym jedno wejście regulatora (12)
połączone jest z wyjściem miernika (9), a drugie
wejście z wyjściem przetwornika (16) temperatury katalizatora, natomiast wyjście regulatora (12) połączone
jest ponadto poprzez ograniczający układ (13) z układem formującym impulsy (14) i impulsowym nadajnikiem (15) połączonym z wejściem regulatora (5)
współpracującego z zaworem (4) znajdującym się w
głównym rurociągu (1) powietrza.
(2 zastrzeżenia)
C07D
C08G

P. 234126

07.12.1981

Uniwersytet Marii Corie-Skłodowskiej, Lublin, Polska (Władysław Charmas, Wawrzyniec Podkościelny,
Mieczysław Podgórski, Wiesław Rudź).
Sposób otrzymywania żywic
typu tioeterów glicydylowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawienia takich własności żywic tioeteroglicydylowych jak lepkość i liczba epoksydowa przez opracowanie nowego
sposobu otrzymywania żywic o ogólnym wzorze I,
w którym pierścienie benzenowe izolowane są mostkiem X oznaczającym atomy lub grupę atomów takich jak - O - , - S - lub - C H 2 - , grupa tioeteroglicydylowa występuje w jednym lub obu pierścieniach
benzenu a n wynosi 1-4.
Wymienione żywice otrzymuje się za pomocą heterofazowej alkalicznej kondensacji wielo-(merkapto)-pochodnych o wzorze ogólnym II, w którym X ma
wyżej podane znaczenie, grupa - S H występuje w
jednym lub obu pierścieniach benzenu, a n wynosi
1-4 z epichlorohydryną lub metyloepichlorohydryną
w rozpuszczalniku, zwłaszcza alkoholu drugorzędowym.
(1 zastrzeżenie)

Sposób i układ do stabilizacji temperatury
w procesie wytwarzania formaldehydu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie stabilizacji temperatury w procesie wytwarzania formaldehydu po-

C07C

P. 234328

17.12.1981

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Polskie
Odczynniki Chemiczne", Gliwice, Polska (Tadeusz
Burchaciński, Joanna Polak, Rozwita König, Józef
Skóra).
Sposób oczyszczania chloroformu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiej metody oczyszczania chloroformu, która pozwoliłaby otrzymać chloroform o czystości farmakopealnej, zwłaszca pozbawionej wody.
Sposób oczyszczania chloroformu technicznego polega na dodaniu do wstępnie przemytego kwasem siarkowym z aldehydem mrówkowym chloroformu około
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3% wagowych bezwodnego węglanu potasowego, 2-3%
węgla aktywowanego, około 1,5% wagowych soli hydroksylaminy i około 1% wagowych bezwodnika alkoholu. Następnie całość miesza się przez 48 godzin w
temperaturze pokojowej. Otrzymany w ten sposób
chloroform poddaje się destylacji frakcjonowanej.
<1 zastrzeżenie)
C07D

P.235578

-

Pierwszeństwo: 23.03.1981 - St. Zjedn. Am.
(nr 246, 456)

23.03.1982

Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
'
~
...
.:
Sposób wytwarzania 6-(2-amino-2-fenyloacetamido)
penicylanów 1,1-dwutlenku 6-chlorowco (lub 6,6-dwuchlorowco) penicylanoilo oksymetylu
Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwarzania związków użytecznych jako substráty w syntezie znanych antybiotyków.
Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w którym R1 oznacza atom wodoru lub grupę hydroksylową: Y i Z oznaczają atomy chloru, bromu lub jodu
lub Y oznacza atom wodoru, a Z oznacza atom chloru, bromu lub jodu: a Q oznacza grupę o wzorze N3
lub NHCOíCHaCeí^R4, w którym R4 oznacza atom wodoru, chloru, bromu lub grupę NO2, CH3 lub OCHs polega na tym, że kontaktuje się równomolowe ilości
związków
o wzorach 11 i 12, w których jeden z symboli L1 i L* oznacza kation metalu M, takiego jak metal alkaliczny lub metal ziem alkalicznych lub oznacza
trzeciorzędową aminę lub kation czteroalkiloamoniowy, a drugi z tych symboli oznacza grupę o wzorze
CH2X, w którym X oznacza atom chloru, bromu lub
jodu lub grupę OSOsR*, w której R* oznacza grupę
alkilową 3o 1-6 atomach węgla lub grupę CeH4Rs, w
której R oznacza atom chloru, bromu, jodu, grupę
NO2 lub grupę alkilową lub alkoksylową o 1-3 atomach węgla, w obecności polarnego rozpuszczalnika
organicznego, w temperaturze 0-80°C. (5 zastrzeżeń)

C07D

17

P. 236474

17.05.1982

Pierwszeństwo: 19.05.1981 - RFN (nr P 3119874.0)
Dr. Karl Thomae GmbH, Biberach, Republika Federalna Niemiec.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
benzazepiny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania związków charakteryzujących się działaniem obniżającym
ciśnienie krwi oraz częstotliwość bicia serca.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych bezazepiny
o wzorze ogólnym 1, w którym A oznacza grupę
- C H » - C H j - , - C H = C H - , - M 5 N - C O - , -CsHj
- C O - lub grupę o -wzorze 5, w którym R7 oznacza
grupę alkilową o 1-3 atomach węgla, i B oznacza
grupę metylenową lub karbonylową lub A oznacza
grupę - C O - C O - i B oznacza grupę metylenową, E
oznacza ewentualnie podstawioną przez grupę alkilową
o 1-3 atomach węgla grupę etylenową, n-propylenową lub n-butylenową, podstawioną grupą hydroksylową w położeniu 2 grupę n-propylenową lub podstawioną w położeniu 2 lub 3 grupę hydroksylową grupę

n-butylenową, G oznacza ewentualnie podstawioną
grupę alkilową o 1-3 atomach węgla grupę metylenową lub etylenową, Ri i Ri są jednakowe lub różne
1 oznaczają grupy hydroksylową, alkilową, alkoksylową lub fenyloalkoksylową, w których część alkilowa
może zawierać 1-3 atomów węgla, lub jedna z reszt
Ri lub Rj oznacza również atom wodoru lub Ri razem
Ri stanowi grupę
alkilenodioksylową o 1 lub 2 atomach węgla, R3 i R4 są jednakowe lub różne i oznaczają atomy wodoru lub chlorowca, grupy hydroksylową, alkilową lub alkoksylową o 1-4 atomach węgla,
trifluorometylową lub cyjamową lub jedna »z reszt
R3 lub R4 oznacza również grupę nitrową lub R3 razem z R4 oznaczają grupę alkilenodioksylową o 1 lub
2 atomach węgla, R5 oznacza atom wodoru, grupę alkilową, hydroksylową, alkoksylową, aminową, alkiloarninową, dialkiloaminową, alkanoiloaminową, alkoksykarbonyloaminową lub bds/alkoksykarbonylo/aminową,
w których część alkilowa może zawierać 1-3 atomów
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węgla, lub podstawioną grupę trifluorometylową grupę metyloaminową lub etyloaminową i Re oznacza
atom wodoru, grupę alkilową, fenyloalkllową, alkanoilo- lub alkoksykarbonylową, w których część alkilowa
może zawierać 1-3 atomów węgla, lub grupę alkenylową o 3 - 5 atomach węgla, oraz ich fizjologicznie
dopuszczalnych soli addycyjnych z nieorganicznymi
lub organicznymi kwasami, polega na reakcji związku
o wzorze ogólnym 2 ze związkiem o wzorze 3, w których to wzorach A,B,E i G mają wyżej podane znaczenie, Ri'-R5' stanowią chronione grupą ochronną
grupy hydroksylowe lub mają znaczenie podane wyżej dla Ri-R5, jedna z reszt U lub V stanowi grupę
Es'-NH, przy czym Re, oznacza atom wodoru, grupę
alkenylową o 3 - 5 atomach węgla, grupę alkilową lub
fenyloalkilową o 1-3 atomach węgla w części alkilowej, druga z reszt U lub V oznacza nukleofilowo usuwalńą grupę, po czym ewentualnie odszczepia się grupę ochronną i/lub otrzymany związek o wzorze ogólnym 1 przeprowadza w jego fizjologicznie dopuszczalną sól addycyjną z nieorganicznym lub organicznym
kwasem.
(9 zastrzeżeń)

C07D

P.237052

22.06.1982
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Sposób wytwarzania pochodnych pirymidyn
Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwarzania nowych związków o aktywności antagonistycznej-Hi wobec histaminy.
1. Sposób wytwarzania
pochodnych pirymidonu
1
o wzorze 2, w którym
R
oznacza
atom chlorowca lub
grupę nitrową, 3R2 oznacza grupę alkilową o 1-4 atomach węgla, R oznacza grupę alkilenową o 1-3 atomach węgla, a R4 oznacza grupę 3-pirydylową; N-keto-3-pirydylową; 6-metylo-3-pirydylową; N-keto-6-metylo-3-pirydylową; 6-hydroksymetylo-3-piry dylową;
4,6-dimetylo-3-pirydylową; N-keto-4,6-dimetylo-3-pirydylową; 6-hydroksymetylo-4-metylo-3-pirydylową; 5,6dimety lo-3-piry dylową ; N-keto-5,6-dimetylo-3-piry dylową; 6-hydroksymetylo-5-metylo-3-pirydylową; 4- pirydylową lub N-keto-pirydylową, albo ich farmakologicznie dopuszczalnych soli,
polega na tym, że związek
o wzorze 3, w którym R1, R2 i R3 ma wyżej podane
znaczenie, albo jego sól poddaje
się reakcji ze związkiem o wzorze
4, w którym R4 ma wyżej podane zna8
czenie a R oznacza grupę zastępowalną grupą aminową i ewentualnie otrzymany związek przeprowadza
się w farmakologiczinie dopuszczalną sól.
(4 zastrzeżenia)

Pierwszeństwo: 24.06.1981 - RFN (nr P 3124718.0)
Boehringer Ingelheim KG, Ingelheim, Republika Federalna Niemiec.
Sposób wytwarzania nowych imidazo
/1,2-a/ pirymidyn
Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwarzania nowych związków wykazujących działanie analgetyczne, obniżające ciśnienie krwi i częstotliwości bicia serca.
Sposób wytwarzania związków o wzorze ogólnym 1,
w którym R oznacza grupę fenylową jedno- do trzykrotnie podstawioną atomem wodoru, fluoru lub bromu, grupą metylową lub trifluorometylową przy czym
podstawniki są jednakowo lub różne, oraz ich soli
addycyjnych z kwasami polega na cyklizacji związku
o wzorze ogólnym 2, w którym R ma wyżej podane
znaczenie w temperaturze 60-180°C. i ewentualnie
przeprowadza się otrzymaną zasadę w sól addycyjną
z kwasem.
(2 zastrzeżenia)

C07D

P.237695

17.10.1980

Pierwszeństwo: 03.06.1980 - Węgry (nr 1387/80)
17.09.1980 - Węgry (nr 635/80)
Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára
RT., Budapeszt Węgry.
Sposób wytwarzania pochodnych
5/6/-tiocyjanianobenzimidazolu

C07D

P. 237110

25.06.1982

Pierwszeństwo: 27.06.1981 - W. Brytania (nr 8119906)
Smith Kline and French Laboratories Limited, Welwyn Garden City, Anglia.

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu wytwarzania związków będących produktami
pośrednimi w syntezie znanych związków o działaniu
przeciwczerwiowym.
Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w którym R oznacza wodór, chlorowiec, grupę Ci-C4-alkilową, Ci-Ç3-alkoksylową lub trifluorometylową, Rł
oznacza grupę aminową lub Ci-C4 alkoksykarbonyloaminową oraz ich soli polega na tym, że związek
o wzorze ogólnym 2 redukuje się selektywnie zaś produkt tej reakcji poddaje się działaniu cyjanamidu o
wzorze R 8 -NHCN, w którym R3 oznacza wodór lub
grupę alkoksykarbonylową lub chlorowoocyjanu o
wzorze HlgCN, w którym Hlg oznacza chlor lub brom.
(6 zastrzeżeń)
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grupę alkilową o 1-6 atomach węgla, dwumetoksyfenylo-Ci-3-alkilową, fenylową, fenyloalkilową, lub R»
i Rio łącznie z karbonylowym atomem węgla tworzą
5 - 7 członowy pierścień cykloalkanowy, z odszczepieniem wody, a następnie prowadzi się reakcję redukcji wytworzonej zasady Schiff a z uprzednią izolacją
lub bez niej i ewentualnie otrzymany związek o wzorze ogólnym 1 przeprowadza się w fizjologicznie dopusczalne sole z kwasami lubť sole czwartorzędowe.
(9 zastrzeżeń)

C07D

P. 237922 T

16.08.1982

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin,
Polska (Władysław Charmas, Wawrzyniec Podkościelny).
Sposób otrzymywania nowych żywic typu
tioeterów glicydylowych pochodnych naftalenu

C07D

P.237708

15.07.1981

Pierwszeństwo: 16.12.1980 - Węgry (nr 3001/81)
Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára.
R.T., Budapeszt Węgry.
Sposób wytwarzania 7-podstawionych

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwarzania nowych żywic o zwiększonej odporności cieplnej po utwardzeniu naftalenu a n = l - 4 polega na
heterofazowej, alkalicznej kondensacji mono- lub wielo-(merkapto) naftalenów o wzorze ogólnym 2, w którym grupy -SH występują w jednym lub obu pierścieniach naftalenu, a n = l - 4 z epichlorohydryną w
jednym docisku alkoholu przy użyciu wodorotlenku
alkalicznego.
>
(1 zastrzeżenie)

benzopiranów

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwarzania nowych związków użytecznych w leczeniu
chorób serca głównie arytmii i dusznicy bolesnej oraz
nadciśnienia.
Sposób wytwarzania 7-podstawionych benzopiranów o wzorze 1, w którym Ri i R2 oznaczają atom wodoru, grupę alkilową o 1 do 6 atomach węgla, hydroksyalkilową o 1-4 atomach węgla, alkenylową o 2 - 4
atomach węgla, cykloalkilową o 3 - 6 atomach węgla,
fenyloalkilową o 1-4 atomach węgla w grupie alkilowej, grupę di-Ci-4 metoksyfenylo-Ci-4 alkilową z tym
ograniczeniem że R1 i R* nie mogą jednocześnie oznaczać atom wodoru, R3 oznacza atom wodoru, grupę alkilową o 1 do 4 atomach węgla lub grupę fenylową;
R4 oznacza atom wodoru; R5 oznacza atom wodoru
lub grupę fenylową; lub R4 i R5 łącznie stanowią wiążącą' parę elektronową między drugim & trzecim atomem węgla pierścienia benzopiranowego; Re i R7
oznaczają atom wodoru» lub łącznie stanowią atom
tlenku; n oznacza liczbę 1 lub 2, z tym ograniczeniem,
że pierścień piranowy może mieć tylko jeden podstawnik alkilowy lub fenylowy oraz fizjologicznie dopuszczalnych addycyjnych soli tych związków z kwasami; w postaci racemicznej lub optycznie czynnej,
polega na tym, że na związek o wzorze 2 stanowiący
specjalną podgrupę związków o wzorze 1, w którym
R3, R*, R5, R6, R7 i n mają wyżej podane znaczenie,
działa
się związkiem karbonylowym o wzorze (R9)
(R10) C=0, w którym R9 oznacza atom wodoru lufo
grupę alkilową o 1 do 6 atomach węgla, Rio oznacza

C07D

P.238537

Cassella Aktiengesellschaft,
Republika Federalna Niemiec.

18.12.1981
Frankfurt

n/Menem,

Sposób wytwarzania nowych,
zasadowo podstawionych pirydazyn
Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwarzania nowych związków wykazujących kardioselektywne działanie /S-adrenalityczne.
Sposób wytwarzania nowych, zasadowo podstawionych
pirydazyn o ogólnym wzorze 1, w którym R1,
2
R , i R> niezależnie od siebie oznaczają atom wodoru,
atom chlorowca, grupę hydroksylową, grupę nitrową,
grupę trójfluorometylową, rodnik alkilowy, alkoksyloalkilowy, alkenylowy, alkinylowy, cykloalkilowy,
cykloalkenylowy, fenylowy, grupę alkoksylową, hydroksylową,
alkoksyalkoksylową,
alkenyloksylową,
alkinyloksylową, cykloalkoksylową, fenalkoksylową,
alkanoilową, 9acyloaminową lub grupę - N H - C O - R 9 ,
przy czym R stanowi grupę morfolinową, piperydynową lub 1-pirolidynową, albo 4oznaczają ewentualnie
podstawioną grupp ureidową, R oznacza atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy, a W oznacza atom
wodoru, oraz ich soli addycyjnych z kwasami, polega
na tym, że zasadowo podstawioną pirydazynę o ogólnym wzorze la, w którym R1, R2, R» i R4 mają wyżej podane znaczenie, W oznacza atom chloru lub
bromu, a Y oznacza atom wodoru lub rodnik odszcze-
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pialny hydrogenolitycznie, uwodornia się w środowisku rozpuszczalnika lub dyspergatora w obecności katalizatora uwodornienia za pomocą wodoru na znanej
drodze.
(6 zastrzeżeń)

katalizatora aminowego o stężeniu 0,01 do 0,9% wagowych, hydrolizę produktu prowadzi się w roztworze
olejowym przy stężeniu oleju do 60% wagowych przy
pomocy wody w stosunku 4 do 6 moli na 1 mol
produktu fosfonosiarkowania, przy użyciu amoniaku
o stężeniu 0,2 do 1,0% wagowych przy temperaturze
od 80 do 160°C.
(3 zastrzeżenia)
C08F

P.234142

07.12.1981

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Janusz Bereś, Mieczysław Zawadzki, Małgorzata Krajczy, Daniel Maksymiec, Władysław Dreksa, Lucjan Ratajczak, Władysław Jaglarz).
Sposób wytwarzania sproszkowanych
kopolimerów bezwodnika maleinowego
P. 238643

C07D

15.10.1982

Pierwszeństwo: 16.10.1981 r. W. Brytania (nr 8131201)
Société de Conseils de Recherches et d'Applicatons
Scientifiques - Socieété Anonyme, Paryż, Francja.
Sposób wytwarzania nowego N-tlenku
2-izopropyloaminopirymidyny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu wytwarzania nowych związków przydatnych
w dziedzinie regeneracji nerwów i do leczenia zaniku
mięśni.
Sposób wytwarzania N-tlenku 2-izopropylo-aminopirymidyny polega na tym, że 2-izopropyloaminopirymidynę utlenia się w łagodnych warunkach przy użyciu stechiometrycznej ilości lub niewielkiego nadmiaru odpowiedniego środka utleniającego.
(1 zastrzeżenie)
P. 239801

C07D

03.06.1982

Pierwszeństwo: 17.10.1981 - W. Brytania (nr 8131370)
Pfizer Corporation Colon, Republika Panama z siedzibą w Brukseli, Belgia.
Sposób wytwarzania nowej
pochodnej bis-triazolu
Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwarzania nowych związków wykazujących aktywność
przeciwgrzybową.
»
Sposób wytwarzania 2-/2,4-dwufluorofenylo/-l,3-bis/-lH-l,2,4-triazol-l-ilo/-propanolu-2, polega na poddaniu 1,2,4-triazolu reakcji z 2-/2,4-dwufluorofenylo/-l.S-bis-chlorowcopropanolem-Z, prowadzonej w obecności zasady.
<2 zastrzeżenia)
C07F

P. 234288

15.12.1981

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu wytwarzania sproszkowanych kopolimerów
bezwodnika maleinowego, dobrze rozpuszczalnych w
polarnych rozpuszczalnikach oraz wodnych roztworach alkalii, znajdujących zastosowanie jako środki
pomocnicze dla wiertnictwa, włókiennictwa, w przemyśle celulozowo-papiemiczym, do wyrobu klejów,
powłok ochronnych itp.
Polimeryzację prowadzi się w roztworze lub w zawiesinie w niemieszających się z wodą rozpuszczalnikach organicznych, przy stężeniu monomerów równym
5-20% wagowych w temperaturze 60-100°C w obecności inicjatorów nadtlenkowych użytych w stężeniu
0,01-0,5% wagowych, zaś produkt kopolimeryzacji
poddaje się działaniu wodnych roztworów kwasu siarkowego lub kwasu fosforowego o stężeniu 0,1-2%
wagowych oraz działaniu substancji antyzbrylających,
oddziela warstwę organiczną przez dekantację lub
odparowanie, a zawiesinę kopolimeru odsącza się lub
odwirowuje i suszy w znany sposób. (2 zastrzeżenia)

C08G

P.234300

18.12.1981

Instytut Chemi Przemysłowej, Warszawa, Polska
(Ryszard Ostrysz, Piotr Penczek, Julianna Naziębło).
Sposób wytwarzania policstroli rozgałęzionych
Celem wynalazku jest otrzymanie powłok poliuretanowych o zmniejszonej palności.
Sposób wytwarzania poliestrów rozgałęzionych, które na końcach łańcuchów zawierają przeważnie grupy alkoholowe polega na ogrzewaniu w temperaturze
130-220°C pozostałości kubowej po destylacji surowego tereftalanu dwumetylowego charakteryzującej się
liczbą kwasową 2-40 mgKOH/g, liczbą zmydlania
220-660 mgKOH/g, i zawartością grup COOCH3 w
granicach 20-65% wagowych, z alkoholami dwuwodorotlenowymi.
(1 zastrzeżenie)

C08G

P.234301

18.12.1981

Instytut Technologii Nafty, Kraków, Polska (Winicjusz Stanik, Włodzimierz Montewski, Lidia Burczyk,
Kazimierz Chłobowski, Michał Krasodomski, Elżbieta
Weideman).

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska
(Danuta Kopytowska, Ryszard Ostrysz, Mieczysław
Szczyrzyca, Waldemar Mikołajczyk).

Sposób wytwarzania kwasów
polialkenotiofosfonowych

Sposób otrzymywania termoplastycznych
poliuretanów o podwyższonej
odporności hyrolitycznej

i

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia
procesu wytwarzania kwasów polialkenotiofosfonowych.
Sposób wytwarzania kwasów polialkenotiofosfonowych metodą hydrolizy produktu fosforosiarkowania
polialkenów o ciężarze cząsteczkowym 300-1500
pięciosiarczkiem fosforu przy stosunku molowym
reagentów polialkeny/PiSj wynoszącym conajmniej
2:1 według wynalazku polega na tym, że proces fosforosiarkowania polialkenów pięciosiarczkiem fosforu
prowadzi się w temperaturze od 200 do 260°C, wobec

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiej metody wytwarzania polimerów poliestroeterouretanowych, która pozwalałaby uzyskać polimery o
podwyższonej odporności hydrolitycznej mających zastosowanie zwłaszcza do skóry syntetycznej. Sposób
polega na reakcji poliaddycji polioli z dwuizocyjanianami, przy czym jako poliole stosuje się mieszaninę
oligoestrodioli i oligoeterodioli w stosunku wagowym
75:25 do 20:80. Reakcję prowadzi się w rozpuszczalniku polarnym z następnym przedłużaniem łańcucha
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dwuaminami lub małocząsteczkowymi glikolami lub
wodą z ewentualnym dodatkiem czynnika regulującego długość łańcucha.
(4 zastrzeżenia)

goszcz, Polska (Janusz Niedbalski Edward Dziemianko, Andrzej Sosnowski).

G09B

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
skutecznego sposobu oczyszczania surowej terpentyny
siarczanowej.
Sposób oczyszczania surowej terpentyny siarczanowej polegający na wstępnym oczyszczaniu podchlorynami, przemywaniu wodą, dodatkowym oczyszczaniu
solami kwasów karboksylowych, powtórnym przemywaniu wodą i destylacji z parą wodną, charakteryzuje się tym, że wstępne oczyszczanie podchlorynami
przeprowadza się w temperaturach 268-388 K w ciągu 0,25-72 godzin przy zużyciu na każdy 1% siarki
zawartej w 100 częściach wagowych terpentyny, nie
mniej niż 50 części wodnego roztworu chloru, a dodatkowe oczyszczanie solami kwasów karboksylowych
przeprowadza się w temperaturach 333-388 K w ciąku 0,25-6 godzin przy zużyciu na 100 części wagowych terpentyny nie mniej niż 5 części wodnego
roztworu zawierającego nie mniej niż 10 g/dm3 soli kwasów mrówkowego, octowego i benzoesowego.
(1 zastrzeżenie)

P.217004

09.07.1979

Jerzy Tyszka, Kalisz, Polska (Jerzy Tyszka).
- Elementarz dźwiękowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
dźwiękowego odtwarzania słów ułożonych z liter. Elementarz składa się z tabliczek mających naniesiony
znak graficzny litery wraz z zapisem (magnetycznym,
fotooptycznym itp.) brzemienia danej litery, przy
czym ścieżka zapisu dźwiękowego rozciąga się w nich
od brzegu do brzegu tabliczki a usytuowanie jej jest
na wszystkich tabliczkach jednakowe. Odtwarzanie
ułożonych słów odbywa się przez przeciągnięcie
wzdłuż ścieżki zapisu dźwiękowego specjalnego czytnika.
(1 zastrzeżenie)
C09B
D21J

P. 237967 T

18.08.1982

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników „ORGANIKA", Zgierz, Polska (Zbigniew Olszewski, Włodzimierz Sekuła, Jerzy Papierski, Roman
Pytlik, Bernard Graczyk, Marian Przybyłek).
Preparat do barwienia płyt pilśniowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
preparatu barwiącego, którego stosowanie daje zabarwione płyty o dobrej odporności na czynniki mokre i tarcie.
Preparat do barwienia płyt pilśniowych twardych
zawiera w swoim składzie 30-100% barwników z
grupy kwasowych i/lub barwników metalokompleksowych typu 1:2 z ewentualnym dodatkiem barwników rozpuszczalnych w wodzie z innych grup oraz
0-40% substancji obciążających szczególnie soli kuchennej, środków pomocniczych anionowych i/lub niejonowych, przy czym składniki te rozpuszcza się w
wodzie o wartości pH 4,0-9,5 korzystnie 8,5 z dodatkiem lub bez środków tłuszczących i/lub tłuszczy.
(1 zastrzeżenie)
C09C

P. 238729 T

25.10.1982

Pierwszeństwo: 26.10.1981 - Japonia (nr 56-170148)
Merck Patent GmbH, Darmstad, RFN.
Prześwitujący pigment barwny
i sposób jego wytwarzania
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania prześwitującego pigmentu barwnego na osnowie płytkowatych, prześwitujących podłoży, takich jak mika,
talk lub szkło, powleczonych barwnymi tlenkami metalu lub wodorotlenkami metali.
Cechą pigmentu jest według wynalazku to, że ma
on warstwę tlenku lub wodorotlenku metalu zawierającą 0,1-5% wagowych związku metalu ziem alkalicznych.
Sposób wytwarzania prześwitującego pigmentu
barwnego, w którym płytkowate, prześwitujące podłoże powleka się w wodnej zawiesinie, w obecności
zasady, barwnym tlenkiem lub wodorotlenkiem metalu i następnie oddziela, ewentualnie przemywa, suszy i ewentualnie praży, charakteryzuje się tym, że
strącenie tlenku lub wodorotlenku metalu prowadzi
się w obecności związku metalu ziem alkalicznych.
(4 zastrzeżenia)
C09F

P. 238016 T

20.08.1982

Krajowy Związek Spółdzielni Chemicznych „Chemix" Ośrodek Technologii Chemii Gospodarczej, Byd-

Sposób oczyszczania surowej
terpentyny siarczanowej

C09J
C08L

P.237874 T

10.08.1982

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Andrzej
Błędzki, Alicja Kwasek, Wacław Królikowski, Ewa
Fabrycy, Tadeusz Spychaj).
Klej przewodzący
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie kleju przewodzącego odpornego na działanie
podwyższonych temperatur, stosowanego w elektronice i przemysłach pokrewnych.
Klej przewodzący według wynalazku składa się z
12 do 50 części wagowych żywicznego spoiwa o liczbie epoksydowej od 0,2 do 0,7 gramorównoważników/100 g, od 3 do 10 części wagowych utwardzacza
w postaci małocząsteczkowej substancji otrzymanej
przez dimeryzację i/lub trimeryzację mieszaniny izomerów 2,4- i 2,6-toluilenodwuizocyjanianu posiadającego zablokowaną grupę izocyjanianową, korzystnie
8-kaprolaktamem, korzystnie w mieszaninie z dodatkiem pochodnych imidazolowych oraz zawiera od 40
do 75 części wagowych napełniacza metalicznego, najkorzystniej w postaci płatków i/lub proszku srebra.
(1 zastrzeżenie)

C09K

P.234339

17.12.1981

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia",
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Włodzimierz Kotowski, Janusz Hariasz, Dominik Nowak, Zygmunt Hehn, Piotr
Wegner).
Sposób otrzymywania płynu przeciwzamarzającego
o podwyższonej stabilności
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu otrzymywania płynu przeciwzamarzającego
0 podwyższonej stabilności, stosowanego jako środek
zapobiegający zamarzaniu i przymarzaniu materiałów sypkich do ścian środków transportowych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że do
około 47% metanolowo-wodnego roztworu kondensatu
1 mola mocznika z 2,5 molami formaliny eteryfikowanego 6 molami metanolu w środowisku kwaśnym,
zobojętnionego i zagęszczonego, wprowadza się przy
ciągłym mieszaniu, korzystnie w sposób ciągły, 2,8%
wagowych wody amoniakalnej w stosunku do kondensatu podgęszczonego, a po zakończeniu dozowania
wody amoniakalnej całość miesza się jeszcze przez 30
minut aż do ujednolicenia produktu. (1 zastrzeżenie)
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C10F

P.238663

Peat Products International Inc., Palm Beach, Stany Zjednoczone Ameryki (Evald G. Schmidt).
Sposób ekstrakcji włókien
torfowych z torfu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu ekstrakcji włókien torfowych z torfu umożliwiającego zastosowanie prostej ruchomej instalacji
do ekstrakcji torfu również na bardzo małych, niezmeliorowanych torfowiskach przez większą część roku.
Sposób polega na tym, że oddziela się co najmniej
część koloidów od wody kolodalnej otrzymanej przy
odwadnianiu materiału torfowego, po czym co najmniej część oczyszczonej wody zawraca się do zawiesiny materiału torfowego.
(16 zastrzeżeń)

C10J

P.238750

Sposób otrzymywania uszlachetnionego
paliwa pozostałościowego

18.10.1982

Pierwszeństwo: 17.10.1981 - RFN <nr 3141 634.9)
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Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania uszlachetnionego paliwa pozostałościowego nadającego się
do napędu silników okrętowych oraz opalania kotłów.
Sposób otrzymywania uszlachetnionego paliwa pozostałościowego polega na tym, że do paliwa pozostałościowego o zawartości siarki do 5% wagowych na
1000-10000 części wagowych wprowadza się 1 część
wagową mieszaniny zawierającej 20-40% wagowych
oleju płuczkowego, otrzymanego przy przerobie smoły
surowej i benzolu surowego z węgla kamiennego,
naftenian manganu o zawartości Mn od 8 do 10%
wagowych lub sulfonian manganu o zawartości Mn
od 3 do 5% wagowych, w ilości od 0 do 50% wagowych, naftenian żelaza o zawartości Fe od 6 do 8%
wagowych lub sulfonian żelaza o zawartości Fe od
2 do 4% wagowych, w ilości od 0 do 55% wagowych,
aminę o średnim ciężarze cząsteczkowym od 150 do
300, w ilości od 2 do 12% wagowych oraz środek powierzchniowo czynny w ilości od 0,5 do 5% wagowych.
(3 zastrzeżenia)

27.10.1982

Pierwszeństwo: 27.10.1981 - W. Brytania (nr 8132336)
British Gas Corporation, Londyn, Wielka Brytania.
Urządzenie do gazyfikacji węgla
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie ulepszonego układu trzonu dla gazyfikatora
odżużlającego.
Gazyfikator odżużlający, zawierający kadź gazyfikacyjną, element do wprowadzania węgla lub innego
paliwa węglistego do kadzi w celu gazyfikacji, element do wprowadzania do kadzi czynnika gazyfikującego dla spowodowania gazyfikacji zawartego w
niej paliwa, oraz trzon umieszczony na spodzie kadzi
i zawierający chłodzony płynem człon spuszczania
żużla, mający otwór do usuwania ciekłego żużla z
kadzi, charakteryzuje się tym, że trzon zawiera pierścieniowy blok (40) w postaci bryłowego odlewu, utworzony z metalu o dużej przewodności cieplnej,
dopasowany kształtem ponad członem spuszczania
żużla (20) i mający jeden lub więcej utworzonych
nierozdzielnie kanałów (58) dla krążenia płynu chłodzącego poprzez blok (40), przy czym blok (40) posiada górną powierzchnię pośrednią (61) o nachyleniu
przynajmniej 10° do poziomu, przez którą to powierzchnię pośrednią • (61) spływa ciekły żużel w dół
i wewnętrznie w stronę członu spuszczania żużla (20).
(9 zastrzeżeń)

C10L

P.234287

15.12.1981

Instytut Technologii Nafty, Kraków, Polska (Leszek
Ziemiański, Lidia Burczyk, Włodzimierz Montewski,
Bogusław Szczerski, Michał Krasodomski, Michał, Michał Królik).
Wielofunkcyjny dodatek
do olejów napędowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
wielkofunkcyjnego dodatku do olejów napędowych,
przeznaczonego do uszlachetniania olejów napędowych do napędu szybko- i średnio-obrotowych silników wysokoprężnych.
Dodatek według wynalazku zawiera sole żelaza lub
manganu kwasów naftenowych, alkilonaftenowych,
sulfonowych, w ilości od 0 do 100% wagowych, oraz
sole obojętne, zasadowe lub nadzasadowe alkilofenoli metali Ba, Ca, Mg, w ilości od 0 do 100% wagowych.
(1 zastrzeżenie)
C10L

P.238776

28.10.1982

Pierwszeństwo: 30.10.1981 - W. Brytania (nr 8132729)
The British Petroleum Company PLC,
Wielka Brytania.

Londyn,

Kompozycja stałego paliwa w oleju
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie stabilnej kompozycji sałego paliwa w oleju.
Kompozycja stałego paliwa w oleju zawiera: 15-60%
wagowych cząstek stałego sypkiego paliwa, olej opałowy oraz 0,01-1,0% wagowych dodatkowej kompozycji stanowiącej połączenie polimeru zawierającego
grupy funkcyjne i środka powierzchniowo czynnego.
(10 zastrzeżeń)
CUD

P.234120

07.12.1981

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska
(Zbigniew Traczewski, Tadeusz Kodura).
Środek do czyszczenia tkanin technicznych,
zwłaszcza tapicerskich i dywanowych
C10L

P.234286

15.12.1981

Instytut Technologii Nafty, Kraków, Polska (Leszek
Ziemiański, Michał Krasodomski, Włodzimierz Montewski, Lidia Burczyk, Janusz Karkosiński, Ryszard
Nowotnik, Marian Przyklang, Michał Rutkiewicz, Ryszard Ulanowski).

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie środka który nie przeinaczając tkaniny będzie skutecznie i szybko czyścił nawet silnie zabrudzone tkaniny techniczne przy zastosowaniu urządzeń mechanicznych.
Środek do czyszczenia tkanin technicznych, zwłaszcza tapicerskich i dywanowych, stanowiący pastę za-
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wierającą detergenty, rozpuszczalniki organiczne typu
alkoholi i wodę, charakteryzuje się tym, że zawiera
detergenty niskopieniące rozpuszczalne w wodzie niejonowe i/lub anionowe w ilości od 1 do 10 części wagowych, rozpuszczalniki organiczne typu wyższych alkoholi będących produktami kondensacji aldolowej
w ilości od 10 do 45 części wagowych, porowaty
sproszkowany glinokrzemian o granulacji 0 ^ 0,15
mm w ilości od 40 do 60 części wagowych oraz wodę
w ilości od 5 do 180 części wagowych.
(2 zastrzeżenia)
C13D

P.234191

11.12.1981

Tadeusz Krzeszowski, Wałbrzych, Polska (Tadeusz
Krzeszowski).
Dializacyjny sposób wysładzania krajanki
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest usprawnienie technologii produkcji cukru z buraków.
Sposób wysładzania krajanki buraczanej według
wynalazku polega na odpowiednim opryskaniu alkalicznym roztworem błonotwórczym krajanki (2) w leju dyfuzora (1). Roztwór ten otrzymywany jest w
mieszadle (5) i poprzez rurę (4) spływa do okrągłego
opryskiwacza (3). Po opryskaniu krajanki na jej powierzchni powstaje sztuczna błona dializacyjna, która
zamienia dyfuzyjne wysłarizanie cukru w dializacyjne.
(3 zastrzeżenia)
T
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Środek do ochrony czasowej
powierzchni metalowych
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie środka umożliwiającego równomierne pokrywanie nieregularnych powierzchni metalowych.
Środek do ochrony czasowej powierzchni metalowej
zawierający woski, smołę kostną, żywicę kumaronowo-indenową, zmieszane z co najwyżej 5 częściami
wagowymi tlenku magnezowego i/lub wapniowego
i rozpuszczane w co najmniej 40 częściach wagowych
rozpuszczalnika organicznego, charakteryzuje się tym,
że zawiera woski estrowe w ilości od 2 do 30 części
wagowych o temperaturze kropienia powyżej 35°C
i penetracji w granicach od 20 do 220 w temperaturze- 20°C, smołę kostną stanowiącą pozostałość po
destylacji kwasów tłuszczowych w ilości od 1 do 9
części wagowych o liczbie kwasowej od 30 do 80
i liczbie zmydlania od 80 do 260, żywicę kumaronowo-indenową w ilości od 0,1 do 1,5 części wagowej
stopione i zmydlone z co najmniej 0,5 części wagowej tlenku magnezowego i/lub wapniowego oraz rozpuszczone w mieszaninie rozpuszczalników zawierającej co najwyżej 80 części wagowych rozpuszczalników węglowodorowych wrzących w temperaturze od
140 do 250°C oraz od 5 do 40 części wagowych rozpuszczalników organicznych polarnych o parametrze
rozpuszczalności b wynoszącym, od 9 do 12, lotności od
10 do 50 i temperaturze zapłonu co najmniej 21°C.
(2 zastrzeżenia)
C23F
G01R

P.234326

16.12.1981

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Romuald
Juchniewicz, Wojciech Sokolski, Sławomir Sadowski,
Jerzy Walaszkowski, Władysław Pohdanowicz, Andrzej Widuchowski, Antoni Bradtke).
Układ do eliminowania szkodliwego
oddziaływania prądów błądzących na podziemne
i podwodne konstrukcje metalowe

C21D

P.234158

04.12.1981

Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina, Kraków,
Polska (Ryszard Aleksandrowicz, Jan Groyecki, Andrzej Piech, Zbigniew Wnęk).
Sposób odwęglania blach elektrotechnicznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania blach
elektrotechnicznych o podwyższonych własnościach
magnetycznych, szczególnie indukcji, przy zmniejszonych kosztach.
Sposób według wynalazku dotyczy odwęglania blachy stalowej o zawartości węgla do 0,05% i polega na
naniesieniu na powierzchnię blachy, oprócz powłoki
ceramicznej zabezpieczającej zwoje przed zgrzewaniem się, czynnika utleniającego w postaci sproszkowanych związków takich jak: MnO2, serpentyn itp.,
które wytwarzają określony potencjał tlenowy na powierzchni blachy stalowej podczas wysokotemperaturowego wyżarzania.
(2 zastrzeżenia)

C23F
C08L

P.234119

07.12.1981

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 117798.
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska
(Witold Bokszczanin, Jerzy Zawadzki, Jerzy Iwanow).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eliminowania
szkodliwego oddziaływania prądów błądzących na
podziemne i podwodne konstrukcje metalowe.
Układ według wynalazku wyposażony jest w dwa
przetworniki napięcie-częstotliwość (3) i (8), z których
każdy z jednej strony połączony jest ze sterownikiem
(9) układu mocy (6) poprzez oddzielne liczniki binarne
(10) i (11) i wspólny układ (12) ustalający priorytet
obu odwzorowywanych sygnałów, a z drugiej, strony
przetwornik pierwszy (3) połączony jest z elektrodą
sterującą (1) i chronioną konstrukcją (2), zaś drugi
przetwornik (8) połączony jest do bocznika (5) włączonego do obwodu ochrony pomiędzy układem mocy
(6) a elektrodą pomocniczą albo źródłem prądów błądzących (7). Przetwornik pierwszy (3) posiada układ
zadawania wartości progowej potencjału (13), a drugi
przetwornik (8) posiada układ zadawania wartości
progowej maksymalnego natężenia Drądu (14). Układ
synchronizacji (15) współpracuje z licznikami binarnymi (10) i (11).
(1 zastrzeżenie)
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C23F
C09D

P.239409 T

07.12.1982

C25C

Nr 13 (249) 1983
P. 239350

03.12.1982

Pierwszeństwo: 11.12.1981 - Francja (nr 8123780)
Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych „Termoizolacja", Zabrze, Polska (Tadeusz Śnieżek, Józef Panicz, Brygida Prohaska-Mizerska, Anna Pfeifer, Bronisław Fita, Daniel Maksymiec).
Sposób zabezpieczania powierzchni metalowych
przed korozją
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu pokrycia powierzchni metalowych, głównie
stalowych, za pomocą warstwy podkładowej spełniającej rolę odrdzewiacza i środka antykorozyjnego oraz
zabezpieczenie tej powierzchni za pomocą powłoki
z elastromeru poliuretanowego odpornego na czynniki
.chemiczne i atmosferyczne.
Sposób według wynalazku polega na tym, że na
suchą i czystą powierzchnię metalu nanosi się ręcznie
lub za pomocą natrysku lakier uzyskany przez zmieszanie polialkilenotlenku dianu A o liczbie hydroksylenowej 110-375 mg KO H/g, składnika izocyjanianowego używanego w formie prepolimeru 25-50%,
0,1%-1% urotropiny spełniającej rolę aktywatora,
0,05-0,5% katalizatora cynowego, 5-20% substancji
antykorozyjnych i rozpuszczalniki w ilości 20-60%
wagowych, w stosunku do użytego lakieru zawierającego 3-100% wagowych tlenku mezytylu w stosunku
do użytych rozpuszczalników jako odrdzewiacza.
(2 zastrzeżenia)

Aluminium Pechiney, Lyon, Francja (Maurice Keinborg, Philippe Varin, Yves Bertaud, Michel Leroy).
Element katodowy samonastawny
do wytwarzania aluminium na drodze elektrolizy
oraz sposób wytwarzania aluminium
na drodze elektrolizy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
elementu katodowego samonastawnego przeznaczonego do produkcji aluminium na drodze elektrolizy metodą Halla-Héroulta w elektrolizerze, który zawiera
kąpiel ze stopionym kriolitem znajdującym się między anodą węglową i warstwą katodową stopionego
aluminium.
Element zawiera co najmniej jeden czynny element
katodowy wykonany z elektroprzewodzącego materiału ogniotrwałego, takiego jak dwuborek tytanu,
oparty na pośredniczącym wsporniku, który jest obojętny względem płynnego aluminium i elektrolitu,
przy czym średni ciężar właściwy zespołu składającego się z elementu katodowego czynnego i pośredniego wspornika biernego jest mniejszy od ciężaru
właściwego płynnego aluminium w normalnych warunkach pracy elektrolizera.
Sposób wytwarzania aluminium na drodze elektrolizy polega na tym, że prąd katodowy zbiera się bezpośrednio w warstwie płynnego aluminium, co najmniej jednym kolektorem, ułożonym w górnej części
elektrolizera.
(11 zastrzeżeń)

Dział D
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
D01G

P.234321

16.12.1981

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przygotowawczych
Maszyn Przędzalniczych „POLMATEX-FALUBAZ",
Zielona Góra, Polska (Stanisław Dąbrowski).
Urządzenie zabezpieczające
przed przedostawaniem się surowca włókienniczego
między elementy stałe
i elementy wirujące w maszynach włókienniczych
Urządzenie charakteryzuje się tym, że na powierzchni walcowej wirującego bębna (1) umieszczone
są odbijacze (2). Najkorzystniej jest, gdy odbijacze (2)

D06B
C08L

08.12.1981

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników „Organika", Zgierz, Polska (Lech Blechoski, Bożena Czajkowska, Anna Rosiak, Edwin Kowal, Kazimierz Lament, Małgorzata Krajczy, Mieczysław Zawadzki, Janusz Bereś).
Sposób klejenia osnów wełnianych
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie sposobu klejenia osnów wełnianych, szczególnie zgrzebnych, przystosowanych do przerobu na
szybkobieżnych krosnach tkackich.
Sposób klejenia osnów wełnianych polega na zastosowaniu jako klejonki rozpuszczalnego w wodzie produktu otrzymanego ze zmieszania 54% wagowych terpolimeru akrylowo-maleinowo-styrenowego, 13% wagowych soli sodowej monomaleinianu alkoholu wielowodorotlenowego i 33% wagowych środka alkalizującego, przy czym kąpiel klejonki zawiera 3-8% wagowych substancji czynnej, a proces klejenia prowadzi się przy pH 6 - 8 w temperaturze 50-60°C.
(1 zastrzeżenie)
D06P
C09B
C08J

umieszczone są w odległości nie większej niż 1 mm
od powierzchni stałego elementu (4), a oś (3) odbijacza
(2) nachylona jest w stosunku do krawędzi bębna (1)
pod kątem 65° w kierunku jego obrotu.
(1 zastrzeżenie)

P.234161

P. 234160

08.12.1981

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników „ORGANIKA", Zgierz, Polska (Jadwiga Majcher,
Zbigniew Olszewski, Krzysztoi Mieruszyń).
Preparat do powierzchniowego barwienia wyrobów
z tworzyw mocznikowych i melaminowych
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Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
preparatu barwiącego o dobrej stabilności w czasie,
nie sedymentującego oraz odpornego na zmiany temperatury.
Preparat zawiera lakier na bazie żywic melaminowych i ftalowych, rozpuszczony w rozpuszczalnikach
organicznych takich jak węglowodory aromatyczne,
alifatyczne i alkohole, użytych w odpowiednich stosunkach wagowych oraz barwniki z grupy anionowych, korzystnie barwniki metalokompleksowe typu
1:2 lub pigment.
(1 zastrzeżenie)

D21J
C09B

P. 237965 T

18.08.1982

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników „Organika", Zgierz, Polska (Zbigniew Olszewski,
Włodzimierz Sekuła, Marian Giermaziak, Jerzy Papierski, Roman Pytlik, Marian Przybyłek, Jan Kalinowski).
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Sposób barwienia płyt pilśniowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania płyt
pilśniowych charakteryzujących się równomiernością
i trwałością wybarwień.
Sposób barwienia płyt pilśniowych twardych w
trakcie ich wytwarzania na drodze natryskiwania
taśmy włóknistej wodnym preparatem zawierającym
0,5-20 g/l substancji barwiącej będącej 30-100%
barwnikami z grupy kwasowych i/lub barwnikami
z grupy metalokompleksowych typu 1:2 z ewentualnym dodatkiem barwników rozpuszczalnych w wodzie
z innych grup oraz 0-40% substancji obciążających
szczególnie soli kuchennej, środków pomocniczych
anionowych i/lub niejonowych, przy czym składniki
rozpuszcza się w wodzie o wartości jpH 4,0-9,5, korzystnie 8 z dodatkiem lub bez środków tłuszczących
i/lub tłuszczy.
(1 zastrzeżenie)

Dział E
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO
E02D
E04C

P. 237819 T

05.08.1982

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet-Poznań", Poznań, Polska (Romuald Bystrzycki, Karol
Schrödel, Włodzimierz Jurek, Konrad Wysocki).
Prefabrykowany, podziemny kanał żelbetowy,
zwłaszcza dla rurociągów ciepłowniczych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zaprojektowania
konstrukcji kanału o możliwie najmniejszej ilości elementów takich samych na odcinkach prostych i na
załamaniach, umożliwiających łatwy montaż i demontaż rurociągów.
Kanał według wynalazku składa się w przekroju
z dwu elementów typu „L" ma ściany pionowe (3)
elementu górnego wstawione między półki (2) wypuszczone z płyty poziomej (1) elementu dolnego,
a ściany pionowe (6) elementu dolnego wstawione w
wycięcie (5) płyty poziomej (4) elementu górnego,
przy czym ściany pionowe (3) i (6) mają wycięcia (8),
z których wypuszczone są haki (11). (1 zastrzeżenie)

E02D

P. 237934 T

17.08.1982

Wojewódzkie Biuro Projektów, Zabrze, Polska (Władysław Wilgusiewicz, Rudolf Mokrosz, Stanisław Lessear, Jerzy Kmiecik).
Osłona warstwowa, zwłaszcza budowli podziemnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
osłony zabezpieczającej budowle podziemne przed zewnętrznym oddziaływaniem otoczenia, a szczególnie
przed infiltracją i agresywnym działaniem wód podziemnych i powierzchniowych, oraz przed stratami
cieplnymi z równoczesnym spełnieniem funkcji konstrukcyjnej.

Osłona warstwowa charakteryzuje się tym, że przestrzenie między zewnętrznymi powierzchniami budowli a otoczeniem są wypełnione bezpośrednio lub
pośrednio warstwą konstrukcyjno-izolacyjną, sporządzoną z zawiesiny suchych popiołów lotnych i wody
o stosunku masowym od 1 do 4 części suchych popiołów lotnych na 1 część wody. Do przygotowania
zawiesiny można również stosować dodatki dowolnych rozdrobnionych ciał stałych lub roztworów znanych substancji chemicznych w ilości do 20% w stosunku do masy popiołów suchych.
(2 zastrzeżenia)

E04B

P. 234298

16.12.1981

Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa - Zakład
Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt - Śląsk", Katowice, Polska (Jacek Heyda, Renata Heyda, Bronisław Siwieć, Stanisław Dyduch, Bronisław Sadowski).
Konstrukcja nośna budynku
zwłaszcza budynku mieszkalnego
Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja nośna budynku, zwłaszcza budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wyposażona w ramy nośne. Wynalazek rozwią-
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zuje zagadnienie kształtowania konstrukcji nośnej dla
praktycznie dowolnego układu architektonicznego budynku, tylko z dwóch podstawowych powtarzalnych
elementów - dźwigara kątowego i zestawu płyt.
Konstrukcja składa się z nośnych ram (1) połączonych ze sobą za pomocą płyt (2), których zestaw tworzy dachościanę (3) i/lub stropową tarczę (4). Każda
z ram (1) zawiera co najmniej jeden kątowy dźwigar,
którego ramiona tworzą pomiędzy sobą kąt a dany
zależnością: 90° ^a<180°, przy czym pionowy rzut
jednego z ramion jest wielkością modularną, równą
wysokości kondygnacji budynku lub równą krotności
tej wysokości.
(3 zastrzeżenia)

Nr 13 (249) 1983

Strop łukowy charakteryzuje się tym, że jego nośne
belki (1) mają przelotowe modularnie rozmieszczone
otwory (3), w których znajdują się zbrojeniowe elementy (10), z których pewną ilość stanowią ściągacze (2).
(3 zastrzeżenia)

E04B

P.23T418 T

09.07.1982

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Gagarina, Zielona
Góra, Polska (Mikołaj Kłapoć, Waldemar Krzeszewski).
Układ konstrukcyjny budynku
Przedmiotem wynalazku jest układ konstrukcyjny
budynku, zwłaszcza budynku mieszkalnego.
Układ konstrukcyjny składa się z powielanych na
każdej kondygnacji konstrukcji ramowych złożonych
z połączonych dowolnie słupów (1) i rygli (2), w których umieszczone tarcze (3) mogą być wykonane
z niepełnowartościowych lub odpadowych materiałów
izolacyjnych o odpowiedniej wytrzymałości.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia
kosztów ogólnych wznoszenia budynku, zmniejszenia
energochłonności procesów przygotowania i realizacji
inwestycji, zapewnienia dowolnego podziału powierzchni kondygnacji oraz zmniejszenia strat ciepła.
(1 zastrzeżenie)

E04B

P.234344

18.12.1981

Jacek Machnikowski, Katowice, Jerzy Pietras, Sosnowiec, Krzysztof Cichocki, Katowice, na rzecz Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt" Śląsk", Katowice, Polska (Jacek Machnikowski, Jerzy
Pietras, Krzysztof Cichocki).
Sposób wykonywania stropu łukowego
oraz strop łukowy

»

Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonywania
stropu łukowego, za pomocą deskowania zamocowanego do jego belek nośnych. Przedmiotem wynalazku
jest także strop łukowy przeznaczony dla budownictwa ogólnego. Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykonywania łukowego stropu żelbetonowego lub strunobetonowego za pomocą nieskomplikowanego, samonośnego deskowania zamocowanego do belek nośnych.
Sposób polega na tym, że skrajne nośne belki (1)
łączy się ze sobą za pomocą ściągaczy (2), po czym do
belek zamocowuje się łukowe wsporniki (4), które
łączy się ze sobą za pomocą rzymskich śrub (5) i na
wspornikach umieszcza się łukowato wygięte sprężyste deskowanie (6), a przestrzeń nad nim wypełnia
się stropowym tworzywem (8), następnie za pomocą
śrub (5) wygina się dodatkowo deskowanie (6) tak,
aby utworzyła się odspajająca szczelina (9).

E04B

P. 237887 T

11.08.1982

Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole, Polska (Tomasz
Dziadek, Aleksander Switoński).

Konstrukcja ocieplenia ściany zewnętrznej budynku
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji
przeciwdziałającej zbieraniu się wilgoci w narożu
stropu ogrodzonym płytą ciepłochronną.
Płyta ciepłochronną (2) obłożona wyprawą tynkową
ma szczelinę wywiewną (3) i szczelinę nawiewną (4).
Płyta ustawiona jest wzdłuż ściany zewnętrznej (5)
i naroża stropu (6) tak, że tworzy szczelinę. W dolnej
części szczeliny ustawiona jest szczelnie rynienka na
skropliny (1). Konstrukcja znajduje zastosowanie w
budownictwie remontowym, wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność ocieplenia ściany budynku.
(1 zastrzeżenie)
E04B

P.240038

04.01.1983

Biuro Projektowo-Badawcze Gospodarki Wodno-Sciekowej i Uzbrajania Terenów „Hydrosan", Gliwice, Polska (Jan Musiał, Manfred Garus).
Segment składny mieszkalno-socjalny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eliminacji spawania poszczególnych elementów w segmencie oraz
minimalizacji pracy dźwigu.
Segment złożony z elementów: podłogowego, stropowego, ściennych i słupów narożnych, charakteryzuje się tym, że każdy słup narożny (3) w swej dolnej części ma gniazdo (15) nasuwane na czop narożny
<8) płyty podłogowej (1), a w swej górnej części nasuwane na czop (6) współpracujący z gniazdem narożnym (13) płyty dachowej (2). Połączenie czopów
z gniazdami zabezpiecza się za pomocą śrub.
W gnieździe narożnym (13) płyty dachowej (2)
umieszczona jest przegroda (14) z gwintowanym otworem, w który jest wkręcona śruba (11) podnosząca
i opuszczająca płytę dachową przy montażu ścian zewnętrznych. Po nasunięciu gniazd narożnych (13) płyty dachowej (2) na czopy narożone (8) płyty podłogowej (1) i połączeniu ich za pomocą śruby ściągającej
(12) powstaje kaseta mieszcząca wszystkie pozostałe
'elementy konstrtukcyjne segmentu. (2 zastrzeżenia)

E04F
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P. 234184

filtracyjną, której krawędzie odgina się na zewnątrz
prostopadle do muru, a następnie na tkaninę filtracyjną narzuca się tynk, pozostawiając odgięte krawędzie tkaniny filtracyjnej nie zakryte tynkiem.
(1 zastrzeżenie)
E04F

P.234247

15.12.1981

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Krystyna Jankowska).
Sposób zmechanizowanego wykonywania
robót tynkowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie całkowitej eliminacji czynności ręcznych z procesu tynkowania
oraz jednoczesnego wykonywania czynności narzucania zaprawy na powierzchnię tynkowaną i wyrównywania jej, utrzymania zadanej płaszczyzny lica tynku
w trakcie tynkowania oraz uzyskania określonej grubości warstwy tynku.
Sposób charakteryzuje się tym, że znaną końcówkę
sprężarkową narzucającą tynk na ścianę umieszcza
się w rozbieżnym wirującym leju za kończonym co
najmniej jednym płaskim pierścieniem zacierającym,
a końcówka z lejem i pierścieniem wykonując ruch
regulacyjny poosiowo-przesuwny o kierunku prostopadłym do tynkowanej ściany, przemieszcza się w
kierunkach pionowym i poziomym na prowadnicach
zapewniających równoległość tych
przemieszczeń
względem założonej płaszczyzny lica tynku.
(1 zastrzeżenie)
E04F

P.234250

15.12.1981

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Krystyna Jankowska, Wiesław Raczyński, Marek Sawicki,
Zbigniew Wasilewski).
Urządzenie do mechanicznego tynkowania ścian
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pełnej mechanizacji tynkowania ścian, zapobiegania rozpryskiwania zaprawy, uzyskiwania tynków o wysokiej gładkości powierzchni i pełnej płaskości lica oraz zmniejszenie uciążliwości prac.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że wylot znanej końcówki (1) do narzucania zaprawy jest umieszczony wewnątrz wirującego leja (2) zakończonego zacierającym pierścieniem (3). Lej wraz z mechanizmem
ruchu obrotowego jest osadzony w korpusie (5) usytuowanym przesuwnie w klatce (6). Klatka (6) jest
przemieszczana pionowo w prowadnicach (7) i poziomo na prowadnicach (11). Śruba (8) do ustalania grubości warstwy tynku (10), dźwignia (16) mechanizmu
pionowego i poziomego przemieszczania klatki (6) oraz
wszystkie zawory są zgrupowane na stanowisku pracy jednego operatora.
(4 zastrzeżenia)

09.12.1981

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska
<Andrzej Zieliński, Mściwój Plutecki).
Sposób tynkowania
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia
właściwego obiegu powietrza pod tynkiem.
Sposób polega na tym, że do powierzchni tynkowanego elementu budowlanego przytwierdza się tkaninę

E05D

P. 234116

07.12.1981

Zakłady Sprzętu Grzejnego „Predom-Wrozamet",
Wrocław, Polska (Zygmunt Peron, Jerzy Mączka, Mirosław Suska, Kazimierz Wolnicki, Henryk Borowczak, Ryszard Zukowski, Leszek Cybiński).
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Zawiasa, zwłaszcza do drzwi piekarnika
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie konstrukcji zapewniającej zwiększony docisk
drzwi do blachy komory piekarnika oraz trwałe położenie drzwi w położeniu zamkniętym i uchylnym.
Zawiaša według wynalazku jest zbudowana
z
uchwytu (1) i wysięgnika (7) połączonych sworzniem
(18) oraz z dociskającego elementu sprężystego (12),
którego dolne ramię (13) umieszczone jest w otworze
(3) uchwytu (1), a jego górne ramię (14) umieszczone
jest w otworze (9) wysięgnika (7). W otworach (11,10)
wysięgnika (7) są umieszczone ramiona (16, 17) wspomagającego elementu sprężystego (15) kształtem zbliżonego do litery U, przy czym dolne ramię (16) porusza się w otworze podłużnym (10) i wyposażone jest
w rolkę dociskową (20) współpracującą z wycięciami;
wewnętrznym (4) i zewnętrznym (5) rozdzielonymi
kształtowym zębem (6).
(2 zastrzeżenia)
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i skręconej śrubami (3) umieszczone są dwie szyby
(5) i (8) i/lub kilka szyb (6) i (7), które są uszczelnione elastycznym materiałem (9) i tworzą jedną lub
kilka komór, a w każdej komorze znajduje się absorbent (10) pary wodnej.
(1 zastrzeżenie)

E21C

P. 234242

11.12.1981

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Polska (Jan Palarski).
Sposób eksploatacji węgla
przez podziemne zgazowanie
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
nowej metody zgazowania, która gwarantuje kontrolowane prowadzenie procesu, dokładne odgazowanie
pokładu i skał otaczających, pełne zgazowanie złoża
i odzysk produktów ubocznych.
Sposób eksploatacji węgla przez podziemne zgazowanie polega na tym, że wtłacza się z warstw spągowych pokładu czynnik zgazowywujący który przepływa w kierunku otworów odprowadzających zlokalizowanych w stropie pokładu, przy czym front ognia
przemieszcza się na całej powierzchni przygotowanej
wiązką otworów partii pokładu od spągu do stropu
a po zakończeniu zgazowania powstałe substancje
ciekłe i stałe odzyskują się przez wypłukiwanie środkami chemicznymi i urabianie mechaniczne lub
hydrauliczne.
(3 zastrzeżenia)

E21C

P.237807 T

06.08.1982

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław,
Polska »Stanisław Brzóska).
Sposób zapobiegania tąpaniom w kopalni podziemnej
E06B

P.234275

17.12.1981

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska
(Wacław Tuszyński).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapobiegania zagrożeniu dla bezpieczeństwa robót górniczych, na drodze wytwarzania ekranów odcinających bezwładnościowe oddziaływanie procesu meniskowania nad starymi zrobami - na nowopowstające.

Okno
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji okna składającego się z jednej lub wielu
szczelnych komór, w których nie stosuje się ramek
dystansowych.
Okno charakteryzuje się tym, że w dwudzielnej ramie (1) i (2) uszczelnionej elastyczną uszczelką (4)

Sposób polega na wykonaniu pod stropem (5) wyznaczonej jako najkorzystniejszej litologicznie warstwy (2) i na wysokości rzędu co najmniej kilkudziesięciu metrów nad złożem dwóch korytarzowych wyrobisk (3), równoległych do obrysu aktualnie wybieranego pola złoża. Między nimi wykonuje się poprzeczne korytarzowe wyrobiska (6), w odległości
między sobą wyznaczonej krokiem frontu eksploatacyjnego, po czym z tych wyrobisk korytarzowych
wierci się korzystnie w dół otwory strzałowe (7), które odstrzeliwuje się po dojściu frontu eksploatacyjnego do granic aktualnie wybieranego pola złoża,
a następnie wymienione czynności wykonywania wyrobisk korytarzowych, otworów strzałowych i ich
odstrzeliwania powtarza się dla każdego kolejno wybieranego pola danego złoża.
(1 zastrzeżenie)

E21C

P.238872

03.11.1982

Pierwszeństwo: 03.11.1981 - Węgry (nr 3276/81)
Tatabányai Szénbányák, Tatabánya I, Węgry.
Sposób wybierania minerałów ze złóż
o dużej rozciągłości przez zawał
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie możliwości czystego wydobycia użytecznych minerałów z dużą wydajnością przy niewielkich nakładach inwestycyjnych
i przy zwiększonym bezpieczeństwie pracy.
Sposób polega na tym, że co najmniej po jednej
stronie chodników równoległych (11) i granicznych
(90) i/lub na stronie warstwy, następującej po pierwszej warstwie tworzy się strefę wzmocnioną, przy
czym strefy wzmocnione tworzy się w znany sposób,
zwłaszcza przez wzmocnione masą zawału, a w danym wypadku kształtuje się za pomocą filaru z masy
zawału lub minerału z tym, że zasoby minerałów
wydobywa się w znany sposób wybieraniem od pola
i/lub do pola na jednym lub na wielu odcinkach i/lub
warstwach, a chodniki równoległe i/lub graniczne lub
też ich poszczególne odcinki po urobieniu zasobów
minerałów pozostawia się przez zarwanie, a następnie
prowadzi się wybierkę i realizuje wentylację przez
każdorazowo otwarte odcinki chodników (21) równoległych i granicznych (90) i w danym przypadku przez
ścianę.
(15 zastrzeżeń)

E21D
Centrum
Górniczych
Gębka).
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P. 234143

średnią (1). Belka połączona jest przegubowo z płytą
osłonową (2). Między płytą (2) a odzawałowym końcem belki pośredniej (1) znajduje się siłownik hydrauliczny (4), służący do sterowania płyty osłonowej (2).
Z odzawałowym końcem belki połączony jest również
przegubowo siłownik hydrauliczny (3), zamocowany
z drugiej strony do stropnicy (5).
(3 zastrzeżenia)
E21D

Stropnica obudowy górniczej
Przedmiotem wynalazku jest stropnica obudowy
górniczej zaopatrzona w wychylnie do niej zamocowaną tarczę osłonowa, która to strtopnica stanowi zabezpieczenie przed zagrożeniem powodowanym odpadaniem węgla z czoła ściany.
Stropnica charakteryzuje się tym, że od strony czoła
ściany wewnątrz stropnicy (5) ma wysuwną belkę po-

07.12.1981

Centrum
Konstrukcyjno-Technologiczne
Maszyn
Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Edward Cisoń, Marian Popek, Werner Szyguła, Hildegarda
Piontek).
Górnicza obudowa osłonowa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji obudowy mającej więcej niż jedną osłonę odzawałową, a znajdującą zastosowanie w wyrobiskach o dużych wysokościach.
Górnicza obudowa osłonowa ma między spągnicą (1),
a stropnicą (4) co najmniej dwie osłony odza wałowe
(2, 3) usytuowane jedna nad drugą, które połączone
są ze sobą przegubowo zamocowanymi łącznikami
(7, 8). Osłona dolna (2) połączona jest ze spągnicą (1)
za pomocą łączników (5, 6). Osłona górna (3) połączona jest przegubowo ze stropnicą. Stropnica obudowy
podparta jest stojakiem (10) posadowionym na osłonie
(2). Osłona dolna (2) wspiera się o stojak hydrauliczny (9) posadowiony w spągnicy (1). Między osłoną
dolną (2) a osłoną górną (3) znajduje się siłownik
hydrauliczny (11).
(5 zastrzeżeń)

07.12.1981

Konstr ukcy j no-Technologiczne Maszyn
„KOMAG", Gliwice, Polska (Marceli

P.234145

E21D

P.234340

18.12.1981

Centrum
Konstrukcyjno-Technologiczne
Maszyn
Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Wincenty
Pretor, Hubert Pełka, Jan Wroński, Ryszard Serwotka).
Górnicza obudowa podporowa do cienkich pokładów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia minimalnej wysokości obudowy.
Obudowa ma w podstawowej płycie (1) spągnicy (2)
i w podstawowej płycie (3) stropnicy (4) otwory (5).
W otworach (5) osadzone są gniazda (6) tak, że zewnętrzna powierzchnia gniazd (6) leży w jednej płaszczyźnie z zewnętrznymi powierzchniami podstawowych płyt (1) i (3). Gniazda (6) mają kołnierze
(7)
stykające się z wewnętrznymi powierzchniami% podstawowych płyt (1) i (3).
(1 zastrzeżenie)
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P.237978 T

20.08.1982
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20.08.1982

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi - Zakłady
Badawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław,
Polska (Zdzisław Cieślik, Jerzy Markowski, Ryszard
Pawlak, Zbigniew Pochciał, Stanisław Siewierski,
Zygmunt Świeca, Zbigniew Szabla).

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi - Zakłady
Badawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław,
Polska (Zdzisław Cieślik, Jerzy Markowski, Ryszard
Pawlak, Zbigniew Pochciał, Jan Sądecki, Stanisław
Siewierski).

Urządzenie rabujące stojak górniczy

Górniczy dwuczłonowy, upodatniony stojak rurowy

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ułatwienia pracy
i podniesienie bezpieczeństwa czynności związanych
z rabowaniem stojaka. Korpus urządzenia zbudowa-

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przystosowania
stojaka do nagłego zwiększenia siły nacisku od góro
tworu.

ny jest z dwóch części górnej (1) i spodniej (2), każda
w kształcie ściętego walca lub graniastosłupa. Części
te są złożone powierzchniami ściętymi do siebie. Jedna z nich wyposażona jest w prowadnicę (9) druga
w prowadnik (10). Przy boku jednej z części korpusu
jest przytwierdzone ucho (5) dla klina (6) sprzęgającego obie części na wysokości powierzchni ściętych
i usytuowanego wzdłuż boków obu części korpusu.
Wybicie klina (6) umożliwia zsunięcie się części
górnej (1) po części spodniej (2) i uwolnienie stojaka
(8) spod nacisku stropu.
(4 zastrzeżenia)

Dwuczłonowy stojak zbudowany jest z rdzennika
(1), wkładki drewnianej (2) oraz wypełniacza cementowego (3) oraz według wynalazku spodnik (4) z rury
stalowej z dnem, z upustowym otworem (5) w bocznej jego ściance wypełniony jest piaskiem (6), w ilości
zależnej od wysokości wyrobiska, w którym stojak
zostaje zabudowany. Pod wpływem nagle zwiększonej siły nacisku, ulega wyparciu część piasku (6)
przez otwór (5), co zapobiega ewentualnemu zniszczeniu stojaka.
(1 zastrzeżenie)

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

F01K

P.237901 T

13.08.1982

Polska Akademia Nauk, Instytut Maszyn Przepływowych, Gdańsk, Polska (Stanisław Marcinkowski,
Jerzy Krzyżanowski, Romuald Puzyrowski, Eugeniusz
Błażko).
Sposób zapobiegania erozji łopatek turbiny parowej
Sposób rozwiązuje zagadnienie zapobiegania erozji
łopatek turbiny parowej w czasie uruchomień, kiedy
są stosowane na zasilaniu turbiny obniżone parametry pary, szczególnie w okresie uruchomień ze stanu zimnego.
W tym celu w czasie uruchomień uzależnia się wielkość ciśnienia pary przegrzanej lub mocy turbiny od
temperatury pary tak, aby końcowe zawilgocenie pary w tym okresie nie było większe niż 5% oraz tym,
aby w przypadkach kiedy zawilgocenie nominalne
jest większe od 5% dochodzić do tego zawilgocenia
przez wzrost ciśnienia pary przegrzanej po osiągnięciu temperatury nominalnej.
(1 zastrzeżenie)

F0IL

P.234180

Politechnika Lubelska,
Wituszyński).

Lublin, Polska

08.12.1981
(Krzysztof

Węzeł dźwignia zaworowa zawór napędu zaworowego pośredniego
lub dźwigniowego,
zwłaszcza w układzie rozrządu silników spalinowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia zużycia powierzchni roboczych w węźle dźwignia zaworowa - zawór napędu pośredniego lub dźwigniowego
poprzez zmianę jego konstrukcji.
Istota wynalazku polega na tym, że element pośredniczący (2) w kształcie odcinka kuli przylega płaską stroną do płaskiego ślizgu (1) dźwigni zaworowej,
a częścią powierzchni kulistej dotyka kulistego gniazda (4) miseczki zaworowej (3) wykonanego mimoosiowo w miseczce (3) nieobrotowo osadzonej na trzonku
zaworu (5). W najniższym miejscu kulistego gniazda
(4) miseczki (3) wykonane jest wgłębienie (6) o śred-
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nicy nie większej od 1/8 średnicy elementu pośredniczącego (2). Wysokość odcinków kuli wymiennych elementów pośredniczących (2) są stopniowane wymiarowo.
(3 zastrzeżenia)

F02M

P. 237989 T
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przynajmniej 1,2 razy największego przekroju poprzecznego (43a, 44a) rury rezonansowej (33, 34), zaś
odstęp (46) pomiędzy końcem rury (35, 36) dołączonym
do zbiornika rezonatorowego (31, 32) a przeciwległą
ścianką (49, 50) zbiornika mierzony na przedłużeniu
osi (55) rury rezonansowej (33, 34) jest większy niż
średnica okręgu, mającego przekrój poprzeczny równy przekrojowi poprzecznemu (35a, 36a) dołączonego
końca rury (35, 36), przy czym objętość (V) przestrzeni
rezonansowej (la, 19a, 20a, 21 a, 31a lub 5a, 22a, 23a,
24a, 32a) wynosi przynajmniej 2,5 razy objętości (33a,
34a) rury rezonansowej (33, 34), a objętość (V) utworzona jest przez sumę objętości (31a lub 32a) zbiornika rezonatorowego (31 lub 32), objętości (19a, 20a, 21a
lub 22a, 23a, 24a) dołączonych do niego przewodów
gazu (19, 20, 21 lub 22, 23, 24) i w odniesieniu do cyklu drgań przeciętnej objętości cylindrów (1, 5), dołączonych poprzez otwory ssawne (13 lub 17) otwarte
w czasie trwania cyklu drgań gazu.
(4 zastrzeżenia)

19.08.1982

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Witalis
Puczyński, Jerzy Mielcarski).
Urządzenie zabezpieczające przed stratami paliwa
Urządzenie rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia
przed stratami paliwa w silnikach z samoczynnym
zapłonem.
Urządzenie zbudowane jest z korpusu (1), wewnątrz
którego osadzona jest dysza zasilająca (4) z zaworem
kulkowym (2) zamykanym sprężyną (3). W korpusie
(1) wmontowana jest także dysza chwytająca (5) oraz
króciec (6). Korpus (1) ma również wykonaną końcówkę (7) z gwintem.
(1 zastrzeżenie)
F03D

P.238737

Pierwszsństwo: 26.10.1981
10.04.1982

26.10.1982

RFN (nr P 3142434.1)
RFN (nr P 3213396.0)

Oko - Energie AG, Zurich, Szwajcaria.
Elektrownia napędzana wiatrem

F02M

P.238691

20.10.1982

Pierwszeństwo: 20.10.1981 - Węgry (nr 3051/81)
Autoipari Kutató Intézet, Budapeszt, Węgry.
Tłokowy silnik spalinowy
z rezonansowym układem gazu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usunięcia trudności związanych z montażem lub rozmieszczeniem
rezonansowego układu zasilania gazem spalinowych
silników tłokowych.
Silnik ma rurę rezonansową (33, 34), która przynajmniej w pobliżu końca (35, 36), usytuowanego przy
zbiorniku rezonatorowym (31, 32), jest wykonana z
odcinkiem rurowym (45, 46) mającym przekrój poprzeczny, rozszerzający się w kierunku do zbiornika
rezonatorowego (31, 32), a przekrój poprzeczny (35a,
36a) końca rury (35, 36) dołączonej do zbiornika rezonatorowego (31, 32) i usytuowanej w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury rezonansowej (33, 34) wynosi

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
elektrowni wiatrowej o nieskomplikowanej konstrukcji, a przy tym o dużej sprawności.
Elektrownia napędzana wiatrem mająca przynajmniej jedno skrzydło obracalne wokół osi obrotu, według wynalazku charakteryzuje się tym, że oś obrotu
(5) wirnika (2) jest ukierunkowana skośnie względem
poziomu, zaś piasta (8) przytrzymująca podstawę (9,
10) skrzydła z towarzyszącym elementem przekazywania mocy jest połączona z członem podpierającym
(12).
(11 zastrzeżeń)
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P. 234147

08.12.1981

Zjednoczone Zakłady Produkcji Aparatury Naukowej - Zakład Aparatury Naukowej „UNIPAN", Warszawa, Polska (Wiesław Grenda, Dariusz Dziekiewicz).
Nurnikowo-tłokowa pompa dozująca
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji pompy pracującej prawidłowo niezależnie
od położenia, w której pełne odpowietrzenie następuje w czasie pierwszego suwu tłoczenia, zaś jeden
pełny suw tłoczenia wystarcza również do usunięcia
powietrza przypadkowo zassanego podczas dozowania.
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Zespół napędowy pomp śrubowych jednowirnikowych«
zwłaszcza o falistym zarysie gwintu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji zespołu napędowego o zwiększonej trwałości.
Zespół napędowy, w którym moment obrotowy przekazywany jest z silnika elektrycznego za pomocą
przekładni na wał główny układu napędowego, według wynalazku charakteryzuje się tym, że na ramieniu wału głównego (1) ma ułożyskowany wałek
pośredni (3) z kołami zębatymi (Zj) i (Z3) zazębiającymi się z kołami (Z4) i (Zi) umieszczonymi na czopie
rotora (4) i wale głównym (1). Odległość między osią
rotora a osią wału głównego (1) jest równa mimośrodowości (e).
.
(1 zastrzeżenie)
F15B

P.234146

07.12.1981

Centrum
Konstrukcyjno-Technologiczne
Maszyn
Górniczych KO MAG, Gliwice, Polska (Władysław
Wołek, Jan Tyłek, Henryk Wojnar, Edward Janik).
Dwustronny blok zaworowy

Pompa zawiera nurnik (5) o ruchu posuwisto-zwrotnym, umieszczony w cylindrze (4), uszczelnionym za
pomocą dławnicy (6) oraz zawory: ssący (1) i wylotowy (2). Otwór wylotowy zaworu ssącego (1) jest połączony z otworem wlotowym zaworu wylotowego (2)
za pomocą kanału (3) wykonanego wzdłuż tworzącej
powierzchni walcowej cylindra (4). Otwór wlotowy
zaworu wylotowego (2) znajduje się bliżej dławnicy (6).
Pompa jest stosowana w precyzyjnych, automatycznych lub półautomatycznych urządzeniach dozujących
płyny aktywne lub szkodliwe dla zdrowia.
(2 zastrzeżenia)

F04D
F16H

P. 234137

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia
gabarytów konstrukcji bloku zaworowego oraz uproszczenia jej demontażu.
Dwustronny blok zaworowy składa się z dwóch
zespołów zaworów. Zespoły zaworów ulokowane są
we wspólnym kadłubie (1). Każdy z tych zespołów
zawiera zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa oraz
urządzenie tłokowe. Urządzenie tłokowe służy do unoszenia zamykającego elementu (25), osadzonego w
gnieździe (27). Poniżej zamykającego elementu (25),
umiejscowiona jest centralna komora (29). Centralna
komora (29) oraz komora wewnątrz tulei (4) zaworu
bezpieczeństwa jednego zespołu zaworów poprzez kanały (47) połączona jest z komorą (35) drugiego zespołu zaworów. Komora (35) znajduje się pod tłoczyskiem
(7) urządzenia tłokowego. Na kanale łączącym króćcową komorę (21) z komorą wewnątrz tulei (4) zaworu
bezpieczeństwa usytuowany jest przepust (5).
(2 zastrzeżenia)

07.12.1981

Przedsiębiorstwo Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej
„MEPROZET", Brzeg, Polska (Mieczysław Aftarczuk,
Tadeusz Kowileszko).

F15B
B66D

P. 234226

11.12.1981

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń
Transportowych, Bytom, Polska .Stanisław Walczyszyn, Rudolf Plusczok).
Układ hydrauliczny napędu i sterowania mechanizmu
wielowarstwowego układania liny lub kabla na bębnie
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiej konstrukcji układu, która po doprowadzeniu
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zwoju liny do końca bębna powodowałaby zatrzymanie wodnika na czas potrzebny do ułożenia pełnego
zwoju na obrzeżu bębna i następnie ruch w przeciwnym kierunku.
Układ składający się z pompy i hydraulicznego silnika pracujących w układzie zamkniętym, według
wynalazku charakteryzuje się tym, że pompa (4) napędzana jest od silnika (3) napędzającego bęben (1),
a hydrauliczny silnik (5) napędza śrubę (6) prowadzącą wodzik (7), przy czym pomiędzy pompą (3),
a hydraulicznym silnikiem (5) zabudowane są hydrauliczne pojemnościowe elementy (11), (12), dołączone
do obwodu za pomocą rozdzielaczy (9), (10).
(1 zastrzeżenie)

F16D
F04B

P.234337

17.12.1981

Kombinat Maszyn Przemysłu Materiałów Budowlanych „ZREMB-MAKRUM", Bydgoszcz, Polska (Krzysztof Switka, Piotr Swiątkiewicz, Eugeniusz Popis).
Układ hydrauliczny do napędu głównego pras

P.234144

07.12.1981

Centrum
Konstrukcyjno-Technologiczne
Maszyn
Górniczych KOMAG, Gliwice, Polska (Zygmunt Noculak, Henryk Roszak, Tadeusz Stańczyk, Józef Pyka).
Przegub
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia prawidłowej regulacji wydajności pomp oraz zwiększenie trwałości przegubu.
Przegub składa się z walcowego czopu (6) osadzonego obrotowo i suwliwie w cylindrycznym otworze
(5) walcowego sworznia (4), który jest ujęty obrotowo i suwliwie w cylindrycznym wybraniu (2) prowadnika (1) mechanizmu sterującego.
.
(2 zastrzeżenia)

F16D

F15B
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P.234245

15.12.1931

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Tadeusz Karczmarczyk, Leszek WronkQwski, Marek Kania).
Przegub regulacyjny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji przegubu umożliwiającego mu spełnianie
w jednym węźle konstrukcyjnym dwóch funkcji łożyskowania i przesuwu.

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie możliwości optymalnego wykorzystania energii, ciśnienia źródeł zasilania, przy realizacji zmiennych wartości sił występujących w czasie cyklu pracy.
sterowanie

Układ hydrauliczny charakteryzuje się tym, że cylinder dwutłokowy (1) ma co najmniej trzy komory
o różnej objętości skokowej, a system sterowania
składa się z dwóch zaworów zwrotnych sterowanych
<4), dwóch zaworów przelewowych sterowanych elektrycznie (5) i rozdzielacza hydraulicznego (6).
(1 zastrzeżenie)

Przegub składa się z przemieszczanych względem
siebie elementów (1) i (2) oraz pośredniczącego elementu (3). Element (3) ma środkową część (4) z gwintem współpracującym z nagwintowanym wybraniem
(7) elementu (1). Długość wybrania (7) jest większa
od długości części (4). W elemencie (2) znajduje się
wybranie (10) o długości takiej jak długość części (4),
lecz o większej średnicy. Oba elementy (1) i (2) mają
po obu stronach wybrań (7) i (10) pryzmatyczne wcięcia (8, 9) i (11) łożyskujące walcowe czopy (5) i (6)
elementu (3).
(1 zastrzeżenie)
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P. 234304

18.12.1981

Centrum
Konstrukcyjno-Technologiczne
Maszyn
Górniczych Zakład Budowy Maszyn Doświadczalnych
KOMAG, Zabrze, Polska (Jan Szczepański).

F16F
G01L

P. 239406

06.12.1982

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych Poznań - Oddział Motoreduktorów
i Reduktorów, Bielsko-Biała, Polska (Tadeusz Danel,
Franciszek Zabagło, Włodzimierz Walaszczyk).
Sprzęgło jednokierunkowe cierne
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji sprzęgła o bardzo małych gabarytach,
pozwalających na przenoszenie dużych obciążeń przy
zachowaniu łatwego sposobu wykonania i montażu
jak również prostej możliwości wymiany zużywających się części.

Sprzęgło charakteryzuje się tym, że każdy wałeczek walcowy (6) ustalony w kierunku wzdłużnym
odrębnymi pierścieniami ustalającymi (4) ma indywidualny nacisk przy pomocy sprężyny płaskiej (3)
w kształcie niesymetrycznego dwuteownika, której
dolna część jest wraz z przewężeniem prosta i osadzona w rowku elementu czynnego (2), a górna część
jest wygięta falowo i sprzężona z tym wałeczkiem
walcowym (6). Wszystkie sprężyny płaskie (3) ustalone są w kierunku wzdłużnym przez pierścienie ustalające (5), zaś w kierunku promieniowym przez odrębne pierścienie ustalające (4).
(1 zastrzeżenie)

18.12.1981
Polska

Urządzenie do tłumienia drgań ciśnienia
w układach hydraulicznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
technologii wykonania oraz montażu konstrukcji tłumika.
Urządzenie do tłumienia drgań ciśnienia stanowi
tłumik zbudowany z komory (2) zawartej wewnątrz
korpusu (1) oraz tłumiącego elementu (5) w postaci
walca, wyposażonego w układ rowków, kanałków oraz
otworów dostosowanych do pożądanych efektów tłumienia drgań ciśnienia w medium hydraulicznym.
Wynalazek ma zastosowanie zwłaszcza w układach
hydraulicznych maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.
(4 zastrzeżenia)

F16H

F16D

P. 234342

Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa,
(Tadeusz Kościuk, Stanisław Smarkusz).

Klocek hamulcowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
wielokrotnego użycia klocków do hamowania awaryjnego.
Klocek hamulcowy ma w ukośnie wywierconych
otworach wlutowame elementy (2) z węglików spiekanych, których fragmenty wystają ponad powierzchnię
cierną klocka. Elementy (2) rozmieszczone są centrycznie względem środka krążka (1).
(2 zastrzeżenia)
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P. 234303

18.12.1981

Centrum Konstrukcyjno Technologiczne Maszyn
Górniczych - Zakład Budowy Maszyn Doświadczalnych KOMAG, Zabrze, Polska (Jan Szczepański).
Koło zębate z tworzywa sztucznego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia żywotności bieżnika zębatego koła oraz zagadnienie zapobieżenia rozwarstwianiu się tworzywa na zewnętrznym obwodzie koła.
Koło zębate z tworzywa sztucznego ma na obwodzie wtopione równoległe sprężyny (2). Część każdego zwoju sprężyn znajduje się wewnątrz zęba koła
(1). Promień zwoju sprężyn jest większy od wysokości zęba, a odległość pomiędzy osiami sprężyn jest
mniejsza od średnicy zwoju. Zwoje sąsiednich sprężyn są przeplecione.
(3 zastrzeżenia)

F16H

P. 237031

21.06.1982

Bernard Koń, Warszawa, Polska (Bernard Koń).
Przekładnie ślimakowe o uzębieniu globoidalnym
ze sprężynującymi zębami koła ślimakowego
w obudowie żelbetonowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji przekładni.
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Przekładnia ślimakowa, składająca się ze ślimaka
i koła ślimakowego, według wynalazku charakteryzuje się tym, że zęby koła ślimakowego (1) stanowią
tulejki (2) osadzone tocznie lub ślizgowo na trzpieniach (3), których końce są zalane betonem w formie
piasty (4) w ten sposób, aby tulejki (2) razem ze sprężynującymi końcami prętów mogły równomiernie dolegać jednostronnie do wszystkich obejmujących je
zwojów globaidalnego ślimaka. Ponadto obudową
skrzynki przekładniowej stanowi obudowa żelbetonowa (7), wykonana z betonu po uprzednim zmontowaniu odpowiednio ustawionych zespołów ślimaka i koła
ślimakowego.
(2 zastrzeżenia)

wanymi na wale napędzającym (18). Na końcach wałów (5, 12, 13) oraz odcinka (3) usytuowane są korpusy sprzęgające (37, 38, 39, 40) współpracujące z korpusem sprzęgającym (2). Wał drążony (5) jest ułożyskowany w łożysku przesuwnym (26), odcinek (3) w
łożysku przesuwnym (22), a wał drążony w łożysku
przesuwnym (32).
(5 zastrzeżeń)
F21P

P. 234251

15.12.1981
„Tech-

Filmowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
film", Warszawa, Polska (Ryszard Lorent).
Przysłona motylowa,
zwłaszcza do sprzętu oświetleniowego

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
przysłony motylowej, zwłaszcza do sprzętu oświetleniowego, której konstrukcja umożliwiałaby szybkie
jej zakładanie w trakcie oświetlenia planu zdjęciowego i pozwalałaby na zakładanie dodatkowych filtrów i innych elementów bez konieczności demontażu
przysłony.
Przysłona składa się z prowadnicy (1) o kształcie
pierścienia kołowego oraz ramki stanowiącej dwa ramiona (4) i (5) zamocowane na przegubie (6). Obwód
zewnętrzny (2) prowadnicy (1) wchodzi w rowki (3)
wykonane w ramionach (4) i (5) ramki, które stanowią jej prowadzenie. Zabezpieczenie przed rozsunięciem uzyskuje się przez docisk nakrętki (12) na ramią
(5) umieszczone w wycięciu (9).
(2 zastrzeżenia)

F16H
F16D

P.238778

28.10.1982

Pierwszeństwo: 28.10.1981 - Austria (nr A 4583/81)
EVG Entwicklungs - u. Werwertungs - Gesellschaft ubH, Graz, Austria (Hans Gott, Josef Ritter,
Gerhard Ritter, Klaus Ritter).
Skrzynka przekładniowa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiej konstrukcji przekładni, w której silnik i napędzane przez niego elementy byłyby umieszczone
po tej samej stronie.
Skrzynka przekładniowa zawiera wał napędzający
<1), na którym osadzony jest swobodnie, obrotowo
i przesuwnie korpus sprzęgający (2). Wał napędzający
<1) ma odcinek (3) rozciągający się poza korpus
sprzęgła połączony przesuwnie z wałem napędzającym (1). Skrzynka przekładniowa zawiera także drążony wał (5) obejmujący odcinek (3) wału napędzającego (1). Na wale (5) osadzone jest koło zębate (6),
a na odcinku (3) koło zębate (7) połączone za pomocą
przystawki (8). Skrzynka przekładniowa zawiera również dwa wały drążone (12, 13), które obejmują wał
napędzający (1). Każdy z wałów drążonych (12, 13)
ma koło zębate (14, 15). Koła zębate (14, 15) zazębiają
się z dwoma innymi kołami zębatymi (16, 17) usytuo-

F42B

P. 239915

29.12.1982

Ośrodek Badań Uzbrojenia, Stalowa Wola, Polska
(Tadeusz Bednarz, Andrzej Fronczak. Edward Luka,
Stanisław Cisek).
Sposób wykorzystania pierścienia
wiodącego do pocisku technologicznego
oraz pocisk technologiczny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia zużycia pocisków podczas testowania mechanizmu dosyłającego.
Pierścień wiodący (10) jest symetryczny i po wykorzystaniu jednej powierzchni roboczej przekłada
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się go celem wykorzystania drugiej powierzchni roboczej.
/
Materiał obojętny (2) umieszczony w skorupie (1)
jest zabezpieczony przed przemieszczaniem płytką (4).
Dla zachowania wymaganej masy pocisku i położenia
środka ciężkości do płytki (4) jest przyspawana tuleja
(5) o zmiennej grubości lub trzpień o zmiennej śred-
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nicy. Pierścień (10) jest zawalcowany w wkładce (8)
i unieruchomiony wpustem (9). Dno pocisku jest połączone rozłącznie ze skorupą (1) celem wymiany zużytego pierścienia (10). W dnie pocisku jest wykonane
gniazdo (12) dla założenia przyrządu celem wycofania
pocisku z komory nabojowej.
(4 zastrzeżenia)

Dział 6
FIZYKA
G01D

P. 234195

10.12.1981

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Henryk
Idaszewski, Ireneusz Sokół, Marek Frąckowiak).

(7). Widełki mają wewnętrzne wycięcie spasowane
suwliwie ze sprężyną (1). Do przesuwania widełek (7)
służy regulacyjny wkręt (9) oraz spiralna sprężyna (8).
(2 zastrzeżenia)

Czujnik fotoelektryczny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
czujnika o prostej konstrukcji, w którym wyeliminowano zakłócenia zewnętrznym światłem widzialnymCzujnik fotoelektryczny mający fotoelementy oświetlane strumieniem promieni równoległych charakteryzuje się tym, że w kanalikach (5) bloku oświetlacza
(2) i kanalikach (9) bloku detekcji (7), w dwóch przeciwległych końcach tych kanalików, są umieszczone
źródła światła (4) emitujące promieniowanie leżące
w zakresie bliskiej podczerwieni oraz odpowiednio
przyporządkowane im fotoelementy (8), przy czym
łączna długość kanalików (5 i 9) na drodze od źródła
światła (4) do fotoelementu (8) jest nie mniejsza niż
iloczyn szerokości szczeliny (13) między blokiem
oświetlacza (2), a blokiem detekcji (7) pomnożonej
przez liczbę zależną od średnicy kanalików (5 i 9)
oraz odstępu między sąsiednimi otworami kanalików
(9) w bloku detekcji. Ponadto kanaliki (5 i 9) są pokryte od wewnątrz warstwą pochłaniającą promieniowanie.
(3 zastrzeżenia)
G01F

P.234246

15.12.1981

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Mateusz Turkowski).
Detektor sygnału przepływomierza
wyposażonego w element wirujący lub oscylujący
Detektor sygnału przepływomierza, który to przepływomierz ma na zewnątrz korpusu znaną cewkę,
charakteryzuje się tym, że rdzeń (8) cewki (7) jest
wprowadzony do wnętrza korpusu (1) tak, iż jego koniec znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie magnesu (5). Dzięki temu uzyskuje się znaczne zwiększenie
indukowanego w cewce napięcia użytecznego.
(1 zastrzeżenie)

G01D
G04B
F16C

P.234248

15.12.1981

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Marek Kania, Leszek Wronkowski, Tadeusz Karczmąrczyk).
Zawieszka sprężynowa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji zawieszki umożliwiającej płynną regulację jej sztywności bez zmian zamocowania w uchwytach i bez zmiany odległości między uchwytami.
Zawieszka ma jedną lub więcej sprężyn taśmowych zamocowanych końcami w uchwytach. Jeden
z uchwytów jest wyposażony w przesuwne widełki
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G01F

P. 234249

15.12.1981

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Mateusz Turkowski, Lech Gutkowski).
Przepływomierz wibracyjny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji przepływomierza, w której oś obrotu oscylatora pozostanie niezmienna niezależnie od położenia przepływomierza i natężenia przepływu.
Przepływomierz ma znany oscylator (1) mocowany
do rozdzielacza (3) strumienia. Wszystkie punkty podparcia oscylatora (1), mianowicie na nożu (2) przymocowanym do rozdzielacza (3) oraz na nożowych
zukosowanych zakończeniach (5) wspartych o wybrania wykonane w tym rozdzielaczu - leżą na jednej
prostej ( x - x ) .
(3 zastrzeżenia)
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główna sprężyna (9) i trzpień (10) z napinającą sprężyną (11) osadzony górnym końcem w ustalającej
tulejce (12) grónego jarzma (1), zakończony regulacyjną nakrętką (13). Drugi koniec trzpienia (10) ze stałym magnesem (14) wchodzi do cylindrycznego otworu (15) dolnego jarzma (5), gdzie w ściance (16) tego
otworu (15) zamocowany jest magnetorezystancyjny
czujnik (17).
(1 zastrzeżenie)
G01L

P. 234140

07.12.1981

Instytut Włókien Chemicznych, Łódź, Polska (Bogdan Mac, Eugeniusz Drzymulski, Waldemar Cłapiński).
Czujnik ciśnienia
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
całkowitej kompensacji wpływu temperatury dla
określonego rozkładu temperatury w czujniku.
Czujnik do pomiaru ciśnienia cieczy, szczególnie
stopów polimerów, zawierający układ dwóch membran wewnętrznej i zewnętrznej połączonych tuleją
dystansową, w której umieszczony jest trzpień przenoszący ugięcie membrany zewnętrznej stykającej się
z medium mierzonym na membranę wewnętrzną,
z którą związany jest przetwornik przekształcający
ugięcie tej membrany na proporcjonalny sygnał elektryczny, według wynalazku charakteryzuje się tym,
że tuleja dystansowa (3) składa się z dwóch połączonych ze sobą tulei (A) i (B), które wykonane są z materiałów różniących się stopniem rozszerzalności cieplnej, przy czym tuleja (A) połączona z zewnętrzną
membraną (1) wykonana jest z materiału o współczynniku rozszerzalności cieplnej takim samym lub
zbliżonym do materiału, z którego wykonany jest
trzpień (4), a tuleja (B) wykonana jest z materiału
o współczynniku rozszerzalności cieplnej większej od
materiału, z którego wykonana jest tuleja (A).
(1 zastrzeżenie)
é

G01O

P.234244

Zakłady Mechaniczne „Ponar-Tarnów",
Polska (Tadeusz Wachtl, J a n Giza).

12.12.1981
Tarnów,

Urządzenie do zdalnego pomiaru ciężaru
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do zdalnego pomiaru ciężaru, a zwłaszcza wsadu dostarczanego do żeliwiaków stosowanych w metalurgii.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
niezawodnej w działaniu konstrukcji urządzenia eliminującej wpływ ciężaru chwytaka elektromagnetycznego na pomiar materiału wsadowego.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że górne jarzmo
(1) w postaci tulei (2) połączone jest z hakiem (3),
a dolne jarzmo (5) w postaci tulei (6) połączone jest
z uchwytem (7). Wewnątrz tulei (2) i (6) znajduje się

G01L
F16D

P.234297

16.12.1981

Politechnika Częstochowska, Częstochowa,
(Ewald Olszewski).

Polska

Cięgnowy hamulec pomiarowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostej konstrukcji hamulca.
Hamulec składa się z tarczy hamulcowej (2) o poziomo usytuowanej osi symetrii oraz opasującego ją
wiotkiego cięgna (3), przykładowo w postaci wąskiej
taśmy włókiennej. Końce cięgna (3) połączone są ze
sobą przegubowo poniżej tarczy hamulcowej (2), przy
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czym w przegubie dołączone jest zawiesie (4) z obciążnikiem (5). Z zawiesiem (4) umieszczona jest nieruchoma miarka (6) z podziałką, usytuowana w ten
sposób, że zerowa kreska miarki (6) leży na przedłużeniu pionowej prostej przechodzącej przez oś symetrii
tarczy hamulcowej (2). Wyznaczany moment obrotowy jest iloczynem ciężaru obciążnika (5) i wartości
jego przemieszczenia względem zerowej kreski
miarki (6).
Hamulec przeznaczony jest do określania momentu
obrotowego o małej wartości. Może być stosowany do
hamowania silników elektrycznych bądź innych źródeł energii mechanicznej małej mocy.
(1 zastrzeżenie)

G01L

Nr 13 (249) 1983
P.237988 T

19.08.1982

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Witalis
Puczyński, Tadeusz Jeszke).
Sposób pomiaru ciśnienia oraz jego przebiegu
w przewodach wysokiego ciśnienia,
a zwłaszcza silników spalinowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
dokonywania pomiarów przebiegu ciśnienia bez demontażu aparatury wtryskowej.
W sposobie według wynalazku, uprzednio przygotowana belka stalowa z zamontowanym tensometrem
jest mocowana śrubami lub zaciskami do badanego
przewodu wysokiego ciśnienia. Końcówki tensometru
są podłączone do oscyloskopu pętlicowego rejestrującego. Następnie uruchamia się silnik, rejestruje przebiegi i porównując z przebiegami wzorcowymi określa aktualny stan elementów aparatury wtryskowej.
(1 zastrzeżenie)
G01N

P.234190

11.12.1981

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska (Henryk Ambroziak, Zbigniew Czuwara, Krzysztof
Kozłowski, Andrzej Sobolewski, Ryszard Najman).
Głowica do pomiaru odczynu i przewodności cieczy

G01L

P. 237960 T

17.08.1982

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska (Henryk
Galus, Jerzy Kuriata).
Próżniomierz
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji próżniomierza oraz zmniejszania wymiarów głowicy jonizującej.

Próżniomierz wyposażony jest w materiał ferroelektryczny (1), którego płaskie powierzchnie zaopatrzone
są w cienkie warstwy (2) i (3) metalu szlachetnego
uzyskane na przykład przez naparowanie w próżni.
Tak przygotowany materiał ferroelektryczny (1) usytuowany jest pomiędzy dwoma elektrodami (4) i (5),
do których podłączone są odpowiednio przewody elektryczne (6) i (7) wyprowadzone na zewnątrz obszaru
pomiarowego <A) i połączone z elektrometrem (8).
(1 zastrzeżenie)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
prowadzenia pomiarów w sposób ciągły lub krótkookresowy w środowiskach o dużej gęstości.
Głowica składa się z mocowanego do ściany obiektu
(2) korpusu (1), w którego poosiowo przelotowym
otworze jest osadzona suwliwie, zamknięta od dołu
tuleja (3) sprzężona z siłownikiem (7) ruchu posuwisto-zwrotnego, zaś wewnątrz tulei (3) jest osadzona
pomiarowa sonda (8) właściwa dla rodzaju wykonywanego pomiaru. W dolnym końcu tuleja (3) ma zewnętrzny uszczelniający pierścień (5) pasowany do
średnicy pionowego przelotowego otworu w korpusie
(1), a powyżej pierścienia (5) tuleja (3) ma wykonany
w ściankach poprzeczny, przelotowy otwór (6). W korpusie (1), w części wystającej na zewnątrz obiektu
(2), jest wykonany poprzeczny, przelotowy otwór (9)
usytuowany na takiej wysokości, aby znajdował się
zawsze w świetle przelotowego otworu (6), gdy tuleja
(3) znajduje się w górnym zwrotnym punkcie.
(5 zastrzeżeń)

G01N

P. 238846

03.11.1982

Pierwszeństwo: 03.11.1981 - Norwegia (nr 813705)
Elkem a/s, Oslo, Norwegia.
Sposób wykrywania wad materiałowych kęsów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu umożliwiającego rejestrację bardzo płytkich
wad powierzchniowych oraz uzyskanie jednakowych

Nr 13 (249) 1983

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

warunków emisji dla wszystkich powierzchni przy
jednoczesnym zmniejszeniu zakłóceń obrazu temperaturowego.
Sposób wykrywania wad powierzchniowych przedmiotów obrabianych, polegający na ogrzewaniu powierzchni tych przedmiotów za pomocą prądu wysokiej częstotliwości przy jednoczesnym przepuszczaniu przedmiotu w kierunku wzdłużnym przez cewką
indukcyjną wysokiej częstotliwości i na bezpośrednim analizowaniu tych przedmiotów za pomocą urządzenia wykorzystującego promieniowanie podczerwone do rejestrowania rozkładu temperatur w poprzek
przedmiotu, gdy przedmiot ten przechodzi przez cewkę, według wynalazku charakteryzuje się tym, że
zwilża się powierzchnię obrabianego przedmiotu odpowiednim płynem, zwłaszcza wodą z dodatkiem
składników powodujących zmniejszenie napięcia powierzchniowego, powodując zwiększenie współczynnika emisji rozmaitych przedmiotów oraz skompensowanie istniejących między nimi różnic.
(2 zastrzeżenia)
G01N

P.239293

30.11.1982

Instytut Badań Jądrowych, Warszawa, Polska (Michał Sazonow).

G01R

39
P. 234130

07.12.1981

Zakłady Teleelaktroniczne „Telkom-Telfa",
goszcz, Polska (Ryszard Biegański).

Byd-

Sposób i układ do wyróżniania impulsów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostego sposobu i układu do wyróżniania impulsów
0 określonym czasie trwania. Sposób polega na tym,
że nadaje się, za pomocą przedniego zbocza badanego
impulsu, warunek czasowy do wyróżniania impulsu,
a następnie bada się czy impuls wyróżniony pojawi
się na wyjściu układu w czasie gdy tylne zbocze impulsu badanego wystąpi w przedziale ustalonego warunku czasowego.
W układzie emiter tranzystora (T) połączony jest
z punktem wspólnym dwóch rezystorów (Rl) i (R2)
1 kondensatorem (C2) połączonym równolegle z rezystorem (R2). Rezystor (R2) i kondensator <C2) z drugiej strony połączone są z masą, z którą także połączona jest anoda diody (D). Katoda diody (D) połączona jest z rezystorem (Rl) i poprzez kondensator
z wejściem (1) układu. Do wejścia tego dołączona jest
również poprzez rezystor (R3) baza tranzystora (T),
a jego kolektor połączony jest z wyjściem (2) układu.
(2 zastrzeżenia)

Sposób i urządzenie do ciągłego kształtowania próbek
z materiałów sypkich, zwłaszcza węgla
1

Wynalazek rozwiązuje ' zagadnienie umożliwienia
uzyskania próbek z materiałów sypkich o dużym
zawilgoceniu o żądanym wymiarze i kształcie.
Sposób polega na tym, że materiał sypki znajdujący się w podajniku poddaje się wibracji, a osuwającą się w dół zbitą masę kieruje się transportem
taśmowym w stronę głowicy pomiarowej z równoczesnym uklepywaniem przesuwającej się strugi wibratorem powierzchniowym na kształt próbki.
Urządzenie składa się z wibrującego podajnika (1)
z materiałem sypkim, pod którym znajduje się taśmowy transporter (5). Podajnik (1), po zewnętrznej
stronie wylotu (2), wyposażony jest w płaską płytkę
(3) stanowiącą wibrator powierzchniowy.
(2 zastrzeżenia)

G01R

P.234134

07.12.1981

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, Poznań, Polska (Jerzy Malcewicz).
Sonda do wykrywania stanów logicznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sondy niewrażliwej na błędne podłączenie napięcia
zasilającego oraz na przepięcia.
Sonda ma diodę elektroluminescencyjną zieloną
(nhl) i diodę elektroluminescencyjną czerwoną (nb.2),
które wspólnie podłączone są do napięcia wejściowego (Uwe) poprzez element o rezystancji nieliniowej
(hl). Dioda elektroluminescencyjna zielona (nhl) połączona jest dalej szeregowo z elementem o rezystancji nieliniowej <h2) i połączonymi z nim zaporowo
diodami (n2, n4 i n5) oraz plusem zasilania (+5V).
G01N

P.239430 T

15.06.1982

Mariusz Janczarski, Dariusz Janczarski, Jacek Janczarski, Aleksander Janczarski, Warszawa, Polska
(Mariusz Janczarski, Dariusz Janczarski, Jacek Janczarski, Aleksander Janczarski).
do

Cienkowarstwowa elektroda pomiarowa
oznaczeń potencjałów utleniająco-redukcyjnych
płynów biologicznych

Wynalazek ma na celu umożliwienie wykonywania
tanich elektrod pomiarowych, o dobrej powtarzalności
wyników, dużej powierzchni między fazowej, łatwych
do mycia i sterylizacji. W elektrodzie pomiarowej
według wynalazku stosuje się cienką warstwę metalu
naniesioną na podłoże o własnościach dielektrycznych.
(1 zastrzeżenie)
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Dioda elektroluminescencyjna czerwona <nh2) połączona jest szeregowo z elementem o rezystancji nieliniowej <h3) i połączonymi z nim w kierunku przewodzenia diodami (n3 i n6) oraz z zerem zasilania
(OV). Ilość diod została taik dobrana, aby suma spadków napięć na obwodzie zasilania (+5V) była większa od napięcia zasilającego. Sonda może być stosowana do badania stanów logicznych układów scalonych, zasilaczy, prostowników i innych układów o
napiębiach stałych i przemiennych do 30 woltów, zawierających elementy biernie indukcyjne.
(1 zastrzeżenie)
G01R

P.234159

Politechnika Gdańsika, Gdańsk,
Płotka, Jan Stolz).

08.12.1981
Polska

(Andrzej

Układ elektroniczny do pomiaru
wartości szczytowej napięcia
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu elektronicznego do pomiaru wartości szczytowej napięcia, przeznaczonego do stosowania w prostych przetwornikach analogowo-cyfrowych aparatury
pomiarowo-kontrolnej.
Układ według wynalazku zawiera komparator (C),
który steruje kluczem elektronicznym (K) łączącym
źródło napięcia (U) z wejściem integratora (I). Wyjście uikładu doprowadzone jest do jednego wejścia
komparatora (C). Pozostałe wejście komparatora (C)
-stanowi wejście układu, na które jest podawane napięcie mierzone ux- Sygnał wyjściowy komparatora
(C), porównującego napięcie wejściowe u x z napięciem wyjściowym układu, steruje kluczem elektronicznym (K).
(1 zastrzeżenie)

G01R

P. 234194

09.12.1981

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów, Mechanizacji, Eelektrotechniki i Automatyki Górniczej, Katowice, Polska (Jerzy Gola).
Układ testera obwodów elektrycznych dla central
gazometrycznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu testera obwodów elektrycznych dla central
gazometrycznych, przeznaczonego do uruchamiania,
strojenia i eksploatacji zwłaszcza central metanometrycznych i CO-metrycznych dla potrzeb górnictwa.
Układ testera składa się z symulatora linii transmisyjnej (LT) połączonego szeregowo poprzez układ dopasowujący (UD) i prostownik operacyjny (P) z wejściem przetwornika analogowo-^cyfrowego (A/C), którego wyjście jest połączone z licznikiem (L). Z wejściem licznika (L) jest połączony ponadto generator
o regulowanej częstotliwości (G), poprzez układ dopasowujący (UD). Symulator linii transmisyjnej (LT)
jest połączony równolegle z układem kontroli sygnałów alarmowych (SA), układem kontroli łączności
(UŁ), symulatorem zwarcia linii transmisyjnej (ZL),
symulatorem przerwy w linii transmisyjnej (PL) i jest
połączony ponadto poprzez układ dopasowujący (UD)
z wyświetlaczem znaków (Znak). Wyjście licznika (L)
jest połączone poprzez dekader (D) z wyświetlaczem
cyfrowym (W).
<3 zastrzeżenia)

G01S

P.234127

08.12.1981

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka k/Warszawy, Polska (Jarosław Sahajda, Janusz
Macioszek, Andrzej Niżewski, Włodzimierz Skok,
Zygmunt Balcerak, Krzysztof Łozińgki, Marek Kazimierczak, Jarosław Noskowski).
Sposób i urządzenie do analogowej
rejestracji i odtwarzania sygnałów radiolokacyjnych
Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie
do analogowej rejestracji i odtwarzania sygnałów radiolokacyjnych tworzących kompletne zobrazowanie
radarowe na wskaźniku radarowym typu P za pomocą magnetowidu telewizyjnego MTV.
Sposób według którego przy zapisie na taśmie magnetycznej magnetowidu rejestruje się sygnał powstały
z sumowania sygnału wizji r/lak z impulsami wyzwalającymi na ścieżce wizji oraz sygnały otrzymane w
wyniku modulacji częstotliwości generatorów przestrajanych napięciem GPN sygnałami 'położenia kątowego anteny „sin a", „cos a" z wykorzystaniem częstotliwościowego rozdziału kanałów na ścieżce fonii,
a przy odtwarzaniu sygnał odczytany ze ścieżki wizji
jest rozdzielany na sygnał wizji r/lok i impulsy wyzwalające, przy czym sygnał odczytany ze ścieżki fonii po rozdzieleniu w filtrach pasmowych demodulowany jest na dwa sygnały położenia kątowego anteny
„sin a", „cos a", charakteryzuje się tym, że przy zapisie sygnał wizji r/lok jest wycinany przed sumowaniem w czasie trwania impulsu wyzwalającego,
a sygnały modulujące „sin a", „cos a" są różniczkowane przed podaniem na wejścia sterujące generatorów GPN, przy odczycie zaś sygnał wizji r/lok jest
również wycinany w czasie trwania bramki „Odczyt"
pokrywającym się w czasie z przerwą międzyobrazową magnetowidu, a odtworzone sygnały położenia kątowego anteny „sin a" i „cos a" są całkowane.
Urządzenie składające się z części realizującej obróbkę sygnałów r/lok przed rejestracją i części realizującej przetwarzanie zarejestrowanych napięć na
sygnały r/lok, charakteryzuje się w części rejestrującej, sygnał wizji r/lok podawany jest na sumator
(2) przez klucz elektronowy (1) połączony z generatorem imonostabilnym (3), a układy dopasowania sygnałów „sin a", „cos a" (4) (4') połączone są z generatorami GPN (6) (6') poprzez układy różniczkujące (5)
(5'), zaś w części przetwarzającej, wzmacniacz wizji
zespolonej (8) połączony jest z układem dopasowania
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wizji (10) i układem wydzielania inmpulsu wyzwalającego <11) poprzez klucz elektronowy (9) połączony
z generatorem bramki „Odczyt" (14), przy czym generator (14) połączony jest z selektorem impulsów
synchronizujących MTV (13), na wejście którego podawany jest sygnał odniesienia z układów serworegulacji MTV (7), ponadto detektory fazy (16) (16') połączone są ze wzmacniaczami wyjściowymi sygnałów
„sina", „coso" (18) <18') poprzez aikłady całkujące
(17, 17').
.
(2 zastrzeżenia)
G01S

P. 234329

17.12.1981

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Ryszard
Wojtowicz, Jerzy Rokosz, Andrzej Giryn, Grzegorz
Szawłowski).
Układ automatycznej korekty wzmocnienia
odbieranych sygnałów ech hydroakustycznych
Przedmiotem wynalazku jest układ automatycznej
korekty wzmocnienia odbieranych sygnałów ech hydroakustycznych, uzyskujących na swoich wejściach
sygnały ech i impulsy wyzwalające transmisje z echosondy i będący zespołem funkcjonalnym echointegratora statystycznego.
Układ charakteryzuje sią tym, że wejście (E) przyjmujące sygnały odbieranych ech hydroakustycznych
z echosondy, jest dołączone równolegle do wejścia
sygnałowego wzmacniacza regulowanego skokowo (1)
oraz do wejścia detektora liniowego (3), a wyjście
wzmacniacza (1) jest równolegle dołączone do wejścia kwadratora (4) oraz do dolnego zacisku przełącznika (P), do którego górnego zacisku jest przyłączone wyjście kwadratora (4). Zacisk zbiorczy przełącznika (P), którego ruchoma zwora jest sprzęgnięta z wejściem sterującym układu przełączającego (6),
jest złączony z wejściem sygnałowym członu przetwarzania analogowo-cyfrowego (5), zaś człon przetwarzania (5) przyjmuje na swoim wejściu sterującym impulsy blokady sygnałów nieużytecznych z wejścia (BSN) układu, natomiast wyjście tego członu (5)
jest dołączone do wejścia zliczającego cyfrowego układu tłumiącego (7), którego wyjście, złączone z zaciskiem (W) stanowi wyjście układu. Drugie wejście
<T) układu automatycznej korekty wzmocnienia, przyjmujące impulsy wyzwalające transmisje echosondy,
jest dołączone do wejścia wyzwalającego komparatora wieloprogowego z pamięcią (2), zaś wejście sterujące tego komparatora jest połączone z wyjściem
detektora liniowego (3), natomiast pierwsze wielozaciskowe wyjście (GO jest wieloprzewodowo sprzęgnięte z wielozaciskowym wejściem nastaw wzmacniacza
regulowanego skokowo (1). Drugie wielozaciskowe
wyjście komparatora (2) jest złączone wieloprzewodowo z wielozaciskowym wejściem nastaw układu przełączającego (6), który to układ posiada dwa wielozaciskowe wyjścia (l/2Gi i 1/Gi) połączone wieloprzewodowo z wejściami nastaw cyfrowego układu tłumiącego (7), również wielozaciskowego.
(1 zastrzeżenie)
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Sposób automatycznej realizacji przydennej warstwy
integracji sygnałów ech hydroakustycznych
i urządzenie do automatycznej realizacji
przydennej warstwy integracji
sygnałów ech hydroakustycznych
Sposób charakteryzuje się tym, że wytwarzanie
warstwy integracji sygnałów ech hydroakustycznych
0 arbitralnie określonych wartościach jej wysokości
1 dystansu odsunięcia od dna, dokonuje się na podstawie bieżących pomiarów odległości rzeczywistej od
przetwornika echosondy do dna, lub na podstawie
zapamiętanej ostatniej pomierzonej wartości tej odległości w wyniku zaniku impulsów od dna, z zachowaniem nadrzędności impulsów ech dennych
w trakcie powstawania przydennej warstwy integracji - przy czym proces tworzenia tej przydennej
warstwy integracji przebiega dwutorowo, to jest w torze pierwszym następuje pomiar, podczas bieżącej
czyli n-tej transmisji echosondy, aktualnej odległości
do dna i zapamiętanie pomniejszonej o nastawione
wielkości wysokości warstwy i jej dystansu odsunięcia od dna, wartości tej odległości, zwanej odległością
zapamiętaną w torze pierwszym, zaś w torze drugim, działającym równocześnie z pierwszym, następuje wygenerowanie podczas n-tej transmisji sygnału
warstwy integracji w momencie osiągnięcia odległości zapamiętanej w torze pierwszym podczas poprzedzającej to jest (n-l)-szej transmisji.
W skład układu wchodzą: wielopozycyjny i wielosekcyjny przełącznik nastawny wysokości warstwy
integracji (Pi), realizator sygnału warstwy (1), dwuwejściowe funktory koniunksji (a, b, c, d, e, f, g),
przerzutniki (3, 7, 8) typu RS, wielobitowy licznik binarny (2), liczniki rewersyjne (4), (6) typu BCD, pamięć zatrzaskowa (5), oraz inwertery (h, k), odpowiednio połączone.
Wynalazek jest przeznaczony do szacowania zasobów biomasy.
(2 zastrzeżenia)

G01S

P.240245

20.01.1983

Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej „Unitra-Radwar", Warszawskie Zakłady Radiowe „Rawar", Warszawa Polska Marian Hilsberg,
Andrzej Galas).
Sposób i układ do generacji
zobrazowania radarowego

G01S

P.234330

17.12.1981

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Jerzy Rokosz, Ryszard Wojtowicz, Andrzej Giryn).

Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do generacji zobrazowania radarowego. Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, że informację radarową rejestruje się w komórkach pamięci, których
adresy wyznacza się na podstawie współrzędnych
biegunowych, a odczytuje się z komórek, których
adresy wyznacza się według współrzędnych prostokątnych.
Układ według wynalazku wyróżnia się tym, że zawiera blok pamięci RAM (3) połączony z wyjściem
układu adresowania zapisu/odczytu (1), z wyjściem
układu sterowania (4) i z wyjściem układu przygotowania informacji do zapisu (5). Zawiera również
układ wykrywania pierwszego zapisu komórki pamięci w bieżącym obrocie anteny (2) połączony z układem adresowania zapisu/odczytu (1) oraz z układem
sterowania (4).

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

42

Układ sterowania (4) połączony jest z układem przygotowania informacji do zapisu (5). Do układu adresowania zapisu/odczytu (1) dołączone jest wyjście danych kątowych położenia antenty radaru. Do układu
sterowania (4) dołączone jest wyjście impulsów wyzwalających radaru, do układu przygotowania informacji do zapisu (5) wyjście wizji radaru.
(4 zastrzeżenia)

G01V
G05F

P.234200
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Układ selektora czasowego impulsów elektrycznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji selektora na bazie scalonych układów
cyfrowych.
Układ selektora czasowego impulsów elektrycznych,
przeznaczony do wybrania spośród ciągu przypadkowych impulsów elektrycznych takich dwu następujących po sobie impusów, które określają przedział
czasowy mniejszy od zadanego, według wynalazku
charakteryzuje się tym, że wejście układu połączone
jest równolegle z wejściem wyzwalającym przerzutnika monostabilnego (1) i wejściem zegarowym (C)
przerzutnika bistabilnego (3), a wyjście (Q) przerzutnika monostabilnego (1) połączone jest z wejściem
kasującym (R) przerzutnika bistabilnego (3) i wejściem kasującym (R) przerzutnika bistabilnego (4).
Natomiast wyjście (Q) przerzutnika (3) dołączone jest
do wejścia zegarowego (C) przerzutnika (4)^ którego
wyjście (Q) połączone jest z wejściem wyzwalającym przerzutnika (2), a jego wyjście (Q) stanowi
wyjście całego układu selektora.
(4 zastrzeżenia)

10.12.1981

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Barbara Szecówka-Wiśniewska, Bogusław Wiśniewski).
Układ sterowania sondą do profilowania
magnetyzmu jądrowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu o dużej czułości. Układ zawiera blok przetwarzania danych (1), który jest połączony za pomocą magistrali (2) z: zadajnikiem prądu polaryzacji (3), zadajnikiem częstotliwości Larmora (4), blokiem przełączającym (5), blokiem strojenia (6), konwerterem ujemnej impedancji (7), blokiem formowania (8), przetwornikiem (9) i z wyjściem komperatora (10). Układ ma cewkę polaryzująco-odbiorczą (11),
połączoną z blokiem przełączającym (5), którego wejście jest połączone z zadajnikiem prądu polaryzacji

G05B
G06M

P.234294

16.12.1981

Zakłady Teleelektroniczne „Telekom-Telfa", Bydgoszcz, Polska (Marian Rakowski, Henryk Kemnitz,
Mieczysław Jagła, Karol Dąbrowski).
Układ sterowania

(3), a wyjście z blokiem strojenia (6). Wyjście bloku
strojenia (6) jest połączone z wejściem konwertera
(7), którego wyjście jest połączone, poprzez wzmacniacz (12) z blokiem formowania (8) i z wejściem
detektora (13). Wyjście detektora (13) jest połączone
z jednym wejściem kompartora (10), którego drugie
wejście jest połączone z przetwornikiem (9). Cewka
polaryzująco-odbiorczą (11) jest sprzężona magnetycznie z cewką kalibrującą (14), która jest połączona
z zadajnikiem częstotliwości Larmora (4).
(1 zastrzeżenie)

C04F

P.234279

14.12.1981

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Rzeszów, Polska (Zbigniew Machałek).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji układu automatycznego sterowania zespołu napędowego do badania trwałości mechanizmów
kasowania liczników elektromechanicznych.
Układ wyposażony jest w układ sterująco-rejestrujący (1) połączony z układem programowania liczby
impulsów (3) i układem wykonawczym (4) w sposób
umożliwiający dwukierunkową transmisję sygnałów.
Do układu sterująco-rejestrującego (1) i układu programowania liczby impulsów (3) dołączony jest generator impulsów (2). Układ programowania liczby
impulsów (3) połączony jest nadto z układem wykonawczym (4).
(l zastrzeżenie)

G05D

P.234307

18.12.1981

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska
(Andrzej Białęcki, Anna Słomińska-Dziubek).
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Sposób regulacji składu atmosfery piecowej
wytwarzanej z amoniaku i gazu rozrzedzającego
i układ regulacji składu atmosfery piecowej
wytwarzanej z gazu rozrzedzającego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania
konieczności budowania analizatora zawartości wodoru z materiałów kwasoodpornych.
Sposób polega na tym, że z próbki badanej atmosfery piecowej eliminuje się amoniak, a zmieniony
wskutek tego sygnał wejściowy regulatora zawartości wodoru koryguje się za pomocą sygnału o stosunku zmieszania amoniaku z gazem rozrzedzającym,
przy czym sygnałem korekcyjnym może być albo
sygnał o rzeczywistym stosunku zmieszania wymienionych gazów na wejścia pieca albo sygnał zadanej
zawartości stosunku zmieszania tych gazów.
Układ regulacji przy zastosowaniu na wejściu pomocniczego regulatora (17) stosunku zmieszania przyrządu dzielącego (16), charakteryzuje się tym, że między wejście pieca (1) dla próbki atmosfery, a wejście analizatora (5) zawartości wodoru jest włączony
absorber (3) amoniaku, natomiast między analizator
(5) zawartości wodoru a regulator (8) zawartości wodoru jest włączona, korzystnie pneumatyczna, analogowa przystawka mnożąca (7), której drugie wejście
jest połączone z wyjściem przyrządu (16) dzielącego
wartości sygnałów przepływów amoniaku i gazu rozrzedzającego, w przewodach zasilających, zaś między
regulatorem (8) zawartości wodoru a programowym
zdajnikiem (9) regulowanej zawartości wodoru ewentualnie włączona jest dodatkowa, korzystnie pneumatyczna, analogowa przystawka mnożąca (21) o dodatkowym wejściu dla sygnału ręcznej lub automatycznej korekcji.
(5 zastrzeżeń)
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miast drugie wejście (t2) licznika (1) jest połączone
z wyjściem (b) binarnego licznika (2) modulo MD,
do którego wejścia (tl) dołączone jest wyjście funktora koniunkcji (5) i wejście licznika dzielnika (7),
zaś wejścia ustawiające licznika (2) są podłączone do
dwustanowego źródła napięciowego poziomów logicznych według przyporządkowania określonego żądaną
wartością mnożnika MD w konwencji, przykładowo
binarnej, zgodnie z układem, pierwsze wejście dwuwejściowego funktora koniunkcji (5) jest połączone
z drugim wyjściem przerzutnika (3), a wejście drugie
tego funktora jest podłączone do zacisku wejściowego (FO), natomiast wejście (TR) układu jest złączone
z wejściem licznika transmisji (6), przy czym wyjścia binarne tego licznika jak również wyjścia binarne licznika dzielnika (7) są podłączone do wejść binarnych komparatora cyfrowego (8) według przyporządkowania wagowego, a wyjście komparatora (8) jest
podłączone równolegle do wejść licznika (10) wartości
średniej i kasującego (KAS) licznika dzielnika (7),
zaś czwarte wejście ukaldu (ZN) jest podłączone do
drugiego wejścia przerzutnika (3) oraz do wejścia
zerującego licznika (10) wartości średniej i z kolei
pierwsze wejście przerzutnika (3) jest dołączone do
wyjścia binarnego licznika rewersyjnego (1), do którego to wyjścia jest również dołączone wejście uniwibratora zerującego (9), którego wyjście jest równolegle podłączone do wejść zerujących (ZERl) licznika (1) i licznika transmisji (6).
(1 zastrzeżenie)

G06F

P.237991 T

19.08.1982

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza. Rzeszów, Polska (Kazimierz Lal).
Mikrokomputerowy zestaw centralnej rejestracji
i przetwarzania danych

G06F

P. 234331

17.12.1981

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska
Rokosz, Andrzej Giryn).

(Jerzy

Cyfrowy układ uśredniający sumy energii
odbieranych sygnałów ech hydroakustycznych
'W elemnetarnym odcinku drogi statku dla zmiennej
ilości impulsów sondujących
Cyfrowy układ uśredniający według wynalazku chaTakteryzuje się tym, że wejście (FR) przyjmujące
cyfrowe sygnały energii ech hydroakustycznych jest
dołączone do
pierwszego wejścia dwuwejściwego
lunktora koniunkcji (4), do którego drugiego wejścia
przyłączone jest pierwsze wyjście przerzutnika (3)
typu RS, a wy iście funktora (4) złączone jest z wejiciem (p) binarnego licznika rewersyjnego (1), nato-

Celem wynalazku jest opracowanie zmodyfikowanej struktury sprzężenia układów przenoszących informacje, pozawalającej na budowę, interfejsów o
większej ilości standardowych modułów,
Zestaw charakteryzuje się tym, że mikrokomputer
(PSPD 90) sprzężony jest liniami (A) danych, adresowymi i sterującymi, z adapterem interfejsu ((AJ),
który z kolei jest połączony liniami (B) danych, adresowymi i sterującymi z blokiem sprzęgającym i pakietem obsługi przerwań (PS 22), a blok sprzęgający
(BS 02) oraz pakiet obsługi przerwań połączone są
w znany sposób z obiektem (0) sterowanym lub kontrolowanym.
(5 zastrzeżeń)

44

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

G06K
G09G

P. 237886 T

11.08.1982

Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole, Polska (Feliks
Szczot, Ryszard Zaremba, Jerzy Popowski).
Sposób i układ zapisywania
znaków alfanumerycznych
szczególnie na ekrany przyrządów oscyloskopowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
wpisywania znaków alfanumerycznych i identyfikacyjnych na ekrany przyrządów mających lampę, obrazową.
Sposób polega na wykorzystaniu do wpisywania
znaków typowych wejść oscyloskopu, przez które
wprowadza się siatką mozaikową, której elementy są
odpowiednio rozjaśnione lub zaciemnione generowanym przebiegiem modulującym.
Układ według wynalazku ma dołączony na wyjściu
generatora znaków przetwornik (3) i modulator (4).
Do wejścia generatora znaków dołączony jest generator modulujący (1), połączony z elementami synchronizacji (10).
(2 zastrzeżenia)

G06M

P. 234227

11.12.1981

Zakłady Przemysłu Cukierniczego, Kraków, Polska
(Jerzy Szewczyk).
Licznik bodźców mechanicznych i elektrycznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji licznika działającej na zasadzie elektronicznego elementu liczącego.
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Licznik charakteryzuje się tym, że ma z szyn (D4)
i (Y2) obwodu impulsowego mikroprocesora (1) wyprowadzone na zewnątrz przewody (2) i (3), które
łączą się z transportem (4), będącym pośredniczącym
przekaźnikiem źródła impulsów z poza układu.
Ponadto w obwodzie zewnętrznym transoptora (4)
znajduje się ogniwo (5), wysterowujące obwód zakończony elektrodami (6) i (7), które dotykając pól
roboczych, powodują jego zamknięcie i przekazanie
impulsu przez transoptor (4) do mikroprocesora (1).
(1 zastrzeżenie)

GUC

P. 234138

07.12.1981

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Andrzej Badowski, Dariusz Stawiarski).
Element pamięci dwuwyjściowej,
zwłaszcza pneumatyczny
Przedmiotem wynalazku jest element pamięci dwuwyjściowej, zwłaszcza pneumatyczny, z komorą zasilającą, komorami sterującymi i odpowietrzającymi,
w którym elementem przełączającym jest suwak
z uszczelkami, mający zastosowanie w przemysłowych
układach automatycznego sterowania.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiego elementu pamięci dwuwyjściowej, który nie
wymagałby dużej siły do przełączenia z jednego stanu w drugi. W elemencie według wynalazku w środkowej części suwaka (21) i w przestrzeni komory zasilającej (7) jest umieszczona w rowku (20) uszczelka
przełączająca (6), której część znajdująca się w komorze zasilającej (7) w skrajnych położeniach suwaka
(21) przylega do bocznych ścianek tej komory. Za
kanałami wyjściowymi (17, 19) w przestrzeniach komór odpowietrzających (15, 22) są umieszczone na
suwaku (21) w rowkach (11) uszczelki wewnętrzne
(5, 8), których powierzchnie zewnętrzne przylegają na
przemian do powierzchni (16) otworu, w którym jest
umieszczony suwak (21). Za uszczelkami wewnętrznymi (5, 8) są umieszczone na suwaku (21) w rowkach
(12) uszczelki zewnętrzne (3, 9) o średnicy zewnętrznej
większej od średnicy zewnętrznej uszczelek wewnętrznych (5, 8), których powierzchnie zewnętrzne w skrajnych położeniach suwaka (21) przylegają na przemian
do powierzchni występów (15,- 22) usytuowanych między kanałami odpowietrzającymi (2, 4) i ograniczającymi ruch suwaka (21).
Pod wpływem sygnału sterującego doprowadzonego
do komory sterującej (24) albo (13) suwak (21) jest
przesunięty w prawe albo lewe skrajne położenie
i następuje przepływ powietrza z kanału wejściowego
(18) do kanału wyjściowego .(19) albo (17).
(2 zastrzeżenia)
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Dział H
ELEKTROTECHNIKA
H01B

08.12.1981

P.234162

Politechnika Częstochowska,
(Eugeniusz Uchyło).

Częstochowa,

Polska

Tor prądowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiej konstrukcji toru prądowego, zwłaszcza do krioprzepustów, która umożliwiałaby uzyskanie maksymalnej intensywności odbioru ciepła przez czynnik
chłodzący.
Tor prądowy ma postać metalowego pręta o strukturze porowatej, przepuszczalnej dla czynnika chłodzącego. Wykonany jest najkorzystniej ze spieku
granulek z przewodnika elektrycznego, przykładowo
ze srebra.
(1 zastrzeżenie)

H01F

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
przekaźnika o trwałych wymiarach i małej masie.
Dwustanowy przekaźnik prądowy zawiera stabilizator napięcia (1), człon pomiarowy (2), człon wykonawczy (3), człon przełącznikowy (4) i źródło prądowe
(5). W członie pomiarowym (2) występuje kontraktron
(6), uzwojenie prądowe (7) i uzwojenie napięciowe (8),
zasilane ze źródła prądowego (5). Człon przełącznikowy (4) jest włączony na wyjściu członu pomiarowego
(2). Natomiast wyjście członu przełącznikowego (4)
jest połączone ze źródłem prądowym (5) w ten sposób, że po zmianie stanu przekaźnika prądowego człon
przełącznikowy (4) powoduje zmianę zadanej wartości
prądu źródła prądowego (5), zasilającego uzwojenie
napięciowe (8) członu pomiarowego (2).
(2 zastrzeżenia)

25.12.1981

P.234271

Zakłady Wytwórcze Sprzętu Sieciowego „Belos",
Bielsko-Biała, Polska (Edward Nycz).
do układu

Transformator sprzęgający
przesyłowego częstotliwości

akustycznej

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania,
transformatora o konstrukcji umożliwiającej łatwy
montaż oraz większą wytrzymałość dynamiczną.
Transformator ma składany magnetowid (1), połączony układami belek zaciskających (2) z dnem kadzi
transformatorowej (3), na którym jest osadzony zestaw cewek uzwojenia pierwotnego napięcia (4) oraz
zestaw cewek uzwojenia wtórnego napięcia (5), przy
czym cewki uzwojenia pierwotnego napięcia (4) są
symetrycznie ułożone na dwóch kolumnach magnetowodu (1) oraz szeregowo połączone poprzez łącznik
nożowy (6) z zaciskami przyłączeniowymi (7), natomiast cewki uzwojenia wtórnego napięcia (5) są symetrycznie ułożone na cewkach uzwojenia pierwotnego napięcia (4) oraz mają połączenia równoległe za
pośrednictwem przewodów wyprowadzeniowych (8),
zakrzywionych w pętlę (9), które są usytuowane w
prostej linii, równoległej do osi kolumny magnetowodu (1).
.
(2 zastrzeżenia)

H01H

P. 234185

09.12.1981

Fabryka Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej
„ELTA" im. Bojowników PPR, Łódź, Polska (Tadeusz
Ptaszyński).
Przekaźnik prądowy dwustanowy
Przedmiotem wynalazku jest przekaźnik prądowy
dwustanowy, zwłaszcza do trakcji, w którym kontrolowana jest wartość prądu w stanie rozruchu i w stanie powrotu.

H01H

P.234199

10.12.1981

Zakłady Aparatury Elektrycznej „MERA-REFA",
Świebodzice, Polska (Mieczysław Krawiecki).
Elektromechaniczny przekaźnik czasowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zasilania elektromagnesu przekaźnika bezpośrednio napięciem przemiennym.
Zwora (2) elektromagnesu (1) połączona jest z listwą
(3) zespołu styków za pośrednictwem elementu sprzęgającego (4).
(2 zastrzeżenia)

H01H

P. 237918 T

12.08.1982

Centrum
Naukowd-Produkcyjne
Elektrotechniki
i Automatyki Górniczej „EMAG", Katowice, Polska
(Andrzej Cewe, Zbigniew Kowalski, Henryk Ossowicki, Henryk Pudełko).
Wyłącznik stycznikowy próżniowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ochrony stacji
transformatorowych linii magistralnych i napędów od
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skutków zwarć i przeciążeń w górniczych sieciach
elektromagnetycznych.
Wyłącznik styczni kowy próżniowy ma w torze głównym połączone szeregowo ogranicznik (1), zbocznikowany sygnalizatorem (2), zabezpieczenie zwarciowe (3),
zabezpieczenie przeciążeniowe (4), łączeniową komorą
próżniową (5) mechanicznie sprzężoną z napędem
elektromagnesowym (6), oraz w torze pomocniczym
szeregowo połączone napęd elektromagnesowy (6),
zestyk sterowniczy (7), zestyk (8) zabezpieczenia przeciążeniowego (4), przełączny zestyk (9) zabezpieczenia
zwarciowego (3), przełączny zestyk (10) sygnalizatora
(2) oraz bezpiecznik (11) a ponadto ma obwód z lampą
sygnalizacyjną (12) połączoną z przełączny m zestykiem (9) zabezpieczenia zwarciowego (3) i przełącznym zestykiem (10) sygnalizatora (2).
(1 zastrzeżenie)

Elektryczny układ sterowania
bateriami kondensatorów niskiego napięcia
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sterowania bateriami kondensatorów, przeznaczonymi do pracy w
sieci niskiego napięcia o niedużej niesymetrii obciążenia.
Układ charakteryzuje się tym, że wyjście przekładników prądowych (PP) dołączone jest do wejścia przetwornika mocy biernej (PMB), którego wyjście dołączone jest do szeregowo połączonych wejść bloku sterującego (BS), licznika rewersyjnego (LR) i dekodera
(D), którego wyjścia połączone są z wejściem enkodera (E), zespołu kluczy (K) i zespołu włączania (ZW),
którego wyjście dołączone jest do wejścia łącznika
statycznego (Ł) łączącego baterie kondensatorów (C)
oraz odbiorniki (ODB) mocy.
(3 zastrzeżenia)

H02J
H0IM

P.234170

10.12.1981

Zakłady Teleelektroniczne „Telkom-Telfa",
goszcz, Polska (Andrzej Gobis).

Byd-

Układ do sterowania ładowaniem i buforowaniem
akumulatorów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostego układu do sterowania ładowaniem i buforowaniem akumulatorów.
Układ ma włączone w obwód wyjściowy źródła napięciowo-prądowego (4) dwie równoległe gałęzie, z których każda zawiera, szeregowo połączone, układ
0 skokowo regulowanej rezystancji i dzielnik rezystor o wy, przy czym punkt wspólny rezystorów (Rl)
1 (R2) połączony jest z wejściem sterującym napięciem źródła napięciowo-prądowego (4), a punkt wspólny rezystorów (R3) i (R4) połączony jest z układem
porównującym (3), do którego dołączone są również
obydwa układy o skokowo regulowanej rezystancji
(1) i (2) oraz źródło napięcia wzorcowego (Uwz).
(1 zastrzeżenie)

H02J

P.234280

14.12.1981

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Rzeszów i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego „Siarkopol", Tarnobrzeg, Polska (Wiesław
Ziemiański, Ryszard Trzeciak).
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P.234281

14.12.1981

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Rzeszów i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego „Siarkopol", Tarnobrzeg, Polska (Wiesław
Ziemiański, Jan Barański, Jerzy Lewicki).
Elektroniczny układ sterowania
bateriami kondensatorów wysokiego napięcia
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu o dużej niezawodności działania niewrażliwego na krótkotrwałe zmiany poboru mocy biernej,
umożliwiającego łatwe nastawianie poziomów mocy
biernej pobieranej z sieci.
Wynalazek charakteryzuje się tym, że wyjście przekładników napięciowych (PN) i przekładników prądowych (PP) dołączone jest do wejścia przetwornika
mocy biernej (PMB), którego wyjście dołączone jest
do równolegle połączonych wejść komperatorów poziomów mocy biernej (KL) i (KC), do wejść których
dołączone są wyjścia zadajników poziomów mocy
biernej (ZL) i (ZC). Wejście członu opóźniającego załączanie (COZ) połączone jest z wyjściem komparatora wysokiego poziomu mocy biernej (KL), a jego
wyjście poprzez blok załączania (BZ) dołączone jest
do obwodu załączającego wyłącznik (W). Natomiast
wejście członu opóźniającego wyłączanie (COW) połączone jest z wyjściem komparatora niskiego pozio-

mu mocy biernej
wyłączania (BW)
jącego wyłącznik
torów (C).
Wynalazek jest
sokiego napięcia.

H02K
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(KC), a jego wyjście poprzez blok
dołączone jest do obwodu wytycza(W) łączącego baterię kondensaprzeznaczony do pracy w sieci wy(1 zastrzeżenie)

P.234232

11.12.1981

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „POLMO",
Świdnica, Polska (Stanisław Rajkowski, Krzysztof
Omański, Henryk Topolski).
Urządzenie do izolowania sekcji wirników
silników elektrycznych od strony komutatora
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji urządzenia do izolowania wirników silników elektrycznych od strony komutatora. Urządzenie
składa się z zespołu napędowego (1), zespołu obrotu
i pozycjonowania (2), zespołu podawania i odwijania
(3), zespołu zabezpieczającego (4), zespołu mocowania
(5), głowicy izolującej (6) i zespołu zakładającego (7)
taśmę izolacyjną (14). Zespół napędowy (1) sprężony
jest z głowicą izolującą (6) za pośrednictwem dźwigni
(8) suwaka I (9) i rolki (10), przy czym głowica izolująca (6) od czoła połączona jest rozłącznie z korpusem (22), natomiast w dolnej swojej części głowica
izolująca (6) poprzez koło zębate IV (16) połączona
jest z zespołem obrotu i pozycjonowania (2) i zespołem zabezpieczającym (4).
(1 zastrzeżenie)

stownicze (Eli -i- EI4, EIIj -Ť- EII4) odpowiednio połączone.
Wynalazek może być stosowany wszędzie tam, gdzie
sieć zasilająca napięcia stałego ma stały moduł i zachodzi potrzeba zwiększenia jego wartości, zwłaszcza
na statkach powietrznych.
(2 zastrzeżenia)
H02M

P.240263

21.01.1983

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Ładysław Gronau, Urszula Szumińska).
Układ obciążenia regeneracyjnego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu o prostej budowie, dużej niezawodności działania, zapewniającego pracę bez zbędnych strat energiiUkład zawiera obwód mocy, człon porównujący w
postaci komparatora (K), obwód odniesienia, potencjometr (P) do nastawy progu zadziałania oraz stopień sterujący.
Układ służy do załączania rezystora dużej mocy na
zaciski kondensatora wyjściowego o bardzo dużej
pojemności w zasilaczu niestabilizowanym prądu stałego podczas występowania chwilowych wzrostów napięcia.
(1 zastrzeżenie)

H02P

P.233954

23.11.1981

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych,
Wrocław, Polska (Andrzej Grabowski, Józef Muczyński, Mariusz Sauk, Edward Miściwojewski, Roman
Kulik, Irena Hoja).
H02M

P. 234236

14.12.1981

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska (Jerzy Eugeniusz Kowalski).
Przetwornik napięcia stałego na napięcie stałe
Przetwornik charakteryzuje się tym, że zawiera
dwie jednakowe pary wzmacniaczy przeciwsobnych
mających po trzy elektroniczne klucze każda (IKw,
IKi, IK2 lub IIKw, IIKi, IIK2), z których jeden (IKw
lub IIKw) komplementarny do pozostałych jest kluczem wspólnym dla obydwu wzmacniaczy danej pary.
Wejście klucza wspólnego, zarówno jednej, jak i drugiej pary, jest przyłączone do zacisku (2) wejściowego
napięcia zasilania, a elektroda sterująca do odpowiedniego dla danej pary, klucza sterującego (IKs lub
IIKs). Ponadto przetwornik zawiera elementy prostownicze (DEi -Ť- IE* IIEi -r- IIE4) oraz mostki pro-

Sposób regulacji napięcia generatora synchronicznego
wyposażonego w tyrystorowy prostownik wzbudzenia
i układ do stosowania tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu i układu pozwalających na rozszerzenie zakresu regulacji napięcia generatora synchronicznego.
W sposobie według wynalazku sygnał sterujący prostownik wzbudzenia (1), pochodzący z obwodu regulacji napięcia generatora (5, 6, 7, 8, 9), korygowany
jest sygnałem z ogranicznika prądu wzbudzenia (10,
11, 12, 13, 14, 15).
Uszkodzenie jednego tyrystora w prostowniku powoduje samoczynne zmniejszenie wartości sygnału zadanego ogranicznika prądu wzbudzenia z wartości
maksymalnej do wartości średniej, a po uszkodzeniu
dwóch tyrystorów do wartości prądu wzbudzenia.
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Układ składa się z przetworników pomiarowych (11)
prądu wzbudzenia, układu licytującego (12) wybierającego największą wartość z prądów fazowych oraz
nastawnika (14) wartości zadanej, mającej trzy odczepy odpowiadające wartości maksymalnej, średniej
i minimalnej pułapu prądu wzbudzenia. Nastawnik
(14) połączony jest przez układ logiczny (15) ogranicznika z zaciskami wejściowymi wzmacniacza operacyjnego (13) ogranicznika.
(2 zastrzeżenia)
H02P
F01B

P.234240

11.12.1981

Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Koksowniczych „KOKSO-REM", Knurów, Polska (Jan Mostek,
Witold Barański, Stanisław Hukiewicz).
Układ elektroniczny do regulacji obrotów silnika
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu umożliwiającego uzyskanie znacznie wyższej
repetycji pracy niż w stosowanych dotychczas układach oraz zapewniającego całkowite bezpieczeństwo
obsługi.
W układzie silnik (S) zasilany napięciem zmiennym
(Uw) połączony jest z mostkowym prostownikiem zawierającym krzemowe diody mocy (Dl, D2, D3 i D4),
w obwodzie którego włączone są oporniki masowe
(R4) i (R5) oraz masowy rezystor (Rl) zwiększający
admitancję wyjściową, przy czym dodatkowo w obwód
ten włączone są tyrystor (Th) i zestaw: potencjometr
(R2), masowy rezystor (R3) i kondensator (Cl), połączone przewodem poprzez tranzystory (Tl) i (T2)
z obwodem prostownika i tyrystorem (Th).
Układ według wynalazku służy do regulacji obrotów silnika zwłaszcza półautomatu do palenia i podobnych tego typu, stosowanych do cięcia gazowego
w urządzeniach spawalniczych.
(1 zastrzeżenie)

H03B

P.240219

H03H

P.234309

18.12.1981

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa,
Polska (Anna Kupczyk, Maria Rozalska).
Filtr pasmowy o zwiększonej stromości
zboczy charakterystyki tłumienia
Filtr według wynalazku charakteryzuje się tym, że
do filtru środkowego - przepustowego, w miejscach
przyłączenia linii transmisyjnych do transformatorów
sprzęgających krańcowe rezonatory filtru z tymi liniami lub według drugiego wariantu wynalazku - w
miejscach autotransformatorowego przełączenia linii
transmisyjnych do rezonatorów filtru środkowo-przepustowego, są przyłączone swoją pojemnością (2) szeregowe obwody rezonansowe, których bieguny tłumienia filtru środkowo-przepustowego. Szeregowe
obwody rezonansowe składają się z pojemności (2)
skupionej, ewentualnie konstrukcyjnej i z indukcyjności (3) utworzonej z odcinka linii o dużej impedancji charakterystycznej zwartego na końcu.
(2 zastrzeżenia)

18.01.1983

Kombinat Aparatury Badawczej i Dydaktycznej
„KABiD" Zakład Opracowań i Produkcji Aparatury
Naukowej „KABiD-ZOPAN", Warszawa, Polska (Jan
Żelichowski).
Sposób i układ bramkowania generowanego
przebiegu elektrycznego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu i układu o szerokim zakresie stosowania.
Sposób według wynalazku polega na zrywaniu
drgań przez zwieranie i rozwieranie przeładowywanej przez źródła prądowe pojemności całkującej. Jednak pojemność zwiera się dopiero po jednoczesnym
spełnieniu trzech warunków: musi być podany impuls
bramkujący, chwilowa wartość napięcia generowanego przebiegu musi osiągnąć zadaną wartość, a także
kierunek zmian chwilowej wartości napięcia generowanego musi być zgodny z kierunkiem zmian istniejących w chwili rozpoczęcia generacji. Regulując zadaną wartość napięcia reguluje się fazę startu i zakończenia generacji.
W układzie według wynalazku zawierającym pojemność całkującą (Cl) można wyróżnić trzy bloki:
blok przełącznika (1) grupy impulsów na pojedynczy
impuls, blok logiki bramkowania (2) i blok regulacji
fazy (3) grupy impulsów i pojedynczego impulsu.
Wynalazek przeznaczony jest do stosowania zwłaszcza w generatorach funkcyjnych.
(3 zastrzeżenia)

H03K
H02M

P.234163

08.12.1981

Fabryka Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej
„ELTA" im. Bojowników PPR, Łódź, Polska (Witold
Kobos, Bogdan Łapiński).
Tyrystorowy wzmacniacz
impulsów bramkowych
Przedmiotem wynalazku jest tyrystorowy wzmacniacz impulsów bramkowych, zwłaszcza do wyzwalania tyrystorów połączonych szeregowo w gałęzi przekształtnika impulsowego.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
wzmacniacza zapewniającego wysokie napięcie izolacji oraz odpowiedni kształt generowanych impulsów
bramkowych.
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Wzmacniacz zawierający kondensator, diodę, rezystor, rdzenie transformatorowe i obwody bramkowe
tyrystorów wyzwalanych, charakteryzuje się tym, że
przewód (A), łączący poprzez tyrystor (T) i dodatkowo poprzez dławik (TD) jedną okładzinę kondensatora (C) z drugą okładziną tego kondensatora (C),
jest przewleczony przez okna wszystkich rdzeni transformatorowych (TJ), przynależnych do połączonych
w szereg tyrystorów jednej gałęzi przekształtnika.
Natomiast do zacisków bramki i katody poszczególnych tyrystorów tej gałęzi są przyłączone obwody
bramkowe (OB) oraz przewody (B) spełniające rolę
uzwojeń wtórnych transformatorów impulsowych,
przewleczone także przez okna tych rdzeni transformatorowych (TJ) tak, że jeden przewód (B) jest przewleczony przez jedno okno.
....
(3 zastrzeżenia)

H04B

P.237859 T
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Sposób mocowania nasadek na sznurze,
zwłaszcza nasadek na sznurze telefonicznym
i urządzenie do stosowania tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eliminacji procesu klejenia podczas mocowania nasadek na sznurze,
przy jednoczesnym zapewnieniu założonej wytrzymałości połączenia nasadki ze sznurem.
Sposób polega na mechanicznym powiększeniu w
zakresie nie powodującym odkształceń trwałych średnicy wewnętrznej nasadki, wprowadzeniu końcówki
sznura i usunięciu sił rozciągających nasadkę w celu
uzyskania trwałego połączenia sznura z nasadką, wynikającego z wielkości współczynnika tarcia łączonych
elementów.
Urządzenie stanowi trzpień (3), na który nawlekana
jest nasadka (1), zakończony wąsami (2), które obejmują końcówkę sznura (4), na którą ma być nałożona
nasadka (1), oraz płytka oporowa z otworem (5), o
który opiera się nasadka (1).
(2 zastrzeżenia)

09.08.1982

Urząd Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia, Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, Wrocław,
Polska (Stanisław Jański).

H04N

P. 238943

09.11.1982

Układ automatycznej kontroli
pracy radiotelefonu

Pierwszeństwo: 09.11.1981 - St. Zjedn. Am.
(nr 319459)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie automatycznej
kontroli czterech podstawowych parametrów radiotelefonu, które decydują o jego sprawności eksploatacyjnej.
W układzie według wynalazku element (1) sprzęgający połączony jest z blokiem (2) odbiorczym i blokiem (3) nadawczym, które połączone są z cyfrowym
blokiem (4) przełączającym oraz blokiem (5) wyświetlaczy. Cyfrowy blok (4) przełączający jest wyposażony w generator (7) impulsów taktujących, licznik (8)
wybierania kanałów, licznik (9) dwójkowy oraz dekoder (10) wielokanałowy i dekoder (11) dwójkowy. Generator (7) impulsów taktujących dokonuje cyklicznych przełączeń układów kontrolujących na kolejnych kanałach pracy radiotelefonu, umożliwiając kontrolę sprawności działania nadajnika i odbiornika radiotelefonu.
(1 zastrzeżenie)

RCA Corporation, Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Ameryki (Glenn Arthur Reitmeier).

H04M

P.234285

15.12.1981

Spółdzielnia Inwalidów „Nowe Życie", Radom, Polska (Jerzy Stano, Marianna Kalita-Ciszek).

Układ przetwarzania cyfrowych
sygnałów telewizyjnych
Układ przetwarzania cyfrowych sygnałów telewizyjnych zawiera antenę (10), układ strojenia (12), układy (14) częstotliwości pośredniej, detektor wizyjny
(16), do którego jest dołączony generator synchronizacji (22) połączony z przełącznikiem (70) demultipleksera oraz przetwornik A/C (20) połączony z filtrem grzebieniowym (24) dołączonym do wzmacniacza
chrominancji (23) i układu wzmacniacza (34) chrominancji połączonego z układem mnożącym (40). Do generatora synchronizacji (22) jest dołączony szeregowy
rejestr przesuwający (52). Rejestr przesuwający (52)
zawiera wiele stopni i stanowi część cyfrowego filtru
poprzecznego i demulatora (50), który zawiera też
układy (60) funkcji wagowych, układ łączący (54) sygnały i przełącznik (70) demulipleksera. Układ filtru
poprzecznego i demodulatora (50) zapewnia usuwanie
szumu.
(13 zastrzeżeń)

H. WZORY UŻYTKOWE
Dział A
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A22C

W. 69520

03.12.1982

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Alojzy
Kwapiszewski, Bernard Bieniecki).
Odskórzarka głowonogów
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie całkowitego odskórzenia kalmarów bez towarzyszącej temu
procesowi denaturacji.
Odskórzarka głowonogów mająca napęd mechaniczny charakteryzuje się tym, że w jej wannie (2)
wyposażonej w osiowo osadzone wirniki <3) i (4) są
umieszczone na ściankach tworzącej walca tarki (1)
osadzone łatwowymiennie zaczepami na wręgach,
tworzących wolne przestrzenie pomiędzy ścianką wanny (2) i powierzchniami tarek <1). Tarki mają liczne
samoostrzące się występy daszkowe, tworzące szorstkie krawędzie na powierzchni roboczej, skierowane przeciwnie do ruchu wirników (3) i (4), ukształtowanych w postać wieioramiennych krzyżaków, tak
wzajemnie osadzonych, że ich poziome ramiona nie
zachodzą na siebie.
(1 zastrzeżenie)

A45B

W. 69177

Uchwyt do parasola zsuwanego teleskopowo
Celem wzoru jest umożliwienie wykonania uchwytu w jednej formie wtrysowej oraz dokładne wyznaczenie miejsca nitowania do drążka stelaża parasola.
Uchwyt zawiera część chwytną (1) z umieszczonym
pod dnem zaczepem paska (3), a na części środkowej
<2) mocującej drążek, znajduje się kanałek (4).
(1 zastrzeżenie)

A45F

W. 69153

13.09.1982

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Węglowego, Katowice, Polska (Józef Wyciślik, Andrzej
Mazur, Krzysztof Iwanaszko).
'

Osłona do spawania różnych profilu
na poziomie zero

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji umożliwiającej uzyskanie spoiny spawalniczej odpowiedniej jakości, w poligonowych warunkach montażowych, zwłaszcza na wolnym powietrzu,
przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.
Osłona posiada dwie symetryczne połowy złożone
ze szkieletu (1) z poszyciem (2) oraz wysuwanych z
rur szkieletu <1) teleskopowych stóp (4). Obydwie połowy osłony połączone są ze sobą górnymi krawędziami w sposób przegubowy zatrzaskami (3) i tworzą
razem - kształt paraboli. Poszczególne osłony spawalnicze można zestawiać ze sobą w tunel złożony z dowalnej ilości pojedynczych osłon spawalniczych ustawionych wzdłuż osi podłużnej spawanego elementu.
{1 zastrzeżenie)

17.09.1982

Spółdzielnia Inwalidów „Częstochowianka", Częstochowa, Polska (Andrzej Dziewiątkowski, Kazimierz
Mae!, Stanisław Jarząbek).

A47B

W. 69142

14.09.1982

Mirosław Omiotek, Komorów-Granica, Polska (Mirosław Omiotek).
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Szafka na buty

Szpatułka logopedyczna

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania funkcjonalnej, (małogabarytowej szafki na obuwie.
Szafka ma zwężające się ku górze ścianki boczne
(1), półkę górną (2) i dolną (3). W ściankach bocznych
zamocowane są obrotowo drzwiczki (4) oraz dwa rzędy poziomych prętów (5) do wieszania obuwia.
(5 zastrzeżeń)

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji szpatułki umożliwiającej uzyskanie pożądanego
układu języka w ćwiczeniach logopedycznych.
Szpatułka formowana w postaci jednolitego płaskiego elementu, korzystnie z tworzywa sztucznego,
ma rękojeść (1) i końcówkę (2) o bokach (3) i (4) odchylonych od osi podłużnej szpatułki i zakończonych
narożami promieniowymi (5) i (6). Pomiędzy tymi narożami jest ukształtowane wgłębienie promieniowe (7)
odpowiadające linii wygięcia dolnej części języka.
<1 zastrzeżenie)

A47J

W. 69186

16.09.1982

Katowickie Zakłady Metalowe „DOMGOS", Ruda
Śląska, Polska (Czesław Mrukwa, Jan Hyba).
Pojemnik na pieczywo
Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia użyteczności pojemnika.
Pojemnik na pieczywo składający się z korpusu (1)
połączonego nierozłącznie z dwoma wypukłymi ściankami bocznymi (2) wyposażonymi od strony wewnętrznej w kabłąki, do których zamocowana jest
ruchoma zasuwa (3), zaopatrzony jest w dwie prowadnice (4) przytwierdzone do zewnętrznej powierzchni dolnej części korpusu (1) pomiędzy które
wsunięta jest deska do krojenia <7) oraz w dwa
przymocowane do zewnętrznej powierzchni górnej części korpusu (1) kątowniki (8) o odpowiednio
wyprofilowanych ramlionach, "tworząc rynienkę ograniczającą boczne ruchy pojemników (9). Do prowadnic (4) w przedniej i tylnej części przymocowane
są kątowniki (5) z osadzonymi w nich stopkami (6).
,(1 zastrzeżenie)

A61F

W. 69179

Antoni Bochmiarz,
Bochni arz).

Dzierżoniów,

17.09.1982
Polska

(Antoni

A63F

W. 69115

,

06.09.1982

Zofia Lipsika, Koszalin, Polska (Zofia Lipska).
Gra w postaci przesuwanie!
Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia asortymentu zabawek typu iprzesuwanki. Gra składa się
z pola (1) podzielonego na 20 kwadratów. Pole to otoczone jest występem (2). Bok krótszy ma wyjście <3).
Gra zawiera cztery kwadratowe klocki lub płytki (4),
pięć prostokątnych (5) oraz jeden kwadratowy duży
<6).
(1 zastrzeżenie)

A63F
Stanisław
Szramel).

W. 69126
Szraimel,

Kraków,

09.09.1982
Polska

(Stanisław
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Kulista układanka logiczna
Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia asortymentu układanek logicznych.
Kulista układanka logiczna składa się z części obrotowo niezależnych podstawy (1) i czaszy obrotowej
(2), tworzących wspólnie kształt wydrążonej kuli z
sześcioma przypowierzchniiowynii, otwartymi bieżniami, których osie tworzą trzy 'koiła wielkie tej kuli,
przecinające się w dwóch punktach leżących na osi
obrotu czaszy obrotowej <2) pod kątami 60°, oraz z
części obrotowych sprzężonych łącznikiem (5), którymi są dwie jednakowe, osadzone obrotowo w naprzeciwległych otworach podstawy <1) i czaszy obrotowej (2) zwrotnice (3) z pojedynczymi bieżniami będącymi przedłużeniem każdej bieżni podstawy (1)
i czaszy obrotowej (2), przy skokowym obrocie zwrotnic <3) o kąt 60°. Oś obrotu zwrotnic (3) pokrywa się
z osią obrotu czaszy obrotowej (2). Wszystkie bieżnie
części (1), (2), <3) wypełnione są bez reszty i całkowitą ilością w sumie dwudziestoma jednakowymi w
kształcie elementami przesuwnymi (4). Elementy
przesuwne <4) znajdujące się w jednej bieżni podstawy (1) i czaszy obrotowej (2) pomiędzy zwrotnicami (3), jak á w samych zwrotnicach (3), oznaczone są
jednym kolorem.
(1 zastrzeżenie)

A63F

W. 69189

A63G

W. 69185

16.09.1982

Zbigniew Wolski, Szczecin, Polska (Zbigniew Wolski).
Zręcznościowa drabina sznurowa
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji drabinki przeznaczonej do ćwiczeń
i zabaw dla dzieci.

17.09,1982

Akademia Sztuk Pięknych, Kraków, Polska (Anna
Kulczycka, Sylwester Michalczewski, Jan Kolanowski).
Przestrzenna układanka logiczna
Celem wzoru jest zwiększenie asortymentu zabawek typu układanek przestrzennych.
Przestrzenna układanka logiczna składa się z obudowy <2), wewnątrz której znajdują się kostki sześcienne (1). Wewnątrz obudowy 1(2) jest zamocowany
centralnie krzyżak (4), który wypełnia przestrzeń równą siedmiu kostkom sześciennym, wokół ramion którego rozmieszczonych jest luźno dziewiętnaście kostek sześciennych (1). Kostki (1) rozmieszczone są w
ten sposób, że pozostaje wolna przestrzeń równa wielkości jednej kostki sześciennej <1). Kostki sześcienne
(1) mają trzy ścianki jednego koloru i pozostałe trzy
ścianki innego koloru.
(2 zastrzeżenia)

Drabinka charakteryzuje się tym, że równoległe,
poprzeczne szczeble (3) mają na swych ikońcach poprzeczne otwory, przez które przechodzi jedinolity
sznur <4). Pod szczeblami <3) na sznurze (4) wykonane są proste węzły. Najniższy szczebel <6) opasany
jest od dołu sznurem <4). Górne, równe końce sznura (4) zakończone są metalowymi kółkami (2).
(1 zastrzeżenie)
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Dział B
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
B02C

W. 69136

Urządzenie do rozpylania cieczy

10.09.1982

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Urządzeń Górniczych
PW, Wałbrzych, Polska (Krzysztof Jabłoński, Stanisław Arabasz, Henryk Skiert, Zbigniew Jabłoński,
Marian Pachacz).
Urządzenie do rozdrabniania tworzyw sztucznych
Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia równomierności rozdrobnienia odpadów z tworzyw sztucznych i zmniejszenia hałaśliwości urządzenia.
Urządzenie ma nóż stały <13) w kształcie zębatki z
prostymi zębami (33) i nóż obrotowy (20) wyposażony
w płytki tnące (24) mające kształt prostopadłościanu ściętego pod kątem 8 do 12°, umieszczone w prostokątnych gniazdach (26) przekładek dystansowych
(25) i zabezpieczone kołkiem (27). Powierzchnie robocze płytek tnących (24) są przestawione względem
siebie tworząc w przybliżeniu linię śrubową.
(1 zastrzeżenie)

Celem wzoru użytkowego jest uproszczenie konstrukcji rozpylacza oraz usprawnienie ich obsługi
Urządzenie składa się z hermetycznie zamkniętego pojemnika (1), w którym umieszczona jest pompa
tłocząca zamocowana poprzez gwintowany otwór (2)
znajdujący się w deklu pojemnika (1). W deklu tym
ponadto umieszczony jest zawór bezpieczeństwa (3).
W korpusie pojemnika (1), w górnej jego części znajduje się manometr (5), zaś w dolnej części umieszczony jest zawór wylewu (4).
Urządzenie do rozpylania cieczy jest szczególnie
przydatne do dokonywania oprysków roślin i drzew
znajdujących się w małych skupiskach oraz tam,
gdzie stosowanie opryskiwaczy mechanicznych byłoby
niecelowe. Urządzenie składa się z hermetycznie
zamkniętego pojemnika.
<1 zastrzeżenie)

B05C

W. 69671

Stocznia Gdańska im. Lenina,
(Grzegorz Bławat, Janusz Borodo).

29.12.1982
Gdańsk,

Polska

Aparat do malowania bezpowietrznego,
zwłaszcza farbami o wysokiej lepkości
Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia trwałości konstrukcji aparatu. Aparat składa się z pompy,
siłownika pneumatycznego (12) i rozdzielacza powietrza <32) osadzonych współosiowo na wspólnym wałku {17). Cylinder <13) pompy umieszczony jest szczelnie w dnie cylindra (11) siłownika pneumatycznego
(12).
(2 zastrzeżenia)

B05B
A01C

W.69151

14.09.1982

Uniwersytet Mardi Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska (Stanisław Mazurek).

B23K

W. 68998

05.08.1982

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przetworników Obrazu, Warszawa, Polska (Kazimierz Małkowski).
Mechaniczna zgrzewarka punktów«
z siłownikiem pneumatycznym
Wzór rozwiązuje zagadnienie łatwej zamiany mechanicznej zgrzewarki punktowej na zgrzewarkę
pneumatyczną i odwrotnie.
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Mechaniczna zgrzewarka, której wahliwe ramię (4)
jest unieruchomione za pomocą śruby (5) wkręconej
w otwór wykonany w środkowej części korpusu (2),
charakteryzuje się tym, że na końcu ramienia (4) jest
umocowany pneumatyczny siłownik (7) jednostronnego działania, którego wydłużone tłoczysko (8) jest
suwliwie osadzone w tulei (6), a wystający koniec
tłoczyska (8) jest zaopatrzony w uchwyt górnej elektrody (9), przy czym dolna elektroda (3) jest przymocowana do korpusu (2) poniżej górnej elektrody (9),
a poza tym w dolnej części korpusu (2) jest przymocowany trójdrożny pneumatyczny zawór (19) zaopatrzony w elektromagnes, którego trzpień (11) osadzony na powrotnej sprężynie wystaje na zewnątrz i jest
oparty o dźwignię (12) połączoną z cięgłem (13) pedału (14).
(1 zastrzeżenie)

Nr 13 (249) 1983

tworzącymi wraz z korpusem (5) i uchwytem (6) równoległobok przegubowy o osiach przegubów (9) równoległych do osi palonej rury.
(1 zastrzeżenie)

B27C

W. 69111

02.09.1982

Pierwszeństwo: 13.06.1982 - MTP - Poznań
4nr 47/54 MTP/82)
Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych Zakład Budowy Urządzeń Technologicznych, Zielona Góra, Polska (Witold Bieżański, Eugeniusz Michałowicz, Lech Darżynkiewicz, Ryszard Dudzik).
Małogabarytowa uniwersalna obrabiarka
do drewna

B23K

W. 69152

15.09.1982

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świdnica, Polska (Jan Fiłonowicz, Marian Teper, Zbigniew
Tokarski).

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skonstruowania małogabarytowej uniwersalnej obrabiarki do
drewna przeznaczonej do wykonywania podstawowych operacji obróbki drewna.
Obrabiarka ma obudowę w postaci dwukomorowej
skrzynki zamkniętej od góry ipłytą. Płyta ma prostokątny otwór oraz otwory usytuowane na obrzeżu
dłuższych boków służące do mocowania płyty do
skrzynki. Pod płytą w jednej z komór podwieszony
jest silnik połączony przekładnią z głównym wałem
umieszczonym w drugiej komorze skrzynki wyposażonej w otwór (5) do usuwania wiórów. Jedna ze
ścian bocznych skrzynki ma gumowe podstawki umożliwiające ustawienie obrabiarki na tej ścianie.
W ścianie tej znajduje się również otwór (10) umożliwiający sprzężenie głównego wału z mechanizmem
polerki taśmowej mocowanej w otworach (11) tej
ściany bocznej. Druga ściana boczna skrzynki ma
otwór (12), przez który wystaje końcówka głównego
wału, na którym mocowane są dowolne znane narzędzia obróbcze. Na ścianie tej znajdują się również
otwory (13) do zamontowania osłony fréza i otwory
(14) do mocowania wsporników osłonowej płyty. W
dolnej części tej ściany symetrycznie w stosunku do
otworu (12) są usytuowane gwintowane otwory (15),
w których mocuje się prowadnice tokarki.
(3 zastrzeżenia)

Urządzenie do obwodowego gazowego cięcia rur
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia
wydajności i jakości palenia w czasie cięcia pod kątem rur o znacznej średnicy.
Urządzenie ma sprężony z toczącą się po rurze rolką dystansową (10) palnik (12) zamocowany na głowicy o położeniu regulowanym w przestrzeni, przy
czym głowica ta, osadzona w podstawie (3) na wysuwnej szynie (4), składa się z korpusu (5) i uchwytu
palnika (6) połączonych dwiema dźwigniami (7), (8)

B27G

W. 69130

Fabryka Mebli Okrętowych „Famos",
Gdański, Polska {Michał Baczewicz).

10.09.1982
Starogard

Urządzenie do odpylania frezarki
grórnowrzecionowej
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skonstruowania urządzenia do odpylania frezarki górnowrzecionowej, przeznaczonej zwłaszcza do obróbki płyt
mineralnych.
Urządzenie według wzoru mające obudowę stalową
w kształcie walca zwaną ssawiką odciągową z dwoma
otworami w denkach górnym i dolnym, charakteryzuje się tym, że o'budowe (8) mocuje się do suportu
(2) obrabiarki za pomocą obejmy (1) i prętów (5) osadzonych w uchwytach (3).
(1 zastrzeżenie)
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oporowej (3) i kulistej miseczki <8) o czoło zintegrowanego przetwornika siły (7). Zintegrowany przetwornik siły <7) umieszczony jest w otworze korpusu (4) przekładni rozdzielającej i oparty jest podstawą o tuleję kołnierzową (9).
Odległość między powierzchniami czołowymi tulei
oporowej (3) i tulei kołnierzowej <9) jest regulowana
podkładkami regulacyjnymi <10) i wynosi 1-2 mm.
<4 zastrzeżenia)

B28B

W. 69129

09.09.1982

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Warszawa, Polska (Wiesław Karásek,
Kazimierz Chechłacz, Roman Stojek, Julian Macierzanka).
Przewoźna pustaczarka
Wzór rozwiązuje zagadnienie umożliwienia produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów dla budownictwa, a w szczególności budownictwa indywidualnego.
Przewoźna pustaczarka składająca się z ramy, kół
jezdnych, mechanizmu dźwigniowo-krążkowego, formy z wypychaczem i przyczepnymi wibratorem, charakteryzuje się tym, że w dolnej części formy (1)
znajdują się ucha (2) umożliwiające rozłączne połączenie fonmy (1) z dnem (12), do którego przymocowane są bolce (14).
(1 zastrzeżenie)

B29H

W. 69143

14.09.1982

Ośrodek Bada wczo-Roz woj owy Maszyn i Urządzeń
Chemicznych „Metalchem", Toruń, Polska (Bronisław
Subotowicz, Marian Straszkiewicz).
Wytłaczarka wieloślimakowa
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie prawidłowego mocowania zintegrowanego przetwornika siły
w korpusie przekładni rozdzielającej wytłaczarki wieloślimaikowej, służącego do pomiaru siły osiowej na
ślimaku, a tym samym pośrednio do pomiaru ciśnienia stopionego tworzywa.
Bieżnia łożyska wzdłużnego (2) umieszczonego na
wale ślimaka (I) oparta jest za pośrednictwem tulei

02.09.1982

Zakłady Sprzętu Elektroinstalacyjnego „Polam-Ospel" Wierbka, Polska (Piotr Galaś, Romuald Nowicki, Kazimierz Spiechowicz, Kazimierz Głąb).
Wulkanizator elektryczny do dętek
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania przenośnego wulkanizatora elektrycznego.
Wulkanizator ma w dolnej części ramienia (1) podzespół grzejny (2) z zaciskami śrubowymi połączonymi z przewodami doprowadzającymi zakończonymi
zaciskami rozłączalnymi. Ramię (1) wygięte jest w
kształcie niesymetrycznej litery U, natomiast podzespół grzejny (2) uformowany jest w kształcie spłaszczonego cylindra.
(1 zastrzeżenie)

B60R
B29F

W. 69102

W. 69135

09.09.1982

Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa
„Metalplast", Leszno, Polska (Stanisław Lubiński, Andrzej Lewandowski, Jerzy Sikora).
Urządzenie zabezpieczające
rower przed kradzieżą
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji zapadki działającej jak dźwignia dwuramienna i polepszenia charakterystyki pracy sprężyny.
Urządzenie stanowi mechanizm blokujący składający się z korpusu, bębenka (7), zapadki (8) i sprężyny
(9) zapadki (8), który charakteryzuje się tym, że zapadka (8) w środku swej długości zamocowana jest na
bębenku (7), a sprężyna (9) zapadki (8) dociskająca
koniec (14) zapadki (8) do pałąka ma kształt walcowy.
(1 zastrzeżenie)
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Dozownik składa się z cylindra (1), wewnątrz którego umieszczony jest tłok (3) zamknięty głowicą (2),
do której doprowadzone są przewody wlotowy i wylotowy zakończone zaworami.
Zawór składa się z płytki, sprężyny, płyty oporowej, trzpieni dystansowych, trzpieni gwintowanych i
nakrętek dociskowych.
(1 zastrzeżenie)

B65H
B21C

W. 69137

10.09.1982

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Urządzeń Górniczych
Przemysłu Węglowego, Wałbrzych, Polska (Henryk
Kapłan, Zdzisław Pękała, Henryk Domański).
Zwijarka drutu elektrodowego

B65B

W. 69124

PPH Centrala Rybna,
Rybarczyk).

Poznań,

07.09.1982

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skonstruowania takiej zwijarki, która zapewnia prawidłowy
i równomierny proces przewijania drutu elektrodowego.

Polska (Stanisław

Dozownik zalew
Wzór rozwiązuje zagadnienie takiej konstrukcji do
zownika, która umożliwiałaby jego szybkie czyszcze
nie.

Na ramie (1) osadzony jest obrotowy stół (2) do
zakładania drutu w kręgach handlowych (3). Stół(2)
posiada przymocowaną współśrodkowo nakładkę (9)
w postaci stożka ściętego. Nakładka (9) od góry przykryta jest rozłącznie pokrywą (10) w postaci pierścienia kołowego o średnicy zewnętrznej większej niż
średnica podstawy nakładki (9). W korpusie (4) znajduje się mechanizm prowadzący (5) oraz mechanizm
napędu bębna (6) nawijanego drutu.
Zwijarka drutu elektrodowego stosowana jest do
przewijania drutu z kręgów handlowych na bębny
półautomatów i automatów spawalniczych.
(1 zastrzeżenie)

Dział E
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO
E02B
E01C

W. 68829

07.07.1982

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego, Gliwice, Polska (Zbigniew Krych).
Płyta ażurowa zwłaszcza betonowa
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej
konstrukcji płyty, która umożliwia całkowitą zabudowę skarpy przy zmiennych wymiarach skarpy.
Płyta ma kształt prostokąta (1) o profilowanych
krawędziach (2) i (3) oraz otwory o zróżnicowanych
średnicach (4) i (5). Otwory rozmieszczone są na płycie w rysunkach pionowych i poziomych i przesunięte względem siebie. Krawędzie płyty (1) mają łuki (3)
będące połową obwodu otworów większych (4), a na
narożnikach mają łuki stanowiące jedną czwartą
obowodu otworów większych (4).
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Płyta ażurowa, zwłaszcza betonowa ma zastosowanie jako okładzina skarp na korytach cieków wodnych i nasypów.
(1 zastrzeżenie)
E04C

W. 69112

E04H

W. 69141

13.09.1982

Wojciech Piotrowski, Warszawa, Polska (Wojciech
Piotrowski).
Przenośny basen wielofunkcyjny

03.09.1982

Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego, Bydgoszcz, Polska (Kazimierz Wierzbicki, Jan Żuchelewski, Waldemar Hennig).
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Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji
basenu łatwego do transportu, montażu i demontażu,
oraz mającego wielorakie zastosowanie.

Wkład krańcowy tworzący gniazdo łącznikowe
w elementach żelbetonowych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji wkładu krańcowego o zmniejszonym
ciężarze, a zwiększonej żywotności w porównaniu ze
znanymi rozwiązaniami.

Wkład krańcowy składa się z wkładu (2) połączonego najkorzystniej za pomocą spawania z wkładem
skręcającym belkę elementu (1), który wyposażony
jest w dwa uchwyty (4) zamocowane w jego tylnej
części.
(1 zastrzeżenie)

Basen składa się z metalowego pierścienia (1) zaopatrzonego na swych krawędziach w otwory (2) pod
śruby (3), za pomocą których jest one zespolony, a
ponadto zawiera plastyczną powłokę (5) utrzymywaną na krawędzi pierścienia (1) za pomocą przekładki
elastycznej (6) i segmentów poręczowych (7).
(1 zastrzeżenie)

Dział F
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
F03B
F16M

W. 69120

06.09.1982

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surow
ców Chemicznych „Chemkop", Kraków, Polska (Wie
sław Kozłowski, Marek Kołodyński).
Korpus turbiny przepływowej
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wykonania
korpusu turbiny przepływowej, który nadaje się do
stosowania zarówno przy poziomym jak i pionowym
dopływie wody. Korpus (1) turbiny przepływowej sta
nowiący obudowę wirnika (2) wyposażony jest w króciec wylotowy (4) i osłonę (3), przy czym otwory w
korpusie (1) dla żądanego mocowania w nich króć
ca wylotowego (4) i osłony (3) na płaszczyznach O - I
i O - I I są tak jak i rozmieszczenie osi wirnika roz
mieszczone symetrycznie względem osi symetrii kor
pusu O.
(1 zastrzeżenie)

F03B

W. 69121

06.09.1982

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „Chemkop", Kraków, Polska (Wiesław Kozłowski, Marek Kołodyński).
Wirnik turbiny przepływowej
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwienia mocowania łopatek wirników turbin przepływowych bez frezowania wgłębień profilowych. Wirnik
turbiny przepływowej posiada tarcze boczne (1), do
których w nawiercone otwory boczne (4) wsunięte są
wypusty obustronne łopatek (2), przyspawane spoiną
otworową.
(1 zastrzeżenie)

F16F
F16M
E02D

W. 69139

10.09.1982

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY" - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń
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Mechanicznych, Gliwice, Polska (Władysław Pawłow
ski, Edmund Kania, Marian Borzędowski).
Wibroizolator
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zapewnienia
skutecznego wytłumienia drgań wytwarzanych przez
urządzenia.

F24B
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W. 69117

06.09.1982

Wojewódzka Spółdzielnia Pracy „Elektromet", Węgrów, Polska (Andrzej Jaczewski, Bogdan Ziółkowski).
Piec

przenośny

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej
konstrukcji pieca, która nie wymagałaby odłączenia
jej od przewodu kominowego podczas opróżniania jej
z popiołu i spalonych resztek.
Piec grzewczy przenośny z rusztem w kształcie cylindra z dyszami na tworzącej, zamkniętego od dołu
dnem, a od góry zdejmewaną pokrywą, zawierający
w swojej obudowie króciec wylotowy spalin, króciec ciągu na wysokości rusztu z co najmniej dwoma otworami na tworzącej, króciec rozpałowy na wysokości króćca wylotowego spalin, wewnątrz którego oraz ciągu zamocowane są współosiowo gwintowane trzpienie, na których nakręcane są tarcze zamykające króćce, według wzoru charakteryzuje się tym,
że ma tuż nad dnem (1) otwór popielnika w kształcie prostokąta z dwoma zamocowanymi równolegle
do siebie gwintowanymi trzpieniami (14), na których
otworami mocuje się prostokątną pokrywę popielnika (13), przylegającą szczelnie do tworzącej korpus
pieca, a dysze (5) w ilości szesnastu sztuk zwężające
się ku górze mają kształt odcinków ostrosłupa ściętego.
(1 zastrzeżenie)

Wibroizolator, zawierający śrubę nośną (1) zakoń
czoną tarczą nośną (4), która jest umieszczona między
krążkami tłumiącymi (5), według wzoru charaktery
zuje się tym, że po obu stronach tarczy nośnej znaj
dują się współosiowe z nią wzniesienia pierścienio
we (6), natomiast w krążkach tłumiących (5) znajdu
ją się otwory (7) o osiach ukierunkowanych równo
legle do osi krążków tłumiących, rozmieszczone rów
nomiernie po okręgach wyznaczonych z osi krążków
tłumiących.
(1 zastrzeżenie)

Dział G
FIZYKA
G01B

W.68627

06.07.1982

Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa,
Polska (Jan W. Zawistowski, Stanisław A. Bogus, Kazimierz Wacowski, Jerzy Dobosz).
Drążek do pomiaru zbieżności kół jezdnych
pojazdów mechanicznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia dokładności ustawienia kół samochodów.

Drążek ma prowadnicę (1), składającą się z podwójnych elementów prowadzących oraz z umieszczonych
na niej skośnych ramion wysięgnika (2), mających
skale wysokości położenia głowicy pomiarowej (3) i
głowicy kompensacyjnej (4). Głowica pomiarowa (3)
drążka jest elementem wychylnym, wyposażonym w
ruchomą skalę pomiarową (12) z umieszczoną nad nią
wspólnie, przemieszczającą się ze skalą, soczewką powiększającą.
(2 zastrzeżenia)

G01N

W. 69133

09.09.1982

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Adam
Stączek, Jerzy Muzyczuk, Lucjan Maślanka, Henryk
Bielas).
Desorbometr manometryczny cieczowy
Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia zakresu
pomiarowego desorbometru oraz jego czułości i dokładności pomiaru.
Desorbometr jest wykonany w postaci przeźroczystego bloku (1) ze szkła organicznego, w którym jest
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wydrążony kanał w kształcie litery „U", stanowiący
układ naczyń połączonych o różnych średnicach. Jeden pion (2) kanału jest połączony z desorpcyjną komorą (3) mieszczącą próbkę badanego węgla i zbocznikowaną zaworem (7) do pobierania wydzielonego
z niej gazu. Drugi pion (8) zawiera osadzoną hermetycznie wymienną szklaną rurkę (9) i jest zaopatrzony

W. 69147

G01N

09.09.1982

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze, Polska (Bohdan Andrzejaczek, Zygmunt Wilczek).
Sonda do pomiaru szybkości korozji
metodą pomiaru oporu polaryzacji
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej konstrukcji sondy, która pozwoliłaby na zachowanie identyczności ipowierzchni elektrod w czasie
obróbki ściernej.
Sonda składa się z koncentrycznie umieszczonych
elektrody cylindrycznej (1) i elektrody pierścieniowej
(2) w teflonowej oprawce (3), rozdzielonych izolacją
(4). Elektrody (1, 2) mają przewody odprowadzające
(5) umieszczone w montażowej rurze (7) z uchwytem (6).
.
(1 zastrzeżenie)

w podziałkę do pomiaru poziomu wypełniającej częściowo kanał cieczy. Oba piony (2, 8) są połączone
w dolnej części małośrednicowym kanalikiem (11).
Desorbometr jest przeznaczony do badania parametrów zagrożenia gazowego oraz zagrożenia wyrzutami
gazów i węgla.
(1 zastrzeżenie)

Dzkrt H
ELEKTROTECHNIKA
H02G

W. 69127

09.09.1982

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Elektromontaż", Warszawa, Polska (Steian Siemek, Staninisław Strefnel).
Uchwyt do kabli, zwłaszcza wielożyłowych
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania uchwytu do kabli, zwłaszcza wielożyłowych, przeznaczionego do mocowania kabli na perforowanych konstrukcjach wsporczych.
Uchwyt składa się z płaskowników (1) mających
naprzemianległe wygięcia, zaopatrzonych w otwory

przez, które przekałdane są śruby (3, 6). Uchwyt instalowany jest na perforowanych konstrukcjach
wsporczych (4, 7) mocując poprzez przekładkę izolacyjną (2) instalowane 'kable (5).
(1 zastrzeżenie)
H02G

W. 69128

09.09.1982

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Elelctromontaż", Warszawa, Polska (Stefan Siemek, Staninisław Strefnel).
Uchwyt do kabli, zwłaszcza jednożyłowych
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania uchwytu do kabli, zwłaszcza jednożyłowych, przeznaczonego do mocowania kabli na perforowanych konstrukcjach wsporczych.
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Uchwyt składa się z płaskowników (1) mających
naprzemianległe wygięcia, zaopatrzonych z jednej
strony w otwory, a z drugiej w zaczep (6) z wykonanymi podcięciami umieszczanymi w otworach
kształtownika perforowanego (4). Wewnątrz uchwytu
znajduje się przekładka izolacyjna obejmująca mocowany kabel <5).
(1 zastrzeżenie)

W górnej części ściany (bocznej, przeciwległej do wału głównego są przyłącza wodne <4). Przyłącze kablowe <7) jest usytuowane w górnej części silnika.
(4 zastrzeżenia)

H04R
H02G

W. 69686

31.12.1982

Stocznia Gdańska im. Lenina, Gdańsk, Polska (Paweł Woźnicki).
Uchwyt obrotowy kabla,
zwłaszcza o dużym przekroju
Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia trwałości kabli energetycznych, zwłaszcza ciężkich żurawi
torowych. Uchwyt składa się z dwudzielnego korpusu (2) z umieszczonymi wewnątrz szczękami (5)
dociskającymi kabel przesunięciem wzdłuż powierzchni stożkowej (6) realizowanym obracaniem wkrętki
(24). Zamykająca korpus <2) pokrywa (18) połączona
jest z lejkiem prowadzącym (23).
(4 zastrzeżenia)
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W. 69178

Antoni Bochniarz,
Bochniarz).

Dzierżoniów,

17.09.1982
Polska

(Antoni

Nakładka na mikrofon
Przedmiotem wzoru jest nakładka na mikrofon do
korekcji sygmatyzmu bocznego, przewidziana do stosowania w logopedii przy ustalaniu miejsca wadliwej
realizacji głoski. Nakładka jest zbudowana z dwóch
pierścieni (1) i <2) połączonych razem pierścieniem (3)
tworząc jednolity element formowany korzystnie z
tworzywa sztucznego.
(1 zastrzeżenie)

H04R

W. 69180

Antoni Bochniarz, Dzierżoniów,
Bochniarz).

17.09.1982
Polska

(Antoni

Nakładka na mikrofon
H02K

W. 69149

13.09.1982

Kopalnia Węgla Kamiennego „Szczygłowice", Knurów, Polska (Rufin Owczarz, Zygmunt Hajduk, Kazimierz Mieszczok).
Silnik elektryczny
Wzór rozwiązuje zagadnienie chłodzenia silników
elektrycznych stosowanych w warunkach dużego
przeciążenia i zapylenia.
Silnik elektryczny ma zewnętrzny cylindryczny
płaszcz wodny (1) z blachy stalowej. We wnętrzu płaszcza (1) są umocowane przegrody kierunkowe (2).

Nakładka na mikrofon do korekcji mowy nosowej
jest uformowana z tworzywa sztucznego jako jednolity element, w którym pierścień (1) jest nakładany
na obudowę mikrofonu, a nosownik (2) z dwoma otworami (3) i (4) służy do przekazywania wypływającego z nosa powietrza bezpośrednio na mikrofon.
<1 zastrzeżenie)

Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków
opublikowanych w BUP Nr 13/83
Nr zgłoszenia

I n t Cl.3

Strona

Nr zgłoszenia

Int. Cl.3

Strona

1

2

3

1

2

3

G09B
C01B
C04B
A61G
H02P
B21B
E05D
B41D
C23F
C11D
C07D
G01S
G01R
B63B
C03C
C04B
G01R
B65G
F04D
G11C
G01L
C08F
E21D
F16D
E21D
F15B
F04B
C21D
G01R
D06P
D06B
H01B
H03K
H01M
C02F
FOIL
E04F
H01H
B23K
B66C
B66C
B21K
G01N
C13D
G01R
G01D
A01F
C04B
H01H

21
14
15
4
47
6
27
10
23
22
16
40
39
11
15
15
39
11

G01V
B23Q
B23C
B30B
C01G
F15B
G06M
H02K
H02M
H02P
B65G
E21C
G01G
F16D
G01F
E04F
G01D
G01F
E04F
F21P
B29C
H01F
B21C
B65G
E06B
G04F
H02J
H02J
H04M
C10L
C10L
C07F
A01D
G05B
B01D
B01D
G01L
E04B
C07C
C08G
C08G
F16H
F16D
G05D
B27C
H03H
D01G
B65G
C23F

42
9
8
10
14
32
44
47
47
48
11
28
37
33
36
27
36
37
27
35
10
45
7
12
28
42
46
46
49
22
22
20
1
42
4
5
37
25
16
20
20
34
34
43
10
48
24
12
23

217004
231740
232527
233544
233954
234110
234116
234118
234119
234120
234126
234127
234130
234131
234132
234133
234134
234135
234137
234138
234140
234142
234143
234144
234145
234146
234147
234158
234159
234160
234161
234162
234163
234170
234179
234180
234184
234185
234186
234187
234188
234189
234190
234191
234194
234195
234196
234198
234199

32

44
37
20
29
33
29
32
32
23
40
24
24
45
48
46
15
30
27
45
8
12
13
7
38
23
40
36
1
15
45

234200
234211
234212
234215
234221
234226
234227
234232
234236
234240
234241
234242
234244
234245

234246
234247
234248
234249
234250
234251
234265
234271
234272
234274
234275
234279
234280
234281
234285
234286
234287
234288
234289
234294
234295
234296
234297
234298
234299
234300
234301
234303
234304
234307
234308
234309
234321
234324
234326
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Nr zgłoszenia

Int. Cl.3

Strona

Nr zgłoszenia

Int. Cl.3

Strona

1

2

3

1

2

3

C07C
G01S
G01S
G06F
F15B
C09K
E21D
B23F
F16F
A22C
E04B
C07D
A01N
C07D
A61B
F16H
C07D
C07D
A23K
E04B
A01K
A01K
C04B
C07D
C07D
E21C
E02D
H04B
C09J
B66C
B26B
G06K
E04B
B21C
F01K
H01H
B22D
C07D
E02D
G01L
D21J
C09B

16
41
41
43
33
21
29
8
34
3
26
17
2
17
4

E21D
E21D
C01B
C01L
F02M
G06F
A24B
C07C
C09F
C07D
C07D
C10F
F02M
C09C
F03D
C10J
C10L
F16H
B04B
G01N
B60T
E21C
B24B
A01N
H04N
B05C
G01N
C25C
F16D
C23F
G01N
A01N
B66D
B65G
B01F
C07D

30
30
14
38
31
43
3
16
21
19
20
22
31
21
31
22
22
35
5
38
11
29
9
2
49
6
39
24

234328
234329
234330
234331
234337
234339
234340
234341
234342
234343
234344
235578
236126
236474
236886
237031
237052
237110
237289
237418
237551
237552
237659
237695
237708
237807
237819
237859
237874
237884
237885
237886
237887
237890
237901
237918
237920
237922
237934
237960
237965
237967

T

T
T
T
T

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

34
18
18
3
26
1
2
16
18
13
28
25
49
21
13
9
44
26
7
30
45
7
19
25
38
25
21

237978
237979
237984
237988
237989
237991
237997
237998
238016
238537
238643
238663
238691
238729
238737
238750
238776
238778
238800
238846
238864
238872
238885
238928
238943
239060
239293
239350
239406
239409
239430
239589
239694
239698
239706
239801
239915
240038
240219
240245
240263
240372

T
T '
T
T
T
T
T
T
T

T

T
T

F24B

E04B
H03B
G01S
H02M
B66D

34
24
39

3
13
12

5
20
35
27

48
41
47
14
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2

3

1

2

3

G01B
E02B
B23K
B29H
B27C
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A63F
F24B
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A63F
H02G
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B27G
G01N
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B65H

58
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53
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59
55
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69139
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69147
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69671
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F16F
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A47B
B29F
G01N
H02K
B05B
B23K
A45F
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A47J
A63F
A22C
B05C
H02G

57
57
50
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59
60
53
54
50
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60
51
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50
53
60

68827
68829
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69137
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55
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