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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. Cl3 i zgodnie z § 26 ust. 4 zarządzenia Prezesa
Urzędu Patentowego PRL ż 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. Cl3,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie
wystawy - jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo,
- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- imię i nazwisko wynalazcy (wynalazców),
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurą rysunku najlepiej obrazującą wynalazek lub wzór użytkowy,
- liczbę zastrzeżeń.
Po wykazie zgłoszeń w układzie klasowym według symboli I n t Cl3 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 p k t 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: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z rejestracją 1 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
§ 43 - 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, Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa
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BIULETYN

URZĘDU PATENTOWEGO
Nr 15 (277) Rok XII

Warszawa, dnia 16.07.1984 r.
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
A01G

P. 244516

10.11.1983

Pierwszeństwo: 10.11.1982 - Szwecja (nr 8206399-1)

kurczy się, a dzięki zjawisku włoskowa tości u trzy«
muje wilgoć, zaś pary (10) folii są przymocowane termomechanicznie do przędzy siatki utworzonej z włókienniczych nici.
(7 zastrzeżeń)

Ludvig Svenssan Holland B.V. Zuidland, Holandia
(Göran Henningsson).
Zasłona szklarniowa
Zasłona szklarniowa zawiera pasy elastycznego materiału zwłaszcza pasy (10) folii, połączone ze sobą za
pomocą nici włókienniczych. Pasy (10) folii są co najmniej częściowo z materiału o małej emisji
albo
materiału
odbijającego i/albo absorbującego promieniowanie cieplne, przy czym szerokość pa3Ów (10) odpowiada odstępom pomiędzy łączącymi

nićmi biegnącymi w kierunku wzdłuż ścieżek materiału to znaczy rządków ściegu tak aby krawędzie
pasów (10) były usytuowane ściśle obok siebie, poprzedzielane jedynie umieszczonymi pomiędzy nimi
nitkami ściegu tworząc zasadniczo niełamliwą, jednolitą powierzchnię; przy czym łączące nici (13) mające znaczną rozpiętość są usytuowane po jednej stronie tkaniny, korzystnie spodniej. Nici włókiennicze są
wykonane z materiału, który pod działaniem ciepła

A01M

P. 240007

31.12.1982

Leszek Wiśniewski, Poznań, Polska (Leszek Wiśniewski).
Agregat do wyłapywania i niszczenia skrzydlatych
owadów, szkodników sadów owocowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia umożliwiającego niszczenie bez użycia
środków chemicznych owadów latających takich jak
owocówka jabłkóweczka i inne szkodniki sadów owocowych.
Urządzenie składa się z wentylatora ssącego (1), reflektorów światła (2), worka siatkowego (3), dmuchawy powietrza (4) i płyty nośnej (5). Energię urządzenie czerpie z odrębnego agregatu prądotwórczego.
Zwabianie owadów w pole działania wentylatora odbywa się w porze nocnej za pomocą silnego światła
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reflektorów natomiast wypłaszanie owadów z drzew
odbywa się poprzez kierowanie na drzewa silnego
strumienia powietrza z dmuchawy poprzez elastyczny wąż.
(1 zastrzeżenie)
A01N

F.242465

10.06.1983

Pierwszeństwo: 11.06.1982 - RFN (nr P 3222147.9).
Chemische Werke Hüls AG, Marl, Republika Federalna Niemiec.
Selektywny środek przeciwko chwastom
i szkodliwym trawom
Selektywny środek przeciwko chwastom i szkodliwym trawom, charakteryzuje się tym, że jako substancję czynną zawiera metylotiocyklopentyloamino względnie metylotiocykloheksyloamino-s-triazynę o
wzorze ogólnym 1, w którym Ri oznacza prostą lub
rozgałęzioną resztę alkilową, alkoksylową, alkoksyalkilową lub alkilową, albo atom wodoru, R oznacza
resztę z grupy alkilów o 1-3 atomach węgla, A
oznacza grupę - C H j - albo - C H j - C H 2 - , zaś n dla
A «= - C H j - oznacza każdorazowo 0 albo 1, 2, 3, 4,
6 albo 6, względnie dla A = - C H j - C H 2 - oznacza
każdorazowo 3, 4, 5 lub 6, przy czym podstawniki R
w pierścieniach cykloalkilowych mogą być jednakowe
lub różne, w odpowiedniej postaci zastosowania do
selektywnego traktowania upraw roślin użytkowych
z szerokim zakresem działania wobec chwastów
i szkodliwych traw przed i/albo po wschodzie zasiewu.
(6 zastrzeżeń)

A01N
C07C

P.243008

14.07.1983

Pierwszeństwo: 14.07.1982 - Węgry (nr 2288/82)
Északmagyarországi Vegyimiivek, Sajóbábony, Węggry (Gyórgy Matolscy, Barna Bordas, Antal Gimes,
Magdolna Kovács, Márton Túske).
Odtrutka środka chwastobójczego, sposób
wytwarzania nowych pochodnych acetamidu oraz
środek chwastobójczy zawierający odtrutkę

A0IN

P. 243007

14.07.1983

Pierwszeństwo: 14.07.1982 - St. Zjedn. Am. (nr 398059)
Stauffer Chemical Company, Westport, Stany Zjednoczone Ameryki (Raymond A. Felix, Joanna Keng-Hsin Hsu).
Środek chwastobójczy oraz sposób przedłużania
czasu życia tiolokarbaminianów w glebie
Środek według wynalazku zawiera chwastobójczo
skuteczną ilość tiolokarbaminianu o ogólnym wzorze
1, w którym R1, R2 i R* są jednakowe lub różne
i oznaczają grupę Ci-Ce-alkilową, oraz sól alliloaminy i kwasu tiokarbaminowego o ogólnym wzorze 2,
w którym R4 i R5 są jednakowe lub różne i oznaczają grupę allilową, grupę allilową podstawioną grupą
alkilową lub niższą grupę alkilową o około 1-6 atomach węgla, Re i R7 są jednakowe lub różne i oznaczają grupę allilową, grupę allilową podstawioną grupą alkilową lub niższą grupę alkilową o około 1-6
atomach węgla, a X oznacza atom tlenu lub siarki, z
tym że co najmniej jeden z podstawników R4 i R5
oraz co najmniej jeden z podstawników Re i R7 oznacza grupę allilową, przy czym związek o wzorze 2
obecny jest w ilości wystarczającej dla przedłużenia czasu życia związku o wzorze 1 w glebie.
Sposób według wynalazku polega na tym, że do
gleby zawierającej tiolokarbaminian o wzorze 1 lub
do gleby, która ma być poddana zabiegowi przy użyciu tego tiolokarbaminianu wprowadza się przedłużając
czas życia tego tiolokarbaminianu ilość soli alliloaminy i kwasu tiokarbaminowego o ogólnym wzorze 2.
(16 zastrzeżeń)

Przedmiotem wynalazku jest odtrutka środka chwastobójczego, sposób wytwarzania nowych pochodnych
acetamidu, stanowiących tę odtrutkę jak również
środek chwastobójczy z tą odtrutka.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania odtrutki umożliwiającej uniknięcie szkodliwego wpływu substancji chwastobójczych, zwłaszcza tiolokarbaminianów lub pochodnych chloroacetanilidu, na rośliny uprawne.
Odtrutka środka chwastobójczego charakteryzuje
się tym, że obok znanego nośnika lub rozcieńczalnika zawiera 1-99% wagowych jednej lub większej
liczby substancji czynnych w postaci nowych związków o ogólnym wzorze 1, w którym Rł oznacza rodnik chlorowcoalkilowy o 1 lub 2 atomach węgla,
korzystnie rodnik dwuchloro- albo dwubromoalkilowy, R2 oznacza prosty lub rozgałęziony rodnik ( C i Cs) alkilowy albo rodnik (C2-Ce) alkenylowy,
korzystnie
rodnik
alkenylowy
o
2
atomach
węgla,
R3
oznacza
rodnik (Ci-C 6 )
alkilowy,
korzystnie (Ci-C4) alkilowy, albo grupę alkoksyalkilową, zawierającą łącznie 2-6, a korzystnie 4 atomy
węgla, lub też rodnik fenylowy, przy czym Rs i R4
razem mogą oznaczać rodnik propylenowy lub butylenowy, a R* i R5 są jednakowe lub różne i oznaczają atomy wodoru lub rodniki metylowe, przy czym
R* i R8 razem mogą stanowić rodnik propylenowy
lub butylenowy.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych acetamidu o wzorze 1, w którym; R1, Rs, Rs, R4 i R5 mają
wyżej podane znaczenie, polega na reakcji związku
o wzorze 2, w którym R1 i R* mają wyżej podane
znaczenie, ze związkiem o wzorze 3, w którym R*,
R4 i R1 mają wyżej podane znaczenie.
Środek chwastobójczy z odtrutka charakteryzuje
się tym, że jako odtrutkę zawiera co najmniej jeden nowy związek o ogólnym wzorze 1, w którym
wszystkie sjmbole mają wyżej podane znaczenie, jako
tiolokarbaminianową substancję chwastobójczą zawiera co najmniej jeden związek o ogólnym wzorze 4,
w którym R* i RT oznaczają rodniki (Ci-C4) alkilowe, rodniki sześciometylenowe lub rodniki cykloheksylowe i R8 oznacza rodnik (Ci-C3) alkilowy, albo
jako chloroacetanilidową substancję chwastobójczą

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
zawiera co najmniej9 jedenł0 związek o ogólnym wzorze 5, w którym R i R oznaczają atomy wodoru
lub rodniki (Ci-C3) alkilowe, a R u oznacza rodnik
(Ci-C4) alkilowy lub grupę alkoksyalkilową, zawierającą łącznie 2 - 4 atomów węgla, przy czym wagowy
stosunek zawartości substancji czynnej lub substancji czynnych chwastobójczo do zawartości związku
lub związków stanowiących odtrutkę wynosi od 50:1
do 1:1, a korzystnie od 20:1 do 2:1. (4 zastrzeżenia)

A0IN
C07D

3
P.243128

Pierwszeństwo: 23.07.1082

-

21.07.1983

Francja (nr 13048/82).

Rhone-Poulenc Agiochimie, Lyon, Francja (Jean-Louis Fabre, Raymond Giraudon, Claude James,
Claude Rubio).
Środek chwastobójczy i sposób wytwarzania nowych
pochodnych 5-keto-2,3,6,7-tetrahydro-5H-tiazolo
(3,2-a) pirymidyny
Środek chwastobójczy, charakteryzuje się tym, ze
jako substancję aktywną zawiera nowe pochodne 2,
3, 6, 7-tetrahydro-5H-tiazolo (3, 2-a) pirymidyny, odpowiadające wzorowi ogólnemu 2, w którym: Ri oznacza chlorowiec, niższy alkil ewentualnie chlorowcowany, niższy alkoksyl, niższy alkilotio, nitro, cyjano, amino, niższy alkiloamino, niższy dwualkiloamino, acetamido, R - C O w którym R oznacza niższy alkil ewentualnie mono- lub polichlorowcowany, lub
dwa podstawniki Ri tworzą razem dwuwartościowy
niższy rodnik alkilenodioksylowy; m jest liczbą całkowitą 0 - 5 ; Rj oznacza chlorowiec lub niższy alkil
ewentualnie mono- lub polichlorowcowany lub niższy alkoksyl, nitro lub cyjano, R3 oznacza wodór lub
niższy alkil, n jest liczbą całkowitą 0 - 3 .
Sposób według wynalazku polega na reakcji związku o wzorze 3, w którym Ri, Rj, m i n mają znaczenie podane powyżej, a R4 oznacza chlor lub niższy alkoksyl, ze związkiem o wzorze 4 lub będącym
z nim w równowadze związkiem o wzorze 5, w którym R3 ma wyżej podane znaczenie
(7 zastrzeżeń)

A0IN

P.243030

Pierwszeństwo: 16.07.1982

-

15.07.1983

Włochy (nr 22428A/82)

Montedison S.p.A., Mediolan, Włochy.
Środek chwastobójczy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
środka chwastobójczego wykazującego stabilność w
ciągu długiego okresu czasu.
Środek chwastobójczy charakteryzuje się tym, że
zawiera obok karbaminianów od 90:1 do 1:40 w stosunku wagowym substancji powierzchniowo-czynnej
należącej do kwasów fosforowych mono- lub di-estryfikowanych z alkilofenolem i poliksyetylowanych o wzorze 2, w którym X oznacza grupę hydroksylową lub grupę o wzoize.3, m i n oznaczają niezależnie liczbę mieszczącą się w zakresie 1-80, przy
czym suma m + n jest równa lub niższa od 80, p
oznacza liczbę 1-4, R oznacza prostą lub rozgałęzioną
grupę alkilową o 4-12 atomach węgla, grupę bis-a-fenyloetylową lub grupę benzylową. (3 zastrzeżenia)

A01N

P.243780

16.09.1983

Pierwszeństwo: 18.09.1982 - R F N (nr P-32 34 625.5)
Bayer AG, Leverkusen, Republika Federalna Niemiec.
Środek grzybobójczy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
środka grzybobójczego zawierającego nową synergistyczną kombinację substancji czynnych.
Środek grzybobójczy zawiera jako substancję czynną kombinację składającą się z l-(4-fenylo-fenoksy)-l(l,2,4-triazol-l-ylo)-3,3-dwumetylobutan-2-olu o wzorze 1 i innej grzybobójczo aktywmej pochodnej 1,2,4-triazolu o wzorze 2, w którym A oznacza grupę ketonową lub grupę CH (OH).
(6 zastrzeżeń)
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4

A22C

P.240137

11.01.1983

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Daniel
Dutkiewicz, Wojciech Wołoszyk, Andrzej Dowgiałło,
Andrzej Fandrejewski).
Urządzenie do odtłuszczania ryby
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji urządzenia do odtłuszczania ryby, szczególnie sardynelli.
Urządzenie składa się z dwóch bębnów (2 i ť)
osadzonych na dwóch równoległych względem siebie
wałach (1 i 1') w ten sposób, że wylotowy otwór
(4) górnego bębna (2) usytuowany jest nad wltftowym otworem (5) dolnego bębna (2*). Bębny (2 i 2)
składają się z kilku segmentów mających parami
osie nachylone do wału (1 i 1') pod kątem wynoszącym 15 do 20°, lecz w przeciwnych do siebie kierunkach. Cylindryczna pobocznica każdego segmentu
ma liczne otwory oraz wyprofilowane wzdłuż tworzącej szczeliny. Pierwszy segment każdego bębna
jest wyposażony w przenośnikową, ślimakową wstęgę (6), a ostatni segment bębna ma ruchomą przesłonę wylotowego otworu (4). We wszystkich segmentach bębna (2 i 2') są rozmieszczone natryski (3).
(2 zastrzeżenia)
A01N

P. 243781

16.09.1983

Pierwszeństwo: 18.09.1982 - RFN (nr P 32 34 624.7)
Bayer AG, Leverkusen, Republika Federalna Niemiec.
Środek grzybobójczy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
środka charakteryzującego się wysoką skutecznością
grzybobójczą.

A22C

P.240138

11.01.1983

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Daniel
Dutkiewicz, Mieczysław Borczochowski, Leon Kaleta,
Wojciech Wołoszyk).
Urządzenie do obróbki kalmarów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji urządzenia do obróbki kalmarów przystosowanej do kompleksowych czynności.
Urządzenie ma na wspólnej ramie usytuowane
równolegle względem siebie, współbieżne dwa prze-

Środek grzybobójczy charakteryzuje się tym, że jako substancję czynną zawiera mieszaninę specjalnie
dobranych 1,2,4-triazoliloalkanoli o wzorze 1, w którym X oznacza atom chloru lub grupę fenylową, oraz
soli metali ciężkich i/lub pochodnych guanidyny i/lun
pochodnych polichlorowcoalkilotiowych o wzorze 2,
w którym R l oznacza grupę amidosulfonylową lub
dwumetyloamidosulfonylową, R2 oznacza grupę fenylową, metylofenylową i chlorowcofenylową, a ponadto
R1 i R* mogą tworzyć łącznie grupy o wzorach 3 i 4,
natomiast „chlorowcoalkil" oznacza grupę alkilową,
zawierającą do 2 atomów węgla i podstawioną 2 - 5
atomami chlorowca.
(5 zastrzeżeń)
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nośniki, z których przenośnik (2) wyposażony jest
w liczne niecki (3), a przenośnik (4) ma liczne kolce (4'). W pobliżu końca przenośnika (4) osadzony
jest tarczowy nóż (7) o osi poziomej i równoległej
do osi niecek, a w pobliżu początku przenośnika (2),
na bocznej krawędzi ramy (1), jest osadzony stały
nóż (5), którego ostrza są usytuowane względem siebie pod kątem mniejszym od 180°, zaś w pobliżu końca tego przenośnika osadzona jest głowica
patrosząca składająca się z dwóch tarcz, z których
pozioma tarcza (13) ma liczne progi (l&Y, a tarcza
(14), osadzona skośnie do niej, ma postać rowkowanego współosiowo fréza i jest wyposażona w
prowadnicę. Niecki (3) mają w przekroju poprzecznym kształt litery U o górnym ramieniu krótszym,
zakończonym krawędzią wyprofilowaną w formie
łuku ze szczeliną usytuowaną równolegle do bocznej krawędzi tej niecki.
(2 zastrzeżenia)

Sposób przedłużania trwałości wyrobów
z waty cukrowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przedłużenia
trwałości wyrobów z waty cukrowej.
Sposób przedłużania trwałości wyrobów z waty
cukrowej polega na tym, że otrzymywane przez wirowanie stopionego cukru zwitki waty cukrowej wytwarza się w atmosferze powietrza o wilgotności
względnej, nie przekraczającej 35%, po czym w tych
warunkach zwitki umieszcza się w torebkach foliowych, które następnie zamyka się hermetycznie znaną techniką zgrzewania. Korzystnie przy wytwarzaniu waty cukrowej dodaje się do cukru barwniki
z esencjami smakowymi w ilości do 0,6% wagowo.
(1 zastrzeżenie)

A23K
A23B
A23K
A23L
C13L

P. 242274 T

30.05.1983

Sposób przechowywania ziemniaków
Przedmiotem wynalazku jest sposób przechowywania rozdrobnionych na miazgę ziemniaków przeznaczonych na paszę lub do celów przemysłowych.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego sposobu, w którym miazga w czasie kilkumiesięcznego przechowywania nie rozwarstwia się.
Sposób według wynaiazKu polega na tym, że skrobię rozdrobnionych ziemniaków kleikuje się poprzez
ogrzewanie powyżej 50°C a następnie częściowo hydrolizuje się slodemr po czym obniża się pH i konserwuje dwutlenkiem siarki.
(2 zastrzeżenia)

P.241893 T

27.07.1983

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław, Polska (Katarzyna Szołtysek, Tadeusz Miśkiewicz, Jerzy Ziobrowski).

Sposób 'wytwarzania mlecznych napojów
fermentowanych o wysokiej trwałości
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta"
kiego sposobu wytwarzania mlecznych napojów fermentowanych o wysokiej trwałości, który umożliwia całkowite zniszczenie szkodliwej mikroflory, a
także w zależności od wymagań, zniszczenie mikroflory technicznej w procesie pasteryzacji bez użycia stabilizatorów.
Sposób ten polega na tym, że 1/2-2/3 części mleka pasteryzowanego lub pasteryzowanej mieszaniny
mleka i serwatki podpuszczkowej zaprawia się zakwasem czystych kultur bakterii termofilnych kwasu mlekowego i ukwasza w temperaturze 40-45°C
do kwasowości pH 3-4, korzystnie pH 3,7. Ukwaszone mleko lub ukwaszoną mieszaninę pasteryzuje
się, a po schłodzeniu miesza z pozostałą ilością nieukwaszonego mleka pasteryzowanego, do uzyskania
kwasowości pH 4,1-4,5.
(1 zastrzeżenie)

P.238673 T

Janusz Gitoke, Stanisław Archman,
(Janusz Gibke, Stanisław Archman).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
paszy o wysokim stopniu przyswajalności przez organizm zwierząt.
Wysłodki buraczane lub wysłodki zmieszane z wycieriką ziemniaczaną albo wysłodki zmieszane z wysłodzinanii piwowarskimi w stosunku 1:1 nawilża się
do zawartości wody min. 50-65%, sterylizuje się,
schładza i zaszczepia się trzydobową kulturą grzybni
Pénicillium roqueforti wyhodowaną na niewzbogaconej serwatce, przy czym dodaje się grzybnię wraz z
płynem hodowlanym w całości w proporcji: korzystnie 1 objętość inokulum na 2,5-3 objętości wysłodków lub wysłodków z wycierką ziemniaczaną lub wysłodków z wysłodzinami piwowarskimi. Następnie prowadzi się inkubację w temp. 35° w ciągu 5 - 6 dni, po
czym produkt suszy się w temp. 40° do wilgotności
ok. 5% i rozdrabnia się. Produkt po inkubacji może być bezpośrednio skarmiany z pominięciem suszenia.
(2 zastrzeżenia)

10.05.1983

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, Polska (Stanisław Zmarlicki, Józef Korolczuk).

A23G

P. 243186 T

Sposób wytwarzania paszy dla zwierząt

Centralne Laboratorium Przemysłu Paszowego z/s
w Snopkowie, Lublin, Polska (Włodzimierz Charytoniuk, Lech Solarek, Stanisław Matyka).

A23C

5

18.10.1982
Łódź

Polska

A23L

P.240134

11.01.1983

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Mariusz
Kosmowski, Tadeusz Duda, Władysław Gajda).
Urządzenie do otaczania środków spożywczych
panierem stałym
Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia charakteryzującego się zwiększeniem stopnia uniwersalizacji rodzaju stosowanego panieru.
Urządzenie składa się z korytkowego zbiornika panieru (1), będącego korpusem urządzenia, mającego
w dolnej części odcinek poziomy przechodzący w odcinek ukośny z umieszczonym wewnątrz siatkowym
przenośnikiem (3) panierowania od góry. Przenośnik
ten ma burty z umieszczoną pomiędzy nimi napędową rolką (11) oraz rolkami (12) i rolką (13), w rejonie której jest usytuowana zewnętrzna zastawka
(14) i wewnętrzny element klinowy (15). Ma on wewnętrzną zastawkę (16) oraz blachę (17) stanowiącą
jego przedłużenie, na której spoczywa na całej swej
długości górna, ukośna gałąź przenośnika (3). Dolna
jego gałąź, spoczywając na ukośnym odcinku zbiornika (1), tworzy wraz z górną gałęzią kształt litery „V", w której siatka przenośnika (3) przeprowadzona jest przez rolki (12) pod przenośnikiem panierującym od dołu (4) i dalej poprzez rolkę (11) łukiem, pod skrajami obydwu przenośników kaskady
(6 i 7), wchodząc na końcu swego obiegu na rolkę
(12) dolnej gałęzi.
Przenośnik (4) ma dwie indywidualne burty, między którymi na rolce napędzającej (18) i na rolce
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napędzanej (19) jest rozpięta taśma szczebelkowa,
której górna gałąź spoczywa na blasze (20), natomiast dolna gałąź na demontowalnej blasze (21) mającej osadzoną na stałe zastawkę (24), usytuowaną
pod ażurowym przenośnikiem załadowczym (5). Pod
tym przenośnikiem są umieszczane jeden na drugim
ażurowe przenośniki (6 i 7), osadzone każdy z osobna
wahliwie wokół napędzających je wałków (28 i 29)
i mające demontowalne, płaskie dna (32).
(4 zastrzeżenia)

zachowaniu wymogów ergonomii oraz maksymalnej
technologiczności produkcji mebli.
Moduł ma dwa równoległe boki (2) o kształcie kwadratu i umieszczoną przy krawędzi lub wewnątrz
modułu przegrodę pionową (3), przy czym stosunek
długości boku o kształcie kwadratu (2) do wysokości
przegrody (3) wynosi 3 do 2.
(2 zastrzeżenia)

A61F

P. 243626 T

02.09.1982

Chemiczna Spółdzielnia Pracy „Technochemia", Wola Worowska, Polska (Longin Skawiński, Andrzej Buczyński, Zygmunt Szemraj, Andrzej Wilary, Janusz
Polański).
Przyrząd do odprowadzania moczu
noszony przez chorego

A23L

P. 240917 T

07.03.1983

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław, Polska (Barbara Gaxncarek, Zbigniew Garncarek, Jerzy Ziobrowski).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiej konstrukcji przyrządu, która gwarantuje jej
drożność w każdej sytuacji wywołanej ruchem chorego.
Przyrząd według wynalazku charakteryzuje się
tym, że pomiędzy końcówką tulejową (5) nasadki na
członka w postaci prezerwatywy (6) a główką tej
prezerwatywy (6) jest usytuowana kulista wnęka (7).
(1 zastrzeżenie)

Sposób wytwarzania trwałego preparatu .
karotenoidowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
preparatu karotenoidowego o wysokiej czystości oraz
mniejszej podatności na działanie tlenu atmosferycznego i światła, w porównaniu do preparatów karotenoidowych w postaci roztworów olejowych.
Materiał roślinny (marchew, pomidory, jarzębinę,
odpady z przerobu dyni) poddaje się ekstrakcji acetonem w czasie 10-24 godzin używając na 1 część substrátu 1-5 części acetonu. Następnie dodaje się eteru
etylowego w ilości 1-2 części objętościowych na 1 część
acetonu. Całość przemywa się wodą, po czym oddziela się
fazę wodno-acetonową od fazy eterowej zawierającej
barwnik. Dzięki temu następuje oddzielenie większości zanieczyszczeń przechodzących wraz z barwnikiem
do acetonu w czasie procesu ekstrakcji. Eter etylowy z barwnikiem dozuje się do rozpuszczonego tłuszczu cukierniczego w temperaturze wyższej od temperatury wrzenia eteru, korzystnie około 50°C. Następnie ciekły preparat wlewa się do formy, w której krzepnie.
Eter etylowy i aceton odzyskuje się i zawraca do
procesu ekstrakcji.
(3 zastrzeżenia)
A47B

P.240155

12.01.1983

Dolnośląskie Fabryki Mebli, Świdnica, Polska (Andrzej Bień).
»
Meble modułowe
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie optymalnego
wykorzystania przestrzeni do przechowywania, przy

A61K

P. 238884

05.11.1982

Schering Wien Ges. m.b.H., Wien, Austria
Środek kosmetyczny i sposób otrzymywania
środka kosmetycznego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania
środka kosmetycznego będącego trwałą, bardzo drobno zdyspergowaną mieszaniną emulsji typu olej/woda
i woda/olej.
Środek kosmetyczny, zawiera hydrofiłowe i/lub lipofilowe substancje aktywne, fazę tłuszczową i fazę wodną w postaci bardzo drobno zdyspergowanej mieszaniny emulsji olej/woda zawierającej emulgator olej/
woda i środek konserwujący oraz emulsję woda/olej
zawierającą emulgator woda/olej.
Sposób wytwarzania środka kosmetycznego polega
na tym, że emulsję olej/woda wytwarza się z fazy
tłuszczowej, fazy wodnej, emulgatora olej/woda
i środka konserwującego i emulsję woda/olej wytwarza się z fazy tłuszczowej, fazy wodnej i emulgatora
woda/olej, przy czym obie emulsje miesza się bardzo
dokładnie z dodatkiem hydrof iłowych i/lub lipof iłowych substancji aktywnych, w próżni, w zakresie
temperatur od 20 do 40°C i następnie do otrzymanej
bardzo drobno zdyspergowanej mieszaniny dodaje się
substancje zapachowe.
(3 zastrzeżenia)

A61K
CUD

P.238900

04.11.1982

Katowickie Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena",
Katowice, Polska (Łucja Grudzińska, Jadwiga Orlińska-Skwara, Ryszard Rychel).
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Sposób konserwowania wyrobów kosmetycznych
oraz środków myjących i piorących
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skutecznego konserwowania wyrobów kosmetycznych oraz środków
myjących i piorących. Sposób według wynalazku polega na wprowadzeniu do mieszaniny anionowych i/lub
amfoterycznych i/lub niejonowych środków powierzchniowo-czynnych i wody z dodatkiem substancji wspomagających, kwasu benzoesowego w ilości
od 0,001% do 0,5% wagowych z równoczesnym obniżeniem pH do wartości 5 - 6 dla 1% roztworu wodnego środka, przy pomocy kwasu organicznego.
(1 zastrzeżenie)
A61K

P. 241367

A61K

7
P. 243069 T

18.07.1983

Andrzej Kirlis, Warszawa, Polska (Andrzej Kirlis).
Ołówek kosmetyczny do oczu
Wynalazek . rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji ołówka z elementem samotemperującym.

06.04.1983

Pierwszeństwo: 07.04.1982 - Finlandia (nr 821233)
Orion-yhtymä Oy, Helsinki, Finlandia.
Sposób wytwarzania
roztworu pierwiastków śladowych
zawierających żelazo i selen
Przedmiotem wynalazku jest nowy sposób wytwarzania roztworów żelaza i selenu do traktowania stanów niedoboru tych pierwiastków śladowych, zwłaszcza u zwierząt i ludzi.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania
roztworów zawierających jednocześnie selen i żelazo
i polega n-} tym, że rozpuszczalny związek selenu łączy się z kompleksem żelaza-wielocukru, tak, że stosunek wagowy selenu do żelaza wynosi 10-* do 10-1.
(6 zastrzeżeń)

Ołówek charakteryzuje się tym, że w jego metalowej osłonce (7) pokrętła (2) jest zamocowany stożkowy kołpak (8) ze szczelinowym wycięciem, którego
krawędzie (8a) stanowią ostrza do temperowania
wkładu (6), przy czym pokrętło (2) w środkowej swej
części zawiera pierścieniowy występ (2a), osadzony
obrotowo w poobwodowym kanale (la) oprawki (1).
(1 zastrzeżenie)

Dział B
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
B01D

P. 240022

03.01.1983

Biuro Projektów Przemysłu Paszowego, Kraków,
Polska (Jerzy Wilczek, Jadwiga Raczyńska, Wojciech
Gawęda, Zofia Węcław).

części elementami obojętnymi chemicznie o rozwiniętej powierzchni i połączony z zespołem (2) cyrkulacji
roztworu reakcyjnego oraz z zespołem (3) dozowania
roztworu reakcyjnego.
(7 zastrzeżeń)

Sposób i urządzenie do dezodoryzacji powietrza
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia
wysokiego stopnia usuwania związków cuchnących
z powietrza. Sposób dezodoryzacji powietrza przez
absorpcję i utlenianie składników cuchnących w środowisku kwaśnym i/lub zasadowym polega na ich
utlenianiu i absorpcji w złożu utworzonym z obojętnych chemicznie elementów zwilżanych wodnym roztworem absorbentu i utleniacza.
Urządzenie do dezodoryzacji powietrza charakteryzuje się tym, że ma reakcyjny zespół kolumnowy (1)
ze zraszanym złożem (6), wypełniony w środkowej

B01D

P. 240040

03.01.1983

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Bogusław Nowicki,
Sabina Zawadzka, Anna Masiarz, Daniel Maksymiec,
Jan Siwczak, Wiktor Waleszczyk).
Sposób katalitycznego oczyszczania gazów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia kosztów oczyszczania gazów spalinowych i gazów odlotowych od toksycznych zanieczyszczeń organicznych
i tlenku węgla priaz ich dopalanie do dwutlenku
węgla i wody na katalizatorze nośnikowym.
Sposób polega na tym, że proces dopalania prowadzi się na katalizatorze zawierającym 0,005-0,05% wagowych Pt oraz dodatek metalu lub metali nieszlachetnych wybranych z grupy Ni, Cr, Pb, Co, przy
czym sumaryczna zawartość metali aktywnych na
nośniku, aktywnym tlenku glinu, Y-AljOs zawiera
się w granicach 0,01-0,1% wagowych.
>Ni
(1 zastrzeżenie)

B01D

P. 245276

22.12.1983

Pierwszeństwo: 22.12.1982 - Dania (nr 82/5666)
F.L. Smidth and Co. A/S, Kopenhaga, Dania.
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Sposób usuwania tlenków siarki i kwaśnych gazów
z gorących spalin i urządzenie do usuwania tlenków
siarki i kwaśnych gazów z gorących spalin
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania prostego sposobu półsuchego odsiarczania spalin oraz
opracowania urządzenia do jego stosowania.
Sposób usuwania tlenków siarki i kwaśnych gazów z gorących spalin polega na rozpyleniu i zawieszeniu czynnika pochłaniającego i wody, korzystnie
Ca(OH)2 zawieszonego w wodzie, w unoszącym się ku
górze, osiowo wprowadzonym strumieniu gorących spalin w dolnej części komory reakcji, w której gorący gaz
poddaje się nagłemu zmniejszeniu prędkości, usuwaniu powstającego suchego pyłu, unoszonego przez
spaliny, z górnej części komory reakcji oraz oddzielaniu pyłu od zawiesiny w oddzielnej strefie oddzielania.
Urządzenie do usuwania tlenków siarki i kwaśnych
gazów z gorących spalin zawiera komorę (1) reakcyjną mającą pionową oś, pierścieniową ścianę denną (2) opadającą ku dołowi i do środka, centralny
wlot (3) usytuowany w ścianie dennej (2), dla gorących spalin, przewody (4, 5) do doprowadzenia czynnika pochłaniającego, pyłu i wody do dolnej części
komory (1) reakcyjnej oraz wylot zawiesin, usytuowany u góry komory (1) reakcyjnej, połączony z
zespołem strącania cząstek, mającym przewód dla
wylotu pyłu połączony z przewodem dla doprowadzania pyłu. Zespół strącania cząstek zawiera zgrubny separator, cyklon (6) i 1separator drobnych cząstek, filtr elektrostatyczny (7 ).
(23 zastrzeżenia)

B01F

P. 244463

08.11.1983

Pierwszeństwo: 08.11.1982 - St. Zjedn. Am. (nr 439,671)
Conoco Inc., Ponca City, Stany Zjednoczone Ameryki (Ahmed Awaad El-Saie).
Urządzenie do łączenia różnych strumieni we wspólny
strumień, zwłaszcza szlamu węglowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji urządzenia łączącego oddzielne strumienie
płynów o różnych ciśnieniach, wydatkach i składach
w jeden strumień.
Urządzenie stanowi komora (10) o osi wzdłużnej
(14) składająca się z zasadniczo stożkowych ścian
bocznych (11), podstawy (12) i wierzchołka (19). Na
podstawie (12) jest zamontowany pierwszy wlot (13),
ustawiony w osi wzdłużnej (14). Natomiast drugi wlot
(15) jest zamontowany stycznie względem bocznej
ścianki (11), a jego oś (16) tworzy kąt ostry (0) z
płaszczyzną prostopadłą do osi (14) komory (10). Korzystnie kąt (0) wynosi 45°, jakkolwiek dopuszczalny
jest każdy inny kąt przy spełnieniu warunku, aby
wypływ był skierowany w kierunku wspólnego wylotu umieszczonego na wierzchołku (19) stożkowej
komory (10). Trzeci wlot (20) może być zamontowany
w taki sam sposób jak drugi wlot (15), ale oba wloty muszą być tak ukierunkowane, aby wytworzyć
wir o takim samym kierunku. Wlotem (13) wpływa

płyn pod niskim ciśnieniem, natomiast płyny wchodzące wlotem (15) z głównego przewodu szlamowego (43) lub ze źródła wody (32), wpływają stycznie
do wnętrza komory (10) pod wysokim ciśnieniem.
Wpadające płyny biegną po torze (41) wokół bocznej
ściany (11) formując niskociśnieniowy wir wzdłuż osi
(14), który pozwoli na przepompowanie niskociśnieniowych płynów do wlotu (13).
Urządzenie znajduje zastosowanie w kopalni przy
przenoszeniu urobionego węgla na odległość, przy
czym podłączenie osiowe lub styczne szlamu węglowego i wody do urządzenia łączącego zależy od tego, czy urządzenie pracuje na pierwszym przodku
górniczym, czy w innym miejscu. Gdy pracuje na
pierwszym przodku, to węgiel zmieszany z wodą
tworzący szlam jest doprowadzany osiowo, a woda
- stycznie. Jeśli natomiast pracuje w innym miejscu
kopalni to główny przewód szlamowy (43) jest doprowadzony stycznie do komory (10). Urządzenie dopuszcza zmiany stężenia, ciśnienia i prędkości doprowadzanych do urządzenia płynów tak długo jak ciśnienie na stycznych wlotach (15, 20) przewyższa ciśnienie
w osiowym wlocie (13).
(9 zastrzeżeń)

B02C

P. 243627 T

02.09.1983

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Remontowe Energetyki „Lubliniec" Lubliniec, Polska (Wacław Mokosa,
Alojzy Brzezina, Henryk Urzynicok).
Pierścień miażdżący
Celem wynalazku jest opracowanie takiej konstrukcji pierścienia miażdżącego do młyna węglowego, aby
istniała możliwość wymiany zużytej bieżni pierścienia. Pierścień składa się z korpusu (1) pierścienia z
wyprofilowanym gniazdem, w którym osadzona jest
wymienna bieżnia (2) pierścienia zaciskana w korpusie (1) pierścieniem rozporowym (3) z możliwością regulacji siły docisku elementem rozporowym (4). Bieżnię (2) stanowi spiralnie zwinięta taśma stalowa.
Kształt bieżni odwzorowuje gniazdo korpusu (1).
(3 zastrzeżenia)

»
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B05B

P.24I464

08.11.1983

Pierwszeństwo: 08.11.1982 - S t . Zjedn. Am. (nr 439,670).
Conoco Inc., Ponca City, Stany Zjednoczone Ameryki (Jeffrey L. Beck, Ahmed Awaad El-Saie).
Układ do wielopunktowego wtryskiwania, zwłaszcza
szlamu węglowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu charakteryzującego się ułatwionym umiejscawianiem wtrysku szlamu do rurociągu w stosunku
do znanych rozwiązań.
Układ charakteryzuje się tym, że wszystkie punkty
wtrysku zostały szeregowo połączone z głównym przewodem szlamowym, a średnica głównego przewodu
szlamowego jest taka sama w całej kopalni. Układ
zawiera źródło wody (10) połączone z pierwszym
przodkiem (14) kopalni, złączonym z kolei z głównym przewodem szlamowym (17), przy czym pomiędzy źródłem wody (10), a głównym przewodem szlamowym (17) umieszczony jest sterowany zawór obejściowy (43). Natomiast w miejscu obsługującym każdy
następny przodek kopalni znajduje się złącze wirowe (18) mające wlot (19) i wylot (20) wysokiego ciśnienia, wylot niskiego ciśnienia (21) i wlot szlamu
(22), przy czym ten ostatni może pracować pod wysokim lub pod niskim ciśnieniem. Wylot wysokiego
ciśnienia (20) jest połączony z następną częścią głównego przewodu szlamowego. (17). Wylot niskiego ciśnienia (21) zawiera głównie wodę i jest połączony
poprzez zawór odcinający (23) z wlotem (24) pompy
wspomagającej (25). Wylot (26) pompy wspomagającej (25) jest połączony przewodem (13a) z drugim
punktem wtryskowym (27), który z kolei jest połączony przewodem szlamowym (15a) zawierającym zawór odcinający (28) z wlotem (22) komory wirowej
(18). Wzdłuż głównego przewodu szlamowego (17) są
zamontowane dodatkowe pompy wspomagające (31).
Główny przewód szlamowy (17) transportuje szlam
na powierzchnię.

B21C
B24B

P. 243629 T

02.09.198i

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
Gliwice, Polska (Tadeusz Prajsnar, Roman Wusatowski).
Sposób szlifowania walcówki i drutu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania drutu
szlifowanego o bardzo dużej długości.
Sposób szlifowania walcówki i drutu, polega na
tym, że wychodząc z wsadu w kręgach dokonuje się
po rozwinięciu przeciągania wsadowego materiału posobnie przez ciągadło i między czołowymi płaszczyznami szlifierskich tarcz oraz ponownego formowania
oszlifowanego materiału w kręgi, przy czym szlifierskie tarcze atakują szlifowany materiał ściernie
ruchem wirowym złożonym z obrotów tarcz wokół
własnych osi i równocześnie wokół osi liniowego
przepływu materiału.
(8 zastrzeżeń)
B21C

P.243631 T

05.09.198$

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszicaj
Gliwice, Polska (Tadeusz.Prajsnar, Roman Wusatowski).
Sposób wytwarzania wyrobów odkształconych
na zimno o dużej prostości
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
wyrobów odkształcanych na zimno o dużej prostości
wykonania w tym rur, prętów, pasów i kształtowników.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia cyklu
technologicznego wykonania wyrobu, wyeliminowania
skręcania wyrobu w trakcie odkształcania i tuż po
jego zakończeniu oraz zmniejszenia skłonności wyrobu do pęknięć naprężeniowych.
Sposób polega na tym, że w trakcie ciągnienia, walcowania lub walcowania z ciągnieniem stosuje się poprzeczne prostowanie odkształcanego materiału rolką
w strefie jego wyjścia z odkształcającego narzędzia,
przy czym w trakcie tego prostowania materiał poddawany jest wzdłużnemu osiowemu rozciąganiu.
(4 zastrzeżenia)
B21C

P.243632 T

05.09.1983

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
Gliwice, Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, Gliwice, Polska (Ryszard Grzyb, Joachim Jońca, Stanisław Kajzer, Zbigniew Misiołek, Roman Wusatowski).
Sposób ciągłego wytwarzania wyrobów wydłużonych

W celu zapewnienia właściwej prędkości w układzie stosuje się samosterujący regulator (33), (może
być to także komputer), który ma co najmniej jeden
przepływomierz (34). Przepływomierz (34) mierzy
prędkość w głównym przewodzie szlamowym (17) w
miejscu pomiędzy pierwszym a drugim punktem
wtryskowym (14) i (27), i przesyła informację przy
pomocy środków (37) do regulatora samosterująceg»
(33). Densytometr (36) połączony z przewodem szlamowym (17) łączy swój wylot przy pomocy środków (391
z wlotem regulatora samosterującego (33). Wylot regulatora (33) połączony jest przy pomocy środków (401
z zaworem sterującym (43).
Rozwiązanie według wynalazku znajduje zastosowanie przy transporcie węgla lub innych materiałów z
przodków kopalni do miejsca składowania lub do
miejsca, w którym węgiel można wywieźć na powierzchnię.
.
(6 zastrzeżeń)

Przedmiotem wynalazku jest sposób ciągłego wytwarzania wyrobów wydłużonych o różnych kształtach poprzecznych zwłaszcza z metali, stosowany w
przemyśle przetwórczym stali i metali nieżelaznych.
Sposób ciągłego wytwarzania wyrobów wydłużonych o różnych kształtach poprzecznych polegający
na ciągłym przepychaniu materiału za pomocą elementów pchających w kierunku matrycy charakteryzuje się tym, że materiał pchany jest w sposób
ciągły tak, że opływa matrycę z zewnątrz rozdzielając się na dwie lub więcej strugi, przy czym wypływający materiał kształtowany jest w gotowe wyroby przez wykroje powstałe na styku zewnętrznych
powierzchni matrycy i powierzchni elementów pchających.
(2 zastrzeżenia)
B21D

P.240205 T

18.01.1983

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego im.
A. Micała, Rzeszów, Polska (Bogusław Maděra, Zdzisław Birecki).
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Sposób wykonywania sit litych o bardzo małych
oczkach oraz urządzenie do ich wykonania
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia
pracochłonności wykonania sit i otrzymania otwór ków w sitach litych dokładnie według złożonych parametrów. Sposób według wynalazku polega na wstępnym nagniataniu wgłębień tłocznikiem z szeregiem
stempelków o kształcie ostrosłupa o podstawie kwadratu, sześciokąta i/lub trójkąta i wygniecenfê nadmiaru materiału ponad przeciwległą powierzchnię
blachy w otwory matrycy, tworząc niewielkie wypukłości, które następnie usuwa się poprzez szlifowanie płaskie, a tak utworzone otworki poddaje się tłoczeniu kalibrującemu szeregiem stempelków o kształcie stożka, a minimalne wypływki usuwa się również
szlifowaniem płaskim.
Urządzenie do wykonywania sit litych o bardzo
małych oczkach ma stempel o czołowej części nagniatającej z szeregiem stempli (1) o kształcie ostrosłupa
foremnego. Do operacji kalibrowania służy stempel
z szeregiem stempelków (6) o średnicy 0, zakończonych stożkiem.
Matryca (2) urządzenia ma szereg otworów współbieżnych ze stemplami (1 i 6).
(3 zastrzeżenia)

skany jest w swe położenie sprężynami (58). Zamknięcie obrotowe wskutek otworu przepływowego
(10) prostopadłego do osi obrotu może być wbudowane również sztywno między dwie części urządzenia z obustronnym stałym odstępem. (13 zastrzeżeń)

B23B

F.243660 T

07.09.1983

Centrum
Badawczo-Konstrukcyjne
Obrabiarek,
Pruszków, Polska (Ireneusz Piotrowski, Jerzy Olszewski, Zenon Dudek).
Głowica rewolwerowa

B22D

P. 245248

21.12.1983

Pierwszeństwo: 11.01.1983 - Szwajcaria (nr 123/83-9)
Stopinc Aktiengesellschaft, Baar, Szwajcaria.
Zamknięcie obrotowe dla materiałów stopionych,
zwłaszcza ciekłych metali
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
zamknięcia szczelnego w długich okresach czasu pracy pomimo wpływu temperatury, łatwo otwierającego
lub zamykającego się i którego wlot i wylot są
względnie scalone.
Zamknięcie ma stożek zamykający, który ułożyskowany jest obrotowo w statorze (8). W pozycji otwartej zamknięcia obrotowego materiał stopiony przepływa przez otwór przepływowy (10). Celem przedłużenia okresu pracy lub zmniejszenia wpływu rozszerzalności cieplnej zamknięcia lub ich kompensrcji i
tym samym wyeliminowania zakleszczania, pomiędzy
stożkiem (7) i napędem i jego elementami (40, 46)
usytuowano sprzęgło (31). Sprzęgło to ma konstrukcję pozwalającą na przenoszenie momentów oraz
przemieszczeń równoległości lub przesunięć kątowych
osi stożka (7) w stosunku do napędu. Stożek (7) wci-

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
głowicy rewolwerowej spełniającej dwie funkcje: głowicy wahliwej wiercąco-gwintującej i urządzenia do
gładkiego odcinania.
Głowica rewolwerowa z obrotowymi wrzecionami,
zwłaszcza dla automatów tokarskich wzdłużnych
krzywkowych lub bezkrzywkowych sterowanych
elektrycznie, elektronicznie lub numerycznie składa
się z następujących mechanizmów: bębna głowicy
(1), mechanizmu przeniesienia napędu ruchu obrotowego (2) na wrzeciona głowicy, mechanizmu wysuwu (3) wrzecion, mechanizmu przełączania głowicy
(4) realizującego ruch podziałowy bębna z wrzecionami oraz jego luzowanie i zaciskanie w każdej z
4-ch pozycji kątowych.
(5 zastrzeżeń)
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B23C

P. 243658 T

Centrum
Badawczo-Konstrukcyjne
Pruszków, Polska (Adam Dzierżkowski).

07.09.1983

Obrabiarek.

B23C
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P. 243662 T

07.09.1983

Centrum
Badawczo-Konstrukcyjne
Obrabiarek
Pruszków, Polska (Adam Dzierżkowski).

Urządzenie przeciwdziałające zwisowi konsoli

Napęd pionowy konsoli frezarki

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia, w którym istnieje możliwość regulacji.
Urządzenie
przeciwdziałające
zwisowi
konsoli,
zwłaszcza frezarki, ma dodatkową śrubę (15), której
nakrętka (13) umieszczona jest w konsoli (4) i sprzężona z nakrętką (9) zasadniczej przekładni śrubowo-tocznej. Śruba (15) zamocowana jest w podstawie
(11) sprężyście osiowo, z możliwością niewielkiego
obrotu, dla umożliwienia wywołania odpowiedniej siły osiowej na pakiecie sprężyn talerzowych (19).
(2 zastrzeżenia)

Przedmiotem wynalazku jest napęd pionowy konsoli frezarki, w szczególności frezarki narzędziowej.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania dogodnego dostępu do paska zębatego przekładni.
Napęd pionowy konsoli frezarki od silnika prądu
stałego poprzez przekładnię pasową zębatą ma koła
pasowe zębate (1) i (2) oraz łączący je pasek zębaty
(3) umieszczone u góry konsoli (4). Koło pasowe zębate (2) osadzone jest na tulei (7) zaopatrzonej w dolnej
części w nakrętkę (9) przekładni śrubowo-tocznej, której śruba (10) zamocowana jest nieruchomo w podstawie (11) frezarki.
(1 zastrzeżenie)

B23C

P.243661 T

07.09.1983

Centrum
Badawczo-Konstrukcyjne
Obrabiarek,
Pruszków, Polska (Adam Dzierżkowski).
Wrzeciennik frezarski
Przedmiotem wynalazku jest wrzeciennik frezarski
przesuwny po prowadnicach równolegle do osi wrzeciona.
Wrzeciennik ma w korpusie głównym (1) umieszczone obrotowo wrzeciono robocze (2) oraz obrotowoprzesuwnie wałek (3) z kołami zębatymi (6) i '7), a na
górnej płaszczyźnie (8) umieszczona jest jedna z trzech
typów skrzynek napędowych. Każda z tych skrzynek
napędowych wyposażona jest w koło zębate (15) zazębione stale z kołem (7) na wałku (3). (5 zastrzeżeń)

B23K

P. 239785

24.12.1982

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Czesław
Królikowski, Ryszard Namyślak, Ryszard Niewiedział,
Jerzy Siwieć).
Palnik plazmowy prądu stałego
z łukiem wewnętrznym
Wynalazek
rozwiązuje zagadnienie opracowania
palnika o dużej trwałości i dużej pewności działania
dyszy.
Palnik charakteryzuje się tym, że anoda-dysza (1)
jest zamontowana na stałe w korpusie (2) palnika
i ma na zewnętrznej stronie nacięty drobnozwojowy
gwint (8), przy czym grubość ścianki anody-dyszy (1)
jest większa od średnicy przelotowego otworu (9),
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a ponadto powierzchnia czołowa zawirowywacza (7)
jest styczna do linii śrubowej.
Palnik przeznaczony jest do cięcia trudnotopliwych
materiałów, nieprzewodzących prąd elektryczny.
(1 zastrzeżenie)

B23K

P. 239794

28.12.1982

Akademia Gdańska im. Lenina, Gdańsk, Polska
(Bogusław Lewandowski, Wiktor Borcuch, Krzysztof
Jarzęcki).
Sposób automatycznego, dwustronnego spawania
tukiem krytym złączy doczołowych,
zwłaszcza długich
Zadaniem podlegającym rozwiązaniu jest zwiększenie tolerancji odstępu międzybrzegowego.
W sposobie według wynalazku w pierwszej kolejności układa się spoinę na jednej stronie złącza (1)
elektrodami taśmowymi (3), po czym po odwróceniu
złącza (1), jego drugą stronę wypełnia się stopiwem
z drutu elektrodowego. Połączenia blach cienkich wykonuje się pojedynczą elektrodą taśmową (3), ustawiając ją poprzecznie do osi wzdłużnej złącza (1), zaś
blach o większej grubości dwiema elektrodami taśmowymi (3), ustawionymi symetrycznie względem osi
wzdłużnej złącza (1).
(3 zastrzeżenia)

B23K

P. 239805

Instytut Techniki Cieplnej,
Sęk, Krzysztof Jakubowski).

wynalazku, charakteryzuje się tym, że na odcinku (A)
przeznaczonym do zgrzewania wybuchowego prędkość
detonacji (D) materiału wybuchowego (3) oraz rzut
(Vk') prędkości (Vk) punktu kolizji (k> materiału nastrzeliwanego (1) i podłoża (2) na kierunek prędkości
detonację (D) mają zwroty przeciwne. (1 zastrzeżenie)

B23K

P.239813

27.12.1982

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Marian Bal, Jerzy Haduch, Wojciech Kalczyński, Stanisław Stożkowski).
Uchwyt spawalniczy do spawania podwodnego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
uchwytu, zapewniającego całkowite usunięcie wody
z miejsca spawania.
Uchwyt spawalniczy do spawania podwodnego ma
korpus zbudowany z dwóch usytuowanych współśrodkowo cylindrów (1 i 2) z jednego końca zamkniętych, a z drugiego końca zakończonych osłonami
kształtowymi, zewnętrzną (3) i wewnętrzną (4). Przestrzeń pomiędzy cylindrami (1 i 2) jest połączona
z wodnym układem zasilania, zaś pomiędzy nią i osłonami kształtowymi (3 i 4) jest zabudowana kierownica wody (5). W osi korpusu jest osadzona rurka
prądowa (6), będąca zarazem prowadnicą drutu spawalniczego, usytuowana w osi kanału (7).
Osłona kształtowa zewnętrzna (3) jest osadzona
przesuwnie - osiowo względem osłony wewnętrznej
(4), zaś do korpusu jest zamocowany prowadnik (8)
służący do utrzymywania uchwytu spawalniczego w
zadanej odległości od łączonych elementów. W kanale
(7) jest wbudowany wymiennik ciepła (9), zaś w
przestrzeni wodnej jest wbudowany grzejnik (10), natomiast korpus uchwytu i osłona kształtowa zewnętrzna (3) są pokryte termiczną powłoką izolacyjną (11).
(1 zastrzeżenie)

27.12.1982
Łódź, Polska

(Witold

Sposób wybuchowego zgrzewania materiałów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu ułatwiającego zgrzewanie materiałów, zapewniającego wysoką jakość połączenia.
Sposób wybuchowego zgrzewania materiałów polegający na ustawieniu wstępnego kąta między powierzchniami przeznaczonymi do zgrzewania, według
B32K

P.240025

03.01.1983

Przedsiębiorstwo Projektowo-Technologiczne Przemysłu Taboru Kolejowego „TASKOPROJEKT", Poznań, Polska (Romuald Jurdziak).
Przyrząd montażowo-spawalniczy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
przyrządu pozwalającego na jednoczesne ustalanie,
szczepianie i spawanie wielu elementów względem
różnych powierzchni bazowych, zmieniających położenie względem siebie.
Przyrząd montażowo-spawalniczy zbudowany jest
ź dwóch korpusów ustalonych kątowo i połączonych
rozporowo śrubą i nakrętką.
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Każdy z korpusów wyposażony jest w osadzone
wahliwie, za pomocą osi (6), dwa ramiona (7) symetryzowane względem korpusów oporami (13), a ściągane i rozchylane śrubami rzymskimi z obrotowymi
nakrętkami (12). Elementami bezpośrednio ustalającymi elementy spawane są kołki (8) i listwy.
(1 zastrzeżenie)

B23K

P.240030
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Transformator według wynalazku zawiera uzwojenie pierwotne złożone z dwóch jednakowych grup cewek (1, 2), z których jedna grupa cewek (1) umieszczona jest w pobliżu uzwojenia wtórnego (4), a druga
grupa cewek (2) rozdzielona jest dodatkową cewką (3)
połączoną z pierwszą grupą cewek (1). Cewki w grupach (1, 2) połączone są ze sobą szeregowo oraz odpowiednio z biegunami (6, 7) przełącznika. Przełącznik (5) połączony jest z końcami dodatkowej cewki
(3), a także z drugą grupą cewek (2). (1 zastrzeżenie)

04.01.1983

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska
(Paweł Bińczak, Jan Pasternak).
Elektroda otulona
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiej elektrody, która ułatwiłaby wykonywanie spoin
w miejscach trudno dostępnych, bez konieczności wykonywania elektrodą dodatkowych ruchów poprzecznych oraz bez konieczności zmiany kąta ustawienia
elektrody.
Elektroda składa się z metalowego rdzenia (1), naniesionej na niego otuliny (2) oraz nawiniętego na
otulinę (2) drutu (3). Drut (3) nawinięty jest po linii
śrubowej, przy czym w uchwytowej części (5) elektrody połączony jest on z rdzeniem (1).
"■
(1 zastrzeżenie)

B23Q

P. 238917

06.11.1982

Stanisław Wszołek, Gorlice, Polska (Stanisław Wszołek).
Trzpień samocentrujący
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
trzpienia samocentrującego do mocowania i obróbki
przedmiotów z otworem nieprzelotowym, gdy bazami
obróbkowymi są walcowa powierzchnia otworu nieprzelotowego oraz zewnętrzna powierzchnia czołowa
przedmiotu obrabianego.
Trzpień samocentrujący charakteryzuje się tym, że
ma kołki oporowe (4) osadzone czołowo w kołnierzu
gwintowanym (2) korpusu (1) i przechodzące przez
wycięcia w kołnierzu tulejki rozprężnej (6), stanowiące zewnętrzną czołową bazę oporową dla przedmiotu
obrabianego (9) i równocześnie zabezpieczające tulejkę
rozprężną (6) przed obrotem podczas obróbki przedmiotu (9). Nakrętka nakręcona na kołnierz (2) trzpienia (1) obejmuje kołnierz tulejki rozprężnej (6) i osłania jego wycięcia oraz kołki oporowe (4).
(1 zastrzeżenie)

B23K
H01F

P.246364

22.02.1984

Feliks Szymkowiak, Gostyń Poznański, Polska (Feliks Szymkowiak).
Transformator spawalniczy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania
mechanicznej i skomplikowanej regulacji prądu spawania.

B23Q

P. 240149

12.01.1983

Jarocińska Fabryka Obrabiarek „Ponar-Jafo", Jarocin, Polska (Zdzisław Regulski).
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Sposób i przyrząd
do dokładnego ustawiania zderzaków sterowniczych
w listwach zderzakowych obrabiarek
ze sterowaniem zderzakowym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu i konstrukcji przyrządu, umożliwiających
szybkie i dokładne ustawienie zderzaków sterowniczych w listwach zderzakowych obrabiarek.
Ustawienia zderzaka dokonuje się obserwując wskazania czujnika, którego końcówka pomiarowa dotyka
części roboczej zderzaka sterowniczego.
Podstawa (1) przyrządu ma, zaopatrzony w zaciski,
występ umożliwiający zamocowanie go w kanałku
listwy zderzakowej. Na słup (3) utwierdzony w podstawie (1) nasunięty jest uchwyt czujnika (4). W jego
otworze umieszczony jest czujnik, którego końcówka
pomiarowa dotyka części roboczej zderzaka sterowniczego.
(3 zastrzeżenia)

B23Q

P. 243659 T

07.09.1983

wywołuje znaczną siłę na wałek (3) z tarczą narzędziową (1). Uzyskane jest duże przełożenie dźwigni (5)
przy niewielkim rozstawie osi dzięki zastosowaniu
mimosrodowych czopów połączonych na stałe z dźwignią na łożyskach igiełkowych w korpusie głowicy.
(3 zastrzeżenia)

B26F

P. 240163

14.01.1983

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy
Mierzejewski, Henryk Mierzejewski).
Perforator filier włókienniczych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
trwałej konstrukcji perforatora, zapewniającej powtarzalność trajektorii narzędzi.
W perforatorze według wynalazku głowica narzędziowa pozycjonowana względem wykonywanej filiery przez układ sterowania numerycznego wyposażona
jest w element napędowy (6) obracający przez przekładnię ślimakową (7) zespół kół zębatych (8) sprzężonych z mimośrodami (9). Czopy mimośrodów (9)
poprzez łączniki, pomiędzy którymi zamocowane są
nakrętki różnicowe (11), połączone są z oprawkami
narzędzi (10) wykonującymi na przemian ruch posuwisto-zwrotny po trajektoriach zbliżonych do łuków
stycznych do siebie w miejscu nakłucia, wymuszanych przez układ sprężyn płaskich usztywnionych
w części środkowej. Sprężyny są przymocowane z jednej strony do oprawek narzędzi (10), a z drugiej ■do suportu przy czym co najmniej jedno narządzie
zakończone jest stożkowym przebijakiem, wstępnie
nakłuwającym materiał, a drugie zakończone jest kalibrownikiem, przebijającym otwór na wylot.
(1 zastrzeżenie)

Centrum
Badawczo-Konstrukcyjne
Obrabiarek,
Pruszków, Polska (Marian Niedbała, Jerzy Rozegnal,
Andrzej Pakuła).
Głowica wielonarzędziowa
Przedmiotem wynalazku jest głowica wielonarzędziowa napędzana i zaciskana za pomocą jednego silnika elektrycznego.
Głowica wielonarzędziowa napędzana silnikiem małej mocy i zaciskana dużą siłą ma nakrętkę (42) osadzoną na gwincie wałka (41), która w zależności od
kierunku obrotu pełni rolę elementu zaciskającego
sprzęgło lub naciskającego na dźwignię (5). Dźwignia
(5) waha się wokół osi łożysk o dużym przełożeniu
co przy niewielkiej sile wywołanej ruchem nakrętki

B28C

P. 244788 T

25.11.1983

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P-244789
Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet-Gdańsk", Gdańsk, Polska (Wiesław Sipowicz).
Mieszalnik dodatków i wody zarobowej
w układzie samoczynnego dozowani»
dodatków do betonu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostej, taniej i lekkiej konstrukcji, umożliwiającej
oszczędne i ekonomiczne sterowanie zużyciem kosztownych dodatków.
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Mieszalnik według wynalazku ma kształt płaskiej,
walcowej puszki (1), która ma wysokość około dwukrotnie mniejszą od średnicy. U góry puszka (1) ma
wierzch (2), a u dołu spód (3). Do puszki (1) są zamocowane trzy króćce (5-7) dopływu wody, doprowadzania dodatków oraz odprowadzania roztworu.
Króciec (5) jest osadzony w pobocznicy (4) tuż pod
wierzchem (3), a króciec (6) w wierzchu (2) przy
obrzeżu i na przeciwko króćca (5). Natomiast króciec
(7) zamocowany jest w spodzie, przy obrzeżu, pod
wlotem króćca (5).
Wewnątrz puszki (1) są zamocowane trzy kierownice (8 i 11) oraz prowadnica (10). Kierownica (8), rozdzielająca strugę wprowadzanej wody, ma kształt odcinka walca z ostrzem. Pod kierownicą (8) zamocowany jest kołnierz (10) - prowadnica rozdzielonych
srug wody. W pobliżu środka puszki (1), na wprost
wlotu króćca (6), jest zamocowana do dna (3) puszki
(1) kierownica (11) - ostroga rozdzielająca i zawracająca strugę dodatków.
(1 zastrzeżenie)
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poprzez perystaltyczną pompę (7) z mieszalnikiem (8).
zamocowanym na mieszarce (4). Woda znajduje się
w pojemniku (9), ustawionym obok mieszarki (4), połączonym także z mieszalnikiem (8). Beczka (11) z dodatkami jest ustawiona na wózku (10), usytuowanym
na najniższej kondygnacji, i jest ona połączona poprzez wirową pompę (13) z pojemnikiem (5). Pionowy
wylotowy przewód (15) mieszarki (4) jest doprowadzony z góry do najniżej położonej kondygnacji.
Elektryczny układ sterowania zawiera pulpit (17)
zamieszczony w kabinie (16) na najwyższej kondygnacji, wyposażony w mikroprocesor. Ten ostatni jest
odpowiednio połączony z czujnikami i członami wykonawczymi (18-20).
(1 zastrzeżenie)

B29C
B29B

P.243654 T

05.09.1983

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń
Chemicznych „Metalchem", Toruń, Polska (Bogusław
Kościelecki, Zbigniew Kociński, Ryszard Szczuka, Jan
Pieszczek).
Urządzenie do aglomeracji odpadów
tworzyw termoplastycznych

B28C
G01G

P.244789 T

25.11.1983

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet-Gdanslť', Gdańsk, Polska (Wiesław Sipowicz).
Układ samoczynnego dozowania dodatków do betonu

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie udoskonalenia
urządzenia do aglomeracji zanieczyszczonych lub
czystych odpadów tworzyw termoplastycznych.
Urządzenie ma osiowo symetryczny zbiornik (2) osadzony na konstrukcji wsporczej (1). Wewnątrz zbiornika (2) umieszczony jest kosz osłaniający (3) zbudowany w formie wieloboku otwartego od góry. Ścianki
boczne kosza (3) od dołu osłonięte są wymiennymi
płytami, a dno i ścianki boczne powyżej płyt mają
otwory osłonięte wymiennymi wkładkami.
W dolnej części zbiornika (2) znajduje się wirująca
tarcza (7), połączona z tuleją napędową (8). Tuleja (8)
ułożyskowana jest na nieruchomym wale (9) za pomocą układu trzech łożysk tocznych smarowanych
mgłą olejową. Na tarczy (7) umocowane są dwie belki
nożowe (ID, w obrysie których znajdują się noże
ruchome (12).
(6 zastrzeżeń)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
uniwersalnej, prostej i zwartej konstrukcji układu
samoczynnego dozowania dodatków do betonu.
Układ charakteryzuje się tym, że ma na najwyższej
kondygnacji usytuowany ważący pojemnik (1) cementu, zaopatrzony w podukład (2) odczytu dozy cementu. Pionowo, poniżej, na środkowej kondygnacji jest
ustawiona mieszarka (4). Bezpośrednio przy niej zamocowany jest pojemnik (5) z dodatkiem, połączony

B29H

P. 243081

18.07.1983

Pierwszeństwo: 17.07.1982 - W. Brytania (nr 8220782)
Britisch Gas Corporation, Londyn, Rubber and
Plastics Research Association of Great Britain,
Shrewsbury, Wielka Brytania (Robert W. Cox, Derek
A. Jones, David Hands).
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Urządzenie do cieplnej obróbki materiałów

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
urządzenia nadającego się zwłaszcza w wulkanizacji
materiałów podobnych do gumy oraz w cieplnym
kształtowaniu materiałów plastycznych.
Urządzenie do cieplnej obróbki materiałów, wyrobów, zawiera metalowy zespół do przenoszenia ciepła
bezpośrednio do wyrobu, albo do formy zawierającej
wyrób, przy czym zespół do przenoszenia ciepła zawiera kilka oddzielnych części (24) połączonych ze
ze sobą na stałe albo rozłącznie, z których każda
część (24) zawiera przejście (20) do rozprowadzania
gazu, które to przejścia razem tworzą zamkniętą pętle
drogi dla pobierania gorącego nieskraplającego się
gazu ze źródła gorącego gazu i spowodowania krążenia gazu w zespole, zaś jedno lub więcej przejść do
przenoszenia ciepła utworzone w samym zespole do
przenoszenia ciepła, albo pomiędzy zespołem do przenoszenia ciepła i formą, jest połączone z zamkniętą
pętlą drogi w zespole do przenoszenia ciepła w ten
sposób, żeby otrzymać z niej gorący gaz i prowadzić
go do wydmuchowego wylotu do atmosfery.
(12 zastrzeżeń)

w oprawie (5) uszczelnienia, w której osadzony jest
pierścień uszczelniający (6). Oprawa (5) połączona jest
z obudową (1) przekładni za pomocą elementu sprężystego (3). Element sprężysty (3) jest zamocowany
za pomocą opasek zaciskowych (2), a łożysko (4) może być tłoczne lub ślizgowe.
(5 zastrzeżeń)
B60T

P. 244760

25.11.1983

Pierwszeństwo: 29.12.1982 - Węgry (nr 4207/82)
Magyar Vagón - és Gépgyár, Györ, Węgry (Dezso
Kadocsa).
Zespół uszczelniający wału pośredniego
podwozia tandemowego pojazdu mechanicznego
Celem wynalazku jest opracowanie zespołu uszczelniającego, który zapewniłby możliwość regulacji
wału pośredniego.
Zespół ma na wale pośrednim (7) umieszczone łożysko (4). Zewnętrzna osłona łożyska osadzona jest

08.10.1981

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Marian Fabrycy,
Jan Winiecki).
Urządzenie pneumatyczne przeciwdziałające poślizgowi
w czasie hamowania samochodu
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie pneumatyczne przeciwdziałające poślizgowi w czasie hamowania samochodu mające zastosowanie przede wszystkim w samochodach z podciśnieniowym wspomaganiem hamulców. Urządzenie pneumatyczne charakteryzuje się tym, że pulsacyjne hamowanie jest wymuszone specjalnym układem (8), włączonym pomiędzy kolektor ssący (2) silnika (1), a siłownik (5) układu wspomagania.
Urządzenie ma zawór trzydrogowy (3) sterowany
elektromagnesem (4), który jest włączony w obwód
przerzutnika astabilnego (6) i zasilany za pośrednictwem włącznika (7) świateł stop.
(1 zastrzeżenie)

B65B
B60K

P.233372

P.240126

11.01.1983

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Pakujących,
Poznań, Polska (Jerzy Torz, Bernard Stępień).
Urządzenie do nakładania zakrywek
w zamykarce pojemników
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie
skutecznego
i niezawodnego nakładania zakrywek w zamykarce
pojemników.
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Urządzenie do nakładania zakrywek na kubki ma
magazyn zakrywek oraz pionową prowadnicę w postaci dwóch kolumn (2) z umieszczonym na nich suwakiem (8), w którym jest ułożyskowana para wahliwych wałów (9, 10), zaopatrzonych odpowiednio w
chwytak ssawny (13) oraz znakownik (14). Na wałach
(9, 10) są umocowane koła zębate (15, 16), które są
wzajemnie sprzężone za pośrednictwem pary pośrednich kół zębatych (17, 18) ułożyskowanych w suwaku
(8). Jedno z tych kół pośrednich jest sprzężone z wycinkiem (19) koła zębatego, ułożyskowanym w suwaku (8) i mającym prowadnik w postaci rolki tocznej
(21), która jest zagłębiona w rowkowej krzywce (22),
utworzonej w płycie kierującej (3). Dolna część suwaka (8) jest połączona za pośrednictwem cięgła (23),
łącznika (26) i wahliwej dźwigni (27) z tloczyskiem
(24) napędowego siłownika pneumatycznego (25).
(4 zastrzeżenia)
B65B

P.244582

16.11.1983

Pierwszeństwo: 18.11.1982 - St. Zjedn. Am. (nr 442813)
Sanford Redmond, Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Ameryki (Sanford Redmond, Walter A. Mainberger).

B65D

B65D

P.240069

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
lec", Mielec, Polska (Wojciech Lach).

11.01.1983

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Pakujących,
Poznań, Polska (Bernard Stępień).

Opokawanie dozujące dla płynnej substancji
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji opakowania, w którym jedną lub więcej warstw stosunkowo silnego materiału można byłoby przerwać dla
otwarcia używając tylko jednej ręki.
Dotujące opakowanie zawiera względnie sztywny,
zasadniczo płaski bok (12) i podatny bok (18), przymocowany po jednej stronie płaskiego boku (12), tworzący woreczek (22) dla pomieszczenia płynnej substancji. Płaski bok (12) ma linię załamania (24)
o uprzednio ustalonej długości, a także zespół (26, 28)
zwiększania naprężenia boku (12) wzdłuż co najmniej
części linii załamania (24), dostosowany do działania
przy zginaniu płaskiego boku (12) w kształt „V" wokół osi biegnącej wzdłuż linii załamania (24). Ramiona „V" obejmują podatny bok (18) i woreczek (22),
a linia załamania (24) pęka w miejscu zwiększenia
naprężenia dostatecznego dla wytwarzania co najmniej jednego otworu, poprzez który płynna substancja wypływa ukierunkowanym strumieniem.
(21 zastrzeżeń)

P.240128

Króciec wylotowy dozownika
produktów pastowatych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji króćca wylotowego w dozowniku produktów pastowatych.
Króciec wylotowy składa się z dwóch połączonych
teleskopowo, wzajemnie uszczelnionych cylindrów
(4, 8), spośród których nieruchomy, wewnętrzny cylinder (4) jest od góry zamknięty i połączony za pomocą kanału (5) z dozownikiem (7). Przesuwny, zewnętrzny cylinder (8) tworzy przedłużenie cylindra
(4) i jest napędzany pneumatycznym siłownikiem (13).
Króciec jest wyposażony w urządzenie do przerywania wypływu produktu, które ma postać pary stałych
sektorowych przysłon (15, 16), umocowanych na czołowych wylotach obu cylindrów (4, 8), przy czym
okna jednej przysłony są przemieszczone
kątowo
względem okien drugiej przysłony.
(2 zastrzeżenia)

05.01.1983
„PZL-Mie-

Zbiornik z dozownikiem na ciecz,
zwłaszcza na ciekłe środki myjące
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji zbiornika, zwłaszcza na ciekłe środki myjące, którego użytkowanie odbywałoby "się w sposób
półautomatyczny. Wynalazek charakteryzuje się tym,
że zbiornik (1) połączony jest z korpusem (4) dozownika (5) wewnątrz którego znajduje się komora jednorazowej dawki cieczy (6), o objętości regulowanej
wkręcaną przegrodą (7), połączoną otworami (8) z przestrzenią zbiornika (1). Mechanizm dozujący
składa
się z zaworu (9), którego trzon znajduje się w otworze tulejki (10), przez którą przechodzą przelotowe
otwory (11), wyprowadzone na zewnątrz dozownika
(5). Na tulejce (10) osadzona jest sprężyna (12), a do
końca trzonu zaworu (9) przymocowana jest końcówka
(13), skierowana ku dołowi otworem wypływowym,
której część w kształcie tulejki styka się ze spręiyną (12).
(1 zastrzeżenie)

B65G
E04H

P.238567

08.10.1982

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska
(Andrzej Włodarski, Andrzej Mickiewicz, Jerzy Buława).
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Dno aktywne do odbioru materiału drobnoziarnistego
s silosu
Przedmiotem wynalazku jest dno aktywne do odbioru materiału drobnoziarnistego z silosu, przeznaczone do stosowania, zwłaszcza tam gdzie odbieranym
z silosu materiałem pylistym lub zawierającym pył
napełnia się pojemniki służące do przewozu i przechowywania materiału.

Układ zawiera tłokową pompę powietrzną (1) oraz
tłokowy siłownik pneumatyczny (2), których cylindry
(3 i 4) mieszczą parę tłoków (5, 6) złączonych wspólnym tłoczyskiem (7). Czynne komory (A) cylindrów
(3, 4) są połączone z zaworem rozdzielczym (10), który
doprowadza sprężone powietrze i jest sterowany zaworem pilotowym (11), uruchamianym krzywką (12)
programatora. Bierna komora (B) cylindra (3) jest połączona ze ssawką chwytną (14), służącą do kolejnego
pobierania i przenoszenia zakrywek (15), natomiast
bierna komora (B) cylindra (4) ma stałe połączenie
z atmosferą.
(1 zastrzeżenie)

B65G

P.244497

10.11.1983

Pierwszeństwo: 10.11.1982 - W. Brytania (nr 8232119)
Anderson Strathclyde PLC, Glasgow, Wielka Brytania.
Stacja kątowa dla przenośników taśmowych

Dno aktywne składa się z wgłębionego korpusu (1)
z przesłoną odciążającą (2), umieszczoną w korpusie
nad powierzchnią wgłębienia, generatora drgań (3),
wieszaków z amortyzatorami (5), utrzymujących urządzenie pod lejem silosu (6) oraz króćca wysypowego
(4). Króciec wysypowy (4) jest wyposażony w co najmniej jeden kanał (7) rozciągający się od dolnego
końca króćca w górę, otwarty od dołu i mający u góry-otwór łączący go z przestrzenią na zewnątrz króćca. Kanał ten jest niedostępny dla strumienia materiału opuszczającego dno aktywne. (1 zastrzeżenie)

B65G

P. 240127

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji
umożliwiającej gładką zmianę kierunku ruchu taśmy
z dokładnym ustawieniem i bez wichrowania taśmy
na jej szerokości. Stacja ma stałe, zakrzywione prowadnice (18, 19) w kształcie dużego odcinka cylindra
kołowego, mające w swej części walcowej (16, 17)
prostokątne otwory, rozmieszczone w Tzędach równoległych i śrubowych, przez które wystają swobodnie
obracające się krążki (14), których wciąż zmieniające
się odcinki zakrzywionych powierzchni, wystające
przez te otwory, są ustawione tak, że zmieniają kierunek przesuwu taśmy o 90° podczas jej przejścia
po walcowej części (16, 17) prowadnicy (18, 19).
&

11.01.1983

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Pakujących,
Poznań, Polska (Bernard Stępień).
Układ zasilania
pneumatycznego urządzenia chwytakowego,
zwłaszcza do przemieszczania opakowań
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia budowy układu zasilania w pneumatycznym urządzeniu
chwytakowym.

Prostokątne otwory są ustawione swymi dłuższymi bokami wzdłuż przekątnych zgodnych ze średnią
linią śrubową, lecz w większej liczbie rzędów najbliższych każdego końca części walcowej (16, 17) położenie tych boków odbiega nieco od symetrii osiowej
z tymi przekątnymi, gdyż boki te są nieznacznie
obrócone dokoła punktów przecięcia.
(12 zastrzeżeń)

B66C

P. 240130

11.01.1983

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Dźwigów Samochodowych „Bumar-Bedes", Bielsko-Biała,
Polska (Edward Sosna, Andrzej Mazurkiewicz).
Wysięgnik pomocniczy
Przedmiotem wynalazku jest wysięgnik pomocniczy
dwuczłonowy dla wysięgnika teleskopowego żurawia
jezdniowego.
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji wy-
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sięgnika prostej w wykonaniu, dającej się łatwo i w
krótkim czasie przygotować do pracy lub transportu.
Rozwiązanie polega na tym, że na wysięgniku (2)
głównym osadzony jest człon (3) dolny, zawierający
krążek (4) linowy i złącza (5), (6), (7), (8) sworznione
na obu końcach członu (3), który jest połączony obrotowo w płaszczyźnie poziomej z członem (9) górnym
zawierającym krążek (10) linowy. W położeniu transportowym wysięgnik (2) główny, człon (3) dolny
i człon (9) górny tworzą układ litery „Z".
(1 zastrzeżenie)

Dział C
CHEMIA I METALURGIA
C01B
B01J

P. 239117

18.11.1982

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Polska (Romuald Nasuto).

Lublin,

Sposób modyfikacji porowatej struktury
żelu krzemionkowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu umożliwiającego uzyskiwanie żelu -krzemionkowego o założonej średnicy porów.
Modyfikację porowatej struktury żelu krzemionkowego sposobem według wynalazku prowadzi się w
procesie suszenia (odwadniania) hydrożelu.
Istota rozwiązania opiera się na dokonanym stwierdzeniu, że w procesie suszenia (odwadniania) hydrożelu lub organożelu średnica porów jest funkcją temperatury przy stałej gęstości lub średnica porów jest
funkcją gęstości przy stałej temperaturze.
(2 zastrzeżenia)
G01F

P. 239376

06.12.1982

Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych, Opole, Polska (Jerzy Józefowski, Anna Lewandowska-Kanas, Krystyna Rajczyk).
Sposób przygotowania mąki surowcowej
do produkcji samorozpadowego spieku
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu pozwalającego na oszczędność energii oraz
usprawnienie procesu produkcji samorozpadowego
spieku.
Sposób przygotowania mąki surowcowej do produkcji samorozpadowego spieku przy produkcji Al,O„
polega na dodaniu do suchego i zmielonego kamienia
wapiennego popiołu lotnego glinonośnego i wymieszaniu. Tak przygotowana mąka surowcowa poddawana jest homogenizacji i wypalaniu na samorozpadowy spiek.
(2 zastrzeżenia)

20-40% smolistego szlamu z mokrego odpylania gazów z pieca szybowego do otrzymywania kamienia
miedziowego zawierającego w swym składzie 30-40%
Pb, 5-10% Zn, 10-16% C i spiekaniu ich w obrotowym piecu w temperaturze 873-1273 K, przy czym
lotnymi związkami ołowiu zawartymi w smolistym
szlamie działa się chemicznie na chlorek cynkowy,
który po przemianie na trudniej lotny siarczek lub
tlenek cynkowy pozostaję w materiale spiekanym,
zaś bardziej lotne związki ołowiu niesione prądem
gazów piecowych wychwytywane są w odpylni.
(1 zastrzeżenie)
C02F

C22B

P.245174

15.12.1983

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Orzeł Biały", Piekary
Śląskie, Polska (Robert Godula, Andrzej Hargescheimer, Zbigniew Stolarski, Ryszard Jurowski, Marian
Matuszyk, Antoni Koryczan, Eryk Gawełczyk).
Sposób prażenia
cynkowych siarczanowo- chlorkowych
odpadów przemysłu chemicznego w obrotowym piecu
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest pełne
wykorzystanie cynku w postaci chlorkowej jako surowca do otrzymywania metalicznego cynku.
Sposób według wynalazku polega na dodaniu
do cynkowych siarczanowo-chlorkowych odpadów

06.01.1983

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Andrzej Kaliszak).
Sposób odsiarczania wód złożowych
Przedmiotem wynalazku jest sposób odsiarczania
wód odpadowych, zwłaszcza pochodzących ze złóż
siarkowych.
Sposób odsiarczania wód odpadowych przez utlenianie za pomocą czystego tlenu lub tlenu z powietrza ewentualnie w obecności katalizatora, polega na
tym, że proces prowadzi się w złożu zalanym wodami
zasiarczonymi lub otworze odbierającym wodę ze
złoża w temperaturach 40-120°C i pod ciśnieniem
0,2-5 MPa, przy czym czynnik utleniający wprowadza się do złoża otworami znajdującymi się w polu
eksploatowanym na wyprzedzeniu lub zapleczu frontu eksploatacji w kierunkach rozpływu wody przed
punktami jej odbioru ze złoża lub otworami, którymi
odprowadza się wodę ze złoża wprowadzając czynnik
utleniający do dna otworu lub do głębokości zapewniającej odpowiednio długi czas kontaktu czynnika
utleniającego z wodą złożową, wystarczający do uzyskania wymaganego stopnia utleniania jonów siarczkowych.
(1 zastrzeżenie)

C02F
C01G

P.240062

P.240099

10.01.1983

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Mleczarskiej, Warszawa, Polska (Zbigniew Kudaś, Krzysztof
Starosz, Artur Rawa, Marian Perski).
Urządzenie do napowietrzania ścieków
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do napowietrzania ścieków przeznaczone szczególnie do stosowania w biologicznych oczyszczalniach ścieków.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia, które zapewniałoby duże natlenienie ścieków oraz umożliwiałoby łatwy montaż i demontaż
elementów pracujących w ruchu obrotowym.
Urządzenie składa się z kanałów przepływowych
podzielonych ścianami (1), w których zakotwione są
podpory (3), a na nich wsparta jest rama pomostu (4),
zaś w ramie zamocowane są wsporniki (9 i 10), natomiast w tych wspornikach ułożyskowana jest
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szczotka napowietrzająca (41) napędzana silnikiem
elektrycznym (31) poprzez przekładnie pasową (32)
i zębatą (27). Na ścianach (1) poprzez słupy (5) wsparta jest belka montażowa (6).
(1 zastrzeżenie)

C03C

P. 239380

06.12.1982

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Urządzeń
Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i Odpylających „Barowenf, Katowice, Polska (Stanisław Gaweł, Radomir
Kopczyński).

z tym, że jeżeli n oznacza 0, to Ri oznacza atom* wodoru, grupę alkilową, cykloalkilową, cykloalkilometylofwą, alkenylową, alkinylową, grupę heterocykliczną
lub ewentualnie podstawioną grupę fenylową, a jeżeli
n oznacza 1, to Ri oznacza atom wodoru lub grupę
alkilową, natomiast we wzorze 1 R2 i R3 oznaczają
atom wodoru lub grupę alkilową, A oznacza grupę
o wzorze -(CH2)x-W-(CH2)y-, w którym W oznacza
atom tlenu lub grupę o wzorze -S(O)m-, w którym m
oznacza 0, 1 lub 2, grupę o wzorze -CR^R^-, grupę cykloalkilidenową lub grupę cykloalkilenową, x oznacza
0 lub liczbę całkowitą 1 - 5 , a y oznacza 0 lub liozfoę
całkowitą 1-5, R12 i R13 oznaczają atom wodoru, grupę alkilową, grupę hydroksylową, grupę metoksylową lub grupę benzylową, natomiast R4 oznacza pierścień karbocykliczny, heterocykliczny, grupę cyjano- ,
wą, grupę karbamylową, alkoksykartoonylową, amidową, acyloksylową, hydroksylową, tiolową lub grupę
0 wzorze -OR20, -SR20 -SOR20 lub -SO2R20, w których
to wzorach R20 oznacza ewentualnie podstawicmą grupę fenylową lub grupę alkilową, natomiast R5, Rs i Rwe wzorze 1 oznaczają atom wodoru lub chlorowca,
grupę trójfluofometylową, hydroksylową, alkilową,
alkoksylową, grupę alkilotio lub grupę fenylową albo
R5 i Re wraz z aitomem węgla, do którego są przyłączone, tworzą ewentualnie podstawiony drugi pierścień benzenowy, natomiast R« i R9 oznaczają atom
wodoru lub grupę alkilową, lub dopuszczalnych farmaeeuitycznie sold związków o wzorze 1, polega na reduktywnym aminowaniu ketonów lub aldehydów o
wzorze 3 lub o wzorze 4, w których to wzorach Ri,
R2, R3, R4, R5, R6, R7 i R» mają wyżej podane znaczenie, w realkcji z aaniną o wzorze 5, w którym R3, Rą
1 A mają wyżej podane znaczenie.
Otrzymane związki i ich sole mają użyteczną aktywność terapeutyczną, zwłaszcza jaiko środki przeć iwdepresyjne.
(7 zastrzeżeń)

Wstrząsarka
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
urządzenia umożliwiającego równomierne rozprowadzanie roztworu po wewnętrznych powierzchniach
naczyń, zwłaszcza srebrzenie bombek choinkowych.
Wstrząsarka według wynalazku ma poziomy stół (1)
wykonujący ruch wznoszący i odpadający, którego
trajektorią jest łuk. Ruch ten zostaje wywołany przez
mechanizm korbowo-wahaczowy, którego korba (4)
ma regulowaną długość. Stół (1) jest wyposażony w
nastawne kątowo uchwyty (7) do mocowania tac (6)
pod różnym kątem w stosunku do powierzchni
stołu (1).
(* zastrzeżenie)

C07D

C07C

P.243949

29.09.1983

Pierwszeństwo: 30.09.1982 - W. Brytania
(nr 82 27898; nr 82 27901)
The Boots Company PLC, Nottingham, Wielka Brytainia (Antonin Kozlík., WiJfred H. Wells).
Sposób wytwarzania pochodnych
fenylo-cyklobutylo-aminy
Sposób wytwarzania pochodnych fenylo-cykldbutylo-aminy o wzorze 1, w którym n oznacza 0 luto 1,

P.233368

T

07.10.1981

Politechnika Scaczeciństka, Szczecin, Po'lska (Ryszard
Noíwicki).
Sposób wytwarzania
l-podstawionych-2-oksabenzo (c) cykloalkanów
Wynalazek roziwiązuje zagadnienie otrzymywania
bairdziej eikonomiczną metodą l-podstawionych-2-06abenzo (c) cykuoaikanów o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza meityl, etyl, fenyl, p-imetöksyfenyl, a
n = l lub 2.
Istota wynalazku .polega na tym, że 2-(podstawione)-fenyloalkanole poddaje się dehydiraltacji azeotropowej
we wrzącym toluenae, (w obecności 'kwasu p-toluenosulfonoiwego.
(3 zastrzeżenia)
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P.237124 T

24.06.1982

Wyższa Szikoła Pedagogiczna, Opole, Polska (Janusz
Kyzioł, Zdzisław Daszikiewicz).
Sposób wytwarzania nowych związków, pochodnych
3(l)-N-benzyloaminokarbazolu
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alkilo)amkLową, amin «karbony Iową, (Ar1) karbonyloaminową, niższą grupę alkilokarbonyloamir-owa, niższą grupę alkilokarbonylową, niższą grupę alkilokarbonyloksylową, grupę aminos uli ony Iową, niższą grupę alkilosulfinylową, niżsizą grupę alki los u If on y Iową,
niższą grupę alkilotio lub grupę merfcapto a L oznacza atom wodoru,
niższą grupę alkoksykarbonylową,
grupę dwu (Ar1) cykloalfkilową, grupę (Ar ! 0) cykloal-kilową, grupę 2,3-dihydiro-lH-i.ndenylową, grupę o
wzorze CrH2r-R, w którym r oznacza liczbę całkowitą 1-6 a R oznacza atom wodoru, grupę cykloalkilową lub grupę Ar 2 albo L oznacza ugrupowanie o wzorze CnH2n-X-CmH2m-Y-Q, w którym n oznacza liczbę
całkowitą 1-4, X oznacza wiązanie bezpośrednie, grupę -CH(OH)-lub -NH-, m oznacza 0 lub liczbę całkowitą 1-4, Y oznacza wiązanie bezpośrednie, -O-,6 -CO-S-, -SOj-, -NHCO-, CQNH-, -CH=CH-, -C(OR ) (R7),
-CR^OJ- lub -NR*-, przv czym R 87 oznacza atom wodoru lub niższą grupę alkilową, R oznacza atom wodoru, grupę cykloalkilową, niższą
grupę alkoksylową
' lub niższą grupę alkilową, R 8 oznacza atom wodoru,

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych pochodnych
3(l)-N-(bejizyloaminokarbaz)Oilu,
posiadających zdolność stabilizowania wielkocząsteczkowych polimerów.
Karbazol lub jego 9-alkilopochodną nitruje się stechiometryczną ilością kwasu azotowego, otrzymując
monanitroziwiązki, iktóre poddaje się redukcji do odpowiednich amin. Otrzymane 1-amino-, 3-amino- i 3-amino-Si-aŁMldkarbazal poddaje się przekształceniu
w pochodne typu benzylowego przez kondensację pochodnych aminowych z aromatycznymi aldehydami
a następnie otrzymane zasady Slhiffa poddaje się redukcji otrzymując ziwiąziki oznaczone wzorem 1 i wzorem 2, gdzie R oznacza H, CH3, C2H5, CH2C6H5) a X
oznacza H, OH, CH3, OCH3, NH2 i N (CH3)s lub mieszaninę tych związków.
(1 zastrzeżenie)

C07D

P. 238469

01.10.1982

Pierwszeństwo: 01.10.1981 - St. Zjedn. Am. (nr 307409)
30.08.1982 - St. Zjedn. Am. (nr 403603)
Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Belgia.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
N-(4-piperydynyIo)benzamidu
Wynailazek dotyczy sposobu wytwarzania» nowych
pochodnych N-(-4-piipeirydynylo)benzaanidu o ogólnym
Wzorze 1, w którym R 1 oznacza atom wodoru, niższą
grupę alkilową, niższą grupę (Ar1) alkilową, niższą
grupę alkilokarbanylową, niższą grupę aminoalkilawą,
niższą grupę jedno- lub dwu-(niższą alkilo) aminoalkilową, R 2 oznacza atom wodoru lub niższą grupę alkilową, R8, R4 i R8 są jednakowe lub różne i oznaczają atom wodoru, niższą grupę alkilową, niższą grupę
afficołksyloiwą, atom chlorowca, grupę hydroksylową,
cyjanową, nitrową, aminową, jedno- lub dwu(niżsszą

grupę Ar 1 , niższą grupę alikoiksykarbonylową, grupę
cyjanową, aminokarbonylową lub jedmo- lub dwu
(niższą ailikilo) aminoikairbonyloiwą, R9 oznacza atom
wodoru, niższą grupę alkilową, grupę Ar 1 , niższą g r u pę (Ar1) alkilową, grupę (Ar1) karbonyJową lub grupę
(Ar1) sulfonylową, a Q oznacza atom wodoru, niższą
girupę alkilową, gru^ję cylkloalikilotwą, grupę Ar 1 , niżseą grupę (Ar1) alkilową, grupę dwuiAr^metylową
lub grupę trójfAr^metylową, zaś Ar 1 oznacza ewentualnie podstawioną grupę fenyuową, grupę tienylo-,
wą, Ar 2 oznacza grupę naftalen y Iową, tienylową, pirydynylową, pirazynylową, lH-iindolilową, lH-benzimidazolilową, ewentualnie ipodsta.wioną 2,3-dihydro-2-keto-lH-benzionidaiZOlilową, grupę 4, 5, 6, 7-tetrahydiro-lH-ibenzimidazoliJową, lub oznacza grupę benzodioksolilową, grupę 2, 3-dihydro-l, 4-benzodiolksynylową, ewentualnie podstawioną grupę imidazolilową,
grupę imidazo (1, 2-a)Hpirydyinylową, oznacza też grupę 1, 4-dihydiro-2, 4-dwuketo-chinazolinyloiwą, grupę
(lH-irrildazolilo) fenylową, grupę 2, 2-dwu(Ar 1 ) 1, 3-dioksolanylową grupę l-iAr 1 )-!, 3-dihydro-l-izobenzofuranylową lub ewentualnie podstawioną grupę izolisazolilową lub furanylową oraz ich farmakologicznie
dopuszczalnych soli addycyjnych z kwasami, stereodzomerów i farmakologicznie dopuszczalnych czwartorzędowych soli amonioiwych tyoh związków.
Sposób wytwarzania ziwaą;23ków o waorze 1 polega
na tym, że piperydynę o ogólnym wzoirze 2, w k t ó rym L. R1 i R 2 mają^wyżej podane znaczenie, poddaje
się reakcji z ikwasem karboksylowyim o ogólnym wzorze 3, w którym R*, R4 i R5 maiją wyżej podáme znaczenie, lub z jego odpowiednią funkcyjną pochodną.
-Związki o wzorze 1 są przydatne jattoo stymulatory
raohliwości ulkladu żołądkowo-jelitowego.

(3 za&tozezenia)
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O07D
C09B

P.238930

08.11.1982

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Poi'
ska (Jerzv "Pytlaxz. Joanna Táborská, Maria Mire
sławi.
Snosób otrzymywania nowych pigmentów
imiriazolowvch pochodnych kwasów
NNoo'(arylenodwuamino bis-/-3 nitro 4-naftalowycb>
Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
nowych pigmentów imidazolowych pochodnych kwasów NNipp'-arylenodwuamino-bis-/-3 nitro 4-naftalowych) o wzorze ogólnym 1, w btórym Ri równa się R2
i oznacza H, CH3, a Ar oznacza CjHi, C6H4, - CeHł,
C6H4 - CH, - C6H4( CeH4 - O - C*H4, C6H4 - CO - CeEU będących mieszaniną produktów izomerycznych.

C07D

P. 239240

26.11.1982

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Marek'
Włostowski, Ewa Kołaczkowska, Tadeusz Jaworski).
Sposób wytwarzania pochodnych
imidazoliny

Nowe pigmenty, otrzymuje się przez kondensacje
związku o wzorze ogólnym 2, w którym Ar ma wyżej podane znaczenie z ortodwuaminami aromatycznymi: zwłaszcza z ortofenylenodwuaminą lub 4,5
dwuaminoortoksylehem. Proces kondensacji prowadzi
się w rozpuszczalniku organicznym lub mieszaninie
rozpuszczalników organicznych, korzystnie w mieszaninie kwasu octowego i pirydyny. Nowe związki charakteryzują się intensywną barwą i są szczególnie~
przydatne do barwienia tworzyw sztucznych, farb
i lakierów.
(1 zastrzeżenie)

C07D
C09B

P.238931

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie Ojpracowania sposobu wytwarzania pochodnych imidazoliny w procesie jednoetapowym, w którym uzyskuje się bardzo
wysokie wydajności.
Sposób wytwarzania pochodnych imidazoliny o wzorze ogólnym przedstawionym na rysunku, w którym
R oznacza grupę alkilową, ary Iową, aryloalkilową, cykloalkilową, w której pierścień karbocykliczny zawiera 3 - 6 atomów węgla, z których każda może być pod»
stawiona jedną lub większą ilością grup takich jak
grupa alkoksylowa, hydroksylowa, aminowa lub atom
chlorowca, polega na tym, że etylenodwuaminę poddaje się reakcji z nitrylem o wzorze ogójnym RCN,
w którym R ma wyżej podane znaczenie, w obecności
katalitycznych ilości gazowego EfeS lub odpowiedniego
tioamidu, tiomocznika, tiosemikarbazydu lub dwusiarczku węgla, w temperaturze 20-200°C.
(3 zastrzeżenia)

08.11.1982

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska (Jerzy Pytlarz, Maria Mirosław, Joanna Táborská,
Danuta Zarczynska).

C07D
A01N

P.241178

24.03.1983

Pierwszeństwo: 26.03.1982 - W. Brytania (nr 8.209-0281-

Sposób otrzvmvwanie nowych pigmentów
naftoilenobenzimidazolowych

Shell Internationale Research Maatschappij B.V.
Haga, Holandia.

Nowe pigmenty naftoilenobenzimidazolowe o wzorze
ogólnym 1, w którym Ri równa się R» i oznacza H,
CH3, X oznacza H, Cl, CH3, OH, NO2, stanowią mieszaninę dwóch izomerów i są szczególnie przydatne
do barwienia tworzyw sztucznych, farb i lakierów.
Opisane związki otrzymuje się przez kondensację
związku o wzorze ogólnym 2, w którym X ma wyżej
podane znaczenie, z ortodiaminą aromatyczną zwłaszcza ortofenylodiaminą lub 4,5 diaminoortoksylenem.
Proces kondensacji prowadzi się w rozpuszczalniku
organicznym, korzystnie w kwasie octowym, w temperaturze jego wrzenia.
,
(2 zastrzeżenia)

Sposób wywtarzania czterowodrotiazyn
podstawionych przy azocie i środki szkodnikobójcze
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nitrometylenoczterowodorotiazyn podstawionych przy
azocie oraz użycie ich jako środków szkodnikobójczych,
w szczególności przeciw szkodnikom owadzim.
Sposób wytwarzania 2-/mitrometyleno/czterowodoro-2H-l,3-tiazyn podstawionych przy azocie o ogólnym
wzorze 1, w którym R oznacza grupę alkilową lub
alkenylową o nie więcej niż 26 atomach węgla albo
grupę alkilową podstawioną jednym lub kilkoma ato-
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mami chlorowca lub grupą alkoksylową, alkoksykarbonylową, alkanoiloksylową, oksobicykloalkilową, cykloimidową, ewentualnie podstawioną grupą fenylową
lub fenoksylową albo trójalkilosilllową lub czwartorzędową grupą 1amoniową o wzorze Q-R^ N + - , w
którym każdy R oznacza grupę alkilową i Q - oznacza
amion jednowartościowy, a n oznacza 0 lub 1 polega
na reakcji związku o wzorze 2, z halogenkiem sulfonylu o wzorze R-SO2-Hal w którym R ma wyżej podane znaczenie a Hal oznacza atom chlorowca,
w obecności zasady i otrzymany związek ewentualnie
poddaje się utlenianiu w celu wytworzenia związku,
w którego wzorze n = 1. Środek szkodnikobójczy zawiera nośnik oraz substancję czynną -2-/nitrometyleno/czterowodoro-2H-l,3-tiazynę o ogólnym wzorze 1,
w którym R i n mają wyżej podane znaczenie.
(6 zastrzeżeń)

C07D
A01N

C07D

31.03.1983

Pierwszeństwo: 02.04.1982- - W Brytania
(nr 8.209.786)
Shell Internationale Research Maatschappij B. V.
Haga, Holandia.
Sposób wytwarzania heterocyklicznych
związków biologicznie czynnych
i środek grzybobójczy
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
heterocyklicznych związków biologicznie czynnych,
wykazujących działanie grzybobójcze i środek grzybo
bójczy, zawierający jako substancję czynną wymienione związki, ich sole lub kompleksy z solą metalu.

Sposób wytwarzania związków biologicznie czynnych o wzorze 1, w którym X oznacza tlen
lub siarfcę,
4 5
Y oznacza
grupę
o
wzorze
>CR
R
lub CR*R5CR6R7-, jeden z symboli R1 i R* oznacza ewentualnie podstawową grupę pirazynylową, a drugi oznacza ewentualnie" podstawioną grupę pirazynylową,
pirydylową
lub fenylową, każdy z symboli R8, R4, R5, R6
T
i R niezależnie oznacza atom wodoru lub grupę alkilową, a m oznacza 0, 1 lub 2, polega na tym, że cyklizuje się
związek o wzorze ogólnym 2, w którym R-,
R«, R1, X i Y mają wyżej podane znaczenie, a A oznacza grupę - O H lub - S H .
(11 zastrzeżeń)

P.241667 T

27.04.1983

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Ryszard Janik, Helmut Matyschok, Janusz Pluciński, Jan
Przondo).
Sposób wytwarzania 2,6-dwumetylo-p-dioksanu
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
2,6-dwumetylo-p-dioksanu przeznaczonego do stosowania w rożnych gałęziach przemysłu przetwórczego,
jako środka spieniającego.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiego sposobu wytwarzania 2,6-dwumetylo-p-dioksanu, w którym żądany produkt otrzymuje się poprze?
reakcję hydrolizy i cyklizacji zachodzące równocześnie, przez co proces staje się jednoetapowy.
Sposób według wynalazku polega na tym, że eter
2,2'-dwuchloro-dwuizopropylowy ogrzewa się z roztworem wodorotlenku sodowego lub wodorotlenku potasowego o stężeniu od 2;5 do 10%, stosując roztwór
z nadmiarem dwu-, trzykrotnym, przy czym reakcje
prowadzi się w temperaturze od 373 do 423 K.
(1 zastrzeżenie)

C07D
P. 241295
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P.242101

20.05.1982

Pierwszeństwo: 21.05.1981 - St. Zjedn. Ameryki
{nr 267210)
Syntex (U.S.A.) Inc., Palo Alto, Kalifornia, Stany
Zjednoczone Ameryki (Julien P. Verheydén, John CMartin).
Sposób wytwarzania nowej
9-(l,3-dwuhydroksy-2-propoksymetylo) guanlny
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowej 9-(l,3-dwuhydroksy-2-propoksymetylo) guaniny
w ogólnym wzorze 1. w którym Y oznacza atom wodoru, a także farmakologicznie dopuszczalnych soli tego związku.

Cecha sposobu według wynalazku jest to. że dearalkiluje się związek o ogólnym wzorce 3. w którvrr:
Y ma wyżej podane znaczenie a R' oznacza gruoe
ochronną, taką jak grupa benzylowa, ewentualnie podstawiona jedną lub dwiema grupami alkoksylowymi.
bądź jedną lub dwiema niższymi grupami alkilowymi,
po czym ewentualnie powstały związek o wzorze 1
przeprowadza się w jego farmakologicznie dopuszczalną sól lub przeprowadza się sól związku o wzorze 1 w
twiązek o wzorze 1 lub jego farmakologicznie dopuszczalną sól.
(3 zastrzeżenia)
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C07D

P. 242965

11.07.1983

Pierwszeństwo: 13.07.1982 - Francja (nr 82 12 599)
SANOFI, Paryż, Francja.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych tieno
(3,2-c) pirydyny
Sposób wytwarzania pochodnych tieno (3,2-c) pirydyny o wzorze 1, w którym Y oznacza grupę -OH lub
grupę OR, w której R oznacza prostą lub rozgałęziouą, niższą grupę alkilową lub też Y oznacza grupę
-NR1R2, w której Ri i R2, niezależnie od siebie, oznaczają atom wodoru lub prostą lub rozgałęzioną niższą
grupę alkilową, lub też Ri i R2 tworzą razem i wraz
z atomem azotu do którego są przyłączone, pierścień
heterocykliczny, mogący zawierać drugi heteroatom,
taki jak tlen lub azot, przy czym ten ostatni może
być podstawiony niższym rodnikiem alkilowym lub
benzylowym, ewentualnie podstawionym, zaś X oznacza atom woodriu lub chlorowca lub niższy rodnik alkilowy, oraz ich soli z fanmaceutycznie dopuszczalnymi kwasami mineralnymi lub organicznymi, jeśli Y
oznacza grupę - OR lub -NR1R2, lub z zasadami mineralnymi, jeśli Y oznacza grupę -OH, jak też obu
enancjomerów lub ich mieszaniny polega na tym, że
wytwarza się estry o wzorze 1, w którym Y oznacza
grupę -OR, przez kondensację tetrahydro-4,5,6,7 tieno (3,2-c) pirydyny o wzorze 2 z a-chlorofenylooctanem o wzorze 3, w którym R i X mają wyżej podane
•rnaczenie lub też kwas o wzorze 1, w którym Y oznacza grupę -OH, otrzymany przez zmydlenie tych
estrów, przetwarza się, ewentualnie po zaktywowaniu
w amid lub ester o wzorze 1, przez potraktowanie go
aminą HNR1R2. w której Ri i R2 mają wyżej podane
znaczenie lub alkoholem R-OH, w którym R ma w żej podane znaczenie. Związki o wzorze 1 mają działanie przeciwskrzepowe i inhibitujące agregację
płytek krwi.
i 1 2 zastrzeżeń)

kwaśnych i wyodrębnia z wodnego roztworu czysty
chlorowodorek 3-(ß-dietyloaminoetylo)-4-metylo-7-hydroksykumaryny w postaci krystalicznego monohydratu. Chlorowodorek 3-{ß-dietyloaminoetylo)-4-metylo-7-hydroksykumaryny znajduje zastosowanie jako
produkt pośredni w syntezie leku nasercowego carbocromen.
'
(4 zastrzeżenia)

C07D

P.244761

05.10.1982

Pierwszeństwo: 05.10.1981 - St. Zj. Am. (nr 308746)
02.09.1982 - St. Zjedn. Am. (nr 413036)
Pfizer Inc. Nowy Jork. Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania 1,1-dwutlenku
4-hydroksy-2-metylo-N-2-pirydylo-2H-l,2-benzotiazynokarbonamiďu-3
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania 1,1
dwutlenku
4-hydroksy-2-metylo-N-2-pirydylo-2H-l,2-benzotia^.ynokarbonamidu-3 (piroxicamu) - silnie
działającego środka przeciwzapalnego w jednoetapowej wysokowydajnej reakcji.
Wynalazek dotyczy nowego sposobu wytwarzania
znanego związku o wzorze 3 polegającego na tym, ze
N-metylosacharynę poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze XCHzCONHCsHUN. w którym X oznacza atom chloru, bromu lub jodu, w obecności co n a j mniej dwóch równoważników zasady takiej jak przykładowo wodorek metalu, w środowisku polarnego
obojętnego rozpuszczalnika, w temperaturze od około
25°C do około 70°C aż do całkowitego zakończenia
reakcji.
(4 zastrzeżenia/

C07D
^

P.244762

05.10.1982

Pierwszeństwo: 05.10.1981 - St. Zjedn. Am.
(nr 308746)

Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone
ryki.

Ame-

Sposób wytwarzania dwutlenkowych pochodnych
4-hydroksy-2-metyIo-2H-l,2-benzotiazyny

C07D

P.243209 T

28.07.198?

Tnstytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa
Polska (Bohdan Szczyciński, Elżbieta Boguszewska).
Sposób wyodrębniania czystego chlorowodorku
3-(ß-dietyloaminoetylo)-4-metylo-7-hydroksykumaryny
Przedmiotem wynalazku jest sposób wyodrębniani?
czystego
chlorowodorku
3-(ß-dietyloaminoetylo)-4»
metylo-7-hydroksykumaryny z mieszaniny po reakcji 3-(ß-halogenoetylo)-4-metylo-7-hydroksykumaryny
s. dwuetyloaminą.
Sposób ten polega na tym, że surowy produkt pg
reakcji przeprowadza się w chlorowodorek, odmywy
się smoły rozpuszczalnikami organicznymi typu alkoholi następnie poddaje ekstrakcji wodą w warunkach

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymania, z
wysoką wydajnością pochodnych 4-hydroksy-2-metylo-2H-l,24)enzotiazyny, stosowanych w syntezie piroxsicamu, eliminujących konieczność metylowania
układu
pierścienia
4-hydroksy-2H-l,2-benzotiazyny
podczas wytwarzania docelowego leku.
Zgodnie z wynalazkiem pochodne 4-hydroksy-2-metyło-2H-l,2-benzotiazyny o wzorze 3, w którym Ri
oznacza grupę alkoksylową o 1-4 atomach węgla lub
grupę 2-metoksyetoksylową, wytwarza się na drodze
reakcji związku o wzorze i, w którym Ri ma wyżej podane znaczenie, zaś X oznacza atom chloru,
bromu lub jodu, korzystnie chloru, z jednym równoważnikiem wodorku metalu, korzystnie wodorku sodu w środowisku polarnego obojętnego rozpuszczalnika, korzystnie dwumetylosulfotlenku, w temperaturze od około 25°C do około 50°C, korzystnie od około
25°C do około 35°C, prowadzonej aż do całkowitego zakończenia reakcji.
(3 zastrzeżenia)
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P.242729

28.06.1983

Pierwszeństwo: 30.06.1982 - St. Zjedn. Am.
(nr 393574)
Stauffer Chemical Company, Westport, Stany Zjednoczone
Ameryki
(N.
Subramanian).
'.
Sposób wytwarzania N-fosfonometyloglicyny
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
N-fosfonometyloglicyny, będącej czynną substancją
środków chwastobójczych i regulujących wzrost roślin.
Zgodnie z wynalazkiem, N-fosfonometyloglicynę.
wytwarza się w ten sposób, że formaldehyd poddaje się reakcji z formamidem przy wartości pH środowiska 9-10 i wytworzony N-(hydroksymetylo)-formamid poddaje się reakcji z fosforynem trójtylowym, wytwarzając N-(formylo)-aminometylofosfonian
dwuetylowy, z którego przez reakcję z chlorooctanem
metylu wytwarza się ester metylowy N-(dwuetylofosfonometylo(-N-)formylo)-glicyny i ester ten poddaje działaniu środka powodującego hydrolizę. Jako środek powodujący hydrolizę korzystnie stosuje się kwas
solny.
(11 zastrzeżeń)
C07D

P.244763

05.10.1982

Pierwszeństwo: 05.10.1981 - St. Zjedn. Am.
(nr 308746).
Pfdzer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania nowych dwutlenkowych
pochodnych 4-hydroksy-2-metylo-2H-l,2-benzotiazyny
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych pochodnych benzptiazyny będących cennymi
związkami pośrednimi przy wytwarzaniu piroksicamu.
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania nowych
pochodnych benzotiazyny o wzorze ogólnym 3, w którym Ri oznacza grupę alkoksylową o 1-4 atomach
węgla lub grupę 2-metoksyetoksylową zaś X oznacza
atom chloru, bromu lub jodu na drodze reakcji N-metylosacharyny z odpowiednim chlorowcooctanem o
wzorze XCH2COR1, w któTym X i Ri mają wyżej podane znaczenie, w obecności wodorku metalu, w środowisku tetrahydrofuranu, w temperaturze od około
40°C do około 50°C.
i(2 zastrzeżenia)

C07F

P.242639

C07F

P. 243229

29.07.1983

Pierwszeństwo: 29.07.1982 - Francja (nr 82/13250)
Sanofi S.A., Paryż, Francja (Jean-Claude Breliere,
x
Xavier Emonds-Alt, Georges Garcia).
Sposób wytwarzania pochodnych kwasu
metylenodifosfonowego
Sposób wytwarzania pochodnych kwasu metylenodifosfonowego o wzorze 1, w którym Ri oznacza H
lub alkil, n jest liczbą całkowitą 0-10, R2 jest wybrany spośród H, rodników alkilowych ewentualnie podstawionych, rodnika fenylowego ewentualnie podstawionego, grupy -C(=X)NR3R4, w której X oznacza
tlen lub siarkę, a R3 i R4 oznaczają H lub niższą grupę alkilową, heterocyklu o 5 członach ewentualnie
skondensowanego z pierścieniem benzenowym, R3
oznacza H lub OH, polega na użyciu jako produktu
wyjściowego estru niższego alkilu kwasu metylenodifosfonowego, który przekształca się w pochodną sodową, a tę z kolei poddaje się reakcji z (produktem
o wzorze RŽ-S-S-R* lub Hal-(CH2)n-S-S-R*, w którym
Hal oznacza atom chlorowca.
Związki te mogą być wykorzystane jako środki
przeciwzapalne i anty reumatyczne. (4 zastrzeżenia)

22.06.1983

Pierwszeństwo: 22.06.1982 - St. Zjedn. Am.
(nr 391033)
14.02.1983 - St. Zjedn. Am. (nr 465931)
Stauffer Chemical Company, Westport, Stany Zjednoczone Ameryki (Raymond A. Felix).
Sposób wytwarzania N-fosfonometyloglicyny
Sposób wytwarzania N-fosfonometyloglicyny polega na reakcji l.S.S-trójcyjanometylosześciowodoro-1,3,5-triazyny z halogenkiem acylu i poddaniu utworzonego N-cyjanometylo-N-chlorowcometyiloacyl^amidu reakcji z fosforynem, a następnie hydrolizie otrzymanego związku fosfonowego do N-fosfonometyloglicyny.
Otrzymany związek odznacza się szczególnie skutecznym działaniem chwastobójczym po wzejściu roślin.
(15 zastrzeżeń)

C07H

P.243090

19.07.1983

Pierwszeństwo: 19.07.1982 - St. Zjedn. Am.
(nr 399657)
Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
5-0-mykaminozylotylonolidu
Sposób wytwarzania nowych pochodnych 5-0-mykaminozylotylonolidu o ogólnym wzorze 1, w którym R
oznacza grupę o wzorze - S - R 4 , grupę o wzorze
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-NHR 8 , grupę pirydyniową lub grupę o wzorze
-OSO2CF3, R1 oznacza atom wodoru, ewentualnie
podstawioną grupę Ci-Cs-alkanoilową lub ewentualnie podstawioną grupę benzoilową, fenyloacetylową,
fenyloprojpionylową,
fenoksyacetylową lub fenylotioacetylową, R2 i R» oznaczają atom wodoru, ewentualnie
podstawioną grupę Ci-Cs-alkanoilową lub ewentualnie podstawioną grupę benzoilową, fenyloacetylową
lub fenylopropionylową, R* oznacza atom wodoru,
ewentualnie podstawioną grupę Ci-Cs-alkilową, cykloheksylową lub Ci-Cs-alkanoilową lub ewentual-1
nie podstawioną grupę fenylową lub benzylową, a R
oznacza atom wodoru, ewentualnie podstawioną grupę Ci-Cs-alkanoilową, ewentualnie podstawioną grupę benzoilową, fenyloacetylową lub fenylopropionylową lub ewentualnie podstawioną grupę fenyloglicylową
lub fenyloalanylową, a także addycyjnych soli "tych
związków z kwasami, polega na tym, że związek o
ogólnym wzorze 2, w którym L oznacza grupę łatwo
odszczepiającą się poddaje się reakcji z merkaptopochodną o ogólnym wzorze HSR4, wytwarzając związek o 4wzorze 1, w którym R oznacza grupę o wzorze
- S - R , albo z pirydyną, wytwarzając związek o wzorze 1, w którym R oznacza grupę pirydyniową, względnie związek o wzorze 1, w którym R oznacza grupę
azydo poddaje się redukcji wytwarzając związek o
wzorze 1, w którym R oznacza grupę -NH2 i ewentualnie acyluje się aminopochodną, wytwarzając związek o wzorzes 1, w którym R oznacza grupę -NHR 5 ,
w którym R ma wyżej podane znaczenie z wyjątkiem
atomu wodoru, względnie związku o wzorze 1, w którym R oznacza grupę hydroksylową poddaje się reakcji z kwasem trójfluorometanosulfonowym lub aktywną pochodną tego kwasu, wywtarzając związek o
wzorze 1, w którym R oznacza grupę o wzorze
-OSO2CF3, po czym ewentualnie otrzymane w powyższych reakcjach związki o wzorze
1, w których jeden lub więcej z podstawników R1, R2 i Rs oznacza
atom wodoru, poddaje się estryfikacji.
(3 zastrzeżenia)

C07H

P. 243091

nyloacetylową, fenylopropionylową, fenoksyacetylową
lub fenylotioacetylową, R2 oznacza atom wodoru,
ewentualnie podstawioną grupę Ci-Cs-alkanoilową
albo ewentualnie podstawioną grupę benzoilową, fenyloacetylową lub fenylopropionylową, R* oznacza atom
wodoru, ewentualnie podstawioną grupę Ci-Cs-alkanoilową albo ewentualnie podstawioną grupę benzoilową, fenyloacetylową lub fenoksyacetylową,
R*
oznacza atom wodoru, ewentualnie podstawioną grupę Ci-Ce-alkilową, cykloheksylową lub Ci-Cs-alkanoilową, ewentualnie podstawioną grupę fenylową lub
benzylową, albo ewentualnie podstawioną grupę heteroarylową taką jak grupa imidazolilowa, pirazolilowa,
pirydylowa, pirymidylowa, pirazynylowa, pirydazynylowa, trazynylowa, triazolilowa, tetrazolilowa, oksazolilowa, izoksazolilowa, aksadiazolilowa, tiazolilowa,
izotiazolilowa,
tiadiazolilowa, tienylowa lub furanylowa, a R5 oznacza atom wodoru lub grupę acylową taką jak ewentualnie podstawiona grupa Ci-Cs-alkanoilowa, albo ewentualnie podstawiona grupa benzoilową, fenyloacetylową lub fenylopropionylową, oraz
soli addycyjnych tych związków z kwasami. Związki
te są przydatnymi antybiotykami lub produktami pośrednimi do wytwarzania antybiotyków.
Sposób wytwarzania tych związków polega na tym,
że związek o ogólnym wzorze 3, w którym L oznacza grupę hydroksylową, poddaje się reakcji z kwasem trójfluorometanosulfonowym lub jego aktywowaną pochodną, otrzymując związek o wzorze 1, w którym R oznacza grupę -OSO2CF3 izwiązek o wzorze
3, w którym L oznacza grupę odszczepiającą się, poddaje się reakcji z azydkiem lub halogenkiem metalu
alkalicznego, otrzymując związek o wzorze 1, w którym R oznacza grupę azydową lub atom chlorowca,
bądź reakcji z nukleofilowym związkiem siarkowym o
wzorze HSR4, z wytworzeniem związku
o wzorze 1,
w którym R oznacza grupę -SR 4 , bądź reakcji z pirydyną z wytworzeniem związku o wzorze 1, w którym R oznacza grupę pirydyniową, albo poddaje się
redukcji związek o wzorze 1, w którym R oznacza
grupę azydową, z wytworzeniem związku o wzorze 1,
w którym R oznacza grupę -NH2, i ewentualnie acyluje się pochodną aminową z wytworzeniem związku o wzorze 1, w którym R oznacza grupę o wzorze
-NHR 5 , w którym R5 oznacza grupę acylową, i ewentualnie otrzymane w powyższych reakcjach związki
o wzorze
1, w którym jeden lub więcej podstawników R1, R2 lub Rs oznacza atom wodoru, poddaje się
estTyfikacji.
(3 zastrzeżenia)

19.07.1983

Pierwszeństwo: 19.07.1982 - St. Zjedn. Ameryki
(nr 399656)
Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
detnycynozylotylozyny
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych pochodnych demycynozylotylozyny o ogólnym
wzorze 1, w którym R oznacza atom jodu, bromu,
* chloru, fluoru, grupę - S - R 41, azydową, -NHR 5 , pirydyniową lub -OSO2CF3, R oznacza atom wodoru,
ewentualnie podstawioną grupę Ci-Cs-alkanoilową
albo ewentualnie podstawioną grupę benzoilową, fe-

C08F

P.239368

03.12.1982

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Dieter Gornig, Wiesława Orzechowska, Zygmunt Lisicki, Jerzy Polaczek,
Wiktor Waleszczykj Wojciech Lawiński, Antoni Żółtański).
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Sposób wytwarzania żywic kumaronowo-indenowych
rozpuszczalnych w oleju mineralnym
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzyskanie żywic kumaronowo-indenowych nadających się
do produkcji farb graficznych.
Sposób wytwarzania niskotopliwych żywic kumaronowo-indenowych rozpuszczalnych w oleju mineralnym na drodze polimeryzacji frakcji żywicotwórczej o zakresie wrzenia 155-200°C, wydzielanej z benzolu ciężkiego, przy czym polimeryzację prowadzi
się w obecności kwasu siarkowego lub kompleksów
trójfluorku
bonu, zwłaszcza
kompleksu
trójtlenku
boxu z fenolem lub eterem dfwuetylowym, względnie wobec gazowego BF3, jako katalizatorów, charakteryzuje się tym, że proces polimeryzacji prowadzi się w sposób ciągły, w reaktorze przepływowym, w temperaturze 100-150°C przy czasie
przebywania polimeryzowanej frakcji w strefie polimeryzacji nie krótszym niż 15 minut, a otrzymany
polimeryzat w celu odpędzenia rozpuszczalnika i
niższych polimerów poddaje się destylacji z parą wodną w temperaturze 195°C-210°C lub destylacji próżniowej w temperaturze 180°C, pod ciśnieniem" 0,02
MPA, 2 aż do uzyskania produktu o lepkości 0,06-0,08
N.s/m (Pa • s) w temperaturze 150°C.
(1 zastrzeżenie)

C08G

P.239361

01.12.1982

Instytut Włókien Chemicznych, Łódź, Polska (Zenon Tybora, Arkadiusz- Wilczek, Maria Wiśniewska,
Daniela Łapienis).
Sposób podwyższania masy cząsteczkowej
termoplastycznych poliestrów
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie technologii procesu umożliiwiającej zastosowanie typowego przemysłowego granulatu i standardowej aparatury.
Sposób podwyższania masy cząsteczkowej poliestów,
szczególnie na bazie politereftailanu etylenowego, polega na tym, że granulat poliestrowy o lepkości istotnej 0,6 do 0,75 zawartości grup karboksylowych nie
przekraczającej 40 grarmorównoważini1ków/106g polimeru i stopniu krystaliczności nie wiejkszym niż 60%
poddaje
się najpierw suszeniu w temperaturze do
175CC do uzyskania zawartości wody w granulacie poniżej 0,02% w ten sposób, aby przyrost grup karboksylowych nie był większy niż 20%, a następnie tak wysuszony granulat ogrzewa się dalej z prędkością
wzrostu temperatury 0,1-l,0°C/min do temperatury
210-240°C, w której prowadzi się proces polikondensacji w próżni nie przekraczającej 500 Pa.
(1 zastrzeżenie)

C08L

P.239400

08.12.1982

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy
Krzemiński, Adam Niesłochowski, Paweł Olczyk).
Sposób wytwarzania tworzywa łatwo ścieralnego
do ścierania napisów wykonanych na papierze
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania tworzywa nadającego się do wyrobu ścieralnych gum
ołówkowych.
Sposób wytwarzania tworzywa łatwościeralnego do
ścierania napisów wykonanych na papierze, opartego
na polichlorku winylu z dodatkiem wypełniaczy,
środków tiksotropowych, środków smarnych, barwników i środków zapachowych, polega na tym, że miesza się 10-40% wagowych sproszkowanego polichlorku winylu suspencyjnego z 90-60% wagowych sproszkowanego polichlorku winylu emulsyjnego oraz
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120-70% wagowych plastyfikatora w stosunku do
mieszaniny polichlorku, a otrzymaną masą formuje
się w temperaturze 110-130°C pod ciśnieniem 1,1-5
MPa w czasie 3-20 minut.
(1 zastrzeżenie)

C08L
B29J

P. 239465

09.12.1982

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Postępu Technicznego i Organizacyjnego „Posteox",
Sopot, Zakłady Płyt Pilśniowych i Wiórowych, Karlino, Polska (Franciszek Grzegórzek, Alicja Ratajczyk).
Emulsja hydrofobowa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania emulsji hydrofobowej, charakteryzującej się zwiększoną stabilnością, stosowanej podczas produkcji płyt
wiórowych.
Emulsja według wynalazku zawiera jako środek
hydrofobowy gacz parafinowy w ilości 5-50% wagowych, jako emulgator zawiera oleinę w ilości
0,2-10% wagowych, a ponadto zawiera wodę amoniakalną o stężeniu 25% w ilości 0,1-5% wagowych oraz
wodę w ilości 35-94,7% wagowych. Korzystnie stosuje się emulsję do suchej masy wiórów w proporcji
0,018:1.
(1 zastrzeżenie)

C08L

P. 239486

10.12.1982

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Piotr Izak, Małgorzata Tworowska).
Masa do zabezpieczania elementów
i układów elektronicznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania masy nadającej się do zabezpieczania elementów i ukła-.
dów elektronicznych przed wilgocią i uszkodzeniami
mechanicznymi.
Masa do zabezpieczania elementów i układów elektronicznych zawiera dowolny organiczny lub nieorganiczny wypełniacz w ilości 4,99-89,99% wagowych, lepiszcze w postaci wodnej dyspersji kopolimeru styrenowo-tmaleinowego względnie jej mieszaniny z innymi
plastyfikatorami w ilości 10-95% wagowych oraz upłynniacz amonowy w ilości 0,01-5% wagowych.
(1 zastrzeżenie)

C09B

P.241712 T

27.04.1983

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Wojciech Czajkowski, Jan Kraska, Jolanta Sokołowska-Gajda, Danuta Bauman, Aleksander Skibiński).
Sposób wytwarzania nowych barwników
niepleochroicznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu wytwarzania nowych barwników niepleochroicznych, znajdujących zastosowanie w układach ciekłokrystalicznych, zwłaszcza w trójchromatycznych komo/kach ciekłokrystalicznych o barwie czarnej, zapewniając w nich uzyskanie barwnego obrazu na czarnym
tie bez konieczności użycia światła spolaryzowanego.
Sposób wytwarzania nowych barwników niepleochronicznych o wzorze ogólnym przedstawionym na
rysunku, w którym X oznacza atom wodoru, grupę
metylową, atom chloru lub grupę nitrową, Ri i R2
oznaczają atom wodoru lub grupę alkilową albo Ri
oznacza atom wodoru, zaś R2 oznacza grupę alkilową
lub arylową, polega na tym, że zdwuazowane aminy
aromatyczne, pochodne aniliny zawierające korzystnie
podstawniki w położeniu orto do grupy aminowej,
poddaje się sprzęganiu z 2-naftyloaminą lub N-arylo-2-naftyloaminą, przy czym reakcję sprzęgania pxo-
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wadzi się w środowisku wodnym lub wodnoorganićznym w temperaturze 0-20°C, przy pH = 4 - 7 , po
czym po zakończeniu reakcji sprzęgania wydziela się
ze środowiska reakcji barwniki, które następnie poddaje się w znany spos6b suszeniu i oczyszczeniu
przez krystalizację lub metodami chromatograficznymi.
(1 zastrzeżenie)

C09B

P. 243206 T

sulfonowego lub jego metylowej pochodnej albo K-4-sulfofenylo)-3-metylopirazolonu-5 z kwasem aminonaftolosulfonowym lub -dwusulfonowym.
(1 zastrzeżenie)

25.07.1983

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników „Organika", Zgierz, Polska (Eliza Hrehorowicz,
Jan Gmaj).
Sposób wytwarzania czerni siarkowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu wytwarzania czerni siarkowej o wysokiej
rozpuszczalności w wodnym roztworze siarczku sodowego, o niskiej zawartości części nierozpuszczalnych i małej zawartości siarki elementarnej.
Sposób wytwarzania czerni siarkowej o składzie chemicznym określonym ogólnym wzorem
C24Hi6N8O8S7 lub wzorem C^HieNßOjSa na drodze
reakcji siarkowania wielosiarczkiem sodowym 2,4
dwunitrofenolanu sodowego wytworzonego przez hydrolizę 2,4-dwunitrochlorobenzenu polega na tym, że
uzyskany produkt, który stanowi czerń siarkowa zawarta w mieszaninie poreakcyjnej ewentualnie z dodatkiem surowej czerni siarkowej wydzielonej z otrzymanej w odrębnej operacji mieszaniny poreakcyjnej przez utlenienie powietrzem i odfiltrowanie
lub surowa czerń siarkowa wydzielona z mieszaniny
poreakcyjnej, suszy się w obecności tiosiarczanu sodowego zawartego bądź w mieszaninie poreakcyjnej
po siarkowaniu, bądź dodanego do surowej czerni
wydzielonej z mieszaniny poreakcyjnej w ilości 3 0 -130 części tiosiarczanu na 100 części barwnika, korzystnie w suszarni walcowej.
(4 zastrzeżenia)

C09B
C07C

P.243751 T

31.12.1982

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników „Organika", Zgierz, Polska (Andrzej Kujawski,
Lucjan Szuster, Andrzej Gawłowski, Jerzy Jabłoński,
Marek Olma).
Sposób wytwarzania środków do barwienia
włókien celulozowych, poliamidu i papieru
na kolory brunatny i czerwony
Sposób wytwarzania środków do barwienia włókien celulozowych, poliamidu i papieru na kolory
brunatny i czerwony, zawierających mieszaniny nowych barwników o ogólnych wzorach 1, 2 i 3, w któ,rych B oznacza resztę kwasu aminonaftolosulfonowego» lub -dwusulfonowego, Bi oznacza resztę kwasu
m-fenylenodwuaminosulfonowego lub jego metylowej
pochodnej albo resztę M4-sulfofenylo)-3-metylopira^olonu-5, a X oznacza atom wodoru lub chlorku albo
grupę metylową lub metoksylową polega na tym, że
sprzęga się tetrazowany 4,4'-dwuaminodwufenylomocznik z mieszaniną kwasu m-fenylenodwuamino-

C09B
C07C

P.243752

T

31.12.1982

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników „Organika", Zgierz, Polska (Andrzej Kujawski,
Lucjan Szuster, Andrzej Gawłowski, Jerzy Jabłoński,
Marek Olma).
Sposób wytwarzania środków do barwienia
włókien celulozowych, poliamidu i papieru
na kolory brunatny i czerwony
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
środków do barwienia włókien celulozowych, poliamidu i papieru na kolory brunatny i czerwony, zawierający mieszaniny nowych barwników o ogólnych
wzorach 1, 2 i 3, w którym B oznacza resztę kwasu
aminonaftolosulfonowego lub -dwusulfonowego, Bi
oznacza resztę kwasu m-fenylenodwuaminosulfonowego lub jego metylowej pochodnej albo resztę l-(4-sulfofenylo)-3-metylopirazolonu-5, a X oznacza atom
wodoru lub chloru albo grupę metylową lub metoksylową.
Sposobem według wynalazku sprzęga się tetrazowany 4,4'-dwuaminodwufenylomocznik jednostronnie
z kwasem aminonaftolosulfonowym lub -dwusulfonowym, po czym sprzęga się uzyskaną mieszaninę zawierającą dwuazozwiązek barwnika monoazowego
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o ogólnym wzorze 4, w którym B ma wyżej podane
znaczenie i nieprzereagowany tetrazowany 4,4'-dwuaminodwufenylomocznik obok barwnika disazowego
o ogólnym -wzorze 2, w którym B ma wyżej podane
znaczenie, z kwasem m-fenylenodwuajninosulfonowym
lub jego metylową pochodną, albo z l-(4-sulfofenylo)-3-metylopirazolonem-5.
(1 zastrzeżenie)

C09D
C08L

P. 243010

14.07.1983

Pierwszeństwo: 14.07.1982 - St. Zjedn. Am,
(nr 398259)
Norwood Industries, Inc., Malvern, Stany Zjednoczone Ameryki.
Wodna kompozycja powlekająca
oraz sposób powlekania
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie kompozycji nadającej się 4io wytwarzania
syntetycznej namiastki skóry, jak również do powlekania skóry naturalnej.
Wodna kompozycja powlekająca składa się z anionowej dyspersji wodnej poliuretanu i soli kwasu hydrofluorokrzemowego, przy czym pH tej kompozycji
jest kwasowe, a kompozycja jest tiksotropowa.
Sposób powlekania nierównych podłoży z utworzeniem na nich gładkiej powłoki (polega na tym, że
na powierzchnię podłoża nanosi się wodną kompozycję powlekającą, którą suszy się z utworzeniem na
podłożu mikroporowatej powłoki o gładkiej powierzchni.
(25 zastrzeżeń)

C10B

P.239402

08.12.1982

Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn
i Urządzeń Hutniczych „Hutmaszprojekt-Hapeko", Katowice, Polska (Wiesław Gołębiowski).
Urządzenie do podnoszenia ubijaków
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji ubijaków oraz zmniejszenia ich masy.
Urządzenie według wynalazku składa się z napędu ciernego (1) usytuowanego po jednej stronie ubijaka i rolki dociskowej (2) znajdującej się po przeciwnej stronie, przy czym napęd cierny podnoszenia
ubijaka (3) stanowi tarcza (4) w kształcie wycinka
powierzchni walcowej, wykonana z użebrowanej blachy i wyłożona wykładziną cierną (5), zamocowana za
(pomocą połączeń rozbieralnych do wsporników piasty (6) osadzonej na wale napędowym (7), natomiast
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rolka dociskowa (2) składa się z bębna walcowego (8)
ułożyskowanego na wale (9), na końcach którego zamocowane są elementy ślizgowe (10), które osadzone są wraz ze sprężynami dociskowymi (12) w prowadnicach łożyska (13).
(1 zastrzeżenie)

C12N
C12P

P. 240918 T

07.03.1983

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław, Polska (Ewaryst Elimer).
Podłoże do biosyntezy kwasu cytrynowego
Przedmiotem wynalazku jest podłoże do biosyntezy kwasu cytrynowego metodą hodowli wgłębnej
z udziałem Aspergillus niger.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie częściowego wyeliminowania substratów węglowodanowych oraz zastąpienia olejów roślinnych znacznie tańszym źródłem
węgla i energii.
Podłoże zawiera oprócz niezbędnych związków mineralnych produkt uboczny lub produkty odpadowe
z przemysłu olejarskiego jako jedyne źródło węgla,
które dodaje się w ilości do 10% objętościowych. Produktem ubocznym są porafinacyjne kwasy tłuszczowe, natomiast jako produkty odpadowe stosuje się
tłuszcz autoklawowy, tłuszcz kanałowy oraz tłuszcz
z osadnika ziemi bielącej.
(1 zastrzeżenie)

C12N

P. 241281 T

29.03.1983

Akademia Medyczna, Wrocław, Polska (Henryk
Siemieniewski, Jadwiga Gołębiowska, Marian Wolny).
Sposób wytwarzania dehydrogenazy aldehydu
3-fosfoglicerynowego
Wynalazek rozwiązuje zadanie techniczne wytwarzania przez izolację i oczyszczanie wymienionego
enzymu o wysokiej aktywności specyficznej, praktycznie wolnego od aktywności nieswoistych, sposobem
nadającym się do wykorzystywania przemysłowego.
Dehydrogeneza aldehydu 3-fosfoglicerynowego jest
stosowana do celów diagnostycznych w analityce klinicznej.
Wymieniony enzym izoluje się z mięśnia sercowego
wołu przez ekstrakcję buforem złożonym z trójhydroksymetyloamiinometanu, kwasu solnego i soli
sodowej kwasu wersenowego przy pH=7,5 i frakcjonowanie białek siarczanem anionu. Frakcję w zakresie 0,02-0,8 nasycenia siarczanu amonu wprowadza
się na kolumnę chromatograficzną wypełnioną fosfocelulozą, usuwa białka kalastowe wymienionym buforem zawierającym chlorek sodowy, a następnie
uwalnia właściwy enzym wymienionym buforem ze
wzrastającym stężeniem chlorku sodowego i stabilizuje go przez dodanie dwunukleotydu nikotynamidoadaninowego.
Enzym oczyszcza się nanosząc na kolumnę chromatograficzną wypełnioną karboksymetylocelulozą i
postępuje jak poprzednio stosując bufor złożony z
betamerkaptoetanolu i soli sodowej kwasu wersenowego o pH=7,0. Oczyszczony enzym wy sala się siarczanem amonu.
(1 zastrzeżenie)

C12N

P. 241282 T

Akademia Medyczna, Wrocław, Polska
Siemieniewski, Jadwiga Gołębiowska).

29.03.1983
(Henryk

Sposób wytwarzania
kinazy 3-fosfoglicerynianowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
przez izolację i oczyszczanie enzymu kinazy 3-fosfo-
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glicerynianowej o wysokiej aktywności specyficznejpraktycznie wolnego od aktywności nieswoistych.
Wymieniony enzym izoluje się z mięśnia sercowego wołu przez ekstrakcję wodą i frakcjonowanie siarczanem amonu oraz poddawanie frakcja w zakresie
0,62-0,75 masycenia, po połączeniu z fosfocelulozą,
wypłukiwaniu metodą batch system, buforem złożonym z trójhydroksymetyloaminometanu, kwasu solneêo i soli sodowej kwasu wersenowego ze wzrastającym stężeniem chlorku sodowego. Po usunięciu tą
drogą białek balastowych, z fosfocelulozy wraz ze
związanym z nią właściwym enzymem formuje się
kolumnę chromatograficzną i usuwa pozostałe białka balastowe tym samym buforem zawierającym
chlorek sodowy.
Właściwy enzym uwalnia się 'wymienionym bufo- '
rem ze wzrastającym stężeniem chlorku sodowego i
wy sala się siarczanem amonu przy pH=7,5.
Knaza 3-fosfoglicerynianowa jest stosowana do celów diagnostycznych w analityce klinicznej.
{1 zastrzeżenie)

C12N

P.241283 T

29.03.1983

Akademia Medyczna, Wrocław, Polska (Jadwiga
Golębiowska, Henryk Siemáeniewski, Janina Kwiatkowska-Korczak).
Sposób wytwarzania dehydrozenezy
jabłczanowej mitochondrialnej
Wynalazek rozwiązuje zadanie techniczne wytwarzania przez izolację i oczyszczanie wymienionego
enzymu o wysokiej aktywności specyficznej, praktycznie wolnego od aktywności nieswoistych, sposobem nadającym się do wykorzystania przemysłowego.
Dehydrogenaza
jabłczanowa mitochondriatna jest
stosowana do celów diagnostycznych w analizie
klinicznej.
Wymieniony enzym izoluje się z mięśnia sercowego wołu przez ekstrakcję buforem najkorzystniej
fosforanowym o stężenieu 5-15 mM i pH=6,5 i naniesienie supernatantu na kolumnę chromatograficzną wypełnioną jonowymienáaczem kationowym wyrównoważonym tym samym buforem o stężeniu do
30 mM, a następnie usuwanie białek balastowych tym
samym buforem o sitężetniu 30-80 mM. Właściwy enzym uwalnia się gradientem chlorku sodowego. Tak
otrzymane frakcje aktywne oczyszcza się nanosząc na
kolumnę chromatograficzną wypełnioną jonowymieniaczem anionowym wyrównoważonym tym samym
buforem o stężeniu do 30 mM i pH=7,2, po czym wysala się siarczanem amonu przy pHoo6.
(1 zastrzeżenie)
C12N

P.241404 T

08.04.1983

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Edward Galas,
Kazimierz Przybysz, Krystyna Siwińska, Maria Mere,
Rita Pyć, Halina Bratkowska, Barbara Kędziora).
Sposób wytwarzania biomasy mikrobiologicznej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
wydajinego sposobu wytwarzania biomasy mikrobiologicznej z odpadów celulozowych, z pominięciem etapu wstępnej obróbki odpadów celulozowych.
Sposób wytwarzania biomasy polega na tym, że na
podłożu zawierającym wagowo 1-5% frakcji drobnej
odpadów celulozowych, 0,5-1,5% soli nieorganicznych zawierających azot, 0,5-1,5% organicznego źródła
azotu (kiełki zbożowe, autolizat drożdżowy, drożdże
paszowe) oraz śladowe ilości mikroelementów,
o
pH=4,0-5,2, poddanym sterylizacji w temperaturze
118-121°C w czasie 25-60 minut, szczepi się inokulum w ilości 1-10% objętościowych w stosunku do
objętości podłoża. Następnie prowadzi się hodowlę
wgłębną biomasy w temperaturze 28-30°C w czasie
75-120 godzin, po czym oddziela się wytworzoną biomasę od pozostałej frakcji płynnej oraz suszy.
(1 zastrzeżenie)

C12N
A23K

P. 242204 T

26.05.1983

Akademia Ekonomiczna
im. Oskara Langego,
Wrocław, Polska (Marek Kramarz, Jerzy Ziobrówski).
Sposób zmniejszenia szkodliwości
wywaru melasowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie- opracowania
takiego sposobu zmniejszenia szkodliwości wywaru
melasowego, który zapewnia obniżenie wskaźnika zanieczyszczeń wywaru melasowego (CHZT) łącznie ponad 60% w stosunku do rezultatów uzyskiwanych w
hodowlach znanymi metodami oraz otrzymanie 3Ićrotnie wyższego plonu biomasy z jednostkowej objętości wywaru.
Stosując jako podłoże wywar melasowy prowadzi
się kilkustopniową hodowlę drożdży paszowych, najkorzystniej trzystopniową. W I etapie hodowli zdrożdżowuje się wywar melasowy dodając niewielkie ilości uzupełniającego źródła węgla w postaci substratów tłuszczowych pochodzących z przemysłu olejarskiego, na przykład tłuszczu odpadowego, kwasów
tłuszczowych, soapstocku w ilości maksymalnie 1%
objętościowego. Z kolei odciek pozostający po odwirowaniu biomasy poddaje się zdrożdżowaniu z dodatkiem substratów tłuszczowych jako źródła węgla
w ilości ok. 1,5%, a następnie odciek z II etapu hodowli zdrożdżowuje się z dodatkiem ok. 2% źródeł
węgla w postaci wyżej wyszczególnionych tłuszczów.
W hodowli stosuje się mieszaninę drożdży Candida
utilis 1 i Candida lipolytica 1 w proporcji 1 : 1 . Odciek pochodzący z I i II etapu hodowli, zwłaszcza
odciek z II stopnia hodowli poddaje się łagodnej sterylizacji.
(3 zastrzeżenia)

C12N

P.242205 T

Akademia Ekonomiczna
im. Oskara
Wrocław, Polska (Tadeusz Miśkiewicz).

26.05.1983
Langego,

Sposób zautomatyzowanej aerobowej hodowli
drobnoustrojów, zwłaszcza drożdży piekarskich
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiego sposobu zautomatyzowanej aerobowej hodowli drobnoustrojów, zwłaszcza drożdży piekarskich, który zapewnia ciągłą kontrolę stężenia tlenu rozpuszczonego w podłożu, utrzymywanie stężenia tlenu rozpuszczonego na poziomie wyższym od
wartości krytycznej,, kontrolowanie ilości dostarczonego źródła węgla oraz steixywanie dostarczaniem
źródła węgla w czasie hodowli.
Sposób zautomatyzowanej aerobowej hodowli drobnoustrojów, zwłaszcza drożdży piekarskich, w którym źródło węgla wprowadza się do fermentera w
oparciu o zmiany stężenia tlenu rozpuszczonego
w
momencie ukształtowania się rzeczywistego stężenia
tlenu rozpuszczonego na poziomie wartości żądanej,
charakteryzuje się tym, że źródło węgla dozuje się
każdorazowo po osiągnięciu przez rzeczywiste stężenie tlenu rozpuszczonego w podłożu wartości zadanej,
przy czym ilość źródła węgla ustala się tak, aby waar• tość wyrażenia stanowiącego iloraz czasu pełnego
pojedynczego cyklu dozowania lub ozasu ipobierania
przez komórki drobnoustrojów tlenu rozpuszczonego
w pojedynczym cyklu dozowania do ilości ' wprowadzanego w tym czasie źródła węgla przyjmowała
wartość minimalną.
Parametrem sterującym jest również iloraz ilości
wprowadzanego do fermentora źródła węgla w pojedynczego cyklu dozowania oraz. czasu tnwania pojedynczego pełnego cyklu dozowania lub ozasu pobierania przez komórki drobnoustrojów tlenu rozpuszczonego w pojedynczym cyklu dozowania, iprzy czym
iloraz ten przyjmuje wartości maksymalne.
(2 zastrzeżenia)
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P.242206 T

Akademia Ekonomiczna im. Oskara
Wrocław, Polska (Tadeusz Miśkiewicz).

26.05.1983

Langego,

Sposób zautomatyzowanej tlenowej hodowli
drobnoustrojów, zwłaszcza drożdży piekarskich
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiego sposobu zautomatyzowanej tlenowej hodowli
drobnoustrojów, zwłaszcza drożdży piekarskich, który umożliwia ciągłą kontrolę stężenia tlenu rozpuszczonego w podłożu, utrzymywania stężenia tlenu rozpuszczonego w podłożu na poziomie wyższym od wartości limitującej wzrost komórek oraz sterowanie dostarczaniem źródła węgla tak aby ominąć powstawanie szkodliwego dla wzrostu efektu Crabtree.
Sposób zautomatyzowanej tlenowej hodowli drobnoustrojów zwłaszcza drożdży piekarskich polegający na
doprowadzeniu źródła węgla do fermentora w opaciu o zmiany stężenia tlenu rozpuszczonego w momencie wzrostu wartości stężenia tlenu rozpuszczonego powyżej wartości zadanej, charakteryzuje się
tym, że każdorazowo po osiągnięciu przez rzeczywiste, stężenie tlenu rozpuszczonego w, podłożu wartości zadanej, najkorzystniej zawierającej się w przedziale od 40 do 60% stanu nasycenia, dozuje się
źródło węgla w takiej ilości, aby stężenie tlenu rozpuszczonego obniżyło się do z góry założonej minimalnej wartości, najkorzystniej zawierającej się w
przedziale od 5 do 20% stanu nasycenia. Wielkość
kolejnej porcji źródła węgla ustala się w oparciu
o porcję poprzednią oraz w oparciu o analizę zmiany stężenia tlenu rozpuszczonego wywołaną wprowadzeniem poprzedniej porcji źródła węgla.
(2 zastrzeżenia)
C12N

P. 242207 T
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do fermentacji laktozy w ilości 1-10%, korzystnie
5% suchej masy drożdży w stosunku do laktozy zawartej w serwatce, a następnie po zakończeniu fermentacji odfermentowaną serwatkę miesza się z melasem oraz biomasą drożdży Saccharomycec cerevisiare prowadząc drugi etap fermentacji w znany
sposób.
(1 zastrzeżenie)

C12P

P.241555 T

18.04.1983

Kombinat PGR Ptaszkowo, Grodzisk Wielkopolski,
Polska (Stanisław Podzerek, Marian Węgrzynpwski).
Sposób otrzymywania
spirytusu z melasu buraczanego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu wytwarzania spirytusu z melasu buraczanego, w procesie o mniejszej pracochłonności, w warunkach technicznych przeciętnej gorzelni rolniczej»
Proces wytwarzania spirytusu polega na tym, że
matkę drożdżową przygotowaną na jednorodnym
podłożu z melasu, sprowadzonego do gęstości 18cBlg
i wartości 3,5 pH, przeszczepia się w dalszym stopniu propagacji do brzeczki melasowej o gęstości 24°
Big i 5,5 pH przy zachowaniu temperatury dojrzewania nie wyżej niż 38°C • i osiągnięciu gęstości 7°
Big. Tak dojrzałą brzeczkę drożdżową dodaje się do
niedokwasizoiťej brzeczki melasu o gęstości 20-22°Blg
i temperaturze 30 °C i prowadzi główną fermentację
przez 24 godziny w temperaturze nie wyższej niż
42°C aż do osiągnięcia, po odfermentowaniu, obniżenia gęstości brzeczki do 5°Blg. . (1 zastrzeżenie)

C13D

P.239319

01.12.1982

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego,
Wrocław, Polska (Bogusław Masłowski, Katarzyna
Szołtysek, Jerzy Ziobrowski).

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Kompletnych Obiektów Przemysłowych „Chemadex", Warszawa, Polska (Witold Łękawski).

Sposób przygotowania podłoża
do fermentacji kwasu mlekowego

Sposób wysładzania, zwłaszcza buraków cukrowych w dyfuzorze korytowym oraz dyfuzor korytowy do stosowania tego sposobu

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiego sposobu przygotowania podłoża do fermentacji kwasu mlekowego, który zapewni zmniejszenie
o połowę zużycia surowców zbożowych stosowanych
w fermentacji zbożowej oraz daje podłoże odznaczające się czystością mikrobiologiczną w okresie lag-fazy fermentacji.
Sposobem według wynalazku zarodki zbożowe lub
kiełki słodowe maceruje się z dodatkiem ok. 1% preparatu enzymatycznego pochodzącego z odcieku po
hodowli wgłębnej grzybni Pénicillium roquefortii w
czasie od 20 do 24 godz., w temp. 20-35°C. Następnie prowadzi się termiczną pasteryzację pożywki uzupełnionej w niezbędne ilości źródeł węgla, azoru i
fosforu w temp. 100°C w ciągu 15 minut. Proces maceracji prowadzi się odrębnrie ten. poza kadzią fermentacyjną.
(2 zastrzeżenia)
C12N

P.242268 T

30.05.1983

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza, Warszawa, Polska (Stanisław Zmarlicfci, Kazimierz Jarosz, Edward Zakrzewski).
Sposób wytwarzania etanolu z serwatki
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiego sposobu, który umożliwia wykorzystanie serwatki do otrzymywania etanolu w dwuetapowym
skojarzonym procesie produkcji etanolu z mieszaniny serwatki i melasu.
Sposób ten polega na tym, że spa ster yzowaną serwatkę, ultrafiltrat serwatki lub serwatkę 2 - 3 krotnie zagęszczoną zakwasza się do pH 4 - 6 korzystnie
4,5 pasteryzuje się i zaprawia drożdżami zdolnymi

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia
procesu wysładzania buraków cukrowych w dyfuzorze korytowym.
Zgodnie z wynalazkiem przy wysładzaniu krajanki
buraków cukrowych doprowadza się do wnętrza dyfuzora w strefie odległej od jego czoła o 2 do 5 metrów parę nasyconą o temperaturze 100 do 120°C
pod ciśnieniem w granicach od 1,8 do 2,5 atmosfer
absolutnych (1,8 X 0,980665 X 10"* - 2,5 X 0,980665 X
10-ł MPa) w ilości od 0,4 do 1,0% wagowych na buraki, przy czym jako parę nasyconą stosuje się opary ze stacji wyparnej cukrowni.
Dyfuzor do stosowania tego sposobu zaopatrzony
jest w strefie (C), w której doprowadza się do jego
wnętrza parę nasyconą o parametrach wyżej opisanych, w rury parowe (3), których wyloty znajdują
się na wewnętrznych powierzchniach koryta (1) dyfuzora, a wloty połączone są z kolektorem (4) doprowadzającym parę nasyconą z rurociągu (11).
(3 zastrzeżenia)
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C13D

P. 239476

10.12.1982

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Kompletnych Obiektów Przemysłowych „Chemadex",
Warszawa, Polska (Witold Łękawski).
Urządzenie do nawapniania soku, zwłaszcza soku
cukrowniczego
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest usprawnienie procesu nawapniania soku.
Urządzenie do nawapniania soku cukrowniczego
składające się z poziomo ustawionego koryta, podzielonego poprzecznymi przegrodami na szereg komór, przy czym wzdłuż komór przebiega obrotowy
poziomy wał z zamocowanymi na nim, oddzielnymi
dla każdej komory mieszadłami, oraz układów doprowadzających sok surowy do pierwszej komory,
odprowadzających sok nawapniony i doprowadzających mleko wapienne, charakteryzuje się tym, że
sąsiadujące ze sobą komory (3), (4), (5) urządzenia
mają kanały przepływowe (10) i (12) łączące ze sobą
komory (3) i (4) oraz (4) i (5), przy czym w kanałach tych ustawione są pompy (13) i (14), wymuszające przepływ w tych kanałach.
(4 zastrzeżenia)

C21D

P. 240037

04.01.1983

Huta Stalowa Wola, Kombinat Przemysłowy, Stalowa Wola, Polska (Rajmund Nowak, Henryk Wilusz,
Stefan Szewczyk).
Sposób wytwarzania wyrobów stalowych
o wysokich własnościach wytrzymałościowych
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
wyrobów stalowych walcowanych o wytrzymałości
700 MPA i wyższej, która dotąd była uzyskiwana za
pomocą ulepszania cieplnego lub utwardzania dyspersyjnego.
Sposób wytwarzania według wynalazku polega na
tym, że półwyroby po dowolnej przeróbce plastycznej ze strukturą zrekrystaliżowaną są wykańczane
przeróbką plastyczną na zimno ze zgniotem 10 do
30% i następnie wygrzewane w temperaturze 250 do
450°C oraz studzone na powietrzu.
(1 zastrzeżenie)

C21D

P.244593

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przedłużenia
czasu pracy elementów i urządzeń.
Elementy i urządzenia nagrzewa się do temperatury powyżej przemiany Ac», wygrzewa w czasie zapewniającym wzbogacenie osnowy w pierwiastki
węglikotwórcze, chłodzi, a następnie nagrzewa do
temperatury poniżej przemiany Act i wygrzewa w
tej temperaturze.
(2 zastrzeżenia)

C22B

P.240110

10.01.1983

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław", Bukowno,
Polska (Janusz Stępniewski, Jan Kubas, Aleksander
Romaniuk, Zbigniew Jedliczka, Jan Gabryś, Franciszek Krok, Włodzimierz Woźniczko, Jerzy Winczakiewicz, Stefan Górnisiewicz, Zdzisław Kika, Bogdan Molenda, Tadeusz Łączek, Wiesław Piątek, Tadeusz Kika).
Sposób odzyskiwania cynku z wodnych roztworów
siarczanu cynkowego, zwłaszcza elektrolitu cynkowego
Sposób odzyskiwania cynku przeznaczony jest do
selektywnego oddzielania cynku z wodnych roztworów soli zawierających jony cynku, magnezu, manganu i jony metali alkalicznych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że obojętny roztwór siarczanu cynkowego, korzystnie elektrolit cynkowy z pierwszego lub drugiego
rzutu
+2
+2
pras+2 filtracyjnych,
zawierających
jony:
Zn
,
Mg
,
+
+
Mn , Na i K rozcieńcza się wodą aż do osiągnięcia stężenia cynku w roztworze poniżej 50 kg/ms,
przy dowolnym stężeniu kationów innych metali, a
następnie przy ciągłym mieszaniu roztworu kieruje
się szlam (koncentrat cynkowy) z drugiego stopnia
odmagnezowania w ilości najdogodniej od 200-400
kg/m3 roztworu, przy czym sporządzoną gęstwę podgrzewa się dogodnie do temperatury 80-90°C i utrzymuje w tej temperaturze korzystnie przez okres
od 40-60 minut przy intensywnym mieszaniu gęstwy,
a następnie gęstwę poddaje się filtracji, po czym
uzyskany szlam kieruje się do hydrometalurgicznego
przerobu,3 a do filtratu zawierającego
średnio od 10-28 kg/m Zn oraz od 10-25 kg/m3 MgO i 4-7 kg/m*
Mn kieruje się świeżą partię drobnoziarnistego koncentratu cynkowego, korzystnie
hutniczego tlenku
cynku w ilości do 500 kg/m3 roztworu w postaci
gęstwy z wodą. Sporządzoną gęstwę ogrzewa się dogodnie do temperatury 80-90°C i przy intensywnym
mieszaniu utrzymuje się w tych warunkach gęstwę
korzystnie przez okres 40-60 minut. Przereagowaną
gęstwę poddaje się filtracji, a uzyskany szlam (koncentrat cynkowy) zawraca się do wytrącenia cynku
- w pierwszym stopniu odmagnezowania - z roztwoiru wydzielonego z obiegu elektrolizy cyniku, a
filtrat poddaje się dalszej przeróbce, a następnie
kieruje się przykładowo na stawy osadowe.
(3 zastrzeżenia)

15.11.1983

Politechnika Warszawska, Warszawa, Mazowieckie
Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne, Płock, Polska (Jerzy Bielanik, Andrzej Dankowski, Jan Goczał,
Józef Kwarciński, Janusz Pietrzak, Jan Sabaciak,
Jan Gołek, Stanisław Tyburski, Maciej Grabski, Jan
Jankowski, Ryszard Kościński, Zygfryd Płochecki).
Sposób regeneracji struktury i własności
mechanicznych elementów i urządzeń wykonanych
ze stali do pracy przy podwyższonych temperaturach
Wynalazek dotyczy sposobu regeneracji struktury
i własności mechanicznych elementów i urządzeń
wykonanych ze stali do pracy przy podwyższonych
temperaturach zawierających do 0,50%C i wszystMe
lub tylko niektóre z podanych dodatków stopowych:
chrom do 13,0%, molibden do 3,0%, wolfram do 1,0%,
wanad do 0,4%, niob do 0,50%, bor do 0,003% po ich
eksploatacji w temperaturach przekraczających 450°C
powyżej 100 tys. godzin pracy.

C22B

P.240111

10.01.1983

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław", Bukowno,
Polska (Janusz Stępniewski, Jan Kubas, Aleksander
Romaniuk, Zbigniew Jedliczka, Jan Gabryś, Franciszek Krok, Włodzimierz Woźniczko, Jerzy Winczakiewicz, Stefan Górnisiewicz, Zdzisław Kika, Ireneusz Piechowski, Mieczysław Ochab, Bogdan Molenda, Tadeusz Łączek).
Sposób wytwarzania cynku metodą
hydrometalurgiczną zwłaszcza z surowego
tlenku cynku
Sposób postępowania według wynalazku przeznaczony jest głównie do odchlorowania koncentratów
cynkowych przeznaczonych do przerobu na drodze
hydrometalurgicznej.
Sposób wytwarzania cynku według wynalazku polega na tym, że otrzymany na drodze ogniowej utle-
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niony koncentrat cynkowy korzystnie wyprażony
w temperaturze do 500°C miesza się z roztworem
stanowiącym zawrót z drugiego stopnia odchlorowania korzystnie w stosunku wagowym od 1:3 i 1:5, po
czym intensywnie mieszając gęstwę ogrzewa się parą wodną do temperatury od 80-100°C i utrzymuje
się w tej temperaturze najdogodniej przez okres
60-90 minut, a następnie gęstwę rozcieńcza się wodą
i filtruje się, po czym oddzielony filtrat wycofuje
się z obiegu, a uzyskany szlam rozcieńcza się wodą
korzystnie w takiej ilości by stosunek wody do części
stałych był równy 3:1. Z kolei do wytworzonej gęstwy wprowadza się jony reszty kwasu siarkowego,
najdogodniej w Rostaci siarczanu cynkowego, następnie tak przygotowaną gęstwę przy ciągłym mieszaniu ogrzewa się parą wodną do temperatury od 80100°C i utrzymuje w tej temperaturze najdogodniej
przez okres od 60-90 minut, z kolei przereagowaną
gęstwę poddaje się filtracji, a uzyskany filtrat zawraca się do odchlorowania surowej partii utlenionego koncentratu cynkowego, a szlam koncentratu
cynkowego poddaje się repulpacji wodą, a po repulpaćji gęstwę filtruje się, przy czym filtrat z tej
operacji zawraca się do drugiego • stopnia odchlorowania koncentratu cynkowego, a uzyskany po repulpacji szlam poddaje się ługowaniu w celu uzyskania roztworu siarczanu cynkowego, z którego uzyskuje się cynk elektrolityczny znanym sposobem.
(4 zastrzeżenia)

C22B

P.240112

10.01.1982

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław", Bukowno,
Polska (Janusz Stępniewsifci, Jan Kubas, Aleksander
Romaniuk, Zbigniew Jedliczka, Jan Gabryś, Franciszek Krok, Włodzimierz Woźniczko, Stefan Górnisiewicz, Mieczysław Ochab, Wiesław Piątek, Stanisław
Noga, Tadeusz Łączek, Zdzisław Kika, Bogdan Molenda, Włodzimierz Prusak).
Sposób otrzymywania.cynku
metodą hydrometalurgiczną,
zwłaszcza z materiałów cynkonośnych
. zawierających chlor
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu umożliwiającego wyeliminowanie operacji
kilkakrotnej filtracji szlamów.
Sposób otrzymywania cynku według wynalazku polega na tym, że roztwór siarczanu cynkowego uzyskany z ługowania tlenkowych materiałów cynkonośnych, po częściowym jego oczyszczeniu3 zakwasza
się korzystnie do stężenia od 8-12 g/dm HÍSO4 i
od 2 - 3 3g/dm3 Cu dogodnie
roztworem zawierrającym
70 g/dm Cu i 280 g/dm2 H2SO4, a następnie do roztworu siarczanu cynkowego kieruje się szlam zawierający średnio: od 20 do 25% wagowych Cu2O, od
10 do 15% wagowych Cu, od 20 do 30% wagowych
Zn, od 45 do 50% ZnO i od 5 do 10% wagowych
Cu(OH)2, najkorzystniej w postaci mieszaniny z wodą
w ilości od 15-20 części wagowych szlamu na 1
część wagową chloru zawartego w roztworze siarczanu cynkowego, po czym gęstwę miesza się dogodnie w okresie od 30 do 40 minut utrzymując ją w
temperaturze od 40-60°C, a następnie przereagowaną gęstwę filtruje się, pnzy czyni adifiltriowany roztwór kieruje się do oddzielnego oczyszczacza, do którego po jego napełnieniu roztworem siarczanu cynkowego, kieruje się do roztworu gęstwę mieszaniny zawierającej tlenek cynku, drobnoziarnisty cynku metaliczny oraz tlenek miedziawy i miedź metaliczną,
przy czym udział tych składników dogodnie winien
wynosić: 50-60% wagowych ZnO, 35-40% wagowych
Zn, 10-15% wagowych CujO i od 5-10% wagowych
Cu najkorzystniej w postaci mieszaniny z wodą w
ilości od 15-20 części wagowych w przeliczeniu na
suchą mieszaninę na jedną część wagową miedzi rozpuszczonej w roztworze siarczanu cynkowego,
po
czym gęstwę
intensywnie
miesza
się
w
temperaturze
od 60-70 ö C w ciągu 40-60 minut, z kolei po przer-
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waniu mieszania, gęstwę filtruje się, a następnie
uzyskany roztwór siarczanu cynkowego kieruje się
do dalszej przeróbki w znany sposób, podczas gdy
oddzielony podczas filtracji szlam co najmniej w
części kieruje się do odchlorowania nowej partii siarczanu cynkowego.
Sposób według wynalazku przeznaczony jest głównie do oczyszczania z chloru wodnego roztworu siarczanu cynkowego.
(3 zastrzeżenia)
i

C22C

P. 246182

10.02.1984

Huta Baildon, Katowice, Polska (Tadeusz Roszak,
Marian Tomczyk, Stanisław Jastrzębski, Witold Miśkiewicz, Tadeusz Biedroń).
Stal martenzytyczna
chromowo-kobaltowo-molibdenow»
odporna na korozję
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
stali mającej wyższe w porównaniu do innych podobnych stali własności mechaniczne.
Stal składa się w ilościach wagowych z: węgla do
0,03%, manganu do 0,1%, krzemu do 0,1%, fosforu do
0,01%, siarki do 0,01%, chromu od 14% do 16%, niklu
do 0,3%, kobaltu od 19% do 21%, molibdenu od 2,6%
do 3,2% i aluminium od 0,05% do 0,20%, reszta żelazo i nieuniknione zanieczyszczenia.
(1 zastrzeżenie)
C23C

P.239451

10.12.1982

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Papierniczego,
Poznań, Polska (Jerzy Kaźmierczak, Jan Biegała,
Antoni Jaskółka, Marek Kubła, Roman Kramarski,
Piotr Dachowski).
Sposób wytwarzania walców ryflowanych
do tekturnic
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania walców ryflowanych o żywotności wielokrotnie wyższej
w porównaniu z walcami utwardzanymi powierzchniowo metodami płomieniową lub indukcyjną.
Sposób wytwarzania walców ryflowanych do tekturnic produkujących tekturę falistą, polega na tym,
że ulepszoną cieplnie odkuwkę w kształcie walca profiluje się po tworzącej walca, tworząc tzw. ryfle,
a następnie roboczą powierzchnię ryflowaną walca
utwardza saę poprzez azotowanie jonizacyjne.
(1 zastrzeżenie)
C25B

P.243539 T

25.08.1983

Uniwersytet Łódzki, Instytut Chemii, Łódź, Polska
(Wiktor Dawid, Jolanta Omąkowska, Romuald Skowiroński).
Sposób wytwarzania elektrod srebrowych
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
elektrod srebrowych o wysoce rozwiniętej powierzchnd, mogących znaleźć zastosowanie w reakcjach elektrochemicznego podstawienia elektrofilowego.
Sposobem według wynalazku poddaje się tlenek
srebra albo rozpuszczalną lub nierozpuszczalną sól
srebra, ewentualnie związki srebrowe zawarte w
szlamie srebrowym z przestrzeni anodowej elektrosyntezy lub uizyskane drogą znanych reakcji ze
srebra zawartego w tym szlamie, w temperaturze
60-80°C, redukcji działaniem wodzianiu, chlorowodorku albo siarczanu hydrazyny względnie siarczanu
albo chlorowodorku hydroksyloaminy. Uzyskany pył
metalicznego srebra, po odmycáu wodą i wysuszeniu
oraz ewentualnym zmieszaniu z opiłkami srebra poddaje się prasowaniu w2 temperaturze
pokojowej pod
5
naciskiem
1/2-10
t/cm
(0,5X10
X0,980665
kPa 10 X 10s X 0,980665 kPa), a zewnętrzną powierzchnię
otrzymanej wypraski szlifuje się na mokro.
(2 zastrzeżenia)
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C30B
G01N

P.239055

16.11.1982

Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki, Warszawa,
Polska (Marek Berkowski, Zbigniew Wiencek, Antoni Dąbkowski).
Waga kompensacyjna
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
wagi kompensacyjnej mogącej służyć do współpracy
z urządzeniem do wyciągania monokryształów metodą Czochralskiego.
Waga kompensacyjna ma prostowodowy zespół
dźwigniowy składający sdę z dźwigni pomiarowej
(1), zakończony szalką (7), usytuowany korzystnie
pionowo, (połączony z obudową (6) wagi za pomocą
dźwigni pomocniczych (2 i 3), górnej {2) i dolnej (3).
Dźwignie pomocnicze połączone są z dźwignią pomiarową (1) i obudową (6) za pomocą przegubów sprężystych (8).
Jedna z dźwigni pomocniczych (2) ma ramię skierowane w dół i połączone z zamocowanym do obudowy wagi elektronicznym układem kompensacyj-

nym (Uk) za pośrednictwem dodatkowej dźwigni (4),
która połączone jest z ramieniem (5) dźwigni pomocniczej (2) i elektronicznym układem kompensacyjnym (Uk) za pomocą przegubów sprężystych (8).
(1 zastrzeżenie)

Dział D
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
D03D

P. 240183

ZakładjPrzemysłu
Pasmanteryjnego
Łódź. Polska (Czesław Dzięgiel).

14.01.1983
„Lenta",

Sposób i urządzenie
do wytwarzania taśm tkanych z falbanką
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu i urządzenia umożliwiających wytwarzanie
taśm tkanych nieelastycznych z falbanką na krośnie
pasmanteryjnym czółenkowym.
Sposób polega na tym, że wprowadza się dodatkowy układ wątków w części falbankowej w stosunku
do części grzbietowej taśmy oraz zmienia się napięcie wstępne osnowy części falbankowej tak aby uzyskać pofalowanie części taśmy.
Urządzenie według wynalazku wyposażone w wałki tarkowy (2), korkowy (3) i dociskowy (4), charakteryzuje się tym, że w wałku dociskowym (4) mechanizmu odbiorczego krosna pasmanteryjnego wyżłobiono rowek dla części falbankowej taśmy (1).
(2 zastrzeżenia)

D06B

P.240153

12.01.1983

Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Powstańców
Śląskich „FROTEX", Prudnik, Polska (Marian Stolarz, Joachim Mazur, Henryk Trochowski, Stefan Ozimek).

Urządzenie do układania tkanin
zwłaszcza bielnika pasmowego
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji
urządzenia obsługującego dowolną ilość zbiorników.
Urządzenie składa się z zespołu podawacza pasma
tkaniny (1), który przekazuje tkaninę do zespołu rozdzielacza (2) osadzonego porzesuwnie w osi poziomej,
na belkach wspoxczych (3), które oparte są o tory
jezdne (4) umożliwiające przesuw poziomy belek (3).
(3 zastrzeżenia)

02.11.1982
JP. 238862
D06L
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Bawełnianego, Łódź, Polska (Sławomir Andrzejewski, Wiesław Woźniak, Stefan Paliga, Włodzimierz
Saczepaniak, Krystyna Szczepańska, Anna Pacholec,
Michał Gajos).
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Ciągły lub półciągły sposób
szerokościowego bielenia nadtlenkowego
lub podchlorynowo-nadtlenkowego
włókienniczych wyrobów zawierających
. .
celulozowe włókna
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu pozwalającego na uzyskanie prawidłowego
stopnia bieli wyrobów włókienniczych w procesie
szerokościowego bielenia, przy znacznym zmniejszeniu zużycia wody utlenionej.
Ciągły lub półciągły sposób szerokościowego bielenia nadtlenkowego lub podchlorynowo-nadtlenkowego
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włókienniczych wyrobów zawierających celulozowe
włókna polega na napawaniu, wstępnie obrobionego włókienniczego wyrobu, roztworem nadtlenku lub
roztworem podchlorynu sodowego, leżakowaniu, praniu i napawaniu roztworem nadtlenku oraz obróbce
termicznej w komorze reakcji, przy czym bezpośrednio przed napawaniem roztworem nadtlenku, włókienniczy wyrób napawa się zimnym roztworem podchlorynu sodowego zawierającym 1-10 g/dm3 czynnego chloru, po czym bez płukania, tak nasycony
roztworem podchlorynu sodowego włókienniczy wyrób, wprowadza się do roztworu nadtlenku.
(1 zastrzeżenie)

Dział E
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO
E02D
E04B
E04H

P. 240154

12.01.1983

Gliwickie Biuro Budownictwa Przemysłowego, Gliwice, Polska (Tadeusz Stachurski, Janusz Burakowski, Hubert Kott).
Zabezpieczenie obiektu budowlanego,
zwłaszcza typu halowego,
posadowionego na terenie podlegającym
wpływom eksploatacji górniczej
Zabezpieczenie obiektu budowlanego zwłaszcza typu halowego posadowionego na terenie podlegającym
wpywom eksploatacji górniczej ma szczególnie korzystne zastosowanie dla hal o znacznych wymiarach w rzucie, przy deformacjach ciągłych terenu i
nieznanym kierunku odbudowy górniczej..
Zabezpieczenie to charakteryzuje się tym, ze dylatacje pionowe (1) konstrukcji obiektu w części nadziemnej wykonane są do górnego poziomu fundamentów (3), natomiast fundamenty (3) w miejscu dylatacji (1) są wspólne dla sąsiadujących ze sobą części
dylatowanych (2) i połączone z pozostałymi fundamentami (6) .ściągami podłużnymi (7), poprzecznymi
(8) i ukośnymi (9), tworząc jeden wspólny układ konstrukcyjny.
(1 zastrzeżenie)

E04B

P.240164

14.01.1983

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Stolarki Budowlanej „Stolbud", Wołomin, Polska
(Barbara Szyperska, Eugeniusz Krzemień, Edward
Jakubowaki, Witold Sikora).
Płytka kolczasta do łączenie elementów,
zwłaszcza drewnianych
Przedmiotem wynalazku jest płytka kolczasta do
łączenia elementów, zwłaszcza drewnianych, przeznaczona szczególnie do stosowania w • węzłach różnego typu kratownic oraz w węzłach konstrukcyjnych
elementów ściernych.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
okucia zapewniającego podwyższoną wytrzymałość
połączeń pracujących na rozciąganie.
Płytka kolczasta do łączenia elementów, zwłaszcza
drewnianych wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej, która ma szereg zębów naciętych i wygiętych z tej blachy. Zęby te ustawione są w rzędach
równoległych do kierunku długości płytki, do szerokości płytki zęby rozmieszczone są wzdłuż linii ustawionej pod kątem ostrym najkorzystniej 20°.
Zęby te mają kształt grota uformowany przez promienie (R, Ri i Ra) oraz w .części środkowej symetryczne wgłębienie, które ma kształt wycinka koła
o promieniu r równym (promieniowi (R).
(2 zastrzeżenia)

EMB

P. 240165

14.01.1983

Centralny Ośrodek Badawcao-Rozwojowy Budownictwa Ogólnego, Warszawa, Polaka, Kombinat Bü-
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dowlany w Ciechanowie, Ciechanów, Polska (Stanisław Wiland, Marek Arwar, Tadeusz Gnerowicz,
Krzysztof Karczmorek).
Pasmowa żelbetowa ściana osłonowa
Przedmiotem wynalazku jest pasmowa żelbetowa
ściana osłonowa znajdująca zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.
Wynalazek rozwiązuje 'zagadnienie opracowania
ścian osłonowych zapewniających minimalne straty
ciepła.
Ściana według wynalazku, o budowie warstwowej,
ma zewnętrzną warstwę w postaci odrębnej cienkiej
żelbetowej płyty (1) mocowanej do budynku w odległości umożliwiającej późniejsze umieszczenie między nią a konstrukcją budynku pozostałych warstw.
Do mocowania płyty służą kątowniki (7), (10), przytwierdzone do niej za pośrednictwem zabetonowanych w płycie tulei (9). Z kątownikami współpracują
wsporniki (5), (6) mocowane do płaskiego stropu (2)
oraz wysięgniki mocowane do poprzecznych nożnych
ścian. Po zamocowaniu płyt (1) wszelkie dalsze prace, jak uszczelnianie elementów pasmowych, osadzanie stolarki okiennej, wykonanie warstwy izolacyjnej - odbywają się od strony wnętrza budynku, bez
użycia rusztowań.
(5 zastrzeżeń).

E04B

P. 240167

14.01.1983

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogólnego, Warszawa, Polska (Władysław Sieradzki).
Układ ram tworzących konstrukcję budowli,
sposób ich monolityzowania
oraz konstrukcja dachu dla tego układu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji szkieletowej, służącej do realizacji obiektów budowlanych.
Układ ram tworzących konstrukcję budowli składa
się ze słupów (1) ze wspornikami jednostronnymi (2)
lub dwustronnymi (3), które łączone są pomiędzy sobą
monolitycznie wylewanymi lub prefabrykowanymi
ryglami pośrednimi (4) ukrytymi w stropie.
Monolityczne łączenie wymienionych ram następuje na stołach montażowych (5), poprzez wkręcenie
prętów w tuleje osadzone w czołach przeciwległych
wsporników (2 i 3), ułożenie zbrojenia i zalanie betonem całego węzła.
Na wykonany w ten sposób układ konstrukcji ramowej, montuje się konstrukcję dachu, to znaczy na
wspornik (3) słupa (1) z jednej strony, oraz na słupach
skrajnych (11) opiera się belkę (12) o załamanej osi,
której odpowiednie obrzeża i oprofilowania pozwalają
układać płyty stropowe i opierać słupki konstrukcji
otworów okiennych poddasza.
(11 zastrzeżeń)

EMB

P.240166

14.01.1983

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogólnego, Warszawa, Polska (Marek Skrzyński, Stefan Goetz, Mieczysław Michniewicz, Jerzy
Maciejaszek).
Element słupowy i sposoby wykonania
połączeń konstrukcyjnych przy jego użyciu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie monolitycznego^
łączenia słupa ze stropem, ścianą oraz słupem następnej kondygnacji przy pomocy węzłów betonowych.
Element słupowy (6) z pionowym kanałem wewnętrznym (5) ma głowicę (2) z wycięciami (3) służącymi do oparcia stropu oraz otwory boczne (7).
Połączenie słupa (6) ze stropem (4) wykonuje się
przez wprowadzenie przestrzennej siatki (8) zbrojeniowej do kanału (5) słupa (6) i zalanie betonem
wnętrza słupa i wylanie nadbetonu (11) na stropie.
Natomiast słup (1) następnej kondygnacji nadziewa się
na zbrojenie (10) pionowe wystające z kanału słupa
dolnej kondygnacji i zabetonowuje się otwór.(5) słupa a>.
Połączenie słupa (6) z elementem ściennym (12) wykonuje się poprzez wlewanie betonu do kanału (5)
słupa, który przechodząc przez boczne otwory (7) słupa (6) wypełnia wręby (13) przystawionego ' do słupa
elementu ściennego (12).
'(7; zastrzeżeń)
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P.240780

25.02.1983

Pracownia Konserwacji Zabytków, Zakład Badawczo-Rozwojowy Warszawa, Polska (Władysław Wasiluk, Stefan Owczarek, Leszek Czapski).
Układ elektrod elektroosmotycznego osuszania
przegród budowlanych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie osuszania budynków na obszarach o niestabilnej strukturze geodezyjnej, zwłaszcza w regionach w .których występują szkody górnicze.
Sposób według wynalazku polega na tym, że elektrody (1) są usytuowane pionowo w dwóch rządach
(A, B) oraz umieszczone w przybliżeniu na jednym
poziomie, równolegle do ścian (2, 4) przegrody budowlanej (3). Jeden rząd (B) elektrod (1) umieszczony
jesf na wewnętrznej ścianie (4), zaś drugi rząd (A)
elektrod (1) umieszczony jest poza zewnętrzną ścianą
(2), tak aby wewnętrzna ściana stanowiła powierzchnię ekwipotencjalną, zaś warstwa gruntu między drugim rzędem (A) elektrod (1) a powierzchnią zewnętrznej ściany (2), stanowiła obszar zbierania wody z przegrody budowlanej (3).
(7 zastrzeżeń)

E04F

P. 240150

12.01.1983

Politechnika Śląska, Gliwice, Polska (Wacław Sakwa, Stanisław Jura, Zbigniew Piątkiewicz, Damian
Homa, Eugeniusz Kowalski).
Torkrctnica ręczna
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
torkretnicy ręcznej, w której zapewniony jest bezpośredni pobór materiału sypkiego z wózka kopalnianego, kontenera lub worków.
Torkretnica ręczna do nanoszenia zdyspergowanego
strumienia trójfazowego gaz - materiał sypki - ciecz
na tor kreto waną powierzchnię w szczególnie niekorzystnych warunkach, zwłaszcza w wyrobiskach kopalnianych, ma przewód elastyczny (3) zakończony rurką
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(2) wyprofilowaną w kształcie litery duże L, zakończoną wymienną dyszką korzystnie de Lávala (1), której wylot jest umieszczony w konfuzorze (4) połączonym z komorą mieszania (5) i dyfuzorem (6). Dyfuzor
(6) połączony jest z przewodem transportowym (7), na
końcu którego znajduje się element dozujący ciecz
poprzez zawór i przewód oraz lanca kierująca.
(3 zastrzeżenia)

E21B

P. 240102

10.01.1983

Josef Krings, Heinsberg, Republika Federalna Niemiec.
Urządzenie
do osiowego umieszczania podpory zabudowanej
w otworze wiertniczej w gruncie
W pierścieniowej obudowie nośnej (1), o średnicy
zewnętrznej mniejszej od średnicy otworu wiertniczego i o przelocie większym od przekroju poprzecznego
umieszczanej podpory (2) jest umieszczone urządzenie
zakleszczające, składające się z elementów (8, 9) leżących promieniowo naprzeciw siebie oraz tłoki osiujące
(5, 13), zasilane środkiem ciśnieniowym, poruszane
promieniowo na zewnątrz poprzez odpowiednie otwory (14) w ścianie obudowy nośnej (1), przy czym urządzenie zakleszczające (8, 9) i tłoki osiujące są połą
czone przez przewody (18, 19) i elektryczne przewód}
sterujące (17) z urządzeniem do zdalnego sterowania,
umieszczonego obok otworu wiertniczego w gruncie.
Po umieszczeniu całego urządzenia w otworze wiertniczym następuje zamocowanie podpory (2) np. w masie
fundamentowej, po czym urządzenie usuwa się.
(4 zastrzeżenia)
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E21B

P. 240193

14.01.1983

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kraków, Polska (Tadeusz Turek, Ryszard Wolwowicz, Karol Wojnar, Stanisław Zając, Józef Ginalski).
Amortyzator drgań przewodu wiertniczego
Przedmiotem wynalazku jest amortyzator drgań
przewodu wiertniczego stosowany w górnictwie naftowym.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania możliwości zwiększenia nacisku na świder przy jednocześnie dużej amortyzacji drgań przewodu.
Amortyzator charakteryzuje się tym, że ma pierścienie amortyzujące w postaci segmentów elastycznych
(5) z otworami (5a) korzystnie naprzemianległymi lub
w postaci segmentów elastycznych z wwulkanizowaną
sprężyną, dzieloną pierścieniami dystansowymi (6, 6a)
i osadzane między tuleją wewnętrzną (7) i zewnętrzną (8).
(1 zastrzeżenie)

Zespół płóz kombajnowych do samoczynnego
wprowadzania wypadniętych zgrzebeł
przenośnika ścianowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie samoczynnego
wprowadzania wypadniętych zgrzebeł do górnego prowadzenia trasy przenośnika ścianowego w czasie jego
pracy.
Zespół płóz kombajnowych od strony ociosu ma
płozę (1) a od przeciwnej strony dotychczas stosowaną
płozę (2) i dodatkową płozę (3). Płoza (1) ma krzywkę
(4) a płoza (3) krzywkę (5), obie z pionoVym prowadzeniem o kształcie przystosowanym do wprowadzenia wypadniętych zgrzebeł.
(1 zastrzeżenie)

E21C

P.244581

16.11.1983

Pierwszeństwo: 30.11.1982 - RFN (nr' P 32 44 230.0)
Halbach und Braun Industrieanlagen, Wuppertal,
Republika Federalna Niemiec (Ernst Braun, Gert
Braun).
Urządzenie do -wysokościowego sterowania
strugiem węglowym

E21C

P. 240084

06.01.1983

Kopalnia Węgla Kamiehnego „Knurów", Knurów,
:
Polska (Paweł Kałdonek, Piotr Jure).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia do wysokościowego sterowania strugiem
węglowym, które
odznapzałoby się
zasłoniętym
umieszczeniem siłownika hydraulicznego a z drugiej
strony umożliwiło zastosowanie względnie małego
siłownika hydraulicznego a ponadto zapewniałoby
niezawodne sterowanie strugiem.
Urządzenie według wynalazku cechuje się tym, że
wspornik (3) ma płytę łożyskową (4) dla przegubowego
przyłączenia siłownika hydraulicznego (5) do przegubowego przyłączenia dźwigni .(7) do sterowania jednym jej końcem w dolnej części wspornika, przy
czym osie przegubów (9, 10) dla siłownika hydraulicz- ^.
nego (5) i dźwigni do sterowania (7) są osiami umiejscowionymi. Dźwignia (7) do sterowania jest swoim
końcem przyporządkowanym do umiejscowionej , osi
przegubu, oparta o łożysko oporowe (11) odwrócone
od wspornika, a swoim końcem zwróconym ku wspornikowi jest dołączona, za pomocą nieumiej sco wionę j
osi przegubu (13) do tłoczyska (14) siłownika hydraulicznego (5), przy czym osie (9, 10) przegubów siłownika hydraulicznego (5) oraz dźwigni (7) do sterowania tworzą w normalnym położeniu trójkąt przegubów
z pionowym siłownikiem hydraulicznym (5) i poziomą
dźwignią (7) do sterowania, jak również nieumîêjscowioną osią (13) przegubu 'wróconą ku wspornikowi
(3). Wspornik sterujący (3) ma wydłużenia zachodzące
pod przyporządkowany kształtownik (18) przenośnika
przodkowego (2) odgięte w kierunku czoła przodka
wyrobiska, którego przednia krawędź wysunięta poza ~J
kształtownik ściany bocznej przenośnika przodkowego w kierunku wyrobiska stanowi oś przechylania
przenośnika przodkowego ze strugiem węglowym.
(6 zastrzeżeń)
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E21C

P. 244798

3t

25.11.1983

Pierwszeństwo: 07.12.1982 - RFN (nr P 32 45131.8)
Dr Ing. h.c.F. Porsche Aktiengesellschaft, Stuttgart,
Republika Federalna Niemiec (Jürgen Mahncke).
Urządzenie wiertnicze
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji urządzenia wiertniczego cechującego się
niezawodnym, bezpiecznym i mocnym prowadzeniem
wiertarki z możliwością uzyskania ustalenia urządzenia wiertniczego w każdym położeniu.
Stropnica ma gniazdo głowicy stojaka wykonane
w postaci konstrukcji zwartej, usytuowane pomiędzy
członem przednim i tylnym, które stanowią płyty
nośne (10) wzmocnione przyspawaną nakładką (13)
i żebrem (14) oraz płyty czołowe (12) i płyta oporowa (11).
(l zastrzeżenie)

E21D

P. 240174

12.01.1983

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Mysłowice, Polska (Franciszek Krzyżanowski, Stanisław Gąsior, Jan
Kostrz).
Obudowa pionowych wyrobisk górniczych

Urządzenie wiertnicze obejmuje podtrzymywane
przez uchwyt łoże (3), które ma wiertarkę (4) do wiercenia w skałach, urządzenie mocujące (7), jak również prowadzenie (8) wiertła. Dla umożliwienia wykonywania wierceń w różnych położeniach kątowych,
łoże może wychylać się na uchwycie w dwóch poziomych ułożyskowaniach o osiach (14, 14a), jak również
może być przedstawiane w kierunku pionowym w
kilku możliwych ułożyskowaniach (21) w różnych
płaszczyznach. Dla uproszczenia przesuwu uchwytu
z łożem (3) jest on zawieszony na istniejącej w chodniku szynie jezdnej (11), na wózku krążkowym. (10)
wyposażonym w urządzenie hamulcowe. Ponadto wiertarka (4) jest połączona z wózkiem krążkowym (10),
który może jeździć, po łożu (3). Posuw wiertarki (4)
do przodu przeprowadza się za pomocą napędu łańcuchowego.
(23 zastrzeżenia)

E21D

-P. 240051

Przedmiotem wynalazku jest obudowa pionowych
wyrobisk górniczych, zwłaszcza szybów, stosowana w
górotworze zawodnionym, w którym głębienie wykonuje się metodą zwykłą.

05.01.1983

Tarnogórska Fabryka Urządzeń Górniczych „Tagor",
Tarnowskie Góry, Polska (Andrzej Stroba).
Stropnica przesuwnej obudowy górniczej
Przedmiotem wynalazku jest stropnica zmechanizowanej obudowy górniczej przeznaczona do obudowy
wyrobisk ścianowych.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wytrzymałości zmęczeniowej stropnicy. Stropnicę stanowią: pokrycie (1), żebro (2), płaszcz przedni (3), płaszcz
tylny (4), końcówka (5), płyta głowicowa (6), gniazdo
głowicy stojaka (7), łącznik (8).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania
zjawiska penetracji agresywnej wody na płynny beton w trakcie jego dojrzewania.
Obudowa pionowych wyrobisk górniczych wyposażona jest w strefie wodonośnego górotworu w sączki
filtracyjne (6) połączone z kanałami spływowymi (5),
które połączone z pionowymi kanałami (4) odprowadzają wodę do podszybi lub rząpia szybu. Kanały
spływowe (5) oraz pionowe kanały (4) umieszczone są
wewnątrz warstwy zewnętrznej (1) lub warstwy wewnętrznej (3).
(1 zastrzeżenie)

E21F

P.240151

12.01.1983

Centrum
Naukowo-Produkcyjne
Elektrotechniki
i Automatyki Górniczej, Katowice, Polska (Antoni
Czapla, Marian Langosz).
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Pneumatyczny układ sterowania
górniczymi tamami wentylacyjnymi
Przedmiotem wynalazku jest pneumatyczny układ
sterowania górniczymi tamami wentylacyjnymi, stosowanymi zwłaszcza w przekopach z transportem kołowym jako tamy lub śluzy odcinające przepływ powietrza wentylacyjnego.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
układu oraz zwiększenia dokładności i niezawodności
działania.
Układ zawiera dwa bloki (A, B) sterowania pojedynczą tamą wentylacyjną, połączone wzajemnie poprzez czterodrogowy, dwupołożeniowy rozdzielacz śluzy (13), który jest połączony obwodami blokady (h)
z elementami (10) wypracowującymi sygnały blokady.
Dwie drogi przynależne do dwóch położeń rozdzielacza śluzy (13) są włączone do dróg dolotowych (m)
prowadzących z rozdzielaczy głównych (11) na strony
otwierające siłowników napędowych tam wentylacyjnych.
W drogi dolotowe (m) są włączone trójdrogowe rozdzielacze (16). Drogi rozdzielacza śluzy (13) przynależne do dwóch jego położeń, są włączone w obwody
blokady (h).
(3 zastrzeżenia)

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

P.237893

13.08.1982

Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne „Thompson",
Warszawa, Polska (Leszek Bonikowski).
Tłumik dźwięków towarzyszących wypływowi
nieustalonego strumienia gazu,
zwłaszcza do układów wylotowych
silników spalinowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
tłumika charakteryzującego się możliwością wyeliminowania wszystkich wewnętrznych elementów metalowych, łatwym montażem wewnętrznyjn oraz korzystnym kształtem do montowania go w podwoziach
samochodów osobowych.
Istotą wynalazku jest kształt kanałów przepływowych (3)
interferencyjno-absorpcyjnych zespołów
umieszczonych na wspólnej osi, będącej zarazem osią
podłużną tłumika. Pojedynczy interferencyjno-absorpcyjny zespół tworzą dwie bryły (1, 2) umieszczone jedna w drugiej. Powierzchnia brył - wewnętrzna zewnętrznej (2) i zewnętrzna wewnętrznej (1) - ograniczają przepływowy kanał (3). Kanał ten krojony
płaszczyznami o wspólnej krawędzi będącej zarazem
wspólną osią interferencyjno-absorpcyjnych zespołów,
ma symetryczny kształt i przekrój przepływu zmie-

niający się od maksymalnego do zerowego, odpowiednio wraz z kątem przecięcia.
Podobnie również symetryczny jest ten przepływowy kanał w przekroju płaszczyzną prostopadłą do
wspólnej osi interferencyjno-absorpcyjnych zespołów,
będącej równocześnie poprzeczną płaszczyzną symetrii
interferencyjno-absorpcyjnego zespołu i ma kształt
dwu rozsuniętych półksiężyców skierowanych do siebie ostrzami. Bryły zewnętrzna (2) i wewnętrzna (1)
tworzące interferencyjno-absorpcyjny zespół połączone
są z sobą bezpośrednio. W płaszczyznach czołowych
zewnętrznych brył (2) interferencyjno-absorpcyjnych
zespołów znajdują się osiowe otwory (4), które wzajemnie przedłużając się tworzą cylindryczne połączenie każdych dwu sąsiednich kanałów przepływowych (3).
(4 zastrzeżenia)

F02B

P. 236054

20.04.1982

Andrzej Kłys, Łódź, Polska (Andrzej Kłys).
Silnik bez wibracyjny
Silnik charakteryzuje się tym, że w cylindrze na
wspólnym wale (5) poruszają się dwa tłoki (3), a dzięki sinusoidzie zamkniętej (4) naciętej na tłokach wymuszony jest ruch posuwisto-zwrotny tłoków, związany z ruchem obrotowym wału (5).
Skok tłoków (3) równy jest amplitudzie sinosoid,
przy czym ruch posuwisto-zwrotny tłoków wymuszają sworznie (2) związane z cylindrem. Wlotem mieszanki sterują tłoki (3) ze specjalnymi podfrezowaniami na powierzchni walcowej.
Wlot mieszanki i wylot spalin jest styczny do powierzchni walcowej cylindra, co daje pożądane zawi-
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rowanie mieszanki. Zapłon mieszanki może być iskrowy, żarowy lub samoczynny. Konstrukcja silnika pozwala na całkowite statyczne i dynamiczne wyrównoważenie mas będących w ruchu.
(5 zastrzeżeń)

F03C

P. 240107

11.01.1983

Antoni Pieniak, Żuków, Polska (Antoni Pieniak).
Silnik wodny
Celem wynalazku jest zmniejszenie strat energii
przy wchodzeniu łopaty silnika w strumień wody.
Silnik ma poziomo usytuowany, ułożyskowany napędowy wał (1), z promieniowo przymocowanymi na
obwodzie łopatami (2). Łopata (2) ma ramę (3) z zamocowanymi piórami (4) o kształtach prostokątnych
płyt. Pióra (4) zamocowane są obrotowo, a oś (5) ich
obrotu jest prostopadła do osi obrotu wału (1). Rama
(3) ma ogranicznik obrotu pióra (4) zezwalające na
obrót wokół osi (5) o kąt nie większy niż 90°.
•
(2 zastrzeżenia)

F04D

P.240187

14.01.1983

Przedsiębiorstwo Budownictwa Uprzemysłowionego,
Wrocław, Polska (Waldemar Dudek, Mieczysław Matuszczak, Kazimierz Paciuch, Janusz Szygulski).
Pompa
• Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostej konstrukcji pompy przeznaczonej do usuwania wody z zanieczyszczeniami chemicznymi oraz zanieczyszczeniami o stałej postaci.
Pompa ma ślimakowy wirnik (7) usytuowany wewnątrz cylindrycznej obudowy (8), który z jednej
strony jest połączony z dolnym gniazdem (13) ślimakowego wirnika (7), zaś z drugiej strony poprzez
górne, przelotowe gniazdo (9) ślimakowego wirnika (7)
z cylindryczno-stożkową podstawą (1) napędzającego
silnika (2). Górna część cylindrycznej obudowy (8) jest
zaopatrzona w wylotowy króciec (18) w kształcie odcinka rury, usytuowany prostopadle do cylindrycznej
obudowy (8). Część cylindrycznej obudowy (8), od jej
dolnego kołnierza (16), aż po dolne gniazdo (13), jest
zaopatrzona w wycięcia (21) w kształcie części pierścienia, otoczone ssawczym koszem (22) utworzonym
ze sworzni (17) mocujących gniazdo (13) do dolnego
kołnierza (16) obudowy (8).
(2 zastrzeżenia)

F03D

P. 240076

07.01.1983

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska (Antoni Pobudkiewicz, Edmund Kotwicki, Jan Parafiniuk, Andrzej Zagórowski).
Silnik wiatrowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji silnika wiatrowego do napędu urządzeń
pokładowych w samolotach, która charakteryzowałaby
się małym oporem czołowym przy silniku niepracującym, możliwością zmian prędkości obrotowej podczas lotu samolotu oraz automatycznym hamowaniem
przy przekroczeniu dopuszczalnej prędkości obrotowej.
Silnik zawierający korpus (1), wirnik łopatkowy,
mechanizm sterowania wyposażony w mechanizm odśrodkowy oraz hamulec, charakteryzuje się tym, że
tuleja wewnętrzna (9) mechanizmu sterowania ułożyskowana łożyskiem (10) oporowo w tulei zewnętrznej (11) połączonej ruchowo z ramieniem (16) dźwigni
sterującej, związana jest szpilką (14), przechodzącą
poprzez szczelinę osiową (15) w wałku napędowym
(4) z tuleją wzdłużną (13) sprzęgniętą zamkiem kulowym (19) z zespołem wodzącym (18), w którego kształtowych wybraniach 20) umieszczone są ramiona (21)
ustawiające łopatek (8) wirnika i na której znajduje
.się mechanizm odśrodkowy (27+32). Wodzik (30)
z rowkiem (31) stanowi równocześnie element zamka
kulowego (19), nieruchoma tarcza (34) hamulca połączona jest z korpusem (1) poprzez elastyczną wkładkę
(35), a ruchoma tarcza (36) hamulca wyposażona jest
-w kołki (37) osadzone suwliwie i podparte sprężynami
(38) w tarczy (5) łączącej wałek (4) napędowy z piastą
(6) łopatek (7) wirnika.
(2 zastrzeżenia)

F15B
F03G
F16D

P/240052

04.01.1983

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski - Poznań, Poznań, Polska (Jerzy Malcewicz).
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Układ mechaniczny
przedłużający działanie hydrauliki
po zaniku napięcia elektrycznego sieci,
zwłaszcza w układach hamowania obrabiarek
Układ charakteryzuje się tym, że w stałe połączenie mechaniczne (4) między silnikiem elektrycznym
(1) i pompą (2) wmontowany jest element kołowy (3),
stanowiący dodatkowy moment zamachowy układu
napędowego. Pompa (2) połączona jest przewodem
hydraulicznym (7) z elektrozaworem (9) podłączonym
z urządzeniami hamującymi i zaciskającymi obrabiarki (8).
(1 zastrzeżenie)

04.01.1983
F16B
P.240032
B23Q
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Stolarki Budowlanej, Wołomin, Polska (Marian Turliński).
Zespół nakrętki śruby pociągowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia
płynnego prowadzenia zespołu nakrętki pociągowej.
Zespół, wyposażony w nakrętkę osadzoną na śrubie
pociągowej oraz korpus połączmy z mechanizmem
posuwowym obrabiarki lub urządzenia, według wynalazku charakteryzuje się tym, że korpus (1) zawiera
obrotowo i osiowo przesuwny wałkowy przegub (3)
z obrotowo i osiowo przesuwną wałkową nakrętką (2),
osadzoną na śrubie pociągowej (8), przy czym podłużna oś wałkowego przegubu (3), wałkowej nakrętki (2)
oraz śruby pociągowej (8) są do siebie prostopadłe,
a śruba pociągowa (8) przeprowadzona jest przez
otwory (9, 10, 11) korpusu (1), wałkowego przegubu (3)
oraz wałkowej nakrętki (2).
(1 zastrzeżenie)

Złącze kątowe skrzynkowe
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
trwałej i wytrzymałej konstrukcji złącza.
Złącze kątowe skrzynkowe charakteryzuje się tym,
że czopy okrągłe (1) wykonane na czole jednej ściany
osadzone są w okrągłych otworach (2) drugiej ściany.
(1 zastrzeżenie)

F16B
P.244765
25.11.1983
F02M
Pierwszeństwo: 27.11.1982 - W. Brytania (nr 8233873)
Perkins Enigines Group Limited, Londyn, Wielka Brytania.
Zacisk do mocowania wtryskiwacza paliwa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji zacisku o pewnym mocowaniu.
Zacisk do mocowania wtryskiwacza paliwa ma
kształt owalnego pierścienia wykonanego z rury, tak
że ścianki boczne (10) na mniejszej osi (A-A) obejmują spłaszczenia na przeciwległych stronach korpusu wtryskiwacza, a ścianki końcowe (12) na większej
osi (B-B) otaczają każda odpowiednią śrubą mocującą. Ścianki końcowe (12) otaczają obwód śruby w
zakresie kąta powyżej 180°. Ścianki boczne (10) przy
każdym końcu są wgniecione w miejscu (11) do wewnątrz ku sobie, ale nie są całkowicie doprowadzone
do siebie.
(7 zastrzeżeń)

F16C

P.240115

10.01.1983

Słupski Zakład Przemysłu Maszynowego Leśnictwa,
Słupsk, Polska (Mirosław Czarnecki).
Łożysko

F16B
F16S

P.240085

Aleksander Hirsz, Czarnków, Polska
Hirsz).

t7.01.1983
(Aleksander

Przedmiotem wynalazku jest łożysko kulkowe promieniowo-osiowe o konstrukcji specjalnej, przeznaczone zwłaszcza do korowarek pracujących w przemyśle
drzewnym, jako łożysko główne wirnika korującego.
Łożysko charakteryzuje się tym, że jego dwudzielny
pierścień wewnętrzny z częścią prawą (9) i lewą (li)
zawiera element kompensacyjny (12), umożliwiający
regulację luzu łożyska.
(1 zastrzeżenie)

m
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Wibroizolator sprężynowy
Celem wynalazku jest opracowanie takiej konstrukcji wibroizolatora, w której w zależności od obciążenia następowałaby zmiana jej charakterystyki.
Wibroizolator sprężynowy do elastycznego posadowienia maszyn i urządzeń na fundamentach przeznaczony do tłumienia drgań mechanicznych przekazywanych na podłoże.
Wibroizolator sprężynowy, składający się ze sprężyny śrubowej i elastomeru tłumiącego drgania według wynalazku charakteryzuje się tym, że ma dodatkowy element tłumiący drgania (2), który ukształtowany jest w postaci wrzeciona albo dwóch schodkowych piramidek połączonych ze sobą podstawami.
Dodatkowy element tłumiący drgania (2) otoczony
jest z zewnętrznej strony sprężyną śrubową (1), .której zwoje zalane są elastomerem tłumiącym drgania
(3), tworząc jednolitą całość z dodatkowym elementem
tłumiącym drgania (2).
(5 zastrzeżeń)

F16D

P. 244766

25.11.1983

Pierwszeństwo: 25.11.1982 - W. Brytania (nr 8233692)
Lucas Industries public Limited Company, Birmingham, Wielka Brytania.
Hamulec tarczowy do pojazdu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostej, zwartej i taniej konstrukcji hamulca o minimalnej ilości części składowych.
Hamulec zawiera człon reakcyjny nieobrotowy, element (34) do wytwarzania ruchu promieniowego płyty
dociskowej (10) względem członu reakcyjnego oraz
elementy (15, 16) uniemożliwiające ruch kątowy płyty
dociskowej (10). Elementy (15, 16) są tak skonstruowane, aby umożliwiały ruch promieniowy i osiowy płyty
dociskowej (10) podczas działania hamulca.
(10 zastrzeżeń)

F16F
E02D

P.240096

10.01.1983

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi „PONAR-BIPRON", Zabrze,
Polska (Marian Grabowski, Elżbieta Banaszkiewicz,
Jan Pawlik).

F21L

P. 239435

08.12.1982

Andrzej Frankowski, Andrzej Scibor, Łódź, Polska
(Andrzej Frankowski, Andrzej Scibor).
Latarka kieszonkowa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
latarki kieszonkowej, stanowiącej breloczek do kluczy,
np. samochodowych, iktórej budowa umożliwiałaby ładowanie ognia bez wyjmowania go z latarki.

Obwód elektryczny składa się z żarówki, ogniwa
elektrochemicznego odwracalnego, sprężystego zestyku łączącego pod naciskiem przycisku żarówkę i ogniwo oraz sprężystego elementu na stałe połączonego
elektrycznie z ogniwem, charakteryzuje się tym, że
jest wyposażona we wtyk dwubiegunowy (7), którego jeden biegun stanowi przedłużenie sprężystego zestyku (5), a drugi biegun przedłużenie elementu połączonego z ogniwem (4). Wtyk (7) służy do połączenia obwodu elektrycznego latarki z zewnętrznym
źródłem prądu w celu naładowania ogniwa latarki.
(1 zastrzeżenie)

F24H

P. 239969

31.12.1982

Bogdan Oźgo, Głęboczek, Polska (Bogdan Oźgo).
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Trwałopalny kocioł wodny centralnego
ogrzewania

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji kotła, a także przystosowanie jej do spalania, poza paliwem węglowym, sypkich trocin, torfu
itp.
W kotle według wynalazku komora dymna (5) utworzona jest pomiędzy zewnętrznym i wewnętrznym
płaszczem wodnym i przedzielona jest pionową szczelną przegrodą (6), w pobliżu której z jednej strony
znajduje się dymnica (7) wyprowadzona na zewnątrz
poprzez zewnętrzny płaszcz wodny, a z drugiej strony przegrody wyprowadzona u dołu do komory dymnej, poprzez wewnętrzny płaszcz wodny, dysza (9)
wysokotemperaturowa gazów spalinowych. Dysza (9)
pochylona jest do powierzchni wewnętrznej płaszcza
wodnego, wewnętrznego pod kątem ostrym w kierunku komory paleniskowej. Ma ona średnicę w przybliżeniu równą jednej trzeciej komory zasypu. Pod wylotem dyszy, w płycie dolnej zamykającej komorę
dymną znajduje się otwór dopowietrzenia (13) z przesuwną przesłoną (14). Wnętrze płaszcza wodnego wewnętrznego, który jest w przybliżeniu dłuższy o połowę od wysokości płaszcza wodnego zewnętrznego,
jest u dołu wyłożone lejowato ku komorze popielnikowej (16) żaroodpornymi kształtkami (17), najkorzystniej ażurowymi.

F25C
B65B

P. 243668 T

07.09.1983

Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne „Mazurpol",
Olsztyn, Polska (Jacek Okulicz-Kozaryn).
Pojemnik do wytwarzania kawałków lodu
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji pojemnika eliminującej szybkie zaszronienie' zamrażalnika.
Pojemnik składa się z wlewu (1), komór (2) i kanałów (3) ograniczonych zgrzeiną (4), łączącą dwa arkusze folii (5). Komory (2) mają kształt owalny lub okrągły. Pod wlewem (1), po obu jego stronach, znajdują
się po dwie równoległe zgrzeiny (6), ułatwiające przedarcie wąskiego paska (7) folii (5) pomiędzy zgrzeinami (6) i zawiązanie górnej części (8) pojemnika. Zakończenie wlewu (1) ma dodatkową ukośną zgrzeinę
(9) zabezpieczającą wlew (1) przed przedarciem.
(5 zastrzeżeń)

F26B

P.239668

20.12.1982

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 239283
Zakład Doświadczalny przy Zakładach Urządzeń
Chemicznych „Metalchem", Kędzierzyn-Koźle, Polska
(Emil Kremer, Werner Tkocz, Gerard Cieślik, Henryk
Rogowski, Lesław Dobner, Stanisław Dąbrowski).
Urządzenie do suszenia w złożu fluidalnym
materiałów sypkich, zwłaszcza wybuchowych
Element grzejny ma trzy podpory rozłożone symetrycznie na obwodzie. Pomiędzy podporami, na uchwytach (18, 19) i wieszakach (20) ze śrubami rzymskimi
(21), podwieszona jest komora popielnikowa (16). Krawędzie górne ścianek zewnętrznych komory zachodzą
na zewnętrzną powierzchnię dolnej części wewnętrznego płaszcza i przylegają do niej. W górnej połowie komory popielnikowej usytuowany jest zespół
rusztów o przekroju kołowym w płaszczyźnie prostopadłej do osi kotła. Górna część (23) zespołu rusztów
ma kształt niesymetrycznego stożka, którego wierzchołek leży poza środkiem jego podstawy i poza osią kotła. Na- wierzchołku osadzony jest wymienny grzybkowy przegamiacz (24) żaru zżużlowanego. Dolna
część (25) zespołu rusztów, na której osadzona jest
górna część zespołu ma kształt odwróconego stożka.
Jego wierzchołek leży w osi kotła, z którą pokrywa
się oś obrotu zespołu rusztów. Zespół rusztów mocowany jest poprzez jego dalszą część na jednym końcu
pionowego wałka (27) osadzonego w tulei (28), mocowanej do dna komory po piernikowej. Na drugim końcu wałka, na zewnątrz komory popielnikowej osadzone jest koło zębate (29) współpracujące z drugim kołem (30) osadzonym na wałku poziomym (31).
(3 zastrzeżenia)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia, w którym w przypadku wybuchu materiału suszonego nie występowałoby dodatkowe obciążenie podłoża.
Urządzenie według wynalazku wyposażone jest w
ruchomy pierścień dociskowy (1) mający ramiona (2)
ze stożkowymi wybraniami (3), stanowiącymi gniazda
kul (4), które mocowane są trwale do siłowników (5,
6), a te z kolei zamocowane są do słupów podporowych (7) na sworzniach (8).
(2 zastrzeżenia)
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P. 239824

29.12.1982

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław, Polska (Zbigniew Gawrzyński, Ryszard Glaser).
Suszarka konwekcyjna
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
suszarni umożliwiającej strefową zmianę kierunku
doprowadzanego gazu do komory suszenia, a tym samym wyrównania stopnia wysuszenia materiału ziarnistego oraz obniżenie zużycia energii cieplnej na odparowanie 1 kg H2O.
Suszarnia według wynalazku ma zespół oddzielonych od siebie komór gazowych (6) przylegających do
komory suszenia (3), przy czym każda z komór gazowych wyposażona jest w klapę (7) regulującą przepływ gazu. Komory gazowe (6) mogą być usytuowane
po obu stronach komory suszenia (3). (2 zastrzeżenia)
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Korzystnie tuleja wewnętrzna (16) jest obrotowa,
podczas, gdy tuleja zewnętrzna (18) jest sztywno połączona z nieruchomą obudową (10), albo tuleja wewnętrzna jest stała i sztywno połączona z obudową
(10), a tuleja zewnętrzna jest ruchoma, przy czym tuleja ruchoma (16) jest połączona za pomocą obrotowego wału napędowego z elektrycznym silnikiem skokowym.
Szczeliny (30, 32) mogą mieć kształt wydłużony o
brzegach zaokrąglonych, albo brzegi ich zachodzą na
siebie lub też mają kształt trójkątny. (12 zastrzeżeń)

F27D

P.244803

28.11.1983

Pierwszeństwo: 09.12.1982 - Austria (nr A 4473-82)
VOEST-ALPINE Aktiengesellschaft, Linz, Austria
(Johann Fohler).
Magazyn do sond pomiarowych i/lub pobierających
próbki

F27B
G01F

P.244498

10.11.1983

Pierwszeństwo: 10.11.1982 - Luksemburg (nr 84.462)
19.05.1983 - Luksemburg (nr 84.812)
Paul Wurth S.A., Luxembourg, Wielkie
Luksemburg.

Księstwo

Urządzenie wprowadzające dawkowane ilości
materiałów sproszkowanych w strumień
płynu napędowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia do ^wtryskiwania paliw stałych do pieca
szybowego.
Urządzenie składa się z obudowy (10), przez którą
co najmniej częściowo, wzdłuż osi jest przemieszczany płyn pod ciśnieniem, zawierającej otwór boczny
(24) łączący się ze zbiornikiem materiałów sproszkowanych, w którym panuje ciśnienie większe od ciśnienia płynu napędowego oraz dwie tuleje współosiowe (16, 18), z których wewnętrzna (16) jest wyposażona w otwór osiowy (20) do przepływu płynu napędowego. Co najmniej jedna tuleja jest obracana
dookoła swojej osi wzdłużnej (0) i jest połączona z
odpowiednim urządzeniem napędzającym, przy czym
każda z tulei (16, 18) jest wyposażona w szczeliny
(30, 32) umieszczone na poziomie otworu bocznego
(24) obudowy (10), które, w czasie obrotu tulei ruchomej (16), wzajemnie zachodzą na siebie lub zasłaniają się tworząc większy lub mniejszy otwór przelotowy pomiędzy zbiornikiem materiałów sproszkowanych,
a płynem napędowym przepływającym przez tuleję
wewnętrzną (16).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
magazynu, w którym przy optymalnym wykorzystaniu miejsca można by umieścić możliwie największą
liczbę sond.
Magazyn z przedziałami (6) do przechowywania
sond (2, 2' 2",...) w położeniu poziomym oraz otworami
za- i wyładowczymi (8, 9), umieszczonymi równolegle
do sond, ma urządzenie przenoszące w postaci windy
(17) do przekazywania sond (2, 2', 2"...) do przyrządu
(19) stawiającego, który przeprowadza je w położenie pionowe.
W celu zapewnienia możliwie najlepszego wykorzystania przestrzeni przez magazyn i niewielkiego
zapotrzebowania miejsca obok niego, magazyn (1) ma
dużą liczbę przedziałów (6) umieszczonych nad sobą
i nachylonych pod kątem (7) celem ułatwienia staczania się sond (2, 2', 2",...), których otwory wyładowcze
(9), leżące pionowo nad sobą, znajdują się w zasięgu
windy (17) do pobierania z przedziałów (6) po jednej
sondzie, przy czym winda (17) daje się doprowadzać
od każdego z otworów wyładowczych (9) do przyrządu (19) stawiającego sondy.
(5 zastrzeżeń)
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F27D
G01N

P.244*01

28.11.1983

Pierwszeństwo: 09.12.1982 - Austria (nr A 4474-82)
VOEST-ALPINE Aktiengesellschaft, Linz,
-(Jochann Fohler).

Austria

Ufiądzenie do wymieniani» sond pomiarowych
i/lub pobierających próbki
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia zapewniającego pewne nasunięcie sondy
na uchwyt w położeniu odbiegającym od idealnego.
Urządzenie (1) do wymieniania sond pomiarowych
i/lub pobierających próbki, które można nasunąć na
uchwyt (13), z zamocowaniem siłą tarcia, umieszczony
na dolnym końcu lancy (6), którą można przesuwać w
kierunku pionowym, ma chwytak (3) zakleszczający
sondę, który można przesunąć z roboczego położenia
(A), poniżej lancy (6), do położenia znajdującego się
obok.
Chwytak (3) jest kardanowo ułożyskowany na
urządzeniu (1), żeby można było nasunąć sondę na
pręt przytrzymujący (13) wychylony od idealnego położenia, bez uszkodzenia pręta przytrzymującego (13)
i sondy.
(7 zastrzeżeń.»

Urządzenie zawierające rozdzielacz gazu umieszczony w obudowie zawierającej dwie położone naprzeciw siebie ściany i pokrywę, warstwę fluidalną podtrzymywaną przez rozdzielacz gazu i zawierającą substancje ziarniste takie jak paliwa oraz wolną przestrzeń powyżej warstwy fluidalnej, charakteryzuje się
tym, że pod rozdzielaczem gazu (11) umieszczona jest
co najmniej jedna skrzynka gazowa (3), i przy pomocy rozdzielacza gazu (11) i jednej skrzynki gazowej
(3), albo przy pomocy dwóch skrzynek gazowych (3)
i (4) wywołany jest mimośrodowy przepływ gazu w
wolnej przestrzeni (10), a strumień gazu co najmniej
w jednej części przepływającej wzdłuż jednej ściany
(12) ma większą prędkość niż w części przepływającej wzdłuż przeciwległej ściany (13), przy czym w
wolnej przestrzeni (10) znajduje się otwór wylotowy
(9) umieszczony asymetrycznie.
Sposób przenoszenia ciepła i substancji pomiędzy
różnymi materiałami w procesach chemicznych i fizycznych zwłaszcza przy spalaniu lub zgazowywaniu
paliw stałych, w warstwie fluidalnej, polega na tym,
że wywołuje się mimośrodowy przepływ gazu w wolnej przestrzeni znajdującej się nad warstwą fluidalną,
przy czym strumień gazu co najmniej w jednej części przepływającej wzdłuż jednej ściany urządzenia
prowadzi się z większą prędkością niż w części przepływającej wzdłuż przeciwległej ściany urządzenia i
wyprowadza się go otworem wylotowym umieszczonym asymetrycznie.
(10 zastrzeżeń)

F41B

P. 244556

14.11.1983

Pierwszeństwo: 16.11.1982 - Austria (nr A 4165-82)
Vereinigte Edelstahlwerke Aktiengesellschaft (VEW),
Wiedeń, Austria (Norbert Eichler).

F28C
F23C
ClOB

Brzeszczot ze stali do broni kłującej, zwłaszcza
szermierczej oraz sposób wytwarzania brzeszczota
ze stali do broni kłującej, zwłaszcza szermierczej
P. 244721

23.11.1983

Pierwszeństwo: 23.11.1982 - Węgry (nr 3757/82)
Villamosenergiaipari Kutató, Intézet,
Węgry (László Boross, Ferenc Horváth).

Budapeszt,

Urządzenie do przenoszenia ciepła i substancji
pomiędzy różnymi materiałami oraz sposób
przenoszenia ciepła i substancji pomiędzy
różnymi materiałami
Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia do
przenoszenia ciepła i substancji pomiędzy różnymi
materiałami w procesach chemicznych i fizycznych,
zwłaszcza przy spalaniu lub zagazowywaniu paliw
stałych, zajmującego mało miejsca, mającego duży
stopień sprawności oraz eliminującego wiele v urządzeń dodatkowych.

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia do
minimum niebezpieczeństwa pęknięcia brzeszczotaf.
Brzeszczot ze stali do broni kłującej, zwłaszcza
szermierczej, wykonany co najmniej z dwóch różnych materiałów, przy czym materiał zastosowany
we wnętrzu brzeszczota sąsiaduje co najmniej z jednym innym materiałem, lub jest nim otoczony, jest
wykonainy ze stali dwóch gatunków, przy czym w
części wewnętrznej ma rdzeń z miękkiego materiału
o twardości co najwyżej 30 HRC, z którym graniczy,
korzystnie otaczając go, co najmniej jedna warstwa
ze stali hartującej się.
Sposób wytwarzania brzeszczota ze stali do broni
kłującej, zwłaszcza szermierczej polega na tym, że
przygotowuje się materiał dwuskładnikowy w postaci
pręta ze stali brzeszczotowej hartującej się, z zakładką z materiału rdzeniowego, umieszczoną w przybliżeniu w środku, a następnie z tego pręta kształtuje się
brzeszczot drogą kucia lub walcowania wydłużającego.
•
(5 zastrzeżeń)
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Dział G
FIZYKA
G01B

P. 240180

13.01.1983

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze, sp. z o.o., Warszawa, Polska (Sylwester Michalski, Leonard Podsiedlik).
Ultradźwiękowy miernik grubości
z odczytem analogowym
Przedmiotem wynalazku jest miernik elektroniczny
służący do pomiaru grubości materiału metodą ultradźwiękową z odczytem analogowym, tani i wygodny
w eksploatacji.
Układ według wynalazku zawiera generator zakresów (1) i dzielnik częstotliwości (2), połączone ze sobą i włączone między przetwornicę (3), nadajnik (5)
i układ opóźnienia (6), który połączony jest z układem zerowania (9), a ponadto wraz ze wzmacniaczem
(7) steruje generator impulsowy (8), natomiast układ
zerowania (9) i układ zabezpieczenia zakresów (10)
sprzężone są ze sobą i włączone między generator
impulsów (8) i układ pomiarowy (11).
Miernik jest szczególnie przydatny w warunkach
polowych do pomiaru ścian jednostronnie dostępnych,
takich jak zbiorniki, rurociągi, kadłuby statków itp.
(2 zastrzeżenia)

P.239945

G01G

31.12.1982

niku, przy czym wyjście pomiarowego licznika (3)
jest połączone z wejściem rejestru pamięci tary (5),
którego wyjście jest połączone z wejściem pomiarowego licznika (3), zaś wyjście tego licznika jest połączone z wejściem rejestru pamięci tary (5), a wyjście tego rejestru jest połączone z wejściem pomiarowego licznika (3).
(1 zastrzeżenie)

G01J

P.239679

22.12.1982

Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fizycznej,
Warszawa, Polska (Augustyn Waczyński, Janusz Szałajski, Andrzej Krupka, Józef Koszewski).
Chromatograficzny detektor ultrafioletu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji układu optycznego przy zachowaniu parametrów metrologicznych w najwyższej klasie światowej.
Chromatograficzny detektor według wynalazku ma
układ optyczny składający się z jednpkanałowej kuwety pomiarowej (7), przed wlotem której ustawiona
jest światłodzieląca płytka kwarcowa (4), ukośnie do
kierunku wyznaczonego przez oś kuwety (7), stanowiącą oś optyczną (0) układu.
Na osi tej, pomiędzy płytką światłodzieląca (4)
i źródłem promieniowania ultrafioletowego (1) znajduje się filtr interferencyjny (3), a za wylotem kuwety (7) znajduje się fotodetektor pomiarowy (6). Poza
osią optyczną (0) układu, na drodze wiązki odniesieniowej wydzielonej przez światłodzieląca płytkę
kwarcową (4) usytuowany jest fotodetektor odniesienia (5). Oba detektory, pomiarowy (6) i odniesienia
(5) połączone są z wejściami elektronicznego układu
pomiarowego, odpowiednio z wejściem (II) toru pomiarowego i wejściem (I) toru odniesienia.
Chromatograficzny detektor ultrafioletu przeznaczony jest do ciągłego pomiaru absorpcji promieniowania ultrafioletowego w procesie ciśnieniowej chromatografii cieczowej.
(1 zastrzeżenie)

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki
i Pomiarów, Wrocław, Polska (Wanda Banaszewska-Dudek, Janusz Fiut, Janusz Paterman, Teresa Kramarowska).

'

Układ automatycznego tarowania cyfrowej wagi,
zwłaszcza jedno i dwupomostowej
Przedmiotem wynalazku jest układ automatycznego
tarowania wagi cyfrowej, zwłaszcza jedno i dwupomostowej.
W układzie tym wyjście przetwornika napięcie-częstotliwość (1) jest połączone z wejściem pomiarowego
licznika (3) i jednocześnie z wejściem licznika wyG01K

P. 239760

23.12.1982

Kombinat Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych,
Poznań, Polska (Jacek Rogowski, Włodzimierz Wawrzynowicz, Zbigniew Młody, Marek Kośmieja, Tadeusz Malinowski).
Układ pomiarowy zwłaszcza energii eieplnej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu o prostej konstrukcji, a przy tym o dużej dokładności działania.
Układ pomiarowy zwłaszcza energii cieplnej zawiera blok kalkulatorowy (5) połączony na wejściu z
czujnikami poprzez blok przełączników kontaktronowych i bloki: wzmacniający (2), przetwornika A/C
(3), rozdzielająco-dopagowujący (4), a na wyjściu połączony kolejno z blokami: dekodera (6), liczników (f)
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i rejestrów (8), przy czym z połączenia pomiędzy blokami liczników (7) i rejestrów (8) wyprowadzone jest
cyfrowe sprzężenie zwrotne wchodzące na blok rozdzielająco-dopasowujący (4).
(1 zastrzeżenie)

G01K

P.239939

31.12.1982

Sposób pomiaru energii cieplnej w sieci grzewczej
i elektroniczny układ
dla realizacji tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie
zwiększenia
dokładności pomiaru energii cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych.
Sposób polegający na pomiarze natężenia przepływu nośnika energia cieplnej i różnicy temperatur tego nośnika w sieci na wlocie i powrocie, charakteryzuje się tym, że pomierzone wartości zamienia się na
sygnały, wymnaża, dzieli i zlicza w liczniku analogowym.
W skład układu według wynalazku wchodzą przetworniki rezystorowe (1), blok (2) stanowiący źródło
stałoprądowe, wzmacniacz operacyjny (3), przetwornik
(4), układ mnożący (5), blok nadajnika sygnału (6)
odbierający sygnały z wodomierza śrubowego i przekazujący je do bloków kształtujących (8, 9), układ
dzielący (10), wzmacniacz (11), licznik analogowy (12),
zasilacz stabilizowany (15) oraz blok pomiarowy (14),
odpowiednio połączone.
(3 zastrzeżenia)

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska
(Wiesław Augustyniak, Andrzej Brzozowski, Tadeusz
Burakowski, Kazimierz Derlacki, Henryk Hudzik, Władysław Kącki, Zygmunt Piotrowski).
Urządzenie do badania zdolności chłodzącej
chłodziw hartowniczych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia zapewniającego większą dokładność i powtarzalność wyników pomiarów.

G01M

P.240161

14.01.1983

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, Ko*byłka, Polska (Jerzy Jochymczyk, Tadeusz Poálaid,
Krystyna Małysko).
Urządzenie do badania zdolności chłodzącej chłodziw hartowniczych przez pomiar czasu chłodzenia
próbnika niklowego od temperatury 750-850 °C do
temperatury Curie niklu, złożone z poziomego pieca
zamocowanego obrotowo w podstawie, wyposażonego
w części przedniej w jednej z biegunów elektromagnesu, drugiego bieguna przymocowanego do podstawy pod pierwszym oraz zbiornika z badanym chłodziwem, którego oś jest prostopadła do osi pieca, według wynalazku charakteryzuje się tym, że poniżej
górnej krawędzi naczynia (8) z badanym chłodziwem,
powyżej lustra tego chłodziwa ma położone naprzeciw siebie żarówkę zwierciadlaną (11) i fotodiodę (12),
natomiast wokół naczynia (8), na poziomie, na którym
zamocowany jest koszyczek (9) znajduje się cewka (13)
powietrzna generatora (15) w układzie Colpittsa. Fotodioda (12) i cewka (13) połączone są z układem (18)
formowania impulsów zegarowych.
(5 zastrzeżeń)

G01K

P.240054

04.01.1983

Włodzimierz Białecki, Andrzej Stoga, Wrocław, Polska (Włodzimierz Białecki, Andrzej Stoga).

Układ do symulowania obciążenia czopów zwrotnic
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji
układu umożliwiającej poddanie czopów symulowanemu obciążeniu eksploatacyjnemu, zmiennemu w
czasie w sposób ciągły. W układzie, w korpusie stanowiska badawczego (1) osadzony jest sztywno most
pojazdu, którego czopy (3, 4) zwrotnic poddawane
są badaniom zmęczeniowym. Dźwignie zwrotriic sprzężone są ze sobą łącznikami, poprzez które obracane
są siłownikiem wychyleń.
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Układ według wynalazku charakteryzuje się tym,
że każdy z badanych czopów (3, 4) jest połączony
z korpusem stanowiska
swoim zestawem szeregowym hydraulicznego siłownika obciążenia (10, 11)
i dynamometru (12, 13).
(1 zastrzeżenie)

G01N
.

P. 236896

11.06.1982

Centrum
Konstrukcyjno-Technologiczne
Maszyn
Górniczych „KOMAG", Gliwice, Polska (Werner Magiera, Karol Adamczyk, Henryk Wencel, Andrzej Widera, Edward Pałka).
Urządzenie do wyznaczania wielkości nacisków
powierzchniowych w pierścieniach prowadzących
tłoki i tłoczyska siłowników hydraulicznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia opracowania technicznie uzasadnionych konstrukcji
pierścieni prowadzących tłoki i tłoczyska siłowników
hydraulicznych.

Po przeprowadzeniu tego rozdziału określa się
wskaźnik charakteryzujący stopień uwolnienia ziarna
ze spoiwa według wzoru

gdzie: n - ilość zbadanych ziaro w porcji danej
frakcji oraz LI; 1.2; II.l; II.2 - ilość ziarn w podgrupach, po czym dla całej próbki betonu określa
się wartość Su według znanego wzoru na sumę

gdzie N-ilość zbadanych frakcji.

G01N
G05F

(1 zastrzeżenie)

P. 239680

22.12.1982

Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fizycznej,
Warszawa, Polska {Marek Przasnyski, Andrzej Wojtaszek, Andrzej Ardasiewicz).
Potencjostat z kompensacją IR
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
potencjo statu umożliwiającego prowadzenie optymalnych i autonomicznych pomiarów niezależnie od
wartości szeregowej oporności elektrolitu, jak i prowadzenie pomiarów bez kompensacji IR.

Urządzenie ma zespół mechaniczny (1) wyposażony
w ramę (3) zawierającą siłownik hydrauliczny (4)
i mechaniczno-hydrauliczne urządzenie (5) wymuszające obciążenie promieniowe na tłoczysko (6) siłownika hydraulicznego (4).
Ponadto urządzenie ma zespół metrologiczny (2)
połączony z tensometrycznym przetwornikiem ciśnienia (12) oraz z układem co najmniej czterech tensometrów (10 i 11) naklejonych symetrycznie na zewnętrznych i wewnętrznych powierzchniach każdego
pierścienia prowadzącego (7 i 8) tłoczyska (6) i tłoka
(9).
(1 zastrzeżenie)

G01N

P.237534

16.07.1982

Uniwersytet Wrocławski im. B. Bieruta, Wrocław,
Polska (Andrzej Grodzicki).
Sposób oceny materiału pochodzącego
ze skruszonego betonu dla określenia stopnia
przyczepności jego spoiwa do ziarna wypełniacza
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
określenia przyczepności metodą pośrednią.
Sposób polega na tym, że określoną próbkę betonu kruszy się w znanym integratorze po czym skruszony materiał przemywa się wodą, suszy w temperaturze około 378°K, oraz przesiewa na kolumnie sit
na poszczególne frakcje i z każdej frakcji pobiera
się część materiału, z której wydziela się przez kwar
towanie porcję co najomniej 100-300 ziaren, nie
uwzględniając w tej porcji okruchów samego spoiwa.
Każdą porcję rozdziela się na co najmniej cztery
podgrupy w kolejnych etapach według określonego
kryterium.

Potencjostat z kompensacją IR według wynalazku
zawiera wzmacniacz operacyjny (1), którego wyjście
połączone jest poprzez układ pomiaru prądu (2) z elektrodą pomocniczą (3), wejście odwracające połączone jest z elektrodą odniesienia (4), a do wejścia
nieodwracającego (5) doprowadzone jest zewnętrzne
napięcie programujące. Elektroda pracująca (7) połączona jest z wejściem odwracającym wzmacniacza operacyjnego (6), którego wejście odwracające
połączone jest z wyjściem wzmacniacza poprzez nastawną rezystancję (9).
Rozwiązanie według wynalazku znajduje zastosowanie w pomiarach elektrochemicznych, zwłaszcza w
pomiarach kinetyki szybkich reakcji elektrodowych.
(3 zastrzeżenia)

G01N
A61B

P.239750

23.12.1982

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego,
Gliwice, Polska (Zenon Okrajni, Jan Dana, Aleksander Kwieciński, Józef Wajchenig).
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Urządzenie do pomiaru stężenia substancji
w roztworach, zwłaszcza hemoglobiny we krwi
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
urządzenia do automatycznego pomiaru stężenia substancji w roztworach, zwłaszcza hemoglobiny we
krwi.
Urządzenie według wynalazku ma w przetworniku
ruchomą przesłonę (14), przy czym detektor fotoelektryczny (7) jest połączony ze wzmacniaczem (8)
objętym pętlą sprzężenia zwrotnego z regulatorem
(9), a sygnał z wyjścia wzmacniacza (8) poprzez układ logarytmujący (10) doprowadzony jest do dwóch
podzespołów próbkująco-pamiętających (11), (12) połączonych z sumatorem (13).
Urządzenie może być dodatkowo wyposażone w
układ transportu próbki (19) połączony z kuwetą
półprzepływową (6).
(2 zastrzeżenia)

G01N

P.239959

G01N

P. 240042

Łódzka Spółdzielnia Mleczarska, Łódź,
(Krzysztof Wesołowski, Roman Puchalski).

03.01.1983
Polska

Tłuszczomierz
Celem wynalazku jest opracowanie prostej, trwałej
i niezawodnej w działaniu konstrukcji tłuszczomierza
łatwo rozbieralnej w celu jej oczyszczenia.
Tłuszczomierz stanowi cylindryczny zbiornik (1) zaślepiony z jednej strony, w którego wolny otwór jest
wsunięta rurka (2) ze ślepym otworem i podziałką,
przy czym od strony wlotu do otworu rurka (2) ma
mocowany elastyczny pierścień (3), a z drugiej strony
rurka (2) ma nasadkę elastyczną (4) ułatwiającą przesuw ku dołowi.
(l zastrzeżenie)

30.12.1982

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Józef Hansel, Roman Martyna,
Jerzy Kwasniewski, Lesław Lankosz, Antoni Herjan,
Andrzej Tytko).
Urządzenie do badania i kontroli elementów
wykonanych z materiałów ferromagnetycznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia umożliwiającego zmierzenie ubytku przekroju liny w miejscu jej badania i w momencie dokonywania badania bez stosowania dodatkowych
urządzeń z możliwością jej ręcznego przesuwania.
Urządzenie do badania i kontroli elementów wykonanych z materiałów ferromagnetycznych zawiera
korpus (1) mający wewnątrz ślizgi (6) oraz obwód magnetyczny składający się z nabiegunników (2) i umocowanych do nich magnesów trwałych (3). Urządzenie
ma czujnik indykcyjny (4) i czujnik hallotronowy (5)
połączone z. blokiem elektronicznym (7). Na zewnątrz
urządzenie jest wyposażone w uchwyty (8).
(1 zastrzeżenie)

G01N

P.243649 T

Łódzka Spółdzielnia Mleczarska, Łódź,
(Krzysztof Wesołowski, Roman Puchalski).

05.09.1983
Polska

Tłuszczomierz
Celem wynalazku jest zwiększenie dokładności
wskazań tłuszczomierza.
Tłuszczomierz, mający cylindryczny zbiornik wykonany z przezroczystego materiału zaślepiony z jednego
końca, w którego wolny otwór jest wsunięta rurka,
na której jednym końcu jest umieszczony elastyczny
pierścień stanowiący tłok, według wynalazku charakteryzuje się tym, że drugi koniec rurki (2) jest zaślepiony korkiem z gwintowanym ślepym otworem, w
którym umieszczona jest śruba (5) o dokładnym skoku, napędzana za pomocą przekładni (6) od silnika (7).
Rurka (2) ma w swej bocznej ściance otwór wykonany bliżej zaślepionego końca, w który to otwór
wchodzi rurka (8) wygięta pod kątem prostym. Wolny
koniec rurki (8) jest rozszerzony tak, że tworzy zbiornik, przy czym na zewnętrznej ściance, na prostym,
pionowym odcinku kątowej rurki (8) jest fotokomórka
(9) łączona z elektronicznym licznikiem impulsów (10)^
(1 zastrzeżenie)
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cyfrowego, do którego wprowadza się również współczynniki charakterystyczne dla materiału pomiarowego i wielkości kulki. W skład układu według wynalazku wchodzą przetwornik (A/C), komparator (KF),
liczydło cyfrowe (LC), pamięć programu obliczeń (M),
blok wymiennych pamięci (MW), generator adresów
(GA), nastawnik (NS), oraz wyświetlacz z drukarką
(W/D) i sortownik wyrobów (S).
(5 zastrzeżeń)
G01R

P.239728

22.12.1982

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Ludwik Spiralski, Leszek Smieszalski, Dariusz Bartkiewicz).
Sposób pomiaru trzasków rezystorów zmiennych
i układ do pomiaru trzasków
rezystorów zmiennych

G01N

P.245077

13.12.1983

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska
(Jan Szlendak, Stefan Zgutka).
Sposób pomiaru twardości w skali Brinella
oraz układ do pomiaru twardości w skali Brinella
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu i układu, umożliwiających automatyzację pomiaru oraz zwiększenie dokładności pomiaru.
W sposobie według wynalazku działa się na materiał pomiarowy w okolicy miejsca pomiarowego za
pomocą elementu bazującego (1) głowicy pomiarowej
(2) dodatkową siłą pomocniczą. Wybiera się na elemencie bazującym poziom odniesienia, a podczas wykonywania kulką (3) w miejscu pomiarowym kolejnych wcisków siłą wstępną i znormalizowaną mierzy
się wartości sił i przesunięć kulki względem poziomu
odniesienia i przetwarza te wartości na przebiegi elektryczne, które w postaci cyfrowej wprowadza się
według przyjętego programu obliczeń do liczydła

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pomiaru trzasków
rezystorów zmiennych w sposób niezależny od prędkości suwaka.
Sposób według wynalazku polega na tym, że suwak
badanego rezystora zmiennego (2) przemieszcza się
wzdłuż elementu rezystywnego z dowolną prędkością,
przy czym prowadzi się bieżącą kontrolę położenia
suwaka w przetworniku położenie - sygnał elektryczny (4) oraz w układzie kontroli kierunku ruchu (6),
jednocześnie dokonuje się pomiaru trzasków w układzie obróbki sygnału (7) w wynik pomiaru, dokonywanego w obszarach jednoznacznie określonych przez
zdolność rozdzielczą regulacji badanego rezystora
zmiennego (2), a dzięki wprowadzeniu bieżącej kontroli położenia suwaka i uzależnieniu przebiegu procesu pomiarowego od wyników tej kontroli, niezależny
od prędkości przesuwu suwaka oraz od występowania stanów przejściowych w brzegowych położeniach
suwaka, poddaje się klasyfikacji zgodności z założonym kryterium, w układzie automatycznego klasyfikatora (9).
W układzie według wynalazku suwak badanego rezystora zmiennego (2), zasilanego ze źródła prądowego
(1) jest sprzężony mechanicznie z przetwornikiem położenie - sygnał elektryczny (4), natomiast wyjście
badanego rezystora zmiennego (2), jest połączone, poprzez wzmacniacz (3), z układem obróbki sygnału (7),
którego wyjście jest połączone z układem ekspozycji
jakości potencjometru (8) oraz z układem automatycznego klasyfikowania (9), którymi steruje układ sterowania (10), a równocześnie układ obróbki sygnału (7)
jest sterowany przez układ generacji zezwoleń (5),
który z kolei jest sterowany, przez przyłączone do jego wejść, układy przetwornika położenie - sygnał
elektryczny (4), sterowania (10) oraz kontroli kierunku
ruchu (6), wejście którego natomiast jest połączone
z wyjściem przetwornika położenie - sygnał elektryczny (4).
Wynalazek znajduje zastosowanie przy klasyfikacji
rezystorów zmiennych.
(2 zastrzeżenia)
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G01R

P.239899

29.12.1982

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska
(Andrzej Podgórski,' Barbara Podgórska, Konrad Adamowicz).
Sposób oceny tłumienności względnej
i układ do oceny tłumienności względnej
Sposób oceny tłumienności względnej, polegający
na porównaniu napięcia wyjściowego zespołu badanego z napięciem odniesienia, charakteryzuje się tym,
że poziom odniesienia wyznaczony jest jako poziom
równy poziomowi wyjściowemu zespołu badanego
przy częstotliwości odniesienia, pomnożony przez
współczynnik określający zmianę poziomu napięcia
źródła w stosunku do tego napięcia przy częstotliwości
odniesienia.
Układ ma generator pomiarowy (1), którego wyjście
połączone jest z wejściem tłumika sterowanego (2),
a wyjście tłumika (2) z wejściem zespołu badanego
(3). Wyjście zespołu badanego (3) połączone jest z jednym z wejść komparatora napięć (5), którego drugie
wejście połączone jest z wyjściem dzielnika napięć
(4), a wejście dzielnika (4) połączone jest z wyjściem
generatora pomiarowego (1).
(2 zastrzeżenia)

Przyrząd do wyznaczania początków i końców
uzwojeń transformatorów
Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do identyfikacji początków i końców uzwojeń transformatorów
z wykorzystaniem zjawiska samo indukcji.
Przyrząd jest wyposażony w przełącznik błyskawiczny (2) dwupołożeniowy, który w jednym położeniu
przyłącza źródło prądu (1) do jednego uzwojenia i odłącza równocześnie miernik (5) od drugiego uzwojenia
badanego transformatora, a w położeniu drugim przerywa obwód prądowy pierwszego uzwojenia i przyłącza szybko miernik (5) do drugiego uzwojenia.
(3 zastrzeżenia)

G01R
G«1R

P.239944

31.12.1982

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska
(Andrzej Podgórski, Marek Wój cieki, Barbara Podgórska).
;

;_

Układ do oceny tłumienia względnego
filtrów toru p. cz. odbiorników telewizyjnych

Układ ma generator pomiarowy (1) którego wyjście
połączone jest z wejściem tłumika regulowanego (2).
Na wejście sterujące (6) tłumika regulowanego (2)
przykładane są sygnały ustalające wartość tłumienia.

P.240043

03.01.1983

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej, Zielona Góra, Polska (Tadeusz Baniewicz).
Układ do pomiaru rezystancji
w obwodach zamkniętych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia pomiaru rezystancji w obwodach zamkniętych.
Układ złożony jest ze wzmacniacza scalonego (W),
źródła napięcia odniesienia (Uo) połączonego z nieodwracającym fazę wejściem wzmacniacza oraz z rezystora kalibracyjnego (Rk) połączonego jednym końcem z wejściem odwracającym fazę, a drugim końcem z masą. Rezystor mierzony (Rx) jest włączony
między wyjście, a wejście odwracające fazę wzmacniacza scalonego (W). Pomiędzy dwie dowolne rezystancje obwodu zamkniętego (R2 i R3), z których żadna
nie jest rezystancją mierzoną jest włączona masa
układu.
(1 zastrzeżenie)

Wyjście tłumika (2) połączone jest z wejściem zespołu badanego (3), którego wyjście połączone jest
z wejściem pamięci analogowej (4) oraz z jednym
z wejść komparatora napięć (5). Drugie wejście komparatora napięć (5) połączone jest z wyjściem pamięci
analogowej (4), na której wejście wpisujące przykładany jest sygnał wpisujący (7).
(1 zastrzeżenie)

G01R
G01R

P.239983

Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego,
Polska (Piotr Sumara, Tadeusz Wołek).

30.12.1982
Tarnów,

P. 240070

05.01.1983

Centrum
Naukowo-Produkcyjne
Elektrotechniki
i Automatyki Górniczej „EMAG", Katowice, Polska
(Zbigniew Kowalski, Henryk Pudełko, Tadeusz Lemański).
' '
^
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Układ do kontroli rezystancji izolacji
uzwojeń silników dwubiegowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu umożliwiającego kontrolę rezystancji izolacji
odpływów i uzwojeń biernych indukcyjnie sprzężonych z uzwojeniami czynnymi silników przy pomocy
centralnego zabezpieczenia upływowego oraz kontrolę
odpływów z uzwojeniami czynnymi i biernymi, a w
razie uszkodzenia izolacji blokowanie obwodów sterowniczych przez blokujące zabezpieczenie upływowe
w stanie beznapięciowym.
Układ, ma dołączony równolegle do
styczników
głównych (1), (2) w układzie rewersyjnym obwód zawierający trójfazowy skojarzony w gwiazdę zespół
dławików (3) przyłączony do toru zasilającego, przełączny zestyk (4) stycznika pomocniczego (5), zestyk
zwiemy (6) stycznika pośredniczącego (7) sterowanego
przekaźnikiem czasowym (8) oraz element (9) sprzęgający sieć trójfazową z obwodem kontrolnym przyłączony do torów odpływowych. Przełączny zestyk (4)
styeznika pomocniczego (5) jest ponadto połączony w
obwodzie szeregowym z blokującym przekaźnikiem
upływowym (10) i ziemią.
Obwód ze stycznikiem pomocniczym (5) zawiera połączony szeregowo zestyk zwiemy (11) blokującego
przekaźnika upływowego (10), zestyk zwiemy (12)
przekaźnika pomocniczego (13) przekaźnika czasowego
(8) oraz zaciski (14) obwodów sterowniczych.
(3 zastrzeżenia)

G01R

P. 240189

14.01.1983

Białostockie Zakłady Podzespołów Telewizyjnych
„UNITRA-BIAZET", Białystok, Polska (Ryszard Borucki, Andrzej Sirko, Franciszek Herud, Wacław Panas, Krystyna Ulanicka).
Układ do aktywnego zerowania sieci
w czasie pomiarów jej elementów
z elektronicznym wyizolowaniem mierzonego elementu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia dokładności 'pomiarów elementów sieci przez jej dobre
wyzerowanie w czasie znacznie krótszym od czasu
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zerowania samoistnego lub zerowania za pomocą rezystancji.
W układzie według wynalazku elementy sieci elektrycznej są podzielone na trójkąty, z których jeden
bok każdego stanowi element mierzony (zm), a dwa
pozostałe boki tworzą elementy (zkn) i (ZLJJ, przy
czym wierzchołek trójkąta będący zaciskiem (P'l) jest
połączony z wyjściem wtórnika napięciowego (Wi),
którego wejście na czas zerowania połączone jest
z masą, a drugi wierzchołek trójkąta (Pi") jest zaciskiem masy, natomiast trzeci wierzchołek (P'"a),
tworzący zacisk zerujący trójkąta, jest połączony
z wyjściem wtórnika napięciowego (Wn+i). którego
wejście na czas zerowania połączone jest z masą,
przy czym n jest liczbą naturalną opisującą kolejny
trójkąt.
(1 zastrzeżenie)

G01R

P.243340 T

05.08.1983

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Marek Woszyk, Miron Galewski).
Sposób cyfrowego pomiaru z autokompensacją
małej różnicy względnej dwóch napięć
przemiennych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie cyfrowego pomiaru z autokompensacją małej różnicy względnej
dwóch napięć przemiennych o kształcie spotykanym
w sieci przemysłowej z bardzo dużą dokładnością
i szybkością, przy zapewnieniu całkowitej kompensacji
wszystkich błędów wytworzonych przez układ pomiarowy.
Sposób według wynalazku polega na tym, że w znany sposób wytwarza się stałe napięcie referencyjne
(UR), pomocnicze (Up) i odniesienia (Uo), przy czym
napięcie referencyjne (UR) ma wartość zbliżoną do
wartości napięć charakterystycznych mierzonych sygnałów przemiennych wejściowych pierwszego (Ui)
i drugiego (Uj), napięcie odniesienia (Uo) ma wartość
mniejszą od najmniejszych spodziewanych wartości
tych napięć charakterystycznych, a napięcie pomocnicze (UP) ma wartość pośrednią między wartościami
napięć referencyjnego (UR) i odniesienia (Uo), równocześnie wytwarza się stałe napięcie dodatkowe (UA)
o takiej wartości, aby sygnały cyfrowe uzyskane w poszczególnych etapach pomiaru miały ten sam znak,
niezależnie od wartości i znaku błędów addytywnych
wprowadzonych przez tor pomiarowy, a następnie w
członie sumującym (CS) wytwarza się sumę napięcia wejściowego pierwszego (Ui) oraz stałego napięcia
dodatkowego (UA), po czym w członie wielkości charakterystycznej (CWC) wytwarza się napięcie odpowiadające wybranej wartości charakterystycznej tego
napięcia sumacyjnego, a następnie obcina się w układzie obcinającym (UO) to napięcie charakterystyczne
na poziomie napięcia odniesienia (Uo) i przetwarza
się, w przetworniku analogowo-cyfrowym (PAC) to
napięcie obcięte na sygnał cyfrowy pierwszy Ni, który wprowadza się do wybranej komórki pamięci układu algebraicznego (UA).
Ponadto w odrębnym postępowaniu wytwarza się,
w członie sumującym (CS), sumę napięcia wejściowego drugiego (Us) oraz stałego napięcia dodatkowego (UA), po czym przetwarza się to napięcie sumacyjne w identyczny sposób jak dla napięcia wejściowego pierwszego (Ui) na sygnał cyfrowy drugi N2,
który wprowadza się do innej wybranej komórki pamięci układu algebraicznego (UA). Z kolei w odrębnym postępowaniu wytwarza się, w członie sumującym (CS), sumę napięcia dodatkowego (UA) i napięcia
wejściowego równego zero, a następnie przetwarza
się uzyskane napięcie sumacyjne na sygnał cyfrowy
dodatkowy NA, podobnie jak dla napięć wejściowych
pierwszego (Ui) i drugiego (U2), z tą tylko różnicą, że
w układzie obcinającym (UO) obcina się napięcie charakterystyczne na poziomie zera, a nie na poziomie
napięcia odniesienia (Uo) wprowadza się ten sygnał
cyfrowy dodatkowy NA do wybranej komórki pamięci układu algebraicznego (UA). Dalej w odrębnym po-
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stępowaniu obcina się, w układzie obcinającym (UO),
napięcie referencyjne (UR) na poziomie napięcia od
niesienia (U0) i przetwarza się, w przetworniku analogowo-cyfrowym (PAC), uzyskane napięcie obcięte na
sygnał cyfrowy referencyjny NR, który wprowadza się
również do wybranej komórki pamięci układu alge
braicznego (UA), ponadto w odrębnym postępowaniu
obcina się, w układzie obcinającym (UO) napięcie po
mocnicze (Up) na poziomie napięcia odniesienia (U0)
i przetwarza się w przetworniku analogowo-cyfrowym
(PAC) uzyskane napięcie obcięte na sygnał cyfrowy
pomocniczy N p , który wprowadza -się do wybranej ko
mórki pamięci układu algebraicznego (UA), w 'któ
rego innej komórce pamięci wpisana jest na stałe
wartość cyfrowa współczynnika podziału Kd zgodnie
z wzorem

po czym w układzie alge

braicznym (UA) wytwarza się sygnał cyfrowy N we
dług wzoru.

który po przetworzeniu go w układzie wyjściowym
(UWY), uwidoczniony jest na wskaźniku jako wynik
pomiaru.
(1 zastrzeżenie)

G01R

P.243408 T

odrębnym postępowaniu, w układzie pomiaru kąta
przesunięcia fazowego (UPK) wyznacza się w znany
sposób cyfrową wartość sygnału cyfrowego kątowego N v , odpowiadającą wartości kąta przesunięcia fazowego (p między napięciami proporcjonalnymi do sygnału wtórnego przekładnika (Ux) i proporcjonalnym
do sygnału pierwotnego przekładnika (Uw) wprowadzonego dodatkowo przez przekładnik, po czym ten
sygnał cyfrowy kątowy N^ wprowadza się do wybranej komórki pamięci układu algebraiczno-trygonometrycznego (UAT), w którego innych komórkach
znajdują się również wpisane na stałe wartość współczynnika stosunkowego K, wyrażająca stosunek wartości współczynnika przetwarzania napięciowego toru
pomiarowego przy wyznaczaniu sygnału cyfrowego
różnicowego NR do wartości współczynnika przetwa-rzania tego toru przy wyznaczaniu wartości sygnału
cyfrowego pierwotnego Nw oraz wartość m odpowiadająca współczynnikowi przetwarzania toru pomiaru
kąta przesunięcia fazowego, a następnie w układzie
algebraiczno-trygonometrycznym (UAT) wytwarza się
sygnał cyfrowy N według wzoru:

który po przetworzeniu w układzie wyjściowym
(UWY) uwidoczniony jest w tym układzie jako wynik pomiaru uchybu przekładni przekładnika.
(1 zastrzeżenie)

12.08.1983

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Miron Galewski, Marek Wołoszyk). .
Sposób różnicowego pomiaru cyfrowego
uchybu przekładni przekladników
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
cyfrowego sposobu, umożliwiającego szybki i bardzo
dokładny pomiar uchybu przekładni przekladników
prądowych i napięciowych, w układzie niewrażliwym
na zakłócenia i zmiany w sieci zasilającej.
Sposób według wynalazku polega na tym, że w
układze różnicowym (UR) wytwarza saę chwilową
wartość napięcia różnicowego Ur proporcjonalną do
chwilowej różnicy napięcia proporcjonalnego do sygnału wtórnego przekładnika (Ux) i napięcia proporcjonalnego do sygnału pierwotnego
przekładnika (Uw), po czym uzyskane napięcie różnicowe Ur wzmacnia się we wzmacniaczu (W), korzystnie selektywnie a następnie w układzie całkującym (UC) całkuje przez czas trwania wybranego półokresu napięcia proporcjonalnego do sygnału pierwotnego przekładnika (UW), a po zakończeniu całkowania wartość tej całki przetwarza się w
przetworniku analogowo-cyfrowym (PAC) na sygnał
cyfrowy różnicowy NR i w takiej postaci wprowadza
się do wybranej komórki pamięci układu algebraiczno-trygonometrycznego (UAT), przy czym w odrębnym postępowaniu napięcie proporcjonalne do sygnału pierwotnego przekładnika (Uw) wzmacnia się we
wzmacniaczu (W), korzystnie selektrywnie, a następnie całkuje w układzie całgującym (UC) przez czas
trwania wybranego półokresu tego napięcia, zaś po
zakończeniu całkowania wartość tej całki przetwarza
się w przetworniku analogowo-cyfrowym (PAC) na
sygnał cyfrowy .pierwotny N w i w takiej postaci
wprowadza do wybranej komórki pamięci układu algebraiczno-trygomometrycznego (UAT), przy czym w

G01R

P.243481 T

19.08.1983

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jerzy
Jaskulski).
Sposób pomiaru błędów przekładni prądowej
indukcyjnych dzielników prądu
Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru błędów przekładni prądowej indukcyjnych dzielników
prądu, przeznaczony do stosowania zwłaszcza w laboratoriach pomiarowych do sprawdzania i wzorcowania dzielników prądu.
Sposób pomiaru według wynalazku charakteryzuje
się tym, że źródło prądu wejściowego dołącza się kolejno do odczepów wszystkich pojedynczych sekcji
dzielnika badanego i każdorazowo porównuje się prądy wyjściowe dzielnika badanego z prądem wtórnym
przekładnika prądowego, a następnie na podstawie
wszystkich uzyskanych wyników pomiarów oblicza się
błędy przekładni prądowej dla wszystkich jego odczepów.
(1 zastrzeżenie)

G01R

P. 246154

10.02.1984

Polskie Koleje Państwowe Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa, Polska (Wiesław Wójcicki, Jan Andrulonis, Andrzej Jachnik, Marek Kotlarczyk).

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
Układ do testowania jednonapięciowych
urządzeń wybiorczo-przełączających instalacji
elektrycznego ogrzewania kolejowych wagonów
pasażerskich
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu umożliwiającego pełną kontrolę stanów pracy
testowanego urządzenia wybiorczo-przełączającego i
przetestowanie zgodnie z jego warunkami technicznymi. W układzie według wynalazku wejście zasilające
(c) przetwornicy napięcia wysokiej częstotliwości (2)
jest połączone z pierwszym wyjściem stałoprądowym
(a) układu zasilającego (1), a jej wyjście jest połączone poprzez przekładnik napięciowy (3) z prostownikiem wysokiego napięcia (4). Przetwornicą napięcia
wysokiej częstotliwości (2) steruje układ regulacji napięcia wyjściowego (5).
Drugie wyjście stałoprądowe (b) układu zasilającego (1) jest połączone z wejściem układu regulacji pomocniczego napięcia prądu stałego (6). Z wyjściem
prostownika wysokiego napięcia (4) jest połączony
miernik wartości wysokiego napięcia wyjściowego (8)
i jedno wejście (d) układu uruchamiającego pomiar
czasów działania (9), którego wyjście jest połączone
poprzez miemiik czasów działania (10) z jednym wejściem (k) układu sygnalizacji świetlnej (11), którego
drugie wejście (1) jest połączone z wyjściem sygnalizacyjnym (m) przyłącza pomiarowego (12). Drugie
wejście (e) układu uruchamiającego pomiar czasów
działania (9) jest połączone z wyjściem układu regulacji pomocniczego napięcia prądu stałego (6). Z wyjściem układu regulacji pomocniczego napięcia prądu
stałego (6) jest połączony także wskaźnik wartości niskiego napięcia prądu stałego (7).
i(2 zastrzeżenia)

G01S

P.239674

21.12.1982

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa,
Polska (Wiesław Klembowski, Jerzy Pikielny, Krzysztof OczJcoś).
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dołączony jest układ progowy (UP) i układ estymacji
(UE). Wyjście układu estymacji (UE) połączone Jest
z wejściem sygnałowym bramki wyjściowej (BW).
Wyjście układu progowego (UP) połączone iest z wejściem sterującym bramki wyjściowej (BW), której
wyjście jest wyjściem całego układu. (3 zastrzeżenia)

G0IS

P.239734

22.12.1982

Zakłady Radiode „RADMOR", Gdynia, Polska (Michał Waśniewski, Ryszard Gorlikowski, Stanisław Mazurczak, Jerzy Smigielski, Ryszard Świerk).
Radionamiernik automatyczny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
radionamiernika automatycznego, określającego azymut radiostacji poprzez pomiar fazy napięcia małej
częstotliwości, o lepszych parametrach czułości i dokładności namierzania, nieczułego na oddziaływanie
instalacyjnego kabla antenowego w zakresie od 5 do
100 m, przystosowanego do współpracy z elektronicznym, cyfrowym żyrokompasem.
Radionamiernik według wynalazku ma urządzenie
odbiorczo-pomiarowe (4) i antenowy układ kodujący
(2) połączone ze sobą za pomocą zespołu kabli (3) oraz
zespół anten odbiorczych (1).
Urządzenie odbiorczo-pomiarowe składa się z odbiornika superheterodynowego (15), elektronicznego
układu pomiaru kursu (26), obejmującego układ sterujący (16) i programowany licznik opóźniający (17),
układu pomiaru fazy (18) sterowanego oscylatorem
m. cz. (19), układów samokontroli do testowania i korygowania radionamiernika, tj. modulatora testującego (24), generatora sygnału testującego (25), przesuwnika fazy n/2, przełączników testu (21) i (22), a także
ma układ zdalnego sterowania (23), który programuje rodzaj pracy radionamiernika - namiar lub samokontrola.
Antenowy układ kodujący (2) zawiera wzmacniacz
antenowy (13), fazowy układ kodujący (12), przełączniki antenowe (8), (9), (10) zdalnie sterowane układem
(23) oraz układ dopasowujący (11) odzwierciedlający
impedancje wyjściowe anten kierunkowych (6), (7)
i bezkierunkowej (5).
(1 zastrzeżenie)

Sposób i układ do detekcji zakłóceń
meteorologicznych i estymacji ich intensywności,
zwłaszcza w radarze kontroli obszaru
W sposobie według wynalazku odebrane sygnały
radiolokacyjne rozdziela się za pomocą występujących w różnych momentach czasowych sygnałów z
układu synchronizacji i sterowania (USS) na sygnał
będący sumą sygnału zakłóceń meteorologicznych w
analizowanym podobszarze i szumów własnych radaru oraz na sygnał szumów własnych, następnie dokonuje się oszacowania mocy rozdzielonych sygnałów
oraz porównuje się oszacowaną moc sygnału zakłóceń
meteorologicznych wraz szumami własnymi radaru
z oszacowaną mocą szumów własnych, a następnie
porównuje się otrzymany sygnał z sygnałem progowym w celu stwierdzenia występowania zakłóceń meteorologicznych i określa się poziom tego sygnału.
Układ według wynalazku zawiera układ rozdzielający (A) sterowany z układu synchronizacji i sterowania (USS). Do układu rozdzielającego (A) dołączony
jest człon szacowania mocy sygnałów, składający się
z dwukanałowych układów kwadratujących (UK)
i uśredniających (US). Wyjście wymienionego członu
połączone są z układem ilorazu (UJ), do którego wyjść

G01V
G01H
G04F

P.239678

22.12.1982

Polska Akademia Nauk, Instytut Geofizyki, Warszawa, Polska (Andrzej Fijałkowski, Jerzy Holli, Dariusz
Aleksandrowicz).
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Sposób pomiaru okresu wahań sejsmometru
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu umożliwiającego dokładne zmierzenie okresu wahań sejsmometru w warunkach rzeczywistych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że cewkę
sygnałową (S1) sejsmometru (S) pobtfdza się prądem
elektrycznym powodując jej ruch oscylacyjny nietłumiony z częstotliwością własną sejsmometru. Kontroluje się przy tym poziom sygnału elektrycznego odbieranego z tej cewki (Sl), proporcjonalnego do amplitudy wahań mechanicznych wahadła sejsmometru,
stabilizując ten sygnał na określonej wartości i odczytuje się wartość okresu wahań sejsmometru po
ustabilizowaniu się poziomu sygnału elektrycznego..
(1 zastrzeżenie)

wzmacniaczem akustycznym (A6) oraz z blokiem układów progowych (A2), który jest połączony z blokiem układów podtrzymujących zgłoszenia (A3), połączonym z blokiem interpretującym zjawisko (A4).
Blok interpretujący zjawisko (A4) jest połączony' z
blokiem wyjściowym (A7) oraz z generatorem alarmu
(A5), który jest połączony ze wzmacniaczem akustycznym (A6).
.
(§ zastrzeżeń)

G03C

F. 240048

05.01.1983

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Boh-,
dan Eisner, Maxian Cichon, Leszek Olejniczak, Felicjan Piątkowski).
Sposób wytwarzania światłoczułych
i grawerskich warstw dwuazotypowych

G01V

P.239863

30.12.1982

Centrum
Naukowo-Produkcyjne
Elektrotechniki
i Automatyki Górniczej „EMAG", Katowice, Polska
(Sławomir Wysocki, Zbigniew Isakow, Andrzej Kot).
Urządzenie do wykrywania i rejestracji
analogowej procesów sejsmicznych
Wynalazek rozwiązuje • zagadnienie opracowania
urządzenia umożliwiającego automatyczne wykrywanie zjawisk sejsmicznych, interpretację tych zjawisk
oraz automatyczne zarejestrowanie przebiegów sejsmicznych odpowiadających zjawisku uznanemu za ważne na rejestratorze mechanicznym.
Urządzenie zawiera układ wykrywający procesy
sejsmiczne (A), połączony równolegle 'z rejestratorem
mechanicznym (C), z wielokanałową analogową linią
opóźniającą (B) połączoną z rejestratorem mechanicznym (C) oraz z zegarem synchronizowanym radiowo
(D), którego wyjście połączone z rejestratorem mechanicznym (C).
Układ wykrywający procesy sejsmiczne (A) zawiera blok wzmacniaczy wejściowych (Al) połączony ze

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu, umożliwiającego uczulanie folii dowolnego
formatu, okresowo i w małych seriach.
Sposób wytwarzania światłoczułych warstw dwuazotypowych przez dyfuzyjne uczulenie warstwy żelatynowej, polega na tym, że warstwę żelatynową nasyca się kompozycją dwuazotypową rozpuszczoną w
mieszaninie alkoholu i wody zawierającej 15-25% objętościowych wody ewentualnie z dodatkiem eteru.
Sposób wytwarzania światłoczułych warstw dwuazotypowych przez dyfuzyjne uczulanie warstwy z żywicy syntetycznej zawierającej zdyspergowany środek matujący nałożony na podłoże z tworzyw sztucznych, polega na tym, że warstwę żywiczną nasyca się
kompozycją dwuazotypową rozpuszczoną w alkoholu
lub mieszaninie alkoholu i acetonu zawierającej do
50% objętościowych acetonu ewentualnie z dodatkiem
eteru.
(2 zastrzeżenia)

G05B
H02P

P/239876

30.12.1982

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Henryk Zygmunt, Andrzej Senderski, Jerzy Wyżga, Cyprian Brudkowski, Janusz
Łaszcz, Jerzy Majecki, Maciej Zarudzki, Andrzej Żur,
Piotr Macko, Maciej Malczewski).
Człon zadający oraz sposób poprawy zachowania się
przyspieszenia w stanach przejściowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie realizacji wzorca
prędkości napędu z ograniczonym zrywem i zapewnienia właściwego śledzenia wzorca prędkości za sygnałem prędkości zadanej z jednoczesną możliwością
zróżnicowania przyspieszeń i opóźnień wzorca prędkości w zależności od potrzeb.
Człon zadający zawiera wzmacniacz błędu (1) połączony z wyjściem integratora przyspieszenia (2). Wy-
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posażony w blok ograniczeń (3), wzmacniacz błędu (1)
połączony jest poprzez człon pierwiastkujący (4) z
komparatorem (5), który połączony jest z wyjściem
i z wejściem integratora zrywu (6) wyposażonego w
blok logicznego śledzenia (7), którego wejścia połączone są z komparatorem (5). Integrator zrywu (6)
jest połączony z integratorem przyspieszenia (2), wyposażonego w blok ograniczeń (8).
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że w czasie śledzenia współczynnik całkowania sygnału w integratorze zrywu wielokrotnie zwiększa się w
momencie, kiedy znak sygnału wzorca przyspieszenia
jest niezgodny ze znakiem sygnału zrywu w wyniku
czego ogranicza się wzrost modułu błędu, który jest
zależny od sygnału zrywu.
(2 zastrzeżenia)
G05B

P.243453 T

18.08.1983

Andrzej "Jarooki, Andrzej Miściuk, Warszawa, Polska (Andrzej Jarocki, Andrzej Miściuk).
Układ programowego sterowania pracą pieca
miałowego z ruchomym rusztem, zwłaszcza
dla centralnego ogrzewania szklarni
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu do programowego sterowania pracą pieca miałowego, przystosowanego do centralnego ogrzewania
szklarni. Zgodnie z wynalazkiem elektroniczny manipulator (1) zainstalowany w tym układzie ma wejściowy blok koincydencyjny (35), sprzężony za pośrednictwem termoregulatorów (2, 11, 12) z czujnikami temperaturowymi (3, 7, 8), umieszczonymi kolejno
w szklarni (4), na odpływie (9) wody gorącej i na dopływie (10) wody zimnej pieca (6), jak również zawiera zespół startowy (36), połączony ze stycznikiem (14)
dmuchawy (17) i z generatorem impulsów zegarowych
(21a) o czasie „T" programowanym pokrętłem w zakresie od 5 do 25 min. i liczonym od momentu włączenia dmuchawy (17) do chwili pojawienia się płomienia na ruszcie (16), sygalizowanego fotokomórką
(5), licznik (37) sprzężony z przełącznikiem kierunku
liczenia (38), sterowanym fotokomórką (5), zliczający
w jednym kierunku impulsy zegarowe czasu „T", zaś
w drugim kierunku opóźnienie czasowe startu rusztu
(16), programowane wstępnie za pomocą przycisków
zwłocznych, a także człon wyjściowy (39), połączony
ze stycznikiem (13) napędu (15) ruchomego rusztu (16),
przy czym z wejściowym blokiem (35) jest połączony
akustyczny sygnalizator alarmowy (18).
...
(2 zastrzeżenia)

G05B
H02P
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P.239913

29.12.1982

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Henryk Zygmunt, Andrzej Senderski, Jerzy Wyżga, Cyprian Brudkowski, Janusz
Łaszcz, Jerzy Majecki, Maciej Zarudzki, Andrzej Żur,
Piotr Macko, Maciej. Malczewski).
Blok ograniczeń sygnału sterującego
Przedmiotem wynalazku jest blok ograniczeń sygnału sterującego, mający zastosowanie zwłaszcza w
członie zadającym układów automatycznej regulacji.
Blok ograniczeń sygnału sterującego zawiera komparator (K) połączony poprzez bramki otwarty kolektor (Bi B2) z łącznikami analogowymi (Łi, Łj, Ł Ł Łą).
Wejścia łączników analogowych (Łi, Łą, Ł3, Ł4) są
połączone z potencjometrami (Pi, P2), a wyjścia ze
wzmacniaczami nieodwracającymi (Wi, W& W3), których wyjścia są połączone poprzez diody odcinające
(D2, D3) z wyjściem/wejściem bloku (We4).
(1 zastrzeżenie)

G05D
E21B
G0IB

P.239417

09.12.1982

Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa, Polska
(Henryk Kowalski, Jan Gadiński, Zdzisław Adamczewski, Zdzisław Sobczak, Zygmunt Warsza, Franciszek Król).
^
Sposób sterowania prostoliniowoscią wiercenia
głębokich otworów, zwłaszcza w górotworze
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu i urządzenia, umożliwiających korektę odchylenia osi otworu w procesie wiercenia, bez konieczności wyjmowania wertła, z zapewnieniem dokładności dokonywanych pomiarów rzędu ułamków
minuty kątowej oraz przenoszenia wyników pomiaru
do miejsca sterowania.
Sposób sterowania prostoliniowoscią wiercenia głęboikich otworów, zwłaszcza w górotworze, polega na
przekształceniu sygnału elektrycznego odpowiadającego zmierzonej wartości kąta odchylenia a, zawartego
między osią otworu wykonanego i projektowanego na odpowiednie sygnały akustyczne, przekazywaniu
tych sygnałów akustycznych do części nadziemnej
urządzenia wiertniczego za pomocą rury płuczkowej
(5) oraz odebraniu ich w części nadziemnej z równoczesnym przekształceniem otrzymanych sygnałów akustycznych na odpowiadające im sygnały elektryczne
sterujące bezpośrednio lub pośrednio zespołem wykonawczym (9) urządzenia wiertniczego.
Urządzenie do sterowania prostoliniowoscią wiercenia głębokich otworów złożone jest z pojemnościowego czujnika (1) do pomiaru kąta odchylenia a oraz ze
współpracującego z tym czujnikiem (1), za pośrednictwem przetwornika (3) - udarowego generatora akustycznego (4) złożonego ze sterowanej sygnałami odpowiadającymi wynikom pomiaru cewki (23), współ-
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pracującej ze zworą (24), która uderzając w kowadełko (25) połączone za pomocą złączki (7) z rurą płuczkową (5) - powoduje generowanie odpowiednich sygnałów akustycznych.
(3 zastrzeżenia)

są sygnałem z urządzenia porównującego (23), składającego się z selsyna różnicowego i potencjometru
obrotowego.
Mechanizm pilota (1) i mechanizm towarzyszący (2)
spięte są za pośrednictwem rozdzielacza czterodrogowego, dwupołożeniowego (10) połączone z przełącznikami obiegu (8), służącego do sterowania obu mechanizmów jednym zadajnikiem (11).
(3 zastrzeżenia)

G05D

P.239791

28.12.1982

Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki, Warszawa,
Polska (Stefan Jerzy Siudalski).
Stabilizator temperatury
Stabilizator temperatury zawiera wzmacniacz operacyjny (WO1), na wyjście którego podane są sygnały zadany i z półprzewodnikowego elementu termoczułego (Tl). Sygnał wyjściowy steruje prądem tranzystora grzejnego (T2). Półprzewodnikowy element
termoczuły (Tl) i tranzystor grzejny (T2) sprzężone są
termicznie, usytuowane w bezpośredniej bliskości oraz
mają obudowy dołączone do masy układu stabilizatora temperatury.
Układ stabilizatora temperatury znajduje zastosowanie przy stabilizacji temperatury diod referencyjnych, tzw. zimnych końców termopar oraz w przypadku, gdy niezbędne jest stabilizacja temperatury w
czasie i jednocześnie wymagane są małe
pojemności
cáepkie.
( 2 zastrzeżenia)

G05D

P.239762

23.12.1982

Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „TOWIMOR", Toruń, Polska (Stanisław Dynus, Jerzy Jasiewicz, Marek Matusiak).
Elektrohydrauliczny układ sterowania
i synchronizacji prędkości obrotowej
dwóch mechanizmów z napędem hydraulicznym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
elektrohydraulicznego układu sterowania i synchronizacji cechującego się prostotą budowy i niezawodnością działania.
Elektrohydrauliczny układ sterowania i synchronizacji prędkości obrotowej dwóch mechanizmów z napędem hydraulicznym, według wynalazku, charakteryzuje się tym, że mechanizm pilota (1) i mechanizm
towarzyszący (2) mają w obwodach sterowania pomp
głównych (3) siłowniki proporcjonalne (4), przełączniki
obiegu (5) oraz zwężki sterujące (6) sterowane zagajnikami (11, 12) i rozdzielacze dwudrogowe, dwupołożeniowe (7) oraz zwężki upustowe (9), połączone z
przełącznikami obiegu (5). Rozdzielacze (7) sterowane

G05F

P.239740

22.12.1982

Wielkopolskie Zakłady Teleelektroniczne im. Gen.
Karola SwierczewskiegO „TELKOM-TELETRA", Poznań, Polska (Stanisław Ignyś, Michał Jerzykowski).
Układ do stabilizacji prądu wyjściowego
zasilacza przełączanego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie stabilizacji prądu stałego w systemach teletransmisyjnych, gdzie wymagane jest zasilanie zdalne o dużej zmienności ob-
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ciążeń i napiąć zasilających. W tym celu włączono
szeregowo między przetwornicę napięcia stałego na
napięcie stałe (1), a wyjście prądu stabilizowanego
(Izz) stabilizator prądu zbudowany z rezystora pomiarowego (R1), tranzystora wykonawczego (Tl), diody,
referencyjnej (D1) i rezystora zasilającego (R2).
Równolegle do rezystora pomiarowego (Rl) i złącza
emiter - kolektor tranzystora wykonawczego (Tl)
włączony jest potencjometr (Pl). Suwak potencjometru (Pl) połączony jest z układem dopasowującym sygnał sprzężenia zwrotnego (2), a ten połączony jest
z układem sterującym (3), który podaje zmienny sygnał do przetwornicy napięcia stałego na napięcie
stałe (1).
(1 zastrzeżenie)

W sposobie według wynalazku licznik (5) steruje
się z bramki (3) realizującej funkcję Ex-OR. do której podaje się sygnały z przetwornika analogowo-cyfrowego (4) i układu wyznaczającego wartość zerową (2)..
Sygnały z generatora (1) kierowane są równocześnie do bramki (3) i układu wyznaczającego wartość
zerową (2). Sposób sterowania licznika według wynalazku używany jest w urządzeniach pomiarowych.
(1 zastrzeżenie)

G06F
G05F

P. 239860

29.12.1982

Przedsiębiorstwo Produkcji Aparatury Badawczej
„PRESS", Warszawa, Polska (Jacek Brylski).
Układ redukcji oporności wyjściowej
zasilacza stabilizowanego
Układ redukcji oporności wyjściowej zasilacza ma
diodę Zenera (1), połączoną przewodem elektrycznym
z emiterem tranzystora wzmacniającego (2) i rezystorem (3), który połączony jest przewodem elektrycznym z diodą (4) i rezystorem .(5) oraz poprzez diodę
(6) z emiterem tranzystora regulacyjnego (7) i rezystorem (8), z którym połączona jest przewodem elektrycznym dioda (4).
(1 zastrzeżenie)

G06F

P.239742

59

P.239923

31.12.1982

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa,
Polska (Adam Siewicz).
Sposób i układ do współpracy oraz uruchamiania
systemów mikroprocesorowych za pomocą
mikrokomputerowego systemu uruchomieniowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu i układu, umożliwiających uproszczenie procesu uruchamiania oraz uzyskanie uniwersalnego dopasowania - się mikrokomputerowego systemu uruchomieniowego do budowanych systemów mikroprocesorowych przez jeden określony interfejs, jak również
zastępowanie w coraz mniejszym stopniu sprzętem
i oprogramowaniem systemu uruchomieniowego sprzętu i oprogramowania systemu uruchamianego w miarę jego sukcesywnej rozbudowy.
Sposób według wynalazku, realizowany w formie
programowanej emulacji polega na tym, że wprowadzony do mikrokomputerowego systemu uruchomieniowego {SUM) program wykonuje się bezpośrednio
w urządzeniu uruchamianym poprzez interfejs szyn
adresowanych, danych i sterowań (ADC), wysterowywany za pomocą wyodrębnionego w systemie uruchomieniowym (SUM) programowanego rejestru statusu
(RS), sterującego interfejsem szyn adresowych, danych i sterowań (ADC) współpracy systemu uruchomieniowego (SUM) z urządzeniem uruchamianym kolejno w trybach testowania mikroprocesora, testowania urządzeń typu wejścia/wyjścia i pamięci oraz
współbieżnego wykonywania programów roboczych
przez system uruchomieniowy i uruchamiane urządzenie.

22.12.1982

Wielkopolskie Zakłady Teleelektroniczne im. Gen.
Karola Swierczewskiego „TELKOM-TELETRA", Poznań, Polska (Michał Kwissa, Łukasz Wtoi-kowski, Marian Nowakowski).
Sposób sterowania licznika
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiego sposobu sterowania licznika liczącego w przód,
który powodowałby, że licznik ten zachowywałby się
jak licznik rewersyjny.

Układ, zawierający interfejs włączony pomiędzy mikrokomputer systemu uruchomieniowego, a urządzenie uruchamiane, według wynalazku charakteryzuje
się tym, że ma programowany rejestr status (RS) dołączony do mikrokomputerowego systemu uruchomieniowego (SUM) oraz złącze sterowania sprzętowego
(ZSS), które łącznie z rejestrem statusu (RS) połączone
jest z blokiem sterującym (ST), włączonym pomiędzy
mikrokomputer (MK) systemu
uruchomieniowego
(SUM), a interfejs (ADC), który połączony jest z uruchamianym urządzeniem (UU) poprzez jego złącze pakietu mikroprocesorowego (ZP).
(2 zastrzeżenia)
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G06F

P.239974

31.12.1982

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska (Jerzy Kasprzak, Jerzy Pietrzak, Paweł Kamasa).
Sposób zwiększenia szybkości działania układu
przelicznikowego z kodu równoległego na szeregowy
oraz układ do zwiększenia szybkości działania układu
przelicznikowego z kodu równoległego na szeregowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia częstotliwości przeliczania.
Sposób polega na kompensacji opóźnień impulsów
sygnalizujących zrównanie stanów liczników (Li,
L j , . . . Ln) ze stanami układów wejściowych (Ki,
K 2 ,... Kn) i jednoczesnym podawaniu tych impulsów
na wejścia układu koincydencyjnego (J). W układzie
według wynalazku pomiędzy komparatorami (C2, . . .
Cn), a układem koincydencyjnym (J) znajdują się układy opóźniające (łi, . . . t n -i) zbudowane z elementów logicznych połączonych szeregowo.
(3 zastrzeżenia)

G06F

P.239979

biornika, wprowadza się zakodowaną informację sterującą zmianą stanu logicznego odbiornika, a następnie do wydzielonych komórek tej samej pamięci wprowadza się informację o sposobie zmiany tego stanu.
' (2 zastrzeżenia)

G0tił

P. 240158

13.01.1.983

Instytut Maszyn Matematycznych, W a i s ^ w a , Polska
(Lech Naumowski).
Układ sterujący dla mikroprocesorowego systemu
uruchomieniowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu sterującego przeznaczonego dla mikroprocesorowego systemu uruchomieniowego wyposażonego w
mikroprocesor typu INTEL 8080, umożliwiającego rozpoczęcie, wykonywania programu z zadanymi warunkami początkowymi w dołączonym uruchamianym
urządzeniu mikroprocesorowym oraz przerwanie w
sposób kontrolowany wykonywania programu w uruchamianym urządzeniu.
Układ ma sterownik (1) połączony z generatorem
adresów (2) wytwarzającym adresy miejsc pamięci (8)
o dostępie swobodnym, z których są przesyłane do mikroprocesora (5) zawartości rejestrów stanowiących
warunki początkowe dla uruchamianego programu
oraz do których są przekazywane wartości rejestrów
ustalone w momencie przerwania wykonywania uruchamianego progrmu. Ponadto sterownik (1) jest połączony z generatorem rozkazu przerwania (3) umożliwiającym zakończenie wykonywania programu uruchamianego urządzenia mikroprocesorowego (4) i rozpoczęcie wykonywania programu sterującego systemu
uruchomieniowego, przy czym generator adresów (2)
łączy się z układami systemu uruchomieniowego za
pośrednictwem szyny adresowej, a generator rozkazu
przerwania (3) za pośrednictwem szyny danych.
(1 zastrzeżenie)

31.12.1982

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Polska (Roman Pach).
Sposób kodowania trójstariowych ciągów danych
generowanych w wyniku testu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
kombinacyjnego, sposobu kodowania trójstancwych ciągów danych generowanych w wyniku testu.
Sposób kodowania polega na tym, że dokonuje się
kompresji obydwu ciągów binarnych odczytywanych
z wyjść sondy trójstanowej, a otrzymane w wyniku
dwie sygnatury porównuje się z poprawnymi, danymi
w dokumentacji. W rozwiązaniu alternatywnym obydwa ciągi przekształca się w jeden, dłuższy od kodowanego ciągu danych trój stanowych, ciąg, który poddaje się procesowi kompresji, a otrzymaną sygnaturę
porównuje się z poprawną daną w dokumentacji.
(2 zastrzeżenia)

G06F

P.240009

31.12.1982

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Andrzej
Jurga).
Sposób kodowania rozkazów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu kodowania rozkazów, przeznaczonego do stosowania w sterowaniu systemami projekcyjnymi.
Sposób kodowania rozkazów według wynalazku polega na tym, że do pamięci pomocniczej, do odpowiedniej komórki jednoznacznie przypisanej numerowi od-

G06G

P.239792

28.12.1982

Polska Akademia Naute, .Instytut Fizyki, Warszawa,
Polska (Stefan Jerzy Siudalski).
Úklad logarytmujący
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu umożliwiającego większe wykorzystanie wzmacniacza operacyjnego zarówno co do pasma częstotliwości, jak i zakresu prądów logarytmowanych.
Układ zawiera wzmacniacz operacyjny (W01), którego wejście nieodwracające stanowi wejście układu,
a pomiędzy wejście odwracające i masę układu włączony jest poprzez rezystor (R2) rezystor prądowy
(Ri), połączony szeregowo z elementem o, charakterystyce wykładniczej (DL) oraz elementem sterującym
(Tl) zasilanym sygnałem wyjściowym wzmacniacza
operacyjnego (W01).
(1 zastrzeżenie)
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04 C'1.1983

Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych KFAP,
Kraków, Polska (Zbigniew Urbański, Stanisław Kracik).
Sposób czytania taśmy dziurkowanej i czytnik
do realizacji tego sposobu
Celem wynalazku jest wyeliminowanie możliwości
odczytywania* niewłaściwych informacji spowodowanej
drganiami taśmy dziurkowanej.
Sposób polega na tym, że liczbę impulsów sterujących jednego rodzaju sumuje się ze znakiem plus, a
drugiego rodzaju ze znakiem minus, wykrywa się kierunek przesuwu taśmy i liczbę dziurek prowadzących,
wykrytych przy przesuwie taśmy w obranym kierun-

ku, sumuje się ze znakiem plus a przy przesuwie w
kierunku przeciwnym ze znakiem minus i po każdym
impulsie sterującym odczytuje się informację wykrytą w momencie stwierdzenia zgodności sumy impulsów sterujących i sumy dziurek prowadzących.
Czytnik ma układ sterujący (1), układ napędzający
(2), głowicę czytającą (4), rejestr informacji (5), a ponadto ma układ analizujący (6), liczniki (10) i (11)
i układ Dorównujący (12).
(2 zastrzeżenia)

Dział H
ELEKTROTECHNIKA
H01F
H02K
C30B

P.240098

10.01.1983

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Bolesław Ambroży, Grzegorz Kamiński, Włodzimierz PrzyboEowski).
Sposób wytwarzania słałego pola magnetycznego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania silnego poda magnetycznego.
Sposób według wynalazku polega na tym, że jednoizotopowy monokrysiztał ozysity bez dyslokacji w postaci geometrycznej bryły niejednospójnej poddaje się
działaniu wolnozanikającego strumienia magnetycznego, który wprowadza się przez otwór bryły geometrycznej w temperaturze niższej od temperatury krytycznej przewodnictwa jądrowego monokryształu tak, że
w monokrysztale popłynie prąd jądrowy wytwarzający pole magnetyczne.
(1 zastrzeżenie)
H01H
F23J

P.240018

31.12.1982

H01H

P.240026

03.01.1983

Bielskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych
Budownictwa Miejskiego, Bielsko-Biała, Polska (Czesław Włoch, Otmar Piątkowski, Zbigniew Plewako,
Kazimierz Miciak).

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Marek P i koń, Benedykt Kacprzaik, Andrzej Wolny).

Bezpiecznik zaniku ciągu kominowego

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostego konstrukcyjnie połączenia ruchu siecznego
styku głównego rozłącznika z ruchem postępowym
styku »palnego w rurowej komorze gaszeniowej. ^
Rozłącznik według wynalazku ma podstawę z izolatorami wsporczymi. Na jednym z izolatorów zamocowany jest styk nieruchomy nierozłączny ze stykiem
głównym ruchomym typu siecznego i stykiem pomocniczym typu siecznego. .
Na drugim izolatorze
(2) zamocowany jest styk
nieruchomy rozłączny (7) z wymienną, rurową komorą gaszeniową, przy czym komora gaszeniowa umiesz-

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zaj>ewnierüa bezpieczeństwa ciągu dla kotłów centralnego ogrzewania
opalanych gazem.
Bezpiecznik ma wyłącznik rtęciowy (4) osadzony
przegubowo za pomocą obejmy (7), sworznia (12) i ramienia (8) połączonego wkrętem (11) z obudową (2).
Sprężynująca taśma bimetaliczna (3) połączona jest
za pomocą łącznika (5) z wyłącznikiem rtęciowym (4)
i układem regulacyjno-zabezpieczającym kotła.
(1 zastrzeżenie)

Rozłącznik gazowydmuchowy
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czona jest częściowo wewnątrz izolatora wsporczego
(2). Komora gaszeniowa ona między innymi styk opalny ruchomy (17) ora>z styk ikuilkowy (11), przy czym
styk opalny ruchamy (17) jest połączony ze stykiem
kulkowym (11) przy pomocy przewodzącego prąd
giętkiego cięgina (16), zaś sipoczywający w gnieździe
u wylotu rury gazującej (23) styk kulkowy d l ) tworzy zestyk zaskokowy z ruchomym stykiem pomocniczym.
• .
(3 zastrzeżenia)

H01H

P.240086

Zderzak sterujący przestawny
Przedmiotem wynalazku jest zderzak sterujący
przestawny dda sterowania przełącznikami elektrycznymi, iktórego konstrukcja zapewnia pewne zaciskanie
zderzaka w listwach zderzakowych.
Zderzaik sterujący przestawny ma korpus (5) *w postaci prostopadłościeninego klocka zaopatrzonego w
rozchylne szczęki zaciskowe (4), między którymi osadizony jest wałek (3) sprzężony z naciskowym wałkiem
(2), tworzące klin o łkacie 45°, oraz z dociskowym
wkrętem (1) zaopatrzonyan we wgłębienie (9) dla osadzenia wałka (2), osadzanego dalej w otworze (11) wykonanym w osi wymienionych elementów. Szczęki
zaciskowe (4) utworzone są w dolnej części korpusu
(5) zderzaka poprzez dodatkowe podłużne przecięcia
(7) i (8), pod kątem do podłużnej płaszczyzny symetrii i przecięcia (13) wykonane wzdłuż osi podłużnej,
poprzeczne przecięcia (10,10') oraz podłużny otwór (12)
dla osadzenia wałka (3).
(2 zastrzeżenia)

07.01.1983

Jan Kania, Łodygowice, Polska (Jan Kania).
Zacisk przekłuwający izolację przewodów
elektroenergetycznych
Wynalazek rozwiązuje zgadnienie opracowania zacisku mogącego stanowić sągment zacisku wielokrotnego, umożliwiającego odgałęzianie dowolnej ilości
przewodów elektromagnetycznych, bez potrzeby zdejmowania izolacji.
Zacisk składa się z korpusu (1), wieka (9) i płytki
zaciskowej (6). Wieko (9) ma zaczepy (14) i (15) wchodzące odipowiedndo do wnęk (2) d (4) ilub elastyczne
cięgła, przy >czym przed zatrzaśnięciem wieka (9) z
korpusem (1) występ (15) [ześlizguje sią po powierzchni
(5), która ma możliwość uchylania się na szczelinę (3).
Przewód (19) jest dociskany do szczeliny (7) płyliki zaciskowej (13) dociskiem (10) stanowiącym całość z
wiekiem (9).
(2 zastrzeżenia)

H01J

P. 239773

24.12.1982

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Marian
Szatybełko, Józef Krepa).
Halogenowa lampa kalmarowa

H01H

P.243663 T

Centrum
Badaiwczo-Konstauikicyjine
Prusaków, Polska (Adam Eteierilkqwski).

07.09.1983
Obrabiarek,

Wynalazek rozwiąziuje zagadnienie opracowania nowej dampy halogenowej kaknairowej, wykorzystującej
nurkową halogenową żarówkę, do wywoływania reakcjř wabienia kalmarów przy nocnych przemysłowych połowach kalmarów na otwartym oceanie.
Lampa charaklteryziuje się tym, że w przestrzennym
korpusie (1) ma nurkową halogenową żarówkę (2) osadzoną w zamocowaniacih bagnetowych (3), wewnątrz

w
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przezroczystej, o przekroju kołowym, osłony kwarcowej (4), wspartej na oporowym pierścieniu (5) i centrowanej elementami wewnętrznymi sprężystymi (6).
Jest ona podparta elastycznie częścią boczną (7) korpusu (1) na elastycznym połączeniu za pośrednictwem
spinającej je sprężyny płasikiej (8).
(1 zastrzeżenie)

H01L

P.239947

Sposób wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych
MOS
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
przyrządów półprzewodnikowych MOS, umożliwiający stabilizację napięć progowych i usuwanie defektów
pawi erze hniowych.
Sposób ten polega na wprowadzeniu dodatkowej
operacji trawienia usuwającego warstwę powierzchniową krzemu do procesu złożonego z typowych dla
wytwarzania przyrządów MOS operacji technologicznych. Trawienie to wykonuje się bezpośrednio przed
wytworzeniem tlenku bramkowego i implan tac ją obszarów podbramkowych typu n. Grubość ' warstwy
strawianej wynosi 400-5000 A (40-500 nm). Jako
czynnika trawiącego używa sdę stężonego kwasu azotowego HNO3, korzystnie powyżej 6O°/o, z dodatkiem
tlenlkowodoru HF.
(3 zastrzeżenia)

P.240016

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania separatorów z włókniny polipropylenowej do chemicznych źródeł prądu.
Sposób wytwarzania separatorów przez kształtowanie włókniny polipropylenowej polega na tym, że z
taśmy włókniny polipropylenowej tnie się odcinek
prostokątny (1) i pod kątem 45° obcina naroża górnych krawędzi, a następnie zwija go, wsuwa do tulejki (3) i wraz ze stemplem (4) wprowadza pod matrycę (5) z gniazdem (6) w kształcie czaszy i przesuwa matrycę (5) w kierunku stempla (4), a po dojściu
matrycy (5) w dolne położenie kształtuje się i zaciska
separator pomiędzy stemplem (4), a gniazdem (6), po
czym w dalszej kolejności zgrzewa czaszę separatora
(9) za pomocą ultradźwięków.
(1 zastrzeżenie)

31.12.1982

Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa, Polska (Tadeusz Piotrowstó, Wojciech Jung, Marek Rozental).

H01M

Sposób wytwarzania separatorów
do chemicznych źródeł prądu

H01M
B23K

P. 240068

05.01.1983

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw,
Poznań, Polska (Henryk Krysiak, Edward Fedder, Bogusław Nowak, Andrzej Szpak, Mieczysław Skalski).
Sposób wytwarzania łączników międzyogniwowych
Wynalazek rozwązuje zagadnienie szczelnego łączenia ogniw akumulatorów kwasowych rozruchowych
poprzez ścianki działowe bloku.
W sposobie według wynalazku ołowiany łącznik
walcowy (8) wsuwa się przez otwory (6) w pionowych
występach. .(5) mostków zestawów płyt (4) i przez
otwór w ściance działowej bloku (11), spawa płomieniem gazowym wystające końcówki łącznika, a następnie spęcza na zimno łącznik walcowy (8).
(2 zastrzeżenia)

31.12.1982

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw.
Poznań, Polska (Władysław Chyży, Jerzy Pełczyński).
Sposób wytwarzania anody litowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
anod litowych do chemicznych źródeł prądu.
Sposób według wynalazku polega na tym, że wstępnie sprasowany lit w kształcie taśmy o grubości około 3 mm walcuje się kilkakrotnie za pomocą walców,
których powierzchnia pokryta jest warstwą polietylenu o grubości poniżej 0,5 mm, a następnie wykrawa
anodę za pomocą narzędzi, których powierzchnie stykające, się z litem pokrywa warstwa tworzywa sztucznego korzystnie polietylenu.
(1 zastrzeżenie)

H01M

P. 240029

04.01.1983

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw,
Poznań, Polska (Władysław Chyży, Andrzej Gunia,
Zygmunt Materek, Ewa Wenska).

H01M

P.244353

28.10.1983

Pierwszeństwo: 29.10.1982 - W. Brytania (nr 8230957).
Chloride Group Public Limited Company, Londyn,
Wielka Brytania (Ernest James Pearson).
Bateria akumulatorowa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia budowy baterii akumulatorowej typu rekombinacyjnego.
Bateria akumulatorowa zawiera wiele ogniw mających ustawione na przemian dodatnie i ujemne płyty,
połączone materiałem rodzialającym. Każda naprzemianległa płyta na dwóch końcach ogniw stanowi płytę jednobiegunową połączoną z kołkiem zaciskowym
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(10), a każda z pozostałych płyt stanowi połowę bipolarnej pary płyt połączonych przy pomocy mostków
(12) z drugą połową w sąsiednim ogniwie. Mostki (12)
stanowią łączniki międzyogniwowe. Ogniwa, które są
bezpośrednio połączone przy pomocy łącznika międzyogniwowego, są odległe od siebie o długość łącznika
międzygniwowego i są rozdzielone tylko szczeliną powietrzną. Natomiast te ogniwa, które nie są bezpośrednio połączone przy pomocy łącznika raiędzyogniwowego, są oddzielone przegrodą międzyogniwową
(4) złączoną z pojemnikiem (2).
(14 zastrzeżeń)

H01P
H01J

P.243608 T

Układ stykowy wyłącznika
Wynalazek znajduje zastosowanie w dziedzinie wyłączników samoczynnych przeznaczonych do zabezpieczania obowodów elektrycznych i urządzeń przemysłowych przed skutkami przeciążeń i zwarć, w któiych
w celu zwiększenia znamionowego prądu zastosowano zasadę kompensacji elektrodynamicznej.
Układ stykowy wyłącznika składający się z szyn
przyłączowych, styków stałego i ruchomego zamocowanego obrotowo na łożysku, które wykonuje ruch
wahadłowy, charakteryzuje się tym, że główny tor
prądowy jest rozdzielony na dwie gałęzie rozpoczynające się na łożysku (6) przewodzącym prąd, przy czym
jedną gałąź stanowi szyna kompensacyjna (9), zamocowana nieruchomo w jarzmie, a drugą gałąź stanowi
ramię (4) styku ruchomego (2). Stosunek długości odcinka ramienia (4) styku ruchomego (2) od łożyska (5)
do punktu zestyku styku ruchomego (2) ze stykiem
stałym (1), do odcinka ramienia (4) od łożyska (5) do
końca wynosi 2:3.
(2 zastrzeżenia)

31.08.1983

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Polskiej Akademii Nauk „RADIOPAN", Poznań, Polska
(Mirosław Derengowski, Włodzimierz Sobański).
Obudowa cewki modulacyjnej
rezonatora mikrofalowego
- Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
obudowy cewki modulacyjnej do rezonatora mikrofalowego, stosowanego w epektrometrach elektronowego
rezonansu paramagnetycznego. Obudowa cewki modulacyjnej według wynalazku ma stożkowy otwór (1),
w którego powierzchni bocznej, prostopadle do powierzchni czoła obudowy i w kierunku promienia
usytuowane są symetrycznie, odpowiednio długie nacięcia (2).
Również w powierzchni bocznej, równolegle do powierzchni czoła obudowy, usytuowany jest przynajmniej jeden kanał technologiczny (3). Współosiowo w
otworze (1) umieszczona jest bezkarkasowa cewka modulacyjna (6), zalana spoiwem (7).
(2 zastrzeżenia)

H0IR
G01N

P.239820

29.12.1982

Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina, Kraków,
Polska (Tadeusz Franczak, Zdzisław Drąg, Stanisław
Stanek, Alfred Hiksz, Zygmunt Dobek, Władysław Kosek).
Szczotka napięciowa do badania jakości
powłok ochronnych rur
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
szczotki zapewniającej stałe i równomierne przyleganie elektrod do badanej powierzchni, nawet przy
zmieniającej się średnicy badanego wyrobu.

H0IR

P.239710

23.12.1982

Fabryka
Aparatów
Elektrycznych
„APENA",
Bielsko-Biała, Polska (Janusz Gątkiewicz, Stanisław
Lach, Mieczysław Stankiewicz, Leonard Szubert, Andrzej Trelewicz).
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Szczotka napięciowa w osłonie rurowej (2) ma
pierścieniowe wkłady (12) zaopatrzone w sprężynujące
zestyki. Sprężynujące zestyki pochylone pod kątem
ostrym i zakończone wyprofilowanymi ślizgami tworzą
w przekroju prostopadłym kołową obejmę (15) badanej rury (16).
(1 zastrzeżenie)

H02B

P. 240047

05.01.1983

Przedsiębiorstwo Montażu Elektrycznego „Elektrobudowa", Katowice, Polska (Zygmunt Rychlicki, Jerzy
Chmielewski, Tadeusz Dobczyk, Tadeusz Feruś, Kazimierz Książek, Adam Kurowski, Alfons Mikisz: Otton Rzepka, Jerzy Rosa, Adam Szymański).
Odcinacz przewoźny dwuczłonowej
prefabrykowanej rozdzielnicy
z pojedynczym układem szyn zbiorczych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji odcinacza przeznaczonego do tworzenia
dodatkowej przerwy izolacyjnej w złożonych układach
systemów szyn, zasilanych mostami/ szynowymi lub
kablowymi.
Odcinacz według wynalazku zawiera ramę nośną
(1) osadzoną na wózku (2). Do górnej i dolnej poprzeczki (4) i (10) ramy (1) zamocowane są trzy izolatory górne (5) i trzy dolne (11), na których osadzone są szyny wysięgnikowe (6) i (12), a na ich końcach
utwierdzone są górne i dolne styki rozłączne (7) i (13).
Drugie końce szyn (6) i (12), odgięte pod kątem prostym, osadzone są oddzielnie na izolatorach górnych
(8) i dolnych (8a), które z kolei utwierdzone są do
ściany osłonowej (9), a nadto poszczególne szyny górne (6) połączone są z dolnymi (12) odzielnie pionowymi płaskownikami (14). Zewnętrzne szyny górne (6)
i zewnętrzne dolne (12) mają odsądzenia, tworząc
między sobą dobrane optymalnie odległości.
Natomiast poprzeczka dolna (10) połączona jest ze
stykiem ślizowym (16) za pomocą płaskownika uziemiającego (15), uzyskując bezpośrednie połączenie ramy nośnej (1) z głównym ciągiem uziemiającym. Ponadto w dolnej części osłony (9) wbudowany jest zamek (25) blokady kluczykowej, współdziałającej z wyłącznikiem członu ruchomego.
(1 zastrzeżenie)
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Przystawka probiercza do wykonywania
pełnych badań układów zabezpieczeń prądowych;
i związanych z nimi automatyk
sieci średnich napięć
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
przystawki probierczej umożliwiającej wykonywanie
pełnych badań układów zabezpieczeń prądowych i
związanych z nim automatyk sieci średnich napięć
w czasie ruchu urządzeń podstawowych pól wysokiego napięcia.
Przystawka do badań układu zabezpieczeń i automatyk (2) zawiera zespół przekaźników (8) do sterowania rodzajem badań, połączony, poprzez obwód
zwierający znajdujący się w zabezpieczeniu zastępczym (3), z przełącznikiem wyboru rodzaju badań
zainstalowanym w urządzeniu probierczym (4). Zestyki zespołu przekaźników (8) są włączone w obwody
wyjściowe autotransformatora regulacyjnego (5), przesuwnika fazowego (6) i zasilacza napięcia stałego (7).
Miernika kąta (9), przesunięcia fazowego jest połączony z przesuwnikiem fazowym (6) oraz ze źródłem
napięcia sieci (10).
Przystawka jest przystosowana do współpracy z
urządzeniem probierczym przeznaczonym do niepełnych badań układów zabezpieczeń i automatyk oraz
poprzez to urządzenie-z zabezpieczeniem zastępczym.
(1 zastrzeżenie)

H02J
H02M

P. 239857

28.12.1982

Politechnika Częstochowska, Częstochowa,
(Kazimierz Cieślewicz, Lubomir Marciniak).

Polska

Sposób i układ do odtwarzania
przepływu prądu zwarcia
w linii elektroenergetycznej

H02H
G01R

P.239786

24.12.1982

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P-215549
Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „Energopomiar", Gliwice, Polska (Jerzy Szynol, Lilia Suczyk,
Ernest Pawelczyk, Jerzy Jendroszczyk).

• Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu i układu zapewniających poprawne odtwarzanie przepływu prądu zwarcia w linii rozgałęzionej
w przypadku zasilania jej ze źródła włączonego do
dowolnego odgałęzienia tej linii.
Sposób według wynalazku polega na zamianie prądu przemiennego o częstotliwości przemysłowej na energię prądu stałego i zmagazynowaniu tej energii w zasobnikach prądu stałego zlokalizowanych wzdłuż linii
elektroenergetycznej, a następnie na zamianie zmagazynowanej energii prądu stałego na energię impulsów
elektrycznych, które zamienia się z kolei na sygnał
optyczny, po czym sygnał ten odtwarza się na modelu przepływu prądu zwarcia w linii elektroenergetycznej t przy czym impulsy elektryczne o odebraniu
sygnału prądu przemiennego ze stacji zasilającej linię
elektroenergetyczną nadaje się w odstępach czasowych
w postaci zakodowanej i odbiera się je w odbiorniku
zlokalizowanym w stacji zasilającej linię elektroenergetyczną, po czym odebrane w odbiorniku impulsy
te dekóduje się i zamienia na sygnał optyczny i od-
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twarzą na modelu przepływu prądu w danej linii
elektroenergetycznej.
Układ według wynalazku zawiera zespoły (1) nadawczo-odbiorcze impulsów elektrycznych, zlokalizowane wzdłuż linii (2) elektroenergetycznej i sprzężone
z tą linią oraz zespół (3) odbiorczo-nadawczy impulsów elektrycznych, zlokalizowany w stacji zasilającej linię (2) elektroenergetyczną. Zespół (3) odbiorczo-nądawczy połączony jest z napędem (13) wyłącznika
(14) mocy linii (2) elektroenergetycznej i sprzężony
jest z tą linią.
(2 zastrzeżenia)

H02K

P. 239640

20.12.1982

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków, Polska (Tadeusz Sobczyk).
Silnik asynchroniczny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
silnika mogącego pracować" przy drganiach prostopadłych do osi wału silnika, przeznaczonego do stosowania jako hamulec elektryczny w kolejnictwie.
Silnik asynchroniczny zawiera przesunięte poosiowo względem siebie stojan (1) i wirnik (2), które są
wykonane w postaci krążków. Jedna powierzchnia
czołowa krążka ma wykonane promieniście żłobki,
w których umieszczone są zezwoje.
(2 zastrzeżenia)

H02K
E21C

P. 240023

nany jest z dwóch rur współśrodkowych, przy czym
zewnętrzna rura (4) nasunięta jest na wewnętrzną
rurę (5) na długość pakietu stojana (6) i tworzy
szczelny płaszcz chłodzenia wodnego silnika.
Wewnętrzna rura (5) od strony przeciwnapędowej
wysunięta jest poza zewnętrzną rurę (4). Na wysuniętej części rury (4) znajduje się zewnętrzna powierzchnia ognioszczelna (9) kojarzona z powierzchnią ognioszczelną (10) tulçi (11). W tarczy łożyskowej (3) od
strony przeciwnapędowej umieszczone są izolatory
przepustowe z zaciskami (12) do zasilania silnika bezpośrednio z komory aparatury elektrycznej kombajnu
(13).
•
(2 zastrzeżenia)

.03.01.1983

Zakłady Elektromaszynowe „EMA-CELMA", Cieszyn, Polska (Gustaw Knoppek, Jan Hajduk, Karol Faruzel).
Odbudowa silnika elektrycznego,
zwłaszcza do napędu układu hydraulicznego
ciągnika kombajnu węglowego
Obudowa silnika elektrycznego składa się z kadłuba (1) i tarcz łożyskowych (2, 3). Kadłub (1) wyko-

H02K

P. 240053

04.01.1983

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Elektrycznych, Katowice, Polska (Adam Owsiński,
Henryk Dziura).
Prowadnica przewodów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji zapewniającej większą odporność prowadnic na uszkodzenia, zwłaszcza przy nakładaniu pakietu stojana na prowadnicę.
Prowadnica według wynalazku ma rdzeń (2) otoczony elastycznym płaszczem (1). Zakończenia płaszcza (1) odgięte są w kierunku zęba żłobka (3).
Prowadnica stosowana jest zwłaszcza w oprzyrządowaniu np. w narzędziu wciągającym cewki.
(2 zastrzeżenia)
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H02M

P.239526

15.12.1982

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Włodzimierz Koczara>.
Układ przekształtnika półprzewodnikowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zasilania z dowoínej liczby źródeł, dowolnej liczby mostków prostowniczych.
Układ według wynalazku ma 1+n, gdzie n - jest
liczbą naturalną, jednofazowych uzwojeń wtórnych
(Z21, Z22, .... Z2(l+n)>, z których każde n + t e uzwojenie wtórne (Z22, .^, Z2(l+n)) poprzez łącznik (Ł) włączone jest w obwód przemiennoprądowy mostka prostowniczego, pomiędzy n-te elementy prostownicze (D21,
D22, ..., Dni, Dn2) umieszczone zgodnie szeregowo w
przyległych ramionach (B) mostka prostowniczego, a
półprzewodnikowe zawory sterowane (ZS13, ZS14)
i/lub elementy prostownicze przyległych ramion (B)
tego mostka.
(3 zastrzeżenia)

H02P
G05F

P.239891
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dzie ładowania i rozładowania kondensatora (C2)
przez stabilizator prądu na tranzystorze (T5) oraz rezystory (R13, R12, RIO). Ładowanie kondensatora (C2)
następuje po załączeniu stycznika (S2), przyciskiem
przyśpieszenia biegu klejarki, natomiast rozładowanie
kondensatora (C2) następuje po załączeniu stycznika
(S3 lub S4), przyciskiem zwolnienia biegu klejarki.
(1 zastrzeżenie)

H02P

P.239977

31.12.1982

Politechnika Częstochowska, Częstochowa,
(Józef Dancewicz, Zbigniew Krzemiński).

Polska

Układ regulacji prędkości obrotowej
silnika asynchronicznego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu zapewniającego większą niż dotychczas dokładność regulacji prędkości obrotowej silnika asynchronicznego.
Układ zawiera prostownik sterowany (1), którego
wyjście połączone jest z wejściem roboczym falownika prądowego (2), którego wyjście połączone jest z zaciskami zasilania silnika asynchronicznego (3), a ponadto zawiera obwód regulacji prędkości obrotowej
obwód regulacji napięcia i prądu silnika asynchronicznego (3) oraz obwód korekcji współczynnika
wzmocnienia w torze przetwarzania sygnału prędkości obrotowej.
(1 zastrzeżenie)

29.12.1982

Łomżyńskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Narew", Łomża, Polska (Henryk Fronczek).
Układ wartości zadanej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji układu wartości zadanej, przeznaczonego
do sterowania elektronicznym układem regulacji lub
układem napędowym silnika prądu stałego, szczególnie tyrystorowego układu napędowego klej arki osnów.
Układ zawierający zasilacz, układ przekaźników,
układ zadawania napięcia, charakteryzuje się tym, że
układ zadawania napięcia zawiera stabilizator napięcia, włączony równolegle pomiędzy dodatnim i ujemnym biegunem napięcia, w którym są połączone szeregowo rezystor (Rl), dioda (D5) i dioda (D6) oraz
jest włączony potencjometrycznie równolegle do tych
diod regulowany rezystor (PR1). Głównym elementem
tego układu jest kondensator (C2), którego jedna
okładka jest połączona bezpośrednio z ujemnym biegunem napięcia, a druga okładka jest połączona z
trzema obwodami oraz poprzez rezystor (R14)
ze wzmacniaczem ßradu stałego zbudowanym na
dwóch tranzystorach (T6) i (T7). Układ działa na zasa-

H02P

P.240015

05.01.1983

Zakłady Kineskopowe „Unitra-Polkolor", Zakład Kineskopów Kolorowych, Piaseczno,. Polska (Jerzy Zakrzewski).
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Wielopozycyjny siłownik skokowy
Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie
zwiększenia
pewności działania siłownika wielopozycyjnego.
Wielopozycyjny siłownik skokowy zblokowany z
elektronicznym bezstykowym układem sterowania,
charakteryzuje się tym, że cewka elektromagnesu
(1)
składa się z kilku sekcji połączonych z1 wyjściem
sterowników tyrystorowych (8), połączonych na wejściu, poprzez deszyfrator (9), szeregowo z licznikiem
(10) i impulsatorem (11), który połączony jest także
bezpośrednio z wejąciem sterowników tyrystorowych
(8) oraz elektromagnesem zaczepu elektromechanicznego (7).
(1 zastrzeżenie)

H03C

P. 239975

go (2). Do wyjścia integratora podłączony jest nieodwracający wzmacniacz operacyjny (8). Stała czasowa
integratora (4) wynosi 1 przy czasie całkowania rów
nym wielokrotności 20 ms.
(2 zastrzeżenia)

31.12.1982

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska (Andrzej Skumiel).
Sposób liniowej modulacji częstotliwości
•
drgań generatora
*" oraz układ do íiniowej modulacji częstotliwości
drgań generatora
Sposób liniowej modulacji częstotliwości drgań generatora charakteryzuje się tym, że do integratora
(1) doprowadza się z wyjścia detektora progowego (2)
sygnał decydujący o częstotliwości nośnej generatora
oraz sygnał modulujący z klucza analogowego (3)
i sygnał modulujący z klucza analogowego (4), mający przeciwną polaryzację do sygnału modulującego
z klucza analogowego (3). Oba klucze steruje się na
przemian z układu sterującego (5).
Układ do liniowej modulacji częstotliwości drgań
generatora zawierający detektor progowy z histerezą
oraz integrator, charakteryzuje się tym, że wyjście
klucza analogowego (3) . jest połączone poprzez rezystor (R3) z wejściem integratora (1).
Wyjście klucza analogowego (4) jest połączone z
wejściem integratora (1) poprzez rezystor (R4), a do
wejścia klucza analogowego (4) jest dołączone wyjście
wzmacniacza (6) oraz do wejścia integratora (1) dołączone jest poprzez rezystor (R5) wyjście detektora
progowego (2)j natomiast do wejść sterujących
kluczy analogowych (3) i (4) dołączone są wyjścia
układu sterującego (5).
(2 zastrzeżenia)

H03K

P. 239741

22.12.1982

Wielkopolskie Zakłady Teleelektroniczne im. Gen.,
Karola Świerczewskiego „TELKOM-TELETRA", Poznań, Polska (Michał Kwissa, Łukasz Wtorkowski).
Przetwornik logarytmiczny analogowo-cyfrowy
zwłaszcza w urządzeniach pomiarowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu odpornego na zniekształcenia o częstotliwości
równej wielokrotności sieci, przeznaczonego do pomiaru poziomu i wartości napięcia w urządzeniach
pomiarowych. W przetworniku między przełącznik
analogowy (1), a komparator (10) podłączony jest szeregowo układ składający się z rezystora (5) połączonego z wejściem odwracającym integratora (4).
Równolegle do kondensatora (6) nodłączony jest szeregowy układ rezystora (7) i przełącznika analogowe-

H04M
H04R

P. 239731

22.12.1982

Radomska Wytwórnia Telefonów „Telkom-RWT"',
Radom, Polska (Andrzej Korczak, Antoni Dobek, Włodzimierz Krajewski, Stanisław Ratyński).
Mikrotelefon nagłowny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiej konstrukcji mikrotelefonu, która umożliwiałaby
łatwą zmianę pałąka na zaczep uszny przy zachowaniu tych samych paramentów transmisyjnych.
Mikrotelefon nagłowny według wynalazku charakteryzuje się tym, że z częścią korpusu (1) mieszczącą
słuchawkę (4) połączone są rozłącznie pałąk (8) i muszla słuchawkowa (6). Na pałąku (8) osadzona jest
przesuwnie poduszka (9). Na kablu przyłączeniowym
(19) pomiędzy korpusem (1), a wzmacniaczem nadawczo-odbiorczym (20) zamocowany jest suwliwie
spinacz ubraniowy (22). Zamiast pałąka (8) z poduszką (9) i muszli słuchawkowej (6) może być z korpusem (1) połączony również rozłącznie zaczep uszny
zawierający wkładkę douszną. Wzmacniacz nadawczo-odbiorczy (20), włączony w kabel przyłączeniowy (19)
między korpus (1), a wtyk mikrotelefonu (21), ma
dwie wartöSti wzmocnienia przełączane przełącznikiem rodzaju pracy (25). Wynalazek ma zastosowanie
w telefonii.
(8 zastrzeżeń)
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P. 239739
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22.12.1982

Wielkopolskie Zakłady Teleelektroniczne im. Gen.
Karola Swierczewskiego, „TELKOM-TELETRA", Poznań, Polska (Zygmunt Millert, Mateusz Czygrinow,
3ogdan Czajka).
Układ kanału cyfrowego do transmisji
sygnałów cyfrowych,
zwłaszcza w krotnicy PCM
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystania
bitów wolnych szczeliny kanałowej zerowej oraz
szesnastej w systemie PCM do przesyłania informacji cyfrowej. W tym celu część nadawcza układu kanału cyfrowego zbudowana jest z nadawczego cyfrowego konwertera bipolarnego sygnału danych na unipolarny sygnał danych (1) połączonego poprzez nadawczy szeregowo-równoległy rejestr (2) oraz nadawczy układ przełączający (3) z wejściami bitów wolnych
szczelin kanałowych (SO) i (S16) części nadawczej
krotnicy PCM (6).

H05C

P.239868

30.12.1982

Międzyzakładowy Wspólny Klub Techniki i Racjonalizacji przy Wojewódzkim Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, Ciechanów, Polska (Wiesław Mrozek).
Elektryzator bateryjno-sieciowy

Nadawczy cyfrowy konwerter unipolarnego sygnału
zegarowego na bipolarny sygnał zegarowy (4) oraz nadawczy szeregowo-równoległy rejestr (2) sterowane są
z nadawczego układu sterującego (5). Część odbiorcza
zbudowana jest z odbiorczego układu przełączającego
(9) połączonego z wyjściami bitów wolnych szczelin
kanałowych. (SO) i (S16) części odbiorczej krotnicy
PCM (12) oraz połączonego z odbiorczym cyfrowym
multiplekserem (8), którego wyjście połączone jest z
odbiorczym cyfrowym konwerterem unipolarnego sygnału danych na bipolarny sygnał danych (7). Odbiorczy cyfrowy konwerter unipolarnego sygnału zegarowego na bipolarny sygnał zegarowy (10) oraz odbiorczy cyfrowy multiplekser (8) sterowane są z odbiorczego układu sterującego (11).
(1 zastrzeżenie)

H05B

P. 243463

18.08.1983

Pierwszeństwo: 26.08.1982 - Szwajcaria (nr 5069/82)
ARC Technologies Systems Ltd., Grand Cayman,
Cayman Islands, Brytyjskie Indie Zachodnie (Dieter
Zölner, Hans-Georg Bauer, Inge Lauterbach, Thomas
Taube, Hans Lades, Siegfried Liebel).
-

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
elektryzatora bateryjno-sieciowego o regulowanej częstotliwości.
W elektryzatorze według wynalazku diodę gazowaną (Di) i rezystor nastawny (R) połączono z uzwojeniem wtórnym (U2) transformatora (Tr2) poprzez diodę
(D2) służącą jako prostownik.
Po odpowiednim nastawieniu rezystora nastawnego
(R), prąd z transformatora (Tra), poprzez diodę (DJ
i rezystor nastawny (R), ładuje kondensator (C) do
wartości określonej napięciem zapłonu diody (Di),
przebiega do uzwojenia pierwotnego (Ui) transformatora (Tn), wzbudzając impuls wysokiego napięcia o
pożądanej częstotliwości w uzwojeniu wtórnym (U2)
transformatora (Tri), podłączonym do drutu ogrodzenia.
(2 zastrzeżenia)

Urządzenie mocujące do elektrody łukowej

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia niezawodności urządzenia do mocowania elektrod w piecach łukowych.
Urządzenie mocujące składające się ze wspornika
i z osadzonego na nim urządzenia, zaciskowego, współpracującego z elementami stykowymi, charakteryzuje
się tym, że elementy stykowe (9) umieszczone są promieniowo przesuwnie w bocznych wyżłobieniach konstrukcji nośnej (4), mającej kształt wydrążonego cylindra, umieszczonej w otworze (3), urządzenia zaciskowego (2).
(9 zastrzeżeń)

H05H

P.239634

20.12.1982

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska (Wincenty Płotczyk. Andrzej Resztak, Andrzej SzymańSposób generowania strumienia plazmy wodorowej
Przedmiotem wynalazku jest sposób generowania
strumienia plazmy wodorowej pod ciśnieniem wyższym od ciśnienia atmosferycznego, przeznaczony do
stosowania przy wysokotemperaturowych procesach
fizycznych, na przykład przy cięciu, spawaniu, topieniu i sferoidyzacji oraz procesach chemicznych, w których wodór jest nośnikiem energii lub substrátem
reakcji chemicznej.
Sposób polegający na tym, że do wnętrza korpusu
plazmotronu, pomiędzy dwie, oddzielone izolatorem,
odpowiednio ukształtowane i osadzone współosiowo
w korpusie elektrody, katodę w formie stożka lub

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

70

walca i anodę w formie dyszy chłodzonej różnymi
sposobami i wreszcie do komory reakcyjnej, stanowiącej przedłużenie anody-dyszy, wprowadza się strumień wodoru, a pomiędzy elektrodami plazmotronu
pali się łuk elektryczny, którym jonizuje się strumień
gazu, a miejsce sjyku elektrycznego ze ścianką anody-dyszy, zwane „plamką", wprowadza się w ruch po
wewnętrznej powierzchni anody-dyszy, działając wokół korpusu plazmotronu polem magnetycznym, charakteryzuje się tym, że pole magnetyczne jest stałe,
a natężenie tego pola magnetycznego wynosi co najmniej 26 kA/m.
(1 zastrzeżenie)
H05H

P. 239781

21.12.1982

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Czesław
Królikowski, Ryszard Nie wiedział, Jerzy Siwieć).
Układ zasilający łukowy
palnik plazmowy dużej mocy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu o dowolnym nachyleniu charakterystyki zewnętrznej, umożliwiającego regulację prądu i napięcia pracy łukowego palnika plazmowego w szerokim
zakresie.
Układ według wynalazku zawiera obniżający transformator mocy (1), zasilacz tyrystorowy (ZT) i źródło
prądu pomocniczego (7). W zasilaczu tyrystorowym
(ZT), pomiędzy wyjście regulatora prądowego (10), a
wejście dławika wygładzającego (4) jest włączony układ
sterujący (11) oraz prostownik tyrystorowy (2). Ponadto zasilacz tyrystorowy (ZT) jest tak połączony
z pozostałymi elementami układu zasilającego, że
drugie wejście prostownika tyrystorowego (2) jest połączone z obniżającym transformatorem mocy (1), natomiast drugie wyjście tego prostownika jest połączone pośrednio, poprzez źródło prądu pomocniczego (7),
z łukowym palnikiem plazmowym (5). Z kolei do drugiego wejścia łukowego palnika plazmowego (5) jest
przyłączony dławik wygładzający (4), zaś wyjście łukowego palnika plazmowego (5) jest połączone z wejściem regulatora prądowego (10).
(3 zastrzeżenia)

ną trwałość elektrod, łatwą wymienność elektrod, intensywne chłodzenie korpusu oraz pewny zapłon łuku w dyszy miedzianej.
Plazmotron ma katodę (2) wykonaną z pręta wolframowego, na którym zawalcowano obejmę miedzianą
(1). W obrębie tej obejmy, na pręcie wolframowym
jest wytoczony obwodowo rowek (3). Dysza miedziana
(4), wykonana w postaci wkładki o stożkowej powierzchni zewnętrznej zakończonej drobnozwojowym
gwintem, jest wkręcona w obsadę pośredniczącą (5),
która z kolei jest wspawana w rury korpusu (6).
W przestrzeni pomiędzy katodą (2), a korpusem (6),
na długości od dyszy miedzianej (4) do izolatora przepustowego, jest usytuowany zawirowywacz gazu (7)
oraz rura izolacyjna (8). Ponadto stosunek średnicy
wewnętrznej „D" dyszy miedzianej (4) do średnicy
„d" pręta wolframowego zawiera się w granicach od
1,2 do 1,4, a stosunek długości „1" pręta wolframowego, mierzonej od miejsca wniknięcia katody (2) w
obejmę miedzianą (1) do jej wolnego końca, do średnicy „d" zawiera się w granicach od 2 do 5. Plazmotron
jest przystosowany do pracy w przestrzeniach zamkniętych w temperaturze rzędu 2000 K.
(1 zastrzeżenie)

Wtf

H05K

P.239908

29.12.1982

Łódzkie Zakłady Kinotechniczne, Łódź, Polska (Andrzej Łukasiewicz, Danuta Dzięgielewska, Andrzej
Gałła).
Sposób uprzewodnienia podłoża
papieru elektrograficznego
dla celów elektrofotografii

H05H

P. 239784

24.12.1982

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Czesław
Królikowski, Ryszard Namyślak, Ryszard Niewiedział,
Jerzy Siwieć).
Plazmotron prądu stałego
o luku zewnętrznym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
plazmotronu, którego konstrukcja zapewniałaby znacz-

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
jednoetapowego sposobu uprzewodnienia podłoża papieru elektrograficznego.
Sposób uprzewodnienia podłoża papieru fotopółprzewodzącego charakteryzuje się tym, że jako środki
uprzewodniające stosuje się związki powierzchniowo
czynne, będące chemicznie czwartorzędowymi solami
amoniowymi kwasów tłuszczowych, a jako środki barierotwórcze stosuje się lateks butadienowo-sterynowy,
skrobię, kazeinę i klej kostny przy czym jako środki
powodujące zwiększenie własności barierowych oraz
zwiększenie efektu uprzewodniającego stosuje się
krzemiany metali alkalicznych oraz szkło wodne.
(3 zastrzeżenia)

H.
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Dział A
PODSTAWOWE POTRZE1Y LUDZKIE
A01B

W. 71132

07.10.1983

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Stanisław Ptaszyński).
Lemiesz płużny z dłutem
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie przedłużenia
trwałości lemiesza.
Do lemiesza (1) przytwierdzone jest spawami (2),
(3), (4) i (5) dłuto (6). Dłuto (6) ma dwie krawędzie
robocze. Krawędź robocza dłuta (6) wystaje poza krawędź roboczą lemiesza (1). Spawy (4) i (5) położone
są na spodnich krawędziach lemiesza (1) i dłuta (6).
(3 zastrzeżenia)

Widły czterozębne mają zęby zewnętrzne (1) utworzone przez pręt metalowy, ciągniony, podwójnie gięty w kształcie litery U, do którego w środkowej części między zębami, symetrycznie, przyspawany jest
drugi pręt (2) w kształcie litery U. Pręty mają jednakowy przekrój poprzeczny, a zakończenia zębów
są stożkowe, przy czym zęby poddane są obróbce
cieplnej do uzyskania twardości 37 do 45 HRC.
(1 zastrzeżenie)

A01F

W. 71153

11.10.1983

Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych „Samopomoc Chłopska", Gorzów, Polska (Stefan Polichnowski).
«
Sieczkarnia wieloczynnościowa
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania urządzenia, które łączyłoby w sobie dwa urządzenia, sieczkarnię i rozdrabniacz przy zapewnieniu
możliwości oddzielnej pracy każdego z nich.
Sieczkarnia wieloczynnościowa charakteryzuje się
tym, że rozdrabniacz składa się z wału (1) z zębami
(2) na obwodzie, osadzonego mimośrodowo w obudowie (3) oraz rusztu (4), przy czym wał (1) połączony
jest poprzez przekładnię zębatą stożkową (5) z wałem
podającym (6) sieczkarni.
(1 zastrzeżenie)

A01D

W. 70517

03.06.1983

Kombinat Narzędzi Gospodarczych, Sułkowice, Polska (Tadeusz Napora, Adam Fiszer, Janusz Cop, Józef
Sopata).
Widły czterozębne
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszczenia konstrukcji wideł i zwiększenia ich trwałości.

A01G
E04H

W. 71116

03.10.1983

Spółdzielnia Inwalidów „Częstochowianka", Częstochowa, Polska (Janusz Knapik, Lech Koza, Krzysztof
Sikora).
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Tunel foliowy - rozsadnik
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
tunelu foliowego zastępującego drogie okna inspekto
we.
Tunel foliowy - rozsadnik do hodowli siewek, ma
stelaż wykonany z rurek (1) połączonych łącznikami
(2, 3, 4, 5), a pokrycie (6) jest mocowane do stelaża
za pomocą spinek (7).
Umiejscowianie tunelu na gruncie uzyskuje się za
pomocą szpilek (8).
(1 zastrzeżenie)

A45F

W. 70880

17.08.1983

Maciej Bieda, Rzeszów, Polska (Maciej Bieda).
Lampka turystyczna

A01M
Zbigniew
Ciemniak).

W. 71124
Ciemniak,

Poznań,

05.10.1983
Polska

(Zbigniew

Pułapka na gryzonie myszowate

Przedmiotem wzoru użytkowego jest lampka turystyczna zasilana z butli z gazem płynnym, której butlę
zasilającą stanowi pojemnik z butanem do uzupełniania zapalniczek.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
lampki cechujący się nieznaczną wagę i małymi rozmiarami. Lampka wyposażona w stojaki rozmieszczone co 120° na obwodzie pojemnika stanowiące nóżki
lampki oraz w uchwyt pojemnika charakteryzuje się
tym, że stojaki (7) w górnej części (3) stanowią obejmę klosza (10) lampy, wykonanego w kształcie zbliżonym do rury, wspartego na talerzykowej podstawie
(1) z otworem (2) obejmującym zawór palnika (5).
(1 zastrzeżenie)

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pułapka na
gryzonife myszowate, mająca zastosowanie zwłaszcza
do chwytania żywych gryzoni myszowatych dla celów
doświadczalnych jak i dla deratyzacji.
Pułapka na gryzonie myszowate składa się z rury
poziomej (1) o przekroju prostokątnym zamkniętej z
jednej strony siatką (2). W drugim jej końcu znajduje się zespół zapadniowy zawierający płytową podstawę zapadni (3) wystającej poza obręb rury (1).
Na podstawie zapadni (3) znajdują się dwie ściany
boczne (6), między którymi umieszczona jest płytkowa
zapadnia (7), której drugi koniec stanowi język (8)
stykający się z końcem z siatką (10). Oś obrotu (9)
płytowej zapadni (7) znajduje się w poliżu końca rury poziomej (1).
(3 zastrzeżenia)

A47G
A45C

W. 71128

07.10.1983

Spółdzielnia Inwalidów Przemysłu Lekkiego im. 7-go
Listopada, Szczecin, Polska (Włodzimierz Laskowski,
Włodzimierz Ptak).
Tornister szkolny
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania tornistra szkolnego cechującego się dużą trwałością i funkcjonalnością.
Tornister szkolny, ma boki (3) w kształcie prostokąta, a górna ich część jest w kształcie półkola o
średnicy mniejszej od szerokości boków, przy czym
wysokość boków (3) jest równa wysokości tornistra.
Części chwytne zamka (5), ramka (6) oraz ozdobna
(7) są połączone w jeden element. Boki (3), dno korpusu (1) oraz części klapy (2) mają sztywną konstrukcję.
(3 zastrzeżenia)

W. 71136

07.10.1983

Marian Czeżyk, Gdańsk-Oliwa, Polska (Marian Czeżyk).
Lita ramka obrazowa
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
nowej konstrukcji ramki obrazowej, jednolitej budowy, całkowicie nierozbieralnej, ze szkłem wtopionym
trwale w masę tworzywa ramki, nadającej się do
realizacji metodami rzemieślniczymi tworzywa ceramicznego chemoreaktywnego, zwłaszcza z gipsu.
Ramka charakteryzuje się tym, że stanowi ją nieckokształtny element przestrzenny (1), w którego wgłębieniu (2) zatopiony jest nierozbieralnie pakiet składający się ze szkła ekspozycyjnego (3), obrazka eksponowanego (4) oraz podkładu wodoodpornego (5). Krawędzie tego pakietu otoczone są szczelnie na całym
ich obwodzie warstwą izolacyjną (6) z masy uszczelniającej.
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Spodnia część (7) elementu (1) ma osadzoną w niej
trwale przez zatopienie wkładkę zawiesia (8), sporządzoną z materiału o zwiększonym współczynniku
twardości w stosunku do materiału ramki. Wkładka
(8) jest ukształtowana w postaci ceownika z wykonanym w nim otworem przelotowym (9). (1 zastrzeżenie)

A63F

W. 70167

Stefan Kaczmarew,
(Stefan Kaczmarew).

Ostrów

1

Składanka modułowa

Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji elementu składanki łatwej do łączenia i rozłączania. Przedmiotem wzoru użytkowego jest zabawka w postaci
składanki złożonej z dowolnej ilości powtarzalnych
elementów - modułów.
Składanka ma dowolną ilość elementów (1) wykonanych w kształcie „rogala". Każdy z elementów ma
na obu bocznych powierzchniach po trzy wybrania
(2) dla połączenia z innymi elementami modułowymi.
(1 zastrzeżenie)

31.03.1983
Wielkopolski,

Polska

Zabawka w postaci układanki
Celem wzoru jest opracowanie układanki o zwiększonym stopniu trudności jej składania.
Zabawka w postaci układanki składa się ze zbioru
płaskich elementów o zbliżonych do kwadratów
kształtach, przy czym boki elementów zaopatrzone są
w niejednakowych kształtów występy i wycięcia połączone przewężeniem.
' (2 zastrzeżenia)

A63H

W. 71149

11.10.1983

Wojciech Tober, Pruszków/ Polska (Wojciech Tober).
Wyścigowy samochodzik dziecięcy
Celem wzoru jest opracowanie trwałej, prostej konstrukcji samochodu.

A63F

W. 71154

11.10.1983

Maciej Chmielnik, Poznań, Franciszek Kulpa, Plewiska k/Poznania, Polska (Maciej Chmielnik, Francieszek Kulpa).

Wyścigowy samochodzik dziecięcy zawiera ramę (1)
z przesuwnym siodełkiem (3) i mechanizm napędowy,
który składa się z osłoniętego koła zębatego (11) z pedałami (12), łańcucha i kółka zębatego na osi tylnej
(4). Koła przednie (2) skręcone są poprzez drążki kierownicze (7) przyłączone do wąsów kierowniczych (6)
na osiach przednich (5) i do zakończenia osi kierownicy.
(1 zastrzeżenie)
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Dział B
RÔZNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
B01F

W. 71131

05.10.1983

B23B

W. 71882

07.02.1984

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Jerzy Karłowski,
Henryk Wielgosz, Bolesław Kwaśny).

Zakłady Metalowe „Predom-Mesko", Skarżysko-Kamienna, Polska (Robert Majewski, Andrzej Mosiołek,
Andrzej Piątek, Bogdan Tochman).

Urządzenie do rozdrabniania, mieszania i zadawania
płynnej karmy do koryt

Wielowrzecionowa wiertarka pozioma

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania prostej konstrukcji urządzenia do jednoczesnego
rozdrabniania i mieszania komponentów wchodzących w skład płynnej karmy dla zwierząt oraz do
transportu i zadawania gotowej karmy do koryt.
Urządzenie ma zbiornik (2) z umieszczonym wewnątrz
wirnikiem (10) napędzanym silnikiem elektrycznym
(7). Zbiornik (2), którego przekrój poprzeczny stanowi
prostokąt ma w dolnej części kształt odwróconego
ostrosłupa, z którego wierzchołka jest wprowadzony
króciec odpływowy (3) usytuowany równolegle do
osi podłużnej urządzenia. Króciec (3) jest połączony
obrotowo z rurą spustową (4) zakończoną trójnikiem
(5).
(1 zastrzeżenie)

W. 71147

B02C

10.10.1983

Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, Warszawa, Polska (Janusz Wójciak).
\ '

Przednóż rozdrabniający

Przednóż TOcadrabniający służy do rozdrabniania surowca mięsnego przy produkcji mięsa rekonstytuowanego.
Przednóż (1) wykonany jest ze stali w kształcie
tarczy, która na całej swej powierzchni ma otwory
(2) w kształcie nerek, a na obwodzie ma rowek (3)
oraz ma otwór saxxikowy (4), służące do osadzenia
przedffioża w gardzieli d na osi ślimaka walka.
(2 zastrzeżenia)

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wydajnego
wiercenia otworów w długich i płaskich przedmiotach o przekroju prostokątnym, np. w grzbietach listew nożowych kosiarek czołowych.
Wiertarka ma podstawę (1), na której umieszczony jest wspornik (2) z zamocowanym na -nim uchwytem (3) obejmującym całą długość przedmiotu obrabianego (4). Wzdłuż uchwytu (3) rozmieszczonych jest
kilka siłowników hydraulicznych (5) dociskających
(przedmiot obrabiany (4) do oporu górnego (6). Jednostki wiertairskie (9) zamocowane są na suporcie (8)
przesuwnym w kierunku prostopadłym do kierunku wiercenia.
W przypadku wiercenia dużej ilości otworów
o
małym rozstawieniu następuje wiercenie pierwszej
partii otworów a następnie przesunięcie suportu
o
jedną podziałkę i wywiercenie drugiej partii otworów.
Przedmioty zniekształcone w postaci wichrowatości lub chropowatości są prostowane w czasie wiercenia.
•
(2 zastrzeżenie)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
B26D

W. 71113

03.10.1983

Zakłady Tworzyw Sztucznych „ERG", Gliwice, Polska (Kazimierz Wicher, Józef Próchnicki, Henryk Potkowa, Gerard Niesporek)
Napęd ruchu posuwisto-zwrotnego
Celem wzoru jest skonstruowanie napędu, który
nie wymaga wyłączania silnika elektrycznego
ani
przełączania jego kierunku obrotów w czasie pracy.
Napęd stanowi przekładnia zębata (9) z zabudowanymi dwoma sprzęgłami elektromagnetycznymi (13),
z których jedno przekazuje napęd bezpośrednio bez
redukcji i zmiany kierunku, natomiast dirugie poprzez układ redukcyjny ze zmianą kierunku obrotów.
Włączenie napędu odbywa się tylko przy pomocy jednego ze sprzęgieł elektromagnetycznych.
(1 zastrzeżenie)

B26D
B21F

W. 71127

05.10.1983

Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn i
Urządzeń Hutniczych
,,Hutmaszprojekt-HEPAKO",
Katowice, Polska (Engelbert Poleśny, Czesław Juszczak, Józef Groticki).
Zderzak nastawny

B26D

W. 71138

Urządzenie do cięcia pod kątem
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania prostej i taniej konstrukcji urządzenia umożliwiającej cięcie pod kątem tkanin zszytych w postaci rękawa oraz nawijania zwojów tkaniny na szpule
i cięcia zwojów tkaniny na krążki odpowiedniej szerokości.

Urządzende zaopatarzone jest w podstawę, odchylony isupoirt tylny (5) do cięcia krążków, wrzeciennik
(4) z uchwytem do mocowania szpuli (20), konik (6)
z osadzonym w tulei trzpieniem prowadzącym (56),
rolki rozciągające (7), rolkę prowadzącą przednią (8)
i tylną (9) umieszczone we wsporniku rolek (10), prowadnicą stałą (11), ruchomą (12), nóż krążkowy (15)
z silnikiem (16).
Uchwyt ma trzy szczęki rozpierane stożkiem trzpienia stopniowego pod działaniem sprężyny.
Trzpień prowadzący (56) dla ułatwienia zakładania
szpuli (20) jest odchylný do pnzodü i ma docisk (58).
(7 zastrzeżeń)

B28D

Celem wczoru jest opracowanie konstrukcji zderzaka zapewniającej .stałe przyleganie właściwej nakrętki do śruby pociągowej, kasującej jednostronnie
luzy pomiędzy nimi.
Zderzak ma na pociągowej śrubie (2) osadzoną obok
właściwej nakrętki. (3) napinającą nakrętkę (4) połączoną z nakrętką (3) za pomocą śrub (5) osadzonych
w gnieździe (6) nakrętki (4). W gnieździe (6) osadzone są za pomocą podkładek (7) sprężyny (8).
(1 zastrzeżenie)

07.10.1983

Zakład Przemysłu Odzieżowego „BOBO", Pilawa,
Polska (Leszek Rydel, Eugeniusz Michna).

75

W. 71170

14.10.1983

Zakład Podzespołów Radiowych „OMIG", Warszawa, Polska (Wiesław Glezner).
Uchwyt do cięcia, zwłaszcza kwarcu
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania możliwości przemieszczania się brył kwarcu.
Uchwyt składa isię z prostokątnej podstawy (1),
na bokach której znajdują się wycięcia (2), w których
umieszczone są przyciski (3) składające się z dociskaczy (4) oraz wkrętów (5). Pomiędzy przyciskami
(3) iznajdują się co najmniej dwie listwy (6) pochylone do większego boku podstawy (1) pod kątem
(a), korzystnie 35°15'. Podstawa (1) ma w narożach
otwory mocujące (7) oraz w dwóch przeciwległych
narożach otwory poprzeczne (8) prostopadłe do otworów (7), w których umieszczone są kołki ustalające
(9).
(1 zastrzeżenie)
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B29C

W. 71114

03.10.1983

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicznego Spnzętu Powszechnego Użytku „Cobrespu",
Warszawa, Polska (Krzysztof Techmański).
Urządzenie do mocowania elementów metalowych
w korpusach z tworzyw termoplastycznych
Celem wzoru jest wyeliminowanie konieczności
wykonywania w korpusach otworów pod elementy
metalowe.
Urządzenie składa się z części roboczej (1) połączonej z głowicą ultradźwiękową, z części zwanej prowadnicą (5) oraz podstawy (8), do której zamocowane są poszczególne części urządzenia
,
(1 zastrzeżenie)

B41F

W.71119

noległej do powierzchni podawanego papieru. Podstawa drukarki ma zastosowanie do mocowania drukarek szeregowych przeznaczonych do współpracy z
maszynami cyfrowymi.
(3 zastrzeżenia)
B60C

W. 71145

10.10.1983

Olsztyńskie Zakłady Opon Samochodowych
mil", Olsztyn, Polska (Ewaryst Petz).

„Sto

Opona pełna
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania możliwości spadania opony z obręczy.
Opona zbudowana jest z warstwy gumy (1), tworzącej wewnętrzną obwodową powierzchnię opony, o
grubości 0,1 do 0,3 wysokości boku opony (H), środkowej warstwy (2) złożonej z pogumowanych warstw
tkaniny kordowej, w której nitki kordu ułożone są
obwodowo w stosunku do kształtu opony, oraz warstwy gumy (3), tworzącej zewnętrzną część bieżną
opony, o grubości 0,2 do 0,6 wysokości boku opony
(H). Opona w przekroju poprzecznym ma kształt
sześciokąta, którego dwa boki (4) i (5), tworzące
wewnętrzną obwodową powierzchnię opony, są ułożone względem siebie pod kątem (a) równym 120°
do 160°, korzystnie 140°. Obręcz metalowa, na której
osadzona jest opona, składa się z połączonych śrubami (8) dwóch tarcz (6) i (7) w kształcie talerzy, których obrzeża tworzą powierzchnie stożkowe o tworzących pochylonych pod kątem odpowiadającym kątowi (a) wewnętrznej, obwodowej powierzchni opony.
Tarcze (6) i (7) obręczy metalowej mają mniejszą
średnicę stożka tworzącego obrzeża tej obręczy (D),
wiejkszej od średnicy wewnętrznej opony.
Opona przeznaczona jest do pojazdów wolnobieżnych, przenoszących duże obciążenia, nie wymagających dobrej amortyzacji.
(2 zastrzeżenia)

04.10.1983

Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne
„Mera-Błomie",
Błonie k. Warszawy, Polska (Jan Kryk, Jan Kowalski).
Podstawa drukarki
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zintegrowania konstrukcji podstawy i układacza papieru,
dotychczas używanych osobno.
Podstawa drukarki ma dwa zespoły stojaków prawy (2) i lewy (1), u dołu połączone wspornikiem (3)
powyżej którego do zespołów stojaków (1) i (2) przymocowany jest odbiornik (5) wraz z prowadnicą zabezpieczającą (6). Ponad odbiornikiem (5) również do
słupów (7) zespołów stojaków (1) i (2) przymocowany
jest podajnik (4).
Zespoły stojaków (1) i (2) oraz wspornik (3), wykonane są z rur o przekroju prostokąta. Podajnik (4)
i odbiornik (5) wykonane są z blachy i mają w środku powierzchni wypukłe wytłoczenie o krawędzi rówB61B

W. 71174

15Ü0.1983

Fabryka Maszyn Górniczych im. Tadeusza Żarskiego „Pioma", Piotrków Trybunalski, Polska (Stanisław Majewski, Ryszard Maciejewski, Lucjan Robert,
Adam Roj, Antoni Kotlarz).
Ławka wisząca
jednoszynowej kolejki podwieszonej
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia
bezpieczeństwa jazdy ludzi jednoszynową kolejką
podwieszoną.
Ławka charakteryzuje sdę tym, że po obu stronach
prętów (4) nośnych są osadzone siedziska (1) ze wspólnym oparciem (2), a do przedłużonych końców (8)
poręczy (5) są przymocowane podtrzymki (11) pod
nogi. Do prętów (4) nośnych są przymocowane pasy
(12) zabezpieczające, których końce (13) są osadzone
w zaczepach (14) znajdujących się w środkowej części oparcia (2) po obu jego stronach. (3 zastrzeżenia)
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W. 71784

26.05.1983

Władysław Owczarczyk, Warszawa, Polska (Władysław Owczarczyk).
Pokrywka uszczelniająca

B63B

W. 71160

12.10.1983

Fabryka Mebli Okrętowych „Famos"; Starogard
Gdański, Polska (Marian Janowski, Lech Lisowski,
Andrzej Makarski, Jan Trawiński, Andrzej Kiecol,
Józef Gliwiński).

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania pokrywki zapewniającej zwiększoną szczelność
zamknięcia w stosunku do znanych rozwiązań.
Pokrywka mająca gwkit (1) charakteryzuje się tym,
że ma wewnętrzną powierzchnię (3) z ukształtowanym
kanałkiem (2), który umożliwia po dociśnięciu do
czoła słoika uszczelnienie czołowe i boczne na stożku (4).
(1 zastrzeżenie)

Klepka poszycia pokładów stalowych
statków wodnych i podobnych obiektów
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania klepki o dużej odporności na starzenie się oraz
o dużej wytrzymałości.

B65G
B60P

W. 71141

10.10.1983

Zakłady Mięsne w Mławie, Mława, Polska (Kazimierz Koprowaki, Edward Kozłowski).
Wózek transportowy w zakładach mięsnych
Klepka składa się z listew (4) podłużnych sklejonych w płaszczyźnie prostopadłej do podstawy (6)
oraz połączonych ze sobą za pomocą kołków (5) poprzecznych. Listwy (4) wykonane są z tarcicy wysokiej jakości.
Klepki mocuje się do pokładu przy pomocy śrub
z nakrętkami zagłębionych w materiale.
(1 zastrzeżenie)

B65D

W. 70882

Cartotecnica seda di Salvátore
Arzaaio, Włochy (Antonio D'Amato).

19.08.1983
D'Amato

s.a.s.,

Pojemnik, zwłaszcza do lodów
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie pojemnika który mając małe wymiary umożliwiałby łatwy
dostęp do jego zawartości.
Pojemnik ma rurowy korpus (1) z materiału
względnie sztywnego i względnie giętkiego, przy
czym ma jeden otwarty koniec (2) i po przeciwległej
stronie spłaszczenie (5) oraz zaślepienie (3). Pojeminik można odkształcić przez zgniecenie jedną ręką
sipłaszczenia (5) powodując wypływanie zawartości
pojemnika (4) przez otwarty koniec (2) na zewnątrz.
(4 zastrzeżenia)

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia stateczności i zwrotności wózków, używanych do
transportu wewnętrznego.
Wózek charakteryzuje się tym, że ma cztery koła
(4, 5) obracające się dookoła pionowych prętów (3),
których osie pokrywają się z osiami skrajnych pionowych prętów (6, 7).
(1 zastrzeżenie)
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B66C

W. 71133

07.10.1983

Kombinat Urządzeń Mechanicanych „Bumar-Łabędy", Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych, Gliwice, Polska (Stanisław Drzensla, Edward Sosna).
Rama obrotowa nadwozia,
zwłaszcza żurawia jezdniowego
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania ramy charakteryzującej sią dobrą wytrzymałością i sztywnością przy stasumkowo małym ciężarze.

Ramę stanowi płyta (1) wzmocniona od dołu dwoma belkami ceownikowymi (2), biegnącymi prostopadle do osi ramy, a od góry dwoma wspornikami
(3), biegnącymi"" równolegle do tej osi. Do wsporników (3) w połowie wysokości są przyspawaine wzdłużnie dwie belki o kształcie ceownikowym (4) służące
do mocowania urządzeń wciągarkowych i przeciwciężaru. Na końcu belek (4) jest pnzyspawany zbiornik oleju (5).
(1 zastrzeżenie)

B66C

W. 71173

Fabryka Wagonów „Pafawag",
(Mieczysław Walczak).

15.10.1983
Wrocław,

Polska

Uchwyt do transportu nadwozi pojazdów szynowych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie bezpiecznego transportu nadwozi pojazdów szynowych przy
pomocy urządzeń dźwigowych.

Uchwyt składa się z zaczepu (1) oraz docisku (4)
połączonego z jednej strony z dłuższym ramieniem
zaczepu (1) popr.zez sworzeń (5), a po przeciwnej stronie z zawiesdem urządizenia dźwigowego przez sworzeń (6).
Pomiędzy ramionami zaczepu (1) osadzono nakładki oporowe (2) i (3), nachylone względem siebie o kąt
pochylenia półki ostojnicy nadwozia.
(2 izastrzftżenia)

Dział C
CHEMIA I METALURGIA
C01B

» W. 70233

13.04.1983

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego im. Powstańców Wielkopolskich, Ostrów Wielkopolski, Polska (Roman Kopras, Marek Michalak).
Urządzenie do usuwania resztek pyłu
i drobnych granulek karbidu
z bębnów pokarbidowych
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania prostej
konstrukcji urządizeinia 'skutecznie usuwającej resztki
pyłu i drobnych granulek karbidu z bębnów pokarbidowych.
Urządzenie ma przewód giętki ssący (3) i rurę przenośnikową (1) wyposażoną w pierścieniową komorę
powietrzną (4) połączoną z zakładową siecią sprężonego powietrza, przy czym doprowadzenie do pierś-

cieniowej komory powietrznej (4) sprężone powietrze,
tworzy przestrzeń próżniową w przewodzie giętkim
ssącym (3) o silnym działaniu ssącym.
(2 iza strzeżenia)
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Dział D
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
D05B

07.10.1983

W. 71137

Zakład Przemysłu Odzieżowego „Bobo", Piława
Górna, Polska (Leszek Rydel, Eugeniusz Michna).
Urządzenie do szycia i zwijania rękawa
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie mechanizacji szycia i zwijania rękawa z tkaniny na szpulę.
Urządzenie składa się z podstawy (1), stołu (2) maszyny do szycia (3) napędzanej silnikiem elektrycznym (4), luźnych wałków prowadzących (6, 7) wałka
ciągnącego (8) z ogumionymi kołami (9) o regulowanej odległości od siebie, wałka dociskowego (10) dociskanego do wałka ciągnącego (8) sprężynami, stożkowych zacisków (14) do mocowania szpuli.
Napęd przenoszony jest z silnika elektrycznego
(4) poprzez dwustopniową przekładnią (55) na koła
ogumione (9) wałka ciągnącego (8), a następnie poprzez tarcie na stożkowe zaciski (14) mocujące szpulą.
'
■
Stożkowe zaciski (14) umieszczone są na cylindrycznym wałku (35) odchylnde względem stołu (2).
(5 zastrzeżeń)

DziałE

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO
E01B

W. 70534

06.06.1983

Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe ,3ydgoszcz",
Bydgoszcz, Polska (Przemysław BoTuta, Edmund Radecki, Stanisław Walczak).
Wykonanie krzyżownicy pojedynczej do rozjazdów
kolejowych z monolityczną dziobnicą
Przedmiotem wzoru użytkowego jest krzyżownica
pojedyncza do rozjazdów kolejowych.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszczenia konstrukcji i zwiększenia trwałości krzyżownicy.
Krzyżownica według wzoru charakteryzuje się
tyrn, że dziób (1) jest "wykonany jako jednoczęściowy
a szyny dziofonicy (2) i (3) stanowią z dziobem (1)
jedną całość.
(2 zastrzeżenia)

E01D

W. 71118

zawieszonymi przejezdnie na górnej powierzchni dolnej półki typowych dźwigarów. Każdy wózek zawiera ramię (7) tworzące jednolitą całość z podstawą (4)
oraz drugie ramię (8) połączone z podstawą (4) przegubowo. Ramię (7) zawiera wspornik z osadzonymi
na nim dwiema nośnymi rolkami (10) i jedną prowadzącą rolką (11).
Ramię (8) zawiera jedną nośną rolkę (10) i jedną
prowadzącą rolkę (11).
(4 zastrzeżenia)

03.10.1983

Rejon Dróg Publicznych, Wolszstyn, Polska (Andrzej
Pawłowskd).
Platforma do konserwacji
i kontroli konstrukcji mostowych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania oddzielnych prowadnic wózka zamontowanych
na stałe do konstrukcji.
Platfora według wzoru jest wyposażona w pomost
połączony rozłącznie z dwoma nośnymi wózkami (3)

E04B

W. 71123

05.10.1983

Przedsiębiorstwo Doświadczalne Opakowań, Białystok, Polska (Henryk Giejner, Jerzy Dołęgowski,
Krzysztof Łaźny, Jan Garlewski).
Wykładzina styropianowa izolacyjna
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania płyty izolacyjnej o kształcie zapewniającym
szczelność izolacji.
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Płyta charakteryzuje się tym, że ma kształt utworzony z dwóch płyt prostokątnych przesuniętych
względem siebie po przekątnej.
(1 zastrzeżenie)

E04H
E04B

W. 70126

22.03.1983

Biuro Pi-ojektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego „Miastojprojekt-Szczecin", Szczecin, Polska (Maria Derejczyk, Bożena Balcar).
Dom jednorodzinny
Celem wzoru jest takie przestrzenne usytuowanie
pomieszczeń budynku, które zapewni funkcjonalne

wykorzystanie powierzchni mieszkalnej. Dom jednorodzinny ma jednokierunkową klatkę schodową (2)
umieszczoną prostopadle do poprzecznych ścian (1)
budynku. W uzyskanych w ten sposób polach funkcjonalnych umieszczone są pomieszczenia mieszkalne
i pomocnicze w ten sposób, że, holi (4) prowadzi bezpośrednio do kuchni (5) i pokoju dziennego (7).
Ponadto pokój dzienny (7) połączony jest z kuchnią
(5) poprzez pomieszczenie gospodarcze (6), w którym
znajduje się zejście do piwnicy. Korytarz na piętrze
wykorzystany jest dodatkowo jako garderoba.
(2 zastrzeżenia)

i
Dział F
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
F15B

W. 72523

25.05.1983

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogólnego, Warszawa, Polska (Tadeusz Kowalski).
Szafka węzła gazowego
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania szafki korzystniej chroniącej i ułatwiającej obsługę węzła gazowego w budownictwie, szczególnie
mieszkaniowym.
Szafka zaprojektowana w formie zamkniętego graniastosłupowego pudła składa się z obudowy (1) i
ramy (2), mocowanej do ściany budynku. Obudowa
(1) ma drzwiczki (3) do obsługi gazomierzy i kurków.

Sporadyczną wymianę uszkodzonych elementów
węzłów przeprowadza się przez odłączenie szafki od
ściany budynku.
(3 zastrzeżenia)

F16B

W. 71171

13.10.1983

Ośrodek Badawezo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych „BOSMAL", Biedsko-Biała, Polska (Bogdan Kocoń, Czesław Zając).
Zabezpieczenie połączenia śrubowego
Wzór rozwiązuje zagadnienie uproszczenia konstrukcji i wykonania zabezpieczenia połączenia śrubowego, zwłaszcza połączenia śrubowego wahacza z drążkiem reakcyjnym w zawieszeniach pojazdów.
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Zabezpieczenie tworzy element zabezpieczający (1)
w kształcie rynienki o przekroju „U", w której
umieszczona jest końcówka drążka reakcyjnego (2),
oraz występ (6) na wahaczu (3), o który opiera się
krawędź elementu zabezpieczającego (1).
Głębokość rynienki elementu zabezpieczającego (1)
jest większa niż szerokość końcówki drążka reakcyjnego (2).
(1 zastrzeżenie)

F16K
B60C

W. 71117

. 03.10.1983

Dębickie Zakłady Opon Samochodowych „Stomil",
Dębica, Polska (Roman Olech, Leon Jaśkiewicz).
Urządzenie do usuwania gumowej Stopki
z metalowego korpusu zaworu
do dętek samochodowych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skonstruowania urządzenia bezpiecznego w obsłudze i wydajnego.
Urządzenie zawiera kilka elektrycznych grzałek rozmieszczonych jedna nad drugą, przy czym wewnątrz
każdej grzałki umieszczony jest metalowy walec (2)
zakończony z obydwu stron wystającymi poza obręb
grzałek trzpieniami (3).
Elektryczne grzałki wraz z metalowymi walcami (2)
oraz trzpieniami (3) znajdują się wewnątrz prostopadłościennej obudowy z wykonanymi otworami o średnicy nieco większej od średnicy zewnętrznej korpusu
zaworu (6), rozmieszczonymi w dwóch przeciwległych
ściankach w taki sposób, że osie usytuowanych naprzeciw siebie otworów pokrywają się z osiami trzpieni (3) metalowych walcy (2).
(2 zastrzeżenia)

F16L

W. 71161

F21V

W. 71034

20.09.1983

Filmowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Techfilm",
Warszawa, Polska (Tadeusz Zwieniecki).
Imadło do mocowania lekkiego
sprzętu oświetleniowego
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania imadła,
którego konstrukcja umożliwiałaby oświetlenie planu
zdjęciowego w dowolnie obranym punkcie oraz zabezpieczałaby oprawę oświetleniową przed wypadnięciem.
Imadło ma prowadnię (1) z zamocowanymi szczękami
mocującymi, stałą (2) i przesuwną (3).
Na obu końcach prowadnicy (1) stanowiącej rurę
o przekroju kołowym, znajdują się wycięcia (18) rozmieszczone na obwodzie dwa razy po 4-ry wycięcia
co 90°. Wycięcia te stanowią gniazda dla kołków
ustalających (11) umieszczonych w trzpieniu ruchomym (10). Trzpień ten zakończony jest gniazdem (13)
służącym do umiejscowienia oprawy oświetleniowej,
zabezpieczanej przed zmianą położenia śrubą dociskową, a przed wypadnięciem w tzw. położeniu podwieszonym kołkiem (15).
(3 zastrzeżenia)

12.10.1983

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Rzeszów,
Polska
(Stanisław Nieplowicz,
Zbigniew
Gwiżdż).
Podpora zwłaszcza dla rurociągów ciepłowniczych
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji podpory rurociągów skutecznie chroniącej je
przed wpływem prądów błądzących.
Podpora charakteryzuje się tym, że w miejscu podparcia do rurociągu (1) przymocowana jest stopa (3)
za pomoc śrub (2) połączonych z kątownikami wyrównawczymi (4) przyspawanymi do korpusu rurociągu.
Pomiędzy górną powierzchnią stopy (3) a powierzchnią
walcową rurociągu (1) umieszczona jest podkładka
izolacyjna (7), natomiast śruby (2) są odizolowane od
stopy (3) wkładkami izolacyjnymi (8) umieszczonymi
w otworach (6) płaskowników (5) przyspawanych do
stopy (3) oraz podkładkami izolacyjnymi (9). Stopą
dolną powierzchnią spoczywa bezpośrednio na fundamencie betonowym lub innym podłożu.
(1 zastrzeżenie)

F21V

W. 71092

27.09.1983

Spółdzielnia Inwalidów „Twórczość", Gliwice, Polska (Ferdynand Tyka, Danuta Pałka).
Element wysięgowy mocowania klosza
w oprawie oświetleniowej
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszczenia konstrukcji elementu wysięgowego mocowania
klosza w oprawie oświetleniowej dla ułatwienia napraw opraw oświetleniowych.
W elemencie wysięgowym mocowania klosza w oprawie oświetleniowej według wzoru użytkowego przewód zasilający (3) jest umieszczony na zewnątrz łącznika (1) i zabezpieczony przed wyrwaniem z oprawki
(2) częścią odciążającą korzystnie tuleją zaciskową (4)
i nakrętką (5).
(2 zastrzeżenia)
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Nieruchoma cylindryczna część (1) podstawy podpory przymocowana jest do stołu (2). Po niej ślizga się
w płaszczyźnie poziomej ruchoma część (5) podstawy
dookoła osi śruby (9), będącej osią obrotu i łączącej
te części (1) i (5). Do części (5) podstawy ruchomej
przymocowany jest człon (8) dolny podpory połączony
ze środkowym członem (11) za pomocą przegubu (13).
Przegub ten, jak również przegub łączący człon środkowy (11) i człon (12) wykonane są z dwóch tarcz
okrągłych będących zakończeniami członków (8), (11)
i (12).
(3 zastrzeżenia)

F23D
F27B'

W. 71159

11.10.1983

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
„Bipromet", Katowice, Polska (Leon Wesołek, Edward
Plaskacewicz, Wiesław Biliński, Tadeusz Krukowski).
Palnik koncentratu

F21V

W. 71144

10.10.1983

Przedmiotem wzoru użytkowego jest palnik koncentratu stosowany zwłaszcza w metalurgicznym piecu zawiesinowym do topienia koncentratów miedzi na
miedź lub kamień miedziowy.

„Polam-Pułtusk", Fabryka Sprzętu Oświetleniowego,
Pułtusk, Polska (Włodzimierz Sosiński).
Podpora lampy biurowej
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania podpory o prostej konstrukcji umożliwiającej
trwałe i łatwe ustalenie potrzebnego położenia lampy.
12

17 13

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
palnika zapewniającego konieczny stopień wymieszania koncentratu z dmuchem.
Istotą rozwiązania jest to, że środkowy przewód doprowadzający koncentrat stanowi stalowa rura (9),
której wylot usytuowany jest pomiędzy dolnym końcem dyfuzora (4) a górnym końcem przelotu (2) dmuchu.
(1 zastrzeżenie)

Dział G
FIZYKA
G01F

W.71121

04.10.1983

Karpacki Okręgowy Zakład Gazownictwa, Tarnów,
Polska (Tadeusz Grzegorczyk, Jan Raczkowski).
Obudowa zwężki pomiarowej

"~~-

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji obudowy zwężki pomiarowej umożliwiającej
łatwy montaż i demontaż zwężki, w której zwężka
centrowana jest za pomocą wkrętów.
Obudowę zwężki pomiarowej stanowi korpus składający się z dwóch kołnierzy (1 i 2) częściowo pospawanych ze sobą, przy czym w kołnierzu (2) znajdują
się gwintowane otwory zamykane śrubami (8), w któ-

rych umieszczone są wkręty (11) przyciskające pierścień (5) ze zwężką pomiarową (6) do kołnierza i centrujące zwężkę (6) w obudowie.
(1 zastrzeżenie)
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W. 71140

Wziernik okrągły
Celem wzoru jest wyeliminowanie możliwości pękania szkieł wziernych w czasie montażu i eksploatacji.
Wziernik okrągły służy do kontroli poziomu lub
stanu czynnika zawartego w naczyniu. Korpus wziernika (1) ma kształt korka z wydrążonym otworem zakończonym przylgą.
Wewnątrz korpusu (1) umiejscowione jest na przyldze i pierścieniu uszczelniającym (3) szkło wzierne
(2), zamocowane poprzez dowalcowanie przecienionej
ścianki korpusu (1).
(1 zastrzeżenie)

G01S

W. 69888

Przeglądarka filmu małoobrazkowego

08.10.1983

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych, Dębica, Polska
(Andrzej Kwaśnik, Jan Magdoń).
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Przedmiotem wzoru użytkowego jest przeglądarka
filmu małoobrazkowego mająca szczególnie zastosowanie jako zabawka lub jako pomoc dydaktyczna.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania przeglądarki cechującej się trwałością, łatwością
obsługi i niskim kosztem wytwarzania.

07.02.1983

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte, Gdynia, Polska (Grzegorz Swietlikowski).
Reflektor radarowy
Celem wzoru jest zapewnienie uzyskania w reflektorze dużej, wzorcowej skutecznej powierzchni odbicia.
Reflektor składa się z poziomej płyty (2), obrotowo
zamocowanej na maszcie (5). Do płyty (2) są zamocowane symetrycznie cztery odbijacze kątowe (1) oraz
cztery ramiona (3) z łopatkami aerodynamicznymi (4).
(1 zastrzeżenie)

Obudowa (1) przeglądarki z okularem (3), pokrętłem
(7), płytką pryzmatyczną (17) obejmuje nie więcej niż
połowę kasety (2) z filmem przesuwanym skokowo
i ma dwie prowadnice (4) kasety oraz odsądzenie (5)
z pierścieniem oporowym (6), na które jest nałożone
pokrętło (7) z tulejką zewnętrzną (8) i wewnętrzną (9)
połączone z tarczą napędową (11). Na tulejkę (8) jest
nałożona sprężyna (10). Tarcza napędzana (14) z obwodowymi wgłębieniami (16) ma sfazowanie w kierunku kasety. Środkowa część tarczy napędowej ma
kształt odcisku tarczy napędzanej (14) i ma kołki
sprzęgające (15). Zewnętrzna część tarczy (11) jest załamana pod kątem sfazowania tarczy (14) lecz w przeciwnym kierunku. Przeglądarka ma również przystawkę ze sztucznym światłem zasilaną z baterii lub
sieci.
(3 zastrzeżenia)

G04C
G03B
G09B

W. 71585

23.12.1983

Marek Stefaniak, Warszawa, Polska (Marek Stefaniak).

W. 71071

22.09.1983

Ośrodek Badawczo-Rozwój owy Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych „MERA-POLTIK", . Łódź, Polska
(Tadeusz Adamiak, Edward Bolek, Roman Grzybowski).
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Stanowisko do kontroli zegarów wtórnych
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania stanowiska o prostej i łatwej do wykonania konstrukcji, zapewniającej dobre mocowanie zegara.
Stanowiski do kontroli zegarów wtórnych ma przymocowane do płyt izolacyjnych umieszczonych na stojakach listwy (1) z szeregiem par otworów do mocowania gniazd. Każde gniazdo składa się z dwóch
wsporników (3) o kształcie prostopadłościanów, których górna część ma od wewnątrz wycięcie (6) z uskokiem. Do ścianki wspornika (3) od wewnątrz jest
przymocowana płaska sprężyna (9) zabezpieczona przed
obrotem kołkiem (10) współpracującym z otworem w
sprężynie (9) o luźnym pasowaniu. Wolny górny koniec sprężyny (9) jest dwukrotnie zagięty w dwóch
przeciwnych kierunkach.
(3 zastrzeżenia)

Dzkri H
ELEKTROTECHNIKA
H01F

W. 71172

14.10.1983

Andrzej Mościcki, Łódź, Polska lAndrzej Mościcki).
Rdzeń transformatora
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania rdzenia,
którego budowa zapewniałaby lepszy docisk powierzchni łączonych.
Rdzeń transformatora jest złożony z dwóch części
(1 i 2). Płaszczyzny podziału (3 i 4) obu części (1 i 2)
są symetryczne i zbieżne względem osi geometrycznej
rdzenia równoległej do dłuższych boków rdzenia.
(1 zastrzeżenie)

W urządzeniu według wzoru, na ruchomym elemencie prowadzącym (4) jest osadzony trwale przyciskowy klawisz (7), przy czym element prowadzący
(4) dwoma ramionami (3) jest przymocowany do korpusu (1), który jest ukształtowany w postaci litery
„L" i jest przymocowany do drukowanej płytki (2).
(1 zastrzeżenie)

H01H

W. 71169

14.10.1983

Zakład Podzespołów Radiowych „OMIG", Warszawa, Polska (Janusz Łojek).
Bezpiecznik, zwłaszcza urządzeń grzejnych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia urządzeń grzejnych.
Bezpiecznik ma rurkę (1) z dnem, w której umieszczony jest stop lutowniczy niskotopliwy (2) z zatopionym prętem (3). Piręt (3) uimieszozony jest w tulejce
(4) osadzonej trwale w nieruchomej tulei (5) połączonej z kostką (6), w której osadzone są stałe styki (7).
Styki ruchome (8) osadzone są na kostce (9), do której zamocowany jest drugi koniec pręta (3). W kostce zamocowany jest wkręt (10), który osadzony jest
przelotowo w otworze kostki (9). Pomiędzy kostkami
(6) i (9) na pręcie (3) osadzona jest sprężyna (11).
(1 zastrzeżenie)

H01H

W. 71032

21.09.1983

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów, Wrocław, Polska (Roman Wachowiak).
Urządzenie prosto wodo we,
zwłaszcza do klawiatury elektronicznej
Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie
prosto wodo we, zwłaszcza do klawiatury elektronicznej,
zapewniające stabilny i równy przesuw przycisku
kontaktronu bez względu na miejsce zadziałania pal\
cem, mające zastosowanie w elektronice, głównie w\
klawiaturach maszyn elektrycznych i elektronicznych.

H0IR

W. 71139

07.10.1983

Zakłady
Sprzętu
Oświetleniowego
„POLAMFAREL", Kętrzyn, Polska (Adam Strzebrakowski).
Oprawka świetlówki
Wzór użytkowy dotyczy oprawki świetlówki przeznaczonej do mechanicznego i elektrycznego połączenia świetlówki prostej z oprawą oświetleniową, wyposażoną w zaciski bezgwintowe do przyłączanda przewodów.
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Oprawka składająca się z korpusu, styków i zacisków, charakteryzuje się tym, że korpus (1) po wewnętrznych stronach ściany tylnej (4) i przedniej (5)
ma prowadnice (6) zacisku (3) utworzone przez żeberka (7) z uskokiem (8) i boczną ściankę (9) korpusu
(1) oraz prowadnice (10) styku (2) utworzone przez
żeberka (11) i środkową ścianę (12) korpusu (1),
przy czym prowadnice (10) na tylnej ściance (4) zamknięte są poprzecznym żeberkiem. Zaciski (3) i styki (2) mają symetrycznie zmienną skokowo szerokość.
(2 zastrzeżenia)
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Tory prądowe celki przedzielone są ściankami izolacyjnymi zawieszonymi pionowo na ramie (14) odłącznika (8) i ściankami izolacyjnymi (15) zawieszonymi pionowo na dolnej części ramy (16) rozłącznika
(8), ścianki izolacyjne połączone są ze sobą prętami
izolacyjnymi.
(1 zastrzeżenie)

H05K
H02B

W. 71148

11.10.1983

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Połam",
Warszawa, Polska (Stanisław Karbownik,
Wiesław
Gutowski, Stanisław Dajcz).
Obudowa urządzenia eletronicznego

H02B

W. 71663

02.01.1984

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt", Poznań, Polska (Wiesław Włodarczyk,
Zbyszko Chmielewski, Tadeusz Piątek, Marian Marszałek, Zygmunt Olejniczak, Michał Cyraniak).
Celka rozdzielacza wysokiego napięcia
transformatorowa
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej
konstrukcji cełki, która pozwoliłaby na zmniejszenie wymiarów i ciężaru celki. Celka o konstrukcji
ramowej przestrzennej w kształcie prostopadłościanu ma na poprzeczkach (7) zamontowany rozłącznik
(8) z bezpiecznikami.

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania obudowy, której konstrukcja zapewniałaby łatwy dostęp
do jej wnętrza.
Obudowa urządzenia elektroniicznego zwłaszcza obudowa zasilacza lub regulatora mocy wykonana jest w
postaci prostopadłościennego pudełka, którego część
górną i dolną stanowią dwa jednakowe elementy,
każdy w postaci szerokiej rynienki o kształcie ceownika w przekroju poprzecznym, połączone ze sobą
za pomocą listew bocznych. Wyloty pudełka są
zamknięte ścianką czołową i ścianką tylną. Każda
z rynienek (1) jest wykonana z blachy i ma dno (5)
zaopatrzone w cztery zespoły prostokątnych otworów chłodzących (6). Krawędzie (7) rynieniek (1) od
strony zewnętrznej są zasłonięte listwami bocznymi (2), przylegającymi do boków (8) rynienek (1).
Ścianka czołowa (3) i ścianka tylna (4), są wykonane w postaci wyprasek z tworzywa isatucznego o
kształcie prostokątnych płytek wchodzących w wyloty pudełka. Każda z płytek jest zaopatrzona w występ
(10) z kołnierzem (11) na obwodzie płytki (3), (4),
opierającym się o krawędź wylotu pudełka. Kołnierz (11) na dolnym brzegu ma dwa trapezowe nadlewy (12), stanowiące nóżki obudowy.
(3 zastrzeżenia)

Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych
w BUP Nr 15/84
Nr zgłoszenia
1
233368
233372
236054
236896
237124
237534
237893
238469
238567
238673
238862
238884
238900
238917
238930
238931
239055
239117
239240
239319
239361
239363
239376
239380
239400
239402
239417
239435
239451
239465
239476
239486
239526
239634
239640
239668
239674
239678
239679
239680
239710
239728
239731
239734
239739
239740
239741
239742

Int. Cl.3
2

T

T

T

C07D
B60T
F02B
G01N
C07D
G01N
F01N
C07D
B65G
A23G
D06L
A61K
A61K
B23Q
C07D
C07D
C30B
C01B
C07D
C13D
C08G
C08F
C01F
C03C
C08L
C10B
G05D
F21L
C23C
C08L
C13D
C08L
H02M
H05H
H02K
F26B
G01S
G01V
G01J
G01N
HOIR
G01R
H04M
G01S
H04L
G05F
H03K
G06F

Strona

Nr zgłoszenia

3

1

20
16
40
49
21
49
40
21
17
5
34
6
6
13
22
22
34
19
22
31
27
26
19
20
27
29
57
43
33
27
32
27
67
69
66
44
54
55
47
49
64
51
68
55
69
58
68
59

239750
239760
239762
239773
239781
239784
239785
239786
239791
239792
239794
239805
239813
239820
239824
239857
239860
239863
239868
239876
239891
239899
239908
239913
239923
239939
239944
239945
239947
239959
239969
239974
239975
239977
239979
239983
240007
240009
240016
240018
240022
240023
240025
240026
240029
240030
240032
240037

Int. Cl.3
2
G01N
G01K
G05D
H01J
H05H
H05H
B23K
H02H
G05D
G06G
B23K
B23K
B23K
HOIR
F26B
H02J
G05F
G01V
H05C
G05B
H02P
G01R
H05K
G05B
G06F
G01K
HOIR
G01G
H01L
G01N
Ï24H
G06F
H03C
H02P
G06F
G01R
A01M
G06F
H01M
H01H
B01D
H02K
B23K
H01H
H01M
B23K
F16B
C21D

Strona
3
49
47
58
63
70
70
11
65
58
60
12
12
12
64
45
65
59
56
69
56
67
52
70
57
59
48
52

47
63
50
43
60
68
67
60
52
1
60
63
61
7
66
12
61
63
13
42
32

87
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2

1

B01D
G01N
G01R
H02P
H02B
G03C
E21D
F15B

240040
240042
240043
240045
240047
240048
240051
240052
240053

HÖ2K

240054

G01K
C02F
G06K
H01M
B65D
G01R
F03D
E21C
F16B
H01H
F16F
H01F
C02F
E21B
F03C
C22B
C22B
C22B
F16C
B65B
B65G
B65D
B66C
A23L
A22C
A22C
B23Q
E04F
E21F
D06B
E02D
A47B
G06F
G01M
B26F
E04B
E04B
E04B
E04B
E21D
G01B
D03D
F04D
G01R
E21B
B21D
E04B
A23L
C12N
C07D
C12N
C12N
C12N
C07D
A61K

240062
240067
240068
240069
240070
240076
240084
240085
240086
240096
240098
240099
240102
240107
240110
240111
240112

240115
240126
240127
240128
240130
240134
240137
240138
240149
240150
240151
240153
240154
240155
240156
240161
240163
240164
240165
240166
240167
240174
240180
240183
240187
240189
240193
240205

T

240780
240917

T

240918

T

241178
241281

T

241282
241283

T
T

241295
241367

3
7
50
52
67
65
56
39
41
66
48
19
61
63
17
52
41
38
42
62
43
61
19
37
41
32
32
33
42
16
18
17
18
5
4
4
13
37
39
34
35
6
60
48
14
35
35
36
36
39
47
34
41
53
38
9
37
6
29
22
29
29
30
23
7

1
241404
241555
241667
241712
241893
242101
242204
242205
242206
242207
242268
242274
242465
242639
242729
242965
243007
243008
243010
243030
243069
243081
243090
243091
243128
243186
243206
243209
243229,
243340
243408
243453
243463
243481
243539
243608
243626
243627
243629
243631
243632
243649
'243654
243658
243659
243660
243661
243662
243663
243668
243751
243752
243780
243781
243949
244353
244463
244464
244497
244498
244516
244556
244581
244582

2
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

T

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

C12N

C12P
107D
C09B
A23C
C07D
C12N
C12N
C12N
C12N
C12N
A23B
A01N
C07F
C07F
C07D
A01N
A01N
C09D
A01N
A61K
B29H
C07H
C07H
A01N
A23K
C09B
C07D
C07F
G01R
G01R
G05B
H05B
G01R
C25B
H01P
A61F
B02C
B21C
B21C
B21C
G01N
B29C
B23C
B23Q
B23B
B23C
B23C
H01H
Í25C
C09B
C09B
A01N
A01N
C07C
HO IM
B01F

B05B
B65G
F27B
A01G
F41B
E21C
B65B

3
30
31
23
27
5
23
30
30
31
31
31
5
2
25
25
24
2
2
29
3
7
15
25
26
3
5
28
24
25
53
54
57
69
54
33
64
6
8
9
9
9
50
15
11
14
10
11
11
62

44
28
28
3
4
20
63
8
9
18
45

1

46
38
17
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1
244593
244721
244758
244760
244761
244762
244763
244765
244766
244788

2
C21D
F28C
E21C

T

B60K
C07D
C07D
C07D
F16B
F16D
B28C

3
32
46
39
16
24
24
25

42
43
14

1
244789
244803
244804
245077
245174
245248
245276
246154
246182
246364

T

2

3

B28C
F27D
F27D
G01N
C01G
B22D
B01D
G01R
C22C
B23K

15
45
46
51
19
10
7
54
33
13

Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych opublikowanych
w BUP Nr 15/84

Nr zgłoszenia
69888
70126
70167
70233
70517
70534
70880
70882
71032
71034
71071
71092
71113
71114
71116
71117
71118
71119
71121
71123
71124
71127
71128
71131
71132
71133
71136

Int. Cl.3 Strona
G01S
E04H
A63F
C01B
A01D
E01B
A45F
B65D
H01H
F21V
G04C
F21V
B26D
B29C
A01G
F16K
E01D
B41F
G01F
E04B
A01M
B26D
A45C
B01F
A01B
B66C
A47G

83
80
73
78
71
79
72
77
84
81
83
81
75
76
71
81
79
76
82
79
72
75
72
74
71
78
72

Nr zgłoszenia
71137
71136
71139
71140
71141
71144
71145
71147
71148
71149
71153
71154
71159
71160
71161
71169
71170
71171
71172
71173
71174
71585
71663
71784
71882
72523

Int. Cl.3
D05B
B26D
HOIR
G01F
B65G
F21V
B60C
B02C
H05K
A63H
A01F
A63F
F23D
B63B
F16L
H01H
B28D
F16B
H01F
B66C
B61B
G03B
H02B
B65D
B23B
F15B

Strona
78
75
84
83
77
82

76
74
85
73
71
73
82
77
81
84
75
80
84

78
76
83
85
77
74
80

SPIS TREŚCI

I. Wynalazki
Str.
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział

A - Podstawowe potrzeby ludzkie
B - Różne procesy przemysłowe; Transport . . . . .
C - Chemia i metalurgia
D - Włókiennictwo i papiernictwo
E - Budownictwo; Górnictwo
F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska
G - Fizyka
H - Elektrotechnika
Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków

1
7
19
34
35
40
47
61
86

II. Wzory użytkowe
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział

A - Podstawowe potrzeby ludzkie
B - Różne procesy przemysłowe; Transport .
C - Chemia i metalurgia
.
.
D - Włókiennictwo i papiernictwo
. .
E - Budownictwo; Górnictwo
F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska
G - Fizyka
H - Elektrotechnika
Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych

.
.

71
^4
78
'**
79
80
82
84
89

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach,
ul. Pszczyńska 37, tel. 31-08-41, wew. 452
nieodpłatnie odstąpi:
-

niekompletne roczniki Biuletynu Urzędu Patentowego z lat 1974-1982,

-

i kompletne roczniki Wiadomości Urzędu Patentowego z lat 1977-1981,

-

kompletne roczniki Bulletin Officiel de la Propriśtć Industrielle z lat 1979-1980.
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