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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 z dnia 21 XII 1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych
(MP z 1973 r. nr 1, poz. 4) zawierają następujące dane:
- oznaczenie
klasy i podklasy według symboli III edycji międzynarodowej klasyfikacji patentowej, tj.
Int. Cl 3 ,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie
wystawy - jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo,
- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- imię i nazwisko wynalazcy (wynalazców),
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurą rysunku najlepiej obrazującą wynalazek lub wzór użytkowy,
- liczbę zastrzeżeń.
Po wykazie zgłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl.3 podaje się wykaz zgłoszeń opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym.

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone literą T za
numerem zgłoszenia. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wniosek o udzielenie patentu
(art. 26, ust. 3 u.o.w.). Urząd Patentowy ogłasza o wniosku w „Wiadomościach Urzędu Patentowego".
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie mogą:
1) zapoznać się ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami patentowymi
lub ochronnymi i rysunkami oraz sporządzić z nich odpisy;
2) w terminie sześciu miesięcy - nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co do istnienia przeszkód uniemożliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego).
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi
należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: Urząd Patentowy PRL - 00-950 Warszawa, skr.
poczt. 203, Al. Niepodległości 188.
Informuje się, że odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. 1 można zamawiać
w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy:
a) podać numer „Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer stronicy,
b) wskazać numer zgłoszenia, klasę patentową i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego.

Urząd Patentowy podaje do wiadomości konta w NBP
1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie
konto: 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
3. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Informacji Patentowej - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1052-2583-222 cz. 34 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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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
P.241380

A01D

07.04.1983

Aleksander Zgorzałek, Biała, Stanisław Czempiński,
Warszawa, Polska (Aleksander Zgorzałek, Stanisław
Czempinski).
Chwytak do ręcznego podbierania ściętego zboża
Chwytak składa się
(1) i (2) połączonych
łącznikową (4).
Na dźwignię (3) jest
lejka (6) wyłożona od

z dwóch półkolistych ramion
z dźwignią (3) oraz z listwą
nasadzony uchwyt (5) oraz tuwewnątrz filcem (7).
(2 zastrzeżenia)
A01K

P.241267

28.03.1983

Jerzy Dauksza, Łódź, Polska (Jerzy Dauksza).
Segment hodowlany, wyposażony w dozownik pasz

A01G

P. 244919 T

05.12.1983

Instytut Warzywnictwa, Skierniewice, Polska (Stanisław Kaniszewski, Kazimierz Viscardi, Andrzej Krokowski, Bogusław Kuc, Jerzy Leszek Krzemiński,
Paweł Olczyk, Tadeusz Umięcki, Eugeniusz Szafrański).
Sposób tworzenia systemu, zwłaszcza kapilarnego
do korzeniowego nawodnienia roślin
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia
szczelności połączenia poszczególnych węży systemu.
Sposób polega na tym, że w wąż (2) o większej
średnicy wciska się narzędzie tzw. „szpilkę", wykonaną w kształcie cylindra (1) zakończonego stożkiem
i w tak uzyskany otwór wprowadza się koniec węża
o mniejszej średnicy.
(2 zastrzeżenia)

Segment hodowlany wyposażony w dozownik pasz,
przeznaczony do chowu trzody chlewnej, stanowi budynek o kształcie podstawy zbliżonym do koła, wyposażony w co najmniej dwa rzędy boksów hodowlanych (2, 3), usytuowanych współśrodkowo względem
osi pionowej budynku. Boksy hodowlane (2, 3) są rozdzielone pomiędzy sobą korytarzem (4), połączonym
z korytarzem (5) biegnącym promieniowo od przyosiowego rzędu boksów (2) do ściany budynku. Po
obu stronach korytarza (4), odpowiednio na zewnętrznym i wewnętrznym obwodzie rzędów boksów (2, 3)
są umieszczone koryta (6), do których jest zadawana
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pasza z dozownika (7), obracanego wokół wspornika,
umieszczonego w osi pionowej budynku, a składającego się z przenośnika pasz (9), jedno- lub wieloprzewodowego, wyposażonego od dołu w końcówkę dozującą i zbiornika pośredniego pasz, rozszerzonego lejowato ku górze, obudowanego wokół wspornika.
W przypadku zastosowania segmentu do chowu cieląt budynek wyposażony jest w jeden pierścień
gniazd boksów hodowlanych usytuowanych współśrodkowo względem wspornika. Każde gniazdo podzielone
jest na sześć boksów a w środku gniazda znajduje się
stanowisko karmienia paszą płynną.
(9 zastrzeżeń)
A01K

P.241372

15 m do jego górnej liny (7) są zamocowane kotwice(8), usytuowane w toni wodnej z obu stron tej liny.
Sposób wybierania ryb niewodem śledziowym polega
na tym, że zwalnia się liny (9 i 10) drugiej komory
(2), pozostawiając kotwice (8) na dnie toni wodnej,,
po czym pod spód tej komory (2) podkłada się poprzeczkę o długości nie mniejszej od szerokości k o mory (2) i stopniowo przesuwając tę poprzeczkę
wzdłuż spodu komory (2) przemieszcza się ryby doworka (4).
(2
zastrzeżenia)

05.04.1983

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania
Postępu Technicznego i Organizacyjnego „Posteor",
Wrocław, Polska (Józef Kryczka).
Urządzenie do uwalniania
zaczepionych podczas połowów przynęt błyskowych
Urządzenie składa się ze stalowego chwytaka (1)
w kształcie zamkniętej pętli zakończonej otwartym,
zagiętym pod rozwartym kątem do płaszczyzny pętli
oczkiem (2), który zamocowany jest rozłącznie, przegubowo w płaszczyźnie pętli w otworze centralnym
(4) najkorzystniej cylindrycznego ciężarka (5) z otwieraną przelotką zamocowaną na tworzącej ciężarka (5)
w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny pętli, przy
czym po przeciwnej stronie do pętli ciężarek mocowany jest na lince wyciągowej (7).
(1 zastrzeżenie)

A01N
C07D

P. 240582

Pierwszeństwo:

17.02.1982

-

15.02.198Î

Szwajcaria (nr

980/82)

Ciba - Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.
Środek do ochrony roślin uprawnych
przed szkodliwym działaniem
agresywnych substancji agrochemicznych
Środek do ochrony roślin uprawnych zawierający
substancję czynną i obojętne substancje pomocnicze
i/lub
antagonizującą
substancję
agrochemiczną,,
zwłaszcza substancję chwastobójczą, charakteryzuje
się tym, że zawiera jako substancję czynną związek
o wzorze 1, w którym Ri, R2 i R3 niezależnie od
siebie oznaczają atom wodoru, atom chlorowca, rodni'k alkilowy o 1 - 3 atomach węgla, grupę alkoksylową o 1 - 3 atomach węgla, grupę nitrową lub cyjankową, R4, R5 i R6 niezależnie od siebie oznaczają
atom wodoru, atom chlorowca lub rodnik alkilowy
o 1 - 3 atomach węgla, A oznacza grupę - C H 2 - ,
- C H 2 - C H 2 - lub - C H ( C H 3 ) - , a Z oznacaa grupęcyjanową lub grupę amidoksymu, ewentualnie zacylowanego przy atomie tlenu, i/lub zawiera jego m e talokompleks i/lub jego sól addycyjną z. kwasem.
(21 zastrzeżeń)

A01K

P.244313 T

25.10.1983

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Ryszard
Grzywacz, Roman Szydłowski, Janusz Zaucha).
Niewód śledziowy stawny
i sposób wybierania ryb tym niewodem
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji niewodu charakteryzującego się stabilnością nawet przy sztormowej pogodzie.
Urządzenie stanowi układ dwóch komór (1 i 2) wyposażonych w serce, każda o długcści boków nie
mniejszej niż 6 m, z których to komór pierwsza komora (1) zaopatrzona w skrzydła (3) ma wysokość nie
mniejszą niż wysokość płota (5) w jego części sąsiadującej z klatką łowną a druga komora (2) zaopatrzona jest w worek (4). Do dolnych lin (10) i górnych
lin (9) obu komór, oraz skrzydeł (3) są zamocowane
kotwice (8), wyposażone w bloczki. Płot (5) o długości nie mniejszej niż 150 m ma szerokość odpowiadającą przeciętnej głębokości toni wodnej danego łowiska a na całej długości tego płota (5) w odstępach

A01N
Pierwszeństwo:

P. 244975
10.12.1982

-

08.12.1983
Francja (nr 82/20995)

Rhone - Poulenc Agrochimie, Lyon, Francja.
Środek grzybobójczy
Wvnalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
środka grzybobójczego wykazującego działanie synergetyczne, zwłaszcza przeciw różnym rodzinom grzybów fitopatogenicznych.
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Srode'k grzybobójczy zawierający mieszaniną sub
stancji czynnych, z których jedna jest typu fosfory
nu, charakteryzuje się tym, że zawiera co najmniej
związek o wzorze przedstawionym na rysunku, w
którym R oznacza grupą OH, grupę alkilową o 2 - 4
atomach węgla lub grupę alkoksylową o 2 - 4 ato
mach węgla, M oznacza atom wodoru (tylko w przy
padku gdy R oznacza grupę OH) lub M oznacza ato*n
metalu alkalicznego, metalu ziem alkalicznych lub
atom glinu, zaś n oznacza liczbę całkowitą 1 - 3 , oraz
l-(2-cyjano-2-metoksy-iminoacetylo)-3-etylomocznik.
(8 izastrzeżeń)
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Sposób wytwarzania tej mieszanki polega na dodaniu do konwencjonalnych składników paszowych
odpadu produkcyjnego przypraw spożywczych najkorzystniej zawierającego 45% wagowych wody, 1% wagowy cukrów, 13% wagowych organicznych związków
azotowych a w tym głównie zhydrolizowanych związków białkowych, 3% wagowych tłuszczów, 20% wagowych chlorków i 18% wagowych związków nierozpuszczalnych głównie węgla aktywnego.
(2 zastrzeżenia)
A47J
B65D

P.246488

02.03.1984

Pierwszeństwo: 03.03.1983 - St. Zjedn. Am. nr 471.622)
Dart Industries Inc., Northbrook, Stany Zjednoczone Ameryki.
Potrząsany pojemnik do przypraw

A23B

P.241304

30.03.1983

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Centrala Rybna", Poznań, Polska (Stanisław Rybarczyk).
Urządzenie do wędzenia ryb w ruchu ciągłym
Urządzenie do wędzenia ryb w ruchu ciągłym składa się z co najmniej trzech oddzielnie obudowanych
przenośników taśmowych (1) z taśmą siatkową, posadowionych jeden na drugim i poruszających się w
przeciwnych kierunkach. Przenośniki te poprzez
usytuowane na końcach ześlizgi (2) pochylone pod
siebie tworzą kaskadowy ciąg taśmowy, który w górnej części jest połączony z dmuchawą powietrza (4)
i nagrzewnicą powietrza (5), a w części niższej z
dmuchawą dymu (6) i nagrzewnicą dymu (7). Przenośnik taśmowy górny wyposażony jest w obrotowy
wałek (8) smarujący taśmę siatkową olejem jadalnym.
Urządzenie według wynalazku eliminuje potrzebę
nawlekania ryb na pręty wędzarnieze i stosuje się
głównie do wędzenia ryb drobnych. (2 zastrzeżenia)

A23K

P. 245316 T

22.12.1983

Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska (Henryk Jakulîowski).
Sposób wytwarzania mieszanki paszowej dla ryb
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
mieszanki paszowej nie oowodującej zatruwania środowiska i przyczyniającej się do zwiększania apetytu ryb przynoszącego ich 10 procentowy przyrost
na wadze.

Potrząsany pojemnik do przypraw, przeznaczony do
przechowywania i selektywnego dozowania przyprawy lub innego produktu przez dowolny z licznych
otworów dozujących, według wynalazku charakteryzuje się tym, że zawiera pojemnik (20) ze ścianką
dolną i ścianami bocznymi, tworzącymi wewnętrzny
przedział, ścianę górną (14) mającą liczne przelotowe
otwory dozujące (44), rozstawione w odstępach wokoło
oraz pokrywę (16) osadzoną zdejmowalnie nad ścianą
górną (14), przy czym ta pokrywa (16) umieszczona
nad ścianą górną (14) zamyka liczne otwory dozujące
(44) i zawiera część (66) odpowiadającą jednemu z
otworów dozujących i selektywnie
uruchamianą
względem pozostałej części pokrywy (16) pomiędzy
pierwszym położeniem zamkniętym, uszczelniającym
odpowiadający otwór dozujący (44), a drugim położeniem umożliwiającym dozowanie przez odpowiadający tej części (66) otwór dozujący (44), przy czym
pokrywa ma możność osadzenia jej nad ścianą górną
(14) w dowolnym z licznych położeń, przy czym w
każdym z nich selektywnie urchamiana część (66)
pokrywy znajduje się nad odpowiadającym jej otworem dozującym (44).
(17 zastrzeżeń)

A61B

P.241233

28.03.1983

Centralny Ośrodek Techniki Medycznej, Warszawa,
Polska (Jerzy Iwiński, Jerzy Zabko-Potopowicz, Witold Katkiewicz, Dobiesław Czytański).
Sposób przetwarzania sygnału akcji serca płodu
oraz układ do stosowania tego sposobu
w kardiotokografie
Celem wynalazku jest opracowanie takiego sposobu
uczulania detektora szczytowego który pozwoliłby na
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zbudowanie układu detektora sygnału FHR produkującego na wyjściu znacznie mniej impulsów artefaktowych niż dotychczas.
Sposób przetwarzania sygnału obrazującego akcją
serca płodu, opierający się na działaniu detektora
szczytowego, polega na trzystopniowym uczuleniu detektora szczytowego w czasach krótkich w stosunku
do okresu akcji serca płodu po czasie Tl związanym
z szybkością opadania sygnału na wejściu detektora
szczytowego, T2 związanym z minimalnym okresem
akcji serca płodu i T3 związanym z maksymalnym
okresem akcji serca płodu.
Układ kardiotokografu charakteryzuje się tym, że
wyjście impulsów z detektora szczytowego (6) połączone jest z reagującymi na tylne zbocze impulsu
wejściami uniwibratora (7), uniwibratora retrygerowalnego (9) oraz uniwibratora retrygerowalnego (11).
Wyjście uniwibratora (7), wytwarzającego impuls o
szerokości kilkudziesięciu milisekund, jest połączone
z reagującym na tylne zbocze impulsu wejściem uniwibratora (8), zaś wyjście uniwibratora (9), dającego
impuls o szerokości minimum 250 ms, jest połączone
z reagującym na tylne zbocze impulsu wejściem uniwibratora (10), którego wyjście jest połączonej wejściem układu obróbki logicznej (13) kardiotokografu,
zaś wyjście Q uniwibratora (8), dającego impuls o szerokości ok. 2 ms i uniwibratora (10), dającego impuls
o szerokości ok. 15 ms. oraz wyjście Q uniwibratora
(11) o czasie retrygerowania o.k. 1.2 s, są połączone z
wejściami bramki nand (12), której wyjście połączone
jest z wejściem uczulającym detektora szczytowego (6).
(2 zastrzeżenia)

A61D
A61M

P.241342

A61F
A61L

P. 241296

29.03.1988

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozjwiojowy Przemysłu
Dziewiarskiego, Łódź, Polska (Hanna Zubi-zycka,
Czesław Okrojek, Andnzej Nawrocki, Bogumił Swiderski, Krzysztof Raozyński, Henryk Kuś).
Elastyczna siatka opatrunkowa
Elastyczna siaitka opatrunkowa w postaci rękawa
do podtrzymywania opatrunku właściwego wykonana
jest w postaci ażurowej dzianiny z przędzy elastycznej wielofilamentowej z włókien chemicznych o grubości 22 dtex do 167 dtex i z przędzy sprężystej,
o grubości 44 dtex do 1100-dtex.
(1 zastrzeżenie)

A61F

P.241329

'31.03.198$

Stanley S. Kubik, Kraków, Polska (Stanley S. Kubik).
Indywidualny ochraniacz sluchu
Celem wynalazku jest opracowanie łatwej do wprowadzania do kanału usznego, nie wymagającej formowania konstrukcji ochraniacza.
Ochraniacz stanowi wkład (1) w kształcie sitożka
zakończony kuliście, wykonany z waty lub innego
tworzywa, nasycony masą woskową lub innym miękkim tworzywem. W podstawie wkładu (1) jest wykonany otwór (4) o przekroju niekołowym i głębokości równej około połowy wysokości wkładu (1).
Wewnątrz otworu (4) jest umieszczona półelastt/czna
wkładka (2) wyposażona w płetwę (5) oraz raidełkowaty, walcowy kołnierz (6). Płetwa (5) ma występy
w kształcie kotwic skręconych względem siebie o kąt
„a". Natomiast w kołnierzu (6) są wykonane dwa
otwory (7 i 8) - osiowy i poprzeczny, których osie
pczecinają się. Otwory (7 i 8) wykonane są celem
umożliwienia połączenia nitką dwóch indywidualnych
ochraniaczy słuchu.
(2 zastrzeżenia)

01.04.1983

Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne, Lublin, Polska
{Jan Snieżyńiski, Aleksander Bofoyk, Julian KoWalczuk).
Dowymieniowy aplikator weterynaryjny
Wynalazek ma na celu rozszerzenie zakresu stosowania Strzykawek jednorazowego użytku, ułatwienie technologii wytwarzania tuiribostirzykaiwek oraz
ułatwienie pracy służbie weterynaryjnej.-

A61L

P. 244021

04.10.1983

Pderwszeństwo: 0410.1982 - S t . Zjedn. Am. {nr 432487)
Ethicon- Inc., Somerville, Stany Zjednoczone Ameryki (Edgar Vithal Menezes, Peter Steinheuser).
Aplikator jest zbudowany w kształcie w komisowej
rurkd, która ma jeden cieńszy, elastyczny koniec (2)
z zaokrąglonymi krawędziami i drugi, grubszy koniec
(3) ,z gniazdem (4) dla osadzenia go na końcówce stożkowej strzykawki jednorazowego użytku. W końcowej, grubszej części ąpllkatora znajduje się kołnierz
(7) z dwoma wycięciami.
(1 zastrzeżenie)

Nici chirurgiczne
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia
elastyczności nici bez pogorszenia ich własności mechanicznych.
Sterylne, monowłóikniste nici chirurgiczne charakteryzują się tyim, że wykonane są z kopolimeru etylenu z propylenem, zawierającego niewielką ilość ypo-

BIULETYN URZĘDU
limeryzowanego etylenu, podczas gdy pozostałość stanowi spolimeryzowany propylen, przy czym ilość
etylenu obecnego w kopolimerze jest dostateczna do
znacznego obniżenia wartości modułu Jounga tych
nici w porównaniu z odpowiednimi, homapolimerycznymi nićmi propylenowymi.
(8 zastrzeżeń)

A62C

P. 241314
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Gra logiczna dwuwymiarowa
Gra logiczna ma prowadiriice (1), zakreślone wg
ks~tałcu liiiter „O", przecinające się pod kąteim pros
tym, w których umieszczone są elementy (2), tek że
można je przesuwać zmieniając ich umiejscowienia
na różne pozycje w płaszczyźnie gry (3).
(3 zastrzeżenia)

01.04.1983

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ochrony Przeciwpożarowej, Józefów k. Otwocka, Polska (Tadeusz Derecki, Zdzisław Sianko).
Wodno-pianowa prądownica pistoletowa
do gaszenia pożaru
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji wodnopianowej prądnicy, która stosownie
do potrzeb jest przystowana zarówno do podawania
piany średniej, jak też do piany ciężkiej, a taikże do
wodnego prądu zwartego lub rozpylonego.
Zgodnie z wynalazkiem w dwustronnie gwintowany króciec korpusu (1) jest wkręcona tuleja przedłużająca (11), zakończona stożkową dyszą (12), wewnątrz
której jest osadzony suwliwie tulejkowy zawiirowywaoz (13), sprzężony cięgnem (14) z mimośrodeim uruchomianym za .pomocą zewnętrznego pokrętła. Natomiast na zewnętrzny gwint króćca jest wkręcona
rura pianowa (23), która w przypadku piany ciężkiej
jeist wkręcona na gwintowany króciec (24) dyszy stożkpwej (12), po uprzednim zdjęciu tuby (20) z siatką
spieniającą (21), przy czym wewnętrzny kanał stożkowy zawirowywacza (13) jest połączony z wnętrzem
tulei przedłużającej (11) za pomocą skośnych otworów (18).
(2 zastrzeżenia)

A63F

P.241236

Marcin Bogusław Jabłoński,
(Marcin Bogusław Jabłoński).

A63F

22.12.1983

P. 245272 T

Tomasz Leszczyński,
Leszczyński).

Warszawa,

Polska

(Tomasz

Sześcian do gry
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji zabawki przestrzennej z kostkami umieřrażonymi na
stałe wewnątrz obudowy.
Sześcian do giry stanowi przezroczysty sześcian-obudowa (1), wewnątrz której znajduje się roztwór
(2), w którym pływają kostki lżejsze (3) i kostki
cięższe (4).
(1 zastrzeżenie)

28.03.1983
Bydgoszcz,

Polska

Dział B
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
B01D
A61H

P.241186

25.03.1983

PAN Instytut Biocybernetyki i. Inżynierii Biomedycznej, Warszawa, Polska (Maciej Zborowski, Witold
Kmiotek).
Sposób intensywnego przenoszenia gazów
przez błonę hydrofilową
Celem wynalazku jest umożliwienie zapewnienia
ściśle określanej temperatury prowadzonego pcroces.iu,
a tym samym umożliwienie zintensyfikowania wymiany gazowej.
Sposób polega ma tym, że środowiska wodne, pomiędzy którymi przeprowadza się wymianę gazów,
z których jedno stanowi nośnik gazów, przedziela się
błoną hydrofilową. Jako nośnik gazów stosuje się
środowisko wodne zawierające nieprzepuszczalną przez
błonę hydrofilową zawiesinę substancji niemdeszają-

cej się z wodą i charakteryzującej się dobrą rozpuszczalnością dla przenoszonych gazów.
Sposób według wynalazku iprzeznaczony jesit 'zwłaszcza dla potrzeb medycyny.
(5 zastrzeżeń)

B01D

P. 241370

05.04.1983

Biuro Projektów Metali Nieżelaznych „Bipromet",
Katowice, Polska (Hubert Maroń, Stanisław Szulc,
Józef Gionek, Ireneusz Domański).
Układ strzepywania
zawieszonych worków filtracyjnych
Celem wynalazku jest umożliwienie strzepywania
sprężyście i niezależnie zawieszonych worków filtracyjnych w filtrach workowych pracujących w trudnych warunkach, zwłaszcza w hutnictwie ołowiu, bez
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konieczności wchodzenia do wnętrza komory filtracyjnej.
Istota rozwiązania według wynalazku polega na
tym, że w wahliwej ramie (4) osadzone jest suwłiwie
sztywne cięgno (2), którego dolny koniec połączony
jest z górną pokrywą filtracyjnego worka (1), a górny
koniec ze sprężyną (5), podwieszoną przy pomocy łańcucha (6) do istropu filtra.
(1 zastrzeżenie)

B01D
C01B
C25B

P. 241375

06.04.1983

Zakłady Azotowe „Włocławek", Włocławek, Polska
(Edwin Makiła, Bolesław Młodzińiski, Andirzej Urbánek, Maciej Gieraj).

Urządzenie do realizacji tego sposobu stanowi wyparka cienkowarstwowa, mechaniczna, posiadająca
mieszadło klatkowe z wahliwymi łopaitami (4), których
krawędzie robocze, trące ipo wewnętrznej powierzchni
wymiany ciepła są nachylane pod ką^l^m ostrym w
kierunku obrotów mieszadła.
(2
zastrzeżenia)

B01D

B01D
C02C

P. 241377

12.12.1983

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Kompletnych Obiektów „Chemadex", Kraików, Polska (Rosław
Wojtowicz).
Wypełnienia układane aparatów
do wymiany masy i ciepła

Sposób odzyskiwania chloru z mieszaniny gazów
Celem wynalazku jest opracowanie sposobu umożliwiającego odzyskiwanie chloru z mieszaniny gazów
i zawracanie go do istniejących obiegów chloiru.
Sposób odzyskiwania chloru iz mieszaniny gazów,
zwłaszcza zawierającej chlor oraz den, wodór i/lub
inne gazy obojętne polega na tyim, że chlor absorbuje
się w ciekłym czterochlorku węgla a następnie gazy
po absorpcji zawierające czterochlorek węgla i niezaahsorbowany chlor poddaje się adsorpcji na stałym
sorbencie przy ciśnieniu niżiszyim od ciśnienia przy
absorpcji, po czym zaadsorbowany chlor i czterochlorek węgila desorbuje się z sorbentu za pomocą
gazowego azotu lub gazów odlotowych z procesu adsorpcji w podwyższonej temperaturze i przy ciśnieniu
wyższym od ciśnienia przy absorpcji, po czym mieszaninę gazów do adsorpcji zawierającą chlor, azot
i czterochlorek węgla zawraca się do absorbera.
(1 zastrzeżenie)

P. 245111 T

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
wypełnień układanych, złożonych z pierścieni z przegrodami, które charakteryzowałyby się zbliżonym
wykorzystaniem powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.
Wypełnienie składa się z pierścieni (1) z przegrodami (4), które rozmieszczone są promieniowo, wydzielając wewnątrz pierścienia kanały wewnętrzne (3) w
takiej ilości aby zachować w przybliżeniu równość
średnic zastępczych tych kanałów i kanałów zewnętrznych (2).
Ilość przegród (4) wynosi najkorzystniej od 7 do 9
i jest funkcją średnic zaistępczych kanałów wewnętrznych (3) i zewnętrznych (2).
(3 zastrzeżenia)

07.04.1983

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Budowy
Urządzeń Chemicznych „CEBEA", Kraków, Polska
(Antoni Cichocki, Kazimierz Trybalski).'
Sposób zagęszczani» roztworów
wytwarzających osady
i urządzenie do stosowania tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zagęszczania,
w wyparkach cienkowarstwowych, roztworów wytwarzających osady, bez narażania ich na przedłużone
działanie temperatury, w jakiej prowadzony jest parocas odparowywania rozpuszczalnika.
Sposób polega na tym, że ciecz spływającą grawitacyjnie ipra pionowej powierzchni wymiany ciepła
i rozprowadzaną cienką, mechanicznie wytwarzaną
wiarstwą, przy jednoczesnym jej zeskrobywaniu, przyspiesza się dodatkowo w kierunku jej apływu.

B01D

P.245224 T

16.12.1983

Biuro Projektów Ochrony Atmosfery „Proat", Szczecin, Instytut Cięakiej Syntezy Organicznej „Blachownia", Kędziearzyn-Kioźle, Zakład Odczynników Chemicznych. Dublin, Polska (Henryk Dominiak, Bogusław No wieki, Daniel Maksymiec, Jerzy Wasilewski, Mieczysław Zawadzki, Adam Fiedor, Janina Głazik).

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

7

Sposób oczyszczania odlotowych gazów przemysłowych
z tlenków azotu
Celem wynalazku jest opracowanie skutecznego sposobu oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych
z tlenków azotu.
Sposób polega na tym, że wykorzystuje się w nim
płytę palnikową z prefabrykowanych płytek kordierytowych, do 'której doprowadza się gazy odlotowe
i czynnik redukcyjny w formie węglowodoru i/lub
tlenku węgla, nad którą to płytą przeprowadza się
redukcję tleników azotu do azotu, CO2, H2O lub azotu
i CO2 w temperaturze 600-1600°C. Do gazów odlotowych dozuje (się czynnik (redukcyjny w ilości 0 , 8 1,5 w stosunku do ilości stechiometrycznej reakcji redukcji tleinków azotu i spalania czynnika redukcyjnego z wolnym tlenem znajdującymi się w gazach odlotowych. Do gazów poredukcyjnych dodaje powietrze w celu schłodzenia ich i doprowadzenia tlenu w
ilości zapewniającej jego nadmiar. Gaizy poredukcyjne
z dodanym powietrzem wprowadza się na katalizator
utleniający.
(1 zastrzeżenie)
B0ID
B01J
B91D

P. 245225 T

16.12. 1983

Biuro Projektów Ochrony Atmosfery „Proat", Szczecin, Polska (Henryk Dominiak).
Sposób oczyszczania gazów
przez termiczne spalanie
Celem wynalazku jest opracowanie sposobu oczyszczania gazów tańszego niż znane rozwiązania.
Istota sposobu polega na tym, że gaz nagrzewa
się za pomocą złoża ziarnistego przemieszczającego
się w kierunku przeciwnym do kierunku przepływającego gazu, a po uzyskaniu temperatury reakcji zanieczyszczeń utlenia się je w środkowej części ruchomego złoża. Oczyszczony w ten sposób gaz schładza
się w dalszych warstwach złoża. Złoże ziarniste stanowią katalizatory utleniające nie nadające się do
regeneracji. Ruchome złoże ziarniste po podgrzaniu
gazów zanieczyszczonych jest transportowane do' strefy ochładzania gazów oczyszczonych. (5 zastrzeżeń)

B01D

P. 245226 T

P. 245299 T

23.12.1983

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Maksymilian Pająk, Jacek Sobesto, Jerzy Piotrowicz).
W/pełnienie kanałowe aparatów kolumnowych
Wynalazek dotyczy wypełnienia kanałowego a p a ratów kolumnowycih, a zwłaszcza kolumn ekstrakcyjnych, rektyfikacyjnych, absorpcyjnych znajdujących
zastosowanie w procesach wymiany ciepła i masy.
Celem wynalazku jest zmniejszenie przestrzeni
martwej kolumny.
Wypełnienie kanałowe według wynalazku składa
się z co najmniej dwóch elementarnych segmentów
zazębiających się ze sobą, zbudowanych z heksagenalnych komór (3), przy czym w miejscu łączenia
się ścianek komory (3) mają zgrubienia (4) o przekroju kołowym. W niektórych zgrubieniach (4) w y konane są z jednej strony otwory (5), a z drugiej
strony kołki, odpowiednio rozmieszczone do otworów
(5). Ponadto korzystne jest gdy do powierzchni czołowej segmentu przytwierdzone są poprzeczne r a miona symetrycznie rozstawione w stosunku do ścian
komór (3).
(2 zastrzeżenia)

16.12.1983

Biuro Projektów Ochrony Atmosfery „Proat",
Szczecin, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", Kędzierzyn-Koźle, Zakład Odczynników
Chemicznych, Lublin, Polska (Henryk Dominiak, Henryk Grzybowski, Bogusław Nowicki, Jerzy Wasilewski, Daniel Mpfcymiec, Mieczysław Zawadzki. Adam
Eiedor, Janina Głazik).
Urządzenie do oczyszczania odlotów
gazów przemysłowych z tlenku azotu
Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia do
oczyszczania odlotowych gazów przemysłowych z
tlerków przemysłowych azotu o prostej budowie i
zwartej konstrukcji.
Istota urządzenia polega na tym, że ma pionową
komorę spalania (1), nad którą jest osadzona współosiowa, pionowa komora kontaktowa (2). Komora
spalania (1) ma płaszcz (3), w dolnej części którego
osadzony jest króciec wlotowy (4) do tlenków azotu
i czynnika redukcyjnego, a w górnej części płaszcza
(3) osadzony jest króciec wlotowy (5) doprowadzający powietrze schładzające, poniżej którego znajduje
się warstwa ceramicznych pierścieni (7), ruszt (8),
tkane sito (9) oraz płyta palnikowa 00). Komora
kontaktowa (2) ma płaszcz (11) w górnej części którego usytuowany jest króciec (14) do doprowadzenia
powietrza rozcieńczającego poniżej którego znajduje
się katalizator platynowy (13) i ruszt (12).
(3 zastrzeżenia)

B01F

P. 241252

Zakłady Sprzętu Oświetleniowego
Piła, Polcka (Wiesław Jaśkiewicz).

28.03.1983
„Polam-Piła",

Sposób mieszania dwóch czynników gazowych
w zadanej proporcji
Celem wynalazku jest opracowanie łatwego i prostego w realizacji sposobu mieszania dwóch czyn-
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ników gazowych w zadanej proporcji, zapewniającego uzyskanie wysokiej dokładności zadanego składu
mieszaniny.
Sposób polega na tym, że doprowadzone czynniki
gazowe są poddane stabilizacji ciśnienia na różnych
poziomach, a następnie są skierowane przez urządzenia do pomiaru ciśnienia (5), temperatury (6) i natężenia przepływu (7) do wspólnego kolektora (9) i
dalej do mieszalnika (10). Czynnik gazowy stabilizowany na wyższym poziomie ciśnienia dozowany jest
do kolektora (9) przez zawór dozujący (8).
Wynalazek może być stosowany do produkcji gazów o określonym sikładzie, w szczególności w przemyśle lampowym i elektronicznym do wytwarzania
atmosfer ochronnych.
(1
zastrzeżenie)

B01F
B65G

P.245043 T

mieszające (3) ma zawór (5) do regulacji natężenia
dopływu wody sterowany czujnikiem (6) do pomiaru
łącznej objętości wody i popiołu w urządzeniu mieszającym (3).
(4 zastrzeżenia)

B01L

P. 241355

05.04.1983

Fabryka Pomocy Naukowych „Biofiz", Częstocho
wa, Polska (Eugeniusz Piotrowski).
Statyw
Przedmiotem wynalazku jest statyw, zwłaszcza laboratoryjno-warsztatowy, przeznaczony do stosowania
przy ustawianiu wszelkiego rodzaju aparatury laboratoryjnej, zwłaszcza chemicznej lub optycznej, do mocowania określonego przyrządu lub elementu w określonym miejscu i na określonej wysokości.
Statyw według wynalazku składa się z podstawy
(1), z zamocowanego na tej podstawie masztu (2)
oraz z mocowanego na tym maszcie wspornika, składającego się z uchwytu (4), obejmy (3) i z zacisku
(5), a także dodatkowo z elastycznego cięgła (9), którego jeden koniec jest zamocowany do uchwytu (4)
wspornika, a drugi koniec do masztu (2) statywu.
Cięgło (9) poprzez wielokrążek połączone jest z jedną z dwóch sprężyn 02), 14) osadzonych wewnątrz
masztu (2) statywu.
(1 zastrzeżenie)

09.12.1983

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego, Katowice, Polska (Jerzy Rokita, Jerzy Kmiecik, Sławomir
Tomaszewski, Władysław Wilgusiewicz).
Sposób i układ urządzeń
do wytwarzania mieszaniny popiołów lotnych
i jej rurociągowego transportu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie mieszania popiołów lotnych z wodą, które byłoby realizowane w sposób ciągły za pomocą prostego układu urządzeń.
Sposób wytwarzania mieszaniny popiołów lotnych
z wodą polega na tym, że popioły lotne i wodę doprowadza się oraz odbiera mieszaninę w sposób ciągły, a natężenie strumienia doprowadzonej wody reguluje się tak, aby łączna objętość popiołów i wody
w urządzeniu mieszającym była stała.
Układ urządzeń do wytwarzania mieszaniny .popiołów lotnych z wodą ma urządzenie mieszające (3)
i pompy (4) połączone ze sobą, przy czym urządzenie

B02C
B32B

P.241389

06.04.1983

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Przemysłu Cementowego, Wapienniczego i Gipsowego, Kraków, Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, Polska (Ludwik Golik, Zdzisław Machalski, Wacław Sakwa, Stanisław Jura, Józef Gawroński, Bernard Krajczy).
Pancerna

wykładzina urządzeń rozdrabniających
i mieszających

Celem wynalazku jest opracowanie zunifikowanej,
pancernej wykładziny wewnętrznej urządzeń rozdrabniających i mieszających.
Pancerna wykładzina zawiera płyty wznoszące (1),
Ijłyty uzupełniające (2) i płyty samosortujące. Płyty
te są mocowane do płaszcza młyna (5) siłą normalną,
wynikającą z obciążenia siłą statyczną zamków mocujących (6). Powierzchnia
robocza wykładziny ma
kształt symetryczne 1 fali na całym poprzecznym przekroju młyna. Zamek mocujacv (6) stanowi otwór o
przekroju kwadratu utworzony z rowków (7) sąsiednich płyt, z umieszczonym w nim prętem (8) zniekształconym siłą statyczną. Odległość pomiędzy punktami
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mocowania płyt na wysokości zamków mocujących
(6) jest wielkością stałą dla wszystkich płyt a długość wszystkich płyt też jest wielkością stałą nienależnie od typu płyty i średnicy młyna.
(4 zastrzeżenia)

B02C

P.245350 T

9

Układ do mocowania sita
w prze sie waczu
Celem wynalazku jest opracowanie prostego w budowie i eksploatacji układu do mocowania sita, który
zmniejszałby chałas przesiewacza. Układ składa się
z belek podpierających sito (9), przytwierdzonych do
burt rzeszota (1) na stałe oraz z rozbieralnych belek
dociskających, połączonych z rzeszotem (1) przy pomocy śruby (7) z nakrętkami (8). Belka podpierająca
ma wykładzinę amortyzacyjną (3), na której opiera
się sito (9).
Belka dociskająca składa się z listwy oporowej (4)
o przekroju kątownikowym, z klocków sprężystych
(5) oraz listwy ochronnej (6). Przez dokręcenie nakrętek (8) śrub (7) listwy ochronne (6) docisikane są
do burt rzeszota (1) za pośrednictwem klocków sprężystych (5).
(1 zastrzeżenie)

23.12.1983

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Gliwice, Polska (Kazimierz Pogórecki, Czesław
Szklanowski, Bogusław Wojsławski, Jan Budzeń,
Adam Grzesik, Edmund Rabsztyn).
Sposób wytwarzania stalowych płyt bijakowych
młynów wentylatorowych
Celem wynalazku jest wyeliminowanie zjawiska
pękania stalowych płyt bijakowych w trakcie eksploatacji młynów wentylatorowych.
Sposób wytwarzania stalowych płyt bijakowych
młynów wentylatorowych charakteryzuje się tym, że
płyty wykonuje się z prętów walcowanych lub kutych, które następnie poddaje się prostowaniu, tnie
na żądany wymiar płyt, poddaje się wyżarzaniu
zmiękczającemu, po czym obrabia się otwory czołowe
skrawaniem, a następnie płyty poddaje się zabiegowi
-ulepszania cieplnego składającego się z hartowania
i odpuszczania,
(1 zastrzeżenie)

B03B

P.245324 T

22.12.1983

B21C

Celem wynalazku jest opracowanie prostej i taniej
konstrukcji klasyfikatora przeznaczonego do rozdzielania materiałów stałych na frakcje o różnej wielkości ziaren.
Klasyfikator jest wyposażony w usytuowaną poziomo tarczę (1), osadzoną na pionowym wale napędowym (2), nad którą są zamocowane, współśrodkowo
z tarczą (1), koliste, otwarte z jednej strony do rynien wysypowych (5) przegrody (3 i 4) o ścianach
prostopadłych do powierzchni tarczy (1), przy czym
dolne krawędzie kolejnych przegród są umieszczone
w odległości od powierzchni tarczy (1) wzrastającej
ku środkowi tarczy (1).
(1 zastrzeżenie)

01.12.1983

Zakłady Materiałów Lampowych „Połam", Wrocław, Polska (Krystyna Orzechowska, Stefan Samoraj).
Sposób przeróbki plastycznej
twardych spoiw lutowniczych

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska.
Klasyfikator

P.244853 T

Wynalazek dotyczy sposobu przeróbki plastycznej
twardych spoiw lutowniczych o zawartości 20-50%
srebra.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że odpowiednio odlaną kształtkę poddaje się młotkowaniu w temperaturze 300-400°C, a następnie przeciąga się ją aż do uzyskania żądanej średnicy. Sposób ten zmniejsza technologiczny koszt produkcji
spoiw zapewniając jednocześnie właściwe parametry
wyrobu.
(1 zastrzeżenie)

B21C

P.245013 T

08.12.1983

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
Gliwice, Polska (Adam Godyń, Mirosław Radyk, Edward Źgłobicki, Tadeusz Prajsnair).
Sposób wytwarzania drutu szynowego
i sposób kalibrowania narzędzi
do wytwarzania drutu szynowego

B07B

P. 245195 T

19.12.1983

Śląskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego im.
Teodora Kulika, Tarnów Opolski, Polska (Michał Pasiut).

Sposób wytwarzania drutu szynowego o polu poprzecznego przekroju mniejszymi od 12 mm2 polega
na tym, że wychodiząc z ciągnionego wsadowego drutu o przekroju okrągłym, dokonuje się profilującego
ciągnienia tego drutu na gotowy druit szynowy w nie
więcej jak w czterech przepustach przez profilowe
wykroje czterofroOlkowych ciągadeł, w których materiał
wchodzd w bezpośredni -styk z trzema rolkami.
Sposób kalibrowania narzędzi do wytwarzania drutu szynowego, charakteryzuje się tym, że stosuje się
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profilowe nacięcia tylko w dwóch profilowych rolkach czterorolkowego ciągadła oraz kierunkową oczkową 'prowadnicę.
(5 zastrzeżeń)
B21D
B21C

P. 241323

31.03.1983

Zakłady Urządzeń Chemicznych „Metalehem", Kędzierzyn-Kozle, Polska (Janusz Przybyła, Zygmunt
Goździewicz, Andrzej Szal, Ryszard Żuta, Andrzej
Mączyński).
Sposób wytłaczania żeber na rurach
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu umożliwiającego uzyskiwanie rur o stałej geo
metrii na całej długości przy zachowaniu wysokiej
trwałości narzędzi.
Sposób wytłaczania żeber na rurach charakteryzu
je się tym, że do materiału rury, z której wytłacza
się żebra wprowadza się wstępne naprężenia ściskaFo - Fr
jące o wielkości korzystnie ( 0 , 2 - 0,7)
' Re,
Fo
gdzie Fo oznacza pole przekroju poprzecznego rury
przed wytłaczaniem, Fr oznacza pole przekroju po
przecznego rdzenia rury po wytłaczaniu żebra, a Re
jest granicą plastyczności. Następnie wytłacza się że
bra napędzanymi narzędziami z profilowanymi krąż
kami w znany sposób.
(2 zastrzeżenia)
B21D
B21C

P. 241324

31.03.1983

Zakłady Urządzeń Chemicznych „Metalchem", Kędzierzyn-Koźle, PoLska (Janusz Przybyła, Zygmunt
Goździewioz, Andrzej Szal, Ryszard Zub, Andrzej
Mączyński).
Sposób walcowania rur poprzecznie żebrowanych
oraz zespół narzędzi do walcowania rur
poprzecznie żebrowanych
Sposób walcowania rur poprzecznie żebrowanych polega na tym, że żeibro po uformowaniu odgina się
w kierunku walcowania parabolieznie, dociska się rurę zewnętrzną do rury rdzeniowej, a odginianie żebra
i dociskanie rury zewnętrznej do rury rdzeniowej
prowadzi się w czasie jednego obrotu rury, po czym
żebro prostuje się.
Zespół narzędzi do walcowania rur poprzecznie
żebrowanych posiada trzy narzędzia wyposażone w
krążki profilowane, podporowe i prostujące, przy czym
diruga - w kierunku walcowania - część profilu
krążków podporowych jest wklęsła, korzystnie parabolicznie a ostatnie - w kierunku walcowania - narzędzie wyposażone jest w (krążek podporowy o średnicy zewnętrznej większej o od 0,1 do 0,8 mm niż
średnica zewnętrzna pozostałych krążków podporowych.
(3 zastrzeżenia)
B21J

P. 241206

B22D

P.246489

02.03.1984

Pierwszeństwo: 04.03.1983 - Bułgaria (nr 59988)
Institut po Metalosnanie i Technologia na Metalite,
Sofia, Bułgaria (Emil Nikolov Momtschiilov).
Sposób wytwarzania krążków podtrzymujących
dla pojazdów gąsienicowych
Sposób wytwarzania krążków podtrzymujących dla
pojazdów gąsienicowych, w którym korpus krążka
wytwarza się przez odlanie ze stopu aluminiowego,
polega na tym, że w formie odlewniczej odlewa się
dwie symetryczne połówki, które następnie łączy się
spawaniem wzdłuż jednego wewnętrznego i jednego
zewnętrznego obrysu. Odlewanie symetrycznych połówek przeprowadza się po włożeniu do uprzednio
przygotowanej formy odlewniczej pierścienia ochronnego ze stali odpornej na zużycie. Kierowane pole
temperatur wytwarza się od dołu, poprzez pierścień
ochronny.
Następnie napełnia się powoli formę odlewniczą
ciekłym metalem, przy czym równocześnie działa się
intensywnym chłodzeniem na wytworzone pole temperatur. Równocześnie zmniejsza się ciśnienie przed
czołem strumienia ciekłego metalu aż do całkowitego
skrzepnięcia ciekłego metalu. Intensywne chłodzenie
przeprowadza się popnzez pierścień ochronny.
(3 zastrzeżenia)

B23B

P. 241368

31.03.1983

Fabryka Automatów Tokarskich „Fato-Ponar", Bydgoszcz, Polska (Aleskander Sołecki).
Przyrząd do nawijania sprężyn
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie prowadzenia drutu podczas nawijania sprężyn na tokarce.
Przedmiot wynalazku charakteryzuje się tym, że
ma podstawę (1) wyposażoną w elementy prowadzące (3, 4) i mechanizm odcinający, a co najmniej jeden element prowadzący, najkorzystniej skrajny (4>
ma wystający koniec zagięty w (postaci haka. Mechanizm odcinający zawiera co najmniej jedną tulejkę
tnącą (8) osadzoną najkorzystniej w dźwigni (7) połączonej obrotowo z podstawą (1).
(4 zastrzeżenia)

25.03.1983

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Polska (Stanisław Koncewioz, Józef Rabus, Ryszard
Hebzdyński, Sławomir Jędrzejowski, Zdzisław Heydel,
Jarosław Zalitacz).
Sposób plastycznego kształtowania elementów
o małej grubości w stosunku do wymiarów
w dwóch pozostałych kierunkach
zwłaszcza odsądzonych odkuwek, tarcz i krzywek
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
Sipoisobu .zapewniającego małe straty materiałowe.
Sposób polega na tym, że element kształtuje się
przez kolejne odkształcanie małych obszarów dwoma
przeciwbieżnie wgłębianymi stemplami w powierzchnie
czołowe elementu i następujące pomiędzy kolejnymi podaniami w kierunku obwodowym i/lub promieniowym.
(3 zastrzeżenia)

B23B

P.244929 T

06.12.1983

Centrum
Badawczo-Konstrukcyjne
Obrabiarek,
Pruszków, Polska (Marian Niedbała, Andrzej Pakuła,
Janusz Gawarkiewicz, Jerzy Rozegnał).
Konik tokarski
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej konstrukcji konika, która zapewni dużą szyb
kość przesterowania i dużą siłę zacisku pinoli koni
ka przy (zastosowaniu silnika jednofoiegowego małej
mocy.
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Konik tokarski ma ruch pinoli realizowany przez
silnik elektryczny (12) małej mocy i przekładnią dwubiegową. Napęd zawiera nakrętkę (23) osadzoną na
gwincie wałka (13), która w zależności od kierunku
obrotów pełni rolę elementu dociskającego koło zębate (19) lub tarczę (24). Wartość siły zacisku pinoli
ustalana jest przy pomocy pakietu sprężyn talerzowych (30) napimaoiych za pośrednictwem obsady (34).
{3 [zastrzeżenia)

B23C

P. 241263

.30.03.1983

Spółdzielnia 'Pracy „Metalowiec", Działdowo, Polska
(Władysław Nowakowski, Mirosław Nowak, Edward
Peć, Józef Lech, Jan Lewicki, Tadeusz Jóźwiak).

B23C
B23Q
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P.244931 T

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

06.12.1983
Obrabiarek,

Uchwyt płatu śmigła lotniczego
Przedmiotem wynalazkiu jest uchwyt płatu śmigła
lotniczego dla jego bazowania i napinania w czasie
obróbki na frezarko-fcopiarce.

Uchwyt płatu śmigła lotniczego składa się z korpusu (1) zaopatrzonego w poprzeczny rowek klinowy
(2) w którym osadzone 'są płaskie szczęki chwytowe
(3) wyposażone w iząbki wcinające (12) (prowadzone
w prostopadłościennych rowkach (15) korpusu (4) połączone w tylnej części z suwakiem (5) sprzężonym
ze ściągaczem (8), ponadto w korpusie (4) umieszczony jest kieł centrujący (9) podparty sprężyną (10)
i zabezpieczony przed wysunięciem za pomocą płytki (11), przy czym sprężyna (10) w tylnej części oparta jest o suwak (5).
(i zastrzeżenie)

Urządzenie do samoczynnego mocowania
i podawania przedmiotów obrabianych na frezarce
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie 'samoczynnego
mocowania i podawania przedmiotów obrabianych na
frezarce, zapewniając ciągłość procesu obróbki.

B23P

P. 244932 T

06.12.1983

Centrum
Badawczo-Konstrukcyjne
Obrabiarek,
Pruszków, Polska (Czesław Sosnowski, Andrzej Mańkowski).
Obrabiarka do obróbki baz w blokach
silników spalinowych
Obrabiarka do obróbki baz w blokach silników spalinowych, szczególnie w blokach 3 i 4-ro cylindrowych, ma wrzecienńik (5), w którym znajduje się pięć
wrzecion roboczych (8). (10) rozstawionych odpowiednio do rozstawienia baz w bloku silnika (17) i posiadających centralny napęd od jednego silnika.
Wrzecienńik (5) osadzony jest na suporcie krzyżowym, dzięki czemu ma przesuw w kierunku osi wrzecion - dla nadania ruchu posuwowego narzędziom
(12) za pomocą hydraulicznego zespołu posuwowego
(3) oraz przesuw w kierunku prostopadłym do poprzedniego przy użyciu cylindra hydraulicznego.
(4 zastrzeżenia)

Urządzenie składa się z dwóch tarcz, jednej (5)
trwale i drugiej (7) luźno, osadzonych na wale (4),
poruszanym silnikiem elektrycznym. Rolki (10) i (11)
dociskają do siebie tarcze (5) i (7), tworząc luz (13)
między nimi po przeciwnej stronie docisku.
W luz (13) wkładane są ręcznie przedmioty do
obróbki, które w czasie obrotu tarcz (5) i (7) są stopniowo zaciskane przy zbliżaniu się do rolek (10) i
(11) i podprowadzane pod frezy (9), poruszane silnikiem (15), a następnie, na iskutefc rozchylania się tarcz
(5) i (7) wypadają na stół (16).
(2 zastrzeżenia)
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B23Q

P.241222

26.03.1983

Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glindk". Gorlice, Polska (Mieczysław Wanituch, Mieczysław Zięba, Piotr Konieczny).
Sposób mocowania płytki wieloostrzowej narzędzia
skrawającego składanego i oprawka narzędzia
skrawającego składanego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia naprężeń w płytce oraz zapewnienie jej szybkiej i prostej wymiany.
Sposób mocowania według wynalazku polega na
mocowaniu płytki wieloostrzowej (2) pośrednią siłą
uzyskaną z przesuwu płytki wieloostrzowej (2) do pochyłych powierzchni oporowych (4) przy pomocy
umieszczonej poza płytką (2) śruby (6) ze łbem stożkowym.
Oprawka charakteryzuje się tym, że gniazdo (1)
ma kształt zbliżony do deltoidu z jednym wierzchołikiem ściętym i trzema zaokrąglonymi. Dwa boki deltoidu ograniczają pochyłe powierzchnie oporowe (4)
przytrzymujące płytkę wieloostrzową i(2). Za płytką
(2) jest co najmniej jedna śruba (6) oparta na zaokrąglonej powierzchni (7) deltoidu:
(3 zastrzeżenia)

B26D
B22D

P. 241354

05.04.1983

Centrum Mechanizacji Górnictwa „KOMAG", Gliwice, Polska (Leszek Rychlík, Wenecjusz, Przybytniowsiki, Teodor Jurczyk).
Urządzenie do odcinania nadlewów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
specjalistycznego urządzenia do gładkiego, zmechanizowanego odcinania nadlewów, zwłaszcza staliwnych
z równoczesnym nagrzewaniem odlewów, mogącego
pracować samodzielnie lub w linü produkcyjnej,
zwłaszcza kół biegowych dla szynowych wozów kopalnianych.
Urządzenie wyposażone jest w co najmniej jeden
przekładniowy zespół (1) zaopatrzony w obrotowe
ramię, na którym osadzona jest przestawnie dysza
medium palnego, natomiast w ramie (4) zamocowany jest płytowy transporter (5) napędzany obrotowo
za pomocą siłownika (6), którego tłoczysko (7) zaopatrzone jest w uchylną łapę stykającą się z oporowymi elementami zamocowanymi do płyt (10) transportera.
(4 zastrzeżenia)

B23Q
F16H

P.244930 T

06:12.1983

Centrum
Badawczo-Konstrukcyjne
Obrabiarek,
Pruszków, Polska (Marian Niedbała, Janusz Gawarkiewicz, Tadeusz Pietrzak).
Urządzenie do ręcznego sterowania kołami zębatymi
przesuwnymi w skrzynkach przekładniowych
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do ręcznego sterowania kołami zębatymi przesuwnymi w
skrzynkach przekładniowych dla wybierania prędkości obrotowych.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia cechującego się zwartą konstrukcją, małą ilością części składowych, oraz prostotą obsługi.
Urządzenie składa się z wielowypustowego wałka
(1), na którym osadzone są przesuwnie sprzężone z
przesuwkami (7, 8, 9 i 10) koła zębate (3, 4, 5 i 6)
usytuowane na tulei (12) zaopatrzonej w wycięcia
osadzonej suwliwie na wałku (11) zaopatrzonym w
wycięcia (33, 34, 35 i 36) przesunięte względem siebie kątowo co 30°, ponadto na wałku (11) osadzone
jest koło zębate (16) z tarczą zatrzaskową sprzężone
z zastrzaskiem (17) zazębione z segmentem zębatym
(18) osadzonym obrotowo na tulei (20) połączonym za
pomocą wpustu (42) z sterującym wałkiem (19) zaopatrzonym w stopniowe wycięcie (43) sprzężone z ramieniem dźwigni (14) osadzonej obrotowo na poprzecznym wałku (15), ponadto na sterującym wałku
(19) osadzona jest suwliwie tarcza (21) ze wspornikiem (24) wyposażonym w sworzeń - oś obrotu (46)
dla osadzenia dźwigni (22) zaopatrzonej w sworzeń
(23) dla połączenia z wałkiem (19). (1 zastrzeżenie)

B23Q

P.244933 T

Centrum
Badawczo-Konstrukcyjne
Pruszków, Polska {Zbigniew Kuskowski).

06.12.1983
Obrabiarek,

Głowica wielowrzecionowa obrabiarki
Przedmiotem wynalazku jest głowica wielowrzecionowa obrabiarki z automatycznym mocowaniem
oprawek narzędziowych.
Głowica wielowrzecionowa obrabiarki z automatycznym mocowaniem oprawek składa się z następujących zespołów: mechanizmu hydraulicznego mocowania głowicy do korpusu wrzeciennika za pomocą
tłoka (1) z czopem (2) oraz cylindra (3) umieszczonych w przedniej części głowicy korpusu (4) oraz mechanizmu hydraulicznego luzowania głowicy za pomocą nurnika (5) osadzonego w tłoku (1) i pokrywy
(6) mocowanej śrubami do korpusu (4), przy czym doprowadzenie oleju do cylindra (3) i nurnika (5) odbywa się przez otwory (7) i (8) usytuowane w czopie
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(2); mechanizmu mocowania oprawek narzędziowych
złożonego ze sprężyn talerzowych, napinanych za pomocą nakrętki, sprzężonych z wyposażoną w podłużne przecięcia tulejką sprężynującą, tulejki, wybijaka
oraz sprężyny i kołka.
(4 zastrzeżenia)

B24B

P. 243858 T

21.09.1983

Fabryka Maszyn Odlewniczych, Kraków, Polska
(Jan Danek, Adam Tomczykiewicz, Andrzej Żmuda,
Kazimierz Kłusek).
Osłona tarczy szlifierskiej

B24B

P. 241394

06.04.1983

Fabryka Automatów Tokarskich „Ponar-Wrocław",
Wrocław, Polska (Bolesław Sere ja, Artur Setta, Janusz Karczyński).
Urządzenie do szlifowania
wewnętrznych wielowypustow

Celem wynalazku jest zapewnienie maksymalnego
bezpieczeństwa obsłudze szlifierek szybkobieżnych. .
Osłona tarczy szlifierskiej charakteryzuje się tym,
że samoopadająca osłora (6) zawieszona jest na hakowym zaczepie (5) zawieszonym sprężyście na korpusie (1) szlifierki poprzez sprężynę (7) i nakrętkę
(5a), przy czym osłona (6) zaczepia się sworzniami o
zaczep (5) i oparta jest ślizgami o wahliwe prowadnice (8a) zawieszone na korpusie (1). W tylnej części
osłony jest zderzak, a przednia część jest oparta
o trzpień wyłączający elektrycznego wyłącznika.
(4 zastrzeżenia)

Celem ^ wynalazku jest opracowanie (konstrukcji
urządzenia zwiększającej dokładność oraz skracającej czas ustawiania obrabianego przedmiotu.
W urządzeniu według wynalazku przedmiotowe
wrzeciono (5) jest zaopatrzone w ustawczy mechanizm (6) do równoległego ustawiania szlifowanych powierzchni względem roboczej powierzchni szlifierskiej
tarczy (17), natomiast pasowy napęd szlifierskiej tarczy (17) stanowi jednostopniowa pasowa przekładnia,
której czynne pasowe koło połączone jest poprzeć
rozłączne sprzęgło z wałem elektrycznego silnika.
(3 zastrzeżenia)

B24B
B24B

P. 241395

06.04.1983

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski-Poznań, Poznań, Polska (Marian Wieczorek).
Przyrząd do ostrzenia gwintowników
Celem wynalazku jest opracowanie prostej konstrukcji przyrządu . umożliwiającej zeszlifowanie powierzchni przyłożenia na zwyczajnej szlifierce do
wałków.
Przyrząd zawiera tarczę z uchwytem (1) do mocowania w szlifierce, zaopatrzoną w wodzik w postaci
roku (3) zwartą za pomocą sprężyny (5) z tarczą
krzywkową (2) zaopatrzoną w kilka koncentrycznie
usytuowanych krzywek (8) oraz w kieł (9) i zabierak
(10) do mocowania gwintownika.
(1 zastrzeżenie)

P.244827 T

30.11.1983

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zbigniew Kubala. Wacław Pszczołowski, Paweł Rosienkiewicz).
Bezkłowa szlifierka taśmowa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji bezkłowej szlifierki taśmowej, przeznaczonej do szlifowania rur i prętów zarówno krótkich,
ja!k i o znacznej długości.
Bezkłowa szlifierka taśmowa ma korpus (1) obejmujący swymi ścianami strefę skrawania (S). Wewnątrz korpusu zamocowany jest zespół riapędu i napinania (17) taśmy ściernej (10), zespół tarczy prowadząco-podającej (5) wraz z napadem (4) oraz zespół
podtrzymki (24). Zespół tarczy prowadząco-podającej
(5) osadzony jest na wahaczu (6), którego oś (7) obrotu osadzona jest powyżej strefy skrawania (S). Jako
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prowadnicą do podtrzymywania i transportu szlifowanych przedmiotów (9) poza strefę skrawania (S) zastosowana jest prowadnica rolkowa o rolkach wychylnych.
(2 zastrzeżenia)

Ściernica, zwłaszcza do obróbki węglików spiekanych
Celem wynalazku jest opracowanie ściernicy o
zwiększonej trwałości dającej większy efekt chłodnego szlifowania.
Ściernica o metalizowanym ścierniwie diamentowym ma spoiwo w postaci żywicy epoksydowej modyfikowanej wypełniaczem, stanowiącym 5-12% wagowych spoiwa. Jako wypełniacz stosuje się kompozycję kriolitu w ilości 60-80% wagowych oraz grafitu- w dlości 20-40% wagowych. Ponadto na swej powierzchni roboczej ściernica ma występy w postaci
ostrosłupów ściętych. Boki sąsiadujących ze sobą podstaw ostrosłupów są równoległe.
(1 zastrzeżenie)

B25D

P. 241326

31.03.1983

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Gorzyce", Górzyce k.Sandomierza, Polska (Andrzej Ziara,
Władysław Lipka, Paweł Lis).
B24D

P.245286 T

21.12.1983

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Kraków,
Polska (Józef Gawlik, Czesław Nieżankowski).
Ściernica do szlifowania czołowego stali stopowych
Celem wynalazku jest opracowanie ściernicy o wysokiej trwałości umożliwiającej wydajne szlifowanie,
przy zapewnieniu żądanej chropowatości powierzchni
szlifowanej bez wywoływania przykrych zapachów
i efektów akustycznych.

Tłumik hałasu do urządzeń
o napędzie pneumatycznym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyciszenia hałasu do dopuszczalnych granic występującego w czasie pracy szlifierek i wiertarek z napędem pneurnatycznym. W tym celu wewnątrz obudowy (1) urządzenia umieszczony jest cylinder (4), mający kołnierze (5 i 7), przy czym w kołnierzu (5) wykonane są
otwory (6), przez które przepływa powietrze.
(5 zastrzeżeń)

B26B

P. 238027

Zygmunt Strukowski, Gliwice,
Strulkowski). .

Ściernica ma nieciągłości powierzchni roboczej w
postaci kanalików (1) rozmieszczonych promieniowo
oraz wzdłuż linii łamanych, korzystnie tworzących
współśrodkowo usytuowane gwiazdy. W węzłach łamania ikanalików (1) znajdują się otworki (2). Średnica tych otworków (2) jest większa od szerokości kanalików (1). Jako imprégnât stosuje się kompozycję
kriolitu w ilości 55-60% wagowych, stearyny w ilości 20-25% wagowych oraz azotanu litu w ilości
5-15% wagowych.
(2 zastrzeżenia)

B24D

P.245287 T

21.12.1983

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Kraków,
Polska (Czesław Niżankowstó).

23.08.1982
Polska

(Zygmunt
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Sposób sprowadzania wózka dziecinnego
po stromiźnie schodów
Przedmiotem wynalazku jest element
wózka ułatwiający sprowadzanie wózka
bez pomocy drugiej osoby.
Element ten stanowi elastyczna taśma
ca z korytkami (3) zabezpieczającymi
zsunięciem się jej z kół wózka.
(i

B62D

P. 241247

wyposażania
po schodach
(2) bez końtaśmę przed
zastrzeżenie)

Urządzenie do tłumienia drgań mechanicznych
i akustycznych piły do cięcia ciał stałych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania
hałasu podczas cięcia za pomocą piły tarczowej lub
taśmowej materiałów, zwłaszcza drewna.
Urządzenie zawiera co najmniei dwie rolki (4, 4')
osadzone sprężyście w korpusie (3) piły (1), usytuowane na obu powierzchniach bocznych piły (1) tak,
że kierunek obrotów rolek (4, 4') jest zgodny z kierunkiem ruchu piły (1), a zewnętrzne powierzchnie
obrotowe rolek (4, 4') są elastyczne i dociśnięte do
bocznych powierzchni piły (1).
(1 zastrzeżenie)

P.241333

(2). Płaszczyzny czołowe tych stopni stanowią równocześnie powierzchnie oporowe zamocowanych tam talerzowych sprężyn (4), dociskających odpowiednie
pierścienie (3) w kierunku rozbieżnym stożka zewnętrznej powierzchni matrycy, a między poszczególnymi pierścieniami (3) i dodatkowo między dolnym
pierścieniem (3) a płytą podmatrycową (5) znajdują
się dystansowe szczeliny (S), zapewniające przemieszczanie osiowe poszczególnych pierścieni (3) po zewnętrznej powierzchni matrycy (1).
{2 zastrzeżenia)

29.03.1983

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zygmunt Zawiisławaki, Antoni Latuszek).

B26F
B21D
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B29F
B29D

01.12.1983

P. 244893 T

Zakłady Radiowe „Diora",
(Mieczysław Mitraszewski).

Dzierżoniów,

Polska

Forma wtryskowa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania detali
z tworzyw sztucznych, szczególnie wyprasek z gwintem bez śladu podziału n a gwincie z jednoczesnym
formowaniem na kołnierzu wypraski bieżni koła pasowego.
Forma wtryskow,a charakteryzuje się tym, że w
części ruchomej ma umieszczony element (E) formujący gwint (G), sprzężony układem krzywek z
suwakiem (S) kształtującym na kołnierzu wypraski
(W) bieżnię (B) koła pasowego (P).
U zastrzeżenie)

31.03.1983

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich, Opole, Polska {Jan Tarasek).
Pierścień osadczy matrycy, zwłaszcza do przebijania
bloczków

B29J

Celem wynalazku jest zapewnienie wciskowego pasowania matrycy z obudową, niezależnie od błędów
wykonania pasowanych elementów, a tym samym
zabezpieczenie matrycy przed pęknięciem w procesie
eksploatacji.
Pierścień osadczy matrycy zamocowany w korpusie
stanowiącym jego obudowę, składa się z kilku, co
najmniej z dwóch pieścieni (3),' mających taką samą
zbieżność powierzchni wewnętrznych stożka i różną,
kolejno stopniową, średnicę wewnętrzną. Natomiast
korpus (2) ma stopiowany otwór, gdzie ilość stopni
(10) odpowiada ilości znajdujących się tam pierścieni

Instytut Technologii Drewna, Poznań, Polsk a (Włodzimierz Kawka, Henryk Ingielewicz, Zbigniew Piotrowski).

P.245280 T

21.12.1983

Maszyna formująca do wstęg włóknistych
Celem wynalazku ies(t opracowanie konstrukcji maszyny formującej do grubych wstęg włóknistych o
zmniejszonej długości.
W maszynie według wynalazku zastosowany jest
zespół wylewowy, składający się z wyrównywacza
strumienia (1), kanału dyspersyjnego (2) o cyklicznie
zmiennej powierzchni przepływu oraz z kanału wypływowego (3). Ponadto od wewnętrznej strony sita
dociskowego (7) maszyna ma dodatkowy zespół skrobaka odwadniającego, składający się z płozy dociskowej (?) sprzężonej z komorą ssącą (9), gdzie płoza
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dociskowa (8) profilem dostosowana jest do biegu
sita. Pomiędzy sito formujące (4) a powierzchnie trące
komór ssących (15) i (16) i płyty perforowanej (11)
wprowadzone jest sito podkładowe (6). (3 zastrzeżenia)

B41J

F. 241338

01.04.1983

Kazimierz Jarosiński, Warszawa, Polska (Kazimierz
Jarosiński).
Urządzenie do ręcznego pisania dla niewidomych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia umożliwiającego niewidomym pisanie normalnym alfabetem.
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do ręcznego pisania dla niewidomych, które składa się z płyty
(1) o obrysie prostokąta ograniczonej wzdłuż dłuższych boków dwoma poślizgowymi listwami (6) i wyposażonej od dołu w cztery nogi (7), połączonego z
nią od góry za pomocą dwu obejm (14) wałka (2),
składającego się z cienkościennei twardej rurki (8),
z nałożonej na nią miękkiej rurki (9) o większej średnicy, pokrętła (10) zamocowanego w twardej rurce
(8) i wyposażonego w wyfrezowane zęby (11) współpracującego z zapadkową sprężyną (12) zamocowaną
od spodu płyty (1), z obejmującej płytę (1) od góry
wygięciami (19) o kształcie blokowej litery ,,C" listwy
(3) i analogicznie połączonej z płytą (1) i rozłącznie
z nią mocowaną dociskowym pokrętłem (16) prowadnicy (4), będącej prostokątną płytką mającą górną
część wygiętą pionowo do góry i tworzącą występ
(15) oraz z wózka (5), stanowiącego kwadratową płytkę, której górna część wygięta jesjt w kształcie blokowej litery „U" tworząc od góry próg (22) wyposażony od dołu w kanał (17) nałożony przesuwnie na
występ (15) prowadnicy (4), a ponadto wyposażoną
w występ (18) wchodzący na płycie (1) pod listwę
(3) oraz z prawej strony w skierowaną do górv wygiętą krawędź (20), przy czym kąt między po-vierzchnia płytki wózka (5) a progiem (22) wypełniony
jest ćwierćwałkiem (21), a całość wózika (5) wykle.iona
jest od gór v i dołu miękkim materiałem tapicerskim
lùb plastikowym.
(1 zastrzeżenie)

wyposażona w dach miałaby możliwość rozładunku
mechanicznego przez przechył nadwozia na boki i do
tyłu.
Nadwozie charakteryzuje się tym, że do przodu
i tyłu fabrycznej skrzyni samochodu wywrotki przyspawane są nadbudówki wykonane z poziomych, pionowych i ukośnych kształtowników, połączone podłużnymi belkami (8), do których przy końcach przymocowane są wsporniki (9) z dolnym sworzniem (10),
na którym zawieszona jest obrotowo rama (14) górnego boku i z górnym sworzniem (11), na którym
zawieszona jest obrotowo ram a dachu. Do górnych
boków przymocowane są obrotowo ramiona zakończone uskokami, a do wewnętrznej ściany przedniej nadbudówki przymocowane są zaczepy współpracujące z
uskokami. Do środkowego, poziomego kształtownika
przedniej nadbudówki przymocowane są cylindry (19)
.Siłownika hydrauliozinego, których tłjoazysika (20) połączone są ramami dachu. Do górnego, poziomego
kształtownika
przymocowane są końc e spiralnych
sprężyn, których końce przymocowane są do ram
da-hu. Wierzchołek wsporników (9) jest ostro ścięty
tworząc skos (12) będący ogranicznikiem obrotu dachu.
(3 zastrzeżenia)

B61B
B61H

P. 241364

29.03.1983

Kopalnia Węgla Kamiennego „Czerwona Gwardia",
Czeladź, Polska (Zdzisław Puchała, Władysław Tylec,
Antoni Jurkiewicz, Stanisław Knapik, Janusz Drewniak, Mieczysław Nasiek, Romuald Paszyn, Edward
Waksmańiski, Czesław Bernaoki, Ireneusz Gnacik).

B60P

P.244916 T

05.12.1983

Motoryzacyjna Spółdzielnia Pracy „Pozmot", Poznań, Polslca (Marian Dondajewski, Kazimierz Slęzak,
Marian Tarach).
Nadwozie samochodu ciężarowego wywrotki
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji nadwozia samochodu ciężarowego wywrotki, która będąc
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Urządzenie hamulcowe szynowej kolejki wiszącej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia,
wymiarów i ciężaru oraz uproszczenia konstrukcji
wózka hamulcowego szynowej kolejki wiszącej.
Urządzenie hamulcowe według wynalazku charakteryzuje się tym, że w korpusie (1) umieszczone są
obrotowo dwie krzywki (2) dociskane do środmika (8)
toru jezdnego za pomocą sprężyn (12). Ramiona krzywek (2) połączone są napinającymi linkami (3) z ramionami (5) łącznika (4), który jest sprzężony wahliwie
popnzez zaczep (6) z pierwszym wózkiem nośnym
zestawu transportowego. W dnie korpusu (1) zamocowane są wahliwie na wspólnej osi odbojniki (18)
poruszane za pomocą drążka (19).
(1 zastrzeżenie)

B61D

P. 246361

Pierwszeństwo: 04.03.1983

-
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Crórme urządzenie zaczepowe ma mechanizm bloku
jący złożony ze sworznia (13) sterowanego prętem (24)
i linką (25) połączoną iz dźwignią zaimocowainą do
ścianki raimy tylnego okna kabiny. Sworzeń (13) ma
gniazdo (14) w którym umieszczony jest ruchomo kie
lich (15) dociskany sprężyną (16) i tulejka zamyka
jąca (17) oraz ma otwór (18) z kulką (19). Paszcza (4)
haka (2) ma tulejkę górną (11) z wybraniem (12) i po
krywę (20) z wybraniem (21). Między czołem sworznia
(13) a pokrywą (20) znaijduje się sprężyna (22) ze
wstępnym naciskiem. Czop (3) haka (2) jest osadzony
w otworze (5) ścianki czołowej wspornika (1) zaopa
trzonym, w wybranie (6) z kulką (8) o kształcie umoż
liwiającym częściowy obrót haka (2).
(9 zastrzeżeń)

23.02.1984

RFN (nr P 3307686.3)

Waggon Union. GmbH, Siegen, Republika Federalna
Niemiec.
Klapa wyładowcza
dla kolejowych wagonów samowyładowczych
z dnem siodłowym
Celem wynadaizku jest opracowanie Mapy zapewniającej szczelne zamknięcie nawet przy jej niedokładnym wykonaniu i odchyłkach wymiarowych wystejpujajcych w czasie eksploatacji.
Klapa wyładowcza dla kolejowych wagonów samowyładowczych z dnem isiodłowym przegubowo przytwierdzona za pomocą przegubów ziawiaisowych n a
swym górnym wzdłużnym brzegu do skrzyni wagonu,
w odległości od jej dolnego brzegu ma dźwigar
wzdłużny (7) o przekroju zwężającym się w kierunku
ku dołowi, przy czym Iklapa wyładowcza (1) i/lub
dźwigar wzdłużny (7) są wykonane jako elastyczne
uszczelnienie (8) progu w obrębie ich przylegania do
dolnego końca dna siodłowego wagonu. Klapa wyładowcza (1) ma przy tym na całej swej długości, w
okolicy uszczelnienia progu, wyistęp wystający w kieruinku dna siodłowego (4) wagonu.
(3 zastrzeżenia)

B65B

P.241378

07.04.1983

Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena", Jarkowice,
Polska (Andrzej Jagiełło, Teodor Krawczyik).
Dozownik do pojemników z tworzyw sztucznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie płynnego dokowania płynów, zawiesin i past bez konieczności całkowitego odkręcania nakTęjtflci z dozownika.
Dozownik składa się z wtrytskiwacza (2) wykonanego w postaci jednolitej wyipraski i nakrętki, która
ma w swej górnej części w osi pionowej otwór (4),
do łatorego pasowany jest cylindryczny trzpień (5)
wtryskiwacza (2) w ten sposób, że w pozycji zamkniętej dozownika (1) końcówka trzpienia (5) blokuje
otwór (4) nakrętki (3). Nakrętka (3) połączona jest
z wtryiski/waczema (2) ruchomo, a umieszczony na jej
wewnętrznym obwodzie występ (7) ogranicza ruch
nakrętki względem wtryskiwacza (2). W zależności
od kierunku obrotu nakrętki dozownik (1) jest zablotoowamy lub odblokowany.
(2 zastrzeżenia)

B62D
A01B

P. 243971 T

30.09.1983

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „Ursus", Warszawa, Polska (Stanisław Tlachá).
Górne urządzenie zaczepowe,
zwłaszcza ciągników rolniczych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji górnego urządzenia zaczepowego sterowanego z kabiny kierowcy.
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B65D
A61J

P.246260

Pierwszeństwo: 17.02.1983

17.02.1984

- RFN (nr P. 3305365.0)

Fxesenius AG, Bad-Homburg, Repuíblilka Federalna
Niemiec (Reinhold Herbert).
Torebka do przechowywania cieczy,
zwłaszcza dla celów medycznych
Celeni wynalazku jest opracowanie (taniej torebki
nie reagującej z zawartością i nadającej się do sterylizacji w temperaturze co najmniej 1OO°C.
Torebka do przechowywania, zwłaszcza dla celów
medycznych do magazynowania krwi lub roztworów
infuzyjńych wykonana jest z polimerów termoplastyczmych i zawiera odcinek rurowy (20, 22) lub wstawkę o stałym kształcie, które otoczone są warstwą łączącą (19) wykonaną z. kopolimeru olefiny i octanu
winylu lub poliuretanu.
Odcinek rurowy (20, 22) lub wstawka są wykonane
z twardego polichlorku winylu, polipropylenu, poliamidu, ipoliwęglainu, poliestru, poliakrylu, lateksu ich
kopolimeru lub ich koipoliimeru zawierającego styren.
(19 zastrzeżeń)

wagonów kolejowych z materiałów sypkich zamocowany do ruchomego pomostu rozładowarki 'wagonów
okraczającej wagon i poruszającej się po torze szynowym.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowaniatakiej konstrukcji przenośnika, która zabezpiecza wagony przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zapewnia dokładne wybranie materiału z wagonu.
Przenośnik charakteryzuje isię tym, że rama (1)
przenośnika sprzężona jest dwoma przegubami (4)
z ruchomym pomostem (2) rozładowania (3), ponadto
przenośnik wyposażony jest w mechanizm stabilizująco-przeciążeniowy (M) współpracujący z dwoma,
dźwigniami (14), krzywką (18) i wyłącznikiem krańcowym (19), oraz ma dźwigniowy, samonastawny mechanizm czyszczący (11).
(3 zastrzeżenia)

B65G

P.241270

28.03.1983

Zakład Produkcyjno-Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa, Tczew, Polska (Janusz Rejewski, Leszek
Mieszkadiski, Zbigniew Gniewkowski, Alojzy Gawroński, Gerard Medką, Józef Ziółkowski, Antoni Kłębieko, Jarzy WwrtJkowiski).
Przenośnik pneumatyczny
Przedmiotem wynalazku jest przenośnik do transportu pneumatycznego drobnoziarnistych materiałów
sypkich, zwłaszcza talkie h jak ziarno zbóż i temu podobnych.
Przenośnik składa się z wentylatora promieniowego
(1), cyklonowej komory .separacyjnej (2), śluzy bębnowej (3)' i grawitacyjnego kosza zasypowego (4), połączonych rurociągami: issawnym (5), bocznikowym (6)
i tłocznym (7). W .rurociąg bocznikowy (6) wbudowany
jest rozdzielacz powietrza (8) z dwujpołożemiowyni zaworem przełączającym (9), łączącym komorę separacyjną (2) z wentylatorem (1) albo z koszem zasypowym (4). Całość stanowi konstrukcję bezramową,.
opartą na dwóch kołach (10), co ułatwia przemieszczanie przenośnika.
Przenośnilk według wynalazku jest urządzeniem uniwersalnym. Zastosowanie komory separacyjnej i kosza zasypowego oraz rozdzielacza powietrza umożliwia
pracę przenośnika jako ssąco-tłoczącego lub jako tłoczącego.
(1 zastrzeżenie)

B65G

P.241225

28.03.1983

Biuro Projekjtowo-Konstrukcyjne Mechanizacji Budownictwa „ZREMB", w Warszawie, Oddział w Częstochowie, Częstochowa, Polska (Eugeniusz Jeziorski).
Przenośnik czerpakowy
Przedmiotem wynalazku jest przenośnilk czerpakowy bliźniaczy, stosowany do rozładunku odkrytych

B65G

P.241272

28.03.1983

Zakład Produkcyjno-Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa, Tczew, Polska (Janusz Rejewski, Leszek
Mieszkaiski, Zbigniew Gniewkowisiki, Alojzy Gawroński, Gerard Medka, Józef Ziółkowski, Antoni Kłębieko, Jerzy Wutkowiskd).

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

1»

Zwrotnica strumienia

Ślimakowa głowica dozująca

Przedmiotem wynalazku jest zwrotnica strumienia
służąca do zmiany trasy przepływu materiałów sypkich, transportowanych pneumatycznie i grawitacyjnie.
Zwrotnica ma obrotowy, wygięty łącznik rurowy (5)
z przesuwną końcówką (6). Za pomocą sprężyny walcowej (7) końcówka (6) jest dociskana do jednego z
gniazd (8) umieszczonych w wiedogniazdowej głowicy
(Z), połączonej z podstawą (1). Końcówka (6) uszczelniana jest w gniazdach (8) za pomocą uszczelnienia
labiryntowego (9).
Zwrotnica według wynalazku umożliwia łączenie
rurociągu dolotowego z wieloma rurociągami odlotowymi, a przez to - kierowanie transportowanego materiału do wielu punktów. Charakteryzuje się ona
pewnością działania i całkowitą szczelnością.
(3 zastrzeżenia)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostej konstrukcji dozownika umożliwiającego precyzyjne dozowanie materiałów sypkich w zautomatyzowanych liniach technologicznych.
Głowica ma mechanizm napędowy, w którym jest
przekładnda cierna składająca się z tarczy napędzanej
(6) i rolki napędzanej (7) osadzonej na wałku (10)
ślimaka (3). Wałek (10) połączony jest za pomocą łącznika obrotowego (13) z siłownikiem (8), który na sygnał z układu pomiairowego (9) powoduje przesunięcie
rolki napędzanej (7) i równocześnie zmianę prędkości
obrotowej ślimaka (3).
(1 zastrzeżenie)

P.241413

B65G

07.04.1983

Zgłoszenie dodatkowe do patentu n/r 108765
Biuro Projektów Przemysłu Lekkiego „Bedete",
Łódź, Polska (Jerzy Zaal, Stanisław Grzegorczyk, Piotr
Zych, Andrzej Pietras).
Urządzenie pneumatyczne
do ciągłego opróżniania wielopunktowych źródeł
materiałów sypkich i transportowania ich
do jednego miejsca przeznaczenia
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie udoskonalenia
urządzenia według patentu głównego nr 108765 umożliwiającego łatwe i bezpyłowe oczyszczanie filtrów
workowych z zanieczyiszczeń.
Urządzenie ma w przewodzie (1) transportera pneumatycznego od strony wylotu (5) z cyklonu (4) wmontowaną przepustnicę (10) oraz odgałęźny przewód (11).
Za przepuistnicą (10) do przewodu (1) transportera
włączony jest poprzez śluzę (12) dodatkowy filtr (13)
workowy, którego górny kolektor (14) poprzeiz drugą
przepustnicę (15) połączony jest z odgałęźnym przewodem (11).
(1 zastrzeżenie)

B65G
G01F

P.245040 T

09.12.1983

Akademia Rolnicza, Lublin, Polska (Zdzisław Rotter,
Jan Sobechowicz).

B65G

P.246362

Pierwszeństwo: 04.03.1983

-

23.02.1984

RFN (nr P 3307646.4)

Haüibach und Braun Industrieanlagen, Wuppertal,
Republika Federalna Niemiec (Ernst Braun, Gert

Braun).

Złącze segmentów koryta
do przenośników korytowych,
zwłaszcza do łańcuchowych
przenośników zgrzebłowych
Celem wynalazku jest opracowanie złącza nadającego się do przyjmowania ekstremalnie dużych obciążeń i charakteryzującego się pewnym zamocowaniem
sworzni łączących.

Przedmiotem wynalazku jest złącze segmentów koryta do przenośników korytowych, zwłaszcza łańcuchowych przenośników zgrzebłowych, składające się ze
sworzni łączących, przekrywających obszary styku sąsiadujących ze sobą segmentów koryta, oraz z mocowań sworzni w bocznych ścianach koryta, dostępnych od wewnętrznej strony górnego cięgna, przy
czym sworznie łączące (2) mają zasadniczo prostokątny przekrój, w części środkowej, a na końcach
zgxiubienia tworzące łby (6) i są wkładane w mocowania (4) sworzni rozszerzeniami dla łbów (6) na
końcach i w nich zabezpieczane. Łlby (6) sworzni mają kołnierz podporowy, a iroaszerzenia każdego mocowania isworzni mają odpowiednie powierzchnie podporowe (9). Szczelina wejściowa mocowania (4) sworzni ma iszerokość mniejszą nóż iszerszy bok środkowej
części sworznia, a większą niż jego węższy bok, tak,
że sworzeń łączący włożony w mocowanie (4) po obróceniu, aż do położenia szerszego boku (8) poprzecznie wzglądem węższej szczeliny wejściowej jest zabezpieczony.
(7 zastrzeżeń)
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B65H

P. 241235

28.03.1983

Zabrzańskie Zakłady Naprawcze Przemyisłu Węglowego, Zabrze, Polska (Jan Paluch, Stefan Wigliński).
Nawijarka drutu
Nawijarka jest przeznaczona do przewijania drutu
zwłaszcza 'Spawalniczego, z kręgów na szpule spawalnicze.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
utrzymania w czasie całego cyttdu przewijania drutu
stałej, liniowej prędkości nawijania na szpulę.
Narwijarka jest wyposażona w ro-llkę pośrednią (1)
oraz mechanizm różnicowy (2). Rolka (1) jest napędzana bezpośrednio z silnika elektrycznego (3) i jest
(Sprzężona poprzez przekładnie stożkowe (6) i mechanizm różnicowy (2) ze szpulą nawojową (4) i krzywką
ffozprowadzającą (5).
(1 zastrzeżenie)

B65H
B66F

P. 241398

08.04.1983

B66C

P.241215

25.03.198a

Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Górniczych,
Katowice, Polsk a (Stefan Siwy, Krzysztof Klyta, Stefan Cieśla, Antoni Wawoczny).
Układ sterowania do samoczynnego podnoszenia
i przesuwania ciężkich obiektów
Przedmiotem wynalazku jest układ sterowania do
samoczynnego podnoszenia i przesuwania ciężkich
obiektów, zwłaszcza z wysokimi asymetrycznie usytuowanymi częściami budowli.
Układ sterowani a zawiera blok sterowania (1) połączony równolegle z zespołem hydrauliki (2) podnoszenia toru lewego i silnikiem (7) pompy olejowej (7'),
zespołem hydrauliki (3) podnoszenia toru prawego
i silnikiem (8) pompy olejowej (8') oraz z zespołem
hydrauliki (4) przesuwania toru lewego i zespołem
hydrauliki (5) przesuwania toru prawego. Blok sterowania (1) jest połączony t czujnikami ciśnienia (12,
13)" hydrauliki podnoszenia pionowego toru lewego
i prawego, z czujnikami ciśnienia (28, 29) hydrauliki
przesuwania poziomego toru lewego i prawego oraz
z wyłącznikami krańcowymi (14, 15) toru lewego
i prawego. Blok sterowania (1) jest połączony z blokiem sterowania ręcznego (6).
Układ umożliwia samoczynne podnoszenie i opuszczanie obiektu za pomocą dźwigników hydraulicznych
oraz utrzymywani^ obiektu w pionie z, automatycznym wyrównywaniem przechyłów. Ponadto, układ
pozwala na samoczynne przesuwanie obiektu z zadaną
prędkością z automatycznym wyrównywaniem prędkości posuwu obiektu Po torach jezdnych, zapobiegając tzw. ukosowania przesuwanego obiektu. Układ
znaj du ie zastosowanie do podnoszenia i przesuwania
obiektów o dużych rozmiarach i masie, zwłaszcza
górniczych wież szybowych.
(3 zastrzeżenia)

Wolbromskie Zakłady Przemysłu Gumowego ,Stomil", Wolbrom, Polska (Ryszard Osuch, Władysław
Banyś, Bogdan Glanowski, Henryk Papaj, Kazimierz
Kur, Andrzej Perek).
Wózek transportowo-zwijający
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie bezpiecznego i
nie wymagającego wysiłku pracownika zdejmowania
szpul z wrzecion zwijaków wspornikowych.
Istota rozwiązania polega na wyposażeniu wózka
w korpus (4), w którym ułożyskowane jest wrzeciono
(5) z obsadą (7), w której ułożyskowana jest śruba
pociągowa (8) z pokrętłem (9), przy (rym śruba pociągowa (8) na drugim końcu ma osadzoną nakrętkę
(11), prowadzoną w prowadnikach ślizgowych (10),
mającą czołowe zaczepy (12) z sworzniami (13), cięgnami (14), sworzniami (15) i dźwigniami (16) osadzonymi przegubowo na sworzniach (18), połączonymi
-przegubowo przez sworznie (23) z drążkami wsporczymi (22), przy czym drążki wsporcze (22) połączone są
przegubowo przez sworznie (29) z dźwigniami (28)
osadzonymi wahliwie na sworzniach (27) wsporników
(26).
(1 zastrzeżenie)

B66C

P.241241

29.03.1983

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, Kobył"
ka, Polska (Tadeusz Gwiazdowicz, Eugeniusz Rytel,
Wiesław Mikołajewski, Zbigniew Tulwin).
Wysięgnik teleskopowy, wieloczłonowy
Celem wynalazku jest opracowanie wysięgnika teleskopowego charakteryzującego się możliwością pełnego przeglądu liny przy wysunięciu członów.
Istota rozwiązania według wynalazku polega na
tym, że w przedniej części członu wysuwnego zamocowane są po dwa z każdei strony krążki linowe
(2, 3 i 4, 5), korzystnie odchylone od ścianki bocznej
wysięgnika i umieszczone jeden nad drugim, natomiast w członie zewnętrznym w stosunku do członu
wysuwnego zamocowane są dwa krążki linowe (7 i 8),
a w tylnej części członu zewnętrznego w stosunku do
członu wysuwnego zamocowane są dwa krążki linowe
H0 i 11), przy czym końce liny, przewiniętej przez
krążki linowe (2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 i 11) zamocowane są
z boł-u członu podstawowego, zewnętrznego.
(1 zastrzeżenie)
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B66F

P. 241269

28.03.1983

Ośrodek - Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy
Urządzeń Chemicznych „CEBEA", Kraków, Polska
(Janusz Micor, Jerzy Pasieka, Ryszard Surówka).
Kolumna podnośnika śrubowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
kolumny podnośnika śrubowego łatwej w obsłudze
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konserwacyjno-remontowej, a głównie umożliwiającej
szybką i nieskomplikowaną wymianą śruby pociągowej.
Kolumna podnośnika śrubowego składająca się ze
słupa nośnego z prowadnicami dla wózka osadzonego
za pomocą nakrętki na pionowei śrubie pociągowej,
ułożyskowanej na obydwu końcach, ma śrubę pociągową (1) w postaci dwu odcinków połączonych sztywnym sprzęgłem (9), przy czym ułożyskowanie śruby:
górne (3) i dolne (4) jest mocowane rozłącznie do
poziomych płyt wspornych stanowiących integralną
część słupa nośnego. Prowadnice (5) wózka (2) są
połączone rozłącznie ze słupem nośnym (6).
(4 zastrzeżenia)

Dział C
CHEMIA I METALURGIA
C01B
P.244868 T
30.11.1983
B01J
Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska (Elżbieta
Stobiecka).
Sposób wytwarzania syntetycznego zeolitu
typu ZSM-5
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania zeolitu typu ZSM-5 mającego własności ,sit molekularnych, o charakterystycznym widmie rentgenowskim
i stosunku molowym SÍO2/AI2O3 = 5 - 1 0 0 .
Sposób według wynalazku polega na reakcji związków krzemu, glinu i metali alkalicznych w obecności
etylenodwuaminy,
przy czym stosunek molowy
H2O/OH" wynosi od 200 do 500, a reakcję syntezy
prowadzi się z powstałego hydrożelu w temperaturze
od 50°C do 300°C, przez okres od 1 do 14 dni.
(5 zastrzeżeń)
C01B

P.244899 T

02.12.1983

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polską (Bronisław Buczek, Ryszard
Bziubalski, Jerzy Klinik).
Formowany węgiel aktywnv
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie spreparowania
węgla aktywnego charakteryzującego się zwiększonrozwinięciem powierzchni oraz zmniejszonym spadkiem ciśnienia przepływającego przez jego warstwę
płynu.
Formowany węgiel aktywny ma kształt walcowy
lub zbliżony do walcowego i ma otwór dowolnego
kształtu wzdłuż osi obrotu, przy czym stosunek pola
poprzecznego przekroju otworu do pola poprzecznego
walca wynosi 1:10 - 1:100.
(1 zastrzeżenie)

C01B

P.244900 T

02.12.1983

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Bronisław Buczek).
Sposób uszlachetniania węgla aktywnego
Sposób uszlachetniania węgla aktywnego polega nq
tym, że węgiel aktywny o uziarndeniu 1-10 mm poddaje się procesowi ścierania w warstawie fonntannowej lub fluidalne], przy czym ścieranie prowadzi się
do momentu usunięcia z powierzchni ziarn węgla
aktywnego 5-25% wagowych materiału w postaci pyłu.
(1 zastrzeżenie)

C01F

P. 241352

05.04.1983

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska
(Henryk Koneczny, Maria Mielczarek).
Sposób wytwarzania węglanu wapniowego
w postaci kalcytu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
technologii wytwarzania węglanu wapniowego w postrci (kalcytu o dużym stotpniu czystośdi i jednorodności kryształów, przeznaczonego zwłaszcza dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.
Sposób według wynalazku polega na tym, że klarowny roztwór o temperaturze 15-30°C, zawierający
0,5-13% wagowych wodorotlenku wapniowego i
3-40% wagowych sacharozy, korzystnie poniżej 18%
wagowych, poddaje się w temperaturze 20-90°C
karbonizacji, a otrzymany produkt oddziela od ługu
macierzystego w znany sposób, a nastanie suszy,
przy czym klarowny roztwór wodorotlenku wapniowego i sacharozy otrzymuje się w wyniku działania
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wodnego roztworu sacharozy n a wapno palone lub
gaszone, a jako sacharozę stosuje się cukier buraczany lub trzcinowy i/lub sok rzadki albo gęsty
kierowany do aparatów wyparnych w jego produkcji.
(4 zastrzeżenia)
C02F

P.241230

28.03.1983

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Wrocław, Polska {Stanisław Gdula, Zenon Więckowski).
Sposób mieszania i natleniania ścieków i urządzenie
do mieszania i natleniania ścieków
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
technologii procesu, w iktórej zostaje zwiększony
stopień wykorzystania tlenu oraz zwiększona intensywność mieszania w całei komorze, zwłaszcza w strefie przydennej.
Zgodnie z wynalazkiem do zbiornika wprowadza
się ścieki, którym nadaje się zmienne prędkości przepływu kolejno od (Vi) do (V4) oraz zmienia się kierunki przepływu ścieków z poziomego na ukośny,
następnie na pionowy lub prawie pionowy, a z pionowego z powrotem na ukośny i dalej na poziomy.
Urządzenie realizujące sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, że zbiornik (1) zawiera dwie
przegrody dolną (2) i górną (3) ustawione poprzecznie
do kierunku przepływu ścieków.
Ściany przegród (2), (3) 'tworzą sztolnię dopływową
(4), szyb (5), oraz dyfuzor odpływowy (6). W szybie
(5) są umieszczone ścianki kierujące (7) i (8) a pod
dnem szybu (5) napowietrzacz denny (9). (5 zastrzeżeń)

C02F

F.241346

01.04.1983

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 234902
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia" i Zakłady Chemiczne „Blachownia", Kędzierzym-Koźle, Polska (Maciej Kiedlik, Józef Kolt, Jerzy Czyż, Jerzy Mróz, Eugeniusz Zając, Antoni KoreJc, Antoni Płosząj, Józef Gowin, Anna Rzodeczko).
Sposób wydzielania fenolu z wody
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwiększenie skuteczności wydzielania fenolu z wody.
Sposób wydzielania fenolu z wody przez ekstrakcję
pxzy zastosowaniu jako ekstrahenta frakcji produktów ubocznych z procesu wytwarzania bisfenolu A,
zawierającej między innym 0,1-60% wagowych
p-izopropenylofenolu, 0,1-30% wagowych 1,3, 3-trójmetylo-6-hydroksy-indenu-l,
0,1-35%
wagowych
związku Dianina, 2-45% wagowych dimerów p-izopropenylofenolu, 0,1-60% wagowych trisfenoli oraz
0,1-98% wagowych bisfenolu A i jego izomerów,
a emulsję utworzoną z wodnego roztworu fenolu
i wspomnianej wyżej frakcji kontaktuje się ewentualnie z kationitem typu sulfonowanego kopolimeru
styrenu z dwuwinylobenzenem, charakteryzuje się
tym, że .proces ekstrakcji prowadzi się w aparacie
ekstrakcyjnym, korzystnie typu kolumny, utrzymując
zmienny rozkład temperatur, przy czym w dolnej
części aparatu, w strefie odstawiania ' ekstraktu,
utrzymuje się temperaturę w zakresie 105-180°C,
a w górnej części aparatu w strefie odstawania rafinatu temperatura utrzymywana jest w zakresie
60-100°C.
(1 zastrzeżenie)

C02F

P.244842 T

30.11.1983

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „Techmaprojekt", Warszawa, Polska (Dariusz
Palacz).
C02F

P. 241289

30.03.1983

Instytut Przemysłu Mleczarskiego. Warczawa, Polska (Olgierd Lossman, Jerzy Klepacki, Julian Majkowśki).
Urządzenie do napowietrzania ścieków
Przedmiotem wynalazku iest urządzenie do napowietrzania ścieków w procesach ich oczyszczania.
Może ono być stosowane także do napowietrzania
wód powierzchniowych i innych.
Urządzenie jest zanurzone w zbiorniku (4) ścieków,
dzieląc go na dwie części. Ma ono kształt koryta (1)
którego ściana przednia (3) nie sięga powierzchni
ścieków a ściana tylna (6) wystaje ponad ich powierzchnię. Dno (2) koryta jest podwójne, przez co
powstaje komorp powietrzna, do której jest tłoczone
powietrze. Wewnątrz koryto (1) podzielone jest pionową przegrodą (5) na części: napływową i napowietrzającą. Przegroda (5) wystaje wyżei ponad powierzchnię ścieków aniżeli ściana tylna (6). W części
napływowej górne dno koryta (1) jest pełne, zaś w
części napowietrzającej iest perforowanym sitem
fluidyzacyjnym.
(1 zastrzeżenie)

Odwadniacz osadów
Przedmiotem wynalazku iest odwadniacz osadów
mineralnych i organicznych powstających w procesie
oczyszczania ścieków a zwłaszcza n a małych oczyszczalniach.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania odwadniacza o proste i budowie, cechującego się dużą
skutecznością odwadniania
w stosunkowo krótkim
czasie.
Odwadniacz stanowi zamknięty kontenerowy pojemnik (1) zaopatrzony z zewnątrz w uchylną ścianę
(2) do wyładunku odwodnionego osadu z komory odwadniania osadów (7), w uchwyty (4) do załadunku
na pojazd samochodowy i wyładunku odwadniacza
z pojazdu samochodowego oraz króciec wlotowy (9)
surowego osadu do komory (7) i króciec wylotowy
(12) wody nadosadowej oraz we właz (15) do wprowadza'nia i wymiany 'wkładów filtracyjnych (6), a
wewnątrz zaopatrzony w przegrodę filtracyjną składającą się z konstrukcji wsporczej (5) oraz wkładów
filtracyjnych (6) rozdzielających komorę odwadniania
osadów (7) od komory wody nadosadowej (11).
(1 zastrzeżenie)
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C04B

P.241393

06.04.1983

Dolnośląskie Zakłady Magnezytowe, Świdnica, Polska (Michał Eisner, Wacław Szymborski, Karol Eisner,
Erwin Twardzik).
Sposób budowy trzonów w piecach przemysłowych
metalurgii kolorowej i wyroby do stosowania
tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
trzonów pieców odpornych na długotrwałe działanie
czynników erozyjnych, a szczególnie korozyjnych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że warstwę pracującą i/lub warstwę znajdującą się bezpośrednio pod nią zabudowuje się wyrobami magnezytowymi i/lub magnezytowo-chromitowymi i/lub
chromitowo-magnezyitowymi zawierającymi w swoim
składzie węgiel tak, aby pozostałość węgla w wyrobie
po skoksowaniu wynosiła minimum 0,5% wagowych,
przy czym wyroby w pierwszei i/lub drugiej warsitwie mogą posiadać tak zwany wpust - wypust uszczelniający trzon, zaś w przypadku łączenia wyrobów
zaprawą należy stosować zaprawę magnezytowo-chromitową o zawartości Cr2O3 + AI2O3 minimum 8%,
SÍO2 maksimum 3% oraz uziarnieniu 0 do 0,05 mm.
Po wymurowaniu na trzon wprowadza się materiał
uszczelniający w postaci żużla redukującego, a z nim
lub uprzednio dowolną substancję węglonośną.
Wyroby według wynalazku zawierają: od 20 .do
100% wagowych syntetycznego klinkieru magnezytowo-chromitowego, od 0 do 10% wagowch rudy chromitowej. cd 0 do 80% klinkieru magnezytowego oraz
węgiel tak, że jego pozostałość po skoksowaniu wynosi powyżej 0,5% wagowych.
(2 zastrzeżenia)

C04B

P.244854 T

01.12.1983

Buro Projektowo-Technologiczne i Dostaw Inwestycyjnych „Polam-iProjékt", Warszawa, Polaka (Zygmunt Supeł).
Sposób uzdatniania masy ceramicznej ze szkłem do
plastycznego formowania z niej wyrobów
Sposób uzdatniania masy ceramicznej ze szkłem piolega na dodaniu do masy iniewiiefljkich ilości słabej zasady - najilepiej do 5% wod/oriołtlenku glinu, łącznie
z .niewielką ilością soli tej zasady i mocinego kwasu najlepiej do 0,6% siarczanu glinu.
(1 zastrzeżenie)

C04B
Politechnika
wo-Badaiwcze
Polska (Zenon
Staderski, Jan

P.245027 T

08.12.1983

Poznańska, Poznań, Zakłady PomiaroEnergetyki „Energopamiar", Gliwice,
Ignasżaik, Adam Baranawislki, Mirosław
Hycnair, Maria 2aik).

Masa termoizolacyjna do formowania konstrukcyjnych
i przegrodowych elementów ciepłoszczelnych, zwłaszcza
w odlewnictwie, energetyce i budownictwie
Wynalazek rozwiązuje zagadnieniie opracowania masy, ;z której wykonane elementy charakteryzują się
wysoką izolacyjnością cieplną oraz dużą wytrzymałością mechaniczną.
Masa termoizolacyjna według wyinalazku zawierająca osnowę mineralną oraz spoiwo nieorganiczne% przy
czym osnowę stainowią suche hub wilgotne mikrosfery
gHinokrzemáanoiwe naturalne lub/i syntetyczne w postaci cienkościennych mikroikuilek wypełnionych gazami, o średnicy od 20 do 600 yim, natomiast spoiwem
jest szkło wodne sodowe, charakteryzuje się tym, że
zawiera mdkrioisfery o gęstości nasypowej od 300--800
kg/m8, przy czym na 100 części wagowych tych mikrosfer masa zawiera od 10 do 150 części wagowych
szlkła wodnego.
(2 zastrzeżenia)

C05D

23

P.241256

28.03.1983

Politechnika Łódzlka, Łódź, Instytut Warzywnictwa,
Skierniewice, Podsika (Olgierd Nowosielski, Andrzej
Bereśniewioz, Henryik Struszctzyk, Zbigniew Rybie ki,
Tadu&z Skwarski, Stanisław Koch, Zdzisław Bieiaiwski,
Józef Obiój, Krzysztof Kraj«wski).
Sposób wytwarzania nawozów wieloskładnikowych
u przedłużonym działaniu
Sposób wytwarzania nawozów wieloskładnikowych
o przedłużonym działaniu polega na tym, że znany nawóz organiczny i nieorganiczny, zwłaszcza azotowy i potasowy dodaje się w ilości 30-70% wagowych do nośnika polimerowego posiadającego zdolność wiązania
składników nawozowych, korzystnie celulozy, torfu
i węgla brunatnego,. po czym składniki nawozowe,
zwłaszcza aaötowe i potasowe otrzymanej mieszaniny
poddaje się zamykaniu w strukturze mośniika, bądź
wytwarza polimer kontrolujący, szczególnie drogą reakcji chemicznej, .w temperalturze 15-50°C, w czasie
5-180 minuit, a d'o tak otrzyimango nawozu o przedłużonym działaniu wprowadza się pnzy ciągłym mieszaniu, kolejno składnik organiczny, nawóz mineralny
oraz składmilk odkwaszający w ilości 2 - 5 części wagowych skłaidinika organicznego oraz 2,5-3 części wagowych składnika odkwaszającego na 1 część wagową
nawozu mineralnego i po dodaniu wszystkich składników .nawozu, podldaje się go imieszatniu w czasie 10-60
minut, w temperaturze 15-50°C, a następnie przeprowadza w wymaganą formę użytkową. (4 zastrzeżenia)

C07C

P. 241290

31.03.1983

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska
(Lesław Gómialk, Jacdk KwiaitkotwsJri, Zbigniew Weigl,
Zyigmunit Lisicki).
Sposób usuwania związków siarki z naftalenu, frakcji
naftalenowych i metylonaftalenowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie popraiwy stopnia
usunięcia zanieczyszczeń siarkowych z naftalenu i jego frakcji oraz uniknięcia trudnych do utylizacji ścieków poprzez opracowanie sposobu usuwania związków
sianki z naftalenu i jego fraikcji przy pomocy kompleksu fluorku boru z homologami (benzenu lub fenolu.
Sposób według iwynalaziku ,poilega na tym, że w procesie rafinacji naftalenu li jego frakcji jako czynndJk
rafinujący stosuje się kompleks fluorku boru z homologami benzenu o łącznej ilości atomów węgla w cząsteczce od 7 do 10. Kompleks wiprawadlza się w ilości
0,2-3% wagowych w sitosunlku do rafinowanego surowca z dodatkiem 0,2-5 % wagowych wody w stosunku do homolog ów benzenu.
Jako czynnik rafinujący stosuje się taikże komjpileks
fflułorifcu boru ze związkami z szeregu homologicznego
fenolu o łąoznej ilości atomów iwęglla w cząsteczce od
6 do 9. Kompleks wprowadza się w ilości 0,2-3% wagowych w stosunku do rafinowanego surowca.
(4 zastrzeżenia)

C07C

P. 241321

30.03.1983

Politechnika Sląsika im. W. Pstrowisfeiego, Gliwice,
Poilska (Aleksandra BurghardSt, Zdzisław Kuliciki, Jak
Zawadiak). .
Sa>osób utleniania antracenu do antrachinonu kwasem
azotowym
Zagadnieniem podllegającyim rozwiązaniu jest polepszenie homogenizacji mieszaniny realkcyjnej oraz ułatwienie usuinięcia z sunowego antrachinonu kwasu azotoiwego i chlorobemzenu.
Sposób utleniania antracenu kwasem azotowym do
anJtracihinonu w roapusziczaJinilku organiczym polega na
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tym, że utlerJfianie prowadzi się wdbec dodatku zwiąźksa (powierzchiúowo-czy.ninesgo typu allkiloarylos-ulfonianów.
(2 zastrzeżenia)

C07C

P. 245321 T

22.12.1983

Wyższa Szkoła Inżynierska im. K, Pułaskiego, Radom, Polska (Wiktor Lasek, Ewa Magdziarz).
Sposób otrzymywania kwasu adypinowego

C67C

P. 241461

06.04.1983

Włodzimierz Gracowicz. Łódź, Polska (Włodzimierz
Grabawicz).
Sposób wytwarzania kwasu
(2,3-dwumetylofenylo)-antranilowego i jego soli
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu wytwarzania kwasu (2,3-dwuimetylofenylo)-antranilowego i jego soli, praebdegajaoegio szybciej i z większą wydajnością w porównaniu do siposobów znanych.
Sposób wyitwarzania iknvasu (2,3-dłwumetylofenylo)-anitranilawego i jego soda oparty jest na reakcji kondensadji soli sodowej lufo potasowej kwasu o-chloxobenzoesowego z 2,3-diwumetyiloaniiliną, w obecności
miedza metalicznej i jonowej, a zwłaszcza chlortou miedzáawego, po czym techniczny produiklt-ikwas pmzemienda się w sól sadową i oczyszcza dwukrotnie z wodnego roztworu chlonków luc/i wodorotlenków potasowcowyeh, rozpuszcza w etanolu, dodaje kwasu solnego, odsąoza produlkt, lulb sól suszy i krystalizuje z bezwodnego etanolu. Kwas {2,3-diwuimetyloienylo)-antranilowy
i jego sól mają zastosowanie w lecaniatwie.
(3 zastrzeżenia)

C07C

P. 244890 T

01.12.1983

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Wojciech Przybył).
Sposób otrzymywania
2,2'-metylenodi-/6-allilo-p-krezoIu/
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu otrzymywania 2,2'-metylenodi-/6-allilo-p-krezolu/ stosowanego jako reaktywny przeciwutleniacz
do elastomerów.
Sposób otrzymywania 2,2'-metylenodi-/6-allilo-p-krezolu/, polega na tym, że 74 części wagowych
2-allilo-p-ikrezolu poddaje się reakcji z 8-16 częściami wagowymi aldehydu mrówkowego w środowisku
alkalicznym, korzystnie w obecności 21-30 części
wagowych wodorotlenku sodowego lub 29-42 części
wagowych wodorotlenku potasowego, w temperaturze 90-103°C. Następnie zobojętnia się mieszaninę
poreakcyjną roztworem ikwasu solnego lub siarkowego, po czym drogą krystalizacji, korzystnie z
n-heptanu wyodrębnia się 2,2'-metylenodi-/6-allilo-p-krezol).
(1 zastrzeżenie)

C07C

P.245112 T

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu otrzymywania kwasu adypinowego, który zachodzi przy niewielkim zapotrzebowaniu kwasu azotowego, bez widocznego wydzielania się tlenków azotu uciążliwych dla środowiska naturalnego.
Kwas adypinowy według wynalazku otrzymuje się
w ten sposób, że produkt odpadowy pozostający po
odpędzeniu cykloheksanonu i cykloheksanolu oraz
nieprzereagowanego cykloheiksanu z produktów utleniania tlenem powietrza cykloheksanu utlenia się tlenem powietrza w kwaśnym środowisku kwasu azotowego, przy czym stężenie kwasu azotowego w mieszaninie reakcyjnej wynosi od 5 do 30% wagowych,
a cały proces prowadzi się w podwyższonej temperaturze od 40C° do 100°C.
(2 zastrzeżenia)

C07D

P. 239765 T

23.12.1982

Akademia Medyczna w Lublinie, Lublin, Polska
(Tadeusz Tkaczyński, Danuta Tkaczyńska, Halina
Kiełczewska, Janusz Stefańczyk, Zdzisław Kleinrok,
Iwona Zebrowska-Łupina, Małgorzata Stelmasiaik,
Grażyna Ossowska).
Sposób otrzymywania nowych pochodnych
5-fenyloimidazoliny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu otrzymywania nowych pochodnych 5-fenylo-imidazoliny, wykazujących działania na ośrodkowy
układ nerwowy.

14.12.1983

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław, Polska (Romuald Bogoczek, Joanna Surowiec).
Sposób wydzielania kwasu galusowego
z produktu hydrolizy kwasów
3,5-dwuhalogeno-4-hydroksybenzoesowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu wydzielania ikwasu galusowego w postaci
krystalicznej z roztworu wodnego otrzymanego w wyniku zasadowej hydrolizy kwasów 3,5-dwuhalogeno-4-hydroksybenzoesowych.
Sposób według wynalazku polega na bezpośredniej
ekstrakcji roztworu pohydrolitycznego ketonami, estrami lub sorbentami wielkocząsteczkowymi bądź po
odparowaniu wody, ekstrakcji niższymi alkoholami
alifatycznymi i ewentualnej rekrystalizacji z wody
odmiany ß kwasu galusowego. W celu otrzymania odmiany «, dodatkowo ogrzewa się wyjściowy roztwór
pohydrolityczny lub wydzieloną odmianę z mocnymi
kwasami.
(1 zastrzeżenie)

Sposób otrzymywania nowych pochodnych 5-fenyloimidazoliny o wzorze ogólnym I, w 'którym R ozna
cza atom wodoru, atom chlorowca, grupę alkilową,
alkoksylową, lufo trifluorometylową, R' oznacza gru
pę alkilową, aryloalkilową luib dialkiloaminoallęilenową, a R" oznacza grupę alkilową polega na reakcji
katalitycznego wodorowania pochodnych acylowych
nitryli kwasów a-aminoalifatycznych o wzorze ogól
nym II, w którym symbole R, R' i R" mają wyżej
podane znaczenie. Proces prowadzi się w środowisku
rozpuszczalnika organicznego, w obecności aiktywnego
katalizatora, korzystnie niklu Raney'a w temperatu
rze 50-180°C. Powstały produkt wyodrębnia się przez
destylacie pod zmniejszonym ciśnieniem, po uprzednim
luisunięciiu -katalizatora i oddestylowaniu rozpuszczalni
ka.
(1 zastrzeżenie)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
C07D

P. 240269

T

24.01.1983

Uniwersytet Łódzki Instytut Chemii, Łódź, Polska
(Witold Hahn, Alicja Sokokrwska, Bogdan Rybczyński).
Sposób otrzymywania nowych pochodnych
2,3-dihydro-lH-cyklopenta/b/ chinoliny
Wynalazek Tozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu otrzymywania nowych (pochodnych 2,3-dihydro-lH-cyklopenta / b / chinoliny, wykazujących właściwości charakterystyczne dla leków przeciwdepresyjnych o działaniu przeciwserotoninowym.
Sposób otrzymywania nowych pochodnych 2,3-dihydro-lH-cyklopenta / b / chinoliny o ogólnym wzorze
przedstawionym na rysunku, w którym Y oznacza
resztę piper yd yny lub pirolidyny polega na reakcji
związku zawierającego
aktywny atom wodoru w
pierścieniu cyklopentenowym z drugonzędową aminą
heterocykliczną.
Jako związek zawierający aktywny atom wodoru
w pierścieniu cyklopentenowym stosuje się 2,3-dihydro-lH-cyklopenta / b / chinolinę.
(1 zastrzeżenie)
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[3,2,l]okt-3-y.lidemo/-metylową ailbo girupę endo- lub
egzo-ZS-imetylo-S-aza-bicyklo-tf,^!] okt-3-yio/-onetyłową, oraz ich soli addycyjnych z nieorganicznymi lub
organicznymi kwasami polega na poddaniu dLbenzodiazepinanów o wzorce ogólnym 2, w którym Ri ma
wyżej ipodaine znaczenie, acylowaniu pochodnymi k w a sów o wzorze ogólnym 3, w którym R ma /wyżej p o dane znaczenie, a Z oznacza griupę łatwo ulegającą
eliminacji, w obojętnym rozpuszczalniku, w itemperaturze -25-^-+130°C i ewentualnie rozdzieleniu racematu i/ikttb przeprowadzeniu w sól z nieorganicznym
lub organicznym kwasem.
Nowe związki wykazują działanie ochronne żołądka np. hamują tworzenie się wrzodów żołądka.
(4 zastrzeżenia)

C07D
A01N

P. 240481

08.02.1983

Pierwszeństwo: 09.02.1982 - W. Brytania
(nr 82.03636)
13.09.1982 - W. Brytania
(nir 82.26006)
Sandoz Aktiengesellschaft, Bazylea, Szwajcaria.
Środek chwastobójczy i sposób wytwarzania
nowych pochodnych chloroacetamidu

C07D

P. 240437

04.02.1983

Pierwszeństwo: 06.02.1982 r. - RFN (nr P-3204157.8)
Dr. Karl Thomae GmbH, Biberach (Riss, Republika
Federalna Niemiec).
Sposób wytwarzania nowych
podstawionych dibenzodiazepinonów
Sposób wytwarzania nowych, podstawowych dibenzodiazepŁnonów o wzor,ze ogólnym 1, w którym Ri
oznacza atom wodoru lub chloru, a R oznacza ewentualnie podstawioną w heterocyklicznym pierścieniu
przez jedną lub dwie dalsza grupy metylowe grupę
/l-metylo-4-piperydynylo/-metylową, /l-metylo-1,2,5,6,-tetrahydro-4-pirydynylo/-metylową, l-metylo-1,2,5,6,tetrahydro-4Hpiryd;"nyloiwą, /l-mötylo-4-pipery-dynylideno metylową, /2,3-idehydro-8-meitylo-8-azaHbicyiklo
[3,2,l]-okt-3-ylo/-metylową,
/S-metylo-S-aza-bicyklo

Środek chwastobójczy zawiera rozcieńczalnik dopuszczalny w środkach chwastobójczych' oraz jako
substancję czynną - nowe pochodne chloroacetamidu
o wzorze ArN /Y/ COCH2CI, w którym Ar oznacza
5-członową grupę he tero aromatyczną zawierającą w
pierścieniu 1 lub 2 heteroatomy, takie jak tlen, siarka i azot, związaną poprzez pierścieniowy atom węgla z atomem azotu grupy N /Y/ COCH2CI, z którą
jest połączona, przy czym w przypadku, gdy Ar oznacza grupę pirazolilową, srupa N /Y/ COCH2CI wy- ,
stępuje w pozycji 4, a Y oznacza grupę allenową,
grupę C H 2 - C H = C = C H 2 , albo oznacza grupę węglowodorową, przy czym taka grupa węglowodorowa
jest niepodstawiona albo podstawiona chlorowcem,
albo oznacza grupę CH/Ri/-COYi, w której Ri oznacza atom wodoru lub rodnik Ci_ 5 -alkilowy, a Yi
wraz z grupą CO, z którą jest związany, tworzy
funikej jną grupę estrową lub amidową, albo oznacza grupę R2 Az, w której R2 oznacza rodnik CH2
lub CH2-CH2 niepodstawiony lub podstawiony, a Az
oznacza aromatyczny pierścień heterocykliczny, taki
jak diazol lub triazol związany z R2 poprzez jeden
ze swych atomów azotu, 5-członowy pierścień heterocykliczny związany z R2 poprzez pierścieniowy
atom węgla i zawierający 1 - 3 heteroatomy, talkie
jak tlen, siarka lub azot, albo grupa pirymidynowa,
albo Az oznacza grupę 2-okso-l-pirolidynylową, w
której jedna grupa CH2 może być zastąpiona przez.
O, S lub NCH3 oraz 5-okso- i/lub bicyklo-benzo
[c]-pochodne takiej grupy 2-olkso-l^pirolidynylowej,
albo oznacza grupę A - O - R 3 , w której R3 oznacza
atom wodoru, grupę węglowodorową, przy czym taka
grupa węglowodorowa może być niepodstawiona lub
podstawiona, albo grupę o wzorze N=C/R}/R'4 W którym R4 oznacza grupę węglowodorową, przy czym
grupa węglowodorowa jest niepodstawiona lub podstawiona chlorowcem, albo grupę allenową, R T oznacza atom wodoru albo ma jedno ze znaczeń podanych
dla R4, a A oznacza grupę węglowodorową, która
może być związana z R3 tworząc nasycony, zawierający tlen pierścień heterocykliczny zawierający 1
lub 2 atomy tlenu jako heteroatomowy, przy czym
atomy azotu i tlenu, z którymi jest połączony, są
rozdzielone atomami węgla w liczbie do 3; albo .
oznacza grupę o wzorze CH/R5/-CR'5=NOR4, w którym R4 ma znaczenie wyżej podane, R5 i R'5 niezależnie od siebie oznaczają atom wodoru lub rodnik
metylowy albo P,s wraz R'5 oznaczają grupę /CH2/3
albo /CH2/4, albo oznacza grupę o wzorze C H / R « / -N/CHa/COlCHa, w Wtóry m R6 oanaoza atom wodoru lub rodnik Ci_3 -alkilowy. Sposób wytwarza-
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nia związków o wzorze ArN/Y/COC^Cl, w którym
Ar i Y mają znaczenie podane wyżej polega na reakcji związku o wzorze Ar-NH-COCH2CI, w którym Ar ma znaczenie wyżej podane, ze związkiem
o wzorze LY, w którym Y ma znaczenie wyżej podane, a L oznacza grupę odszczepialną zdolną do
odszczepienia w warunkach reakcji N-alkilowania.
(11 zastrzeżeń)
C07D

F. 240608

16.02.1983

Pierwszeństwo: 17.02.1982 r. - Szwajcaria
(nr 987/82-5)
SAND0Z AG, Bazylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania alkaloidów sporyszu
Wynalazek- dotyczy nowych alkaloidów sporyszu,
podstawionych w pozycji 1 grupą arylową, a w szczególności związków o wzorze 1, w którym Ar oznacza grupę arylową, R i Ri oznaczają atomy wodoru,
a R2 oznacza atom wodoru lub grupę metoksylową,albo R oznacza atom wodoru, a Ri i Rj razem stanowią pojedyncze wiązanie, albo R i Ri razem stanowią pojedyncze wiązanie, a R2 oznacza atom wodoru lub grupę metoksylową, R3 oznacza atom wodoru, grupę karboksylową lub
grupę o wzorze
(CH2)n-X, w którym n oznacza liczbę 1 lub 2, a X
oznacza atom wodoru, grupę hydroksylową, cyjanową,
kariboiksylową lub grupę o wzorze Y-R', w którym
R oznacza grupę alkilową o 1-4 atomach węgla,
grupę fenylową albo pirydylową, a Y oznacza atom
siarki lub tlenu albo grupę karboksylową, zaś R4
oznacza grupę alkilową o 1-3 atomach węgla, przy
czym gdy R3 oznacza grupę o wzorze (CH2) n -OH,
grupę karboksylową lub grupę o wzorze (CH2)n--COOH,
wówczas związki te mogą też występować w postaci
fizjologicznie dopuszczalnych estrów dających się hydrolizować i soli.
Zgodnie z wynalazkiem, związki ite wytwarza się
z odpowiednich nie podstawionych w pozycji 1 alkaloidów sporyszu lub ich prekursorów przez arylowanie w pozycji 1. Do arylowania związków o wzorze 1 stosuje się związki o wzorze A r - X i , w którym
Ar ma wyżej podane znaczenie, a Xi oznacza atom
chloru, bromu lub jodu.
Związki wytwarzane sposobem według wynalazku
mogą być stosowane jako leki psychogeriatryczne.
(4 zastrzeżenia)

C07D

P. 245081 T

lub potasowego w środowisku węglowodorów aromatycznych, korzystnie toluenu, ksylenu, chlorobenzenu,
w temperaturze 90-150°C. Otrzymany produkt reakcji, w postaci gęstego oleju, przeprowadza się albo
w kryistalicziny monohyidirat i/lub w rozpuszczalne w
wodzie sole addycyjne z kwasami, zwłaszcza metanosulfonowym, mlekowym lub octowym.
Sole te znajdują zastosowanie w leczeniu grzybic
u ludzi i zwierząt.
(1 zastrzeżenie>

13.12.1983

Instytut Przemysłu Framaceutycznego, Warszawa,
Polska (Marta Serwin-Krajewska, Teresa Paszkowska-Reymer, Jolanta Rytelewska).
Sposób wytwarzania
l-(p-chlorobenzylo)-2-metylobenzimidazolu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
wydajnego sposobu otrzymywania 1 -(p-chlorobenzylo)-2-«metylobenzimidazolu o dużej czystości.
Sposobem według wynalazku, reakcję otrzymywania
l-(p-chlorobenzylo)-2-metylobenzimidazolu przeprowadza się działając na 2-metylobenzimidazol halogenkiem p-chlorobenzylu wobec wodorotlenku sadowego

C07F

P. 241203

24.03.198Î

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Polska (Halina Markiewika Zbigniew Malczewski, Józefa Koletk>or
Teresa Wąsala).
Sposób otrzymywania chelatu żelazowego
Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
chelatu żelazowego jaiko środika mikroelementowego
dla roślin.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania srx>sotou otrzymywania cheŁatu żelazowego z łatwo dostępnych surowców, w procesie o stosunkowo niskich
kosztach wytwarzania.
Chelait żelazowy otrzymuje się przez przeprowadzenie soli żelazowych i/liub żelazowych w wodorotlenek
żelazowy i następnie skompleksoiwanie żelaza przy pomocy kwasu wersenowego w temperaturze 80° i ewentualnie wprowadzenie wody amoniakalnej do uzyskania pH kompleksu od 4 do 5.
Produkt można stosować w formie roztworu, lùb zatęjżyć go luib wysuszyć na proszek i stosować go łącznie z innymi nawozami.
(4 zastrzeżenia)

C07F

P. 244495

10.11.1983

Pierwszeństwo: 13.01.1983 - St. Zjedn. Am. (nr 457,812>
Stauffer Chemical Company, Westport, Stany Zjednoczone Ameryfki,
Sposób wytwarzania soli N-fosfonometyloglicyny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu wytwarzania soli N-fosforoomötyJoglicyny, ulegających degradacji biologicznej, stosowanych jako związki chwastobójcze.
Sposób wytwarzania organicznych soli N-fosfonometyilotgllicyny, polega ma tym, że N-fosfonometyloglicynę o wzorze 1 poddaje sdę reakcji ze związkiem wybranym z grupy obejmującej związek o ogólnym wzopze 2, w fetóryim Ri, R2 i R3, takie same lub różne,,
oznaczają grupy alkilowe o 1-4 atomach węgla lub
ginupy aralikilowe, X oznacza atom chloru, bromu lub
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jodu, a Z oznacza parę elektronów lub atom tlenu,
lub ze związkiem o ogólnym wzorze 3, w (którym R1,
B 2 i Rs, takie same lub różne, oznaczają grupy alkilowe o 1-4 atomach węgla i mają talkie samo znaczenie jaik podano wyżej dla awiąizlkru o ogólnym wzorze
2, R4 oznacza grupę alkilową o 1-12 atomach węgla,
grupę raomatyczną lufo aralMlową, X oznacza atom
chloru, bromu lub jodu, a Y oznacza atom azotu lub
fosforu, przy czym reakcję iprowadizi się w obecności
irójalikiloarniny o wzorze (RJaN, w którym podstawniki R są takie same lub różne i oznaczają grupy alkilowe o 4 - 1 3 atomach węgla, a wszystko to w obecności wody i polarnego, nie mieszającego się z wodą
rozpuszczalnika, prowadząc reaikcję w temperaturze
i w ciągu okresu czasu wystarczających do jej zakończenia, i wydziela sdę produkt metodą rozdziału faz.
(9 zastrzeżeń)
C07J
C07D

P. 245301 T

23.12.1983

Instytut Przemyślu Farmaceutycznego, Warszawa, JeJeniogórsMe Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Jelenia Góra, Polska (Maria Krystyna Łypacewicz, Bogusław Sendrowicz, Sabina Raczkowska, Teresa Wasiak,
Jadwiga Smolińsika, Maria Malinowska).
Sposób wyodrębniania czystego
6a-metylohydrokortyzonu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyodrębniania
i-imetylohydrakor.tyzonu z wielosikładnikawych mieszanin poreakcyjnych w postaci czystego związku.
Sposobem według wynalaz:ku na mieszaniny wieloskładnikowe działa się chloroformem i wyodrębnia
czysty 6onmetyl'Ohyd.rókortyzon w postaci krystalicznego solwatu z chlorofoTimem. Chloroform usuwa się
przez destylację solwaitu z rozpuszczalnikami organicznymi nie solwatu jącymi, Ikorzysltnde z etanolem.
Sposób według wynalazku umożliwia wyodrębnianie ea^metylohydrokortyzoniu z wydajnością ilościową,
związek ten stanowi półprodukt do otrzymywania octanu ôa-raetylopredniziolonu, substancji czynnej leiku
przeciwzapalnego.
(1 zastrzeżenie)
C08F

P. 241232

28.03.1983

Uniwersytet Marii Gurie-Skłodowstkiej, Lublin, Polska (Tadeusz Maitynia, Barbara Gawdzilk).
Sposób wytwarzania usieciowańych polimerów
porowatych
Wynalazek roawiązuje zagadnienie uzyskania polimerów porowatych o szerokim zakresie struktur przestrzennych i dużej odporności termicznej, znajdująCych zastosowanie w analizie chromatograficznej.
Sposób wytwarzania usieciowańych polimerów w redakcji Wolnonodnikowej polimeryzacji perełkowo-rozpuiSziczalniikowej lub budkowej prowadzonej w środowisku czystych luib mieszaninie rozpuszczalników or-
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ganicznych i wody oraz przy użyciu znanych czynników inicjujących, charakteryzuje się tym, że polimeryzacji poddaje się związlki zawierające co najmniej
dwa wiązania nienasycone w cząsiteczce, przy czym
jako monomery zdolne do reaikcji polimeryzacji stosuje się estry kwasu akrylowego luib. metakrylowego
związane z pierścieniem aromatycznym przez grupę
-CH2- o wzorze ogólnym 1, w którym Ar oznacza resztę związku aromatycznego, R oznacza atom wodoru
lub grupę metylową, a n wynosi od 2 do 4, ze związkami o wzorze ogólnym 2, w którym Ar oznacza resztę .kwasu aromatycznego lub jego pochodną a k wynosi 2.
(4 zastrzeżenia)

C08G

P.241228

28.03.1983

Politechnika Szczecińslka, Szczecin, Polska (Ryszard
Ukielski, Jerzy Słonectki, Helena Zarzycika).
S(posób wytwarzania blokowych kopoliestroeterów
termoplastycznych o podwyższonej lepkości
poprzecznej w stanie stopionym
Sposób wytwarzania blokowych kopoliestnoeterów
termoplastycznych na drodze syntezy poprzez estryfikację kwasów dwuikanboksylowych lub transestryfikację ich dwuesitrów z dio'lami małocząstteczikowymi i oligoalkileniooksydiolaimi, a następnie poHiikondensację w
stanie stopionym, charakteryzuje się tym, że do syntezy kopolies,troeterów o izawartośca od 3 do 40% boków oligoeiterowych dodatkowo stosuje się triode o liczbie atomów węgla od 3 do 20 ii/lub tetrole o liczbie
atomów węgla od 4 do 22 w Mości od 0,1 do 20% wagowych w sitosumku do dioli małsocząstecakowych.
Kopoliestroeitery według wynalazlku przeznaczone są
szczególnie do wyrobów pustych wewnątrz, węży, folii,
profili i włókien.
(3 zastrzeżenia)

C08G

P.241229

28.03.1983

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Ryszard
UkielsM).
Sposób wytwarzania blokowych kopoliestroeterów
termoplastycznych o podwyższonej odkształcalności
rewersyjnej i zwiększonej lepkości poprzecznej
w stanie stopionym
Sposób wytwarzania blokowych kopolies,troeterów
termoplastycznych na drodze syntezy poprzez estryfilkację kwasów dwuikanboksylowych lub transestryfikację ich dwuestrów z oligoaltkilenoöksydiolami diolami małocząsfteczikawymi, a następnie polikondensację
w stanie sitopionym, charakteryzuje się tym, że do
symtezy ikopolies'troeteiraw o zawartości od 30 do 97%
bloków oligoestrowych dodatkowo stosuje się kwasy
wiieHofuinikcyjne, talkie jak: kwasy wielokarboksylowe,
hydroksywielokarboksylowe i wielohydroksywielokarboksyl'Oiwe lub ich wieloestry w ilości od 0,1 do 20%
wagowych w stosunku do kwasu dwukarboksylowego.
(3 zastrzeżnia)

CO8G

P. 241237

28.03.1983

Imsitytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska
(Ewa Kicko-Walczak, Ryszard Ostrys;z, Zofia Kłosowslka-Wołkowicz, Marian Budzior, Kazimierz Ratajczäk,
Zdzisław Mental).
Sposób wytwarzania nienasyconych żywic
poliestrowych
Zagadnieniem podlegającym irozwiązaniu jest usprawnienie sposobu wytwarzania nienasyconych żywic poliestrowych z polietereftalanu etylenu powstającego jako odpad pr.zy próduikcji włókien i folii poliestrowych.
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Sposób według wynalazku .polega na tym, że prowadzi się gliikolizę polieteref talanu etylenu, jpo czym produikt glilkolizy w stanie ciekłym o temperaturze 160-220°C przesyła się do reaktora polikondensacji bezpośrednio lub przez podgrzewacz, miesza się go z nienasyconymi oligoestrami powstałymi w podgrzewaczu
i prowadzi się proces wytwarzania poliestrów nienasyconych aż do 'uzyskania wymaganych własności.
(3 zastrzeżenia)

C08G

P. 241391

ilości 5-30% wagowych i siatki przewodnika elektryczności.
Urządzenie według wynalazku wyposażone jest w
łopaty (1) posiadające warstwę antystatyczną (2) z
tworzywa sztucznego, najkorzystniej z żywicy epoksydowej, zbrojną siatką metalową, najkorzystniej z brązu lub fosforo-brązu, lub tkaniną zawierającą włókna
przewodnika ładunku elektrycznego. Dla mediów w
IV klasie wybuchowości tj. wodoru oraz jego mieszanin z powietrzem warstwa antystatyczna zawiera grafit.
(7 zastrzeżeń)

06.04.1983

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska (Mieczysław Podgórski, Wawrzyniec Podkościelny).
Sposób otrzymywania nowych polisulfonianów
Sposób otrzymywania nowych polisulfonianów o
wzorze ogólnym 1, w którym A oznacza rodnik karbocykliczny, B oznacza rodnik dwufenylowy o wzorze
ogólnym 2, w którym X oznacza Br, Cl, polega na
polikondensacji l,l-dwiu-/2;6-dwubromo-p-hydro!ksyfenylo/-cykloheks-anu z benzenodwusulfochlorkiem i jego alkilowymi homologami o wzorze ogólnym Z, w
którym wszystkie symbole R oznaczają wodór lub
trzy symbole R oznaczają wodór a jeden symbol R.
oznacza alkil. tak jak: metyl, etyl, propyl, izopropyl,
izobutyl, lub dwa symbole R oznaczają wodór a dwa
symbole R oznaczają grupy alkilowe wymienione wyżej, zwłaszcza metylowe, lub jeden symbol R oznacza
wodór, zaś trzy symbole R oznaczają grupy alkilowe wymienione wyżej, lub wszystkie symbole R oznaczają grupy alkilowe wymienione wyżej.
Nowe polisulfoniany odznaczają się dobrą odpornością termiczną i chemiczną oraz dobrymi właściwościami elektrycznymi. Nadają się między innymi
do stosowania jako spoiwa powłok ochronnych, do
formowania włókien lub folii itp.
(4 zastrzeżenia)

C08J
C02F

P.241316

01.04.1983

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska
(Wanda Bogdaniak-Sulińska, Kazimierz Zięborak).
Sposób oczyszczania ścieków
z produkcji żywic fenylowych
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie efektywnego sposobu oczyszczania ścieków z
produkcji żywic fenolowych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że ścieki
alkalizuje się do pH od 5 do 7 pozostawia na okres
1-3 godzin i po wytrąceniu płynnych żywic, ścieki
przepuszcza się przez złoże makroporowatego sorbentu, wyczerpanemu złożu przywraca się właściwości
sorpcyjne przez zregenerowanie formaliną i przemyciu' wodą lub oczyszczonymi ściekami. (1 zastrzeżenie)
C08L
C09K

P.241381

07.04.1983

Spółdzielnia Pracy „Chemia", Olesin, Polska (Andrzej Marczewski).
Sposób wytwarzania środka antykorozyjnego

C08J
B32B
F04D

P.241271

28.03.1983

Zakład Doświadczalny przy Zakładach Urządzeń
Chemicznych „Metalchem", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Zygmunt Goździewicz, Bogusław Strączek, Józef
Pieczyk).
Sposób wytwarzania łopat wentylatora osiowego
oraz wentylator osiowy, zwłaszcza
do chłodnic powietrznych mediów wybuchowych
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest odprowadzenie elektryczności .statycznej z łopatek wentylatorów pracujących w sferze zagrożenia wybuchem.
Sposób według wynalazku polega na wytworzeniu
warstwy antystatycznej spójnej z tworzywem łopaty,
przy czym warstwę antystatyczną tworzy się najkorzystniej z żywicy epoksydowej zawierającej grafit w

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzyskanie środka antykorozyjnego do preparatów do czasowego zabezpieczania podwozi pojazdów samochodowych, zapewniającego polepszenie własności powłokowych preparatu, w szczególności obniżenie ścieralności, podwyższenie odporności na starzenie przy nie pogarszającej się elastyczności.
Sposób wytwarzania środka antykorozyjnego opartego na asfaltach, charakteryzuje się tym, że stosuje
się asfalt posiadający liczbę kwasową 2 - 5 , liczbęestrową 10-26, zwłaszcza zawierający powyżej 25%
estrów o charakterze wosków, w których reszta alkoholowa jest wysoikocząsteczikowym alkoholem lub fenolem aromatycznym, na asfalt działa się wodorotlenkiem i/lub tlenkiem magnezu i/lub wapnia i/lub baru
i/lub cynku i/lub strontu i/lub działa się solami kwasów tłuszczowych wyżej wymienionych metali, prowadząc następnie częściowe lub całkowite przeestryfikowanie estrów występujących w asfalcie, po czym
dodaje się aminy alifatyczne, zwłaszcza jedno-, dwulub) trójetanoloaminy i/lub aminy tłuszczowe frakcji
Cio-C22.
(I zastrzeżenie)
C09B

P.241392

06.04.1985

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska
(Jerzy Pytlarz, Joanna Toborska).
Sposób otrzymywania nowych
pigmentów peřinowych
Będące przedmiotem wynalazku nowe pigmenty p e rinowe, p wzorze ogólnym 1, w którym Ar oznacza
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resztę parafenylenową, paradwufenylenową, paradwufenylenometanową, paradwuetylenoeterową, paradwufenylenoketonową, paradwufenylenosulfonową, stanowią mieszaniną trzech izomerycznych połączeń. Opisane związki, sposobem według wynalazku otrzymuje
się przez kondensację związku o wzorze ogólnym 2,

C09D
C23F

29

P.244856 T

01.12.1983

,,Chema" Spółdzielnia Pracy, Olesin, Polska (Andrzej Brandt, Tadeusz Szauer, Jacek Bordziłowski,
Andrzej Marczewski).
Kompozycja olejowa zwłaszcza do czasowej ochrony
elementów silników okrętowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
kompozycji olejowej do czasowej ochrony przed korozją elementów silnika okrętowego podczas transportu, magazynowania i montażu w stoczni.
Kompozycja składa się z 40-95% wagowych oleju
mineralnego o lepkości 5-15 cSt [5-15 mmYs] w
50°C, 0,5-15% wagowych mydeł kwasów lanolinowych i kationów tmetali z I i II grupy układu okresowego, 0,1-20% wagowych estrów alkoholi wielowodorotlenowych o długości łańcucha 4^-12 atomów
węgla i kwasów tłuszczowych o długości łańcucha
14-22 atomów węgla oraz 0,1-20% wagowych
pierwszorzędowych amin alifatycznych o długości
łańcucha 12-22 atomów węgla.
(1 zastrzeżenie)

C09K

P.241285

30.03.1983

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława
Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Roman Dąbrowski,
Tomasz Szczuciński, Jerzy Dziaduszek).
Sposób otrzymywania ciekłokrystalicznych
pochodnych cykloheksylobenzenu
o szerokim zakresie mezofazy
w którym Ar ma wyżej podane znaczenie z 1,8-diaminonaftalenem. Proces kondensacji prowadzi się w
rozpuszczalniku ogranicznym, korzystnie w lodowatym
kwasie octowym, bądź w mieszaninie rozpuszczalników organicznych, zwłaszcza w mieszaninie lodowatego kwasu octowego i pirydyny, w temperaturze ich
wrzenia.
Uzyskane według wynalazku pigmenty perinonowe
charakteryzują SÍP bardzo dobrymi odpornościami wybarwień PCV na wodę, alkalia i kwasy, tarcie suche
i mokre, migrację oraz temperaturę, a niektóre z nich
dość dobrymi odpornościami na światło. (1 zastrzeżenie)

C09D
C23F
C09K

P.244855 T

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu otrzymywania związków ciekłokrystalicznych
o szerokim zakresie mezofazy, a więc charakteryzujących się niskimi temperaturami topnienia i wysokimi temperaturami klarowania.
Sposób otrzymywania ciekłokrystalicznych pochodnych cykloheksylobenzenu o wzorze przedstawionym
na rysunku, w którym n oznacza liczbę 1-12, polega na tym, że na 4-(trans-4'-ałkiloeykloheksylo)anilinę działa się estrem kwasu azotowego w obecności
akrylonitrylu i chlorku miedziowego, a utworzoną w
wyniku reakcji pochodną cyjanochloroetylową ogrzewa się w aminie III-rzędowej, po czym otrzymany
produkt oczyszcza się przez destylację i/lub krystalizację.
(1 zastrzeżenie)

01 12.1983

„Chema" Spółdzielnia Pracy, Olesin, Polska (Andrzej
Brandt. Tadeusz Szauer, Jacek Bardziłowski, Andrzej
Marczewski).
Preparat antykorozyjny
do maszyn rolniczych i pojazdów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
preparatu antykorozyjnego, umożliwiającego skuteczną ochronę najbardzáej zagrożonych ikorozyjnie elementów maszyn rolniczych, głównie złącz, zgrzewów,
przestrzeni o złej wentylacji, w okresie co najmniej
jednego roku.
Preparat według wynalazku zawiera kwasy lanolinowe w postaci soli z metalami ziem alkalicznych,
wilości 1 do 40 części wagowych, asfalt o temperaturze kropienia powyżej 85°C w ilości 5 do 25 części
wagowych,
olej mineralny o lepkości powyżej 10 cSt
(10 mm2/s) w 50°C w ilości 5 do 35 części wagowych,
wosk syntetyczny o temperaturze kropienia powyżej
70°C w ilości 3 do 18 części wagowych, niejonowy
środek powierzchniowo czynny w ilości 0,1 do 10 części wagowych, rozpuszczalniki organiczne, korzystnie
benzynę ekstrakcyjną w ilości 5 do 45 części wagowych i/lub heksanol w ilości 5 do 45 części wagowych.
(1 zastrzeżenie)

C09K

P.241286

30.03.1983

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława
Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Roman Dąbrowski,
Jerzy Dziaduszek, Tomasz Szczuciński, Krystyna Kenig).
Sposób otrzymywania ciekłokrystalicznych
pochodnych cykloheksylobenzenu
Sposób otrzymywania ciekłokrystalicznych 4-(trans^'-n-alkilocykloheksyloj-l-izotiocyjanianobenzenów o
wzorze zamieszczonym na rysunku 1, w którym
n = l - 1 2 , polega na reakcji 4-(trans-4-n-alkilocyklo-
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heksylo)aniliny zawierającej ' w grupie alkilowej
1-12 atomów węgla z chlorkiem kwasowym wobec
rozpuszczalnika organicznego, aminy trzeciorzędowej
i/lub dwusiarczku węgla. Otrzymane związki posiadają szeroki zakres temperatury dla fazy nematycznej.
(3 zastrzeżenia)

C09K

P. 241287

30.03.1983

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława
Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Roman Dąbrowski,
Jerzy Dziaduszek, Tomasz Szczuciński, Zofia Stolarz,
Zbigniew Raszewski).
Kompozycja ciekłokrystaliczna o szerokim zakresie
fazy nematycznej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
kompozycji ciekłokrystalicznej o szerokim zakresie
fazy .nematyczinej i charakteryzującej isię dodatnią
anizotropią dielektryczną.
Kompozycja zawiera co najmniej jeden związek
o wzorze przedstawionym na rysunku, w którym n
oznacza liczbę całkowitą 1-12. W skład kompozycji
mogą wchodzić również inne znane związki ciekłokrystaliczne. Kompozycja według wynalazku nadaje
się do zastosowania w urządzeniach do obrazowania
informacji.
(3 zastrzeżenia)

Plastyczny kit budowlany
'Podstawowym składnikiem kitu jest kompozycja
składająca się z 5-30 części wagowych oksydowanego oleju roślinnego, 4-20 części wagowych ekstraktu pofurfurylowego, 5-15 części wagowych asfaltu podestylacyjnego i 0,5-5 części wagowych pozostałości po destylacji amin tłuszczowych. Do tej kompozycji dodaje się wypełniacze i pigmenty w ilości
od 10-300 części wagowych.
(1 zastrzeżenie)
C10M

P.241251

26.03.1983

Huta im. M. Buczka, Sosnowiec, Polska (Ryszard
Łukowski, Barbara Ciszewska).
Smar technologiczny przeznaczony do przeróbki
plastycznej stopu austenicznego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
smaru technologicznego stosowanego przy produkcji
rur bez szwu o strukturze austenitycznej.
Smar według wynalazku zawiera w ilościach wa
gowych: 45-60% sześciometafosforanu sodu, 20-40%
boraksu i 5-15% siarczanu żelaza.
(1 zastrzeżenie)
C10M

P.244993 T

07.12.1983

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Pułaskiego, Radom, Polska (Bogusław Misterkiewicz, Mirosław Dominiak, Zbigniew Feliksiak).
Wodorozcieńczalna kompozycja
chłodząco-smarująca do obróbki metali
C09K

P. 241288

30.03.1983

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława
Dąbrowsikiego, Warszawa, Polska (Roman Dąbrowski,
Jerzy Dziaduszek, Tomasz Szczuciński, Zofia Stolarz,
Jerzy Zieliński).
Kompozycja ciekłokrystaliczna nadająca się
do stosowania w urządzeniach obrazowania
informacji
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
kompozycji ciekłokrystalicznej o niskiej temperaturze
topnienia oraz mniejszej lepkości w stosunku do znanych kompozycji ciekłokrystalicznych.
Kompozycja ciekłokrystaliczna nadająca się do stosowania w urządzeniach obrazowania informacji składa się ze związków grupy 4-(trans-4'-n-alkilocykloheksyio)-l-izotiocyjanianofcenzenów o w&arze przedstawionym na rysunku, w którym n = l - 1 2 oraz z
4-alkilo-4'-cyjanodifenyli i/lub 4-alkoksy-4'-eyjanodifenyli i/lub estrów kwasów 4-alkilocykloalkanokarboksylowych i/lub 4-(alkilocykloheksylo)-cyjanobenzenów i/lub l,l'-dwupodstawionych 4-fenylo-2,5^pirymidyn i/lub zasad Schiffa i/lub ciekłokrystalicznych
związków optycznie czynnych.
(3 zastrzeżenia)

C09K
E04B

P.241337

31.03.1983

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej, Katowice, Polska (Zygmunt
Olejniczaik, Jerzy Zajączlkowski, Andrzej Łebek, Wacław Wojciechowski, Romuald Pałubicki, Jadwiga
Siedlanowska, Józef Bogal, Jadwiga Szwajnoch, Janina Ewa Zielińska).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie . opracowania
przezroczystej i klarownej kompozycji umożliwiającej bezpośrednią obserwację obrabianego elementu.
Wodorozcieńczalna kompozycja chłodząco-smarują
ca do obróbki metali zawiera w ilościach wagowych:
5-38% amidów kasu ftalowego, 20-38% polimeru rozpuszczalnego w wodzie, 1-4% utrotpiny, 3-10% azotynu sodowego, 3-6% .trojetanolaaminy i 4-68% wody.
(4 zastrzeżenia)
C11D

P.241221

26.03.1983

Zakłady Elektroniczne „Elwro", Wrocław, Polska
(Kazimierz Czekała, Dorota Ługowska).
Środek do mycia płytek obwodów drukowanych
po procesie lutowania podzespołów elektronicznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
skutecznego środka do usuwania z płytek obwodów
drukowanych pozostałości topników żywicznych i kalafoniowych.
Środek według wynalazku zawiera oksyetylowane
estry kwasów tłuszczowych i sorbitu w ilości 0 , 5 - 2 % objętościowych, monoetanoloaminę w ilości 1 - 4 % objętościowych oraz 2-ime.rkaptobenzotriazol
i/
lub benzotriazol w ilości 0,001-0,02 g/dim8 roztworu,
zaś resztę «stanowi woda jako rozpuszczalnik, a w
przypadku oczyszczania płytek z pozostałościami olejów mineralnych korzystne jest zastosowanie jako
rozpuszczalnika mieszaniny wody i etyloglikolu o zawartości 1-4% objętościowych etyloglikolu.
Środek według wynalazku może być stosowany w
różnych systemach myjących, na iprzykład przez natrysk, 'zanurzenie lub w komorach ultradźwiękowych.
(1 zastrzeżenie)
C12M
C12N

P.245113 T

14.12.1983

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław, Polska (MaTek Kramarz, Władysław Leśniak,
Jerzy Ziobrowiski, Jerzy Jan Pietkiewicz, Waldemar
Podgórski).

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
Sposób automatycznej regulacji dopływu
źródła węgla w hodowli drobnoustrojów
i urządzenie do automatycznej regulacji dopływu
źródła węgla w hodowli drobnoustrojów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu automatycznej regulacji dopływu źródła węgla w hodowli drobnoustrojów na podłożach, w których źródło węgla nie rozpuszcza się w wodzie oraz
opracowania urządzenia do automatycznej regulacji
dopływu źródła węgla w hodowli drobnoustrojów.
Według wynalazku substráty będące źródłem węgla
i energii, a jednocześnie gaszące pianę, takie jak tłuszcze odpadowe z przemysłu olejarskiego, wolne kwasy tłuszczowe, surowy olej roślinny, oleje z przemysłu rybnego, dozuje się do fermentera cyklicznie w
momencie wzrostu wysokości warstwy piany powyżej
określonej wartości regulacyjnej przyjętej w granicach od 5 do 75% wysokości warstwy (płynnego medium hodowlanego w ferme« tor ze, najkorzystniej okolo 20%. Dozowanie substrátu przerywa się w momencie zmniejszenia się grubości warstwy piany poniżej
ustalonego poziomu. Źródło węgla dozuje się w ten
sposób do pożywki syntetycznej oraz do pożywek
ubogich w węgiel, jak wywar melasowy, sok komórkowy z ziemniaków itp.
Urządzenie według wynalazku składa się z dwóch
elektrod (2), na izolowanych prętach (9), do pomiaru
poziomu piany, umieszczonych na pływaku (1) zaopatrzonym w statecznik (5) oraz w uchwyt z pierścieniem (4) mocującym, pływak do prowadnicy (3), zainstalowanej wadłuż ściany fenmentora (10). Elektrody (2) ipołączone są z odpieniaczem (6) sterującym pracą zaworu (7) dozującego substrat węglowy (tłuszcz,
olej) ze zbiornika (8).
(8 zastrzeżeń)

C13D

P. 241240

28.03.1983

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Kompletnych Obiektów Przemysłowych „Chemadex", Warszawa, Polska (Alfred Gronkiewicz).
Urządzenie zabezpieczające ślimaki
dyfuzora korytowego przed zakleszczeniem
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
urządzenia zabezpieczającego ślimaki dyfuzora korytowego, zwłaszcza dyfuzora do wysładzania krajanki
buraków cukrowych, przed ich zakleszczeniem się w
przypadku wystąpienia różnic prędkości kątowych obu ślimaków.
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że ma dwa współosiowe elementy obrotowe (1)
i (2), obracające się w tym isaraym kierunku, z których każdy połączony jest przekładnią bezślizgową
(10), (11) i (9), (12) o tym samym przełożeniu z jednym
z dwóch wałów (13), (14) napędzających ślimaki dyfuzora, przy czym na jednym z elementów obrotowych
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(1) zamocowane są wyłączniki elektryczne (4) połączone z układem elektrycznym sygnalizacji i wyłączania
napędu dyfuzora, a na drugim z elementów obrotowych (2) zamocowane są współpracujące z wyłącznikami elektrycznymi (4) impulsatory (3).
(5 zastrzeżeń)

C21B

P. 246490

02.03.1984

Pierwszeństwo: 02.03.1983 - Szwecja (nr 8301159-3)
IPS Interprojekt Service AB, Bettna, Szwecja (Karl
-Lennart Aelsson, Krister Torsseil).
Sposób wytapiania surówki
z koncentratu rudy żelaza
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu zapewniającego uniknięcie wytwarzania dużych ilości gazu, pyłu i żużla oraiz minimalizację zużycia węgla.

Sposób wytapiania surówki z koncentratu żelaza
polega na tym, że do naczynia reakcyjnego wtryskuje się koncentrat rudy żelaza, węgiel, tlen i materiały żużlotwórcze, przy czym wtryiskuje się je poniżej
powierzchni kąpieli żelaza. Wartość stosunku CO2/CO
w gazlie odlotowym (11) z reaktora (2) zwiększa "się do
wartości wyższej niż odpowiadająca wartość -stosunku w warunkach równowagi przy ciśnieniu atmosferycznym. Osiąga się dzięki temu zwiększenie ilości
wytwarzanego ciepła w kąpieli z określonej ilości
węgla. Ilość wtryskiwanego węgla w odniesieniu do
' ilości koncentratu jest taka aby była ona wystarczająca do końcowej redukcji wstępnie zredukowanego
koncentratu rudy żelaza (4) w reaktorze (2). CO i Efe
zawarte w gazie odlotowym przesyła się do etapu
wstejpnej redukcji (1), gdzie niezredukowany koncentrat rudy żelaiza jest wstępnie redukowany, a następnie może być wtryskiwany do reaktora (2).
Reaktor (2)
może mieć
zwiększone ciśnienie
wewnętrzne dla zwiększenia wartości stosunku CO2/
/CO.
(7 zastrzeżeń)
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C21D

P.245347 T

23.12.1983

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
Gliwice, Polska (Kazimierz Pogóredki, Czesław Szlanówski, Andrzej Słatowski, Adam Grzesik, Zbigniew
Czemiawski).
Sposób obróbki cieplnej
blach sitowych przesiewaczy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
obróbki cieplnej blach sitowych zapewniającej znaczny wzrost ich trwałości eksploatacyjnej.
Sposób obróbki cieplnej blach sitowych przesiewaczy wykonanych ze stali charakteryzujący sie/ tym,
że blachy te przed wykonaniem w nich otworów poddaje się zabiegowi wyżarzania zmiękczającego, a następnie nagrzewaniu w piecu do temperatury hartowania i chłodzeniu w prasie, po czym odpuszcza się.
(1 zastrzeżenie)

350-355°C, zaś po uzyskaniu tej temperatury zmniejsza się obroty bębna 3 - i na minutę i podnosi temperaturę wsadu do 400-405°C, którą utrzymuje się
przez 6 - 7 godzin, przy takich samych obrotach bębna, po czym zwiększając obroty bębna do 9-10 na
minutę, studzi się ocynkowane odlewy nadmuchem
powietrza na zewnętrzną powierzchnię bębna, zaś
ostudzone odlewy wyjmuje się z bębna, oczyszcza z
pylu cynkowego, a zużytą mieszankę cynkującą po
uprzedniej regeneracji zawraca się do procesu.
(1 zastrzeżenie)

C23G

P.241335

31.03.1983

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Edward Zacny, Henryk Dziedzic, Wiesław Karelus).
Zasadowa kąpiel do dekoracyjnego trawienia
aluminium i jego stopów

C22C
C21C

P.245045 T

09.12.1983

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Gliwice, Polska (Kazimierz Orecki, Roman Wusatowski, Marian Bulski, Jam Małecki, Jacek Rozwadowski, Stefan Michalik, Adam Schwedler, Maria
Zięba-Glińska, Wojciech Slusarczyk, Wiesław Żyłko).
Stal automatowa o dobrej skrawalności
na części złączne i sposób jej wytwarzania
Przedmiotem wynalazku jest stal automatowa o dobrej skrawalności na części złączne otrzymywane
metodą obróbki wiórowej, która jest niskowęglową,
półuspokojoną istalą wysakosiarkową zawierającą w
swym składzie chemicznym wagowo: węgiel do 0,16%,
mangan od 0,90 do 1,50%, krzem od 0,05%, fosfor od
0,06 do 0,10%, miarkę od 0,28 do 0,38% oraz dwa z następujących składników: lit, sód i bor w postaci tlenków, przy czym 'sumaryczna zawartość tych składników w stali powinna być wyższa od 0,0012%.
Sposób wytwarzania wyrrienionej ßtali charakteryzuje się tym, że w czasie spustu stali po dodaniu
siarki i napełnieniu 1/5 kadzi stalą dodaje się w sposób ciągły sproszkowaną mieszankę związków litu,
sodu i boru w porcjach nie przekraczających 5 kg,
dodawanie tych składników należy zakończyć po napełnieniu stalą 3/4 kadzi. Mieszankę związków litu,
sodu i boru można też wdmuchiwać do stali w kadzi
po zakończeniu spustu.
(4 zastrzeżenia)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
uzyskania wybłyszczonej powierzchni o wysokich walorach dekoracyjnych.
Zasadową kąpiel do dekoracyjnego trawienia aluminium i jego stopów, stanowi wodny roztwór, zawierający w ilościach wagowych: wodorotlenek sodu
w ilości 10-25%, węglan sodu w ilości 0,05-10%,
trójpolifosforan sodu w ilości 0,1-10%, wodorotlenek
wapnia w ilości 0,05-6,5%, fluorek miedziowy w ilości 0,001-0,2%, azotan sodu w ilości 0,2-3,5% oraz
azotyn sodu w ilości 0,2-4,5%.
(1 zastrzeżenie)

C23G

P.241189

25.03.1983

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Stanisław Socha, Jerzy Turoń).
Sposób cynkowania odlewów z żeliwa ciągliwego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania szczelnych powłok cynkowych o równomiernej grubości na
odlewach z żeliwa ciągliwego.
Zgodnie z wynalazkiem odlewy żeliwne przeznaczone do cynkowania umieszcza się w bębnie zamykanym szczelnie pokrywą i zasypuje mieszanką cynkującą zawierającą cynk, cynę, krzem, mangan, tlenek
cynku, piasek, węgiel drzewny i naftalen, przy czym
mieszankę tę suszy się uprzednio w temperaturze
około 120°C przez około 2 godziny i jednocześnie w
takich samych warunkach suszy się chlorek sodu,
który dodatkowo wprowadza się do bębna w ilości
2-4% w stosunku do masy mieszanki cynkującej,
po czym do wnętrza bębna doprowadza się gaz obojętny, najczęściej argon lub azot, a bęben wraź ze
wsadem wprawia się w ruch obrotowy o prędkości
9-10 obrotów na minutę i podgrzewa do temperatury

31.03.1983

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Edward Zacny).
Roztwór do odtłuszczania miedzi i jej stopów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
efektywnego roztworu do odtłuszczania miedzi i jej
stopów, zwłaszcza mosiądzów.
Roztwór do odtłuszczania miedzi i jej stopów stanowi3 wodny roztwór, zawierający w 1 ms : 10-20
dcm płynnego, niejonowego środka powierzchniowo
czynnego,
korzystnie ulegającego biodegradacji, 5-15
dcm3 stężonego kwasu siarkowego, 0,5-2,5 kg trójpolifosforanu sodu oraz 0,5-1,5 kg siarczanu amonu.
(1 zastrzeżenie)

C25D
C23C

P. 241336

P.245055

T

10.12.1983

Fabryka Samochodów Specjalizowanych „POLMO-SHL" im. St. Staszica, Kielce, Polska (Stanisław
Szczepaniak).
Kąpiel do galwanicznego cynkowania z połyskiem
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie kąpieli do galwanicznego cynkowania z połyskiem posiadającej dużą odporność na zanieczysz-
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czenia matalami ciężkimi, umożliwającej osadzanie
gładkich, plastycznych, równomiernych i błyszczących
powłok cynkowych.
Kąpiel do galwanicznego cynkowania z połyskiem
zawierająca rozpuszczalne sole cynku, chlorek amonowy, co najmniej jeden niejonowy środek powierzchniowo czynny i aromatyczny aldehyd i/lub keton,
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charakteryzuje się tym, że zawiera dodatek wybłyszczający i stabilizujący, którym jest sulfometylowana
polietylenopoliamina o ogólnym wzorze przedstawionym na rysunku, gdzie Me oznacza wodór, atom
metalu alkalicznego, amoniak, aminę lub alkanoloaminę, n jest liczbą 8naturalną 2-200, stosowana w ilości 0,1-10 g/dcm .
(1 zastrzeżenie)

Dział D
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
D01H

P. 241265 T

30.03.1983

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Zdzisław Haś,
Jerzy Gramsz).
Zespół nawijający maszyny włókienniczej
szczególnie przędzarki lub skręcarki
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
zespołu nawijającego cechującego się dużą trwałością
i jednocześnie zapewniającego uzyskiwanie przędzy
o dobrej jakości.
Zespół nawijający maszyny włókienniczej złożony
z obrączki i biegacza charakteryzuje się tym, że jedno z obrysi współpracujących powierzchni biegacza
(3) lub obrączki (1) w przekroju wzdłuż osi obrączki (1) ma kształt odcinka gałęzi hiperboli. Przekrój
poprzeczny części biegacza (3) współpracującej z bieżnią (2) obrączki (1) jest w przybliżeniu prostokątny,
zaś przekrój poprzeczny czyści biegacza (3) prowadzącej przędzę ma (kształt koła.
(1 zastrzeżenie)

Urządzenie odbierające dzianinę w szydełkarkach
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
uproszczonej konstrukcji
urządzenia
odbierającego
dzianinę w szydełkarkach przemysłowych zwłaszcza
jednogłowicowych o napędach pionowych.
Urządzenie według wynalazku ma elastyczne cię
gło (8) zamocowane jednym końcem do ruchomej
pionowej dźwigni (6) jednoramiennej, a przeciwnym
końcem zamocowane do końca ruchomej pionowej
dźwigni (12) jednoramiennej. Dźwignia (6) przeciw
nym końcem jest zamocowana do korpusu (3) napę
du imimośrodowego, a dźwignia (12) jest zamocowana
przeciwnym końcem do korpusu (10) podstawy szydełkarki, przy czym dźwignia (12) ma do części środ
kowej przymocowane pionowe zapadki (13).
(2 zastrzeżenia)

D04B

P.244948 T

07.12.1983

Jerzy Drettsizak, Kraików, Polska (Jerzy Drebszaik).
D04B

P.241325

31.03.1983

Zakład Doświadczalny Regionalnego Zwirz-ku Spółdzielni Inwalidów, Łódź, Polska (Arkadiusz Kosík,
Bronisław Pietrzak, Marek Waszczyik, Bogdan Domejko).

Przyrząd do mechanicznego podnoszenia oczek,
przystosowany do maszyn do szycia
Przyrząd według wynalazku zaiwiera podstawę (1)
mocowaną do blaltu maszyny (2). Na podstawie
umieszczona jest idolma część obudowy (3) mieszka (4).
Do dolnej płytki (5) mdesizika wprowadzony jestt króciec (6) dla wężyika (7). Gónna część obudowy (8) jest
nakręcana na dolnr część przy pomocy pierścienia.
Do górnej płytki (9) rnieszika wpuszczana jest tuleja
(10) z denkiem. Do dolnej części obudowy przyimocowamy jesit wsporniK (11) z płytką dystansową. Do
wsporniKa przymocowana jest sprężysta dźwignia
(12), która przy pomocy śruby (13) naciska ,na dno tuiei (10). Koniec dźwigni (12) znajduje się pod prętem
(14) przymocowanym do sworznia (15) maszyny* do szycia w miejsce igły.
(3 zastrzeżenia)
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D06N
C09B

P. 2450S8

T

09.12.1983

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 238592
Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego,
Kraik6w, Polska (Jan Poznański, Kazimierz P. Gąsiorski, Ewa Rudzka).
Sposób wytwarzania wtórnej skóry
Wynalazek razwiąauje zagadnienie opracowania sposobu wytwarzania wtórnej skóry, przeznaczonej na
wewnętrzne elementy Obuwia, zwłaszcza na podpodeśzwy, oraz na galanterię, stosującego w ilości maksymalnej odpady skór naturalnych garbowania chromowego i przyspieszającego proces wytwórczy.
Sposób polega na tym, że stosuje się do 100% zmielonych i rozwłóknionych odpadów sikor naturalnych
garbowania chromowego, przy czym obrórkę chemiczną, sezonowanie i zaklejanie środkiem wiążącym przeprowadza się w temperaturze podwyższonej do 60°C.
(1 zastrzeżenie)

D06P
C09B

P.244940

T

05.12.1983

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Andrzej
wrzyniak, Zdzisława Malinowska-Graboś).

Wa-

Sposób ciągły barwienia wyrobów włókienniczych
mieszankowych poliamidowo-celulozowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu ciągłego barwienia wyrobów włókienniczych,
mieszankowych, poliamidowo-celulozowych, umożliwiającego wytwarzanie na wyrobie dwóch różnych
barwników i zapewniającego otrzymanie drobnych
efektów barwnych.
Siposób według wynalazku polega na tym, że stabilizowany związek dwuazowy jako składnik czynny
o wzorze ogólnym 1, w którym A oznacza benzen,
łańcuch alifatyczny o ilości węgli od 2 - 1 0 , -Ari oznacza benzen, naftalen, -A^-NH-Ar^ -A^-NH-CO-A^,
-Ar2N="N-Ar2, -Ar2-O-Ar2, -AnvSC^-A^, -Ar2- NH-OH2-Ar2, w których -ArA 2 oznacza benzen naftalen,
-X oznacza -H, -Alk, -(CH 2 ) r -COOH, -(CH 2 ) n -COOAlk,
gdzie n oznacza 1-2, -a oznacza -COOH, -b oznacza -H, ^SOßH, -Xi 1 -X2 oznaczają -H, -(Ol,
-Br, -F, -CN, -!NO2-Alk, -OAlk, gdzie -Alk o^r.acza -CH3, -C2H5, -C3H7, miesiza się ze składnikiem
biernym dyspersyjnym o wzorze ogólnym 2, w którym
-Ar oznacza naftalen, antracen, kanbazol, -Ar-OH
oznaciza l-fenylo~3-:metylo-5-(pirazaloh, -B oznacza -SO2NRRi. -CO-NHA^XiSOaNRRi, gdzie -R i -Ri oznaczają -H, -Alk, -CH2-CH2-OH, -CH 2 -CH 2 -CN,-CZHÍOCOAJik oraz ze składnikiem biernym hydrofobowym
o wzorze ogólnym 3, w którym -Bi oznacza -H, CO-NH-AT2-X1.
Naidito dodaje się dyspergator, środek zwilżający,
Ziwiązek zmniejszający napięcie powierzchniowe oraz

środek zasadowy i do tak otrzymanej mieszaniny, w
postaci pasty, następnie dodaje się ciepłą wodę i podgrzewa roztwór do temperatury 60-80 C. W tej temperaturze przetrzymuje się roztwór w czasie 15-30 m i nut, po czym chłodzi do temperatury otoczenia oraz:
dodaje środek kwasotwórczy. W tak otrzymanej kąpieli o temperaturze 25°C, poddaje się wyrób dwukrotnemu napawaniu i dwukrotnemu odżęciu, a następnieprocesowi suszenia w temperaturze 60-80°C. Wysuszony wyrób poddaje się procesowi parowania w temperaturze 102-105°C, w czasie 5 - 8 minut, lub w temperaturze 120-125°C, w czasie 3 - 5 minut. W przypadku użycia w kąpieli napawającej środka kwasotwórczego o t o k środka zasadowego wykonuje się proces obojętnego parowania, natomiast przy użyciu s a mego środka zasadowego, wykonuje się proces kwaśnego parowania w obecności kwasu octowego-, m r ó w kwego lub ich mieszaniny.
Po wykonaniu procesu parowania, barwny wyróbwłókienniczy mieszankowy poddaje się procesowi
wstępnego płukania, prania, ponownie płukania w ciepłej i zimej wodzie oraz suszenia.
(2 zastrzeżenia)-

D06P

P.245165

T

15.12.1S83

Politecihnika Łódzika, Łódź, Polska (Andrzej
wrzyniaik, Zdzisława Malinowska-Giralboś).

Wa-

Sposób ciągły barwienia wyrobów włókienniczych
mieszankowych poliamidowo-celulozowych
Wynalazek rozwiąziuje zagadnienie wytwarzania n a
wyrobie włókienniczym, (mieszankowym, poliamidowo-celulozawym dwóch różnych barwników, zawiesinowego monoazsowego, który barwi slkładnilk poliamidowy i pigmentu azowego barwiącego sikładnik celulozowy mieszanki włókienniczej.
Sposób według wynalaziku polega na tym, że stosuje się triazon jako sikładnik czynny o wzorze ogólnym
1, w którym -Ari oznacza benzen, naftalen, -Ar2-NH-Ar 2 , -Ar2-NH-CO-Ar 2) -Ar 2 -N= i N-Ar2, -Ar 2 -O-Ar 2r
-AT2-SC>2-Ar2, -Ar2-NH-CH2-AiT2, w których -Ar2 oznacza benzen, naftalen, -Xi, -X2 oznaczają -H, -Cl, -Br,
-F, -CN, -Aik, OA0lk gdzie -Alk oznacza -CH3, -C 2 H 5 ,
-C3H7, miesza się ze składnilkieim biernym dyspersyjnym o wzorze ogólnym 2, w iktórym -Ar oznacza naf. talen, antracen, ikanbazod, -Ar-OH oznacza l-fenylo-3^metyao-5-ipirazolon, -B oznacza -SO2NRR1, -CO-NH-Ar2XiSO2^NRRi, gdzie -R i -Ri oznaczają -H, -Alk r
-C2H4OH, -CzHłOCOAlik, oraz ze składnikiem biernym
hydrofoibowym o wzorze ogólnym 3, w którym - ß t
oznacza -H, -CO-NH-Arz-Xi. Nad/to dodaje się dyspergator, środek zwilżający i zmniejszający napięcie powierzchniowe oraz środek zasadowy i po otrzymaniu
mieszaniny w postaci pasty dodaje się ciepłą wodę;
i podgrzewa roztwór do temperatury 60°-80°C. W tej
terriperaitiurize przetrzymuje się roztwór w czasie 15-3()
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minut, po czym chłodzi do temperatury otoczenia i dodaje środek kwasotwórczy. W tak otrzymanej kąpieli,
-o temperaturze 25°C, dwukrotnie napawa się wyrób
j poddaje dwukrotnemu odżęcioi oraz procesowi suszenia w temeraturze 60°-80°C. Wysuszony wyrób
poddaje się następnie procesowi (parowania w tempe-
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raturze 102-105°C w czasie 5 - 8 minut lub w temperaturze 120-125°C iw czasie 3 - 5 minut.
Po wykonaniu procesu parowania barwny wyrób
włókienniczy mieszankowy poliamidowo-celulozowy
poddaje się wstępnemu płukaniu, praniu, płukaniu w
ciepłej i zimnej wadzie i suszeniu.
(2 zastrzeżenia)

Dział E
BUD0WNICTWO; GÓRNICTWO
E04B
B32B
E04F

P.241191

25.03.1983

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska
(Ryszard Jabłoński, Tatiana Słowańska, Kazimierz
Szydłowski, Stanisław Grzegorzewicz, Krystyna Popławska).
Sposób wykonywania wielowarstwowej powłoki
wodochronnej oraz wielowarstwowa powłoka
wodochronna
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania powłoki spełniającej jednocześnie zadanie powierzchniowego zbrojenia podłoża i warstwy dekoracyjnej.
Sjposób wykonywania wielowarstwowej powłoki wodochronnej według wynalazku polega na tym, że na
podłoże nanosi się cienką warstwę kleju lub farby
poliuretanowej, po czym bezpośrednio po jej naniesieniu wtapia się w nią warstwę tkaniny z włókna szklanego bezaikaliowBgo i nanosi sią drugą warstwę kleju
IU.J iar^y [poliuretanowej. Celem uzyskania warstwy
dekoracyjnej ewentualnie po naniesieniu drugiej warstwy kleju lub faroy, niajrjosi się posypkę w postaci
kruszywa.
Wielo warstwowa (powłoka składa się z cienkiej warstwy kleju lub farby poliuretanowej, warstwy tkaniny z włókna szklanego bezallkaliowego oraz warstwy
kleju luib fartby poliuretanowej i ewentualnie posypki
w postaci kruszywa.
(3 zastrzeżenia)

E04B

P. 244881 T

30.11.1983

Przedsiębiorsitwo Produikciji Elementów Budowlanych
Białystok, Polska (Jerzy Wiensko).

3 ,Fadom",

wystające w górnej części słupów nosyc h (5) pręty
zbrojenia (6), nakłada się płyty stopowe (3) z otworami (4) w idh narożnilkadh łącząc najkorzystniej nakrętkami rzymskimi wysitające kotwy (2) i pręty (6) z odkrytymi u dołu tychże słupów nośnych (5) prętami
zbrojenia (6).
Miejsca połączenia słupów zarabia się betonem zbrojonym siatką stalową (8).
Konstrukcja budynku charakteryzuje się tym, że
prejty zibrojenia w jednym końcu każdego słupa żelbetowego nośnego (5) wystają z niego, a w drugim są
odlkryte, natomiast żelbetowe płyty stropowe (3) n a j korzystniej kasetonowe w każdym narożniku mają
otwory (4) stożkowato abieżne w kierrunku płaszczyzny
podłogowej tej płyity.
(2 zastrzeżenia)
E04C
E04B

P.241307

30.03.1983

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego „Miastqprojekt", Gliwice, Polska (Jacenty Baczkowski, Zbigniew Dzierżewicz).
Belka nadprożowo-stropowa jako element wsporczy
ścian zewnętrznych, zwłaszcza dla budynków
ścianowych o układzie poprzecznym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji belki
nadprożowo-s tropowej jalko elementu uniwersalnego
umożliwiającego wykonanie ścian zewnętrznych w dowolnie wybranym wariancie materiałowym i technologii realizacji.
Belka nadprożowo-stropowa według wynalazku stanowi element konstrukcyjny złożony z nadproża (1)
monolitycznie połączonego z płytą stropową (2), przy
czym nadporoże oparte jest na ścianach nośnych (3) za
pośrednictwem płyty (2).
(l zastrzeżenie)

Sposób montażu i konstrukcja budynku
z prefabrykowanych elementów żelbetowych
Wynalazek rozwiąizuije zagadnienie uproszczenia wyTconawsttwa z prefabrykowanych żelbetowych słupów
nośnych i wielkowymiarowych płyt stropowych żelbetowych, budynków zwłaszcza mieszkalnych.
Sposób polega na tym, że na 'wystające kotwy (2)
z fundamentów (1), a na kondygnacjach budynku na

E01D

P. 246886

27.03.1984

Pierwszeństwo: 29.03.1983 ,r. - RPA (nr 83/2205)
18.04.1983 r. - RPA (nr 83/2689)
Wilfried Josef Schenacih, Pretoria North, Transvaal,
Republika Południowej Afryki (Wilfried Josef Schenach).
Płyta dachowa dla pokrycia dachu oraz sposób
mocowania płyty dachowej dla pokrycia dachu
Rozciągające się we wzdłużnym kierunku płyty
dachowe dla pokrycia dachu są ukształtowane odpowiednio na przeciwległych krawędziach dla zahaczenia
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0 sąsiadujące płyty, dda ułatwienia zainstalowania
1 utworzenia wodoszczelnych połączeń. Zazębiające się
wzajemnie profilowane zagięcia (16, 18) krawędzi tworzą ipuste przestrzenie (A, B) dJa przerwania kapilarnego działania. Za pomocą opasetk mocujących mocuje
się w danym przypadku tylko jedną 'krawędź płyty
do podłoża dachu w sposób zezwalający na termiczne
wydłużanie się i 'kurczenie się płyty.
Płyty dachowe według wynalazku 'mocuje się w ten
sposób, że najpierw kładzie się jedną płytę na podłoże
dachu, mocuje się pierwsze profilowe zagięcie Icra, wędzi płyty do podłoża dachu, ustawia się nachyloną
do pierwszej płyty drugą płytę dachową i doprowadza się do zazębienia drugiego profilowanego zagięcia
krawędzi drugiej płyty dachowej z pierwszym profilowanym zagięciem krawędzi już zamontowanej
pierwszej płyty dachowej, następnie przez przechylenie doprowadza się drugą płytę dachową do właściwego położenia i mocuje się pierwszą krawędź dirugiej
płyty i tę operację powtarza się dowolną ilość razy,
odpowiednio do wielkości powierzchni dachu.
{10 zastrzeżeń)

E06B

P.241373

05.04.1983

Jacek Hiszpański, Poznań, PoMca (Jacek Hiszpański).
Zasuwa ryglowa zwłaszcza do drzwi wejściowych
w obiektach mieszkalnych
Zasuwa według wynalaizku ma wahliwy, przegubowy
rygiel, iktótry składa się z dwóch prętów (5, 6) połączonych ze sofoą zawiasą (7). Zewnętrzny koniec pręta (5) jest przyłączony za pośrednictwem zawiasy (8)
i obrotowego łącznika (9) do obsady (10), zamocowanej 'korzystnie na ościeżnicy (2), natomiast pręt (6) ma
zderzaJk (11) i poprzez przewężenie (12) kończy się
główkowymi zaczepem (13). Pręty (5, 6) obejmuje przesuwna tuleja (14), która po nasunięciu na zawiasę (7)
powoduje usztywnienie rygla.
Zaczep (13) współpracuje z gniazdem (3), zamocowanym korzystnie na skrzydle (4) drzwi. W gnieźdizie (3)
iest utworzone podłużne wycięcie i poprzeczne, otwarte wycięcie, których prześwit odpowiada przewężeniu
(12) zaczepu (13), co umożliwia jego przestawne i rozłączne zazębienie z wycięciem gniazda (3).
{3 zastrzeżenia)

29.03.1983

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Antoni Latuszek, Zygmunt Zawislowski).
Zasłona otworów okiennych przed promieniowaniem
cieplnym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ochrony otworów
okiennych przed promieniowaniem ciepłym.
Zasłona składa się z co najmniej dwóch warstw (1, 2),
z których jedna warstwa stanowi warstwę odbijającą
(1) promienie cieplne, zaś druga warstwa stanowi
warstwę izolacyjną (2) dila promieniowania cieplnego.
Zasłona jest zawieszona tak, że warstwa odbijająca (1)
jest bezpośrednio poddana działaniu promieni cieplnych.
(3 zstrzeżenia)

E21G
EC5B

P.241246

P.241213

25.03.1983

Centrum Mechanizacji'Górnictwa „Komag", Gliwice, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska
(Zygmunt Dabiński, Ryszard Rozalski, Alfred Biliński,
Wojciech Skoczyński, Zbigniew Gębicki, Zygmunt Jaromin, Zdzisław Penar, Helmut Blochel).
Organ urabiający kombajnu węglowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiej konstrukcji organu urabiającego, która umożliwi dwukierunkowe, bezwnękowe urabianie nachylonych ścian poprzecznych oraz ścian podłużnych zagrożonych obwałami czoła ściany przy uzyskaniu stosunkowo równego spągu i stropu.
Organ urabiający charakteryzuje się tym, że bryła obrotowa organu składa się z co najmniej dwóch
stożków ściętych (1 i 2) orzylegających do siebie
większymi podstawami (3), względnie ma ona beczkowatą ipoibocznicę, bądź pobocznicę składającą się z
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kombinacji części walcowej z częściami stożikowymi
lub beczkowatymi.
Pobocznica bryły obrotowej organu może się również składać z beczkowatej części środkowej i połączonych z nią obustronnie większymi podstawami co
najmniej dwóch stożków ściętych.
(5 zastrzeżeń)
E21C

F.241298
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w mufie (8) stykającej się obrotowo z siłownikiem
(10) a drugim - w tulei (11) zaopatrzonej w napędzane, zębate koło (12). Natomiast mocujący zespół
(4) wyposażony jest w zaciskowe mechanizmy (15),
(16) współpracujące z wahliwie osadzonymi dociskaczami (19) połączonymi z siłownikiem (20).
(3 zastrzeżenia)

30.03.1983

Centrum Mechanizacji Górnictwa, „Komag", C l i wice, Polska-(Wojciech Skoczyński, Zygmunt Jąromin,
Bolesław Szymczyk).
Kombajn węglowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji kombajnu który zastosowany w pokładach nachylonych i eksploatowanych po rozciągłości
tworzyłby czoło ściany w zasadzie pionowe przy pracy w obydwu kierunkach wzdłuż ściany, będąc zaopatrzony w identyczne wymiarowo organy.
Kombajn węglowy do urabiania pokładów węgla
zaopatrzony jest w co najmniej jeden organ bębnowy
usytuowany na jednym z końców kadłuba kombajnu.
Osie obrotu organów (7 i 7a) odchylone są od wzdłużnej osi kombajnu (1) o kąt różny od kąta prostego,
osie obrotu organów urabiających są równoległe do
osi obrotu (8) ramienia (6). Osiąga się to szczególnym ukształtowaniem kombajnu przez skośne usytuowanie czopa (8), na którym osadzone jest ramię (6)
względem wzdłużnej osi kadłuba'kombajnu (1) oraz
skośne usytuowanie wału, obrotowego na którym jest
osadzony organ (7 i 7a) względem ramienia (6) kombajnu (1). Zmianę nachylenia osi organu roboczego
względem wzdłużnej osi kadłuba kombajnu (1), uzyskuje się dzięki ,przegubowemu połączeniu głowicy za
pomocą osi usytuowanej prostopadle do osi kombajnu.
(3 zastrzeżenia)

E21C

P.241387

06.04.1983

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice, Polska (Tadeusz Cygankiewicz).
Uchwyt zabezpieczający łańcucha przesuwu
kombajnu górniczego
Uchwyt zabezpieczający łańcucha przesuwu kombajnu górniczego, tłumiący dynamiczne drgania łańcucha przesuwu kombajmi górniczego ma do zastawki
przenośnika (6) poprzez gumowe taśmy (3) i płytę (4)
mocowany korpus uchwytu (1). Wewnątrz korpusu
uchwytu (1) jest łańcuch (5) oraz gumowe paski (2)
przy czym kombajn (7) ma trapezowe prowadniki (8)
łańcucha (5). Trapezowy prowadnik (8) przechodzi
przez uchwyt (1).
(1 zastrzeżenie*

E21C

P. 241353

05.04.1983

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice, Polska (Kazimierz Sztwiertnia, Antoni Bienias, J e rzy Mańka, Henryk Giemza, Ryszard Bogus, Andrzej
Rymer^Zenon Głązka, Zygmunt Zieliński).
Urządzenie do wykonywania otworów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
specjalistycznego urządzenia do wykonywania i/lub
mechanicznej obróbki otworów znajdujących się w
równolegle do siebie usytuowanych płaszczyznach,
zwłaszcza w łącznikach zmechnizowanych obudów
górniczych. Urządzenie ma podstawę (1), na której
znajduje się co najmniej jeden roboczy zespół (2),
oraz umieszczony naprzeciw niego mocujący zespół
(4). Zespół (2), wyposażany jest w co najmniej jedno,
osiowo ruchome wrzeciono osadzone jednym końcem

E21C

P.244866 T

29.11.1983

Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych im. Generała Karola Swierczewskiego, Katowice, Polska (Zenon Wasyłeczko).
Nóż do maszyn urabiających
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie mocowania noża
w uchwycie. Nóż ma część chwytową (1), której ko-
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nieć (2) ma rowek (3), w którym umieszczony jest
kołPk sprężysty (4) z założoną sprężyną śrubową (5).
Koniec (8) sprężyny śrubowej (5) opiera się o dno (10)
rowka (3) a koniec (9) wystaje poza boczną powierzchnię (11) części chwytowej (1) i po założeniu noża
do uchwytu (15), przylega do dna (18) rowka (17)
uchwytu (15), naprężając sprężynę śrubową (5) i blokując tym samym nóż przed wypadnięciem z uchwytu (15).
Wynalazek przewidziany jest do stosowania w nożach urabiających kombajnów górniczych.
(5 zastrzeżeń)

do przegubów (9) i (iO) tak, aby uzyskać najkorzystniejszą wypadkową sił rozparcia przedniej stropnicy (2) i tylnej stropnicy (3). Siłowniki (7) i (8) wyposażono w indywidualne sterowanie niezależne od
sterowania stojaków (5) i (6).
(4 zastrzeżenia)

E21D
E21C

P. 241299

30.03.1983

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. Polska (Włodzimierz Rymon-Lipiński).
Urządzenie do dezintegracji skał stropowych
Urządzenie do dezintegracji skał stropowych stanowi obudowa górnicza ze stropnicą osadzoną na stojakach hydraulicznych, w której, na stropnicy (2)
jest osadzony trzpień rozporowy (3) z zakończeniem
w kształcie klina lub stożka.
Urządzenie znajduje zastosowanie zwłaszcza w górnictwie podziemnym węgla kamiennego.
(4 zastrzeżenia)

E21D

P.241216

25.03.1933

Kopalnia Węgla Kamiennego „Andaluzja", Piekary
Śląskie, Polska (Marian Janowski, Henryk Pyka, Marian Janus, Józef Brenza, Wiesław Duda, Szczepan
Korzeniowski, Henryk Izydorczyk, Czesław Bukalski,
Piotr Wojtala>
Sposób zabezpieczenia stropu ścian
prowadzonych z podsadzką hydrauliczną
i zmechanizowana obudowa górnicza do stosowania
tego sposobu
Sposób zabezpieczania stropu wyrobiska górniczego z zastosowaniem zmechanizowanej obudowy górnicznej polega na tym. że podnosi sdę stropnice (1), (2),
(3) wspólnie sterowanymi stojakami (5) i (6) sekcji
obudowy. Zasadnicza stropnica (1) pracuje równomiernie całą powierzchnią przy jednorazowym rozparciu w niezmienionej pozycji do czasu ponownego
przemieszczania sekcji. Opinkę (11) i wykładkę (12)
strop (4) wykonuje się przy indywidualnie odchylanych w kierunku spągu a następnie podnoszonych
w kierunku stropu przedniej stropnicy (2) i tylnej
stropnicy (3). Przednia stropnica (2) i tylna stropnica (3) odchylane są w przegugach (9) i (10) przy pomocy siłowników (7) i (8). Przednia stropnica (2)
i tylna stropnica (3) odchylają się w stosunku do osi
podłużnej stropnicy zasadniczej (1) do 15° w górę lub
w dół.
Zmechanizowana obudowa górnicza wyposażona
jest w siłowniki (7) i (8) zamocowane w uchwytach
(15) i (16) oraz (17) i (18) usytuowanych w stosunku

E21D

P.244912 T

02.12.

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Marian Krysik, Alfred Biliński, Zbigniew Szafran, Wojciech Łakomy, Edward Rozmus, Marek Flak, Hubert Anczok).
Obudowa zmechanizowana do ścian
.
podsadzkowych
Wynalazek umożliwia swobodne i bezpieczne stawianie bezpośrednio za obudową zmechanizowaną dowolnej i wykonywanej w dowolny sposób stałej obudowy dodatkowej zostawianej w podsadzce.
W tym celu obudowa zmechanizowana do ścian
podsadzkowych, składająca się z sekcji w postaci wieloczęściowych stropnic, których części są wzajemnie
przesuwane za pomocą hydraulicznych przesuwników
i podparte górniczymi stojakami, ma łamany stojak
górniczy w tylnej części (3) stropnicy. Łamany stojak
składa się z pionowej sztywnej belki (9) połączonej
trwale z tylną częścią (3) stropnicy oraz z hydraulicznej podpory (10) połączonej zawiasowo z dolnym końcem sztywnej belki (9). Sztywna belka (9) jest połączona z hydrauliczną podporą (10) za pomocą odchylającego siłownika (12). Łamane stojak1- sekcji obu-
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dowy stanowią konstrukcją nośfią tamy podsadzkowej, przy czyni ich sztywne belki (9) i hydrauliczne
podpory (10) są pokryte odrębnymi pasami (15, 16)
tkaniny podsadzkowej.
(3 zastrzeżenia)

E21D

P.245093 T

12.12.1983

E21F
E21C

39
P.246558

07.03.1934

Pierwszeństwo: 19.03.1983 - RFN (nr P-3309999.5)
Halbach und Braun Industrieanlagen, Wuppertal,
Republika Federalna Niemiec (Ernst Braun, Gert
Braun).

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Polska (Józef-Brylowski).

Stacja przekazująca pomiędzy łańcuchowym
przenośnikiem ścinowym a łańcuchowym
przenośnikiem chodnikowym

Urządzenie do przestawiania stosów
górniczych

Stacja charakteryzuje się tym, że odcinek łańcuchowego przenośnika ścianowego (1) ma zgarniacz (5)
ponad górnym odcinkiem łańcuchowego przenośnika
chodnikowego (2). Od strony przodka węglowego łańcuchowy przenośnik ścianowy (1) ma prowadzenie
(7) dla struga węglowego (8) i łańcucha (9) struga,
który co najmniej na przychodnikowym końcu łańcuchowego przenośnika ścianowego jest doprowadzony poprzez koła nawrotrie (10a, 10b) do agregatu napędowego umieszczonego od strony przodka skalnego.

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmechanizowania prac przy rozpieraniu, rabowaniu i przenoszeniu
na nowe miejsce stosów górniczych.

Urządzenie jest zabudowane na samojezdnym podwoziu (1) z osadzonym w nim sztywno dźwigiem kolumnowym. Kolumna (2) w postaci dwustronnego siłownika rozpierana jest między stropem a spągiem
wyrobiska. Na kolumnie tej jest osadzone obrotowo
i wychylnie w jej osi wzdłużnej ramię (10) dźwigu.
Ramię to wyposażone jest w rozpierak (12) osadzony
przesuwnie ku górze w prowadnicy (11) a koniec ramienia (10) uformowany jest w kształcie dwóch chwytaków (18) odpowiadających kształtem dwóm uchwytom, zabudowanym po przeciwnych stronach stosu
(17). Ponadto utwierdzone do stosu (17) półki (14)
służą do oparcia hydraulicznemu siłownikowi (13) w
trakcie rozpierania stosu (17). Do utrzymania rdzennika (19) w pozycji rozparcia służą kliny przytwierdzone do uchwytów. Wyrabowanie stojaka polega na
podniesieniu chwytakami (18) uchwytów wraz z klinami wskutek czego rdzennik (19) obniża się pod
własnym ciężarem. W tym położeniu elementów stosu (17) można go przestawić ramieniem (10) w kolejne, następne położenie i ponownie rozeprzeć za pomocą rozpieraka (12).
(2 zastrzeżenia)

Co najmniej te dwa przychodnikowe koła nawrotne
(10a, 10b) są tak z jednej strony rozstawione pionowo,
że tworzą pomiędzy sobą prześwit na łańcuch i przytwierdzone doń zabieraki łańcuchowego przenośnika
ścianowego (1), a z drugiej strony są umieszczone tak
blisko łańcuchowego przenośnika chodnikowego (2),
że strug węglowy w swoim przychodnikowym położeniu krańcowym może tu pozyskany węgiel przekazywać bezpośrednio na łańcuchowy przenośnik chodnikowy. W sumie uzyskuje się wyjątkowo zwartą
i zintegrowaną z łańcuchowym przenośnikiem ścianowym nawrotnicę łańcucha struga.
(5 zastrzeżeń)

Dział F
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
F02M

P. 245335 T

23.12.1983

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława
Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Jerzy Szczeciński,
Stefan Szczeciński).

Rozpylacz paliwa gaźnika silnika spalinowego
Rozpylacz ma szereg otworów (2) wykonanych w
bocznej ściance (1) między wylotem rozpylacza (3)
a miejscem (4) doprowadzenia emulsji paliwowo-powietrznej. Powietrze zasysane przez te otwory do
wnętrza rozpylacza powoduje zwiększenie stopnia
rozdrobnienia paliwa.
(1 zastrzeżenie)

F02M

P. 245336 T

23.12.1983

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława
Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Jerzy Szczeciński,
Stefan Szczeciński).
Emulgator paliwa gaźnika silnika spalinowego
Celem wynalazku jest zwiększenie stopnia odparowania i lepsze rozdrobnienie paliwa w gardzieli gaźnika.
Emulgator charakteryzuje się tym, że ma podwójne doprowadzenie powietrza do studzienki emulsyj-
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nej. Oprócz dyszy powietrznej (4), doprowadzającej
powietrze do rurki emulsyjnej (3) ma on dodatkowy
kanał (1) doprowadzający powietrze do dolnej części
studzienki emulsyjnej (2).
(1 zastrzeżenie)

P.241274

F04B

Urządzenie według wynalazku ma elektryczny
układ (5) z elektronicznym sygnalizatorem poziomu
cieczy w hydroforowym zbiorniku (1) sterujący pracą
sprężarek (4) i pomp (3), który jest połączony z dwoma konduktometrycznymi sondami (12 i 13) znajdującymi się na rurowym cylindrze (9) i z kontaktowym manometrem (15) hydroforowego zbiornika (1)
(1 zastrzeżenie)

29.03.1983

Zakłady Mechaniczne „Zamech" im. Gen. K. Świerczewskiego, Elbląg, Polska (Lechosław Rutkowiak,
Bernadetta Mielczarek).
Pompa z napędem ręcznym
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji
pompy z napędem ręcznym o zmiennej charakterystyce.
Pompa charakteryzuje się tym, że dźwignię (1) wyposażono w otwory (A) i (B) umożliwiające łączenie
jej z nurnikiem (3).
Zależnie c l potrzeb w określonej sytuacji, połączenie nurnika (3) z otworem (A) pozwala na uzyskanie dużego wydatku przy małym ciśnieniu cieczy,
zaś połączenie nurnika (3) z otworem (B) umożliwia
uzyskanie małego wydatku przy zwiększonym ciśnieniu.
(1 zastrzeżenie)

F16B

P.240972

09.03.1983

Zakład Energetyczny - Częstochowa; Częstochowa,
Polska (Ireneusz Gębski).
Nakrętka blokująca
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
taniej konstrukcji nakrętki, łatwej do wykonania i
montażu.
Nakrętka ma wykonany podłużnie w gwincie (3)
co najmniej jeden kanalik (2), w którym, po wkręceniu nakrętki (1) na śrubę, umieszcza się kołek
blokujący.
"
(1 zastrzeżenie)

F16B

P.245312 T

21.12.1983

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Polska (Michał Kubica, Aleksander Kowal, Jerzy
Pająk).
Wpust do połączenia z piastą
F04B
G05D

P. 241310

30 03.1983

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt-Wrocław", Wrocław, Polska (Julian Dyjakon, Janusz Romanowski).
Urządzenie hydroforowe z automatycznym
regulowaniem poduszki powietrznej
Wynalazek
uzupełniania
zapewnieniu
leżności od

rozwiązuje zagadnienie automatycznego
powietrza w poduszce powietrznej przy
pracy pomp w dowolnym czasie w zazapotrzebowania poboru cieczy.

Celem wynalazku jest ułatwienie demontażu wpustu z wału. Wpust do połączenia wału z piastą ma
rowki (1) lub wgłębienia wykonane na końcach.
(1 zastrzeżenie)
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F16C

P.246291 T

20.02.1984

Pierwszeństwo: 04.03.1983 - Czechosłowacja
(nr PV 1528-83)
Agrozet Koncern zemědělského strojírenství, Brno,
Czechosłowacja.
Łożysko krzyżakowe wału prezgubowego
z podzielnym krzyżakiem
Celem wynalazku jest opracowanie prostej i taniej
konstrukcji łożyska umożliwiającej przenoszenie wysokiego momentu obrotowego.
Łożysko charakteryzuje się - tym, że korpusy walcowe (2) lub panewki łożyska ślizgowego są umieszczone między czopami walcowymi (3) podzielnego krzyżaka (1) i widełkami (4) w pozycji umocowania czopów walcowych (3) w korpusie (5) krzyżaka.
Rozwiązanie według wynalazku nadaje się do stosowania przy wałach przegubowych z podzielnym
krzyżakiem, zwłaszcza w maszynach rolniczych, w
przemyśle pojazdów silnikowych i podobnych.
(3 zastrzeżenia)

F16D

P.238518
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tym, że robocza powierzchnia (2) gwiazdy wałka napędzającego (1) ma kształt płaski z wybraniami (9)
o przekroju poprzecznym klinowym i styka się z powierzchnią płaską (4) rolek (3).
- (4 zastrzeżenia)

F16D

P.245242 T

21.12.1983

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Felicjan Szymankięwicz).
Sprzęgło przeciążeniowe
dźwigniowo-kształtowe
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji sprzęgła przeciążeniowego - kształtowego, umożliwiającej rozłączanie elementów napędowych w przypadku nadmiernego wzrostu momentu
obrotowego.
Sprzęgło
przeciążeniowe
dźwigniowo-kształtowe
składa się z członu napędzającego w postaci krzyżaka
(1), z członu napędzanego w postaci bębna (2) z gniazdami (3), z łącznika w postaci układu dźwigni (4, 5)
z rolkami (7) i z mechanizmu (6) docisku rolek (7).
W każdym z układów dźwigni (4 i 5) dźwignia (5)
połączona z rolką (7) jest z drugiej strony połączona
przegubowo z drugą dźwignią (4), przy czym dźwignie
(4» i 5) połączone są ze sobą elementem sprężystym
(8) i wyposażone są w występy (9). i(3 zastrzeżenia)

06.10.1982

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Rzeszów, Polska (Jan Buczek, Witosław Buczek, Jerzy
Dyrda).
Sposób zmniejszania nacisków jednostkowych
w sprzęgłach jednokierunkowych tarciowych
i sprzęgło jednokierunkowe tarciowe
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia żywotności sprzęgła, poprawienia równomierności pracy
oraz zmniejszenia możliwości występowania poślizgów
przy równoczesnym zmniejszeniu gabarytów.
Sposób polega na tym, że zwiększa się powierzchnię styku rolki z gwiazdą wałka napędzającego poprzez wykonanie płaskiej powierzchni gwiazdy i ścięcie rolki wzdłuż jej tworzącej oraz zmienia się współczynnik tarcia pomiędzy powierzchnią rolki a powierzchnią gwiazdy wałka napędzającego, korzystnie
poprzez azotonasiarczanie płaskiej powierzchni roboczej gwiazdy wałka napędzającego.
Sprzęgło, składające się z wałka napędzającego (1)
w kształcie gwiazdy oraz tulei napędzanej (5), pomiędzy którymi znajdują się rolki (3) prowadzone w separatorze (8), według wynalazku charakteryzuje się

F16H

P.245311 T

21.12.1983

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Polska (Aleksander Kowal, Jerzy Pająk, Jacek Spałek).
Koło pasowe przekładni bezstopniowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia
skutecznego przesuwu tarczy koła pasowego przekładni bezstopniowej.
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Koło pasowe przekładni bezstopniowej zawiera elementy toczne (3) umieszczone w rowkach wykonanych w czopie (2) i piaście (1) tarczy ruchomej.
(4 zastrzeżenia)
F16H

P. 245364 T

27.12.1983

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Mirosław Woźniak, Włodzimierz Wawszczak).
Przekładnia obiegowa
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji
przekładni o zmniejszonych gabarytach i zwiększonej
sprawności.
Przekładnia obiegowa ma na dwóch wałach napędzających (1 i 3), umieszczonych na wspólnej osi geometrycznej, osadzone jednakowe, stożkowe koła zębate (2 i 4), współpracujące jednocześnie ze stożkowymi kołami zębatymi (5 i 7) osadzonymi na wałach
napędzanych (6 i 8), [których osie geometryczne są
prostopadłe do osi geometrycznej wałów napędzających (1 i 3). Wał napędzany (8) jest połączony z wejściem znanej przekładni zębatej (9). (2 zastrzeżenia)

F16K

P.241254

idzie pierwszego stopnia (8) otwory. Drugi stopień cylindra (18) jest przysłonięty kryzą (4). Kryza (4) jest
zamocowana na stałe do ścian bocznych drugiego>
stopnia cylindra (18) za pomocą śrub.
Wnętrze cylindra zawiera trójdemkowy tłok różnicowy (3). Na denkach tłoka umieszczone są pierścienie.
Do odprowadzania nadimiaru wody z przestrzeni międzytłokowej służy odwadniający .kanał regulacyjny (6).
(1 zastrzeżenie>

F16K

P.241348

01.04.1983

Zakład Techniki Próżniowej, Koszalin, Polska (Zbigniew Witanowski).
Zawór odcinająco-zapowietrzający
Wynalazek . rozwiąziuije zagadnienie opracowania
konstrukcji zaworu odcinająco - zapowietrzającegoprzeznaczonego do instalacji próżniowych, w której
moment zapowietrzenia jeslt qpózniony w stosunku do
momemtu odcięcia.
Zawór charakteryzuje się tym, że jego element odcinający (10) osadzony jest przesuwnie na tulei (6)
związanej trwale z tłokiem (4) napędu pneumatycznego. Wewnątrz tulei (6) umieszczony jesit przesuwny suwak (7), w którym wykonane są otwory zapowietrzające (20).
(2 zastrzeżenia)

28.03.1983

Kopalnia Węgla Kamiennego „Szczygłowice", Knurów, Polska (Henryk Książczyk).
Zawór redukcyjny, zwłaszcza do wody
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstruflccji zaworu uimoMlwiasjacej uzyskanie właściwych prametrów ciśnienia oraz wydatku wody w dołowej sieci rurociągów przeciwpożarowych.
Zawór składa się z cylindrycznego kadłuba (1), kitóry ma na wejściu i wyjściu kołnierze (7). Do kadłuba
(1) od strony komory wyipłyiwu dolega pokrywa (17).
Wewnątrz kadłuba jest umieszczony pierścień (5) z
centrycznymi otworami, dystansujący dwustopniowy
cylinder (2). Dwustopniowy cylinder ma na obwo-

F16K

P. 245114 T

14.12.1985

Akademia Techniczrao-Roilnicza, Bydgoszcz, Polslka
(Antoni F. Budzyński).
Zawór hydrauliczny
Celem wynalazku jest opracowanie 'konstrukcji zaworu o ikrótszym, w stosunku do iznanych, czasie jego
zadziałania.
Zawór s«kłada się ze sztywnych 'luib elastycznych płyt
(1 i 2), obciążonych umowną powierzchnia (p) lub nie
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odciążonych przy czym w płytach -tych wykonane są
szczeliny (3 i 4), stepujące przepływem medium równoległymi do siebie krawędziami (7 i 8), za pomocą napędowego silnika hydraulicznego znajdującego sią na
zewnątrz lub wewnąjtrz głównego strumienia. Łopatki
silnika "mają kształt uzębienia koła zębatego, wielowypusitu lub innego 'kształtu, a kąt obrotu silnika wynika z luzu międzyzębnego. Do sterowania rozruchem
i hamowaniem tego silnika wykorzystuje sią ruch jego wirnika.
(1 zastrzeżenie)

F16L

P.241275

29.03.1983

Łódzkie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych,
Łódź, Polsika (Janusz Bańczaik, Leopold Niedziński,
Paweł Kwapisz, Dariusz Przybył, Edward Henzler,
Stanisław Wasiak).
Dwudzielny system obudowy kanałów ciepłowniczych

F16N
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P.245067 T

12.12.1983

Instytut Budownicftjwa, Mechanizacji i Elektryfikacji
Rolnictwa, Warszawa, Poislka (Józef Wysocki).
Smarownica ciągłego działania
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji
smarownicy umożliwiającej smarowanie poprzez wykorzystanie różnic temperatury otoczenia i jej elementów współpracujących ruchowo.
Smarownica ciągłego działania według wynalazku
składa się z dwóch koncentrycznych zbiorników. Zewnętrzny zbiornik (1) wykonany jest z niepodatnego materiału, a wewnętrzny zibiornik (2) wykonany jest z
maiteriału podatnego. Obydwa zbiomniki (1) i (2) połączone są kołnierzem (4) zaopatrzonym w otwór (5) do
ewakuacji smaru (3), który umieszczony jest w zbiorniku (2), a w płaszcz zbiornika (1) wmontowany jest
zawór zwrotny (7) .blokowany korkiem (8).
(1 zastrzeżenie)

Celem wynalazku jest opracowanie prostej konstrukcji kanału, łatwej w montażu i demontażu, o obniżonych kosztach materiałowych.
System obudowy kanałów ciepłownicizych charakteryzuje się tym, że rurociągi (5) zasilający i powrotny
umieszczone są w pojedynczych obudowach dzielonych
na dwie części: górną (3) i dolną (2) łączone zamkiem.
Do dolnej części rury zamocowane są podpory ślizgowe (7), na których wspierają się za pośrednictwem
ślizgów (8) rurociągi. Załamania i punkty stałe montowane są z prefabrykowanych elementów betonowych. Załamania składają się z płyt dolnej i górnej,
elementu bocznego oraz słupka. Punkt stały s,tanowi
płaska płyta żelbetowa (16) z wycięciami. Montowana
jest w ławie betonowej (15).
(3 zastrzeżenia)

F23D
F27B

P.245042 T

09.12.1983

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
Gliwice, Polska (Czesław Matysik, Zdzisław Bystry,
Andrzej Pniewski, Konrad Kuc, Władysław Peszko).
Rozpylacz palnika na olej opałowy
F16L

P.245251 T

20.12.1983

Jerzy Szymański, Gdańsk, Polska (Jerzy Szymański).
Złącze szybkorozłączne

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji rozpylacza pozwalającej na lepsze wykorzystanie energii
cieplnej oleju opałowego w porównaniu ze znanymi
rozwiązaniami.

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji złącza szyto-korozłąciznego o niezawodnym
działaniu charaktery żując ego się prostą konstrukcją
i technologią wykonania przy minimalnej ilości elementów składowych.
Złącze z zaworem samoczynnie zamykającym przepływ po rozłączeniu złącza według wynalazku charakteryzuje się tym, że w wycięciach (2) korpusu znajdoiją się blokujące rolki (3) wchodzące w gniazdo (4)
wewnętrznej końcówki (5).
(1 zastrzeżenie)

Rozpylacz palnika na olej opałowy, składający sią
z zbieżnej dyszy (1), przez którą wystaje cylindryczne
ostrze (2) powietrznego kanału (3) tworząc z nią
pierścieniową szczelinę (4) połączoną z olejowym kanałem (5) charakteryzuje się tym, że powietrzny kanał (3) połączony jest z powietrznym przewodem (6)
poprzez zbieżną dyszę (7) usytuowaną prostopadle do
niego, naprzeciw której znajduje się wnęka (8) wykonana w głowicy (9).
(1 zastrzeżenie)
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F23G
F23C
B29C

07.04.1983

P.241415

Politechnika
Bieszk).

Gdańska,

Gdańsk,

Polska

(Henryk

Sposób spalania odpadowej taśmy filmowej
oraz układ do spalania odpadowej taśmy filmowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie spalania odpadowej taśmy filmowej w sposób ciągły i z minimalnymi stratami.
Sposób polega na tym, że rozdrobnioną taśmę filmową doprowadza się grawitacyjnie na dno sitowe
komory fluidalnej, przez które od dołu przepływa
suche powietrze, z prędkością 1-1,1 m/s, ogrzane do
temperatury 150°C, po czym utworzoną nad dnem
sitowym warstwę fluidalną spala się w piecu ogrzanym w początkowym okresie procesu do temperatury
spalania, zaś w czasie spalania taśmy ogrzewanie komory jest zbędne wskutek efektu termicznego reakcji.
Układ do spalania odpadowej taśmy filmowej, zawiera komorę fluidalną, rozdzieloną dnem sitowym
(2) na dwie części, górną stożkową (1) o zbieżności
1:10 i dolną cylindrvczna (3). Część stożkowa połączona jest z rurą zasypową (7), cyklonem (14) i multicyklonem (15). Część cylindryczna (3) łączona jest
z wentylatorem (4) poprzez nagrzewnicę (5) i przepustnicę (6). Nad dnem sitowym (2) usytuowany jest
zgarniak wolnoobrotowy (8) osadzony na wale (9)
napędzanym silnikiem elektrycznym (11) poprzez
przekładnicę (10) i rura wysypowa (12) produktu spalania.
(2 zastrzeżenia)

F25D
A23C

P.241277

29.03.1983

Ośrodek Badawczo-Rözwojowy Chłodnictwa Domowego PRED0M-POLAR, Wrocław, Polska (Zbigniew
Michalski).
Urządzenie do schładzania mleka
Celem wynalazku jest umożliwienie chłodzenia mleka bez pomocy cieczy pośredniczącej w krótszym
czasie.
Urządzenie składa się z agregatu skraplającego (1),
wymiennika ciepła (3), pojemnika na mleko (2), izo10

termicznego pojemnika (5) na konwie do mleka (4),
oraz ewentualnie podgrzewacza (8), do podgrzewania
wody gorącymi parami czynnika chłodniczego.
(4 zastrzeżenia)
F25D
A23C
A23B

P.241349

05.04.1983

Fabryka Maszyn Pralniczych „Prama-Wuteh", Kielce, Polska (Konrad Żaczek, Jan Juszczak, Marian Gumuła, Witold Kamiński, Jan Zapart, Zbigniew CieDluch).
Schładzarko-zamrażarka
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji
urządzenia samoczynnie przestawiającej się z dodatniego zakresu temperatur na zakres
temperatur ujemnych.
Schładzarko-zamrażarka utworzona jest ze zbiornika (1), na którego wewnętrznej powierzchni umieszczone są wężownice parownika (3) połączonego z agre,gatem chłodniczym (5) sterowanym regulatorem temperatury. Regulator temperatury przełączany jest
z dodatniego zakresu temperatur na ujemny zakres
temperatur przy pomocy przełącznika ciśnieniowego
(H), osadzonego szczelnie na górnym końcu rury (7)
umieszczonej pionowo w zbiorniku (1).
.
(4 zastrzeżenia)

F25D
A23C

P. 241390

06.04.1983

Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „Spomasz", Bełżyce, Polska (Henryk Ostaszewski, Franciszek Hofbauer, Janusz Rysiukiewicz).
Urządzenie do schładzania cieczy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie
zwiększenia
sprawności oraz zmniejszenia awaryjności urządzenia.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że w zbiorniku
(1) wody lodowej ma umieszczony wymiennik ciepła
(6) zainstalowany naprzeciwko wlotu przewodu (4)
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układu wymuszonego obiegu wody lodowej. Wymiennik ciepła (6) obudowany jest osłoną (10) przylegającą
czołem do ściany zbiornika (1) wokół wlotu przewodu
(4) obiegu wody lodowej.
.
(5 zastrzeżeń)
F27D

P.241212

25.03.1983
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wej, a także zmniejszenia wypłukiwania dna przez
strugę stali i żużla.
Skrzynia składająca się, z pochyłych ku dołowi
ścian bocznych (1), wzmocnionych żebrami (3) i mających od zewnątrz czopy (4), z dołu zamknięta dnem
(2), charakteryzuje się tym, że w dnie (2) od wewnątrz ma wnęki (5).
(2 zastrzeżenia)

Huta „Florian", Świętochłowice, Polska (Edward
Kmiecik, Eugeniusz Jasiński, Henryk Pelka, Henryk
Gajos).
F27D

Skrzynia żużlowa
Wynalazek rozwiązuje problem ograniczenia powierzchni przywierania skrzepu do dna skrzyni żużlo-

P. 241344

01.04.1983

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych
..Bipromet", Katowice, Polska (Edward Plaskacewicz,
Norbert Langner, Józef Czernecki, Stanisław Bratek,
Stanisław Musiał).
Sposób impregnacji wyłożenia ogniotrwałego
pieców hutniczych do produkcji miedzi
lub stopów miedzi z innymi metalami
Celem wynalazku jest opracowanie sposobu impregnacji wyłożenia ogniotrwałego pieców hutniczych
do produkcji miedzi lub stopów miedzi z innymi metalami, skutecznie zabezpieczającego trzon pieca przed
gwałtownym wniknięciem metalu w wymurowanie
trzonu. Sposób polega na tym, że impregnację p\zeprowadzą się. w dwóch etapach, z których pierwszy
polega na impregnowaniu wyłożenia pieca płynnym
żużlem o małej
zawartości miedzi i temperaturze od
1000°C-1200CC, zaś drugi etap polega na nasycaniu
miedzią o temperaturze 1150-1300°C i niskiej zawartości tlenu oraz ołowiu.
(4 zastrzeżenia)

Dział G
FIZYKA
G01B

P.238574

07.10.1982

Zakłady Magnezytowe, Ropczyce, Polska (Tadeusz
Rachwał, Władysław Rachwał, Antoni Kalita).
Sposób i urządzenie do automatycznej kontroli
wymiarów liniowych
Celem wynalazku jest umożliwienie prowadzenia
obiektywnej, niezawodnej i szybkiej kontroli wymiarów badanego wyrobu.
Sposób według wynalazku polega na zmianie ruchu
posuwisto-zwrotnego szczęk pomiarowych na analogowy sygnał elektryczny i przekształceniu go za pomocą
przetwornika analogowo-cyfrowego oraz sterowaniu
wskaźnikami świetlnymi informującymi o przyporządkowaniu mierzonego wyrobu do określonej klasy
wymiarowej.
Urządzenie według wynalazku składa się z mechaniczno-elektronicznego układu sterującego (1), głowicy

pomiarowej (2), naświetlacza (3)- i taśmy (4) do umieszczania kontrolowanego wyrobu (32). Mechaniczno-elektroniczny układ sterujący (1) ma podstawę (5)
z szynami (6), po których porusza się stół (7) połączony z elektromagnesami (8). Do podstawy (5) zamocowane są czujniki położenia stołu (11 i 12) współdziałające z ramiączkami (13 i 14). Stół (7) połączojiy
jest z głowicą 12), która ma ramę nośną (17) z wałkiem (18) i szczękami (19) oraz czujnikami (25, 26, 27).
Czujniki (27) połączone są z układem pomiarowym
(28). Naświetlacz (3) składa się z obudowy (29), punktowych źródeł światła (30) i układów optycznych (31).
(3 zastrzeżenia)
G01B

P.241187

25.03.1983

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych,.
Katowice, Polska (Henryk Krenzel, Zygmunt Rajkowski, Jan Książek, Jerzy Jakimowicz, Herbert Pacharzyna).
Urządzenie do pomiaru średnic
przedmiotów walcowych
Przedmiotem wynalazku jest niezawodne w działaniu urządzenie do pomiaru średnic przedmiotów walcowych, na przykład kół tocznych zestawów kołowych na tokarkach do obróbki zestawów, a zwłaszcza,
na tokarkach podtorowych.
Urządzenie według wynalazku ma przyporządkowane obu kołom zestawu kołowego głowice pomiarowe (GPL) i GPP) wyposażone w przetworniki obrotowo-impulsowe ze wzmacniaczami sygnałów oraz.
tarcre pomiarowe.
Głowice sprzężone są poprzez układy wejściowe(UWL) i (UWP) z układem pomiarowo-sterującym,
obejmującym liczniki pomiarowe (LL) i (LP), detektory zera (DZL) i (DZP), układ liczenia wstecz (UWL),.
generator taktujący (GT), licznik adresów (LA), pamięć -(M), układ sterowania pamięcią (UB), multiplekser (MPI), multiplekser (MP2) z przyciskiem (Pl),
dekoder informacji (DI), dekoder (DS) sterujący pracą:
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wyświetlaczy (WL) i (WP) poprzez zespół kluczy
tranzystorowych (KTL) i (KTP) oraz układ inicjacji
(Ul) połączony z optoelektronicznym czujnikiem położenia (I) oraz przyciskiem zerującym (P2).
(3 zastrzeżenia)

z wyjściem stanu zerowego licznika rewersyjnego (2),
a drugie wejście połączone z wyjściem stanu przepełnienia licznika rewersyjnego (2). Układ sterujący
(4) ma wyjścia, z których jedno połączone jest
z wejściem układu mnożenia (1), a drugie z wejściem
akumulatora poprawek (3) dla sygnału ustalającego
ich stan początkowy oraz wejścia, z których jedno
połączone jest z wyjściem stanu zakończenia mnożenia układu mnożenia (1), a drugie z wyjściem zakończenia sumowania akumulatora poprawek (3).
(1 zastrzeżenie)
G01B
F02M

P.244911 T

02.12.1983

Politechnika Lubelska, Polska (Piotr Tarkowski).
Sposób pomiaru struktury geometrycznej
wewnętrznych profili zamkniętych trudno dostępnych,
zwłaszcza stożkowych w rozpylaczach paliwa

G01B
G01D

P.241192

25.03.1983

Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników,
Zakład Doświadczalny Urządzeń Technologicznych,
Warszawa, Polska (Maciej Bartkiewicz, Bogusław Makówka).
Elektryczny układ do przetwarzania odległości
na odległość
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu umożliwiającego zamianę odległości określonych w systemie metrycznym na odległości określone
w systemie calowym.
Układ według wynalazku ma silnik skokowy (7)
sprzężony z wyjściem komutatora (6), którego wejście
jest połączone z generatorem impulsów prostokątnych
(5) o wejściu start/stop połączonym z wyjściem u/kładu sterowania (4). Wyjście generatora impulsów prostokątnych (5) jest połączone z wejściem wykonawczym licznika rewersyjnego (2), którego wejście korekcyjne jest połączone z wyjściem układu sterującego (4), przy czym wejście główne licznika rewersyjnego (2) jest połączone z wyjściem sygnału przesunięcia odległości układu mnożenia (1) mającego zadane przesunięcie odległości w nowej skali pomiarowej, a wyjście poprawek przesunięcia odległości układu mnożenia (1) jest połączone z wejściem akumulatora poprawek (3). Wyjście stanu nadmiaru akumulatora poprawek (3) jest połączone z wejściem układu
sterującego (4) mającego ponadto wejście dla wprowadzenia sygnału zmiany rodzaju podziałki pomiarowej odległości (WE) oraz jedno wejście połączone

Celem wynalazku jest uzyskanie dokładnego odwzorowania badanej powierzchni w miejscach trudnodostępnych.
Sposób pomiaru struktury geometrycznej, polegający na sporządzeniu repliki powierzchni badanej
a następnie przeprowadzeniu pomiaru znanymi metodami, według wynalazku "charakteryzuje się tym,
że replikę powierzchni wykonuje się przez umieszczenie tworzywa chemoutwardzalnego w przestrzeni ograniczonej badaną powierzchnią oraz domkniętej tuleją
z trzpieniem, a następnie sprasowaniu i utwardzeniu,
przy czym przed właściwym sprasowaniem i utwardzeniem usuwa się z zamkniętej przestrzeni gaz.
(1 zastrzeżenie)
G01F

P.239474

09.12.1982

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wągrowiec, Polska (Władysław
Hodała).
Sposób ustalania zużycia paliwa
przez agregat grzewczy pojazdu trakcyjnego
Przedmiotem wynalazku jest układ do ustalania
zużycia paliwa p?zez agregat grzewczy pojazdu trakcyjnego pocierającego paliwo do ogrzewania wnętrza
pojazdu ze zbiornika paliwa trakcyjnego.
Zgodnie z wynalazkiem w układzie do ustalania
zużycia paliwa włączenie agregatu grzewczego (2)
powoduje zadziałanie elektronicznego generatora impulsów okresowych (4), który uruchamia elektromagnes współpracujący z liczydłem bębenkowym (5)
zliczającym impulsy i tym samym określającym czas
pracy agregatu grzewczego (2). W agregacie grzewczym (2) o dwu wydajnościach cieplnych przy załączeniu drugiej wydajności zmienia się częstotliwość
wysyłania impulsów
przez elektroniczny generator
impulsów okrecowych (4), przy czym częstotliwość ta
jest wprost proporcjonalna do wydajności cieplnej
agregatu grzewczego (2).
(2 zastrzeżenia)
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30.03.1983

Zakłady Automatyki Przemysłowej „MERA-ZAP",
Ostrów Wlkp., Polska (Włodzimierz Sokołowski).
Układ kontroli poziomu wody
w parowym kotle walczakowym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu o dużej dokładności i niezawodności działania. Układ zawiera bezpośrednio do króćców kotła
(2) przyłączony hydrauliczny czujnik poziomu wody,
w postaci trójimpulsowego kondensacyjnego naczynia
(1). Jego pierwszy impulsowy przewód (a) poziomu
wody w kotle (2) łączy się z ujemną komorą pierwszego elektromechanicznego przetwornika (3) różnicy
ciśnień, a drugi impulsowy przewód (b) maksymalnego poziomu wody w kotle (2) jest połączony z dodatnią komorą tegoż przetwornika (3) i z ujemną komorą
drugiego elektromechanicznego przetwornika (4) różnicy ciśnień, natomiast trzeci impulsowy przewód (c)
poziomu wody łączy się z dodatnią komorą drugiego
przetwornika (4). Elektryczne wyjścia przetworników
(3, 4) są sprzężone z wejściami matematycznego dzielącego bloku (5), z którego wyjściowy sygnał elektryczny jest podawany do znanych urządzeń wsikazujących, rejestrujących, sygnalizacyjnych, zabezpieczających i automatycznej regulacji. Trój impulsowe kondensacyjne naczynie (1) ma we wnętrzu obudowy
umieszczone koncentrycznie dwie rurki o różnej średnicy i wysokości, przy czym wnętrze obudowy i każda z dwóch koncentrycznie umieszczonych rurek łączy się oddzielnie z jednym przewodem impulsowym.
Wynalazek może znaleźć szczególne zastosowanie w
elektroenergetyce.
(2 zastrzeżenia)

G01F
Przedsiębiorstwo
Ostrołęka, Polska
Plodowski, Gerard

P.245003 T

G01L

P.238535

07.10.1982

Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej „MERA-PNEFAL", Warszawa, Polska (Wacław Kiljański)
Elektroniczny przetwornik ciśnienia
Celem wynalazku było opracowanie konstrukcji
przetwornika z głowicą pomiarową zapewniającą poprawę jego parametrów konstrukcyjnych, technologicznych i eksploatacyjnych.
Przetwornik wyposażony jest w głowicę pomiarową
zawierającą membranę separującą (1), czujnik ciśnienia (5) i przepust (7), które zabudowane są w korpusie (3) i obsadzie przepustu (8) oraz dociśnięte łącznikiem (9).
Membrana (1) jest przyspawana na obwodzie do
cylindrycznego występu korpusu (3) tak, że od strony
korpusu (3) medium mierzone (17) styka się tylko
z membraną (1). Występ cylindryczny korpusu (3)
ustala króciec (18), który jest uszczelniony z membraną separującą (1) uszczelką (3).
(7 zastrzeżeń)

09.12.1983

Przemysłu Betonów „Prefabet",
(Władysław Garczyński, Andrzej
Stanislawski, Stanisław Dziewit).

Dozownik objętościowy zawiesiny wodnej,
zwłaszcza proszku aluminiowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia dokładności i niezawodności działania dozowników
objętościowych zawiesiny wodnej.
Dozownik charakteryzuje się tym,'że jego pompa
zasilająca (1) zaopatrzona jest w przekaźnik czasowy
(2) i połączona dodatkowo z fotokomórką (3) umieszczoną wraz ze źródłem światła (4) w górnej części
zbiornika dozującego (5). Ponadto do dozownika wprowadzony jest przewód spłukujący (6) zaopatrzony w
zawór elektromagnetyczny (7) sterowany za pośrednictwem przekaźnika (8) współdziałającego z zaworem
spustowvm (9) zbiornika dozującego (5).
Wynalazek znajduje zastosowanie przy produkcji
betonu komórkowego.
(4 zastrzeżenia)

G01L

P.245337 T

23.12.1983

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD-Szczecin", Szczecin, Polska (Stanisław Steć, Zygmunt Pawlik, Zygmunt Nawojczyk).
Stanowisko do udarowego sprawdzania
ciśnieniomierzy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
stanowiska umożliwiającego szybkie sprawdzenie kilkudziesięciu ciśnieniomierzy przy jednym jego ur,u-
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chomieniu. Stanowisko ma układ pomiarowy, który
stanowi kolektor (1), do którego podłączony jest zawór odcinający (2), ciśnieniomierz kontrolny (3) oraz
reduktory ciśnienia (4), do których są podłączone ciśnieniomierze wzorcowe (5) oraz zawory pomiarowe (6).
(2 zastrzeżenia)

(8) i (9) wtopione jest w korek szklany (7) zamykający
naczynie (1). Korzystnie, ogniwo zaopatrzone jest w
skraplacz (15) oraz zbiorniczek rezerwowy elektrolitu (16).
(4 zastrzeżenie)
G01N
G01B

P.241169

Instytut Techniki
(Witold Ciołek).
'

24.03.1983

Budowlanej, Warszawa,

Polska

Urządzenie do badania pełzania
zginanych elementów konstrukcyjnych

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostej konstrukcji urządzenia do długotrwałego badania dużych elementów.
Urządzenie składa się z dwóch kolumn (1 i 2), mających zamontowane na dźwigniach (3 i 4) elementy
jarzm podporowych (5 i 6) górnych, połączonych z
obciążnikami (7 i 8) poprzez dźwignie (9 i 10). Do
podstaw (11 i 12) kolumn (1 i 2) zamontowane są elementy jarzm podpór (13 i 14) dolnych, do których
mocowana jest trawersa (15), mająca zamocowane elementy jarzm (16 i 17) międzypodporowych.
(1 zastrzeżenie)

G01N

P.238566

08.10.1982

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa,
(Włodzimierz Pyziak, Stefan Waszak).

Polska

Sposób oznaczania włazach
niewielkich ilości par i gazów utleniających,
zwłaszcza chlorowców i ogniwo do oznaczania
w gazach niewielkich ilości par i gazów utleniających,
zwłaszcza chlorowców
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostej w obsłudze konstrukcji ogniwa o zmniejszonych gabarytach, zapewniającej stały poziom elektrolitu, a także skrócenia czasu pomiaru.
Sposób według wynalazku polega na tym, że badany gaz wraz z gazem nośnym wprowadza się bezpośrednio do ogniwa poprzez spiek szklany i miesza
się z elektrolitem.
Ogniwo według wynalazku charakteryzuje się tym,
że cylindryczne naczynie (1) wypełnione elekrolitem
ma koncentrycznie wtopione w dno przegrody szklane wewnętrzne (4) i zewnętrzne (3).
Ograniczenia te mają cztery naprzemianległe otwory (18). Wnętrze wewnętrznej przegrody (4) wypełnione jest elektrodą redukującą (5), natomiast przestrzeń pomiędzy przegrodą (3) i (4) zawiera elekrodę
utlenianą. W dno przegrody wewnętrznej (4) wtopiony jest spiek szklany (2) zakończony króćcem (10)
doprowadzającym gaz. Króciec (11) doprowadzający
elektrolit umieszczony jest na wysokości górnej krawędzi przegród szklanych (3) i (4). Wyprowadzenie
galwaniczne elektrod w postaci drutów platynowych

G01N

P. 241190

25.03.1983

Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych, Opole, Polska (Ryszard Janka).
Urządzenie do badań trybologicznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiej konstrukcji urządzenia do badań trybologicznych, w której istnieje możliwość wywierania sił dynamicznych i statycznych jednocześnie lub oddzielnie
na badane próbki.
Urządzenie ma na końcu wału (1) nasadkę (3), na
którą wywierana jest cyklicznie siła pochodząca od
bijaka (5), przy czym na wał (1), pomiędzy zamocowaniem nasadki (3) a łożyskami wału (1) do znanego
pierścienia oporowego przyłożona jest siła statyczna
poprzez uikład dźwigniowy (6). Wielkości obciążenia
dynamicznego regulowane są ciężarkami bijaka (5).
W urządzeniu tym, nasadka (3) wkręcana jest na wał
{1), a wewnątrz jej korpusu umieszczone są sprężyny
o zwojach przeciwskrętnych.
(4 zastrzeżenia)

BIULETYN URZĘDU
G01N

P. 241347

01.04.1983

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Zbigniew Morze, Józef Olszewski, Jarosław Koludo).
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nachylenia do płaszczyzny dna obudowy. Płytki metalowe (2) .połączone są przewodami elektrycznymi (7)
z .pozostałą częścią wilgotnościomierza (6).
(1 zastrzeżenie)

Sposób pomiaru właściwości
lepkosprężystych materiałów lignocelulozowych
w postaci bardzo cienkich taśm
powleczonych żywicami syntetycznymi
o niskim stopniu polikondensacji
Celem wynalazku jest zwiększenie dokładności pomiaru.
Sposób polega na tym, że jeden koniec badanej
próbki mocuje sie nieprzesuwnie, a drugi umieszcza
się na jednej z podpór przegubowo-przesuwnych.
W trakcie przebiegu procesu polikondensacji - rerejstruje się największą amplitudę drgań na połowie
długości próbki.
(1 zastrzeżenie)
G01N

P.241537

31.03.1983

Akademia Rolnicza, Kraków, Polska (Włodzimierz
Sady, Grzegorz Latała).
Układ automatycznej kontroli i regulacji
składników pokarmowych
w wodnych roztworach odżywczych roślin
Celem wynalazku jest zapewnienie utrzymania ogólnej koncentracji pożywki na ustalonym, zadanym poziomie dostosowanym do wymagań pokarmowych poszczególnych gatunków roślin w określonych stadiach
wzrostu i rozwoju tych roślin.
Układ według wynalazku obejmuje zbiornik (1)
z pożywką, która jest doprowadzana przewodem z zaworem (6) do rynny uprawowej (2), skąd przepływa
do zbiornika dolnego (3), gdzie pompa (4) przetłacza
pożywkę przewodem (5) do górnego zbiornika (1).
Ubytek wody uzupełniany jest przez zawór pływakowy (7) połączony z instalacją wodociągową (8). Układ
ma miernik koncentracji pożywki (9), którego sonda
pomiarowa (10) zanurzona jest w pożywce zbiornika
(3), przy czym impulsy z miernika koncentracji (9)
przekazywane są do regulatora proporcjonalno-impulsowego (11) porównującego aktualne wartości z zadanymi, i daje na wyjściu sygnał sterujący elektrozaworem (12) dozującym przy pomocy przewodu (13)
nawóz płynny ze zbiornika (14). Czas wysterowania
elektroząworem (12) jest proporcjonalny do wielkości
różnic stężeń mierzonych z zadanymi zasilaczem stabilizowanym (15) zasilającym regulator proporcjonalno-impulsywny (11) napięciami stabilizowanymi.
(1 zastrzeżenie)

G01N

P.245046 T

09.12.1983

Krzysztof Tannenberg, Gliwice, Polska (Krzysztof
Tannenberg).
Sonda pomiarowa
Celem wynalazku jest zapewnienie możliwości regulacji szerokości warstwy roboczej sondy oraz odległości tej warstwy od powierzchni podłoża.
Sonda ma obudowę (1) wykonaną z materiału izolacyjnego, wewnątrz której znajdują się wsporniki (3)
z łożyskami (5) i ruchomo zamocowane na nich dwie
płytki metalowe (2), z których każda wyposażona jest
w mechanizm (4) umożliwiający regulację jej kąta

G01P

P.241350

05.04.1983

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Andrzej Pląskowski, Zbigniew Switkiewicz).
Sposób pomiaru położenia
wartości maksymalnej funkcji korelacji

wzajemnej

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
i skrócenia czasu pomiaru.
Pomiar położenia wartości maksymalnej funkcji korelacji wzajemnej [RXy(x)] sprowadza się do pomiaru wartości tej funkcji dla czasu opóźnienia sygnałów T = 0 ,
Rxy(t=0), a następnie określenia opóźnienia Cc*), po
ktprym osiągnie tę samą wartość funkcyjną autokorelacji (RXXj Ryy) jeSnego z sygnałów x(t), y(t).
(1 zastrzeżenie)
G01R

P.241245

29.03.1983

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Tomasz Barczyk).
Progowy detektor częstotliwości
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
detektora o zwartej konstrukcji.
Detektor zawiera źródło sygnału (M) w pierwszej
wersji o stałym współczynniku wypełnienia i częstotliwości proporcjonalnej do częstotliwości sygnału
wejściowego detektora, korzystnie przerzutnik typuT,

/
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w drugiej wersji ma źródło sygnału (M), w którym
czas trwania jednego półokresu jest zależny od częstotliwości sygnału wejściowego detektora. Źródło
sygnału połączone jest poprzez układ przetwarzający
czas na napięcie (U?) z przerzutnikiem typu D (P2).
(5 zastrzeżeń)

niec (2) jest ostatnim zwojem sprężyny, a drugi koniec (3) tworzy ramię dwukrotnie gięte, przy czyni
kąty (a) i (/?) między odcinkami (4), (5) i (6) tego ramienia są zmienne.
(4 zastrzeżenia)
G10K

G04C

P. 241102

17.03.1983

Polskie Koleje Państwowe, Kolejowe Zakłady Łączności, Bydgoszcz, Polska (Piotr Kufel, Jerzy Suchomski).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu i układu, umożliwiających usuwanie odchyłki
wskazań z dużą częstotliwością drogą synchronizacji
generatora wewnętrznego.
Sposób synchronizacji wskazań zegara elektronicznego polega na zliczaniu impulsów generatora (G) zegara (ZG) w układzie zliczającym (UZ), którego stan
logiczny jest kontrolowany w chwili pojawienia się
impulsu synchronizującego i w zależności od wyniku
kontroli odbywa się przestrajanie generatora (G).
W przypadku zaniku impulsów synchronizujących
generator (G) jest ustawiony na częstotliwość pośrednią między częstotliwością przyspieszania, a opóźniania.
Układ do synchronizacji wskazań zegara ma wyjście zegara (ZG) połączone z wejściem układu przestrajania (UPR) poprzez układ zliczający (UZ) i układ
sterujący (US), który jest połączony z układem pamiętającym (UP).
(3 zastrzeżenia)

Muzeum
Barszcz).

P. 241340
Okręgowe,

Wałbrzych,

07.04.1983

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu
Organizacyjno-Technologicznego, Poznań, Polska (Gerard Brzózka, Zbigniew Balcer, Jacek Degórski, Henryk Kaczmarek, Stanisław Szafraniak).
Tłumik akustyczny

Sposób synchronizacji wskazań zegara
j układ do synchronizacji wskazań zegara

G09F

P. 241417

Celem wynalazku jest zwiększenie skuteczności tłumienia hałasu przy zapewnieniu poprawnego działania ruchu na drodze transportowej.
Tłumik ma postać stanowiącej osłonę akustyczną
pokrywy o kształcie zbliżonym do wydłużonej czaszy,
wyłożonej od wewnątrz materiałem dźwiękochłonnym
(2) i wyposażonej w rozmieszczone na jej długości
odchylné przesłony (5). Osłona ma korzystnie kształt
zwężający się w kierunku wylotu hałasu, tak że
utworzony przez nią tunel ma objętość największą
w miejscu usytuowania źródła hałasu w postaci maszyny.
Jeden koniec osłony zamocowany jest przegubowo
natomiast całość umieszczona jest na konstrukcji
wsporczej lub zawieszona na niej. Na wewnętrznej,
wyłożonej materiałem dźwiękochłonnym powierzchni
osłony zawieszone są odchylné przesłony (5) wykonane z materiału elastycznego, którego faktura jest
gładka od strony wlotu drogi transportowej. Przesłony (5) zawieszone są prostopadle do osi tunelu i rozmieszczone w zależności od potrzeb równomiernie na
długości osłony lub w odległościach zmniejszających
się w stronę wylotu hałasu tworząc wraz z odcinkami osłony komory tłumika absorpcyjnego. Wzdłuż
swej szerokości przesłony (5) podzielone są na segmenty (8).
(8 zastrzeżeń)

01.04.1983
Polska

(Janusz

Sposób i sprężyna do mocowania dokumentów,
zwłaszcza wystawienniczych
Sposób polega na tym, że dokumenty dociskane są
do podłoża za pomocą sprężyny, której jeden koniec
wbija się w to podłoże, a drugi w formie uzwojenia
dociska dokument.
Sprężyna ma dowolną ilość zwojów (1) przylegających do siebie oraz dwa końce, z których jeden ko-

G10K

P.245039 T

09.12.1983

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich,
Bydgoszcz, Polska (Krzysztof Wernerowski, Eugeniusz
Waliszko).
Dźwiękochłonny ekran,
zwłaszcza do maszyn i urządzeń mechanicznych
Calem wynalazku jest zwiększenie skuteczności tłumienia hałasu pochodzącego z licznych źródeł.
Ekran składa się z wklęsłych elementów dźwiękochłonnych (!) osłoniętych siatką (2), zamocowanych
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podstawami (3) na płycie (4) ze szczelinami, za którymi umieszczona jest warstwa pochłaniająca (5)
przytwierdzona do płyty (6).
(1 zastrzeżenie)

G01R

P.245005 T

09.12.1983

Zakłady Elektronowe „Lamina", Piaseczno, Polska
(Tadeusz Gniewosz, Wojciech Wierzbicki, Jerzy Stępień, Henryk Żywek).
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Sposób przeprowadzania pomiaru Rth
przyrządów półprzewodnikowych dużej mocy
Celem wynalazku jest skrócenie czasu pomiaru Rth
przyrządów półprzewodnikowych.
Sposób polega iia tym, że badany przyrząd umieszcza się między dwiema płytami grzejnymi, rozgrzewa
się do temperatury Tj drogą przepuszczenia przez
kanały grzewcze płyty rozgrzanego do temperatury
Tj czynnüsa grzewczego i mierzy się spadek napięcia
przewodzenia na złączu p - n , a następnie wychładza
się obudowę badanego przyrządu do temperatury T c
przez przepuszczenie przez kanały chłodzące płyt
grzejnych zimnej wody i rozgrzanie złącza p - n do
temperatury Tj prądem grzejnym wydzielającym w
złączu moc P, przy której spadek napięcia przewodzenia jest taki sam jak poprzednio.
Następnie
wylicza
się
rezystancję
termiczną
przyrządu półprzewodnikowego zgodnie z wzorem
(1 zastrzeżenie)

Dział H
ELEKTROTECHNIKA
H01F

P.245014 T

08.12.1983

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
Gliwice, Polska (Józef Sobota, Zbigniew Buczek).
Urządzenie do magnetycznej obróbki cieczy
Urządzenie do magnetycznej obróbki cieczy składające się z magnesu stałego lub elektromagnesu wraz
z nabiegunnikami, kanału wykonanego z materiału
niemagnetycznego, który znajduje się w szczelinie,
charakteryzuje się tym, że wewnątrz kanału, w
obrębie działania pola magnetycznego umieszczony
jest wkład wykonany z blach (5) rozmieszczonych
w przekroju kanału równolegle względem siebie, w
odległościach od 0,5 do 15 mm, przy czym blachy te
wykonane są z materiału ferromagnetycznego.
(1 zastrzeżenie)

H04N

P.241328

31.03.1983

Białostockie Zakłady Podzespołów Telewizyjnych
„UNITRA-BIAZET", Białystok, Polska (Jerzy Boryś,

Zbigniew Wochna, Waldemar Mikłaszewicz, Zbigniew
Rychter, Barbara Leszczyńska, Andrzej Należyty, Bronisław Niepsuj, Bogusław Dębski, Elżbieta Kujawa,
Stanisław Kopciewski, Andrzej Wnuczko, Maciej Dziedzic, Witold Prokopowicz, Barbara Otapowicz, Wiesław Szczepaniak).
Urządzenie do kontroli i regulacji
zespołów odchylania
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji i poprawy niezawodności działania urządzenia do kontroli i regulacji zespołów odchylania
do kineskopów kolorowych. W urządzeniu według
wynalazku na prowadnicach prętowych (3) ramy (2)
kineskopu (1), pomiędzy tą ramą, a gniazdem zespołu
odchylania (15) umieszczona jest płyta pośrednia (8)
mająca elementy sprężyste (19).

Urządzenie ma co najmniej jedną sprężynę (13)
utrzymującą płytę pośrednią (8) przy gnieździe zespołu odchylania (15) oraz wyposażone jest w zabierak
(10) poprzez prowadnice prętowe (3), związany z ramą
(2); odciągający płytę pośrednią (8) od gniazda zespołu odchylania (15),
(2 zastrzeżenia)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

52

H05K

P.241322

31.03.1983

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicznej Aparatury Medycznej, Zabrze, Polska (Zygmunt Siudy,
Janusz Rup, Janusz Sarad).
Uniwersalna obudowa aparatów
i urządzeń elektronicznych z częścią wizyjną
Obudowa według wynalazku ma konstrukcję samonośnego chassis, które ma przednią ramę |3) i tylną
ramę (1), połączone dolną montażową płytą (5) oraz
prostą listwą (6) i kątową listwą (7). Chassis jest
osłonięte od dołu dolną osłoną (10), do której jest
przykręcone oraz od góry górną osłoną (9).
W przedniej ramie (3) i tylnej ramie (4) na wewnętrznych ich powierzchniach znajdują się prowadnice pakietów.
(1 zastrzeżenie)

H. WZORY UŻYTKOWE
Dzkrt A
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A01B

W. 71680

Sapadel

04.01.1984

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów
Metalowych „Polmetal", Kraków, Polska (Halina
Pawłowska, Andrzej Kostur).
Szpadel
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania budowy szpadla ułatwiającego pracę przy wykopywaniu krzewów i innych pracach ogrodniczych,
gospodarczych itp. Szpadel według wzoru użytkowego
ma płótno robocze (1) zakończone półokrągłymi zębami (2) i uchwyt (3).
(1 zastrzeżenie)

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania szpadla ułatwiającego pracę przy wykopywaniu
krzewów i wykonywaniu innych prac ogrodniczych.
Szpadel według wzoru użytkowego ma płótno robocze (1) zakończone ostrymi zębami (2) i uchwyt (3).
(1 zastrzeżenie)

A01M

W. 71672

02.01.1984

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej „Meprozet", Gdańsk, Polska (Edward Zaworski, Jerzy Wichrow&ki, Waldemar Rendzio, Zbigniew Gratowski).
Urządzenie do niszczenia owadów
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania urządzenia które może pracować w pozycji zarówno pianowej jak i poziomej.
Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w pomieszczeniach przetwórstwa spożywczego oraz w
obiektach inwentarskich.
Ultrafioletowa świetlówka (1) zamocowana do poziomej oprawy (2) otoczona jest półkoliście zestawem
elektrod (3) rozmieszczonych w odległości od źródła
światła równej 0,5-1 średnicy świetlówki (1) i tworżących między sobą prześwity równe 8-10 mm.
Elektrody (3) zamocowane są do dwu półkolistych
boków (4) i połączone są z transformatorem (6) za
pomocą dwu taśm (5).
Urządzenie ma siatkę ochronną (7) oraz sztywne
uchwyty, podwieszające urządzenie do sufitu lub do
ściany pionowej.
(3 zastrzeżenia)

A01B

W. 71681

04.01.1984

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów
Metalowych „Polmetal", Kraków, Polska (Halina
Pawłowska, Andrzej Kostur).
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A47C

W. 71611

28.03.1983

Zbigniew Rutkowski, Warszawa, Polska (Zbigniew
Rutkowski).
Krzesło przekształcalne w schodki
Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia użyteczności krzesła poprzez jego proste przekształcenie w
schodki.

Krzesło ma siedzisko (4) zestawione z dwóch części
(5 i 6), z których mniejsza część (6) jest zaopatrzona
w nogi (2) prostopadłe, oraz w nogi (3) ukośne do
podłoża, które są połączone między sobą szczeblem
(9). Większa część (5) ma belki (8), równoległe do nóg
(3), osadzone w szczeblu (10) zamocowanym do oparcia (1).
(2 zastrzeżenia)

A47G

W. 71692

06.01.1984

Jerzy Bartkowiak, Poznań, Polska, Ryszard Koczorowski, Poznań, Polska (Jerzy Bartkowiak, Ryszard
Koczorowski).
Uchwyt do doniczek kwiatowych
Uchwyt w kształcie wagi szalkowej ma hak do
podwieszania, który w dolnej części przechodzi w ocz-

ko osadzone obrotowo na sworzniu po środku dźwigni
(7). Na swobodnych końcach ramion dźwigni (7) wykonane są zaczepy (8), (9) do zawieszenia kubków (10),
(11).
(6 zastrzeżeń)

Dział B
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
B01D

W. 71387

24.11.1983

Jerzy Urbanik, Warszawa, Polska (Jerzy Urbanik).
Filtr studzienny
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji filtru nadającej się do kilkakrotnego wkręcania.
Filtr studzienny, który składa się z zakończonego
nagwintowanym wkrętem (1) rdzenia (2), składającego
się ze szkieletu (3) filtra z rury perforowanej i siatki
filtracyjnej (4), charakteryzuje się tym, że zewnętrzny
płaszcz rdzenia (2) stanowi rura (5) z perforowanej
blachy miedzianej.
(1 zastrzeżenie)

B01D

W. 71655

30.12.1983

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów
Metalowych „POLMETAL", Kraków, Polska (Kazimierz Świątkowski, Zdzisław Urbanik, Jan Woźniak,
Marek Postawka, Zdzisław Badora, Jerzy Szmigiel).
Filtr do osadników kołnierzowych
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie filtru
o prostej budowie i zmniejszonej w stosunku do znanych rozwiązań materiałochłonności.
Filtr do osadników kołnierzowych składa się z sita
(1) w kształcie poboeznicy walca zamkniętej skuwką
(2).
(1 zastrzeżenie)

B01D

W. 71637

29.12.1983

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Kompletnych Obiektów „Chemadex", Kraków, Polska (Marian
Surowiec, Witold Zielański, Maria Grygierczyk).
Odkraplacz sitowy
Wzór użytkąwy rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji odkraplacza cieczy rozproszonej w gazie.
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Odkraplacz stanowi zespół przegród płytowych (1)
usytuowanych równolegle w przewodzie (2) i zaopatrzonych w tulejki przelotowe (5) z kołnierzami odwiniętymi w kierunku ścianki przegrody (1) od strony
napływu gazu.
Otwory osadcze tulejek (5) są rozmieszczone w kolejnych przegrodach (1) przestawnie. (3 zastrzeżenia)

B01J

W. 71651
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Bioreaktor do tlenowej hodowli drobnoustrojów
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zbudowania
bioreaktora odznaczającego się dużą wytrzymałością
mechaniczną i łatwością kontroli wizualnej zachodzących wewnątrz procesów.
Bioreaktor składa się z płyt metalowych (4) i (11),
pomiędzy którymi umieszczona jest szklana rura (7).
Całość połączona jest za pomocą metalowych szpilek
(6), z których jedna ma wydrążany wewnątrz przelotowy kanał przepływowy. Kanałem tym dostarczane
jest powietrze poprzez wydrążony w dolnej płycie (11)
kanał powietrzny (12) i wymienialne dysze napowietrzające (10). Dysze (10) wyposażone są w mechanizmy zapobiegające przedostowaniu się podłoża hodowlanego do kanałów powietrznych. Mechanizmy te są
wykonane w postaci sprężyny dociskającej kulkę do
otworu wlotowego dyszy.
(2 zastrzeżenia)

30.12.1983

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Kompletnych Obiektów „Chemadex", Krakow, Polska (Stanisław Radzik, Andrzej Bochenek).
Generator pary reaktora do procesów katalitycznych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia
powierzchni wymiany ciepła generatora pary stosowanego w reaktorach do procesów katalitycznych o
dużym efekcie cieplnym.

B01J
B01D

W. 71688

05.01.1984

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń
Chemicznych „Metalchem", Toruń, Polska (Zbigniew
Kociński, Henryk Rzaza, Bogusław Kościelecki).
Wirnik rozpryskowy
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie przystosowania konstrukcji wirnika rozpryskowego do suszenia surówek szybko krystalizujących.
Wirnik; wyposażony jest w tarczę rozpryskową (1),
której dolna część ukształtowana jest w formie dysku
talerzowego połączonego kilkoma ściankami z częścią
górną mające postać pierścienia. Do pierścienia tego
śrubami (4) za pomocą pierścienia pomocniczego (3)
przymocowana jest osłona (2).
(3 zastrzeżenia)

Dolną część generatora pary stanowi rurowy wymiennik ciepła (2), usytuowany w ceritaralnej rurze
(1) reaktora, składający się z pionowych, ożebrowanych poprzecznie rur rozmieszczonych'w trzech koncentrycznych wiązkach wspartych na podporze (6)
i dolnej płycie sitowej reaktora.
Podpora (6) znajduje się w osi wymiennika (2)
i jest nasunięta na prowadnicę (14) przyspawaną do
dolnej płyty sitowej reaktora.
(2 zastrzeżenia)

B01J

W. 71674

02.01.1984

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław, Polska (Jerzy Pietkiewicz, Władysław Lęśniak,
Waldemar Podgórski).

B02C

W. 71641

29.12.1983

Przedsiębiorstwo Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej
„Meproz£t", Lębork, Polska (Andrzej Łużyński, Krzysztof Pepłowski, Marian Lis, Piotr Knura)^
Rozdrabniacz bijakowy
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie właściwego
funkcjonowania roidrabniacza zbóż i nasion strączkowych.
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Rozdrabniacz charakteryzuje się tym, że cylindryczna komora (9) wraz z wirnikiem bijakowym (5) osadzona jest bezpośrednio na wale silnika (2) i nachylona jest do poziomu pod takim kątem, że przylegający do niej zasobnik zasypowy (11) w kształcie odwróconego ostrosłupa, posiada oś symetrii usytuowaną pionowo.
Sworznie (6) wirnika bijakowego (5) zabezpieczone
są pierścieniem. Sito (7) umocowane jest pierścieniami (4) i (15). Natomiast zasuwa wlotu (10) ma prowadnicę i blokujące tuleje ścięte.
(3 zastrzeżenia)

umieszczona jest xurka (11) ze sprężyną (10) i grzałką
(12), do której doprowadzony jest izolowany przewód
(13), przy czym w dolnej części obudowy (9) znajduje
się miska odpływowa (14).
(1 zastrzeżenie)
B21C
B30B

W. 71619

29.12.1983

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „Ursus", Warszawa, Polska (Jarosław Kowalski, Władysław Mudrowski, Stanisław Wieczorek).
Urządzenie do smarowania taśm i pasów blachy
Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do
ismairowiania taśm i pasów blachy przed operacją wykrawania części drobnych na prasach.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania urządzenia cechującego się prostotą budowy i łatwością obsługi zapobiegającego rozpryskiwaniu się
oleju ma zewnątrz.
Urządzenie składa się z podstawy (1), słupa (4) i
obudowy (7), wewnątrz której umieszczone są dolna
rolka (8) onaiz gónna rolka (9) osadzona razem z kołem łopatkowym (16) na ośce obrotowej (14) zawieszonej na. ramieniu. Obudowa (7) jest wyposażona w
ikorek spustowy i wspornik (13) do zawieszenia dolnej rolki (8). Podstawa (1) jest obciążona balastem,
zaś słup (4) ma gwintowaną nakrętkę (5) i śrubę
mocującą .do regulacji i ustalania wysokości roboczej.
(4 zastrzeżenia)

B08B
B01L

W. 71623

28.12.1983

Centralny Związek Spółdzielni Spożywców „Społem"
w Warszawie, Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego, Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska (Kazimierz Sadkiewicz, Zdzisław WasilewsKi).
Urządzenie do mycia i suszenia,
zwłaszcza probówek reakcyjnych
Istota wzoru użytkowego polega na tym, że na stole
(3) zamocowane jest urządzenie do mycia i dwie suszarki.
Urządzenie do mycia składa się z osłony przeciwrozbryzgowej (4), w której umieszczona jest rurka z
końcówką myjącą (6), w górnej części wyposażona w
szczotkę, a w dolnej części w otwory (7) do odprowadzania wody i końcówkę węża (8) do doprowadzania
wody. Suszarki składają się z obudowy (9), w której

B21J

W. 71608

27.12.1983

Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych „Dolmel", Wrocław, Polska (Standsław Gęsiak,
Zbiginiew Żądło).
Przyrząd do nitowania pakietów blach
Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd do
matowania ipakietáw blach, zwłaszcza do nitowania
blachowainycti rdzeni biegunów maszyn elektrycznych.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania przyrządu eliiminiującego nierównomierny rozkład
naddatków na zagławianie cylindrycznych nitów zaopatrzonych z obu końców w otwory nieprzelotowe.
Przyrząd według wzoru użytkowego zawiera podstawę korpusu (1), płytę osadczą (2) oraz płytę ruchomą (4) zaopatrzone we wspólne cylindryczne gniazda, w których ma śrubach regulacyjnych (6) są osadzane siprężyny (5).
Ilość zastosowanych śrub regulacyjnych (6) wraz
ze sprężynami (5) osadzonych we wspólnych cylindrycznych gndaz/dach zależy od masy pakietu bieguna (9) wraz z płytą dociskową (12) i pokrywą (13).
(1 izasbrzeżenie)
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rem stożkowym oraz ruchoma płyta montażowa (11)»
ma której osadzony jest opór przesuwny (7) z elememtean dociskowym (8) i wymiemaią tuleją (6) z
nieprzelotowym otworem stożkowym. (1 zastrzeżenie)
B23K

W. 71671

02.01.1984

Zakład Doskonalenia Zawodowego, Łódź,
(Stanisław Pluta, Andrzej Borkowski).

Polska

Lutownica transformatorowa z odsysaczem lutu

B22C

W. 71693

06.01.1984

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, Poznań, Polska (Henryk Maünowski, Zdzisław Piątek,
Wojciech Rakowstoi).
Kształtka szamotowa

Wizór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania odsysacza dostosowanego do lutownic z różnym
rodzajem grotów pełnych.
Lutownica według wzoru .ma dwiupołówkowy zbiornik (1) zamocowany do jej tylnej ściany (2) i połączony wężem (3) z nasadką (4) o przelotowym kanale (5) sięgającym wlotem do końcówki (6) grota.
Zbiornik ten jest zaopatrzony ÍW pionwą elastyczną
membranę (9) połączoną od strony ściany (2) z poziomą śrubową sprężyną (10) i z przeciwnej strony
z poziomą ręczną dźwignią (11) posuwasto-zwrotną.
(1 zastrzeżenie)

Przedmiotem wzoru użytkowego jest kształtka szamotowa do zalewania odlewów w układzie deszczowym.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania kształtki zapewniającej spokojny wypływ strumienia żeliwa bez drgań i falowań.
Kształtka charakteryzuje się tym, że przekrój poprzeczny jej otworu przelotowego ma kształt kolisity,
przy czym krawędzie otworu przelotowego od strony
wylotu (2) są zaokrąglone.
(1 zastrzeżenie)

B23Q

W. 71678

03.01.1984

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, Poznań, Polska (Piotr Szura, Zygmunt Maniikowski, Krystian Kucharski, Roman Skokowski).

B23B

W. 71662

31.12.1983

Zakłady Chemiczne „Organika-Zachem", Bydgoszcz,
Polaka (Bogdan Kłosiński, Zdzisław Banach).
Przyrząd wiertarski zwłaszcza do wiercenia poziomego
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania przyrządu umożliwiającego wierceaiie otworów poziomych, pionowych i skośnych w detalach owalnych,
kulistych, stożkowych i walcowych.
Przyrząd do wiercenia zwłaszcza poziomego ma
sanie (1), na których usytuowane są: opóx stały (2),
który ma wymienną tuleję (3) z przelotowym otwo-

Szpula do taśm sterujących
Przedmiotem wzoru użytkowego jest szpula do
taśm sterujących komputerem w obrabiarkach, zwłaszcza do obróbka metali.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania budowy szpuli rozbieralnej umożłiwiaijącej szybką wymianę taśm. Szpula według wzoru użytkowego
ma zamocowane do obu czół tulei (1) z jednej strony na stałe tarczę prawą (5) i z drugiej strony rozłącanie tarczę lewą (4). Tarcza lewa (4) zabezpieczona jest przed odłączeniem się od tulei (1) za pomocą
uchwytu (2). Uchwyt (2) wykonywany jestwkształ-
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cie kapsla, w którym usytuowane są w bocznej ściance wkręt (7), sprężyna (6) i kulka zatrzaskowa (8).
Kulka zatrzaskowa (8) usytuowana jest w jednym
z czterech otworów (10) wykonanych na obwodzie
w tulei (1) i zabezpiecza uchwyt (2) przed zsunięciem się z tulei (1).
(1 zastrzeżenie)

B25B
B23B

W. 71669

03.01.1984

Stocznia Gdańska im. Lenina, Gdańsk, Polska (Zbigniew Bielawski).
Przyrząd do wybijania narzędzi
i trzpieni z chwytem stożkowym
z gniazd stożkowych
Przyrząd ma bijak (8) osadzony przesuwnie na prowadnicy (7) Wkręconej w nasadę (5) i klina (1). Prowadnica (7) zakończona jest ogranicznikiem (12) ruchu
bijaka (8). Przyrząd łączy w sobie funkcje klina i
młotka.
(4 zastrzeżenia)

B28B
B28D

W. 71604

B28B

W. 71675

03.01.1984

Kombinat Budowlany - Zakład Elementów Budowlanych, Lublin, Polska (Zbigniew Komárek, Zbigniew Jancza).
Forma do produkcji kanałowych
elementów ściennych
Forma składa się z ramy (1), do której dłuższych
boków mocowane są ruchome przegrody (2), zaś do
krótszych wkłady czołowe (3). Zarówno ruchome przegrody (2) jak i wkłady czołowe (3) są elementami wymiennymi w zależności od przyjętego układu zbrojenia formowanego elementu ściennego (6).
W procesie formowania do formy wprowadzane są
rdzenie okrągłe (4) i rdzenie rozdzielcze (5), z których dwa są umieszczone między dłuższymi bokami
formowanego elementu ściennego (6) a dłuższymi bokami ramy (1), zaś pozostałe umieszczone są równolegle względem siebie w odległościach zależnych od
szerokości formowanego elementu ściennego (6).
(2 zastrzeżenia)»

28.12.1983

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechanizacji Budownictwa ZREMB. Warszawa, Polska (Eugeniusz Baca, Władysław Karaś, Andrzej Płodowski, Gerard
Stanislawski).
Urządzenie do cięcia półplastycznych mas,
zwłaszcza betonu komórkowego
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostej konstrukcji urządzenia o pewnymi działaniu,
pracującej, bez uderzeń i wstrząsów.
Urządzenie ma podpory uchylne wzdłużnych belek
(16) nośnych, na których spoczywa blok (15) masy,
zestawione z belek (1) poprzecznych prowadzonych
w suwakach (2), odciążonych sprężynami (3) i wyposażonych w mechanizmy opuszczania. Każdy z mechanizmu opuszczania składa się z dwuramiennej dźwigni w kształcie rozchylonej litery L, ułożyskowanej

obrotowo w podstawie (4), a jej dłuższe ramię (5) jest
połączone przegubowo z belką (1) poprzeczną za pomocą ciągła (6). Krótsze ramię (7) tej dźwigni ma baryłkową rolkę (8) ułożyskowaną na jej końcu. BaryłKowa rolka (8) współpracuje z krzjwką (9) zamocowaną do konstrukcji wózka ramy (11) tnącej. Ponadto
dwuramienna dźwignia ma śrubę regulacyjną i gniazdo współpracujące z zatrzaskiem sprężynowym, do
ustalania i blokowania podpory przy podniesionej
belce (1) poprzecznej.
(1 zastrzeżenie)

B30B
B21C

W. 71628

30.12.1985

Zakłady Kineskopowe „Unitra-Polkolor", Ośrodek:
Badawczo-Rozwojowy Elektroniki Próżniowej, Warszawa, Polska ,(Jan Kołodziejczyk, Kazimierz Małkowski, Jan Dęb ski).
Przyrząd do automatycznego
prasowania geterów
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania przyrządu umożliwiającego uzyskanie wysokiej jakości detali bez zarysowań i deformacji.
Przyrząd do automatycznego prasowania geterów
składa się z korpusu (1) z gniazdem zasypowym (2)
prowadzonym na słupach (3). Detale podawane są do
gniazda (2) za pomocą rynny (6). Gniazdo (2) stanowi
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dwupołówkowa matryca składająca się ze szczęki ruchomej (7) i szczęki nieruchomej (8). Detal od góry
jest dociskany płaskim stemplem ,(9), a po zaprasowaniu wypychany sprężyną (10).
(2 zastrzeżenia)

B60R

W. 70014

Osłona zabezpieczająca
Przedmiotem wzoru użytkowego jest osłona zabezpieczająca kierowcę taksówki przed napaścią przez
pasażerów.

Osłona zabezpieczająca składa się z siatki drucianej (2) obramowanej metalowym prętem (1), ukształtowanych pod kątem prostym w stosunku do oparcia
fotela przedniego, przy czym jest ona mocowana do
wierzchołka fotela i łuku czołowego przy dachu samochodu łącznikami (3) i płytkami (8).
Osłona zabezpieczająca ma możliwość przesuwania
się wraz z fotelem, dzięki zastosowaniu prowadzących rurek (4) i prowadnic (5).
Wzór użytkowy w postaci osłony zabezpieczającej
znajduje zastosowanie w samochodach osobowych różnych typów, jest funkcjonalny i łatwy do wykonania
i instalowania wewnątrz samochodu. (3 zastrzeżenia)

W. 71638

29.12.1983

Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina, Kraków,
Polska (Wacław Jasiewicz, Roman Darasz, Piotr Zabawa, Hernyk Nowak, Wojciech Kaczorowski, Zbigniew Kalie ki).

W. 71639

29.12.1983

Kombinat Metalurgiczny Huty im. Lenina, Kraków,
Polska (Wacław Jasiewicz, Roman Darasz, Piotr Zabawa, Henryk Nowak, Wojciech Kaczorowski, Zbigniew Kalicki).
Stacja napinająca wyciągu orczykowego

.04.03.1983

Janusz Roksela, Łódź, Polska (Janusz Roksela).

B61B

B61B
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Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie łatwego
przemieszczania stacji napinającej.
Stacja charakteryzuje się tym, że odchylný maszt
(1) stacji złożony z podstawy (15) i wyciągnika (16)
ma przegubową stopę (5) mocowaną bezpośrednio do
powierzchni stoku szpilami (7). Wysięgnik (16) zaopatrzony w zespół rolek (4) jest utwierdzony w podstawie (15) zaczepami (17) i ima odciągowe liny (18)
przytwierdzone uchwytami (19) bezpośrednio do powierzchni stoku szpilami (20).
(1 zastrzeżenie)

B61F

W. 71683

04.01.1984

Polskie Koleje Państwowe Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Nowy Sącz", Nowy Sącz, Polska
(Stanisław Zabrzeński).
Kolumna prowadząca maźnicę wózka
pojazdu szynowego
Kolumna prowadząca maźnicę (4) względem ramy
(2) wózka, posiadająca trzpień (1) z tuleją (3), wyposażona jest w podkładkę gumową (5), zabezpieczającą
tuleję (3) przed przesuwaniem się wzdłuż trzpienia
(1). Podkładka gumowa (5) umieszczona jest pomiędzy
nakrętką (6), a podkładką stalową (7).
.(1 zastrzeżenie)

Stacja napędowa wyciągu orczykowego
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie łatwego
przemieszczania stacji napędowej. Stacja ma dzielony
korpus zaopatrzony w płozy (4) przymocowanie śrubami
(5) złożony z wysięgnika (2) i podstawy (1) połączonych
śrubami (3) przytwierdzony do powierzchni stoku linami oidciągowyimi (15) połączonymi z uchwytami (17)
utwierdzonymi wbitymi w podłoże szpilami (16).
(1 zastrzeżenie)

B65D

W. 71629

30.12.1983

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa,
Polska (Stanisław Szpilowśki, Zdzisław Żenczykiewicz).
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Pojemnik do transportu i dozowania
ciekłych znaczników promieniotwórczych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie transportu
pojemnika z ciekłym znacznikiem promieniotwórczym
w miejscach trudnodostępnych, oraz bezpiecznego dozowania w czasie badań w terenie.

Pojemnik charakteryzuje się tym, że w gnieździe
(3) korpusu (1) pojemnika znajduje się zasobnik znacznika (4) połączony szczelnie z korkiem (5), przez który
przechodzą dwie przelotowe rurki (7), zakończone u
góry końcówkami gwintowanymi, służącymi do podłączenia aparatury przepompowującej ciecz. Dolne
końce rurek (7) wpuszczone są do zasobnika znacznika (4). Korpus (1) pojemnika wyposażony jest w dwie
obręcze (15) z oponami balonowymi (16), umożliwiającymi przetaczanie pojemnika do miejsca badań w
terenie trudnodostępnym.
(3 zastrzeżenia)

raka centralnego (2) nad zasuwą (7) zainstalowano
właz z otwieraną pokrywą (8), a w ścianie bocznej
dna wziernik z pokrywą (9). W dolnym dnie wybieraka (2) zamontowano inżektor samoczyszczący (3) z kołnierzem obrotowym (5) i rurami napowietrzającymi
(6) do spulchniania wstępnego mąki i oczyszczania inżektora. Pokrywa górna zbiornika (1) wyposażona jest
w filtry (10) i (11) z płótna filtracyjnego z wspornikami (12) i (13), osadzane na kołnierzach (14) i (15),
połączone rurą (16) oraz z wmontowaną rurą (17) do
załadunku mąki z mąkowozu dostawcy i rurą (18) do
odprowadzenia zapylonego powietrza z instalacji wy-^
bierającej mąkę ze zbiornika (1). Wprowadzenie powyższych zimian zabezpiecza przed zapyleniem pomieszczeń i usprawnia wybieranie ze zbiornika szczególnie przy dłuższym leżakowaniu mąki o dużej zawartości wody powyżej 14%.
(1 zastrzeżenie)

B65D

B65D

W. 71652

30.12.1983

Centralny Związek, Spółdzielni Spożywców „Społem" w Warszawie, Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego, Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska
(Kazimierz Sadkiewicz, Henryk Banecki, Stefan Zaborowski, Kazimierz Wojtyna, Henryk Toinacki).
Urządzenie do przechowywania mąki'
i materiałów sypkich luzem z filtrem
i centralnym wybierakiem zakończonym
inżektorem samoczyszczącym

W. 71689

05.01.1984

Świdnicka Fabryka Urządzeń
Przemysłowych,
Świdnica, Polska (Jan Fiłonowicz, Stefan Bielą, Kazimierz Piróg, Marian Teper, Waldemar Jasionowicz).
Przyrząd do wykonywania obrzeży dennic
zbiornikowych zwłaszcza o dużych średnicach
Przyrząd ma dwie rolki: oporową wypukłą (6) j dociskową wklęsłą złożoną z trzech części (7, 8, 10). Obie
rolki są zamocowane na wałach napędowych (2,. 3)

Istota wzoru użytkowego polega na tym, że zbiornik
(1) wyposażony jest w części dolnej w centralny wybierak (2) o ściętym stożu z podwójnym dnem i dwoma nagamiaczami. W dolnej części stożkowej wybie-

zwijarki do profilów, a pomiędzy nimi mieści się
kształtowany pierścień stożkowy (12) poziomowany na
stole zwijarki do profilów. Rolka wklęsła (7, 8, 10)
mocowana jest na przesuwnym wale (3) i podczas
przesuwu dociska pierścień stożkowy (12), odkształcając go i tarciem wprawiając go w ruch obrotowy.
(1 zastrzeżenie)
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02.01.1984

Wojewódzki Związek Spółdzielni Inwalidów - Zaklad Usług Technicznych, Opole, Polska (Gerard
Schenk, Bogusław Bachorz).
Urządzenie do transportu pionowego
osób niepełnosprawnych
Urządzenie montuje się przy ścianie budynku
mieszkalnego na wysokości parteru w osi otworu
drzwiowego (2). Na fundamencie (4) osadzona jest
rama dolna (5) połączona mechanizmem podnoszenia
(6, 6a, 6b) z ramą górną (7) na której znajduje się
platforma dla wózka inwalidzkiego.
Jazdę wózka na platformie ogranicza mechanizm
sterowany krzywką (12).
(1 zastrzeżenie)

Dział C
CHEMIA I METALURGIA
C02F

29.12.1983'
29.12.1983

W. 71635

Stocznia „Wisła", Gdańsk, Polska {Edmund Bortkum).
Wymiennik jonitowy
Przedmiotem wzoru użytkowego jest wymiennik jonitowy systemu uzdatniania wody, przydatny do
uzdatniania wody w środkach transportu szczególnie
na jednostkach pływających.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej konstrukcji wymiennika która zapewni uzyskanie niewielkich wymiarów i ciężaru oraz uprości
kontrolę i renowację jego elementów.
Wymię mik jonitowy, składa się z górnej komory (1)
i dolnej komory (2), między którymi umieszczona jest
podtrzymująca konstrukcja (14). Podtrzymującą konstrukcję (14) stanowią dziurkowane blachy (16 i 17)
oraz umieszczone między nimi sito (18) i zapewniające szczelność uszczelki (19).
(2 zastrzeżenia)

Dział D
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
D01B

W. 71660

30.12.1983

Instytut Krajowych Włókien Naturalnych, Poznań,
Polska (Wadysław Rynduch, Włodzimierz Mueller-Czarnek, Krystyna Biskupská, Stanisław Skrzypek).
Międlarka do wydobywania włókna
ze słomy lnianej
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
trwałego zestawu par walców międlących w poszczególnych sekcjach eliminującego konieczność ich wymiany dla przerobu surowca o innych właściwościach
fizycznych.
Międlarka mająca w poszczególnych sekcjach pary
walców o różnym kształcie zębów charakteryzuje się
tym, że każda sekcja (I) zawiera dwie pary walców

(1) gniotąco-przytrzymujących o zębach zaokrąglonych, za iktórą znajdują się dwie pary walców (3>
skrobiących o zębach mających profil zbliżony do
trójkąta. Za ostatnią sekcją (I) w .kierunku przesuwania się surowca znajdują się walce (5) gniotąco-przytrzymujące o zębach zaokrąglonych.
(2 zastrzeżenia)
D04B

W. 71603

28.12.1983:

Instytut Włókiennictwa, Łódź, Polska (Jerzy Grębowski, Stefan Popielarski, Przemysław Kamańczyk).
Urządzenie do spychania pętli na trzony
igieł w dwułożyskowych szydełkarkach
cylindrycznych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania urządzenia które umożliwa wytwarzanie trójwarstwowych dzianin na szydełkarkach cylindrycznych.
Urządzenie do spychania pętli przędzy na trzany
igieł w dwułożyskowych szydełkarkach cylindrycznych
przy wytwarzaniu dzianin trójwarstwowych składa
się ze spychającej kształtki (1) współpracującej z igłami (2) tarczy, która to kształtka jest osadzona przesuwnie w ramieniu wspornika (5), zaopatrzonego w
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jarzmo (6) i spychającej kształtki (3) współpracującej z igłami (4) cylindra, która jest osadzona we
wsporniku (7) za pomocą ramienia (8) z jarzmem (9),
przy czym oba wsporniki (5) i (7) są zaopatrzone w
nastawne śruby (10) i (11).
(1 zastrzeżenie)

nich ogrzewczą rurą (5) w postaci wężownicy, na których to żebrach (3) jednocześnie jest osadzony pojemnik (1).
(1 zastrzeżenie)

D06F

W. 70488

24.05.1983

Michał Byndas, Piechowice, Polska (Michał Byndas).
Układ napędowy prasowalnicy
Celem wzoru użytkowego jest wyeliminowanie planetarnej przekładni z układu napędowego prasowalnicy, przy zachowaniu niezmienionych parametrów
eksploatacyjnych.
Układ napędowy prasowalnicy ma trzy wały (1, 2,
3) połączone między sobą pasową przekładnią (4)
i zębatymi przekładniami (5) i (6). Obroty elektrycznego silnika (7) przekazywane są z napędzającego wału
(1) na pośredni wał (2), następnie na końcowy wał
(3), z którego za pośrednictwem zębatego biernego
koła (15), zębatej przekładni (6) przenoszone są na
prasujący wał (16). Układ napędowy ma zestaw sterujący zapadek (17) i opóźniającą tarczę (18).
(3 zastrzeżenia)

D06B

W. 71602

28.12.1983

D07B
B66D

W. 71649

30.12.1983

Instytut Włókiennictwa, Łódź, Polska (Leopold Ankudowicz, Jan Brzeziak).

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Piotr
Szołtysik, Jan Hankus, Karol Minch).

Zbiornik do przygotowywania i przechowywania
klejonki dla procesów technologicznych
w przemyśle włókienniczym

Łącznik linisk płaskich lin stalowych

Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji zbior
nika łatwiejszej i bardziej bezpiecznej w obsłudze,
nie wymagającej zużycia dużej ilości wysokogatunko
wej stali.
Zbiornik, składający się z pojemnika na klejonkę
i otaczającego ten pojemnik ochronnego płaszcza,
według wzoru ma między pojemnikiem (1) na klejon
kę i ochronnym płaszczem (2) umieszczone pionowo na
całym obwodzie zbiornika, żebra (3) z umieszczoną w

Przedmiotem wzoru użytkowego jest łącznik linisk
płaskich lin stalowych, zwłaszcza szybowych lin wyrównawczych.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania łączników umożliwiających całkowite zmechanizowanie procesu łączenia linisk oraz uzyskanie trwałej w eksploatacji liny płaskiej o jednorodnej strukturze i właściwościach.
Łącznik linisk (1) płaskich lin stalowych ma postać spinacza składającego się z dwóch płytek (2, 3)
obejmujących linę płaską od zewnątrz. Jedna płytka
(2) jest zaopatrzona w sworznie (4) przechodzące pomiędzy liniskami (1) i umieszczone w otworach drugiej płytki (3) spinacza. Obie płytki (2, 3) mają zagięte końcówki (5) obejmujące skrętki (6) zewnętrznych -linisk (1) liny płaskiej.
(2 zastrzeżenia)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

63

Dział E
BUD0WNICTWO; GÓRNICTWO
E04B

W. 71632

29.12.1983

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Arnold Kawczyński, Lucjan Rózik, Jerzy Rózik).
Strop lub stropodach
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania wadliwego dla budownictwa jednorodzinnego
stosowania ciężkich elementów z betonu lub żelbetonu.
Strop lub stropodach składający się z dwu płyt
nałożonych na siebie charakteryzuje się tym, że płyty
dolne (1) mają kształt prostokąta z wykonanymi od
góry i wzdłuż dwu przeciwległych boków blisko ich
krawędzi występami (2) o przekroju trapezowym a
płyty górne (3) stanowią odwrócone koryta o ścianach
bocznych (4) skierowanych do podstawy pod kątem
rozwartym z krawędziami znajdującymi się nad występami (2) płyt dolnych (1), przy czym w przestrzeni
utworzonej po złożeniu pomiędzy ścianami bocznymi
(4) płyt górnych (3), pozawystępowymi powierzchniami (5) płyt dolnych (1) i ich występami (2) znajduje
się zbrojenie z drutów (6 i 7) i wypełnienie betonem
(8). Zbrojenie składa się z dwóch prętów (6) umieszczonych w jednej płaszczyźnie blisko pozawystępowych powierzchni (5) płyt dolnych (1) i pręta górnego
(7) umieszczonego blisko płaszczyzny płyt górnych (3),
przy czym pręty (6 i 7) związane są ze sobą.
(3 zastrzeżenia)

jeden wierzchołek o kącie ostryrn jest połączony
z tarczą główną (1) a drugi poprzez" śrubę rektyfikacyjną (8) stanowi dodatkowe regulowane podparcie
tarczy głównej (1). Do dolnych krawędzi tarczy głównej (1) i zamykającej (2) zamocowane są rozłącznie
za pomocą połączeń śrubowych (12) dodatkowe wkładki (10), stanowiące przedłużenie tarcz (1) i (2).
(3 zastrzeżenia)

E04H

W. 71616

29.12.1983

„Społem" CZSS Zakład Produkcji i Usług Technicznych, Koszalin, Polska (Adam Wyka).
Stragan zamykany

E01G

W. 71670

03.01.1984

Kombinat Budownictwa Miejskiego „Warszawa-Zachód", Warszawa, Polska (Jan Badzio, Romuald Jakubowski, Jerzy Krzepicki).

Przedmiotem wzoru użytkowego jest stragan składany zamykany przeznaczony do sprzedaży ulicznej
i na targowiskach.
Stragan zamykany wykonany jest w kształcie prostokątnej skrzyni, której jeden z boków tworzy tylną
ściankę osłonową (11) połączoną z podstawą skrzyni
tworzącą wewnętrzną podłogę (9) izaś drugi bok skrzyni po podniesieniu na podpory blokujące (3) tworzy
zadaszenie (1) straganu, wewnątrz którego na prowadnicach (5) zamocowane są ruchome półki (4) oraz
lada sprzedażowa (7) zamocowana w uchwytach (14>
do ipodłogi zewnętrznej (10) połączonej zawiasami (13)
z podłogą wewnętrzną (9),
(3 zastrzeżenia)

Forma budowlana do wykonywania ścian
metodą wylewania
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania, konstrukcji formy budowlanej, która umożliwi
wykonanie ściany budynku, mającej w części górnej
podstropowej niezbędne szerokości dla oparcia stropu
a w pozostałej części pocienianą jej grubość, determinowaną tylko względami statycznymi.
Forma budowlana do wykonywania ścian metodą
wylewania składająca się z dwóch tarcz samonośaych
zespolonych z pomostem technologicznym charakteryzuje się tym, że tarcza główna (1) oraz tarcza zamykająca (2) mające w górnej części ukształtowane odchylenia w postaci kielicha są zestawione z samonośnych elementów modułowych połączonych ze sobą
za pomocą uchwytów spinających (3), a tarcza główna (1) połączona jest z-tarczą zamykającą (2) za pomocą śrub spinających (4). Dolne krawędzie tarczy
głównej (1) i tarczy zamykającej (2) są zaopatrzone
w śruby rektyfikacyjne (5) umożliwiające ustawienie
ich w wymaganym położeniu, zaś do zewnętrznej
powierzchni tarczy głównej (1) przytwierdzony jest
pomost technologiczny (6) z barierą ochronną (7), mający kształt ramy przestrzennej, w przekroju poprzecznym o postaci trójkąta prostokątnego, którego

E21B

W. 71664

02.01.1984

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kraków, Polska (Kazimierz Griesgraber, Edward Godzik,
Józef Stanek, Antoni Frodyma, Wiesław Skóra, Kazimierz Stryjek).
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E21D

W. 71613

29.12.1983

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Tadeusz Binkowski, Alfred Biliński, Ryszard Jurek, Andrzej Bułaszenko, Tadeusz Kostyic, Zenon Kwiecień).
Stropnica rozsuwna
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia ciężaru i pracochłonności wykonania stropnicy.

Urządzenie do perforacji,
zwłaszcza w otworach wiertniczych
Urządzenie według wzoru użytkowego ma zastosowanie przy udostępnianiu złóż płynnych węglowodorów w górnictwie naftowym.
Urządzenie składa się z konstrukcji nośnej (1), która na całej swej długości ' przeciągnięta jest przez
przelotowe otwory (2), znajdujące się w korpusach ładunków perforacyjnych (3). Ładunki perforacyjne (3)
otoczone są lontem detonującym (4). (1 zastrzeżenie)

Stropnica rozsuwna składa się ze stropnicy przedniej (1) i stropnicy tylnej (2) o konstrukcji rurowej.
Obie stropnice są połączone za pomocą płaskownika
resorowego (3) i hydraulicznego siłownika (4). Stropnica rozsuwna jest przeznaczona do obudowy wyrobisk ścianowych eksploatowanych systemem na podsadzkę lub zawał.
(1 zastrzeżenie)

Dział F
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
F04D

W. 71433

01.12.1983

Przedsiębiorstwo Generalnych Dostaw i Kompletowania Urządzeń Baz Paliw „Torpal" w Ilozerkach,
Grodzisk Mazowiecki, Polska (Zdzisław Kowalski).
Łopatka do pomp benzynowych, mimośrodowych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania tanich łopatek do pomp, zwłaszcza benzynowych.
Istota rozwiązania polega na zastosowaniu na łopatki do pomp płytki (1) z tworzywa sztucznego o wymaganej elastyczności i plastyczności, wewnątrz której zatopiono metalową płytkę (2). Płytka (1) i płytka
(2) mają centryczne przelotowe otwory (3). Na jednej
płaszczyźnie płytki (1) znajdują się wycięcia (4)
0 kształcie półokręgów centrycznych do otworów (3)
1 połączonych z płaszczyznami zbieżnymi.
(1 zastrzeżenie)

F15B

W. 71627

30.12.1983

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Koparek i Hydrauliki, Warszawa, Polska (Józef Zaręba, Aleksander Kropiwnicki, Andrzej Dunicz).

Sterownik hydrauliczny
Celem wzoru jest opracowanie takiej konstrukcji
sterownika, której dwuczęściowy korpus nie ma rdze
niowych kanałów wewnętrznych.
Sterownik hydrauliczny ma w korpusie dolnym
wykonany otwór zbiorczy (26), przez który przechodzi
wiązka otworów z zaślepionymi wlotami (24), łączą
cych otwór ciśnieniowy zasilania (25) z czterema
o t w o r a m i ' suwakowymi (27) i wykonanych w płasz
czyźnie prostopadłej do osi otworów suwakowych (27).
Ponadto w 'korpusie górnym sterownika płaszczyzna
styku z korpusem dolnym jest tak ukształtowana, że
stanowi pierścieniowe wytoczenie, obejmujące cztery
otwory suwakowe (27), ponad którym znajdują się
powierzchnie oporowe sprężyn powrotnych.
(1 zastrzeżenie)
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F15B
E21C

W. 71690

05.01.1C84

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice,
Polska (Zygmunt Noculak, Józef Pyka, Henryk Fober,
Jerzy Rzeźniczek, Marian Bera).
Rozdzielacz suwakowy

F16B

W. 71609

od wewnętrznego promienia zakrzywienia ścianki (7>
obejmy (8). Górna powierzchnia (10) prostopadłościanu
(3) załamana jest ukośnie w dół w kierunku na zewnątrz złącznego elementu (1).
(l zastrzeżenie)

F16J

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie smarowania
popychacza przez medium hydrauliczne przepływające
przez rozdzielacz, przy zachowaniu wymaganej szczelności przestrzeni, w której znajdują się elektromagnesy sterujące. Rozdzielacz suwakowy charakteryzuje
się tym, że popychacz (4) na każdym ze swych końców ma kołnierz (5) stykający się z uszczelniającym
pierścieniem (6) osadzonym w rowku (7) usytuowanym obwodowo na wspomnianym popychaczu.
(2 zastrzeżenia)

27.12.1983

Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia", Jastrzębie,
Polska (Brunon Konieczny, Edward Zimoń, Kazimierz
Bosówski, Lucjan Urban).
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W. 71605

28.12.1983

PAN Zakład Wysokich Ciśnień, Celestynów k. Warszawy, Polska (Wacław Bujnow&ki, Ludwik Styczyński).
Uszczelka do komór ciśnieniowych typu tłok-cylinder
w urządzeniach wysokociśnieniowych
Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji uszczelki
o małej powierzchni przekroju, na którą działa ciśnienie.
Uszczelka w postaci pierścienia o przekroju poprzecznym w kształcie litery „U" ma ramiona, których stosunek długości do średnicy cylindrycznej komory ciśnieniowej zawiera się w granicach od 2 do 5.
Na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni ramion
znajdują się rowki dla polepszenia uszczelniania.
(1 zastrzeżenie)

F21L
H0IR
F21V

W. 71682

04.01.1984

Jerzy Plebański, Józef Bejnar, Poznań, Polska (Jerzy Plebański, Józef Bejnar).

Element zlączny zacisku ciernego

Lampka sygnalizacyjna

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia
skuteczności działania zacisku ciernego, zwłaszcza izacisku do łączenia segmentów chodnikowej obudowy
w warunkach wybitnie ograniczonej przestrzeni łączenia i trudnego dostępu.
Złączny element charakteryzuje sie tym, że połowa
jego łba ma kształt cylindrycznego kołnierza (2), zaś
druga połowa ma kształt prostopadłościanu (3) o szerokości równej w przybliżeniu średnicy trzonka (4)
złącznego elementu (1). Dolne naroża (9) kołnierza (2)
są zaokrąglone promieniem równym lub większym

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej
konstrukcji lampki, która umożliwiałaby łatwy demontaż i montaż w urządzeniach i przyrządach.
Lampka sygnalizacyjna ma cylindryczny korpus (1)
połączony trwale z reflektorem (2) i oprawką (3) żarówki. Korpus (1) ma dwa wyoblenia (4) dla zamocowania lampki oraz dwa otwory (6) dla zamocowania
bprawki (3). Oprawka (3) zaopatrzona jest w dwa
wypusty (8) zatrzaskowe mocujące oprawkę w korpusie (1).
(3 zastrzeżenia)

F27D
H05B

W. 71676

03.01.1984

Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn
i Urządzeń Hutniczych „Hutmaszprojekt-Hapeko", Katowice, Polska (Konstanty Chmielewski, Adam Mańkowski).
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Chłodnica boczników magnetycznych
pieca indukcyjnego tyglowego
Chłodnica ma płyty (2) miedziane wmontowane w
boczniki (1) magnetyczne, do których przymocowane
są płyty (3) kontaktowe, przy czym płyty (3) kontaktowe połączone są rozłącznie z płytami (4) kontaktowymi zamocowanymi do rury (5) lewej i rury (6)
prawej.
(2 zastrzeżenia)

Dział G
FIZYKA
G01G

W. 71647

30.12.1983

Witold Lewandowski, Radom, Polska (Witold Lewandowski).

jednocześnie położenie soczewki (7), a w drugiej jest
osadzona oprawa (10) z fototranzystorem (11), uszczelniona uszczelką (12) mocowaną nakrętką (1-1).
(1 zastrzeżenie)

Dokładna waga sprężynowa
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszczenia budowy i zwiększenia dokładności domowej wagi
sprężynowej.

G01N
G01K

W. 71640

29.12.1985

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Alojzy Węglorz, Andrzej Gregarek, Andrzej Potanieć).
Urządzenie do pobierania próbek
i pomiaru temperatury w piecu zawiesinowym

Waga ma poza dwoma rolkami (3 i 4) znajdującymi się między skośną płytką (5) stałą i skośną płytką
(2) ruchomą, dodatkowo rolkę (20) o niewielkiej średnicy. Rolka (20) ułożyskowana jest w płytce (5) stałej
oraz połączona jest za pośrednictwem cięgna (22)
opasującego rolkę z płytką stałą (5). Do rolki (20)
zamocowana jest sztywno wskazówka (21).
Sprężyna (7) pomiarowa wagi zamocowana jest na
gwintowanym trzpieniu (8) mającym usytuowany osiowo gwintowany otwór, w który wkręcony jest wkręt
(9) regulacyjny mocujący za pomocą rurki elastycznej
(11) trzpień (8) względem płytki (5) stałej. Wkręt (9)
obracany poprzez pokrętło (12) umożliwia zerowanie
wagi poprzez zmianę napięcia wstępnego sprężyny
pomiarowej (7).
(2 zastrzeżenia)

G01J

W. 71684

06.01.1984

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
rek Trojanowicz, Wojciech Matuszewski).

(Ma-

Przepływowy detektor fotometryczny
W korpusie (1) detektora znajduje się kanał przepływowy dla badanej cieczy mający kształt litery „U"
(2 3, 4).
Poziomy odcinek (2) kanału przepływowego jest jednocześnie środkowym odcinkiem kanału świetlnego.
Po obu stronach tego odcinka są komory (5, 6).
W jednej z nich jest osadzona soczewka (7) oraz
gniazdo (8) z diodą (9) luminescencyjną, ustalające

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie jednoczesnego pobierania prób materiału i dokonywania pomiaru temperatury w szybie reakcyjnym pieca zawiesinowego.
Urządzenie, składające się z korpusu oraz dwóch
rynien wykonanych z blachy miedzianej, .połączonych
z korpusem tak, te między rynną zewnętrzną i wewnętrzną oraz rynną wewnętrzną i korpusem powstają kanały umożliwiające przepływ wody chłodzącej, według wzoru charakteryzuje się tym, że do
korpusu przymocowana jest za pomocą zespołu dła-
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wików (7, 8, 9) część pomiarowa przeinaczona do pomiaru temperatury zawierająca termoelement umieszczony w osłonie. Osłonę termoelementu stanowi dwuprzewodowa rurka ceramiczna (11) wprowadzona do
rurki stalowej (12) oraz otaczająca je osłonowa gazoszczelna rurka ceramiczna (13) zasklepiona od dołu.
(2 zastrzeżenia)

G01N
H05B

W. 71685

06.01.1984

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska (Andrzej Resztak, Regina Kotkowska, Sabina Pałosz).
Piec kwarcowy
Piec przeznaczony jest zwłaszcza do badań procesu
odgazowywania węgla w atmosferach różnych gazów.
Piec składa się z ogrzewanej od zewnątrz rury
kwarcowej (1), której oba .końce zamknięte są szczelnie dennicami (2, 3) posiadającymi kanały (4) do
obiegu medium chłodzącego. Dolna dennica ma króciec (6) łączący wnętrza pieca z właściwą dla badań
atmosferą oraz otwór do wprowadzania do wnętrza
pieca czujnika (8) regulatora temperatury. Przewody
czujnika (8) przeprowadzone są przez podporę tygla
(10) z badaną próbką.
.
(3 zastrzeżenia)

G03B
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W. 71613

29.12.1983

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Paweł Kowalewski,
Andrzej Małecki).
Przystawka do fotografowania obrazów
z ekranu oscyloskopu
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania przystawki umożliwiającej podgląd fotografowanego obrazu i dokonanie jego korekcji jak również
korzystanie z oscyloskopu bez konieczności odłączania
przystawki od oscyloskopu.
Przystawka zbudowana jest z osłony (1) i ramki
mocującej (2) z materiałem uszczelniającym (3), przy
czym jedna krawędź ramki mocującej (2) połączona
jest poprzez zawias (6) z listwą mocującą (7) do płyty
czołowej oscyloskopu. Druga krawędź ramki mocującej (2), równoległa do pierwszej, połączona jest poprzez zaczep (8) z płytą czołową oscyloskopu.
(3 zastrzeżenia)

G05G

W. 71631

30.12.1983

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Maciej Wiernicki).
Pokrętło

G01N

W. 71679

03.01.1984

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki
i Pomiarów, Wrocław, Polska (Jerzy Gorzkiewicz, Marian Müller).

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji prostego i taniego w produkcji ipokrętła, zapewniającego trwałe osadzenie go na wałku.
Pokrętło, wykonane metodą wtryskową z elastycznego materiału, stanowi jeden element, w którym
stosunek średnicy wewnętrznego otworu cylindrycznego (?-) do średnicy wałka, na który wciska się pokrętło (1) jest stały i wynosi 0,9.
(1 zastrzeżenie)

Głowica do testowania
własności fizyko-chemicznych cieczy
Głowica ma zastosowanie szczególnie w badaniach
i pomiarach wód i ścieków.
W dolnej części korpusu (1) głowicy, w ażurowym
koszu (4) jest usytuowany zbiornik (5) zawierający
elektrolit, 'który zapewnia utrzymanie elektrody (2)
w stanie gotowości do pracy.
Zbiornik (5) jest przytwierdzony trwale do pierścienia (6) i uszczelniony uszczelką (7). Do górnej części
korpusu (1) jest przymocowany cylindryczny kołnierz
(11) t nasadzoną na nim nakrętką (14) łączącą głowicę
z cyfrowym wskaźnikiem pomiaru, zaś wewnątrz tego
kołnierza jest osadzony wtyk (12), łączący elektrodę
(2) z gniazdem (13) wskaźnika.
(1 zastrzeżenie)

G09B

W. 71661

30.12.1983

Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska (Jan Genbar,
Zdzisław Gorczyca).
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Przyrząd do badania ruchu
jednostajnie przyspieszanego do nauczania fizyki

Celem wzoru jest opracowanie prostej, nie wymagającej długiego czasu przygotowania do prowadzenia
eksperymentu, konstrukcji przyrządu umożliwiającej
przeprowadzenie prawidłowych pomiarów.
Przyrząd do badania ruchu jednostajnie przyspieszonego do nauczania fizyki zaopatrzony w podstawę,
na której jest umieszczone r-uchome cięgno ze wskaźnikiem przesuwającym się nad podzialką, ma na
podstawie (1) z jednej strony ułożyskowany sworzeń (2)
z obrotowym ramieniem (3) zaopatrzonym w obciążniki (4) i w otwory (5), a z drugiej strony układ
dwóch krążków (6, 7), z których jeden jest osadzony
na podstawce (8) podstawy (1), a drugi powyżej na wysięgniku (9) zamocowanym do podstawy (1).
Sworzeń (2) oraz krążki (6, 7) są połączone ze sobą
cięgnem (10) zaopatrzonym w ciężarek (11), a w części
środkowej we wskaźnik (12) umieszczony w obrębie
podziałki (13).
(1 zastrzeżenie)
Dział H
ELEKTROTECHNIKA
H0IF
F27D

W. 71677

03.01.1984

Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn
i Urządzeń Hutniczych „Hutmaszprojekt-Hapeko",
Katowice, Polska (Konstanty Chmielewski, Władysław Wolny, Józef Haczek).
Transformator jednofazowy dużej mocy do. zasilania
pieców indukcyjnych, podwyższonej częstotliwości

zapewniającego pewne mocowanie kondensatora na
płytce obwodów drukowanych.
Uchwyt według wzoru stanowią ramiona chwytne
(2) połączone z dnem (1). Na dnie uformowane są
występy (5), na których opiera się wsunięty między
ramiona chwytne (2) kondensator. Kondensator mocowany jest w uchwycie dzięki siłom sprężystości
ramion chwytnych (2).
(2 zastrzeżenia)

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej konstrukcji transformatora, która pozwoliłaby zwiększyć wypełnienie walcowej przestrzeni wewnątrz uzwojeń blachą magnetyczną oraz uprościć
konstrukcję wsporczą zabezpieczającą rdzenie przed
rozwijaniem.
Transformator według wzoru zawiera współśrodkowe izolowane uzwojenie (1) górnego napięcia i uzwojenie (2) dolnego napięcia, na .których nawinięte są
parami rdzenie (3) z blachy magnetycznej, przy czym
uzwojenia (1) i (2) mają kształt prostopadłościanów
o zaokrąglonych narożach, a rdzenie dociśnięte są
obejmami (10) do poziomej podstawy (12) za pomocą
śrub (13) dwustronnych.
(1 zastrzeżenie)
H05K
H0IR
F16B

W. 71686

06.01.1984

Bernard Kołecki, Warszawa, Polska (Bernard Kołecki).
Opaska zaciskowa

H0IG
H05K

W.71694

06.01.1984

Zakłady Teleelektronicsne „Telkom-Telfa", Bydgoszcz, Polska (Jerzy Wucens, Roman Jasiński).
Uchwyt

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania uchwybu prostego w budowie, a równocześnie

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania prostej konstrukcji opaski zaciskowej, zwłaszcza
do zaciskania wiązek; przewodów elektrycznych,
hydraulicznych i pneumatycznych.
Zgodnie z wzorem korpus (1) opaski zaciskowej ma
poprzeczny przekrój okrągły i ma na obwodzie stożkowe ząbki (2), a końce (3 i 4) korpusu (1) są spłaszczone, przy czym na jednym z końców (4) są po dwa
otwory (5 i 6) połączone z sobą za pomocą przewężki (7).
(l zastrzeżenie)
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1

2

3

238027
238535
238548
238566
238574
239474
239765 T
240269 T
240437
240481
240582
240608
240972
241102
241169
241186
241187
241189
241190
241191
241292
241203
241206
241212
241213
241215
241216
241221
241222
241225
241228
241229
241230
241232
241233
241235
241236
241237
241240
241241
241245
241246
241247
241251
241252
241254
241256
241263

B26B
G01L
F16D
G01N
G01B
G01F
C07D
C07D
C07D
C07D
A01N
C07D
F16B
G04C
G01N
B01D
G01B
C23C
G01N
E04B
G01B
C07F
B21J
F27D
E21C
B66C
E21D

14
47
41
48
45
46
24
25
25
25
2
26
40
50
48
5
45
32
48
35
46
26
10
45
36
20
38
30
12
18
27
27
22
27
3

CUD

B23Q
B65G
C08G
C08G
C02F
C08F
A61B
B65H
A63F
C08G
C13D
B66C
G01R
E06B
B26D
C10M
B01F
F16K
C05D
B23C

20
5
27
31
20
49
36
15
30
7
42
23
11
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241264
241265 T
241267
241269
241270
241271
241272
241274
241275
241277
241285
241286
241287
241288
241289
241290
241296
241298
241299
241304
241307
241310
241314
241316
241321
241322
241323
241324
241325
241326
241328
241329.
241333
241335
241336
241337
241338
241340
241342
241344
241346
241347
241348
241349
241350
241352
241353
241354
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Strona

2

3

G01F
D01H
A01K
B66F
B65G
C08J
B65G
F04B
F16L
F25D
C09K
C09K
C09K
C09K
C02F
C07C
A61F
E21C
E21D
A23B
E04C
E04B
A62C
C08J
C07C
H05K
B21D
B21D
D04B
B25D
H04N
A61R
B26F
C23G
C23G
C09K
B41J
G09F
A61D
F27D
C02F
G01N
F16K
F25D
G01P
C01F
E21C
B26D

47
33
1
21
18
28
18
40
43
44
29
29
30
30
22
23
4
37
38
3
35
40
5
28
23
52
10
10
33
14
51
4
15
32
32
30
16

50
4
45
22
49
42
44
49

21
37
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1

2

3

241355
241364
241368
241370
241372
241373
241375
241377
241378
241380
241381
241387
241389
241390
241391
241392
241393
241394
241395
241398
241413
241415
241417
241461
241537
243858
243971
244021
244313
244495
244827
244842
244853
244854
244855
244856
244866
244868
244881
244890
244893
244899
244900
244911
244912
244916
244919
244929
244930
244931
244932
244933
244940
244948
244975

B01L
B61B
B23B
B01D
A01K
E05B
B01D
B01D
B65B
A01D
C08L
E21C
B02C
F25P
C08G
C09B
C04B
B24B
B24B
B65H
B65G
F23G
G10K
C07C
G01N
B24B
B62D
A61L
A01K
C07F
B24B
C02F
B21C
C04B
C09D
C09D
E21C
C01B
E04B
C07C
B29F
C01B
C01B
G01B
E21D
B60P
A01G
B23B
B23Q
B23C
B23P
B23Q
D06P
D04B
A01N

8
16
10
5
2
36
6
6
17
1
28
37
8
44
28
28
23
13
13
20
19
44
50
24
49
13
17
4
2
26
13

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

22
9
23
29
29
37
21
35
24

15
21
21
46
38
16
1
10
12
11
11
12
34
33
2

1

244993
245003
245005
245013
245014
245027
245039
245040
245042
. 245043
245045
245046
245055
245067
245081
245088
245093
245111
245112
245113
245114
245165
245195
245224
245225
245226
245242
245251
245272
245280
245286
245287
245299
245301
245311
245312
245316
245321
245324
245335
245336
245337
245347
245350
245364
246260
246291
246361
246362
246488
246489
246490
246558
246886

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

2

3

C10M
G01F
G01R
B21C
H01F
C04B
G01K
B65G
F23D
B01F
C22C
G01N
C25D
F16N
C07D
D06N
E21D
B01D
C07C
C12M
F16K
D06P
B07B
B01D
B01D
B01D
F16D
F16L
A63F
B29J
B24D
B24D
B01D
C07J
F16H
F16B
A23K
C07C
B03B
F02M
F02M
G01L
C21D
B02C
F16H
B65D
F16C
B61D
B65G
A47J
B22D
C21B
E21F
E04D

30
47
51
9
51

. 23
50
19
43
8
32
49
32
43
26
34
39
6
24
30
42
34
9
6
7
7
41
43
5
15
14
14
7
27
41
40
3
24
9
39
39
47
32
9
42
18
41
17
19
3
10
31
39
36
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Nr zgłoszenia
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Strona

70014
70488
71387
71433
71602
71603
71604
71605
71608
71609
71611
71613
71616
71619
71623
71627
71628
71629
71631
71632
71635
71637
71638
71639
71640
71641
71643
71647
71649
71651

B60R
D06F
B01D
F04D
D06B
D04B
B28B
F16J
B21J
F16B
A47C
G03B
E04H
B21C
B08B
F15B
B30B
B65D
G05G
E04B
C02F
B01D
B61B
B61B
G01N
BC2C
E21D
G01G
D07B
B01J

59
62
54
64
62
61
58
65
56
65
54
67
63
56
,56
64
58
59
67
63
61
54
59
59
66.
55
64
66
62
55

71652
71655
71660
71661
71662
71664
71669
71670
71671
71672
71673
71674
71675
71676
71677
71678
71679
71680
71681
71682
71683
71684
71685
71686
71688
71689
71690
71692
71693
71694

B65D
B01D
D01B
G09B
B23B
E21B
B25B
E04G
B23K
A01M
B66B
B01J
B28B
F27D
H01F
B23Q
G01N
A01B
A01B
F21L
B61F
G01J
G01N
H05K
B01J
B65D
F15B
A47G
B22C
H01G

60
54
61
67
57
63,
58
63
57
53
61
55
58
66
68
57
67
53
53
65
59
66
67
68
55
60
65
54
57
68
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Dział
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Dział
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Różne procesy przemysłowe; Transport
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Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska
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Str.
1
5
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45
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Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
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A
B
C
D
E
F
G
H
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Podstawowe potrzeby ludzkie
Różne procesy przemysłowe; Transport
Chemia i metalurgia
.
Włókiennictwo i papiernictwo
Budownictwo; Górnictwo
Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska
Fizyka
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INFORMACJA
o cenach i warunkach prenumeraty
na 1985 r. - dla czasopism
„BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO'
cena prenumeraty: kwart. 1300 zł, półr. 2600 zł, rocznie 5200 zł

WARUNKI

PRENUMERATY:

1. DLA OSÓB PRAWNYCH - INSTYTUCJI I ZAKŁADÓW PRACY:
-

instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miastach wojewódzkich i pozostałych miastach, w których znajdują się siedziby Oddziałów RSW „Prasa - Książka - Ruch"
zamawiają prenumeratę w tych oddziałach,

-

instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nie ma Oddziałów
RSW „Prasa - Książka - Ruch" i na terenach wiejskich opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych i u doręczycieli.

2. DLA OSÓB FIZYCZNYCH - INDYWIDUALNYCH PRENUMERATORÓW:
-

osoby fizyczne zamieszkałe na wsi i w miejscowościach, gdzie nie ma Oddziałów
RSW „Prasa - Książka - Ruch', opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych i u
doręczycieli,

-

osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - siedzibach Oddziałów RSW „Prasa - Książka - Ruch", opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych nadawczo-oddawczych właściwych dla miejsca zamieszkania prenumeratora.
Wpłaty dokonują używając „blankietu wpłaty" na rachunek bankowy miejscowego Odd/iału RSW „Prasa - Książka - Ruch".

3. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa - Książka - Ruch",
Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto
NBP XV Oddział w Warszawie Nr 1153-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę pocztą zwykłą jest droższa od prenumeraty krajowej o 50ł/§ dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla zlecających instytucji i zakładów pracy.

TERMINY

PRZYJMOWANIA

PRENUMERATY:

-

do dnia 10 listopada na I kwartał, I półrocze roku następnego oraz cały rok następny,

-

do pierwszego każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty roku bieżącego.

