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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. PRL Nr 43, poz. 272) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego"
o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia
o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie"
podane są w układzie klasowym według symboli Int Cl.3 i zgodnie z § 26 ust. 4 zarządzenia Prezesa
Urzędu Patentowego PRL z dnia 21 XII 1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych
(MP z 1973 r. nr 1, poz. 4) zawierają następujące dane:
- oznaczenie
klasy i podklasy według symboli III edycji międzynarodowej klasyfikacji patentowej, tj.
Int. Cl.3,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie
wystawy - jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo,
- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- imię i nazwisko wynalazcy (wynalazców),
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurą 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
2. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Informacji Patentowej - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 77 rozdz. 7811
§ 43 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw,
§ 44 - wpłaty za usługi poligraficzne i mikrofilmowe
3. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie konto:
biegłego.

1052-2583-139-32

- wpłaty

za

powołanie

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
A01C
A23C

P.245011

09.12.1983

Pierwszeństwo: 14.12.1982 - W. Brytania (nr 8235596)
The Boots Company PLC, Nottingham,
Wielka Brytania (Keith D. Brunt, Frederick R. H i g t o n ) .
Środek do zabezpieczania próbek mleka
Środek do zabezpieczania próbek mleka do analizy, zwłaszcza w postaci tabletek, zawiera bronopol
(2-bromo-2-nitropropanodiol-1,3) i rozpuszczalny w
wodzie, stały, organiczny kwas karboksylowy, przy
czym zawartość kwasu organicznego wynosi 0,002 0,07 milirównoważników na 1 miligram bronopolu.
(7 zastrzeżeń.)

A01N

P.242650

23.06.1983

Józef Ziaja, Zawadzkie, Anna Jajus, Gliwice, Polska (Józef Ziaja, Anna Jajus).
Ochronny preparat powłokowy
Przedmiotem wynalazku jest preparat powłokowy
przeznaczony zwłaszcza dla rolników i hodowców.
Preparat powłokowy składa się z 5 do 80 części
wagowych pasty siarkowej zawierającej siarkę elementarną w ilości 78%, tiosiarczan sodu - 1,5%,
węglan sodu - 2,4%, rodanek sodu - 1,1% i związki organiczne - 2% oraz 10 do 80 części wagowych
wodorotlenku wapnia, 1 do 10 części wagowych dwuamddiu kwasu węglowego i/lub do 30 części wagowych węglanu wapnia oraz spoiwo w ilości 1 do 5
części wagowych dla preparatu w postaci granulatu
lub do 40 części wagowych dla preparatu w postaci
koncentratu.
Préparait ten, w postaci powłoki nanoszonej na
pnie drzew, powłoki w pomieszczeniach hodowlanych
i magazynach płodów rolnych stosowany jest do ochrony przed pasożytami. Preparat o mniejszym stężeniu koncentratu mole być stosowany do oprysku
roślin w celu zabezpieczenia przed szkodnikami roślin.
(1 zastrzeżenie)

A01N

P. 243456

30.12.1983

Pierwszeństwo: 30.12.1982 - W. Brytania (tir 82/36976)
FBC Limited, Cambridge, Wielka Brytania.
Środek owadobójczy
Środek owadobójczy, zawierający substancję czynną, znane nośniki i/lub substancje powierzchniowo
czynne, chairakteryz-uje się tym, że jako substancję
czynną zawiera pochodne pixaaóliny o wzorze 1, w
którym podstawnik Rl ozmacza atom wodoru, grupę
alkilową lub grupę alkenylową, podstawnik X oznacza atom tlenu lub atom siarki, podstawniki R2 mogą byc takie same lub różne i oznaczają atomy chlorowca, grupy alkilowe, grupy chloaowcoalkiliowe, grupy c y janowe, grupy nitrowe, grupy alkoksylowe, grupy chloTowcoalkoksylowe, grupy alkilotiowe, grupy
chlorowcoalkilotiowe, grupy alkilosulfonylciksylowe,
grupy alkdlosulfonylowe, girupy alkoksybarbonylowe
lub grupy acylowe, lub też dwa podstawniki R2, razem z atomami węgla na których są umiejscowione,
tworzą piarścień 5 - 7 członowy, który może zawierać jeden lub więcej atomów tlenu d który może być
podatawkmy, wskaźnik m jest liczbą w zakresie od
0 do 4, podstawnik Ra oznacza bądź to atom wodoru
w tych przypadkach gdy jeden z podstawników Rb
1 RL oznacza grupę fenylową, podstawioną w pozycji
para grupą R* a dtrugi z tych podstawników oznacza
atom wodoru, bądź też obydwa podstawniki R" i Rb
oznaczają grupy alkilowe a podstawnik Rc oznacza
grupę fenylową podstawioną w pozycji para grupą
R4, podstawniki R4 i R5 mogą być takie same lub różne i oznaczają grupy R'SC^O, atomy wodoru, atomy
chlorowca, grupy alkilowe, grupy chlorowcoalkilowe,
grupy aaikiilotttawe lub grupy alkilosułfonylowe, przy
czym podstawnik R8 oznacza grupę alkilową lub gru-
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pę chLorowcoalkilową, z tym, że co najmniej
jeden
z podstawników R* i R* 4oznacza grupę R8SO»O lub
co najmniej podstawnik R oznacza grupę chlorowcoalkoksylową.
(8 zastrzeżeń)

A23J

P.247956

29.05.1984

Instytut Przemysłu Mleczarskiego Oddział w Olsztynie, Olsztyn, Polska (Edward Gosk, Jerzy MakaoreMarek Oberbek, Zbigniew Dajnowiec).
Pinezka do płukania skoagulowanych białek mleka
Celem wynalazku jest zapewnienie skutecznego płukania skoagulowanych białek mleka metodą ciągłą
bez względu na stopień ich napowietrzania oraz popxawy jakości gotowego produktu w procesach produkcji preparatów białkowych.

A62C

P.242684

23.06.198S

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Włókienniczych „Polmatex-Cenaro", Łódź, Polska
(Zbigniew Wrocławski, Jan Bamberski, Zbigniew
Głowacki, Janusz Nędza).
Urządzenie do zabezpieczenia przeciwpożarowego
i przeciwwybuchowego instalacji elektrycznej
maszyny włókienniczej
Celem wynalaizku jest opracowanie konstrukcji uraądzenia całkowicie eliminującej zagrożenie pożarowe lub wybuchowe.

Płuczka mą postać zbiornika (1) z umieszczonym
wewnątrz mieszadłem (3). Płuczka zaopatrzona jest
we wlot (6) masy wodino-białkowej poniżej lustra
wody W płuczce i dwa wloty wypłukanej masy białkowej: górny (7) - w pobliżu górnej krawędzi płuczki, i dolny (8) - w pobliżu dna płuczki. Mieszadło
(3) powyżej wlotu (6) ma łopatki (4) o dodatnim kącie natarcia. Tłoczą one masę wodno-foiałkową w
dół. Natomiast poniżej wlotu (6) mieszadło (3) ma łopatki (4) o ujemnym kącie natarcia. Tłoczą one masę wodno-białkową ku górze.
(1 zastrzeżenie)

A47L

P.246400 T

24.02.1984

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego
„Predom-Zelmer", Rzeszów, Polska (Marian Łuczkiewicz, Ryszard Bieniek, Tomasz Szczesiul, Ryszard Kotowicz, Tadeusz Boćko).

Urządzenie do zabezpieczenia przeciwpożarowego
i przeciwwybuchowego według wynalazku stanowią
obudowy (ll...ll n ), w których znajdują się czujniki
(12...12n) przepływu czynnika przewietrzającego, połączone poprzez czasowy przekaźnik (13) z urządzeniem
(14). Ponadto maszyna (1) jest wyposażona w układ
wyciągu składający się z okapu, oraz kanału, biegnącego wzdłuż podstawy maszyny (1).
W kanałach umieszczone są również czujniki (12...
12n) przepływu. Obudowy (ll...ll n ) poprzez przegrody (10), rozdzielczy kolektor (9) oraz główny kolektor
(8) są połączone z wentylatorem (6), pobierającym
powietrze z dachowej czerpni (7).
(1 zastrzeżenie)

Kierownica strumieni powietrza, zwłaszcza agregatu
ssącego odkurzacza
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy jakości
odkurzaczy, a zwłaszcza zwiększenia sprawności
i zmniejszenia głośności.
Kierownica strumienia powietrza ma tarczę (1)
dolną z integralnymi łopatkami głównymi (2) i półłopatkami (3) utworzonymi metodą wtrysku, a tarcza
górna (6) połączona jest trwale z tarczą (1) występami (4) tworzącymi główkę zamykającą po roztoczeniu znanymi metodami.
(4 zastrzeżenia)

A63H

P.246439 T

27.02.1984

Mirosław Dziedzic, Gdańsk, Polska (Mirosław Dziedzic).
Animowalna zabawka składana
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji zabawfci umożliwiającej tworzenie zestawów dostoso-
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wanych do różnego wieku dziecka. Zabawka składa
się z powtarzalnych elementów kształtowych kształtek (1) wyposażonych w gniazda (2), w których
mocuje się elementy łączące (4) sztywne i/lub przeguby (5) oraz dodatki (3).
Kształtki (1) wypełnione są tworzywem sztucznym
o niewielkiej masie jednostkowej, korzystnie styropianem oraz pokryte powłoką z puszystej dzianiny,
a dodatki (3) wykonane są z tworzywa sztucznego
o różnych kolorach. Z pojedynczych elementów składane są figury lub zestawy figur np. „teatrzyk lalek",
które są animowane za pomocą drążków (6).
(3 zastrzeżenia)
Dział B
RÓ2NE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
B01B

P.247441

27.04.1984

Pierwszeństwo: 29.04.1983 - NRD (nr WPF 16T250349.0)
VEB Magdeburger Armaturenwerke „Kail Marx"
- Armaturenkombinat, Magdeburg, Niemiecka Republika Demokratyczna (Lothar Böhm, Rolf Qruschwitz,
Hans - Jürgen Dentel).
Termiczny garnek kondensacyjny
Przedmiotem wynalazku jest termiczny garnek kondensacyjny z puszką membranową o płaskiej konst^-xcji, wypełnioną cieczą sterującą, z organem
podnoszącym w postaci membrany zespawanej szczelnie na zewnętrznym obwodzie z górną i dolną częścią ścianki.
Celem wynalazku jest opracowanie garnka, w którym na blaszkę membranową nie oddziaiywują ujemnie pośrodku żadne zewnętrzne siły naprężające
i której żywotność nie jest ograniczona przez zmiany
struktury wewnętrznej wywołane wysokimi teimperaturaimi spawania.
Gairnek charakteryzuje się tym, że membrana (5)
ma w środku żłobek pierścieniowy (16), zamykający
powierzchnię płaską (15) membrany, przy czym zamknięta wewnątrz żłobka (16) powierzchnia (15) membrany jest przesunięta w kierunku tulejowego gniazda (3) zaworu w stosunku do pozostałej powierzchni
membrany, a żłobek pierścieniowy (16) ma taką średnicę, iż odpowiadająca powierzchnia (14) gniazda zaworu jest przykryta w położeniu zamknięcia membrany (5).
' (3 zastrzeżenia)

Urządzenie do katalitycznego oczyszczania gazów
spalinowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oczyszczania
spalin z silników spalinowych od zanieczyszczeń toksycznych w rodzaju tlenku węgla i węglowodorów.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że komora (5)
usytuowana w dolnej części obudowy (1), zamknięta
z zewnątrz cylindryczną częścią obudowy (1), służy
do umieszczenia katalizatora na osnowie ceramicznej
w kształcie pierścieni, tworzącego złoże o porowatości ,0,5-0,6.
Urządzenie nadaje się szczególnie do silników wysokoprążnych o mocy 115 KM.
(1 zastrzeżenie)

B0 ID

P.242760

28.06.1983

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Przemysłu Maszyn Rolniczych „Agromet-Projekt", Poznań, Polska (Jan Wałęska).
Sposób i układ do oczyszczania gazów odlotowych
z procesów spalania węgla i koksu

B01D

P.242740

19.06.1983

Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicznej, Warszawa, Polska (Józef Wrzyszcz, Jerzy Wojciechowski, Mieczysław Zawadzki, Bogusław Nowicki, Jerzy Mordalski, Janusz Przybyła, Józef Stawskl,
Edward Jazy).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ekonomiczinego
oczyszczania gazów odlotowych z procesów spalania
węgla i koksu.
Sposób polega na tym, że będąca w obiegu zamkniętym ciecz transportująca pył i żużel kierowana
jest do kolumny absorpcyjnej, gdzie nawilża i ochładza się gazy odlotowe do temperatury poniżej 373 K,
przy czym usuwa sdę z nich pył i absorbuje dwutlenek siarłci.
Układ do oczyszczania gazów odlotowych charakteryzuje się tym, że komora odżużlania (2) kotła (1)
połączona jest kanałem transportu
hydraulicznego
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(12) pylu i żużla z kolumną absorbcyjną (5) i ze
zbiornikiem osadowym (8), który połączony jest ze
zbiornikiem zarobowym (10).
(3 zastrzeżenia)

z jednej strony na wejściu z baterią (3) poprzez
zbiornik (11) i pompą (10) a z drugiej strony poprzez
rurociąg (12) z wibrującym układem filtracyjnym (13).
(4 zastrzeżenia)

B01D

P.246413 T

27.02.1984

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Michał Gabrylewski,
Jerzy Jarzyna, Jerzy Klimkiewicz, Krzysztof Kulicki,
Jan Szukalski, Zdzisław Stefaniak).
Oczyszczalnik gazów obojętnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji oczyszczalnika, zmniejszenia jego wymiarów oraz ułatwienia wymiany elementów grzejnych.
Urządzenie przeznaczone jest do odtleniania, suszenia, i odpylania gazów obojętnych, głównie argonu.
Oczyszczalnik składa się z szeregowo połączonych metalowymi przewodami: kolumny odtleniającej (8), kolumny suszącej (9), filtra przeciwpyłowego (13) oraz
rotametru (14).
Kolumny odtleniające (8) i susząca (9) mają elementy grzejne (11) i (12) umieszczone w tulejach (10)
wstawionych do wnętrza tych kolumn. Elementy
grzejne (11) i (12) zasilane są bezpośrednio z sieci
220 V, 50 Hz.
(3 zastrzeżenia)
B01D

P. 242803

01.07.1983

Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia", Jastrzębie,
Polska (Bohdan Borowy, Antoni Kandzia, Fryderyk
Weber, Jan Papee, Engelbert Woźnica, Antoni Jończyk).
Sposób wydzielania z poflotacyjnych
odpadów węglowych frakcji energetycznych
i urządzenie do stosowania tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie taniego i bezawaryjnego odzyskania z poflotacyjnych odpadów
węglowych frakcji energetycznych.
Sposób polega na tym, że w pierwszej fazie odpady poflotacyjne poddaje się mieszaniu i ujednorodnianiu z częściowym wyodrębnieniem formacji ilastych. W drugiej
fazie po zwiększeniu ciśnienia do
około 158,9X1O3 Pa odpady poddaje się turbulentnemu
odwirowaniu i rozdziela na dwie frakcje: pierwszą
0 granulacji 0,1-0,5 mm, o niskiej zawartości popiołu
1 koncentracji części energetycznych oraz drugą o granulacji 0-0,1 mm zawierającą znaczne ilości popiołu
w zasadzie bez części energetycznych. W fazie trzeciej frakcję energetyczną poddaje się dalszemu zagęszczeniu i odwodnieniu, po czym otrzymaną, odwodnioną frakcję kieruje się do wykorzystania jako
paliwa.
Urządzenie charakteryzuje się tym. że składa się
z kolektora (1) do ujednorodniania i mieszania odpadów, z baterii multihydrocyklonów (3) połączonej wysokociśnieniowym przewodem (8) z kolektorem (1)
oraz z wysoko wydajnego zagęszczacza (4) połączonego

B01F

P.242792

30.06.1983

Jan Karolini, Zbigniew Alberski, Janusz Łomotowski, Kazimierz Skaradziński, Paweł Krzestoń, Wrocław, Polska (Jan Karolini, Zbigniew Alberski, Janusz
Łomotowski, Kazimierz Skaradziński, Paweł Krzestoń).
Strumienica do mieszania, zwłaszcza cieczy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie bezstopniowej
i precyzyjnej regulacji natężenia przepływu zasysanego medium w zależności od ciśnienia medium zasilającego i ciśnienia roboczego poza zaworami wylotowymi.
Strumienica ma na zaworze ssącym (6) wmontowany zawór zwrotny odcinający (10), a w części tłocznej korpusu ma jeden lub więcej zaworów wyjściowych (7), zawór redukcyjny (8) oraz króciec z zaworem (9) współpracujący z urządzeniem kontrolno-pomiarowym. Ruchoma iglica (2) ma grot, którego tworząca nachylona jest do osi podłużnej strumienicy
pod kątem mniejszym lub równym kątowi nachylenia
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tworzącej wewnętrznej ścianki dyszy (3), w jej części
wylotowej, do tej osi.
Strumienica według wynalazku pozwala na mieszanie różnych mediów, zwłaszcza stężonych cieczy szkodliwych dla ludzi lub stwarzających zagrożenie dla
środowiska.
(2 zastrzeżenia)

P. 242583

B01J

17.06.1983

Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, Polska (Józef Wrzyszcz, Jerzy Wojciechowski, Mieczysław Zawadzki, Bogusław Nowicki, Daniel Maksymiec,
Anna Masiarz, Zofia Jaworska-Galas).
Sposób wytwarzania katalizatora do utleniania
tlenku węgla i węglowodorów
w gazach spalinowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia aktywności katalizatora.
Sposób wytwarzania katalizatora . do utleniania
tlenku węgla i węglowodorów w gazach spalinowych,
składającego się z platyny i/lub palladu osadzonych
na nośniku glinowym lub glinowo-magnezowym na
drodze impregnacji nośnika związkami zawierającymi
platynę i/lub pallad, polega na tym, że nośnik impregnuje się wodnymi roztworami związków powstałych w wyniku reakcji hydrazyey, hydraksylaininy
lub ich soli, względnie wielowodoroUerükowych fenoli
z rozpuszczalnymi związkami platyny i/lub palladu,
po czym katalizator suszy się i redukuje ogrzewając
go w strumieniu wodoru lub innego gazu zawierającego C0, korzystnie powietrza w temperaturze do
400°C.
(2 zastrzeżenia)
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Mikropipeta laboratoryjna
Celem wynalazku jest opracowanie mikropipety
laboratoryjnej do pobierania i dawkowania określonych objętości cieczy z bardzo wysoką dokładnością.
Mikropipeta laboratoryjna według wynalazku charakteryzuje się tym, że w części górnej (1) dwuczęściowego rozłącznego korpusu nad tłokiem (5) znajduje się przegroda (11), pod którą umieszczona jest
sprężyna główna (6) współpracująca z tłokiem <5),
zaś nad przegrodą (11) znajduje się sprężyna pomocnicza (7), oddziaływująca na tulejkę (12), umieszczoną ruchomo centrycznie wewnątrz tulejki regulacyjnej (9) skoku tłoka (5), wkręconej na gwint w
otwór górnej części korpusu (1) nad sprężyną pomocniczą (7), przy czym wewnątrz tulejki (12) umieszczony jest centrycznie ruchomy popychacz (3) tłoka
(5) z główką przyciskową (4).
(2 zastrzeżenia)

B02C

P.242674

Kaposvári Hibridsertest Tenyészto
Közös Vállalat, Kaposvár, Węgry.

24.06.1983
és

Értékesitó

Rozdrabniarka, zwłaszcza do rozdrabniania pasz
P.242653

B01J

23.06.1983

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze, Polska (Stanisław Bistroń, Ludwik Piszczek,
Urszula Bistroń).
Urządzenie

do

realizacji

procesów

katalizowanych

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
urządzenia umożliwiającego zwiększenie efektywności
prowadzonych procesów.
Urządzenie do realizacji procesów w fazie gazowej,
zawierające katalizator w postaci siatki metalowej
z naniesionymi składnikami aktywującymi, charakteryzuje się tym, że podłoże siatki (3) jest wykonane
z materiału przewodzącego prąd, korzystnie z metalu
lub stopu metalu neutralnego diła przebiegu realizowanej reaikcji, którym jest zwłaszcza stop NICr, przy
czym powierzchnia siatki (3) jest pofałdowana o pi*ofilu w kształcie sinusoidy zależnym od rodzaju prowadzonej reakcji, zaś podłoże siatki katalizatora stanowi element grzejny połączony z układem zasilania
prądem.
(2 zastrzeżenia)

Celem wynalazku jest opracowanie rozdrabniarkî
nadającej się w równej mierze do rozdrabniania suchego jak i wilgotnego zboża, względnie włóknistych
pasz.
Rozdrabniarka mająca komorę do rozdrabniania
zaopatrzoną w lej doprowadzający oraz wał centralny napędzany silnikiem, charakteryzuje się tym, że
wyposażona jest w wały (10) obracające się z centralnym wałem (9), na których zamocowane są obracające się długie noże (3) i krótkie noże (4), współpracujące z nieruchomymi długimi nożami (6) i krótkimi
nożami (5). Noże umieszczone są w co najmniej
dwóch rzędach na przemian.
(3 zastrzeżenia)

B05B

P. 243173 T

26.07.1983

Albina Weidl, Włocławek, Polska (Albina Weidl).
Urządzenie dyszowe do rozpylania cieczy

B01L

P. 242647

21.06.1983

Instytut Problemów Jądrowych, Otwock-Swierk,
Polska (Władysław Mielczarek, Stanisław Piluch, Marian Kucharski).

Przedmiotem wynalazku są urządzenia dyszowe do
rozpylania cieczy za pomocą dyszy, z której wypływa
płyn z odpowiednio dużą prędkością, zawierające naczynie (naczynia) włosowate lub powierzchnie zwilżane powodujące dopływ i utrzymywanie się powierzchni rozpylanej cieczy przy otworze wylotowym
dyszy, charakteryzujące się tym, że mają konstrukcję
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złożoną z przewodu dyszy (1) ze zmiennym w kształcie i wielkości otworem wylotowym (2) oraz z elementu (3) przyległego do tego przewodu, pełniącego
funkcję przysłony otworu (2) wylotowego dyszy i elementu doprowadzającego rozpylaną ciecz i utrzymującego jej powierzchnię przy otworze (2) wylotowym
dyszy.
(4 zastrzeżenia)
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walcuje się na gorąco w kilku przepustach z sumarycznym gniotem do 92% stosując ewentualnie w
trakcie procesu walcowania wyżarzanie między operacyjne, po czym walcuje na zimno z zastosowaniem
wyżarzania międzyoperacyjnego.
(1 zastrzeżenie)

B21D

P.212743

29.06.1983

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Predom", Warszawa, Polska (Leopold Przytula, Henryk Grzegorzewski).
Urządzenie wyrzutnikowe

B21C

F. 2425M

17.06.1983

Huta „Warszawa", Warszawa, Polska (Ireneusz Mikłaszewicz, Mieczysław Rurka, Jacek Kurzątkowski).
Ciągadło wielostopniowe
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji ciągadła wielostopniowego.
Ciągadło wielostopniowe wg wynalazku składa się
z obudowy (1) i jednolitego, pojedynczego oczka (2)
w którym wyprofilowane są dwa stożki zgniatające
(3), zakończone częścią kalibrującą (4). Stożki zgniatające oddzielone są od siebie przestrzenią (5), stanowiącą część wyjściową dla pierwszego stożka i wejściową dla drugiego stożka, a jednocześnie spełniającą funkcję komory ciśnieniowej.
Ciągadło może pracować w układzie z tuleją ciśnieniową lub bez tej tulei.
(1 zastrzeżenie)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia cechującego się prostotą konstrukcji i łatwością wykonania.
Urządzenie do usuwania wykr||pvanych elementów
z prasy ma pojemnik (1) z dnem w postaci pochylonej schodkowej listwy (2), trwale połączony z wałkiem (3), osadzonym przesuwnie w prowadnicy (4).
W gnieździe (8) prowadnicy (4), która jest przymocowana kołnierzem (5) do korpusu prasy (11), znajduje
się sprężyna powrotna (7) oparta o nakrętkę regulacyjną (6) współpracującą z ruchomym elementem
(10) podajnika taśmy.
Urządzenie znajduje zastosowanie przy prasach tłoczenia obejmujących cięcie i kształtowanie w produkcji masowej drobnych elementów.
(2 zastrzeżenia)

B22C

P.242737

27.06.1983

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, Odlewnia Żeliwa, Śrem, Polska (Wiesław Zadęciki, Janusz Serwa, Andrzej Wojtysiaik, Władysław Longa,
Jacek Pnzybyiak, Bolesław Wośkowiak, Janusz Wielowski, Hemryik Błaszek, Roman Bartkowiak, Andrzej
Klinowski, Halina Worsztynowicz).
Pokrycie ochronne na formy i rdzenie odlewnicze
B21C

P.24275S

28.06.1983

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Janusz Kruczek).
Sposób plastycznego przerobu
wieloskładnikowych stopów na bazie srebra,
zwłaszcza stopów lutowniczych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiego sposobu plastycznego przerobu wieloskładnikowych stopów na bazie srebra, a zwłaszcza przerobu stopów lutowniczych, który zwiększa uzysk materiału oraz zmniejsza czasochłonność i energochłonność procesu.
Sposób według wynalazku polega na tym, że wlewki nagrzane do temperatury 40-80 K poniżej temperatury likwidus wyciska się dwuetapowo z minimalnym wydłużeniem 9, przy czym w pierwszym
etapie, aż do pełnego spęczenia wlewka, wyciskanie
prowadzi się z prędkością 0,02-0,03 m/s, natomiast
w drugim etapie obejmującym wyciskanie właściwe,
wyciskanie to prowadzi się z prędkością 1-1,5 m/s,
a następnie prasówkę bezpośrednio po wyciskaniu

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
pokrycia ochronnego zapewniającego uzyskanie powłoki równomiernej na formie lub rdzeniu, wykazującej bardzo małą zwilżalność przez ciekły metal.
Pokrycie ochronne składa się z węglika krzemu w
ilości nie większej niż 30% wagowych; grafitu i (koksu w ilości nie większej niż 35% wagowych; tlemków
żelaza, tytanu, wapnia, sodu i potasu w ilości nie
większej niż 50% wagowych; węgla kamiennego wysokowęglowego w ilości nie większej niż 20% wagowych
oraz spoiw lub lepiszcza w ilości nie większej niż 15%
wagowych, przy czym masę związków stałych dodaje się od 1:1 do 1:3 części wagowych w stosunku do
zwilżacza.
(1 zastrzeżenie)

B22D

P.246366 T

22.02.1984

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
Gliwice, Huta „Warszawa", Warszawa, Przedsiębiorstwo Dostaw Materiałów Odlewniczych, Tychy, Polska (Edward Buła, Henryk Butscher, Krzysztof Kf>-
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niewski, Ryszard Łabęcki, Józef Magiera, Jerzy Natkaniec, Ryszard Nowakowski, Zbigniew Sidor, Jan
Starnawski, Ireneusz Szlenk, Marian Zieliński, Alfred
Żurada).
Zasypka ochronna stosowana przy odlewaniu stali
Zasypka ochronna stosowana przy odlewaniu stali,
składająca się z 20-50% popiołu po spaleniu węgla,
10-^10% węgla, 0-15% węglanów metali alkalicznych, charakteryzuje się tym, że zawiera 10-50%
syntetycznego składnika żużlotwórczego, złożonego ze
znanych tlenków, tworzących żużle metalurgiczne, a
zawierającego w swym składzie nie mniej niż 30%
CaO i nie mniej, niż 4% związków boru.
Stosowanie powyższej zasypki przy syfonowym odlewaniu stali węglowej i stali niskostopowej pozwala
na zmniejszenie występowania wad powierzchniowych na wlewkach i półwyrobach stalowych.
(2 zastrzeżenia)
B22D

P.247365

18.04.1984

Pierwszeństwo: 18.04.1983 - Dania (nr 1683/83)
Dansk Industri. Syndikat A/S, Herlev, Dania (Viggo
Persson).
Instalacja odlewnicza
i urządzenie do manewrowania
Wynalazek dotyczy instalacji odlewniczej mającej
urządzenia do manewrowania ciężkimi, ruchomymi
albo wymiennymi elementami stosowanymi w odlewniach, takimi jak płyty modelowe, rdzennice i osłony rdzeni.
Instalacja odlewnicza charakteryzuje się tym, że
każdy z przemieszczanych elementów (48) jest zaopatrzony w co najmniej dwa transportowe czopy (47)
usytuowane po tej samej stronie elementu (48) a
szczęki (33, 34) są przystosowane do osiągania czopów (47) podczas przemieszczania z położenia spoczynku w położenie pracy.
Urządzenie do manewrowania zawiera imak (26)
zamocowany obrotowo i przesuwnie na prowadniku,
mający szczęki (33, 34) zaopatrzone w zaczepowe elementy współpracujące z transportowymi czopami (47)
elementów (48) stosowanych w odlewni, przy czym
szczęki (33, 34) są przemieszczane obrotowo wokół
odpowiednich wałów pomiędzy położeniem spoczynku
i położeniem pracy za pomocą siłownika. Każda
szczęka (33, 34) jest połączona poprzez łącznik z wolnym końcem tłoczyska siłownika, którego cylinder
jest zamocowany obrotowo do prowadnika, przy czym
koniec łącznika połączony z tłoczyskiem jest sterowany za pomocą krzywki.
Urządzenie stosowane jest w odlewniach do podawania rdzeni, wymiany osłon rdzeni i wymiany płyt
modelowych.
(7 zastrzeżeń)

B22F

P. 242693

23.06.1983

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice, Polska (Grzegorz Bartecki, Jan Miler, Jerzy Mańka).
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Sposób wykonywania
nieiskrzących elementów ciernych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
nowego sposobu wykonywania nieiskrzących elementów ciernych, zwłaszcza krążników dociskowych, zawierających węgliki spiekane o nieregulowanych
kształtach ziaren oraz o granulacji do 3 milimetrów,
charakteryzujących się brakiem skłonności do iskrzenia oraz zwiększoną efektywnością hamowania.
Sposób według wynalazku polega na tym, że na
odtłuszczony w znany sposób "metalowy element nakłada się ramkę formującą, a na jego powierzchnię
wyznaczoną wewnętrznym obrysem tej ramki nanosi
się warstwę co najmniej jednego rodzaju węglików
spiekanych o nieregularnych kształtach ziaren oraz
o granulacji 1,8 do 3 milimetrów. Węgliki zabiela się
sproszkowaną mieszaniną zawierającą odwodniony
boraks w ilości 55 do 65 części wagowych, fluorek
potasu w ilości 25 do 35 części wagowych oraz kwas
borowy w ilości 5 do 15 części wagowych, a następnie usuwa się ramkę formującą.
Na zabielonej warstwie węglików umieszcza się
płytkę i/lub warstewkę sproszkowanej miedzy elektrolitycznej, o grubości 0,4 do 0,6 milimetra, całość
wygrzewa się w atmosferze odtleniającej aż do stopnienia miedzi, po czym element cierny ochładza się
w znany sposób do temperatury otoczenia.
(3 zastrzeżenia)
B23B

P. 242597

17.06.1983

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich, Opole, Polska (Jan Tarąsek, Piotr Tarasek).
Przyrząd do toczenia stożków o dowolnym zarysie
Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do toczenia
otworów o dowolnym profilu, zwłaszcza wykrojów
matryc do przebijania bloczków przy produkcji rur,
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
przyrządu charakteryzującego się sztywnością układu
narzędzie - przedmiot.
Przyrząd do toczenia otworów o dowolnym profilu
tworzącej wyposażony jest w nóż (10) osadzony w suwaku (18), który napędzany jest suportem (16). Suwak
(18) zamocowany jest w prowadnicy (26) wykonanej
w kształcie jaskółczego ogona wzdłuż wału (3). Wał
(3) oparty jest jednym końcem na kulistym występie
obrotowego kła, zamocowanego na wrzecionie tokarki,
a drugim końcem za pośrednictwem stożka zamocowanego w tulei konika. W suwaku (18) znajduje się
ruchoma tuleja (11), w której przy pomocy klina (19)
zamocowany jest nóż (10). W kanale wału (3) zamocowana jest uprofilowana listwa (23), która stroną
uprofilowaną styka się z powierzchnią czołową kołnierza (22) tulei (11).
Między kołnierzem (22) a suwakiem (18) zamocowana jest sprężyna (21) dociskająca kołnierz (22) tulei
(11) do uprofilowanej listwy (23). W prostokątnym
kołnierzu (22) tulei (11) znajduje się wkręt (24) ustalający położenie noża (10), a w wale (3) znajduje się
kanał (25) umożliwiający dostęp do wkręta (24).
(1 zastrzeżenie)
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17.06.1983

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich, Opole, Polska (Jan Tarasek, Piotr Tarasek) .
Przyrząd do toczenia długich otworów stożkowych
Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do toczenia
długich otworów stożkowych zwłaszcza wykrojów matryc do przebijania bloczków przy produkcji rur.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
przyrządu charakteryzującego się sztywnością układu
narządzie - przedmiot.
Przyrząd wyposażony jest w nóż zamocowany w
suwaku (12), który napędzany jest wzdłużnym suportem (16). Suwak (12) zamocowany jest w prowadnicy,
wykonanej w kształcie jaskółczego ogona wzdłuż osi
wału (4). Wał (4) oparty jest jednym końcem na kulistym występie (T) obrotowego kła (6) zamocowanego
we wrzecionie (5) tokarki, a drugim końcem połączony jest sworzniem (10) ze stożkową końcówką (8)
umieszczoną w tulei konika (9). W podstawie konika
(9) w znany sposób zamontowana jest śruba (11) regulująca przemieszczenie poprzeczne konika (9). Listwa
(14) połączona jest przegubami (13) z suwakiem (12)
oraz z narzędziowym imakiem (15) poprzecznego suportu (17).
(1 zastrzeżenie)
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jej w dowolnej wiertarce oraz obsady (3) do mocowania za pomocą śrub noży skrawających (14), usytuowanych promieniowo i z ostrzami skierowanymi
w kierunku osi (4) z, tym, że ponadto głowica jest
wyposażona w osiowo usytuowany trzpień prowadzący
(5), który jest osadzony w korpusie (1) i wystaje poza powierzchnię czołową (12) obsady (3).
Trzpień prowadzący (5) za pośrednictwem kulki (6)
spoczywa na elemencie oporowym (7) osadzonym na
sprężynie (8), której drugi koniec jest podparty pierścieniem osadczym (9) i jest suwliwie osadzony w łożyskach kulkowych (10), z tym że trzpień prowadzący
(5) w obrębie skrawania ma stożkową część centrującą (17).
(3 zastrzeżenia)

B23C

P. 242704

24.06.1983

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice, Polska (Jerzy Smelczysz, Antoni Bienias, Paweł
Wróbel, Jerzy Mańka, Henryk Giemza, Zygmunt Zieliński, Stefan Szczyrba, Antoni Chodzidło, Zenon Gałązka, Józef Stroka).
Urządzenie do wykonywania spłaszczeń
na elementach walcowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
specjalistycznego urządzenia do wykonywania spłaszczeń, za pomocą frezowania, równocześnie na obu
czopach lub końcach osi o różnych długościach
i średnicach, zwłaszcza na czopach osi krążników
górniczych przenośników taśmowych, mogącego pracować samodzielnie lub w zautomatyzowanej linii
produkcyjnej. Urządzenie ma łoże (1) zaopatrzone w
dwie, poziomo przesuwne podstawy (2), na których
usytuowane są obróbcze zespoły (3), (4) oraz przestawne imadła (5), a do łoża (1) zamocowany jest co
najmniej jeden ramieniowy podajnik oraz co najmniej jeden ramieniowy odbierający mechanizm.
(3 zastrzeżenia)

B23B

P. 242670

22.06.1983

Huta Stalowa Wola - Kombinat Przemysłowy, Stalowa Wola, Fabryka Maszyn, Janów Lubelski, Polska
(Władysław Głaz).
Głowica do zataczania końców rurek,
zwłaszcza «żebrowanych do wymienników ciepła
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
narzędzia
umożliwiającego
zmniejszenie
kosztów
i uproszczenie operacji zataczania:
Głowica do zataczania końców rurek składa się
z korpusu (1) ze stożkiem Morse'a (2) do osadzenia

B23G

P.242753

27.06.1983

Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Elektrycznych,
Gdańsk, Polska (Jan Zawierta, Wacław Chamera, Andrzej Adamski, Jerzy Wrona).
Sposób wykonywania wkręta z łbem kształtowym
oraz urządzenie do tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykonania wkręta z łbem kształtowym w jednej operacji, na jednej
maszynie i jednym przyrządem.
Sposób wykonywania wkręta z łbem kształtowym
polega na nadaniu wymaganego kształtu łba nożem
kształtowym (1) w jednym przejściu na drodze równej wysokości łba wzdłuż osi obrabianego przedmiotu
(4). Przez wprowadzenie przedmiotu obrabianego (4)
do narzędzia gwintującego (6) następuje nacinanie
gwintu. Po zakończeniu obróbki nóż kształtowy (1)
ściągany jest z łba wkręta wskutek jego zablokowania w oprawc« (7) przez rękojeść (8) leżącą w kształ
towym wycięciu (3). Wyjęcie wkręta (4) z narzędzia
gwintującego (6) odbywa się ręcznie przez wykręcenie
kluczem.
Urządzenie do wykonywania wkręta z łbem kształtowym składa się z nota kształtowego (1) związanego
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z wrzecionem obrabiarki w górnej części oraz gniazda (9) na obrabiany przedmiot (4) w części dolnej.
Część dolna nadto zawiera narzędzie gwintujące (6)
w oprawce (7) z rękojeścią (8). W ściance (5) tulei
prowadzącej części dolnej znajduje się kształtowe wycięcie (3) stanowiące blokadę dla rękojeści (8) przy
ściąganiu noża kształtowego (1) z łba wkręta.
(3 zastrzeżenia)

B23K

P.242685

23.06.1983

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Jacek Bielą wski, Włodzimierz Walczak).

Sposób jednostronnego platerowania
przez zgrzewanie wybuchowe

B23K

P.242498

10.06.1983

Zakłady Przemyślu Metalowego H. Cegielski, Poznań, Polska (Roman Jóźwiak).
Sposób spawania metali cienkościennych
zwłaszcza wykonanych ze stali wysokostopowych
z elementami grubościennymi
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu umożliwiającego trwałe i szczelne połączenie
cienkościennych elementów lub elementów cienkościennych z grubościennymi wykonanymi ze stali wysokostopowych przy użyciu stopi wa z materiału
identycznego lub zbliżonego do łączonych detali.
Sposób polega na tym, że doprowadza się do powstania łuku elektrycznego między elektrodą rączki,
a obejmą technologiczną przylegającą ściśle do łączonych elementów cienkościennych. W powstały łuk
elektryczny wprowadza się materiał dodatkowy, który ulegając stopieniu zalewa krawędzie łączonych
elementów cienkościennych powodując ich wtopienie
w powstającą spoinę. Czynnikiem powodującym podgrzanie elementów cienkościennych do temperatury
topienia jest stopiwo pochodzące z materiału dodatkowego lub z. obejmy technologicznej łączące się z nimi w sposób trwały.
(2 zastrzeżenia)
B23K

P.242512

14.06.1983

NPK „Savaratschna Technika", Sofia, Bułgaria.
Urządzenie do automatycznego spawania
według skomplikowanego zarysu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzania o prostej budowie, zapewniającego dokładne prowadzenie palnika spawalniczego według
ustalonego skomplikowanego zarysu.
W urządzeniu według wynalazku pierwsze (16)
i drugie (22) ruchome sanie są umieszczone odpowiednio na pierwszej (15) i drugiej (21) śrubie napędowej.
Śruby te są połączone przez mechanizm włącznika
wybiórczego (2) z zespołem uruchamiającym (1). Do
pierwszych sań (16) jest zamocowana zębatka (24)
współpracująca z kołem zębatym (25), osadzonym na
pionowym wale
(26), który jest ułożyskowany w
obudowie (27) zamocowanej do drugich sań (22) i zaopatrzony w palnik spawalniczy (29). (1 zastrzeżenie)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu pozwalającego na uzyskanie jakościowo dobrych połączeń i wyeliminowanie powstawania odkształceń zgrzewanych elementów.
Sposób według wynalazku polega na tym, że dwa
identyczne, sztywno zamocowane względem siebie zeïtawy, z których każdy składa się z elementu nastrzeliwanego, ustawia się pionowo oraz izoluje od
siebie, całą zewnętrzną powierzchnię elementów nastrzeliwanych pokrywa taką samą porcją materiału
wybuchowego, a następnie przeprowadza jednoczesną
detonację, przy czym odizolowane powierzchnie elementów platerowanych pokrywają się. ze sobą.
(3 zastrzeżenia)

B23K

P.242705

27.06.1983

Fabryka Maszyn Górniczych im. M. Nowotki „Niwka", Sosnowiec, Polska (Andrzej Lemler).
Sposób zasilania gazem ziemnym
automatów do cięcia tlenem i urządzenie
do zasilania gazem ziemnym automatów
do cięcia tlenem
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zasilania automatów do cięcia tlenem, gazem ziemnym z sieci
miejskiej przy wykorzystaniu wody wodociągowej.
Sposób zasilania przebiega tak, że gaz ziemny doprowadzony jest z niskociśnieniowego rurociągu (1)
sieci miejskiej do sprężarki (3), a woda pobierana
jest przez sprężarkę (3) z dodatkowego zbiornika (5).
Przepływ wody jest w obiegu zamkniętym, od dodatkowego zbiornika (5) podłączonego do rurociągu.
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a dalej przez sprężarkę (3) do znanego zbiornika (9)
i następnie przewodem rurowym (11} do dodatkowego zbiornika (5).
Urządzenie według wynalazku ma dodatkowy zbiornik (5) zabudowany przed sprężarką (3), podłączony do rurociągu wody. Dodatkowy zbiornik (5) połączony jest przewodem rurowym (11) ze znanym
Äbiomikiem (9). W dodatkowym zbiorniku (5)
i w znanym zbiorniku (9) są zabudowane pływakowe
zawory (12 i 13) o odwrotnym działaniu w stosunku
do siebie.
(2 zastrzeżenia)

B23P

P.242608
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rak (13). Wycięcia (19), dławiące kanały (20) i dławiące krawędzie (21) tulei (18) są usytuowane symetrycznie względem siebie i osi tej tulei. Dławiąca powierzchnia (25) suwaka (23) ma kształt stożka,
którego podstawa (26) jest kierowana do płaszczyzny
przechodzącej przez dławiącą krawędź (24) suwaka
(23)..
(5 zastrzeżeń)

20.06.1983

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Tadeusz Bednarski, Robert Pietrzyk).
Sposób montażu końcówek giętkich
przewodów ciśnieniowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu zapewniającego większą szybkość obróbki i
umożliwiającego operowanie siłami niezależnymi od
geometrii narzędzia.

B25J
B25B

P.242844

01.07.1983

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice, Polska (Andrzej Kapturski, Stanisław Fatyga).
Uchwyt manipulacyjny
Końcówka giętkiego przewodu (1) z nasuniętą tulejką (2) wykonaną z przewodnika elektrycznego o
małej przenikalności , magnetycznej i z wciśniętym
w otwór przewodu (1) rdzeniem (3), włożona jest
wewnątrz zwój nicy (3), przez którą przepuszcza się
impulsy prądu. Wzajemne oddziaływanie pola magnetycznego prądów wirowych w tulejce (2) powoduje
powstanie masowych sił Lorentza, zaciskających ją
na przewodzie (1) i rdzeniu (3).
(2 zastrzeżenia)

B24B
G05D
B23Q

P. 242734

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji uchwytu manipulacyjnego, umożliwiającej zamocowanie przedmiotów, zwłaszcza części maszyn, poddawanych operacjom techniczno-technologicznym, w dowolnym położeniu w przestrzeni.

27.06.1983

Zakłady Mechaniczne „TARNÓW", Tarnów, Polska
(Józef Baryczko, Stefan Kowalik).
Regulator prędkości wysuwu
pinoli konika hydrauliczniego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji regulatora umożliwiającej regulację prędkości wysuwu pinoli przy pomocy nożnego sterowania przepływem oleju. Regulator ma zastosowanie w
obrabiarkach do metali, zwłaszcza w szlifierkach
kłowych.
W korpusie (1) regulatora umieszczona jest tuleja (18), która ma dwa wycięcia (19), dwa dławiące
kanały (20) i dwie dławiące krawędzie (21). W tulei (18) umieszczony jest suwak (23), który ma dławiącą powierzchnię (25), dławiącą krawędź (24) i płaskie czoło (27) oparte o walcową powierzchnię (15)
popychacza (14) zamocowanego do ramienia dwuramiennej dźwigni (12), której drugie ramię ma zabie-

Uchwyt ma gniazdo (1), w którym znajduje się
swobodnie osadzony kulisty element (2X współpracujący z prowadnikiem (3), który na jednym swym
końcu zaopatrzony jest w dwuramienne zaciskowe
szczęki (4) połączone z siłownikiem (5), a drugim
końcem współpracuje z biegunowym hamulcem (6)
osadzonym ruchomo w gnieździe (1) zaopatrzonym w
ruchome prowadnice (7) mające cierne okładziny (8).
(3 zastrzeżenia)
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26.07.1984

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń
Chemicznych „Metalchem", Toruń, Polska (Jerzy
Bartoszak).
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Układ ma źródła (ZIH-Zn) napięcia w kablach
(Kl-i-Kn) powrotnych, w których sygnały spadków
napięć podawane są na wejścia elektronicznego układu (VM) wyboru wartości minimalnej. Wyjście układu (VM) steruje wartością napięcia źródeł (Zl, Z2-ř-Zn).
(2 zastrzeżenia)

Urządzenie do wytwarzania tabletek lub kostek
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji urządzenia, które zapewni możliwość
wytwarzania tabletek lub kostek bez wylewków i bez
konieczności bardzo dokładnego ustawiania stempla
górnego wzglądem otworu matrycy.
Urządzenie ma pionowy wał (2) ułożyskowany w
konstrukcji wsporczej (1). Na wale (2) osadzony jest
obrotowy korpus (5) z rozmieszczonymi kołowo i
równolegle do osi wału (2) stemplami górnymi (6),
matrycami (8) i stemplami dolnymi (13). Powyżej i
poniżej obrotowego korpusu (5) umieszczone są
stałe krzywki (10, 11, 15, 17) współpracujące ze stemplami (6) i (13).
Urządzenie ma ponadto dozownik (18) materiału
wyjściowego (27), przy czym element obrotowy (19)
tego dozownika osadzony jest na wale (20) połączonym przekładnią (21) z wałem (2) na którym osadzony jest obrotowy korpus (5) urządzenia.
(3 zastrzeżenia)

B60L

F.242641

21.06.1983

Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn
i Urządzeń Hutniczych „Hutmaszprojekt-Hapeko", Katowice, Polska (Franciszek Adamaszek, Kazimierz Jachimaczak).
Układ kompensacji spadków napięć w kablach
powrotnych trakcji tramwajowej
Celem wynalazku jest opracowanie układu zapewniającego automatyczne wyszukiwanie kabla o minimalnym spadku napięcia w trakcie pracy urządzenia.

B62D

P.242763

30.06.1983

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa, Fabryka Mechanizmów Samochodowych, Szczecin, Polska (Wiesław Momot, Stefan Wojtanowski).
Mechaniczny układ kierowniczy
ze wspomaganiem hydraulicznym
szczególnie do pojazdów mechanicznych
Celem wynalazku jest uproszczenie konstrukcji
układu kierowniczego ze wspomaganiem.
Układ kierowniczy wyposażony jest w hydrauliczny
siłoiwnik obrotowy (11) wspomagający działanie kierowcy.
Siłownik ten może być umieszczony na wałku wyjściowym (6) i sterowany zaworem hydraulicznym (2)
usytuowanym na wałku wejściowym.
Innym przykładem rozwiązania układu wspomagania jest umieszczenie na wałku wejściowym zaworu
hydraulicznego <2), a hydraulicznego siłownika obrotowego (11) - w ramionach podtrzymujących drążki
kierownicze, w dźwigni pośredniej lub w zwrotnicach,
zależnie od parametrów konstrukcyjnych układu kierowniczego i układu zawieszenia.
(1 zastrzeżenie)

B65B

P. 242661

22.06.198'

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Pakujących,
Poznań, Polska (Jerzy Torz, Leszek Wesołowski).
Układ napędowy pakowarkl
Celem wynalazku jest opracowanie układu napędowego zapewniającego prawidłowe przemieszczanie
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taśmy pakującej oraz płynną regulację skoku tej taśmy podczas pracy pakowarki.
Układ wyposażony jest w obrotową krzywkę (1)
napędzającą popychacz (11) złączony przegubowo
z wahliwym ramieniem (8), które jest przyłączone poprzez sprzęgło jednokierunkowe <7) do wału (6) napędzającego zespół rolek ciernych (19, 20), służących do
skokowego przemieszczania taśmy foliowej. Popychacz
<11) jest sprzężony z ramieniem (8) za pośrednictwem
mechanizmu jarzmowego, którego jarzmem jest prowadnica (9) utworzona w tym ramieniu, a wodzikiem
jest osadzony w tej prowadnicy przegub (10), który
łączy popychacz (11) z jednoramieruną dźwignią (12)
ułożyskowaną wahliwie w korpusie (4) pakowarki.
Ułożyskowanie dźwigni (12) stanowi przegub (14) przyłączony do przesławnej nakrętki <15), która współpracuje ze śrubą pociągową (16) mechanizmu nastawczego.
(3 zastrzeżenia)
B65D

F. 242614
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Prostopadłościenny zbiornik na wodę
o prefabrykowanej konstrukcji stalowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostopadłościennego zbiornika na wodę o prefabrykowanej konstrukcji stalowej, w którym podczas jego montażu wyeliminowanoby przy łączeniu jego powtarzalnych elementów płaskich o wymiarach modułowych konieczność spawania lub wiercenia otworów pod połączenia śrubowe.
W zbiorniku powtarzalnym elementem płaskim jest
jednego rodzaju segment kasetonowy z blachy stałowej, zawierający odgięte na zewnątrz krawędzie
z otworami montażowymi, służącymi do ich wzajemnego łączenia, a na czołowej powierzchni zawierający
kTzyżowe przetłoczenia usztywniające (5), zaś na przedłużeniu tych przetłoczeń otwory (6a) dla nakładek
uszczelniających, które służą jednocześnie jako zakotwienia skośnych elementów stężających, przy czym
stężenie górnych krawędzi zbiornika stanowi konstrukcja jego przekrycia.
(1 zastrzeżenie)

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstrukcji Metalowych „Mostostal", Warszawa, Polska (Włodzimierz Wojnowski, Jacek Janowśki, Czesław Wirkowski, Tadeusz Wójcik).
Prefabrykowany zbiornik cylindryczny
o konstrukcji z ocynkowanych blach stalowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prefabrykowanego zbiornika cylindrycznego o konstrukcji z ocynkowanych blach stalowych, przystoso-,
warnego zwłaszcza do wody raitnej, w którym podczas
jego montażu wyeliminowanoby przy łączeniu poszczególnych carg konieczność spawania lub wiercenia
otworów 'pod śruby łączeniowe.
Zgodnie z wynalazkiem każda z blach (la) cargi ma
na jednej swej krawędzi pionowej odgięcie (6), tworzące z sąsiednią blachą (lb) klinową szczelinę, wypełnioną kitem uszczelniającym (7), natomiast poszczególne cargi zbiornika (1) są łączone poziomo z sobą
za pomocą wewnętrznych pierścieni (9) o przekroju
teowym oraz zewnętrznych zamków łączonych parami z poziomymi półkami przekroju teowego tych pierścieni <9) za pomocą zacisków śrubowych (14), które
to zamki składają się z łączników kątowych (8), zaopatrzonych w ostrzowe śruby (10), zagłębiane punktowo poprzez blachę w grzybkach (11), osadzonych od wewnątrz zbiornika w odpowiednich gniazdach (12), wykonanych w pierścieniach (9).
(1 zastrzeżenie)

B65D

P. 242765

30.06.1983

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstrukcji Metalowych „Mostal", Warszawa, Polska (Wojciech
Kawecki, Józef Witkowski, Jan Laguna, Andrzej Turmo, Jerzy Piectoowiak, Edmund Szynwelski).

B65G

P. 242701

24.06.1983

Kopalnia Węgla Kamiennego "Borynia", Jastrzębie,
Poäska (Alfred Budziński, Jerzy Kucizera^ Enigelbort
Woźnica, Wojciech Skolik, Stanisław Szyngiel, Jan Liput).
Urządzenie zapadkowe do blokowania łańcuchów
przenośnika zgrzebłowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia
napiętych łańcuchów przenośnika zgrzebłowego przed
samoczynnym zluzowaniem w trakcie dokonywania
operacji spinania łańcuchów.
Urządzenie zapadkowe do blokowania łańcuchów
w uzębionych wieńcach bębna napędowego składa się
z sztywnej belki (1) nasadzonej obrotowo na poziomą
oś zamocowaną przy pomocy wsporników <11) do czołowych powierzchni bocznych ścianek (12) kadłuba napędu przenośnika: Położenie poziomej osi jest tak dobrane, że wzdłużna oś X symetrii belki (1) w położeniu roboczym jest w przybliżeniu styczna do koła (D)
stóp zębów bębna napędowego. Belka (1) wyposażona jest w końcówkę (14) zakończoną gniazdami (15)
przystosowanymi do współpracy z pionowymi ogniwami (16) łańcuchów (13). Belka (1) zawiera nośne płaty
(2 i 3) przytwierdzone do tulei (4) mieszczącej się
pomiędzy wspornikami (11), przy czym przedłużenia

(5 i 6) płatów (2 i 3) sięgają poeza oś, na której osa
dzona jest belka (1).
Urządzenie zapadkowe może mieć zastosowanie do
górniczych przenośników zgrzebłowych.
(3 zastrzeżenia)

B66B
F16F
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P.242621

B66D
F16D

P.242843

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Koniag", Gliwice,
Polska (Jan Kalyta, Bolesław Chłosta, Wiesław Koryciński, Tadeusz Tłuścik).
Hydrauliczny układ hamulcowy
maszyny wyciągowej

20.06.1983

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków, Polska (Marek Płachno, Józef Hansel,
Zdzisław Śmiałek, Ignacy Enders).
Amortyzator prowadnic naczyń wyciągowych
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji
amortyzatora o zwiększonej eletatyiwności (tłumienia
drgań w stosunku do znanych rozwiązań.
Amortyzator prowadnic naczyń wyciągowych ma do
każdego ze sworzni (4) ściśle przylegające elementy
cierne (5), umieszczone pomiędzy elementami amor
tyzującymi (6) i przylegające do nich oraz do obudo
wy (7).
(1 zastrzeżenie)

01.07.1983

Celem wynalazku jest zwiększenie bezpieczeństwa
pracy maszyny wyciągowej.
Układ hamulcowy według wynalazku zawiera ha
mulec manewrowy (3), sprzężony z tarczą silnika na
pędowego i hamulec bezpieczeństwa (1), sprzężony
z tarczą bębna linowego. W obwodzie zasilania ha
mulca manewrowego (3) między pompą (7) a ręcz
nym regulatorem ciśnienia (4) znajduje się elektro
hydrauliczny zawór (6), sterowany czujnikiem ciśnie
nia (9), włączonym w obwód zasilania hamulca bez
pieczeństwa (1) za jego zwrotnym zaworem (10). Ob
wody hjndrajuliazine hamulców (3, 1) mają elektrohy
drauliczne zawory (5, 2) do wypływu oleju, drożne
sekwencyjnie po zadziałaniu obwodu bezpieczeństwa
maszyny wyciągowej, dla realizacji dwustopniowego
hamowania bezpieczeństwa.
(2 zastrzeżenia)

Dział C
CHEMIA I METALURGIA
C01F

P. 242620

20.06.1983

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Polska (Ma
rek Studnicki).
Sposób otrzymywania bezwodnego chlorku glinu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia
procesu otrzymywania bezwodnego chlorku glinu ma
jącego zastosowanie w szczególności jako kataliza
tor w przemyśle petrochemicznym.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że jako surowce stosuje się chlor oraz sesq.ukhlorek
alkiloglinowy o wzorze AI1R3CI3, gdzie R jest grupą
alkilową o ilości węgli w rodniku alkilowym od 1 do
10, otrzymany w znany sposób w reakcji aluminium
z chlorkiem alkilowym. Reakcję sesquichlorku alkiloglmowego z. chlorem prowadzi się w temperaturze
od 0°C do 100°C, a wykraplany pedczas reakcji chlo
rek alkilu zawracany jest do produkcji sesquichlorku
alkiloglinowego.
(2
zastrzeżenia)
C02F

P. 242690

23.06.1983

Zakłady Włókien Chemicznych „Elana", Toruń, Biu
ro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „Biprowod", Warszawa, Polska (Bronisław Baron, Kry
styna Gembala, Antoni Oleszczyk, Stanisław Róg).
Sposób beztlenowego, biologicznego oczyszczania
ścieków przemysłowych, wysokoobciążonych
z produkcji dwumctylotereftalanu
Istotą wynalazku jest przeprowadzenie zanieczysz
czeń organicznych w tym szczególnie alkoholu me-

tylowego, wyrażonego jako sumla chemicizinego
trzelbolwania .tlenu (ChZT), z prodiikcji diw*umetyliotereitailainiu (DMT) w to|w. biogaz" (mdöszaininia CH4
i C02).
Powyższe osiąga się przez prowadzenie procesu
fermentacji metanowej tych ścieków w temperaturze
25-60°C i przy pH 6,8-8,0. Czas trwania fermentacji wynosi od 2 do 8 dni. Warunkiem koniecznym
dla prowadzenia procesu fermentacji metanowej jest
usunięcie formaldehydu zawartego w tych ściekach.
Osiąga się to przez kompleksowanie go przy pomocy
wodorotlenku wapnia w temperaturze 20-70°C i przy
pH 11,0-12,0.
W wyniku fermentacji ścieków uzyskuje się zmniejszeoiie ChZT o 80%, a alkoholu mettyübwegö o 99%.
(4 zastrzeżenia)
C02F

P.242801

01.07.1983

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Wroc
ław, Polska (Lech Sieradzki, Michał Mańczak).
Osadnik pionowy zblokowany z komorą
napowietrzania osadu czynnego
Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie
zwiększenia
efektów sedymentacji w osadnikach pionowych przewidzianych do stosowania w zblokowanych oczyszczalniach ścieków.
Osadnik pionowy według wynalazku ma płytę rioziomą (3a) umieszczoną poniżej poziomu ścieków w
komorze napowietrzania (1) połączoną ze ścianą ukośną (3b) i ze ścianą pionową (3c). Ściana ta wraz ze
ścianą pionową (la) komory napowietrzania tworzy
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kanał przepływowy (4) połączony ze szczeliną (10) stanowiącą dopływ ścieków do osadnika (3) wraz ze
szczeliną (11) przez którą zachodzi recyrkulacja osaittu czynnego. Płyta pazftama (3a), ściaina ukośna (3b)
i ściana pionowa (3c) stanowią części składowe osadnika (3). Szczelina (11) jest połączona układem odbiorczym z rurociągiem odpływowym (15).
(3 zastrzeżenia)

C02F

P.247869
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że do nagrzewania fiolki szklanej tworzy się różnej
wielkości stopniowane strumienie grzewcze <Si/S2/S3),
a obszar działania tak utworzonych strumieni wprowadza się fiolkę szklaną, przy czym każdym ze strumieni
grzewczych oddziały wuj« się na inną część fiolki szklanej.
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że podzespół nagrzewania fiolki stanowi układ
różnych par palników (1/2/3) usytuowanych obok sie
bie, przy czym para palników (1) różni się ilością
dysz od pary palników <2), a ta z kolei różni się ilością dysz od pary palników (3).
(11 zastrzeżeń)

25.05.1984

Zakład Badawczo-Projektowy „Enengochem", Gliwice, Polska (Rudolf Suchodolski, Tadeusz Okularczykj,
J6zef Żurek, Hartmiut Gryska).
Instalacja do przygotowania i dozowania mleka
wapiennego
Wynailazek rozwiązuje zagadnienie opracowania instalacji umożliwiającej roztwarzanie substancji syp
kich i ich dozowanie ze stałą lub zmienną, regulowaną
automatycznie wydajnością.
Instalacja ma silos <1) do materiałów sypkich wyposażony w układ dysz fluidyzacyjnych (2). Pod lejem
zsypowym silosa (1) zabudowana jest komora ciągłej
aeracji (3) wyposażona w kolektor powietrza, współpracująca z podajnikiem celkowym (4) o wyprofilowa
nych łopatkach zaopatrzonych we wkładki uszczelniające. Silos <1) połączony jest rurociągiem (10) z odpylaczem mokrym (6) wyposażonym w dysze zraszające
i układu zawrotu powietrza.
(5 zastrzeżeń)

C04B

P.242094

20.05.1983

Vsesojuzjiy nauchno-issledovatelsky i proektny in
stitut aljoiminievod, magnievoi i elektrodnoi promyshleninosti i Leningradsky tekhnologichesky institut
imeni Lensoveta, Leningrad, Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich (Nikolai Andreevich Kaluzhsky,
Khoren Azarapetovich, Badaliants, Ivan Mikhailovich
Kostki, Isak Abramovich Zatulovsky, Valentin Isaakovich Komeev, Vladimir Vladimirovich Andreev, Bo
ris Andreevich Kuzimin, Viktor Mikhailovich Sizyakov,
Nikolai Stepanovich Shmorgunenko, Vladislav Adolfovich Krochevsky, Ailexei Ivanovich Alexeev).
Cement do sporządzania rdzeni i form odlewniczych
i sposób wytwarzania cementu do sporządzania rdzeni
i form odlewniczych

C03B

P.242626

20.06.1983

Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne, Koszalin, Polska (Jan Stępkowski, Kazimierz Kiełjpiński).
Sposób nagrzewania fiolek szklanych zwłaszcza
przy produkcji baniek szklanych do ozdób
choinkowych oraz urządzenie do stosowania tego
sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ekonomicznej i
bezbrakowej produkcji baniek szklanych, przy racjonalnej gospodarce zużycia gazu oraz poprawie warun
ków bezpieczeństwa i higieny pracy.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,

Cement do sporządzania rdzeni i form odlewniczych
zawiera: 50-60% wagowych CaO, 28-37% wagowych
A12O3, 0,01-1% wagowych Fe2O3, 0,1-8% wagowych
SiOt, 0,1-1% wagowego NatO, 0,1-0,5% wagowych
K2O, 3-12% wagowych H2O, przy czyim tlenki są ze
sobą związane chemicznie, a cement zawiera 85-99%
wagowych frakcji o rozmiarze ziaren mniejszym od
80 (utm i 1-15% wagowych frakcji o rozmiarze ziaren
80-200 (mm.
Sposób wytwarzania cementu do sporządzania rdzeni
i form odlewniczych polega na tym, że prowadzi się
obróbkę cieplną uwodnionego glinakrzemianu wapnio
wego, zawierającego nie więcej niż 8% wagowych
SÍO2 w temperaturze, wybranej z zakresu od 250 do
600°C, po czym produkt obróbki cieplnej miele się
do uzyskania frakcji o rozmiarze ziaren mniejszych
od 80 pun w ilości 85-99% wagowych i frakcji o roz
miarze ziaren od 80 do 200 mim w ilości 1-15% wa
gowych.
(6 zastrzeżeń)

C04B

P. 242528

15.06.1983

Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Prze
mysłowego, Rzeszów, Polska (Jan Bogacz, Edward Ga
la, Jacek Hogendorf).
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Lekki material budowlany
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania skła
du materiału budowlanego, który pozwoli na wykona
nie ścian o grubości do 40 cm przy współczynniku
przenikania ciepła K<0,6 kcal/mh°C, który jednocześ
nie charakteryzowałby się małą gęstością pozorną w
granicach 1000 do 1400 kG/m 8 i dobrą urabialnością
oraz łatwością formowania w dowolne figury geome
tryczne i znaczną porowatością.
Lekki materiał ibudowlany według wynalazku skła
da się z 17 do 25 części wagowych cementu albo 10 do
15 części wagowych cementu i 5 do 12 części wago
wych wapna oraz 30 do 65 części wagowych kruszywa
w postaci łupkoporytu o granulacji 0-16 mm i/lub
30 do 65 części wagowych żużla paleniskowego albo
wielkopiecowego o granulacji 0-20 mm i 0 do 0,8 czę
ści wagowych granulek styropianu lub 2 do 6 części
wagowych strużki stolarnianej i trocin o granulacji
0-10 mm oraz 15 do 30 części wagowych wody.
Wynalazek znajduje zastosowanie w budownictwie,
zwłaszcza przy wykonywaniu ścian i stropów w bu
downictwie jednorodzinnym.
(1 zastrzeżenie)

C04B
C23F

F.242556

16.06.1983

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska
(Jolanta Gust, Grzegorz Wieczorek, Wojciech Piwowarczyk, Wiera Skorupińska, Krystyna Walczak).
Sposób antykorozyjnego zabezpieczania stali
zbrojeniowej zwłaszcza w gazobetonie
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie antykorozyjnego
zabezpieczania stali zbrojeniowej bez konieczności
mechanicznego lub chemicznego odrdzewiania powierz
chni stali.
Zardzewiałą stal zbrojeniową zanurza się w powłokotwórczym preparacie antykorozyjnym, zawierającym
20-40 części wagowych asfaltu, korzystnie wysokotopliwego asfaltu o temperaturze miejknieinia nie niższej
niż 80°C, 4 - 8 części wagowych taininy, korzystnie quercitanin, 18-30 części wagowych rozpuszczalników aro
matycznych korzystnie far.basolu, 4 - 7 części wago
wych alkoholu jednawodorofclenowego korzystnie al
koholu etylowego, 0,5-2 części wagowych gliceryny,
0 - 5 części wagowych ftalanu dwu n-butylowego, 5 - 8
części wagowych oksyetylowanej aminy alifatycznej
lub oksyetylowamego alkoholu nasyconego, 10-20 czę
ści wagowych wody, 1-3 części wagowych kwasu or
tofosforowego, 0,5-1 części wagowej trójetanoloaminy, do 0,5 części wagowej soli trójetanoloaminowych
alkiloarylosulfonianów, do 0,3 części wagowej forma
liny, do 0,05 części wagowej urotropiny i 0-^4 części
wagowych lanoliny, ria okres 2 - 5 minut w tempera
turze 15-25°C.
Naniesioną warstwę preparatu suszy się 30 minut
do 24 godzin w temperaturze 15-80°C. (1 zastrzeżenie)

C04B

P.242667

22.06.1983

Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice, Polska
(Mieczysław Mulàrczyk, Leon Łukwiński).
Sposób przeróbki łupku przy węglowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
uzyskania łupiku charakteryzującego się niską strata
prażenia.
Sposób .przeróbki łupku przywęglowego przez dwu
stopniowe wypalanie, pray czym wypalanie wstępne
w piecu obrotowym w temperaturze 450-850°C, odżelazianie, ochładzanie i wypalanie w piecu obrotowym
w temperaturze do 1450°C koncentratu łupkowego za
nieczyszczonego węglem ziarnistym i węglem zdyspergowanym w substancji ilastej, charakteryzuje się tym,
że łupek palony wytwarza się przez wypalanie .koń
cowe w piecu szybowym w temperaturze poniżej
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1200°C odżełazionego koncentratu łupkowego o uziarnieniu 0-30 mm, mającego temperaturę co najmniej
50°C, przy czym -wypalanie prowadzi się bez dodatko
wego paliwa.
(4 zastrzeżenia)

C04B

P.242668

22.06.1983

Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice, Polska
(Mieczysław Mularczyk).
Sposób przeróbki łupku przywęglowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania łupku
palonego nadającego się do, produkcji wyrobów ognio
trwałych wysokiej jakości.
Sposób przeróbki łupku przywęglowego na łupek pa
lony przez wypalanie wstępne w piecu obrotowym,
ochładzanie, odżelazianie i wypalanie końcowe w tem
peraturze 1250-1450°C w piecu obrotowym koncentra
tu łupkowego zanieczyszczonego węglem ziarnistym
i węglem zdyspergowanym w substancji ilastej;, cha
rakteryzuje się tym, że >z koncentratu łupkowego przed
wypaleniem końcowym wydziela się węgiel ziarnis
ty i popiół, przy czym węgiel ziarnisty wydziela się.
w procesie wypalania wstępnego przez spalenie w at
mosferze utleniającej w temperaturze poniżej 1200°C,
a popiół wydziela się po wypaleniu wstępnym przez
odsianie lufo odiwianie.
W sposobie według wynalazku łupek palony ponowtnie można odżelaziać po końcowym wypaleniu w
temperaturze powyżej 1250°C.
(2 zastrzeżenia)

C04B

P.242772

28.06.1983

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 223716
Zakłady Cementowo-Wapiannicze „Nowiny", Nowiny
k. Kielc, Polska (Stanisław Żyłka, Kazimierz Duda,
Andrzej Tekiel).
Sposób mineralizacji klinkieru cementowego w mokrej
metodzie produkcji
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia
procesu mineralizacja klinkieru cementowego.
Sposób według wynalazku polega na dozowaniu do
wsadu surowcowego, podawanego na młyny surowca,
szlamów poneutralizacyjnych z galwanizerni i trawiailni w ilości od 0,1 do 2%.
(1 zastrzeżenie)

C04B

P. 242802

01.07.1983

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa
Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Józef
Cyganek, Henryk Pacelt, Władysław Straś, Jan Jamroż, Stanisław Lasko, Wiesław Grupek).
Ssposób otrzymywania syntetycznych wysokoglinowych
surowców ogniotrwałych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
niego sposobu produkcji syntetycznych wysokoglino
wych surowców ogniotrwałych, a w szczególności palonek wysokogilinowych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że 40-140
części wagowych iłu o zawartości 22-37% AI2O3, 1,0-2,4% FezO3, 1,8-2,5% K2O + NazO rozszlamowuje się
wraz z 60-1560 częściami wagowymi pulpy zawiera
jącej 30-780 części wagowych technicznego AI2O3
i 0-400 części wagowych wody, a po usunięciu za
nieczyszczeń szlam przepompowuje się do zbiornika
gdzie uśrednia się go,, po czyim w uśrednionym szlamie
koryguje się sumaryczną zawartość AII2O3 do wartości
42-70 części -wagowych, a następnie szlam wypala się
w piecu obrotowym w temperaturze 1450-1600°C.
(1 zastrzeżenie)
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P.242804

01.07.1983

Dolnośląskie Zakłady Magnezytowe, Świdnica, Pol
ska (Michał Eisner).
Sposób wytwarzania ogniotrwałych wyrobów
zasadowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia odporności korozyjnej i poprawy właściwości termome
chanicznych wyrobów magnezytowych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że w tem
peraturze od 50° do 250°C miesza się. kolejko od 40
do 90% klinkieru magnezytowego i/lub dolomitowego
i/lub dolomitowonmagnezytowego i/lub wapiennego
o uziarnienáu od 0 do 4 mm lub 0 do 6 mm, lub 0 do
10 ram, następnie od 2 do 8% wagowych parafiny i/lub
produktów suchej destylacji węgla kamiennego lub ropy naftowej oraiz od 5 do 40% wagowych wstępnie
przygotowanej substancji węglonośnej i na koniec od
5 do 40% wagowych klinkieru magnezytowego i/lub
dolomitowego, i/lub magjiezytowo-dołomitowego o
uziarnieniu poniżej 0,2 mim, po wymieszaniu formuje
się wyroby stosując jedmo lub wielokrotne odpowietrzanie.
(8 zastrzeżeń)

P.246402 T

C04B

24.02.1984

Zakłady Dolomitowe „Szczakowa", Jaworzno, Polska
(Andrzej Stachańczyk, Bolesław Bolek,, Stefan Płatek,
Justyn Stacfouxskà, Zygmunt Zural&ki, Franciszek Konop, Jan Zywiołek, Wendelin Machnik, Bogdan Warszakowski, Roman Piórkowski).
Ogniotrwała masa do napraw trzonów pieców
elektrycznych służących do wytapiania stali i sposób
jej produkcji
Zagadnieniem jpodlegającym rozwiązaniu jest znaniejszenie częstotliwości napraw trzonów pieców elektrycznych służących do wytapiania stali.
Masa według wynalazku charakteryzuje się tyra, że
w jej składzie mineralnym, a zwłaszcza w jej spoiwie
o granulacji poniżej 1 mm znajdują się po jej wypaleniu do temperatury powyżej 1400°C równocześnie obok
zwiększanej ilości ferrytów »wapnia i magnezu także
fosforany wapnia.
' Masę wytwarza się przez wymieszanie w mieszadle:
85 -96% dolomitu prażonego o stracie prażenia poniżej 0,5% o granulacji poniżej 15 mm,
a najlepiej 0 - 8 lufo 0-10 mm zawierające
go w swym składzie chemicznym 56--60%
CaO, 27-33% MgO, 3-7% Fe^Os i poniżej
7% SiO 2)

2 - 8% materiału żelazonośnego o zawartości co najmniej 40% Fe?O3 o granulacji poniżej 2 mm,
a najlepiej poniżej 0,5 mm,
0 , 5 - 3% soli mineralnych kwasu fosforowego o gxamulacji poniżej 1 mm,
1 - 3% oleju mineralnego.
<1 zastrzeżenie)

C07C

P.240284

25.01.1983

Pierwszeństwo: 26.01.1982 - St. Zjedn. Am. <nr nr
342698, 342693)
Américain Cyanamid Company, Wayne, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania podstawionych moczników
i tiomoczników
Sposób wytwarzania awiązków o wzorze ©god
nym, 1, w iktórytm X oznacza co .najmniej jeden
podstawnik wybrany z grupy obejmującej atoim wodoru, grupą alkilową zawierającą 1-4 atomów
węgla, grupę alkenylową zawierającą 1-4 atomów
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węgla, grupę alkinylową zawierającą 1-4 atomów
węgla, grupę hydroksylową, grupę alkoksylową
zawierającą 1-4 atomów węgla, grupę fenoksylową, grupę mexkapto, grupę alkilotiololową zawierają
cą 1-4 atomów węgla, grupę aminową, grupę alkilo-.
aminową zawierającą 1-4 atomów węgla, grupę dialkiloaminową zawierającą 1-4 atomów węgla w grupie alkilowej, atom chlorowca, grupę trichlorowcometylową, grupę alkanollową zawierającą 1 - 4 atomów
węgla, grupę benzoilową, grupę alkanoamidową zawierającą 1-4 atomów węgla, grupę alkanosulfinyLową zawierającą 1-4 atomów węgla, grupę benzenosulfonylową, toluanosulionylową, nitrową, cyjanową,
karboksylową, grupo, karboalkoksylową zawierającą
1-4 atomów węgla, grupę karbamoilową, suifamylową, matylenodioksylową, fenylową, arto-fenylową, tolilową, benzylową, chloro we obenzyiową, metylenobenzylową, lub grupę o wzorze ogólnym 3, Y oznacza atom
tlenu lub siarki, Ri i R2 są takie same lub różne i nie
zależnie od siebie oznaczają grupę alkilową zawierającą 4-12 atomów węgla,, grupę alkenylową zawierającą 4-12 atomów węgla, grupę alkinylową zawierającą
4-12 atomów węgla, grupę cykloalkilową zawierającą
4-12 atomów węgla, grupę cykloalkifloalkilową zawierającą 4-12 atomów węgla, grupę aralkilową zawierającą 7-14 atomów węgla niepods ta wioną lub podstawioną w pierścieniu aromatycznym co najmniej jednym podstawnikiem wybranym spośród grup obejmujących grupę aikilową zawierającą 1-10 atomów
węgla, grupę alkoksytową zawierającą 1-10 atomów
węgla, grupę femotaylową, bemzyloksylową, metylenodioksylową, grupę alkilotàolowa zawierającą 1-4 atomów węgla, grupę fenyilową, atom chlorowca, grupę
trdchlorowcometylową, adamantylową, grupę karboalkoksylową zawierającą 1 - 4 atomów węgla lub grupę
nitrową i Ra oznacza atom wodoru, polega na tym, że
aryloizocyjaniain lub arylatioizocyjanian o wzorze ogólnym 4, w którym X i Y mają wyżej podane znaczenie,
poddaje się reakcji z aminą drugorzędową o wzorzeHNR1Ř2, w którym Ri i Rt mają wyżej podane znaczenie. Otrzymane związki wykazują działanie przeciwmiażdżycowe.
<3 zastrzeżenia)
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C07C

P.242215

26.05.1983

Pierwszeństwo: 27.05.1982 - St. Zjedn. Am. (nr 382499)
Syntex Pharmaceuticals International Limited, Ha
milton, Bermudy i Maidenhead, Wielka Brytania (Hervon Morze).
Sposób wytwarzania kwasu
(d)-2-(6-nietoksy-2-naitylo)-propionowego
i jego farmakologicznie dopuszczalnych soli oraz
nowych produktów pośrednich stosowanych przy
wytwarzaniu tych związków
Zgodnie z wynalazkiem, kwas (d)-2-(6-metoksy-2-na£tylo)-propionowy lub jego sole wytwarza się w ten
sposób, że imieszaninę enancjomerów (d) i (1) prekursorów tego kwasu rozdziela się na enancjomery
i enancjomer (d) przeprowadza następnie w kwas (d)-2-{6-metoksy-2-naftyilo)-propionowy lub jego farmakologicznie dopuszczalną sól. Jako prekursory stosuje
się związki o wzorze 1, w którym n oznacza liczbę 1,
R1 oznacza atom wodoru liib rodnik metylowy i X
oznacza atom
bromu lub chloru albo n oznacza liczbę
zero i R1 oznacza atom wodoru. Można
też stosować
prekursory o wzorze la, <w którym Rł oznacza atom
wodoru hib rodndik1 metylowy, a X oznacza atom bromu
lub chloru, albo R i X oznaczają atomy wodoru. Zwią
zki te można stosować w postaci ich soli.
Jako środek rozdzielający stasuje się pochodne lub
sole pochodnych glukaiminy o wzorze N-R-D-glukamina, w którym R oznacza rodnik alkilowy o 1-18 ato
mach węgla lub rodnik cykloalkilowy o 3 - 8 atomach
węgla. Proces rozdzielania prowadzi się korzystnie
w rozpuszczalniku, w którym rozpuszczalność poszcze
gólnych par enancjomerów jest różna.
Otrzymany kwas (d)-2-<6-^metoksy-2-inaftylo)-propionowy znany pod nazwę irNaiproxen", jek również jego
sole, są znanymi środkami znieczulającymi i przeciwgorączkowymi.
(33 zastrzeżenia)

C07C

P. 242444

08.06.19S3

Zakłady Azotowe „Kędzierzyn", Kędzierzyn-Koźle,
Polska (Huibert Furgoł, Bogusław Więckiewicz, Marek
Galantowicz, Zygmunt Szyszko, Jerzy Soliński, Jan
Panachida).
Sposób wytwarzania antrachinonu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu wytwarzania antrachinoinu, pozwalającego na
zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
Sposób wytwarzania antrachinonu polega na katalitycznym utlenieniu par antracenu, w podwyższonej
temperaturze, w mieszaninie dwutlenku węgla, pary
wodnej i tlenu.
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Mieszanina zawiera 30-90% wagowych dwutlenku
węgla, 3-30% wagowych pary wodnej oraz 5-25% wa
gowych tlenu. Pary antracenu uzyskuje się poprzez
odparowanie antracenu w obecności gazu zawierającego co najmniej 30% wagowych dwutlenku węgła. Gazy
poreakcyjne po utlenieniu par antracenu, schładza się
do temperatury 80-95°C w celu wytrącenia antrachinonu. Otrzymaną zawiesinę kieruje się do filtracji,
przemywania d suszenia. Po oddzielemiu antrachinanu
z gazów poreakcyjnych uzupełnia się je parami antracenu, dwutlenkiem węgla, parą wodną, tlenem i zawraca do utleniania.
Roztwór pofiłtracyjny, po oddzieleniu antrachinanu,
chłodzi się do temperatury 30-55°C i -vvykxystalizowuje z niego kwasy organiczne
(4 zastrzeżenia)

Cen)

P. 237640

Pierwszeństwo: 25.07.1981
25.07.1981
07.12.1981
07.12.1981
18.03.1982
03.04.1982
03.04.1982
22.05.1982

-

W.
W.
W.
W.
W.
W.
W.
W.

23.07.1982
Brytania
Brytania
Brytania
Brytania
Brytania
Brytania
Brytania
Brytania

(nr
(nr
(nr
(nr
(nr
(nr
<nx
(nr

8123033)
8123034)
8136823)
8136824)
8207966)
8209953)
8209954)
8215007)

Beecham Group p.l.c. .formerly Beecham Group Li
mited). Brentford, Midlesex, Wielka Brytania.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
/Maktamowych o aktywności przeciwbakteryineJ
Sposób wytwarzania nowych pochodnych /?-laktamu o wzorze 1, w którym R1 oznacza atom wodoru,
grupę acyiową lub grupę ochronną grupy aminowej,
R2 oznacza atom wodoru lub łatwo us u walną grupą
ochraniającą grupę karboksylową, a Y oznacza gru
pę o wzorze 5, grupę o wzorze - S - C H a - lub grupę
o wzorze - Y 1 -CHz-C/Z/=, w którym Y1 oznacza
atom tlenu, siarki lub grupę o wzorze - C H j - , a Z
oznacza atom wodoru lub chlorowca lub taką grupę
organiczną jak grupa alkoksylowa o 1-4 atomach węigla grupa o wzorze - GHsQ, lub o wzorze - C H ' =
- C H - Q , w których to wzorach Q oznacza atom
wodoru lub chlorowca, grupę hydroksylową, merkapto, cy janową, karboksylową lub grupę estru
karboksylowego, grupę alkoksylowa o 1-4 atomach węgla, grupę acyloksylową, arylową, grupę he
terocykliczną połączoną przez atom węgla stanowią
cą podstawnik heterocykliczny, grupę heterocyfclilotiolową lub zawierającą azot grupę heterocykliczną,
która przyłączona jest przez atom azotu oraz ich soli
polega na tym, że związek o wzorze 22, w którym Y
ma wyżej podaine znaczenie i w którym dowolne grupy reaktywne mogą być ochronione, a R w oznacza
grupę ochronną grupy aminowej lub grupę acyiową
występującą w reaktywnych przecdwbakteryjnie pe
nicylinach i cefalosporynach, i w których dowolne
grupy reaktywne'mogą być chronione, a R1* oznacza
łatwo usuwalną grupę ochronną grupy karboksylowej, poddaje się formylowandu i ewentualnie prze-
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prowadza17 jeden lub więcej
etapów a) przekształcanie
grupy R w
grupę R1, b) przekształcanie grupy R18
2
w grupę R i przekształcanie produktu w soi.
(27 zastrzeżeń)

C07D

P. 240990

11.03.1983

Pierwszeństwo: 12.03.1982 - Węgry (nr 762/82)
21.01.1983 - Węgry (nr 762/82)
Chinoin Gyógyszer - és Vegyészeti Termékek Gyára R.T., Budapeszt, Węgry.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych teofiliny
Sposób wytwarzania nowych pochodnych teofiliny
o wzorze ogólnym 1, w którym A oznacza prostą albo
rozgałęzioną grupę alkilenową o 1-5 atomach węgla
albo grupę o wzorze - C H 2 - C H / O H / - C H j - , Ri oznacza prostą albo rozgałęzioną grupę alkilową, chlorowcoalkilową, hydroksyalkilową o 1-10 atomach
węgla każdy, grupę cykloalkilową o 5 lub 6 atomach
węgla, grupę winylową, 2-etoksyletylową lub karbonyloalkilową albo grupę aminoalkilową o wzorze
ogólnym -/CHa/ n -CH/R/-NR 2 R 3 , w którym R oznacza atom wodoru albo grupę metylową, n oznacza
liczbę 0, 1, 2 lub 3, a R2 i R3 oznaczają atom wodoru,
prostą lub rozgałęzioną grupę alkilową o 1-4 ato
mach węgla albo R2 i R3 razem z atomem azotu tworzą pięcio- lub sześcioczłonowy pierścień ewentualnie
zawierający dalszy atom azotu albo tlenu ewentualnie podstawiony, lub Ri oznacza dalej podstawioną
grupę fenylową o wzorze ogólnym R4R5C6H3, w którym R4 i R5 oznaczają niezależnie jeden od drugiego
atom wodoru, chloru, grupę hydroksylową, metoksylową, etoksylową, metylową lub aminową albo Ri
oznacza grupę hydroksylową i wtedy związek o ogól
nym wzorze 1 występuje, zależnie od warunków, w
postaci tautomerow o wzorze la i lb, albo Ri oznacza dalej grupę benzylową, 2,2-difenyloetylową lub
teofinyl-7-metylową, oraz ich fizjologicznie dopuszczalnych soli addycyjnych z kwasami polega na
tym, że amidoksym o wzorze ogólnym 2, w którym
A ma wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji
z kwasem o wzorze RsC0OH w którym R6 ma takie
same znaczenie jak Ri albo oznacza grupy dające się
przeprowadzić w grupy podstawnika Ri i oznacza
zwłaszcza grupę winylową, 2-etoksyetylową, oksoalkilową o 3 - 4 atomach węgla, O-tolueno-4-sulfonylo-alkilową, metylosulfonyloalkilową, albo chlorowcoalkilową i/lub zacylująco działającą pochodną kwasu
o wzorze RsC0OH bezpośrednio do związku o wzorze ogólnym lc i ewentualnie podstawnik Ra przeprowadza w Ri - albo amidoksym o wzorze ogólnym
2 poddaje się reakcji z kwasem o wzorze R6C0OH
lub jego acylująco działającą pochodną; otrzymując
acylowaną pochodną o wzorze ogólnym 4, w którym
A i Rs mają wyżej podane znaczenie i związek o wzorze ogólnym 4, ewentualnie po jego wyodrębnieniu
cyklizuje Się z oderwaniem wody i ewentualnie podstawnik R6 przeprowadza się w Ri.
Związki o wzorze 1 mają własności uśmierzające
kaszel, hamujące stan zapalny i rozszerzające oskrzela.
(2 zastrzeżenia)

C07D

P. 241066

17.03.1983

Pierwszeństwo: 19.03.1982 - St. Zjedn. Am. (nr 360034)
Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych tiazolu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu wytwarzania nowych pochodnych tiazolu,
będących skutecznymi antagonistami receptorów H2
histaminy, użytecznymi w leczeniu wrzodów trawiennych.
Sposób wytwarzania związków o ogólnym wzorze
2, w którym R1 i R2 są jednakowe lub różne i oznaczają atom wodoru lub grupę (Ci-C4)-alkilową, po
nadto jeden z podstawników R1 i R2 oznacza grupę
benzylową lub benzoilową, bądź też R1 i R* łącznie
z atomem azotu, z którym są związane, tworzą na-
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sycony 5-7-członowy pierścień heterocykliczny zawierający 1 lub 2 heteroatomy, przy czym tylko jeden z podstawników R1 i R23 oznacza atom wodoru,
gdy Z oznacza grupę CH2, R oznacza atom wodoru
lub grupę (Ci-Cj)-alkilową, Z oznacza atom tlenu
lub siarki albo grupę CH2, n oznacza 2 lub 3, gdy Z
oznacza atom siarki lub tlenu, bądź n oznacza 1, 2
lub 3,5 gdy Z oznacza grupę CH2, m oznacza 1, 2 lub
3, R oznacza atom wodoru lub grupę metylową, A
oznacza grupę N-CH, N-NO2, CH-NO2, atom siarki
lub tlenu, grupę NH, N-(Ci-CJ-alkilową, N-SO2-arylową, N-SO2-(Ci-C4)-alkilową, N-C0-NH2, N-C0-(CiC4)-alkilową, N-C02-(Ci-C4)-alkilową, CH-SOs-arylową lub CH-SO2-(Ci-C0-alkilową, przy czym grupa
arylowa stanowi grupę fenylową, chlorowcofenylową,
(Ci-C4) alkilofenylową lub (Ci-CJ-alkoksyfeny Io
wą, R oznacza grupę8 (C2-C4)-alkenylową lub (C2C4)-alldnyl0wą, zaś R i R* są jednakowe lub różne
i oznaczają atom wodoru, grupę metylową lub etylową, przy
czym całkowita ilość atomów węgla w grupie CR8R*R jest mniejsza niż 7, albo farmakologicznie dopuszczalnych soli tych związków polega na2
tym, że związek o ogólnym wzorze 3, w którym
L
oznacza
grupę odszczepiającą się, à A, Z, R1, R2, R*.
5
R , n i m mają wyżej podane "znaczenie, poddaje
się
8
reakcji z aminą
o
ogólnym
wzorze
H2NCR
R'R,
w
którym R, R8 i R9 mają wyżej podane znaczenie.
. (1 zastrzeżenie)
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Sposób wytwarzania nowych pochodnych imidazolu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu wytwarzania nowych pochodnych imidazolu,
wykazujących aktywność jako immunomodulatory
lub immunostymulatory oraz użytecznych w syntezie związków o działaniu immunomodulacyjnym.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych imidazolu o wzorze 1, w którym n oznacza liczbę całkowitą
od 1 do 5 polega na tym, że 2-amino-2-cyjanoacetaminę poddaje się reakcji z użytym w ilości równo molowej ortomrówczanem niższego alkilu, po czym
powstały związek o ogólnym wzorze 2, w którym Ri
oznacza niższą grupę alkilową, poddaje się reakcji
z użytym w ilości rówmomolowej erytro-związkiem
o ogólnym wzorze 3, w którym n ma wyżej podane
znaczenie.
(2 zastrzeżenia)

C07D

P. 243878

23.09.1983

Pierwszeństwo: 25.09.1982 - RFN (nr P-3235565.3)
Boehringer Ingelheim KG, Ingelheim (Rhein, Republika Federalna Niemiec).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych piperydyny
Sposób wytwarzania nowych pochodnych piperydyny o wzoinze 1, w którym Ri i Rj są jedinaikawé"
lub różne i oznaczają wodór, grupę Ci-Cs-alkilową
lub arylometylową, Ri i R2 razem mogą oznaczać

C07D

P.242714

27.06.1983

Newport Pharmaceuticals International, Inc., New
port Beach, Stany Zjednoczone Ameryki (Lionel Nor
ton Simon, Hans-Rudolf Mueller, Hans Zutter).
również grupę -<CH2)4- lub -(CH2)5-)t R» i R4 są jed
nakowe lub różne i oznaczają wodór, grupę Ci-C*-alkilową lub arylometylową, Rj i R4 razem mogą
oznaczać również grupę -CH2- lub -CH2-CH2- polega na reakcji 4-aminochinoksaliny o wzorze 2, w
którym X oznacza chlor, brom lub grupę Ci-C 4 -alkilotio a R3ÍR4 mają wyżej podane znaczenie z po
chodną piperydyny o wzorze 3, w którym Ri i Rg
mają wyżej podane znaczenie; otrzymane związki
wyodrębnia się w postaci zasad lub soli addycyjnych z kwasami.
Nowe związki wykazują działanie rozszerzające
naczynia i stanowią leki w terapii chorób serca
i krążenia,
(1 zastrzeżenie)

C07D

P. 244040

05.10.1983

Pierwszeństwo: 01.11.1982 - St. Zjedn. Am.
(nr 438079)
Janssen Pharmaceutica N. V., Beerse, Belgia.
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Sposób wytwarzania nowych {[dwu(arylo)metyleno]-1-piperydynyk)} alkilopirymidynonów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu wytwarzania nowydh pochodnych {[<łwu(aryk>)metyleno]-l-piperydynyk>} alki lopiry mid ynonóiw
wykazujących działanie przeciwserotoninowe.
Sposób wytwarzania związków o ogólnym wzorze 1,
w którym R oznacza atom wodoru, grupę
hydroksy
lową lub niższą grupę alkiloksylową, R1 oznacza atom
wodoru lub niższy alkil, Alk oznacza niższy rodnik
aUrilenowy, X oznacza grupę -S-, -CH8- lub grupę
0 wzorze ogólnym -QR2) = C(R3)-, w którym R2 i R ł
oznaczają niezależnie atom wodoru lub niższy alkil,
A oznacza dwu wartościowy rodnik o wzorze -CH28
-CHa-, -CHi-CH2-CH
2j lub o wzorze -C(R«) - C(R )-,
w którym R* i R5 oznaczają niezależnie atom wodo1
ru, chlorowca, grupę aminową lub niższy alkil, a Ar
1 Ar2 każdy niezależnie oznaczają grupę pirydynylową, tienylową lub fenylową, ewentualnie podstawione atomem chlorowca, grupą hydroksylową, niższą grupą alkiloksylową, niższym alkilem i/lub trójfluorometylem, ich możliwych stereochemicznie po
staci izomerycznych lub farmaceutycznie dopuszczalnych soli addycyjnych z kwasami, polega na tym, że1
związek o ogólnym wzorze 2, w którym A, X, R
i Alk mają wyżej podane znaczenie a W oznacza
reaktywną grupę odszczepialną, poddaje się reakcji
z pdperydyną o ogólnym wzorze 3, w którym R, Ari
i Ar2 mają wyżej podane znaczenie i ewentualnie
otrzymany związek o wzorze 1 przekształca się w jego
terapeutycznie dopuszczalną sól addycyjną z kwasem,
poddając go reakcji z odpowiednim kwasem, ewentualnie rozdziela się go w znany sposób na postacie
izomeryczne stereochemicznie.
(1 zastrzeżenie)

C07D

P.245747

03.03.1983

Pierwszeństwo: 05.03.1982 - RFN (nr 3207939.7)
Boehringer Ingelheim KG, Ingelheim (Rhein, Re
publika Federalna Niemiec).
Sposób wytwarzania nowych podstawowych zasadowo
4-fenylo-4, 5, 6, 7-tetrahydro-tieno [2, 3-c] pirydyn
Sposób wytwarzania nowych 4-fenylo-4, 5, 6, 7-te
trahydro-tieno [2, 3-c] pirydyn o wzorze ogólnym 1
w którym Rj oznacza grupę o wzorze ogólnym
-CH2-NR5R6, R2 i R3 są jednakowe lub różne i oznaczają atom wodoru, fluoru, chloru albo bromu, grupę
trifluorometylową, hydroksylową, metoksylową, metylową, lub etylową, R4 oznacza prostą lub rozgałę-
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zioną grupę alkilową o 1-3 atomach węgla, a Rs i R«
są jednakowe lub różne i oznaczają atom wodoru,
grupę alkilową o 1-4 atomach węgla albo razem
z atomem azotu tworzą 5-, 6-lub 7-członowy pierścień,
przy czym w 6-członowym pierścieniu ewentualnie
jedna grupa CH2 jest zastąpiona atomem tlenu, po
lega na reakcji związku o wzorze 2, w którym Rt,
R3 i R4 mają wyżej podane znaczenie, a X oznacza
grupę CICH2- lub BrCH2- z odpowiednią aminą
względnie z amoniakiem lub związkiem dostarczającym amoniak i tak otrzymany produkt przepro
wadza się w fizjologicznie dopuszczalną sól z kwa
sami.
Nowe związki wykazują działanie antydepresyjne.
(1 zastrzeżenie)

C07H

P. 240764

24.02.1983

Pierwszeństwo: 01.03.1982 - St. Zjedn. Am.
(nr 353547)
Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
4"-epierytromycyny A
Sposób wytwarzania nowych pochodnych 4"-epirytromycyny A o ogólnym wzorze 2, w którym R ozna
cza atom wodoru, grupę alkanoilową o 2 - 3 atomach
węgla lub grupę etylosukcynylową, Ri oznacza grupę
hydroksylową a R2 oznacza atom wodoru, względnie
Ri i R2 tworzą wspólnie grupę keto a także farmako
logicznie dopuszczalnych addycyjnych soli tych związków z kwasami polega na tym, że związek o ogólnym
w-zorze 3, uwodornia się w obecności niklu Raneya
lub katalizatora typu metalu szlachetnego, pod ciśnieniem od około 344,5 kPa do około 9646 kPa po czym
ewentualnie wytworzony związek przeprowadza się
w związek, w którym R oznacza grupę alkanoilową
o 2 - 3 atomach węgla lub grupę etylosukcynylową
drogą reakcji z odpowiednim chlorkiem kwasowym
lub bezwodnikiem o wzorze RCI4 RBr lub RjO
i ewentualnie produkt przeprowadza się w farmakologicznie dopuszczalną sól drogą reakcji z odpowiednim kwasem.
Nolwe (pochodne etryttroimycyny A są póŁsyntetycznymi antybiotykami makrolidowymi.
(1 zastrzeżenie)
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C08F

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
P. 245656

10.01.1984

CMJ
Pierwszeństwo: 12.01.1983 - Szwajcaria (nr 147/83)
Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria.

C08L
CMJ
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23.06.1983

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (Ma
ria Jesionowska, Genowefa Michalska, Alicja Moczarska, Franciszek Szałas).

Sposób wytwarzania nowego żywiczanu
kwasu karboksylowego

Tłoczywo do wytwarzania korpusów
ściernic diamentowych

Sposób wytwarzania nowego żywiczanu kwasu karboksylowego o wzorze 1, w którym Am + oznacza wy
stępujący w kationowej postaci, mocno zasadowy ko
polimer styrenowo-dwuwinylobenzenowy zawierający
sumę m + n czwartorzędowych grup amoniowych, i

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
zastosowania materiału odpadowego jako wypełnia-,
cza metalowego tłoczywa.
Tłoczywo według wynalazku zawierające wypeł
niacz metalowy, żywicę nowolakową i kriolit, ch-a
rakteryzuje się tym, że jako wypełniacz metalowy
zawiera mosiądz ołowiowy, a ponadto zawiera grafit.
(1 zastrzeżenie)

C68L

P.242830

30.06.1983

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachow
nia", Kędzierzyn-Koźle, Państwowe Przedsiębiorstwo
Projektowo-Wykonawcze Obiektów Kultury Fizycznej
i Turystyki „Polsport", Zielona Góra, Polska (Stanisław Makarski, Krystyna Kościelecka, Aleksandra
Hoffmann, Jerzy Miciuła, Bogdain Wiemann, Józef Da wiskiba, Jerzy Frize, Edward Olejniczak).
Sposób wytwarzania kompozycji poliuretanowych
do sporządzania tartanopodobnych
nawierzchni sportowych i rekreacyjnych

wykazujący jako główną jednostkę strukturalną ugru
powanie o wzorze 3, X~ oznacza amion kwasu róż
niący się od anionu o wzorze 4, a m i n oznaczają
całkowitą pojemność jonową
kopolimeru, i o masie
cząsteczkowej około 107 - 109, polega na tym, że
kwas o-/2,6-dwuchloroanilino/-fenylooctawy o wzorze
2 lub jego sól poddaje się+ reakcji z żywicą (Am+)
(OH-) m + n , w którym Am , m i n mają wyżej po
dane znaczenie, albo z jej solą z kwasem.
Otrzymany związek nadaje się do stosowania jako
lek przeciwzapalny i przeciwbólowy do podawania
doustnego lub doodbytowego.
(2 zastrzeżenia)

C08G

P. 242607

20.06.1983

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg", Pustków, Polsika (Józef Pilarz, Krystyna Sarama, Stanisław Jagieł
łą, Czesław Skupnik, Aleksander Szczepański, Barba
ra Ciebień).
Sposób wytwarzania stabilnych żywic rezolowych
fenolowoformaldehydowych
w roztworach organicznych
Sposób wytwarzania stabilnych roztworów alkoho
lowych żywic rezolowych polega na zakwaszeniu już
skondensowanej żywicy do pH 4-5,5 i utrzymaniu
takiego środowiska w czasie dalszego procesu, przy
czym proces kondensacji prowadzi się początkowo
według znanych metod w środowisku alkalicznym, a
następnie uzyskany kondensat żywicy doprowadza się
do pH 4-5,5 przy pomocy kwasów, a szczególnie
kwasów organicznych, po czym następuje proces od
wadniania i rozpuszczania w cieczach organicznych.
(5 zastrzeżeń)

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzyska
nie tworzywa poliuretanowego o zwiększonej trwa
łości.
Sposób według wynalazku polegający na reakcji
mieszanek polieterowych i/lub poliestrowych z izocyjanianami w obecności katalizatorów i przez wprowadzenie wypełniaczy mineralnych i elastycznych
oraz pigmentów i innych dodatków, charakteryzuje
się tym, że rozdrobniony wypełniacz elastyczny przed
wprowadzeniem do kompozycji poddaje się wysusze
niu do zawartości poniżej 0,2% wagowych wody, a
następnie nanosi się nań przez dokładne wymiesza
nie nieformowany sorbent cząsteczkowy1 o wielkości
porów w granicach 3-10 Ą /3X10- - lOXlO-^nm/
i w ilości 1-5% wagowych licząc na masę wypełnia
cza elastycznego. Sorbent ma postać proszku o uziainieniu 1-15 mikrometrów.
(2 zastrzeżenia)

C09K
E21B

P.241509

15.04.1983

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa,
Kraków, Polska (Stefan Geroń, Jan Pudło, Albin
Hejnar, Alfons Dudek, Andrzej Żołna, Jerzy Bałuka,
Krzysztof Pudło, Adam Rozenbeiger, Zdzisław Jaracz).
Ciecz stosowana zwłaszcza
do ochrony przepuszczalności
strefy przyodwiertowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ochrony przepuszczalności w strefie przyodwiertowej przez zastosowanie «ieczy na bazie olejowej bez zawartości koloidalnych części ilastych, w miejsce cieczy na bazie
wodnej.
Ciecz stosowana zwłaszcza do ochrony przepuszczalności strefy przyodwiertowej według wynalazku
charakteryzuje się tym, że zawiera olej napędowy w
ilości 80-94% obj., olej talowy w ilości 4-13% obj.,
nasycony roztwór NaCl w ilości 1-4% obj., oraz piećdziesiącioprocentowy roztwór NaOH w ilości 1-2%
obj.
(3 zastrzeżenia)
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Sposób odzyskiwania sacharozy

Sposób unieruchomiania substancji bilogicznych na
nośniku craz nierozpuszczalny preparat substancji
biologicznych
WynaL cek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania ta
kiego pri caratu, który nie ma wad preparatów otrzymywanych znanymi dotychczas metodami.
Nierozpuszczalny r.eparat substancji bilogicznej
charakteryzuje się tym, że zawiera bilogiczinie czynną
substancję zaabsorbowaną przez cząstki wermilculitu
unieruchomione w polimerze.
Sposób unieruchomienia substa" jji biologicznych
przez wytwarzanie nierozpuszczalnego preparatu substancji biologicznej na nośniku polega na tym, że do
wodnego środowiska substancji biologicznej dodaje się
cząstki wermikulitu i pozostawia to środowisko do zaabsorbowania przez mermikulit, który następnie pokrywa się powłoką z polimeru.
Biologicznie czynne substancje takie jak enzymy
albo mikroorgani/ny lub komórki wytwarzające enzymy są często stosowane jako katalizatory w reakcjach
syntezy i w technice analitycznej.
(33 zastrzeżenia)
C12P
C07D

P.243461

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwiększenie wydajności procesu.
Sposób odzyskiwania sacharozy z wodnych roztworów pochodzenia roślinnego obejmuje kontaktowanie
wodnego roztworu zawierającego sacharozę pochodzą
cego z soku roślinnego, takiego jak soik z trzciny cukrowej lub sok z buraków cukrowych, z alifatycznym
kwasem karboksylowym posiadającym łańcuch o długości średniej około 2 - 6 atomów węgla, w stężeniu
dostatecznym do selektywnego wytrącenia z roztworu
zasadniczej ilości sacharozy, którą oddziela się i wyodrębnia, a roztwór wyczerpany można zawrócić do
obiegu. Korzystnie, roztwór zawierający sacharozę
przed skontaktowaniem zatęża się do około 55-96%
substancji suchej, a samo kontaktowanie prowadzi się
za pomocą szybkiego dodania roztworu zawierającego
sacharozę do kwasu w celu zapewnienia szybkiego
wzrostu dużych kryształów sacharozy dla odzyskania
sacharozy w stopniu maksymalnym. Roztworem zawierającym sacharozę przed zatężeniem może być jakikolwiek roztwór otrzymywany przed utworzeniem
melasu, taki jaik sok dyfuzyjny nie poddany obróbce,
wstępnie defekowany sok dyfuzyjny, oczyszczony sok
dyfuzyjny lub nawet roztwór utworzony w wyniku
ponownego rozpuszczenia surowego, wydzielonego cukru. Alternatywnie, może nim być roztwór uzyskiwany po utworzeniu melasu i w tym przypadku, jeżeli
do użycia wybrano kwas octowy, to stanowi on jedynie składnik 'mieszaniny z innymi alifatycznymi kwasami karboksylowyimd.
(16 zastrzeżeń)

18.08.1983

Pierwszeństwo: 19.08.1982 - St. Zjedn. Am. (nr 409763)
19.08.1982 - S t . Zjedn. Am. (nr 409764)
19.08.1982 - S t . Zjedn. Am. (nr 409765)
Eli Lttlly and Company, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania nowych czynników A i B A-58365
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych czynników A i B A-58365, ich estrów i soli
o ogólnym wzorze 1.
Sposób wytwarzania nowych związków o ogólnym
wzorze 1, w którym n oznacza liczbę 1 lub 2, a R i Ri
są jednaikowe lufo różne i oznaczają atomy wodoru, rodniki (Ci-Ce) alkilowe, rodniki indanylcwe, rodniki
ftalidylowe albo grupy acyloksymetylowe o wzoi^ze
Ra-C(O)O-CHi-, w którym R2 oznacza rounik (Ci-C4J
alkilowy, rodnik fenyilowy, chlorowcofenylowy lub
mety lofeny Iowy, jak również farmakologicznie dopusz
czalnych soli tych związków polega na tym, że szczęt)
Streptomyces chromofuscus NRRL 15098 poddaje siq
prowadzonej w zanurzeniu aerobowej hodowli w środowisku, zawierającym źródła przyswajalnego węgla,
azotu i soli mineralnych, po czym powstały związek
ewentualnie estryfikuje się lub przeprowadza w sól.
Związki te są użyteczne jako środki hamujące działanie enzymu powodującego przekształcanie angiotensyny, a przez to powodujące obniżanie ciśnienia krwi
u ssaków.
(3 zastrzeżenia)

C21C

P. 246376 T

24.02.19S4

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Marian
Stolarski).
Sposób stosowania modyfikatora
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie modyfikowania
żeliwa szarego i nisfcos topowego które (umożliwia uzyskanie poprawnej struktury krystalograficznej i podwyższenie własności fizykochemicznych i mechanicznych.
Siposób stosowania modyfikatora polega na wprowadzaniu do ciekłego żeliwa pokruszonej substancji
0 granulacji od 1 do S mm w ilości od 0,2 do 0,5%
wagowych masy żeliwa. Modyfikator zawiera od 28
do 40 części wagowych cyny, od 10 do 40 części wagowych miedzi, od 6 do 20 części wagowych antymonu, do 25 części wagowy cli ołowiu i od 14 do 60 części
wagowych wapnia i/lub krzemu w postaci żelazokrzemu lub wapniokrzemu. Sposób ten polega również na
wprowadzaniu modyfikatora, który w miejsce krzemu
1 wapnia zawiera od 20 do 40 części wagowych grafitu.
(2 zastrzeżenia)

C21D

P.247443

27.04.1984

Pierwszeństwo: 29.04.1983 - Węgry (nr 1472/83)
Vasipari Kutató Lš Felesztö Vallalat, Budapeszt, Węgry.
Sposób obróbki cieplnej utwardzanych w trakcie
wydzielania anizotropowych stopów trwałych
magnetycznie

C13J

P. 245307

23.12.1983

Pierwszeństwo: 29.12.1982 - St. Zjedn. Am. (nr 454188)
Union Sugar Company, Santa Maria, Stany Zjedno
czone Ameryki.

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu umożliwiającego skrócenie czasu trwania obróbki
i uzyskiwanie powtarzalnych wyników.
Sposób polega na tym, że materiał homot tnizuje się
w przedziale temperatur od 1200 do 1300°C, a następnie szybko chłodzi i odpuszcza, przy czym ewentualnie
pomiędzy homogenizacją i odpuszczaniem stosuje się
izotermiczną obróbkę maginetyczno-cieplną w temperaturze w przedziale od 800 do 850°C.
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Odpuszczanie w czasde chłodzenia od temperatury
homogenizacji następuje w sposób ciągły tak, że materiał w przedziale temperatur od 650-700°C począwszy do 500°C chłodzi się w piecu z prędkością od 20
do 50°C na godzinę, przy czym chłodzenie materiału
od temperatury homogenizacja do górnej granicy temperatury odpuszczania odtoywa się za pomocą powietrza lub gazu ochronnego, w polu magnetycznym.
(7 zastrzeżeń)

C22B

P.247476

30.04.1984

Pierwszeństwo: 05.05.1983 - Szwecja (nr 8302584-1)
05.05.1983 - Szwecja (nr 8302585-8)
Boliden Aktiebolag, Stockholm, Szwecja.
Sposób otrzymywania ołowiu z mokrych
koncentratów siarczkowo-ołowiowych i surowców
siarczanu lub tlenku ołowiu albo obu tych surowców
łącznie
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu otrzymywania ołowiu z mokrych koncentratów
jako materiału wyjściowego bez potrzeby ich wstępnego suszenia.
Sposób otrzymywania ołowiu z mokrych koncentratów siarczkowo-ołowiowych i surowców siarczanu lub
tlenku ołowiu, albo obu tych surowców łącznie, poprzez procesy prażenia i procesy reakcyjne polega na
tym, że wprowadza się granulki lub grudki surowców
siarczanu lub tlenku ołowiu ,albo obu tych surowców łącznie z molkrym koncentratem ołowiowym do
bębnowego zbiornáka osadzomego obrotowo wokół swej
osi podłużnej, suszy moikry koncentrat przy nadaniu
obrotów bębnowemu zbiornikowi dla utworzenia granulatu zawierającego siarczan, wprowadza się do pieca te wysuszone granulaty wraz z topnikiem w określonych proporcjach, intensywnie miesza ładunek i wywołuje ruch turbulencyjny w uzyskanym wytopie oraz
prowadzi się proces prażenia i reakcji w piecu dla
uzyskania ciekłego żużla i fazy stopionego ołowiu.
(10 zastrzeżeń)

C22C

P. 242835

30.06.1983

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Hen
ryk Orzechowski, Zbigniew Radzewski, Kazimierz
Znamirowski, Benedykt Gutkowski, Zdzisław Czupry
na).
Stop miedzi
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
składu chemicznego stopu miedzi, charakteryzującego
się łatwością wykonania i szerokim zakresem własności
użytkowych, przeznaczonego szczególnie na elementy
pracujące pod obciążeniami dynamicznymi, dodatkowo
przewodzącego prąd lub ciepło.
Zgodnie z wynalazkiem stop miedzi zawierający Ni,
Si, Cr i 0,05-0,2% wagowych Mg charakteryzuje się
tym, że zawiera wagowo 3 - 4 % Ni, 1-2% Si, 0,5-1,5%
Cr, przy czym łączna zawartość Ni i Si wynosi 4-5%,
a stosunek łącznej zawartości Ni i Si do zawartości Cr
wynosi 4 - 8 . Korzystnie, stosunek łącznej zawartości
Ni d Si do zawartości Cr wynosi 4 - 5 . (2 zastrzeżenia)

C22C

P. 246375 T

24.02.1984

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Marian
Stolarski).
Wieloskładnikowy modyfikator żeliwa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie dodatku modyfikującego żeliwo szare i niskostopowe, wprowadzanego do ciekłego metalu w celu poprawienia jego właściwości fizykochemiciznych i mechanicznych.

23

Wieloskładnikowy modyfikator żeHwa szarego i niskostopowego zawiera od 20 do 40 części wagowych
cyny, od 10 do 40 części wagowych miedzi, od 6 do 20
części wagowych antymonu, do 25 części wagowych
ołowiu i od 14 do 60 części wagowych wapnia i/lub
krzemu w postaci żelazokrzemu lub wapniokrzemu.
Wieloskładnikowy modyfikator w miejsce wapnia
i krzemu może zawierać od 20 do 40 części wagowych
grafitu.
(2 zastrzeżenia)

C22D

P. 242591

17.06.1983

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 232782
Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Jerzy
Zakrzewski, Zbigniew Śmieszek, Janusz Wójtowicz,
Andrzej Chimielarz, Jan Ciosek, Edward Wesołowski,
Zygmunt Morys, Tadeusz Chowaniec, Stanisław Ehringer, Grzegorz Benke).
Sposób utylizacji odpadowego elektrolitu cynkowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania
zjawiska zanieczyszczenia otrzymanego siarczanu magnezowego związkami amonowymi oraz powstawania
warstwy piany na powierzchni gęstwy.
Sposób według wynalazku polega na tym, że powprowadzeniu do odpadowego elektrolitu cynkowego
rozpuszczalnych w kwasie związków magnezu zawierających krzemionkę i osiągnięciu w 8roztworze stężenia jonów magnezu powyżej 40 kg/m , do masy reakcyjnej, przy pH od 2,0 do 5,8 i temperaturze 3 0 0 -335 K, dodaje się związki magnezowo-wapniowe,
przy czym w trakcie dodawania tych związków gęstwę miesza się w sposób ciągły. Jako związki magnezowo-wapniowe stosuje się na przykład odpadowy
szlam magnezowy z elektrociepłowni, wapno magnezo
we, bądź pylisty produkt prażenia dolomitu.
Po strąceniu cynku i odzieleniu osadu z roztworu,
w którym stosunek zawartości magnezu 4<> cynku
mieści się w zakresie od 10 do 500, znaną metodą
otrzymuje się siarczan magnezowy.
(2 zastrzeżenia)

C23C

P.242644

21.06.1983

Zakłady Przemysłowe „Komuna Paryska", Radom
sko, Polska (Marian Czarkowski, Aleksander Michniowski, Zdzisław Kościelniak, Henryk Pezowicz, Kazi
mierz Braszczyński).
Wanna cynkownicza
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie wanny cynkowniczej o zwiększonej odporności na korozję płynnego cynku.
Wanna cynkownicza do przelotowego cynkowania
drutów imetodą zanurzeniowo-ogniową charakteryzuje
się tym, że ściany boczne wanny są zbudowane z
dwóch płaszczy: wewnętrznego płaszcza (2) i zewnętrznego płaszcza (3) przyspawanych do dna (1) wanny tak, że pomiędzy nimi pozostaje wolna przestrzeń,
którą napełnia się ołowiem <4). Kołnierz (5) wanny jest
zaopatrzony w otwór do załadunku ołowiu oraz otwór
do zainstalowania miernika temperatury.
(1 zastrzeżenie)
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C23C

P. 246411 T

27.02.1984

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Zdzisław Haś,
Stanisław Miktura, Bogdan Wendler).
Sposób wytwarzania warstw diamentopodobnyeh
zwłaszcza na powierzchni wyrobów ze szkła, kwarcu,
półprzewodnika lub metalu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania warstwdiamentopodobnych charakteryzujących się dobrą adhezją do podłoża i nie ulegających fałdowaniu, pękaniu ani łuszczeniu.
Sposób wytwarzania warstw diamentopodobnych
zwłaszcza na powierzchni wyrobów ze szkła, kwarcu,
półprzewodnika lub metalu w atmosferze plazmy zawierającej jony węgla, grupy rodnikowe lub ich mieszaninę prowadzi się dwuetapowo, przy czym w pierwszym etapie wyroby przeznaczone do obróbki trawi się
jonowo w atmosferze plazmy zawierającej jony węgla,
grupy rodnikowe lub ich mieszaninę, przy ciśnieniu
atmosfery obróbczej nie wyższym niż 1,33X10-* MPa
i ciśnieniu cząstkowym gazu 6 węglonośnego nie
wyższym niż 1,3X10-« - 12XiO~
MPa, przy natężeniu ipola nie niższym iż 103 V/on, w czasie nie krótszym niż 10 minut, zaś w drugim etapie na wytrawiony wyrób nanosi się warstwę diamentopodobną w
wyniku działania plazmą zawierającą jony węgla, grupy rodnikowe lub ich mieszaninę, przy ciśnieniu cząstkowym5 gazu węglonośnego w atmosferze obróbczej
2,9XlO- - 6,7XiO~*MPa, przy inatężeniu pola nie niż
szym niż 102 V/m, w czasie nie krótszym niż 100 sekund.
(1 zastrzeżenie)

C23F

P.242224

25.05.1883

nie 180-250 g/l, różnica gęstości kąpieli przed i po
sklarowaniu wynosiła nie więcej niż 0,01 g/cm*.
Kąpiel powlekającą dozuje się na powierzchnię blachy według znanych sposobów, przy czym ilość kąpieli dozowana na powierzchnię jednostkową blachy,
zależy od przewidywanych wartości charakteryzują
cych elektroizolacyjne własności powłoki, jakie chce
się uzyskać, od suchej pozostałości kąpieli powlekającej i od własności charakterystycznych materiału tworzącego powłokę.
(2 zastrzeżenia)

C25C

P.245009

09.12.1983

Pierwszeństwo: 10.12.1982 - Australia (nr PF 223)
Dextec Metallurgical Pty., Ltd., Sydney, Australia
(Peter K. Everett).
Wanna elektrolityczna do odzysku metali
z rud mineralnych
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwiększenie sprawności procesu.
Wanna elektrolityczna do odzysku metali z rud mineralnych i koncentrató-w zawiera zbiornik na szlam
złożony z elektrolitu i rud mineralnych lub koncentratów. W zbiorniku są promieniowo rozmieszczone
pionowe anody (5), natomiast pionowe katody (3) zamknięte w workach przeponowych są rozmieszczone pomiędzy anodami (5). W zbiorniku, poniżej anod i katod, są umieszczone mieszające środki (14, 15). Metal
jest usuwany z centralnego zbierającego kontenera
(10) w zbiorniku poprzez środki pompujące.
(21 zastrzeżeń)

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Romuald
Juchniewicz, Antoni Chłopecki, Jezmar Jankowski,
Władysław Bohdanowicz, Jerzy Walaszkowski, Elżbieta
Stankiewicz, Wojciech Sokolski, Jan Szukalski).
Sposób zapobiegania korozji stalowych instalacji
chłodniczych wypełnionych wodnym roztworem
glikolu etylenowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia skuteczności sposobu.
Sposób według wynalazku polega na wprowadzeniu
do medium chłodniczego mieszaniny inhibitorów o
składzie: fosforan ďwusodowy, w ilości 0,1-0,5% wa
gowych, fosforan trójetanoloaminy, w ilości 0,05-0,4%
wagowych, benzoesan sodowy, w ilości 0,2-0,8% wagowych w stosunku do wodnego roztworu glikolu, konzystnie o stężeniu do 50%, zaś w komorach rozdzielczych na dnie sitowym skraplacza umieszcza się protektory, korzystnie magnezowe, o dowolnym kształcie,
o masie 0,5-2,5 kg na 1000 kg medium chłodzącego,
którego pH utrzymuje się w zakreśl« 7,0-7,5.
(1 zastrzeżenie)

C23F

P. 242643

21.06.1983

Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina, Kraków,
Polska (Ryszard Aleksandrowicz, Jan Groyecki, Władysław Markiewicz).
Sposób otrzymywania fosforanowych powłok
elektroizolacyjnych na blachach elektrotechnicznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania
powłok elektroizolacyjnych, zwłaszcza powłok fosforanowych na blachach elektrotechnicznych, o ustabilizowanych, przewidywanych z góry własnościach elektroizolacyjnych.
Sposób według wynalazku polega na wykonaniu kąpieli powlekających, w których stosunek masy nośnika do masy związków zawierających tlenki kwaśne,
alkaliczne i amfoteryczne jest taki, aby sucha pozostałość kąpieli wyznaczona w temperaturze utwardzania powłoki, wynosiła nie mniej niż 100 g/l, optymal-

C25D

P. 242726

28.06.1983

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Krakow
skie Zakłady Armatur, Kraków, Polska (Konrad
Szmidt, Adolf Krokosz, Andrzej Gwizdowski, Zbigniew
Trzaski, Ryszard WięckowskS).
Niskosteżeniowa kąpiel do błyszczącego niklowania
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie kąpieli odpornej na zanieczyszczenia metaliczine, zwłaszcza przy niskich gęstościach prądu.
Nisteostężeniowa ikąpiel do błyszczącego niklowania,
stanowiąca wodny roztwór siarczanu niklawego, kwasu borowego i substancji blaskotwórczych, zwłaszcza
zawierająca siarczan niklawy w ilości od 30 do 140 g/l,
a ponadto chlorek magnezowy w ilości od 5 do 150 g/l,
w szczególności zawierająca ponadto związki chemiczne organiczne i/lub nieorganiczne o łatwo odszczepiających się podczas hydrolizy anionach rodankowych
SCN~, korzystnie rodanki metali w ilości w przelicze
niu na jony rodankowe od 10~* g/l do 0.5 g/l, charakteryzuje się tym, że zawiera jako substancję w zasadzie blasikotwórczą mieszaninę w skład której wchodzi: sól metalu I grupy układu okresowego kwasu naftaleno 1,3,6-trójsulfonowego zawarta w kąpieli w ilości
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od 0,1 do 10 g/l, imid kwasu suliobenzoesowego za
warty w kąpieli w ilości od 0,1 do 10 g/l, winylosulfondan 'metalu alkalicznego zawarty w kąpieli w ilości
od 0,1 do 10 g/l, butyn-2-diol -1,4 zawarty w kąpieli
w ilości od 0,1 do 10 g/l, kwas barbiturowy i/lub je
go pochodnev i/lub produkty hydrolizy kwasu barbitu
rowego lub jego pochodnych zawarte w kąpieli w
ilości od 0,1 do 1 g/l i ewentualnie formaline zawartą w kąpieli w ilości od 0,01 do 10 g/l. (1 zastrzeżenie)

naftaleno 1,3,6-trójsulfonowego w ilości od 0,1 do 10
g/I, imid kwasu sulf ©benzoesowego w ilości od 0,1 do
10 g/l, winyłosulfonian metalu alkalicznego w ilości
od 0,1 do 10 g/l, butyn-2-«diol-l,4 w ilości od 0,1 do 10
g/l, kwas barbiturowy i/lub jego pochodne i/lub produkty hydrolizy kwasu barbiturowego lub jego pochodnych w ilości od 0,1 do 1 g/l i ewentualnie formaline w ilości od 0,01 do 1,0 g/l. (2 zastrzeżenia)

C25D
C25D

P.242727

28.06.1983

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa,
skie Zakłady Armatur, Kraków, Polska
Gwizdowski, Adolf Krokosz, Konrad Samidt,
Więckowski, Zbigniew Trzaski, Zbigniew
Aleksandra Parejko, Marek Parcfiński).

Krakow(Andrzej
Ryszard
Stasiak,

Niskostężeniowa kąpiel do błyszczącego niklowania
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kąpieli charakteryzującej się wysoką odpornością na zanieczyszczenia metaliczne i wysoką zdolnością krycia
w głąb.
Niskostężeniowa kąpiel do błyszczącego niklowania
stanowiąca wodny roztwór siarczanu niklawego, kwasu borowego i substancji blastaotwórczych, charakteryzuje się tyim, że zawiera siarczan niklawy w ilości
od 30 do 140 g/l, a ponadto chlorek magnezowy w ilości
od 5 do 150 g/l oraz związki chemiczne organiczne
i/lufo nieorganiczne zawierające łatwo odszczepiające
się aniony rodankowe SCN, zwłaszcza rodanki metali,ł
w ilości w przeliczeniu na aniony rodankowe od 10~
g/l do 0,5 g/l. Ponadto wskazane jest, jeśli kąpiel jako dodatek w zasadizie rwyibłyszczający zawiera sól me
talu I grupy układu okresowego pierwiastków kwasu
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P. 242728

28.06.1983

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Krakow
skie Zakłady Armatur, Kraków, Polska (Konrad
Szmidt, Zbigniew Trzaski, Ryszard Więckowski, Adolf
Kirokosz, Andrzej Gowiadowski).
Niskostężeniowa kąpiel do błyszczącego niklowania.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kąpieli charakteryzującej się wysoką zdolnością krycia
w głąb powłoką błyszczącą.
Niskostężeniowa kąpiel do błyszczącego niklowania
stanowiąca wodny roztwór siarczanu niklawego, kwasu borowego i substancji blaskotwórezych, charakteryzuje się tym, że zawiera siarczan niklawy w ilości od
30 do 140 g/l, a ponadto kąpiel zawiera chlorek magnezowy w ilości od 5 do 150 g /I, a ponadto kąpiel jako dodatek w zasadzie folaskotwórozy zawiera sól metalu I grupy układu okresowego pierwiastków kwasu
naftaleno 1,3,6-trójsulfonowego w ilości od 0,1 do 10
g/l, imid kwasu sulfobenzoesowego w ilości od 0,1 do
10 g/l, winyłosulfonian metalu alkalicznego w ilości
od 0,1 do 10 g/l, .butyn-2-dioa -1,4 w ilości od 0,1 do
10 g/I, kwas barbiturowy i/lub jego pochodne i/luib
produkty hydrolizy kwasu barbiturowego lub jego po
chodnych w ilości od 0,1 do 1 g/l i ewentualnie formaline w ilości od 0,01 do 1,0 g/1.
(2 zastrzeżenia)

Dzkłł D
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
D01G

P.242725

28.06.1983

Józef Rmiöcik, Bielsko-Biała, Polska (Józef Kmiecik).
Aparat do natłuszczania surowca włókienniczego
transportowanego pneumatycznie rurociągiem
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia konstrukcji aparatu do natłuszczania surowca włókienni
czego.
Aparat do natłuszczania charakteryzuje się tym, że
powierzohmią przekazującą natlusUkę do surowca jest
wewnętrzna powierzchnia (2) spiralnego kolektora promieniowego wentylatora (1), na którą natryskiwana
jest natłustka z dyszy (3) umieszczonej wewnątrz korpusu wentylatora (1), najkorzystniej na końcu wałka
wirnika (4). Natłustka przygotowywana jest w zbiornikach (8) a następnie odsysana przewodami poprzez
zawór (11), filtr <12), pompę (13), zawory (14) i (15)
i przepływomierz (16) dto dyszy (3). (2 zastrzeżenia)

D04B

P. 246463 T

28.02.1984

Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Marcelego Nowotki „Tomex", Tomaszów Mazowiecki, Polska (Tadeustz Berent, Wiesław Kret).
Ogniwo klapkowo-igłowe łańcucha nośnego
suszarko-stabilizerki
Wynalazek dotyczy zastosowania w ogniwie klapkowo-igłowym elementu zabezpieczającego przed spadaniem tkaniny z igieł w czasie ponocesu suszenia.

Rozwiązanie charakteryzuje się tym, że na klapce
dolnej (1) została zamocowana Wkrętami listwa (3).
listwa (3) jest wygięta do dołu pod kątem 90° na taką wysokość, żie po zamknięciu klaptó dolnej (1)
i 'klapki górnej (4) jej obrzeże przylega ściśle do Listwy
igłowej (5), na połowie jej szerokości. Ponadto listwa
(3) w linii styku z listwą pionową (7) klapki górnej
(4) ma kanálek wzdłużny.
(1 zastrzeżenie)
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DtCB

P. 242592

17.06.1983

D21B

P.242773

29.06.1983

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Włókienniczych „Polmatex-Canaro", Łódź, Polska (An
drzej Frankowski, Zbigniew Dominiak, Paweł Stelmarczyk, Klemens Grobliński).

Zakłady Płyt Pilśniowych, Krosno Odrzańskie, Polska (Bolesław Felski).

Układ do regulacji siły docisku wałków, zwłaszcza
wałków wyżymających kle jar ki

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia
zużycia energii w procesie wytwarzania płyt pilśniowych.
Sposób polega na poddaniu wstępnie rozdrobnionej
masy drzewnej mieszaniu z dodatkiem wody i osadu technologicznego odzyskanego ze ścieków a na
stępnie poddaniu uzyskanej masy dalszemu rozwłóknianiu.
Agregat do rozwłókniania zrębów zawiera co najmniej dwie termorozwłókniarki (Tj, Tg) połączone rurociągami zaopatrzonymi w zawory odcinające (Zo)
z mieszalnikiem (M) wykonanym w postaci walca poziomego lub pionowego. Do mieszalnika (M) doprowadzone są zaopatrzone w zawory regulacyjne (Zr)
instalacje doprowadzające wodę i osad technologicz
ny (OT). Mieszalnik (M) współpracuje z co najmniej
jedną rozwłókniarką (Rj, R*), z którą jest połączony
rurociągiem wyposażonym z zawór odcinający (Ze).
(4 zastrzeżenia)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie optymalizacji
stopnia równomierności naniesienia klejonki na całej
długości osnowy.

Sposób rozwłókniania drewna i agreffat
do rozwłókniania drewna

Układ do regulacji siły docisku wałków według
wynalazku stanowi tor (I) przetwarzania prędkości
wałka (17) zawierający przetwornik (16) i potencjometr (15), itotr (U) przetwarzania ciśnienia, zawierający przetwornik (22) połączony ze wzmacniaczem
(10) i potencjometrem (12), oraz tor (III) sygnału o
stałej wartości z potencjometrem (14). Sygnały wyj
ściowe z wymienionych torów są przekazywane do
sumującego wzmacniacza (11), którego wyjście jest
połączone poprzez regulator (19) i wzmacniacz (20)
z zespołem (21) napędu sterującego zaworu.
(3 zastrzeżenia)

Dział E
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO
E01B

F. 247725

17.05.1984

Pierwszeństwo: 18.05.1983 - Węgry (nr 1729/83)
Gćpipari Technológiai Intézet, Budapeszt, Węgry.
Balázs Gyula, Gulyas Emil, Makádi József.

wytrzymałości na ściskanie, dostosowanego do przejęcia oddziaływania sił mechanicznych i przylegającego szczelnie do powierzchni śrub (6).
W porówaianiu ze znanymi rozwiązaniami zwiększona jest znacznie wytrzymałość zmęczeniowa złącza
szynowego według wynalazku.
(2 zastrzeżenia)

Klejone złącze izolacyjne szyn kolejowych
Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie zwiększenia
trwałości stosowanych aktualnie złączy szynowych
i zapewnienie niezawodności ich działania.
Klejone złącze izolacyjne szyn kolejowych ma między powierzchniami czół (la, 2a) końców szyn (1, 2)
warstwę izolacyjną (3) a naokoło śrub mocujących przyklejone po obu stronach tokoi szyn łubki (11) założone na
pierścienie izolacyjne, wykonane z materiału o dużej

P.242838

01.07.1983

Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okręto
wego „Promor", Gdańsk-Zaspa, Polska (Stanisław
Kerner, Ewa Loferska-Pietrzak).
Połączenie sprężyste głowicy dalby z palami nośnymi
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
połączenia które w sposób sprężysty przekazywałoby
siły zewnętrzne równocześnie na wszystkie pale,
zmniejszające ich obciążenie dynamiczne i tłumiąc
drgania.
Przedmiotem wynalazku jest połączenie sprężysto-przegubowe głowicy dalby z palami nośnymi i innych podobnych konstrukcji stosowanych w budownictwie hydrotechnicznym z ich palową konstrukcją
nośną. Głowica dalby (1) ma tuleje (2), które obejmują pale (3) o średnicy zewnętrznej mniejszej od
średnicy wewnętrznej tulei (2), w których przestrzeń
wolnia pomiędzy palaimi (3) a tulejami (2) wypełniona jest materiałem sprężystym (4). Głowica dalby
(1) jest zabezpieczona przed pionowym przesuwem
po palach wspornikami dolnymi (5) i górnymi (6)
trwale zamocowanymi do pali (2).
(3 zastrzeżenia)
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Prefabrykat budowlany o małych wymiarach,
zwłaszcza dla budownictwa jednorodzinnego
Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie zwiększenia
współczynnika izolacji cieplnej
zewnętrznych ścian
budynku przy jednoczesnym skróceniu czasu technologicznego wznoszenia ścian.
Prefabrykat budowlany według wynalazku ma
rdzeń (1) umieszczony wewnątrz okładzin (2) połączo
ny łącznikiem (3).
(2 zastrzeżenia)

E62F

P.242393

6.06.1983

Huta Stalowa Wola, Kombinat Przemysłowy, Stalo
wa Wola, Polska (Krzysztof Szymczyk, Jan Ciosek).
Układ hydrauliczny sterowania pracą
siłowników hydraulicznych maszyn roboczych,
zwłaszcza ładowarek dużej mocy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu hydraulicznego sterowania pracą siłowników
hydraulicznych maszyn roboczych o uproszczonej i
łatwej w wykonawstwie konstrukcji, który jednocześ
nie zapewni mniejszą awaryjność i uproszczoną obsługą elementów sterowania.
Zgodnie z wynalazkiem układ hydrauliczny sterowania pracą siłowników hydraulicznych maszyn roboczych składa się z rozdzielacza głównego (1) o rozdzielonych suwakach oraz
rozdzielacza sterującego
(5) zasilanych z oddzielnych pomp (23, 26), przy
czym każda sekcja (5a, 5b, 5c) rozdzielacza (5) jest
wyposażona w zawór odpowiednio (Za, Zb, Ze) odcinający swobodny przepływ cieczy z sekcji rozdzielacza sterującego na przelew, i zainstalowany z podłączeniem między przewodami (33, 34; 35, 36; 37, 38)
sterującymi odpowiednich sekcji (la, lb, lc) rozdzielacza głównego (1).
Ponadto w abiorczym (przewodzie alewawyim (32c)
sekcji (5a, 5b, 5c) rozdzielacza sterującego (5) jest
zainstalowany zawór przelewowy (Zl) ustalający ciśnienie w układzie sterowania, które przedłużeniem
(15) przewodu zlewowego (32a) jest doprowadzane jako sterujące do kombinowanego zaworu zasilającego
i bezpieczeństwa (6) rozdzielacza głównego (1).
(5 zastrzeżeń)

E04C

P.247331

19.04.1984

Pierwszeństwo: 21.04.1983 - Szwajcaria (nr 2163/83-9)
21.04.1983 - Szwajcaria (nr 2164/83-0)
Amrotex AG, Glarus, Szwajcaria (Peter Gmür).
Element kształtowy cienkopowłokowy
i sposób wytwarzania
elementu kształtowego cienkopowłokowego
Element kształtowy cienkopowłokowy z hydraulicz
nie związanego materiału lub z materiału zespolone
go, związanego za pomocą tworzywa sztucznego lub
bitumu, zwłaszcza profilowy element budowlany jest
połączony, przynajmniej w obszarze i/lub obszarach
maksymalnego krytycznego obciążenia rozciągającego,
od zewnątrz, z materiałem wzmacniającym.
Sposób wytwarzania elementu kształtowego cienkopowłokowego z. hydraulicznie związanego materiału
lub z materiału zespolonego związanego za pomocą
tworzywa sztucznego, polega na tym, że materiał
wzmacniający nanosi się po zakończeniu właściwego
procesu formowania elementu kształtowego na wybrane obszary lub odcinki elementu. (34 zastrzeżenia)

E04G

P.242695

34.06.1983

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Włodzimierz
Zarębski, Roman Rukasz).
Urządzenie do formowania poziomych
monolitycznych przegród budowli

E04C

P.241168 T

14.10.1983

Przedsiębiorstwo Produkcji Elementów Prefabryko
wanych, Lubin, Polska (Henryk Krzyszczafc, Henryk
Słocińaki, Michał Ciechański, Przemysław Kroi).

Urządzenie do formowania poziomych monolitycznych przegród budowli składające się z podwozia,
masztów i płyt formujących, charakteryzuje się tym,
że ma poziome podwozie (1) wyposażone w co
najmniej trzy podporowe koła odchylné zamocowane
nie w linii prostej i co najmniej trzy pionowe śruby
wsporcze.
Do podwozia zamocowane są pionowe maszty teleskopowe (4, 10) zwieńczione u góry swej części wysuwnej. Zwieńczenie połączone jest symetrycznie poprzez zawiasy (7) z dwoma jednakowymi płytami (6)
formującymi, połączonymi przegubowo poprzez zastrzały (8) z pierścieniami (9) obejmującymi m*»szty
i przesuwnymi po masztach (10), przy czym części
teleskopowe"masztów (4 i 10) względem siebie i pierścienie (9) względem masztów (10) są ustawne p o p r z e
zatyczki w otworach (13) masztu. Szerokość płyt (fcj
formujących jest mniejsza od wysokości złożonych
masztów teleskopowych (4). Płyty formujące (6) mają obrzeża drewniane (12).
(3 zastrzeżenia)
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Po obu stronach wodzika (6) zapadki (5) wykonane
są zagięte występy (10) służące do zablokowania zapadki (5) przez występ (3) zasuwki (11) i występ (3)
zasuwki (2).
Na zasuwce (2) umieszczony jest element blokujący
(16), który po zaryglowaniu zasuwki (2) opiera się
końcem (25) o krawędź główki (26) wcześniej zaryglowanej zasuwki (11).
(4 zastrzeżenia)

E64G
B28B

P. 248158

11.06.1984

Spółdzielnia Pracy Usług Inwestycyjno-Projektowych „Inproserwis", Mysłowice, Polska (Bernard Jamrozy, Joachim Masarczyk).
Zatoczka otworu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji specjalistycznej zatyczki, wyposażonej w
walcowy element, zapewniającej samohamowne osadzenie jej w zaślepionym otworze deskowania oraz
szybkie i łatwe jej odmocowanie.
Zatyczka charakteryzuje się tym, że jej zaślepiający walcowy element połączony jest z listwą (2)
mającą końce ukształtowane w postaci klinów (3),
(4), których robocze płaszczyzny usytuowane są względem siebie wichrowało, przy czym wspomniane płaszczyzny są nachylone do płaszczyzny (Z) zaślepianego
otworu (5), pod kątem mniejszym od kąta tarcia występującego pomiędzy stykającymi się płaszczyznami.
(2 zastrzeżenia)

E05B

P.246454 T

29.02.1984

Zakłady Elementów Wyposażania Budownictwa
„Metalplast", Częstochowa, Polska (Marian Kik).
Zamek drzwiowy
Przedmiotem wynalazku jest zamek drzwiowy
zwłaszcza wpuszczany, wyposażony w trzy urządze
nia ryglujące.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie
zwiększenia
stopnia zabezpieczenia zamka zapadkowo-zasuwkowego przed niepowołanym otwarciem.
Zamek drzwiowy wyposażony jest w dwa mechanizmy zasuwkowe i umiejscowiony pomiędzy nimi
mechanizm zapadkowy umieszczone we wspólnej obudowie (1) przez którą przechodzi tuleja (13) połą
czona z uchwytami obrotowymi.

E21B
E21C

P.239647

21.12.1983

Adam Parokiewicz, Kraików, Polska (Adam Pantóewicz).
Urządzenie do eksploatacji złóż kopalin sypkich
zwłaszcza bursztynu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia umożJiwiającego wydobywanie większych
brył bursztynu, jak również wydobywanie kopaliny a
szczególnie bursztynu spod wód morza i jezior.
Urządzenie ma długi cylinder (1) zamknięty dnem,
w którym wykonane są otwory (2) oraz na granicy
rura - dno większy otwór - dyszę (3). Dysza ta
może być otwarta lub zamknięta w zależności od wy
regulowania położenia przestawnej zasłony (10). Rura
ta od góry zamknięta jest przykryciem, do którego
dochodzi wlot wody (8). W rurę (1) wpuszczona jest
rura o mniejszej średnicy (4) której wylot przebija
ściankę większej rury tak, że jest swobodny przepływ wody wraz z urobkiem przez rurę (4) poprzez
wlot (5) do wylotu (9). Wylot (9) można zamykać
i otwierać na zewnątrz. Powyżej dna rury (1) i wlotu
(5) umieszczony jest tampon (6) pompowany cieczą
przez przewód (7).
(1 zastrzeżenie)
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23.06.1983

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwi
ce, Polska (Wenancjusz Przybytniowski, Teodor Jurczyk. Jan Muszyński, Józef Górniak, Jerzy Mańka,
Henryk Giemza, Andrzej Blażewicz, Zbigniew Tarnawski, Jacek Cyruło).
Zębatka napędu maszyny górniczej
Wynalazek rozwiąziuje zagadnienie opracowania
nowej konstrukcji zębatki napędu bezcięgnowego maszyny górniczej, umożliwiającej wykonanie zębatek
przez odlewanie lub za pomocą obróbki plastycznej.
Zębatka wyposażona jest w listwy (1) połączone ze
sobą za pomocą elementów (2), z których każdy w
przekroju równoległym do tych listew ma postać
daszka o zaokrąglanym wierzchołku, przy czym elementy <2) są od siebie oddaJone o odcinek równy
podziałce zębatki.
(1 zastrzeżenie)

E21D

P.242623

20.06.1983

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Włodzimierz
Zarębski).
Sposób i urządzenie do wykonywania
szybów betonowych monolitycznych

E21C

P.246420 T

24.02.1984

Jaworznicko-Mikołowskie Zakłady Naprawcze Prze
mysłu Węglowego, Katowice-Kostuchna, Polska (Jan
Dąbrowski, Kazimierz Dyląg, Stanisław Szewczyk,
Edward Żak, Włodzimierz Caban, Franciszek Staniczek, Joachim Trzcionka)
Kombajn chodnikowy
Wynalazek dotyczy konstrukcji kombajnu chodnikowego znajdującego zastosowanie w górnictwie pod
ziemnym zwłaszcza przy wykonywaniu wyrobisk
chodnikowych w obudowie zamkniętej Łukowej lub
kołowej.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej konstrukcji kombajnu chodnikowego, która umożliwi pełne urobienie przodka i załadowanie urobku
bez dodatkowych jazd manewrowych oraz wyeliminuje konieczność wykonywania wrębu wyprzedzają
cego w caliźnie przodka.
Do kołyski (1) kombajnu chodnikowego zamocowana jest na sztywno wstawka dystansowa (2), do której przegubowego za pomocą sworznia (3) zamocowany
jest wysięgnik (4) wyposażony w organ urabiający
(5). W gniazdach (6) wstawki dystansowej (2) osadzone są dwa siłowniki hydrauliczne (7) umocowane z
drugich końców do płyty oporowej (8) zamocowanej
na sztywno między silnikiem (9) a przekładnią (10)
wysięgnika (4). Płyta oporowa (8) ma pierścień centrujący (11) i otwory (12) w których umieszczone są
śruby do mocowania płyty oporowej (8) do silnika
(9) i przekładni <10). Po obydwóch botkach płyta opo
rowa (8) ma prostokątne wycięcia (14), a przy każdym
z nich po dwa ucha (15) wyposażone w atwoiry (16)
służące do mocowania siłowników hydraulicznych (7)
za pomocą sworzni (17). Otwory (12) płyty oporowej
(8) isą wykonane inaprzemian jako niagiwdntowane (18)
i nienagwintowane (19) z gniazdem.
(3 zastrzeżenia)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykonania jednowarstwowej betonowej obudowy szybu z nieprzesiąkliwego prasowanego betonu bez naruszenia otaczającego szyto górotworu.
Istotą sposobu wykonywania szybów monolitycz
nych z- betonu prasowanego jest to, że mieszankę
betonową <1) íze zbrojeniem rozproszonym Łuto bez
zbrojenia podaje się poprzez rury (2) tui nad miejsce połączenia dwu części cylindrycznych urządzenia,
przy czym ciśnienie mieszanki betonowej powoduje
prasowanie betonu (8) i popychanie urządzenia w dół,
wyciskanie wody z mieszanki w górotwór (9), pomiędzy uformowaną obudowę (8) betonową i cylinder (4),
między górotwór i cylinder dolny (3), a urobek wydobywa się na powierzchnię znanymi metodami.
Istotą urządzenia według wynalazku jest to, że składa się z cylindrycznej części (3) zakończonej od dołu
nożem (6) i z cylindrycznej części górnej (4) o mniej
szej średnicy połączonych sztywno pierścieniem (5),
a nad pierścieniem doprowadzone są rury (2) do podawania mieszanki (1), przy czym zewnętrzne powierzchnie części cylindrycznych (3 i 4) są gładkie
(2 zastrzeżenia)

E21D

P.242633

20.06.1983

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice.
Kopalnie Lubelskiego Zagłębia Węglowego w budowie, Bagdanka-Puchaczów, Polska (Piotr Gluch, Mirosław Chůdek, Henryk Hyliński, Stanisław Glonek,
Jan Kosonowski).
Sposób montażu prefabrykowanych obudów wyrobisk
korytarzowych i specjalnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu umożliwiającego zwiększenia szybkości wykonania obudowy przy zachowaniu pełnych warunków
bezpieczeństwa pracy.
Sposób montażu prefabrykowanych obudów wyrobisk korytarzowych i specjalnych polega na montażu obudowy na konstrukcji o kształcie odpowiadają
cym wewnętrznemu łukowi potowy obwodu obudowy wyrobiska. Ułożone prefabrykaty (1) na konstrukcji (2) na miejsce swojego przeznaczenia zostają naprowadzone przez obrót konstrukcji (2) w stronę
ociosu wyrobiska za pomocą siłownika (4). Druga połowa obudowy wyrobiska wykonana jest w sposób
analogiczny jak pierwsza. Niezabudowany prefabrykatami odcinek w stropie wyrobiska jest wykonywany ręcznie prefabrykatami o małym ciążarze.
(1 zastrzeżenie)

E21D
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P.242634

Obudowa szybu z przegrodą hydroizolacyjną
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
obudowy szybu z przegrodą hydroizolacyjną gwarantującej jego wodoszczekiośc.
Obudowa szybu z przegrodą hydroizolacyjną jest
wykonana z blachy stalowej (4), na której jest naklejona na powierzchni warstwa folii hydroizolacyjnej (5). Kawałki blachy stalowej (4) w szybie są ze
sobą połączone na zakład lub wprowadzone w podłużne rowki (6) wypełnione materiałem klejącym lub
wiążącym z połączeniem wystających końcówek folii
hydroizolacyjnej (5) przez zgrzewanie lub zagięcie.
(1 zastrzeżenie)

E21D

P.2426S1

23.06.1983

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwi
ce, Polska (Hubert Pełka, Marek Flak, Wincenty Pre
tor).
Osłona odzawałowa
górniczej obudowy zmechanizowanej
Wynalazek dotyczy osłony odzawałowej górniczej
obudowy zmechanizowanej, przystosowanej do eksploatacji grubych pokładów metodą warstwową prowadzoną od stropu do »spągu pokładu z zastosowaniem
tak zwanego sztucznego stropu.
Od strony rumowiska zawałowego dolna część osłony odzawałowej sztywno połączona jest wspornikiem (4), którego drugi koniec opiera się o pręt (5)
połączony ze stropnicą zasadniczą (3). Wspornik (4)
ma co najmniej jeden otwór (12) w którym tkwi sworżeń, co pozwala na zmianę nachylenia osłony ododzawałowej.
(2 zastrzeżenia)

20.06.1983

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Kopalnie Lubelskiego Zagłębia Węglowego w budo
wie, Bogdanka-Puchaczów, Polska (Piotr Głuch, Mi
rosław Chůdek, Henryk Hyliński, Stanisław Glonek,
Jan Kosonowski).

E21D

P.242754

28.06.1983

Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek", Bytom, Pol
ska (Włodzimierz Etryk, Andrzej Naczyński, Andrzej
Sołtys, Ludwik Warpechowski).
Obudowa zamknięta górniczych
wyrobisk korytarzowych
Przedmiotem wynalazku jest obudowa łukowa
zamknięta górniczych wyrobisk korytarzowych, przeznaczona zwłaszcza dla wyrobisk czynnych i drążo
nych za pomocą kombajnów. Istota tej obudowy po
lega na zastosowaniu dodatkowych elementów <2) połączonych trwale lub rozłącznie z częścią dolną każdego łuku ociosowego znanej obudowy łukowej.
Najkorzystniej jest dodatkowy element (2) wykonać jako rozcięte i rozchylone trzy części, z których
części boczne (4) odchylone są na zewnątrz łuku podkątem dostosowanym do kształtu poprzecznego spągnicy (3). Natomiast część środkowa (5) jest odchylona w kierunku osi wyrobiska pod kątem prostym.
(5 zastrzeżeń)
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szenie jego trwałości i skrócenie czasu potrzebnego
na jego wymianę.
Strug (6) ma korpus (12) w rodzaju sań, wyposażony w narzędzia oddzielające, który na swoich obydwu
końcach jest oparty na płaskiej i wąskiej spągnicy
ślizgowej (19), które jako części zużywające się są
nim połączone rozłącznie i wymiennie. Spągnice ślizgowe (19) są celowo tak ukształtowane, że one jednocześnie prowadzą strug (6) w dolnym obszarze prowadnicy strugowej (3) i wytwarzają połączenie struga z napędzanym łańcuchem strugowym (9).
(20 zastrzeżeń)

E21D

P. 242795

30.06.1983

Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia", Jastrzębie,
Polska (Jerzy Kuczera, Ireneusz Musioł, Engelbert
Woźnica, Hubert Brachman, Edward Zimoń).
Sposób zakładania chodników obudowy górniczej
i stopa podporowa
do stosowania tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie stabilności górniczej, łukowej obudowy chodnikowej.
Sposób zakładania obudowy chodnikowej polega na
uprzednim wykonaniu w spągu (1) ukośnego otworu
(3), którego kąt (a) nachylenia w stosunku do pionu
i w kierunku do środka wyrobiska wynosi od 15°
do 30°. W otworze (3) mocuje się znaną górniczą kotew (4), po czym nasadza się podporową stopę (2)
i zabezpiecza w sposób znany.
Podporowa stopa (2) do stosowania sposobu składa
się z podstawy (9), na której przytwierdzony jest pro
wadnik (11) odpowiadający zarysowi kształtownika
(12) obudowy. Wysokość prowadnika (11) wynosi co
najmniej połowę wysokości (H) kształtownika (12).
Naprzeciw prowadnika (11) znajduje się zderzak (13)
odsunięty na odległość (1) mieszczącą się w granicach
od 1,5 do 3,5 grubości (S) dna kształtownika (12).
Podstawa (9) ma przelotowe otwory (14) służące do
kotwienia stopy (2).
(5 zastrzeżeń)

E21D

P. 247226

E21D

P. 247392

25.04.1984

Pierwszeństwo 27.04.1983 - RFN (nr P 3315313.2)
Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, Lünen, Repu
blika Federalna Niemiec.
Zawór sterujący z włączaniem czuwakowym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji zaworu cechującego się pewnością działania włączania czuwakowego i małymi wymiarami.
W zaworze według wynalazku włączanie czuwakowe jest osiągnięte za pomocą tłoka nastawczego, który za pomocą popychacza (17) współpracuje z członem
krzywkowym (13) na wale (6) i pozostaje pod ciąg
łym hydraulicznym zasilaniem cieczy roboczej. Tłok
nastawczy jest umieszczony w obudowie cylindrycznej, która w rodzaju części wkładanej jest wprowadzana j w otwór (21) w bloku zaworowym (2).
(6 zastrzeżeń)

13.04.1984

Pierwszeństwo: 14.04.1983 - RFN (nr P-3313502.9)
Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, Lünen, Repu
blika Federalna Niemiec.

E21D

P. 247«24

10.05.1984

Strug do urabiania podziemnego

Pierwszeństwo: 17.05.1983 - Austria (nr A 1812/83).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiej konstrukcji struga która umożliwiałaby zwięk-

Voest-Alpine Aktiengesellschaft, Linz, Austria (Al
fred Zitz, Reinhard Gollner, Heinrich Sübenbeck).
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Urządzenie do
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obudowywania chodnika

górniczego

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie
zwiększenia
stopnia mechanizacji urządzenia i umożliwienia przenoszenia stropnic względnie łuków stropowych, podobnie jak części bocznych ramy, w położenie w
którym części te wymagają jedynie połączenia ze sobą i ewentualnie uzupełnienia przez założenie elementów dystansowych.
W urządzeniu do obudowywania chodnika, prowadzonego przy użyciu wrębiarki, w którym ramy obudowy w stanie w znacznym stopniu wstępnie zmontowanym doprowadza się w żądane położenie za pomocą urządzenia do przenoszenia i osadzania, przesuwnego po belce opartej na wrębiarce, i osadza za
pomocą zespołu unoszącego, charakteryzuje się tym,
że urządzenie do przenoszenia i osadzania (5) ma pomost przestawny w kierunku wysokości względem
płaszczyzny jazdy urządzenia do przenoszenia i osadzania na belce (7). Zespół (10) do unoszenia stropnic
względnie łuków stropowych (11) ramy obudowy jest
oparty na tym przestawnym pomoście. Podobnie są
na tym pomoście osadzone: urządzenie przenoszące
i urządzenie osadzające do części bocznych ramy
obudowy. Wskutek tego umożliwione jest przenoszenie do przodu na miejsce zastosowania wstępnie
zmontowanych części bocznych razem ze wstępnie
zmontowanymi stropnicami względnie łukami stropowymi <11) oraz ustawianie części bocznych i łuków
stropowych względnie stropnic (11) w takim położeniu wzajemnym, w którym mogą one zostać w prosty
sposób połączone ze sobą.
(12 zastrzeżeń)

E21F
B65G

P.242589
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zycji, przy czym rama (7) ma w swej górnej części
w pobliżu naroży jarzma (9) mające odpowiednią
średnicę wewnętrzną niezbędną do uzyskania wychylenia podpór (4) a tym samym górnej płyty (5). Dolna płyta (1) jest połączona za pomocą łańcucha pociągowego z siłownikiem i stopą rozporową rozpory
kotwiącej zaś siłownik jest połączony z hydraulicznym urządzeniem sterującym.
(5 zastrzeżeń)

E21F

P. 242629

20.06.1983

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Kopalnie Lubelskiego Zagłębia Węglowego w budowie PP, Bogdanka-Puchaczów, Polska (Piotr Głuch,
Mirosław Chůdek, Henryk Hyliński, Stanisław Glonek, Jan Kosonowski).
Komora pomp wraz ze zbiornikami wodnymi
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zminimalizowania ilości wyrobisk aby możliwe było zachowanie
między nimi znacznej odległości.
Komora pomp wraz ze zbiornikami wodnymi wykonana jest w układzie dwóch wyrobisk równoległych, gdzie zbiorniki wodne <1) w postaci jednego
wyrobiska przedzielonego przegrodą (3) są z komorą
pomp (2) połączone kanałami dopływowymi (4), któ
rymi woda poprzez kolektor (5) dopływa do studzienek ssawnych (6).
(1 zastrzeżenie)

17.06.1983

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek", Katowice,
Polska (Maciej Zaremba, Kajetan Leśniowski, Alfred
Przebindowski, Janusz Frąszczak, Henryk Nawrat).
Hydrauliczne, przesuwne urządzenie
do posadowienia napędu przenośnika zgrzebłowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
bezpiecznej przesuwnej konstrukcji urządzenia do
posadowienia
napędu
przenośnika zgrzebłowego
zwłaszcza do warunków, kiedy spodek chodnika
przyścianowego jest obniżony w stosunku do spągu
wyrobiska ścianowego oraz występujących zagrożeń
metanowych i/lub tąpaniami.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że składa się
z dolnej płyty (1) wyposażonej w odpowiednie gniazda (3), w których są osadzone pionowo lub skośnie
podpory hydrauliczne (4) podpierające górną płytę
(5) wychylną, na której w odpowiednich gniazdach
(11) są osadzone i odpowiednio zabezpieczone rozpory
hydrauliczne <12). Dolna płyta (1) jest ponadto zaopatrzona w ramę (7) lub ograniczniki bocznego wychylenia utrzymujące podpory (4) w odpowiedniej po-

E21F

P.242631

20.06.1983

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Kopalnie Lubelskiego Zagłębia Węglowego w budowie, Bogdanka-Puchaczów, Polska (Piotr Głuch, Mirosław Chůdek, Henryk Hyliński, Stanisław Glonek,
Jan Kosonowski).
Komora pomp wraz ze zbiornikami wodnymi
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zminimalizowania ilości wyrobisk aby 'możliwe było zachowanie
między nimi znacznej odległości.
Komora pomp wraz ze zbiornikami wodnymi jest
iwykionaina w postaci pojedynczego podłużnego wyrobiska w którym zbiorniki wodne (2) znajdują się w
osi komory pamp (1) i są od niej oddzielone prze-
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grodą (3). Woda do studzienek ssawnych (6) komory
pomp (1) dopływa poprzez kolektor (4) łączący zbior
niki wodne (2) oraz kanały dopływowe (5).
(1 zastrzeżenie)

E21F

P.S42757

28.66.1983

Kopalnia Węgla Kamiennego „Powstańców Śląs
kich", Bytom, Polska .(Eugeniusz Draszezyk, Stanisław
Dynaś, Zdzisław Gładysz, Zbigniew Dudziński, Franciszek Šwierc).
Sposób zabudowy kabli energetycznych
w pionowych wyrobiskach górniczych
oraz «rządzenie do stosowania tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia czasu
i uproszczenia procesu zabudowy kabli oraz zwiększenia bezpieczeństwa pracy.
Sposób polega na tym że po zamocowaniu końca
kabla na nadszybiu bęben (1) z nawiniętym na nim
kablem (29) opuszcza się z góry na dół rozwijając
jednocześnie ten kabel i mocując go przy tym trwale
w kolejnych uchwytach kablowych (21) na całej długości aż do poziomu docelowego. Istotą urządzenia do
zabudowy kabli jest zastosowanie bębna kablowego
(1) i jego napędu na klatkach wyciągu szybowego.
Ponadto w urządzeniu tym zastosowano dodatkowy
pomost roboczy (15) zamocowany do zawiesia lLny
wyciągowej.
(3 zastrzeżenia)
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Sposób wypełniania materiałem ilastym
poeksploatacyjnych komór podxiemnyHi
i urządcenłe do stosowania tegt» sposoba
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu umożliwiającego bezkolizyjne, ciągłe wprowadzanie materiału podsadzkowego do komory poeksploatacyjnej bez przypadków zatykania otworu
i bez potrzeby oddzielnego pompowania płynu znajdującego się w komorze.
Sposób wypełniania materiałem ilastym poeksploatacyjnych komór podziemnych polega na tym, że
ilasto-gliniasty materiał, przy pomocy pionowego
przenośnika ślimakowego (11) wtłacza się przez otwór
do komory poeksploatacyjnej (14), który to materiał
wypełnia komorę wypychając na powierzchnię ciecz
znajdującą się w komorze.
Urządzenie do stosowania sposobu składa się z kruszarki (1) i z zespołu przenośników, przy czym jeden
przenośnik ślimakowy <11) usytuowany jest pionowo
w uzbrojonym otworze i wprowadzony do komory
poeksploatacyjnej (14).
(2 zastrzeżenia)

E21F

P.246286 T

20.02.1984

Kopalnia Węgla Kamiennego „Pokój", Ruda Śiąska,
Polska (Krzysztof Krajewski, Bolesław Adámek, Paweł Pisarek, Józef Gajek).
Urządzenie do przemieszczania
górniczego przenośnika podécianoweg
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie przeznaczone do przemieszczania w całości górniczego przenośnika zgrzebłowego zabudowanego w chodniku
podścianowym.
Istota tego urządaenia polega na zastosowaniu ramowej konstrukcji nośnej (1) wyposażonej w płozy
(6), na której u dołu jest zamocowana nieruchomo
stacja zwrotna (9) przenośnika taśmowego, a u góry
napęd (10) przenośnika zgrzebłowego. Ponadto konstrukcja nośna (1) urządzenia jest wyposażona w
gniazda dla stojaków rozporowych (8) oraz w zaczepy
rolki zwrotnej (4) połączonej liną z ciągnikiem. W
skład urządzenia wchodzi również tor, na którym
umieszczona jest trasa przenośnika zgrzebłowego.
(3 zastrzeżenia)

E21F

F.242761

28.06.1983

Ośrodek Bada wczo-Rozwoj owy Górnictwa Surowców Chemicznych „Chemkop", Kraków, Polska (Józef
Kielar, Juliusz KöhSling).

E21F

P.248985

27.07.1984

Kopalnia Węgla Kamiennego „Bolesław Śmiały",
Łaziska Górne, Polska (Marian Gustek, Stanisław Gałeczka, Krystian Skupnik, Stanisław Frysz).
Sposób podsadzania pyłami,
zwłaszcza dymnicowymi
Wynalazek dotyczy sposobu podsadzania pyłami
zwłaszcza dymnicowymi, doprowadzonymi w stanie
suchym do wyrobisk eksploatacyjnych, znajdującego
zastosowanie przy podziemnej eksploatacji kopalin
użytecznych systemem podsadzkowym.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu, który zapewni wystarczającą intensywność
nawilżania w rurociągu ścianowym w warunkach
przemieszczającego się czynnego wylotu tego rurociągu a jednocześnie nie będzie powodował zmniejszenia przekroju czynnego rur w rurociągu ścianowym.
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Pyły (1) dymnicowe doprowadza się do miejsca podsadzania elastycznymi rurami podsadzkowymi (2),
przy czym pyły (1) nawilża się co najmniej w dwóch
strefach nawilżania (3), w które wyposażony jest rurociąg podsadzkowy a elastyczne rury podsadzkowe
(2) na odcinkach między strefami nawilżania (3) zawiesza się faliście. Na czynnym wylocie rurociągu
podsadzkowego nawilżone pyły (1) zrasza się intensywnie cieczą za pomocą dysz zewnętrznych (5), w
które wyposażone są zamki szybkozłączne (6) łączące
elastyczne rury podsadzkowe (2) w rurociąg podsadzkowy.
(2 zastrzeżenia)

Dział F
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
P.242564

F02P

17.06.1983

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „Zelmot",
Warszawa, Polska (Antoni Rudziński, Grzegorz Kowalski, Ryszard Demidowicz, Edward Soltys, Ryszard
Lesiak).
Stator nadajnika impulsów
do elektronicznych układów zapłonowych
silników spalinowych z zapłonem iskrowym
Celem wynalazku jest opracowanie statora o małym oporze magnetycznym i niewielkim koszcie wytwarzania.
Stator składa się z centralnej cewki (4) umieszczo
nej wewnątrz pierścieniowego magnesu trwałego (3).
Na magnesie (3) osadzony jest pierścień nabiegunnikowy (1), którego nabiegunniki (2) utworzone są przez
odgięcie części pierścienia (1) pod kątem prostym do
jego powierzchni wzdłuż linii promienia, wyprowadzonego ze środka pierścienia <1). Wewnętrzne powierzchnie (5) nabiegunników (2) obrobione są wzdłuż
linii (a) równoległej do osi statora.
(3 zastrzeżenia)

docisku oraz łatwą kontrolę właściwego jej dokręcenia.
Nakrętka składa się z części (2) nagwintowanej,
przeznaczonej do współpracy ze śrubą oraz z części
nienagwintowanej (4), służącej do dokręcania nakrętki (1) przystosowanej do współpracy z kluczem
dokręcającym. Części te połączone są ze sobą za pośrednictwem przewężenia (5) o lokalnie obniżonej
wytrzymałości na moment dokręcania do wartości
odpowiadającej wymaganemu ustalonemu momentowi
dokręcania nakrętki (1). Wymiar pod klucz części
nienagwintowanej (4) służącej do dokręcania jest
mniejszy niż wymiar części nagwintowanej (2). Właściwe dokręcenie nakrętki (1) uzyskuje się przez oderwanie części nienagwintowanej (4) w przewężeniu (5)
podczas dokręcania nakrętki (1).
(3 zastrzeżenia)

F16D

P.242640

20.06.1983

Fabryki Akcesoriów Meblowych, Chełmno, Polska
(Józef Bańka).
Sprzęgło jednokierunkowe
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
sprzęgła zapewniającego przeniesienie równomiernego,
występującego w ściśle określonym czasie momentu
obrotowego.

F1CB

P.242624

20.06.1983

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górni
ctwa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska
(Włodzimierz Musiał, Wojciech Szepietowski).
Nakrętka o ustalonym momencie dokręcania,
zwłaszcza do śrub sprężających
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji nakrętki zapewniającej wymaganą siłę

Sprzęgło jednokierunkowe składa się z gniazda
sprzęgła (2), na obwodzie którego wykonane są wręby. Z jednej strony gniazda ułożyskowana jest na
wale (1) tarcza naępdzająca (8), z przeciwnej zaś, do
korpusu obrabiarki (7), przymocowana jest tarcza
hamująca (6). Tarcza (6, 8) współdziałają z gniazdem
sprzęgła (2) za pośrednictwem dźwigienek napędzających (5) i hamujących (4).
(4 zastrzeżenia)
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F16H

P. 242824

Przekładnia zębata o uzębieniu zewnętrznym
i sposób obróbki zarysu zęba koła zębatego

29.06.1983

Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego Elek
trownia Jaworzno III, Jaworzno, Polska (Władysław
Matlak, Zbigniew Sapiński, Jan Kurp, Janusz Chwalba, Stanisław Gębala, Franciszek Milko, Edward Kossakowski).
Bezstopniowa przekładnia cięgnowa
Celem wynalazku jest uniknięcie występowania
wysokiej temperatury w układzie docisku tarczy przesuwnej stożkowego koła czynnego i wyeliminowanie
zmieniającej się strzałki ugięcia sprężyny tarczy przesuwnej stożkowego koła biernego.
Przekładnia charakteryzuje się tym, że tuleja (17),
jarzmo (18), cięgno-pierścień pośredniczący (21) są
chłodzone powietrzem za pomocą stożkowej tarczy
stałej (22). Natomiast w komorze stożkowej tarczy
przesuwnej (28), ograniczonej z jednej strony przez
pokrywę (30), a ze strony przeciwnej przez wkładkę
tarczową (32) śrubami regulacyjnymi (31), znajduje
się sprężyna śrubowa (29).
(3 zastrzeżenia)
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Wynalazek ma na celu zmniejszenie nacisków powierzchniowych przy przenoszeniu mocy, zmniejszenie strat przekazywanej energii, podwyższenie sprawności przekładni oraz zmniejszenie gabarytów przekładni.
Przekładnia zębata ma koło zębate (1), którego zarys (2) zęba (3) ma kształt ewolwenty o ujemnej krzywiźnie i zazębia się z zębnikiem (4), którego zarys
(5) zęba (6) jest zarysem ewolwenty normalnej o dodatniej krzywiźnie.
Sposób obróbki zarysu zęba koła zębatego polega
na tym, że dokonuje się go zębatką (7), której zęby
(8) mają zarys ewolwenty o krzywiźnie dodatniej odwiniętej ze średnicy (DbN) koła zasadniczego, większego od średnicy (Dbi) zasadniczej zębnika (4).
(2 zastrzeżenia)

F16J

P.242697

24.06.1983

Fabryka Urządzeń Okrętowych „Techmet", Pruszcz
Gdański, Polska (Bolesław Józef Markowski, Ryszard
Świtała, Zbigniew Więckowski, Krzysztof Górka,
Zbigniew Drążek).
Autoklaw poziomy,
zwłaszcza do sterylizacji konserw żywnościowych
lub środków farmaceutycznych

F16H
B23F

P.246363 T

20.02.1984

Celem wynalazku jest zmniejszenie zużycia ciepła
i wody pitnej, wyeliminowanie niebezpieczeństwa za
każenia wtórnego konserw w procesie ich chłodzenia
oraz wyeliminowanie zanieczyszczenia wody chłodzą
cej resztkami produktów i innych zanieczyszczeń.
Autoklaw, składający się z poziomego walczaka (1)
zamykanego pokrywą (2), z wymiennika (5) ciepła
i pompy (6) cyxkulacyjnej oraz ze zbiornika (3) dol
nego i zbiornika (4) natryskowego górnego, według
wynalazku charakteryzuje się tym, że między wy
miennikiem (5) ciepła usytuowanym na drodze prze
pływu wody cyrkulacyjnej a zbiornikiem (4) natrys
kowym, znajduje się mieszalnik (7) podgrzanej wody
z parą grzejną, korzystnie w postaci injektora. Na
wysokości górnej krawędzi zbiornika (3) dolnego usy
tuowany jest przelew (10) wody, na którym zamonto
wany jest zawór (9) odwadniający wraz z sygnaliza
torem (12) poziomu.
(3 zastrzeżenia)

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Rze
szów, Polska (Jan Buczek, Witosław Buczek, Zbig
niew Złamaniec).

F16K

P.242628

20.06.1983

Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego, Koszalin,
Polska (Jan Siemierz, Marek Dziwior).
Siłownik elektromagnetyczny
Celem wynalazku jest wyeliminowanie oporów tar
cia od promieniowych sił magnetycznych oraz od
uszczelnienia.
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Siłownik elektromagnetyczny jest przeznaczony do
zacisku drenu z pneumatycznym lub hydraulicznym
czynnikiem roboczym.
Siłownik ma dwuczęściowy rdzeń, którego rucho
ma część (3) jest osadzona na obrotowym wałku (6),
zaopatrzonym na końcach w sprężynę (10) i w ramię
robocze (11). Powierzchnia styku obu części (3, 4)
rdzenia ma kształt powierzchni śrubowej. Rdzeń jest
osadzony w cewce (2) obudowanej płaszczem <1). Dren
(12) jest zaciskany końcówką ramienia roboczego (11)
przy pomocy siły wywieranej przez sprężynę (10).
(1 zastrzeżenie)
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zakończone widełkami (7) zazębiającymi się ze ścięciami na górnej części suwaka (4). Ponadto zawór ma
wkręcony na gwint w suwak (4) wkręt regulacyjny
(19) z płetwą (11), unieruchomioną przed obrotem w
rowkach tulei (12).
(1 zastrzeżenie)
FltK

P.242689

23.06.1983

Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki Siłowej „PZL-Hydral", Wrocław, Polska (Zbigniew Jaśkiewicz).
Zawór przelewowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowani
konstrukcji zaworu nie wymagającej wymontowywania jej z wyrobu w przypadku konieczności dokonania zmiany nastawy ciśnienia otwarcia zaworu.
Zawór przelewowy dwustopniowy, ograniczającyciśnienie w układzie hydraulicznym lub jego gałęzi,
ma w wybraniu (4) o kształcie nożowym ruchomego
gniazda (6) zaworu pilota (8) umieszczoną płetwę (3),
będącą zakończeniem regulacyjnego wkręta (2). Suwak (9) zaworu przelewowego jest zabezpieczony
przed obrotem blokującym wkrętem (12).
(1 zastrzeżenie)

F16K

P. 242688

23.06.1983

Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki Siłowej „PZL-Hydral", Wrocław, Polska (Zdzisław Adamczyk, Roman Batog, Lesław Dąbek, Jerzy Dziemidowicz Aleksander Hager, Marian Kuchta, Marian Kowalski, Jadwiga Mikuć, Antoni Sołoduszkiewicz, Witold Imiołczyk).
Zawór przelewowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji zaworu nie wymagającej wymontowywania jej z wyrobu przy konieczności zmiany nastawy
ciśnienia otwarcia zaworu.
Zawór przelewowy dwustopniowy, ograniczający
ciśnienie w układzie hydraulicznym lub jego gałęzi,
według wynalazku wyposażony jest w pokrętło (2),
Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, Lünen, Republika Federalna Niemiec.
Urządzenie zaworowe, odcinające
do hydraulicznych układów wysokociśnieniowych,
zwłaszcza hydraulicznych układów obudowy
w pracach górniczych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostej, pewnej w działaniu także przy nieszczelnościach układu, konstrukcji urządzenia zaworowego,
łatwej w montażu.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że przestrzeń
(27) po stronie dopływu zaworu odcinającego (17) jest
przyłączona do kanału (31) odciążającego i kontrolującego przeciek, prowadzącego na zewnątrz, który
jest tak sterowany zaworem pomocniczym (33, 35)
sprzęgniętym z członem sterującym (30), że kanał (31)
przy zamkniętym zaworze odcinającym (17) jest
otwarty, a przy otwartym zaworze jest zamknięty.
Przy nieszczelnościach zaworu odcinającego (17) ciecz
przeciekowa może przez kanał (31) odpływać na zewnątrz, co wskazuje na zakłócenia w pracy zaworu
odcinającego (17).
(11 zastrzeżeń)
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wymagającej stosowania osłon termicznych między
komorami lampy i osłon układu zasilającego.
Oprawa według wynalazku ma korpus (1) w kształcie wanny, na przedłużeniu którego wykonany jest
nadlew (la), w którym mocowana jest oprawka (2)
lampy. Układ zasilający, na który składa się statecznik (3) i kondensator (5), umieszczony jest obok źródła światła, dzięki czemu nie jest narażony na nadmierne nagrzewanie się. Po przeciwnej stronie nadlewu (la) korpus (1) zakończony jest ścianką (lb) odchyloną pod kątem 0-30° od pionu, służącą do bocznego zamocowania oprawy do ściany budynku. Oprawa jest również przystosowana do zamocowania do
sufitu, przy pomocy wieszaka (17).
(3 zastrzeżenia)

F21S
F21V

P.242469

11.06.1983

Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy „POŁAM". Warszawa, Polska (Zbigniew Turlej, Jacek
Gancarczyk).
Raster oprawy oświetleniowej
i sposób jego wykonania
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
rastra o prostej i lekkiej konstrukcji.
Raster przepuszczający promieniowanie świetlne
przez zespół równoległych szczelin jest wykonany
z napiętej na szkielefcie (1) tkaniny lub folii. Szczeliny (3) są utworzone przez równoległe zakładki (4),
z których każda jest połączona co najmniej w dwóch
punktach (5).
Sposób wykonania rastra oprawy oświetleniowej
polega na tym, że tkaninę lub folię w środkowej
części nacina się równolegle. Utworzone paski składa
się wzdłuż i złożone części łączy się w co najmniej
dwóch punktach (5), korzystnie za pomocą szycia.
(3 zastrzeżenia)

F21V

P. 242456

F22B

P. 242762

28.06.1983

Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina, Kraków,
Polska (Tadeusz Sztaba, Adam Balicki, Andrzej Da
vid, Jerzy Litwin, Józef Papiż).
Układ do wykorzystania odsolin kotłowych
wraz z zawartą w nich energią
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystania
odsolin kotłowych wraz z zawartą w nich energią
w postaci ciepła i ciśnienia dla celów grzewczych w
sieci centralnego ogrzewania.

09.06.1983

Zakłady Metalowe „PREDOM-MESKO", Skarżysko
Kamienna, Polska (Jan' Audycki, Czesław Kaczmarski).
Oprawa do lamp rtęciowych
dla gospodarstw i przemysłu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji oprawy o minimalnej ilości części, nie

Układ według wynalazku ma wymiennik ciepła (9)
połączony dwuwejściowo ze strumienicą (10), w której uprzednio schłodzone odsoliny kotłowe używane
są jako czynnik roboczy, przy czym strumienicą (10)
współpracuje w układzie posobno-równoległym z pompami (7) i/lub (13), a parametry wody zasilającej nawejściu do rurociągu (4) regulowane są zaworami regulacyjnymi (14 i 15).
(1 zastrzeżenie)
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F22D

P.247444

27.04.1984

Pierwszeństwo: 29.04.1983 - Szwajcaria (nr 2308/83-9)
BBC Aktiengesellschaft, Brown, Boveri&Cie., Baden, Szwajcaria.
Podgrzewacz wody zasilającej
Celem wynalazku jest wyeliminowanie uszkodzeń
erozyjno-korozyjnyoh rur kondensacyjnych podgrzewacza.
W podgrzewaczu wody zasilającej poziomego rodzaju budowy z integrowanym wymiennikiem ciepła,
odprowadzającym ciepło przegrzania, ostatnia komorakierująca
wymiennika ciepła jest zaopatrzona w
boczne otwory wylotowe (13) dla pary. Dzięki temu
wychłodzona para dociera do streiy kondensacji nie
bezpośrednio do wodnego przekroju poprzecznego
wiązki rur (1) lecz do wolnej przestrzeni wokół
wiązki kondensacyjnej (2), która może być zasilana
od zewnątrz do wewnątrz z minimalną prędkością
przepływu.
(4 zastrzeżenia)

Palnik charakteryzuje się tym, że na wylocie dyszy (1) ma zainstalowaną przystawkę rozbryzgową,
która stanowi jej przedłużenie. Przystawka rozbryzgowa może być wykonana jako walcowa-otwarta lub
walcowa-zamknięta. Przystawka walcowa-otwarta (2)
może mieć zainstalowaną na swym wylocie stożkową
przesłonę (3).
(7 zastrzeżeń)

F23D

P.242756

28.06.1983

Stanisław Pokrzyk, Gliwice, Stanisław Ostojski,
Częstochowa, Adam Kukuryk, Stanisław Makieła, Zawiercie, Polska (Stanisław Pokrzyk, Stanisław Ostojski, Adam Kukuryk, Stanisław Makieła).
Palnik olejowo-gazowy
do opalania pieców hutniczych
Celem wynalazku jest zwiększenie stopnia rozbicia,
a następnie zmieszania strugi olejowej ze strugą gazową w palniku olejowo-gazowym.

P. 2428*6

01.07.1983

Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn
i Urządzeń Hutniczych „Hutmaszprojekt-Hapeko", Katowice, Polska (Jerzy Służałek, Jan Stanoszek).
Sposób wykrywania płomienia
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
taniego i niezawodnego sposobu kontroli obecności
płomienia palnika.
Sposób wykrywania płomienia polega na zasilaniu
elektrody (3) umieszczonej w płomieniu (2) palnika
(1) prądem przemiennym poprzez włączony w obwódelektrody (3) elektryczny kondensator (5) okresowo
rozładowywany.
(1 zastrzeżenie)

F24D
F23D
F27B

Nr 1 (289) 1985

P.242470

11.06.1983

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej „Instal", Warszawa, Polska (Kazimierz
Ryłko, Tadeusz Czapla, Jerzy Barbasz).
Sposób regulacji pracy kotłów wodnych
centralnego ogrzewania opalanych gazem
oraz zawór elektromagnetyczny
do stosowania tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie regulacji pracy
kotłów wodnych centralnego ogrzewania opalanych
gazem, w zależności od temperatury pomieszczeń
ogrzewanych.
Sposób polega na tym, że obwód regulacyjny kotła,
zwłaszcza w zawór regulacyjny membranowy (9),
wprowadza się zawór elekromagnetyczny (7) o bardzo małym przepływie, który poprzez termostat (8)
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F24D

1.02.1PP

P.24M2S T

Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole, Polska (Tomasz
Dziadek, Aleksander Switoński).
Kocioł wodny centralnego ogrzewania

zamontowany w ogrzewanym pomieszczeniu utrzymu
je w nim żądaną temperaturę.
Zawór elektromagnetyczny (7) składa się z tulei
prowadzącej (1) stanowiącej równocześnie rdzeń zaworu i mającej końcówkę do połączenia z zaworem
regulacyjnym membranowym, ze zwory magnetycznej ' (2) zamykającej. przepływ gazu, uszczelki (3) osadzonej na zworze (2), cewki elektromagnetycznej (4)
w obudowie (5) i złączki (6) stanowiącej siedzenie
zaworu oraz końcówkę do połączenia z rurką impulsową (14).
(2 zastrzeżenia)
F24D
GG5D

P. 242791

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji kotła centralnego ogrzewania o zwiększonej wydajności cieplnej.
Kocioł według wynalazku zaopatrzony jest w dodatkowe kanały spalinowe (1), zwiększające powierzchnię napływu ciepła ze spalin do wody układu grzewczego.
Kocioł ma również kanał rozruchowy (2) z ukośną
klapą (3) o poziomej osi obrotu, domykaną samoczynnie siłą ciężkości od ciężaru własnego i otwieranej za
pomocą cięgna (4) i uchwytu ręcznego (5).
(? istrzeżenie)

30.06.1983

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Po
stępu Technicznego i Organizacyjnego „POSTEOR",
Wrocław, Polska (Andrzej Sadowski).
Układ stabilizacji temperatury cieplej wody
użytkowej w węźle cieplnym i stabilizator
temperatury wody użytkowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie stabilizacji temperatury ciepłej wody użytkowej w granicach ±3° w
stosunku do nastawionej na termoregulatorze.
Układ składający się ż przepływowego wymienni
ka ciepła i urządzenia termoregulacyjnego, zawiera
dodatkowo stabilizator temperatury (1) włączony w
szereg pomiędzy wymiennik ciepła (2), a instalację
odbiorczą (3) ciepłej wody użytkowej. Stabilizator
temperatury (1) ma zainstalowany czujnik termoregulatora (6), który jest połączony z zaworem termoregulatora (4) bezpośredniego działania, którym steruje. Zawór termoregulatora (4) jest włączony do sieci cieplnej w przewód (5) doprowadzający gorącą wodę do węzła.
Stabilizator temperatury według wynalazku stanowizbiornik walcowy wyposażony w króćce dopływowy
(11) i odpływowy (12) oraz w czujniki termoregulatorów (6).
(4 zastrzeżenia)

F24J

P. 242237

27.05.1983

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej „Instal", Warszawa, Polska (Jan Nowicki, Andrzej Chmielowski, Wiesław Maciążek, Wojciech Zawiślak).
Wymiennik ciepła, zwłaszcza płyta absorbująca
kolektora słonecznego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
wymiennika ciepła, którego konstrukcja zapewniałaby równomierne rozprowadzenie czynnika grzejnego
w obszarze płyty.
Wymiennik ciepła zawierający kanały rozprowadzające i łączące oraz króćce zasilający i powrotny,
charakteryzuje się tym, że kanały rozprowadzające
(3) mają zmienny przekrój poprzeczny, największy
przy króćcach, a najmniejszy przy zewnętrznych kanałach łączących (4). Króćce zasilający i powrotny
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usytuowane są między osiami podłużnymi płyty (5)
wymiennika i zewnętrznego kanału łączącego (4) po
przeciwległych stronach płyty i osi wzdłużnej płyty
(3) oraz między osiami dwu kolejnych kanałów łączących (4).
(1 zastrzeżenie)

F2?D

Nr 1 (289) 1M5
P. MCMI

20.06.1981

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Przemysłowego „BISTYP", Warszawa, Polska
(Jan Filipecki, Zbigniew Kłos, Jerzy Miatkas).
Uszczelnienie drzwi chłodniczych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
trwałej konstrukcji uszczelnienia zapewniającej dobrą
szczelność drzwi.
Uszczelnienie drzwi chłodniczych składa się z gumy płaskiej <1) z przekładką, w kształcie wielokrotnej fałdy, profilu okalającego (2), listwy dociskowej
(3), służącej do profilowania gumy płaskiej <1), listwy
zamykającej <4) oraz wkrętów utwierdzających (5).
(1 zastrzeżenie)

F25D

P.242600

29.06.1983

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budow
nictwa Przemysłowego „BISTYP", Warszawa. Polska
(Jan Filipecki, Zbigniew Kłos, Jerzy Miałkas).

F28D

P.242834

30.0C.1Ä82

Mechanizm jezdno-dociskawy do zamykania
i otwierania drzwi chłodniczych

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Polska
(Zdzisław Kowalewski, Piotr Grzesiak, Alicja Pawlak).

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji
mechanizmu zapewniającej dobrą szczelność, małe
opory przy przemieszczaniu drzwi oraz oddzielenie ruchu jezdnego od ruchu dociskowego.

Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła

Mechanizm jezdmo-dociskowy ma korpus <1) z tuleją osadczą (2), z osadzonym na niej elementem
krzywkowym (3). Na osi (11) mechanizmu jest osadzone koło jezdne (4), pierścień oporowy (5) i sprężyna
(6). Ponadto mechanizm ma tuleję przesuwną (7), element krzywkowy (9) i dźwignię pomocniczą (10), również nawleczone na oś mechanizmu (11). Dwa elementy krzywkowe (3 i 9) ukształtowane są w formie identycznych linii śrubowych, przy czym w krańcowych
położeniach równowagi stałej, kąt linii śrubowej jest
zbliżony do 0°.
(2 zastrzeżenia)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji plaszczowo-rurowego wymiennika ciepła o małych gabarytach i zwiększonej wydajności wymiany ciepła,
stosowanego zwłaszcza w wytwórniach kwasu siarkowego.
Według wynalazku na wszystkie rury -(1) płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła, mocowane w dnach
sitowych (2), między górną płaszczyzną dolnego wlotu (3) a dolną płaszczyzną górnego wylotu (4), po ich
stronie zewnętrznej nakłada się oplot (5) z drutu lub
płaskownika w formie spiralnej mocując go do rur
punktowo.
<i zastrzeżenie)
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Dział G
FIZYKA
G01H

P. 246387 T

23.02.1984

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Gen. A. Zawadzkiego, Opole, Polska (Jerzy Skubis, Jan Zalewski).

Wskaźnikiem zrównoważenia mostka (8) jest minimum
natężenia dźwięku w słuchawce (10). Wielkość mierzonej temperatury odczytuje się na odpowiednio
wyskalowanej podziałce.
(4 zastrzeżenia)

Układ do pomiaru intensywności wyładowań
niezupełnych metodą akustyczną
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji układu do pomiaru intensywności wyładowań niezupełnych metodą akustyczną w izolacji różnych urządzeń wysokiego napięcia.
Układ składa sie. z następujących elementów: przetwornika piezoelektrycznego (1), wzmacniacza (2),
dyskryminatora amplitudy (3) i przelicznika impulsów
(4). Wymienione elementy połączone są szeregowo.
(1 zastrzeżenie)

GolK
G08B

F.242433

07.06.198

Kopalnia Węgla Kamiennego „Czerwone Zagłębie",
Sosnowiec, Polska (Janusz Strzemiński).
Sposób wczesnego wykrywania pożarów
endogenicznych powstających w złożach surowców
mineralnych zwłaszcza węgla
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu pozwalającego na bardzo wczesne wykrycie
zagrożenia pożarowego tj. w fazie utleniania się minerału w złożu powodującego podnoszenie się temperatury powyżej pierwotnej temperatury skał.
Sposób według wynalazku polega na okresowych
pomiarach temperatur w wytypowanych wyrobiskach
za pomocą przyrządu do zdalnego bezstykowego pomiaru temperatury wykorzystującego zjawisko promieniowania podczerwonego, przy czym temperatura
w tych wyrobiskach określana może być powierzchniowo lub wgłębnie w caliźnie złoża. (2 zastrzeżenia)

G01K

P.242440

09.06.1983

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa, Polaka (Stanisław Toreckii, Jóaef Sochacki, Włodzimierz Sobczak).
Sposób pomiaru oraz urządzenie do pomiaru
temperatury
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pomiaru temperatury średniej, zwłaszcza materiałów aLarmásitych i
środków gazowych w zakresie 223 K-323 K z dokładnością ± 1 K" w czasie 60 s.
Sposób według wynalazku polega na tym, że wymusza się przepływ gazu znajdującego się w przestrzeni pomiarowej kanałem (1) sondy (2) wzdłuż
przetwornika rezystancyjnego (3).
W układzie według wynalazku zmiana temperatury przetwornika (3) umieszczonego w jednej z gałęzi
mostka pomiarowego (8), zasilanego z generatora fali
prostokątnej (7), wywołuje sygnał wyjściowy, proporcjonalny do średniej temperatury przestrzeni pomiarowej. Sygnał wyjściowy z mostka (8) podawany jest
na wejście wzmacniacza rócżmciowego (9), a nasltejpnie na słuchawkowy sygnalizator akustyczny (10).

G01L
G01P

P. 242515

13.06.1983

Politechnika Częstochowska, Częstochowa,
(Zygmunt Riernacki, Leszek Kiełtyka).

Polska

Układ pomiarowy momentu skręcającego,
mocy i prędkości obrotowej wału
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu zapewniającego jednoczesny pomiar momentu
skręcającego, mocy i prędkości obrotowej wału.
Układ zawiera dwa pierścienie niemetalowe zaopatrzone w zwory z materiału ferromagnetycznego, przy
czym sprzężone z czujnikami magnetycznymi pderśoienie tworzą przetwoainiki (3, 4) magnetoindukcyjne.
Każdy z przetworników (3, 4) połączony jest z wej
ściem dyskryminatora progowego (5, 6). Wyjście jednego z dyskryminaitorów (5) progowych połączone jest
z wejściem uniwibratora (7), którego wyjście połączone jest z wejściem wzmacniacza (8) napięciowego,
którego wyjście połączone jest z wejściem filtra (9) dolnoprzeipusitowelgo, a jego wyjście połączone jest a. wejjiśctiean wzmacniacza (10) napiecáQwego, którego wyjście połączone jest z wejściem miernika. <11) napięcia stałego. Wyjście
filtra (9) połączone jest z wejściem przetwornika (12)
analogowo-cyfrowego, którego wyjście połączone jest
z wejściem miernika <13) cyfrowego, a oprócz tego
wyjście dyskryminatora (5) progowego połączone jest
z jednym z wejść przerzutnika (14) bistaibilnego oraz
z jednym z wejść układu (15) przetwarzania kolejności mapięciowych przebiegów zmiennych ma dwuwartościowy sygnał cyfrowy. Wyjście drugiego dys
kryminatora (6) połączone jest z drugim wejściem
przerzutnika (14) bistaibilnego oraz z drugim wejáciem
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układu (15), którego wyjście połączone jest z cewką
sterującą przekaźnika (16), którego styki czynne włączone są między wyjścia przerzutnika (14), a wejście
wzmacniacza (17) napięciowego, którego wyjście połączone jest z wejściem układu (18) całkującego.
Wyjście układu (18) połączone jest z wejściem odwracającym drugiego filtra (19) dolnoprzepustowego,
którego wejście nieodwracające połączone jest z układem (20) poziomu odniesienia napięcia. Wyjście filtra (19) połączone jest z wejściem wzmacniacza (21)
napięciowego, którego wyjście połączone jest z wejściem miernika (22) napięcia stałego. Wyjście filtra
(19) oraz wyjście uniwibratora (7) połączone są z
wejściami układu (23) mnożącego, którego wyjście
połączone jest z wejściem wzmacniacza (24) napięciowego, którego wyjście połączone jest z wejściem
miernika (25) napięcia stałego.
(1 zastrzeżenie)

G01L

P.246345 T

22.02.1984

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Jerzy Hoja,
Antoni Szczypta).
Układ generatora sygnałów odniesienia
i pomiarowego dla aparatury tensometrycznej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
sygnałów odniesienia i pomiarowego z dużą precyzją
ustalenia przesunięć fazowych w zastosowaniu do
aparatury tensometrycznej.

W układzie według wynalazku wyjście generatora
impulsów <1) połączone jest z wejściem dzielnika
_częstotliwości przez cztery (2), na którego wyjściach
występują sygnały odniesienia o przesunięciu fazo-

n

3

wym 0, -, n, - IJ, przy
czym
wyjście
dzielnika
2
2
częstotliwości przez cztery (2) z sygnałem odniesienia o przesunięciu fazowym 0 jest połączone z wejściem filtru dolnoprzepustowego (3), którego wyjście
jest połączone z wejściem analogowego przesuwnika
fazy (4), a jego wyjście z kolei stanowi wyjście układu.
(1 zastrzeżenie)

GflN

P.239294
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materiału w osi prostopadłej lub kątowej do powierzchni badanego materiału w zakresie nie mniejszym
niż 4 długości fali promieniowania mikrofalowego od
położenia wyjściowego.
(5 zastrzeżeń)

GolN

P.242438

09.06.1983

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Ireneusz Dobiech,
Andrzej Ciepliński, Zbigniew Jopek).
Czujnik wylotu pocisku z lufy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
czujnika do bezstykowego oznaczania momentu wylotu pocisku z lufy broni palnej o różnych kalibrach.
Czujnók wyposażony jest wobudowę (O), dwie stalowe
elektrody (E), dzielnik napięcia w postaci rezystorów (R)
i kondensator (C), który wraz z rezystancją wejściową rejestratora (Ro) tworzy układ różniczkujący.
Elektrody (E) są odizolowane od metalowych części
broni i usytuowane symetrycznie oraz prostopadle
do osi przewodu lufy w taki sposób aby znajdowały
się jak najbliżej wylotu lufy (L) i w takiej odległo
ści od osi przewodu lufy, aby między przelatującym
pociskiem, a elektrodami zachowana była szczelina
o wielkości (0,05-0,15) kalibra. Czujnik zasilany jest
napięciem stałym (Uz).
(5 zastrzeżeń)

G01N

P. 242516

13.06.1983

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraików, Polska (Roman Martyna, Józef Hansel,
Jerzy Kwasniewski, Wojciech Świder).
Czujnik

hybrydowy

defektografu

magnetycznego

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
czujnika pozwalającego /na wyznaczanie lokalnych i
długich zmian lin stalowych oraz na eliminację od
działywania na siebie koncentratorów magnetycznych.
Czujnik zawiera dwupierścieniowy koncentrator
magnetyczny (1) z hallotronem (3) i czujnikami indukcyjnymi (4).
(i zastrzeżenie)

01.12.1982

Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektrotechniki i
Automatyki Górniczej „EMAG", Katowice, Polska
(Wiesław Zieliński, Tadeusz Kożuch, Bernard Poloczek, WacłaW Górny, Marian Mainka, Marian Rotko).
Sposób eliminacji efektu fali stojącej w układach
mikrofalowych
Przedmiotem wynalazku jest sposób eliminacji fali
stojącej w układach mikrofalowych, w szczególności
w urządzeniach pomiarowych wykorzystujących od
biciową metodę mikrofalową, w których droga promieniowania mikrofalowego w przestrzeni pomiarowej wynosi niewielką wielokrotność długości fali stosowanego promieniowania mikrofalowego.
Sposób według wynalazku polega na poddawaniu
celowym wymuszonym zmianom wzajemnego położenia elementów promieniujących i odbierających promieniowanie mikrofalowe oraz powierzchni badanego

G0 IN

P. 242585

17.06.1983

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Władysław
Golik, Henryk Ostrykiewicz).
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Urządzenie elektroniczne do wykrywania mikropeknięć
w opakowaniach szklanych
t Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia, którego konstrukcja pozwoliłaby zmniej
szyć pobór mocy, wyeliminować zakłócenia zewnętrzne, oraz zmniejszyć gabaryty urządzenia.
Urządzenie zbudowane jest z kuku jednakowych
torów elementów nadawczo-odbiorczych,
usytuowanych przestrzennie wokół badanego opakowania szklanego (1). Elementem nadawczym w danym torze jest
źródło światła o modulowanym strumieniu, oświetlające przewidywane miejsca występowania mikropęknięć w opakowaniu, przy czym źródła te stanowią
elektroluminescencyjne diody (2), których strumień
jest modulowany elektronicande. EJementy odbiorcze w
danym torze, odbierające promienie świetlne odbite
od mikropęknięć w opakowaniu szklanym (1) stanowią fotodetektory (4), których elektryczne sygnały
z wyjścia wzmacniane są we wzmacniaczach (5). Do
wyjścia każdego wzmacniacza (5) załączony jest cyfrowy filtr (6), przy czym wszystkie filtry (6) są
sprzężone elektrycznie ze sterującym blokiem (3) zasilającym źródła światła wszystkich torów.
(1 zastrzeżenie)

G01N

P.242615
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żek pomiarowy (4) z trzonkiem (5), mającym naciętą podziałkę milimetrową, przy czym w głowicy (6)
osadzony jest na ruchomym wsporniku (17) element
optyczny (16). Ponadto gniazdo głowicy (6) wyposażone jest w noniusz do odczytywania 0,1 części milimetra.
(1 zastrzeżenie)

G01N
A61B

P.242616

21.06.1983

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 238075
Zakład Doświadczalny „Techpan" Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa,
Polska (Andrzej Różycki, Zdzisław Izydórczak).
Wirująca głowica ultradźwiękowa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiego materiału warstwy tłumiącej, który pozwoliłby uzyskać w głowicy ultradźwiękowej całkowite
(tzn. do poziomu tła) wytłumienie impulsów.
Wirująca głowica ultradźwiękowa składająca się z
przetworników ultradźwiękowych, umieszczonych w
równych odstępach na wirującym bębnie znajdującym się w szczelnej obudowie wypełnionej cieczą,
w której to obudowie na części walcowej nie przylegającej do badanego obiektu znajduje się warstwa
materiału tłumiącego impulsy ultradźwiękowe, charakteryzuje się tym, że warstwa ta wykonana jest z
poliuretanu o budowie amorficznej, odznaczającego
się tłumieniem impulsów ultradźwiękowych równym
co najmniej 30 dB/cm oraz mającego wartość iloczy-s
nu p c zawartą w przedziale od 1,2 -10' do 1,75 10
kg/m2s, gdzie p c stanowi
iloczyn gęstości p mate
riału tłumiącego w kg/m3 i prędkości c rozchodaeinia
się impulsów ultradźwiękowych w tymże materiale
w m/s.
Wirująca głowica ultradźwiękowa służy do badania
wewnętrznych organów człowieka.
(1 zastrzeżenie)

21.06.1983

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska
(Czesław Smoliński, Piotr Bulaszewski,
Tadeusz
Gwardys).
Przyrząd do oznaczania konsystencji zaprawWynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
przyrządu do oznaczania konsystencji zapraw, przy
pomocy którego można wykonywać oznaczenia z kilkukrotnie większą dokładnością w porównaniu z dotychczas otrzymywaną na znanym przyrządzie.
Przyrząd ma podstawę (1), do której przymocowana
jest kolumna (2) z osadzoną przesuwnie wzdłuż osi
kolumny (2) głowicą (6), w której osadzony jest sto-

G01N

P.242683

23.06.1983

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Ba
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław,
PołSika (Bogdan Cynáen, Edmund Ożóg, Zbigniew Jaskulski).
Urządzenie przygotowujące w sposób ciągły
próbkę pulpy do analizy
Celem wynalaaku jest usprawnienie procesu oczyszczania próbki pulpy z zanieczyszczeń w postaci miazgi drzewnej, kawałków drewna, szmat, nici, gumyitp.
Urządzenie z korpusem (9) w postaci zbiornika zawiera ustawione pochyło jedno lufo kilka usytuowanych jedno pod drugim sit (1, 4) współpracujących
ze znanym pobieraczem nożowym (3) ze zmiennym
ustawiainiem jego ściam boczînych. Sita (1, 4) są umocowane na przesuwnej prowadnicy (12) złączonej z
wykonującym cykliczne ruchy siłownikiem (6), w kierunku poprzecznym względem umieszczonego w środ-

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

44

kowym obszarze korpusu (9) urządzenia pobieracza
nożowego (3). Nad pobieraczem (3) są usytuowane wyodrębnione od korpusu (9) abiorniki (2, 5), po obu
stronach których są w odległości od osi pobieracza
nożowego (3) równej wielkości przesuwu prowadnicy
(12), zabudowane spryskiwacze (7) sit (1, 4).
(2 zastrzeżenia)

G01N

P.242836
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Układ do pomiaru modułu różnicy dwóch napięć
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
ukałdu o prostej budowie, a przy tym o dużej dokładności i szybkości działania.
Układ do pomiaru modułu różnicy dwóch napięć
stanowią dwa aktywne układy nieliniowe (Al) i (A2)
połączone równolegle w ten sposób, że wejście nieodwracające pierwszego układu (WN1) połączone jest
z wejściem odwracającym drugiego układu (WO2) i
stanowi wejście (Pl) układu, a wejście odwracające
pierwszego układu (WO1) połączone jest z wejściem
nieodwracającym drugiego układu <WN2) i stanowi
wejście (P2) układu. Odpowiadające sobie wyjścia
<W1) i (W2) oraz (Ml) i <M2) obu układów, są połączone ze sobą i stanowią wyjścia (W) i (M) układu.
Układ przeznaczony jest zwłaszcza do współpracy
z urządzeniami wymagającymi napięcia o określonej
polaryzacji.
(3 zastrzeżenia)

30.06.1983

Akademia Góraiczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków, Polska (Marian Golec).
Sposób pomiaru reakcyjności tworzyw grafitowych
oraz retorta do pomiaru reakcyjności tworzyw
grafitowych
Celem wynalazku jest zapewnienie wysokiej precyzji i dokładności pomiaru oraz skrócenia czasu pomiaru.
Sposób pomiaru reakcyjności tworzyw grafitowych
polega na tym, że próbkę odpowiednio przygotowaną,
wprowadza się do retorty, zawieszając ją na osłonie
termoelementu, po czym retortę podłącza się do układu gazowego. Po przepuszczeniu przez układ gazu
i uzyskaniu około 99,5% zawartości C0« w gazie od
lotowym retortę z próbką wprowadza się w strefę
stałej temperatury pieca po czym prowadzi się pomiar przez 2 godziny od momentu osiągnięcia przez
próbkę temperatury 1273 K, przy czym podczas całego pomiaru prowadzi się w sposób ciągły analizę
gazów poreakcyjnych. Po zakończeniu pomiaru prób
kę ponownie mierzy się i waży i na podstawie otrzymanych wyników przeprowadza się odpowiednie obliczenia i interpretację wyników. Retorta reakcyjna
składa się z dwóch współśrodkowych rur. Rura wewnętrzna (1) ma w swej dolnej części otwory (2),
którymi gaz reakcyjny przedostaje się do strefy reakcji. Rura zewnętrzna (3), zwężająca się ku dołowi,
,ma w górnej części dwa otwory: jednym otworem<4) gaz reakcyjny wpływa do wnętrza retorty, a drugim otworem (5) wypływa.
« Wewnątrz retorta ma termoelement (7) w osłonie
(6), kształtem i wymiarami zbliżonej do rury wewnętrznej (1).
(2 zastrzeżenia)

G01R

P.242422

07.06.1983

Białostockie Zakłady Podzespołów Telewizyjnych
,.Unitra-Biazét", Białystok, Polska (Ryszard Borucki,
Franciszek Herud, Wacław Panas, Andrzej Sirko).

G01R

P. 242501

10.06.1983

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Stefan Kamiński).
Scalony detektor fazoczuły
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy scalonego detektora fazoczułego na bazie typowego scalonego detektora stereofonicznego.
Scalony detektor fazoczuły według wynalazku jest
zbudowany w ten sposób, że w scalonym detektorze
stereofonicznym do wyprowadzenia (2) połączonego z
bazą tranzystora (T) w układzie wzmacniacza pilota
(YVZ2) została przyłączona zewnętrzna pojemność (C),
zmieniająca konfigurację pracy tego tranzystora z
układu wspólnego emitera na układ ze wspólną bazą,
co umożliwiło utworzenie na wyprowadzeniu (4), po-

łączonym ze złączem kolektor-emiter tranzystora (T),
dodatkowego wejścia (W 2) dla sygnału demodulującego, niezależnie ód wejścia układu (Wl) dla sygnału
demodulowanego.
(1 zastrzeżenie)
GflR
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P. 242596

17.06.1983

Centrum Techniki Morskiej, Gdańsk, Polska (Ryszard Zając, Krzysztof Dymarkowski).

dwa układy (8, 9) liczące, dwie bramki (10, 11) nadmiarowe, jedną bramkę (12) główną, kalibrowany
dzielnik (13) częstotliwości, układ (14) sterowania licznikiem oraz licznik (15) rewersyjny wraz z wyświetlaczem wyniku pomiaru.
Wynalazek znajduje głównie zastosowanie w siłow
niach prądu stałego, przy formowaniu, ładowaniu
i rozładowaniu akumulatorów.
(2 zastrzeżenia)

Półogniwo do pomiarów parametrów pola prądu
elektrycznego w środowisku elektrolitycznym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
półognawa o zwiększonej powierzchni czynnej kontaktu z elektrolitem.
Półogniwo ma elektrodę (1) znajdującą się wewnątrz porowatej przegrody w kształcie stożkowatej rury jedtnostroainie zasklepionej (4). Ogniwo zbudowane jest jako całkowicie rozbieralne.
(6 zastrzeżeń)

Gtlft

P. 242664

22.06.1983

Zakłady Azotowe „Puławy", Puławy, Polska (Ry
szard Srokosz, Krzysztof Socha).
Cyfrowy miernik wielofunkcyjny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
miernika o szerokim wachlarzu możliwości realizowania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.
Miernik zawierający układ zasilania, przetwornik
przetwarzający sygnał mierzony na sygnał cyfrowy,
układy pomiaru sygnału i jego zobrazowania na polu
odczytowym, charakteryzuje się tym, że czujnik (C)
generujący sygnał wielkości mierzonej połączony jest
z układami elektronicznymi panela sterującego (A)
i wraz z nimi stanowi element wymienny, który łączony jest z panelem odczytowym (B) przy użyciu
złącza wielostykowego (D).
(4 zastrzeżenia)

G01R

P. 242611

20.06.1983

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Romuald Kamáewsk]).
Sposób i układ do pomiaru ładunku elektrycznego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu i układu, pozwalających dokładnie zmierzyć
ilość ładunku elektrycznego, zwłaszcza ładunku dostarczanego do baterii akumulatorów podczas ładowania albo pobieranego z tej baterii podczas rozładowania.
Sposób pomiaru ładunku elektrycznego przez całkowanie względem czasu chwilowych wartości prądu,
płynącego w obwodzie ładowania lub rozładowania baterii akumulatorów, polegający na zliczaniu w dobramej
jednostce czasu impulsów uformowanych w procesie
przetwarzania analogowo-cyfrowego prądu na często
tliwość, charakteryzuje się tym, że zlicza się wybrane impulsy jednego z dwu ciągów, przy czym jeden
ciąg przyporządkowuje się prądowi ładowania akumulatorów, zaś drugi ciąg - prądowi rozładowania.
Zliczane impulsy dodaje się do stanu licznika rewersyjnego w przypadku całkowania prądu ładowania,
natomiast odejmuje się - w przypadku całkowania
prądu rozładowania.
Układ zawiera kalibrowany bocznik (1) pomiarowy,
włączony szeregowo w obwód ładowania/rozładowa
nia baterii, następnie dwa przetworniki (3, 4) analogowo-cyfrowe, z których jeden włączony jest poprzez
układ (2) odwracający polaryzację napięcia wejściowego, a ponadto zawiera dwie wejściowe bramki
(6, 7) logiczne, generator (5) impulsów wzorcowych

G01R

P.242665

22.06.1983

Zakłady Elektromaszynowe „Eda", Poniatowa, Polska (Zbigniew Lech, Zbigniew Korzeński, Jan Jóźwik).
Sposób badania wirników klatkowych silników
indukcyjnych i układ do badania wirników
klatkowych silników indukcyjnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie badania wirników w procesie produkcji silników indukcyjnych
przed końcowym montażem silnika.
Sposób polega na porównaniu impedancji wirnika
badanego i wirnika wzorcowego, umieszczonych w
identycznie uzwojonych sto Janach.
W układzie według wynalazku w stojanie (Sw)
umieszcza się wirnik wzorcowy (Nw), natomiast w
stojanie (Sb) wirnik badany (Nb). Uzwojenia pierwotne (Pw, ř V , Pb, Pb1) stojanów zasila się napięciem przemiennym (U). Indukujące się w cewkach
wtórnych (Ww, Ww1) (Wb, Wb') stojanów napięcie
(E) mierzy się w układzie pomiarowym (Up).
(2 zastrzeżenia)
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Sposób odczytu namiaru w dwukanalowym
amplitudowym namierniku z fazoczułym
układem antenowym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia dokładności wyznaczania namiaru.
Sposób według wynalazku polega na tym, że wyznacza się kąt namiaru przez porównanie odpowiadających sobie maksymalnych amplitud składowych
wzajemnego widma częstotliwościowego lub funkcji
korelacji wzajemnej, które to widma lub funkcje korelacji otrzymuje się z sygnałów kanałowych występujących jednocześnie na wyjściach układów wanoacniająco-odbiorczych (3 i 4).
(1 zastrzeżenie)

G0I S
G01R
G01R

P.246370 T

22.02.1984

Sposób według wynalazku polega na tym, że za pomocą generatora pomiarowego (3) wytwarza się falę

prostokątną, której jeden stan otwiera wejście licznika (6) na czas proporcjonalny do przyrostu mierzonej rezystancji, a drugi określa czas odczytu wyników
pomiaru, przy czym licznik (6) ma pojemność równą
ilości impulsów dostarczonych z generatora (4) do jego
wejścia przy rezystancji mierzonej (1) równej rezystancji wzorcowej (2). Wynalazek może znaleźć zastosowanie w przemyśle elektromaszynowym.
(I zastrzeżenie)

G0I S

P. 242439

09.06.198:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Mirosław Szymański,
Stefan Jackowski).

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Sniadeckich, Bydgoszcz, Polska (Jan Anforowicz, Stefan Stróżecki).
Sposób elektronicznego cyfrowego pomiaru
przyrostów rezystancji w stosunku do dowolnie
zadanej rezystancji wzorcowej

P. 242441

Sposób nadzoru krótkofalowego zakresu
częstotliwości radiowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu nadzoru krótkofalowego zakresu częstotliwości
radiowej, umożliwiającego zwiększenie zadań wykonywanych na jednostkę czasu w ramach nadzoru częstotliwości krótkofalowej.
W sposobie, według wynalazku, do odbiorników radiokomunikacyjnych <Ri - Rn) doprowadza sie. sygnał regulacji wzmocnienia (Srw), a do przetworników
sygnałowych <PSm) doprowadza się sygnały parametrów przetwarzania (Spp), następnie z odbiorników
(Ri - Rn) wyprowadza się sygnały gotowości strojenia odbiornika (Sgo) i z przetworników sygnałowych
(PSm) wyprowadza się sygnały danych decyzyjnych
(Sdd). W mikrokomputerze <M) na podstawie zależności czasowych występowania sygnału gotowości
(Sgo), sygnału końca próbkowania (Skp) oraz sygnału
danych decyzyjnych (Sdd) maksymalizuje się szybkość
pracy układu realizującego sposób, natomiast z pulpitu operatora z monitorem ekranowym (POM) wpro
wadza się zadanie do nadzoru, a wyniki z tego nadzo
ru wyprowadza się na urządzenie rejestrujące (UR).
(1 zastrzeżenie)

09.06.1983

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Andrzej Kołodziejczyk).

G01S

P.247024

02.04.1984

Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profe
sjonalnej „Unitra-Radwar", Warszawskie Zakłady Ra
diowe „Rawar", Warszawa Polska (Bogdan Piasecki).
Układ cyfrowej detekcji sygnałów
radiolokacyjnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu umożliwiającego ocenę rozwartości liniowej
obiektów w azymucie w funkcji odległości.
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W sklad układu wchodzi analizator wizji (1) współ
pracujący za pośrednictwem szyny <3) z 16-bitowym
mikrokomputerem 42).
(1 zastrzeżenie)

G03C

P.242663

47

Urządzenie według wynalazku ma cewkę <1) wykonaną w kształcie litery L, zgodnym z kształtem zwoju
układu wyzwalacza elektromagnetycznego. Końcówki
(4) i (5) cewki (1) są podłączone zgodnie z polaryzacją
wyłącznika szybkiego do układu zasilającego. Podczas
skalowania między zaciskami mocujące wkłada się podkładkę (3) o grubości (d) odpowiadającej grubości wymontowanego zwoju układu wyzwalacza elektromagnetycznego.
(1 zastrzeżenie)

17.06.1983

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych,
Warszawa, Polska (Sławomir Cendrowski, Wiktor
Blinkow, Eugeniusz Najdeker, Jerzy Bihałowicz, Ja
rosław Bednarz).
Sposób nanoszenia warstwy emulsji światłoczułej
na stałe płaskie podłoża i urządzenie
do stosowania tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania prawie
idealnej równomierności grubości emulsji światłoczu
łej na całej płycie.
Sposób nanoszenia emulsji światłoczułej polega na
zanurzaniu z dowolną prędkością płyty-podłoża w roztworze kopiowym znajdującym się w zbiorniku i wy-,
ciąganiu jej z prędkością zmienną malejącą według
podanego wzoru.
Urządzenie do stosowania tego sposobu składa się
ze zbiornika (3) z roztworem kopiowym, ruchomego
ramienia (2) do podnoszenia płyty-podłoża (1), układu
napędowego (8) połączonego ze sterowniczym blokiem
elektronicznym <B) zawierającym przetwornik sygnału <9) położenia płyty (1), zespół formowania sygnału
(7) i wzmacniacz prądu (17).
Wynalazek umożliwia uzyskiwanie równomiernych
warstw światłoczułych na dużych podłożach w szerokim zakresie przedziałów grubości z wykorzysta
niem całej powierzchni pokrywanej. Sposobem tym
mogą być pokrywane podłoża na bardzo precyzyjne
detale.
(3 zastrzeżenia)

G05F

P. 242630

G06C

P. 242131

30.06.1983

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki
i Pomiarów, Wrocław, Polska (Janusz Paterman, Teresa Kramarowska).
Układ klawiatury bezstykowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania
zakłóceń oraz zapewnienia szybkiego pisania na klawiaturze.

20.06.1983

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Polska (Stanisław Kruk, Tadeusz Flesiński, Wojciech
Pacek, Wojciech Boroński).
Urządzenie do skalowania wyłączników
szybkich prądu stałego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia dokładności skalowania wyłączników szybkich prądu stałego.

Przedmiotem wynalazku jest układ klawiatury bezstykowej, mający zastosowanie w komputerowych systemach przetwarzania danych. W układzie według
wynalazku blok pamięci o dostępie swobodnym (4)
poprzez adresowy tor jest połączony z adresowym licznikiem (3), z buforem wprowadzenia adresów (5)
i komparatorem (6), natomiast decyzyjny układ (9)
jest połączony z blokiem pamięci (4), z komparatorem
(6) oraz z buforem wprowadzania adresów (5).
(1 zastrzeżenie)
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25.05.1983

Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki „MERAMAT", Warszawa, Polska (Marek Kazoń, Anna
Kuczmowska, Wojciech Nowosielski, Wojciech Pluta).
Sposób, urzadxenie i układ
do transmisji danych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia szyb
kości transmisji danych z systemu przygotowania
i wstępnego przetwarzania danych SYS PW PD do
monitora MW i odwrotnie.
W skład urządzenia wchodzą: układ pierwszego
centralnego adaptera wyniesionego stanowiska (1AWS
CENT), układ pierwszego modemu (1MOD), linia te
lefoniczna (LT), układ drugiego modemu (2MOD)
i układu adaptera wyniesionego stanowiska (1AWS
WYN). Urządzenie zawiera również lokalne stanowisko operatora (LSO), monitor kontrolny (1MK) i może być wyposażone dodatkowo w układ drugiego centralnego adaptera wyniesionego stanowiska (2AWS
CENT), i związane z nim układy modemów, drugi
układ adaptera wyniesionego stanowiska, drugą linią
telefoniczną i drugi monitor. Układy (SYS PW PD),
(1AWS CENT), (1MOD), (2MOD), (1AWS WYN), (1IKK),
(MW) i <2AWS CENT) są połączone w odpowiedni sposób za pomocą przewodów doprowadzających następujące sygnały: DANE ODBIERANE W KANALE
DOCELOWYM (1), DANE ODBIERANE W KANALE
POMOCNICZYM (2), ODBIORCZA ELEMENTOWA
PODSTAWA CZASU Z MODEMU (3), NADAWCZA
ELEMENTOWA PODSTAWA CZASU Z MODEMU (4),
G0TOWOŚĆ DO NADAWANIA W KANALE DOCELOWYM (5), G0TOWOŚĆ DO NADAWANIA W KANALE POMOCNICZYM (6), G0TOWOŚĆ MODENU
(7), POZIOM SYGNAŁU ODBIERANEG0 W KANALE DOCELOWYM (8), POZIOM SYGNAŁU ODBIERANEG0 W KANALE POMOCNICZYM (9), DANE
NADAWANE W KANALE DOCELOWYM (19), DANE
NADAWANE W KANALE POMOGNICZYM (20), ŻĄDANIE NADAWANIA W KANALE DOCELOWYM
(21), ŻĄDANIE NADAWANIA W KANALE POMOC
NICZYM (22), DANE W KODZIE MANCHESTER DO
MONITORA KONTROLNEG0 (44), PODŁĄCZENIE
AWS DO MONITORA KONTROLNEG0 (45), ODŁĄCZENIE AWS OD MONITORA KONTROLNEG0 (46),
ZAJĘTOSC MONITORA ODBIERANA PRZEZ AWSWYNIESIONY (48), ŻĄDANIE TRANSMISJI/ZEZWOLENIE NA TRANSMISJĘ Z SYSTEMU LUB Z MONITORA (49), DANE WEJŚCIOWE W KODZIE MAN
CHESTER Z SYSTEMU LUB Z MONITORA (50), ZAJĘTOŚC MONITORA KONTROLNEG0 (51), ZAJĘTOŚC MONITORA WYSYŁANA PRZEZ AWS DO
SYSTEMU (56), ZEZWOLENIE NA TRANSMISJĘ
LUB ŻĄDANIE TRANSMISJI NADAWANE DO MONITORA LUB SYSTEMU (57). DANE WYJŚCIOWE
W KODZIE MANCHESTER (58), DOŁĄCZ MODEM
DO LINII (105).
W skład układu adaptera według wynalazku wchodzą: układ odbiorników sygnałów interfejsu modemu
(A), układ nadajników sygnałów interfejsu modemu
(B), układ synchronizacji zegarów modemu z danymi
(C), układ odbiorników sygnałów interfejsu monitor/

/system <D), układ dekodera kodu manchester (E),
układ podłączania monitora kontrolnego (F), układ
przełączania sygnałów interfejsu modemu (G), układ
zegara (H), układ kodera kodu manchester (I), układ
nadajników sygnałów interfejsu monitor/system (J),
układy rejestrów (K, M) układy sterujące (L, N), układ
rejestru adresu wiersza (O), układ licznika adresu kolumn (P), układ wytwarzania sygnału zerowania po
włączeniu zasilania (R), układ decyzyjny drugiego rejestru (S), oraz układ przełączania zegarów, danych
i sygnałćw sterujących (T).
(7 zastrzeżeń)

G06F
G01R

P.242421

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji
Nafty, Kraków, Polska (Jan Martini).

07.06.1933
Rafinerii

Tranzystorowy próbnik stanów logicznych
Przedmiotem wynalazku jest tranzystorowy próbnik
stanów logicznych służący do wizualnego ujawnienia
chwilowej wartości sygnału binarnego, dostosowany
do pracy w trzech wariantach konwencji sygnałów
logicznych. Struktura elektroniczna próbnika według
wynalazku jest symetryczna względem potencjału
środkowego. Mostek diodowy o węzłach (A, Q, B, P)
utworzony jest z czterech gałęzi diod połączonych
szteregowo i dwu złączy baiia-emiter komplementarnych tranzystorów (Ti, T2) połączonych emiterami w
wąźle (Q) o kierunku przewodzenia diod i ałączy
baza-emiter od (A do B).*
Mostek zasilany jest napięciem stałym w węzłach
(A) „ + " i (B) „ - " poprzez rezystory (RA i RB), zaś
węzeł (Q) połączony jest z potencjałem pośrednim (O)
źródła zosilania. Diody i złącza w mostku dobrane są
w ten sposób, że gdy potencjał w wężle (P) przekroczy zadany poziom UH napięcia (Up > UH) to prąd
przepływa w gałęziach (AQ i PB), natomiast gdy potencjał w węźle (P) obniży się poniżej zadanego poziomu UL napięcia (UP < U L ). to prąd przepływa w
gałęziach (AP) i (QB). W stanach pośrednich, gdy
(UL < UP < UH) prąd przepływa w gałęziach (AP
i PB).
(2 zastrzeżenia)
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P.248467

29.06.1984

Zaklad Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO", Gdynia, Polska (Marek Dziedzic, Krzysztof Perycz, Jerzy Wiliński).
Sposób zwiększania prędkości przetwarzania
programów elektronicznej maszyny cyfrowej Odra 1300
na elektronicznej maszynie cyfrowej R-32
z użyciem emulatora
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
metody umożliwiającej czterokrotne przyśpieszenia
działania emulatora do granicy rzędu 40000 operacji/sec.
Sposób zwiększania prędkości przy użyciu emulatora, zawierającego pamięć stałą składającą się z szesnastu pakietów pamięci, mających każdy po 43 rdzenie ferromagnetyczne stałe po stronie montażowej i po
stronie lutowniczej przeciwnej stronie montażowej,
mających każdy matrycę diodową w postaci wyodrębnionego uporządkowanego pola, składającego się z
384 punktów lutowniczych zestawionych w 16 poziomych rzędach numerowanych i 24 pionowych sygnowanych literowo kolumnach, oraz matrycę tranzystorową w postaci innego wyodrębnionego uporządkowanego pola składającego się z 96 punktów lutowniczych
zestawionych w 8 poziomych numerowanych rzędach
i 12 pionowych sygnowanych literowo kolumnach,
charakteryzuje się tym, że w pakietach pierwszym
i piątym trzynaście wybranych punktów lutowniczych
matrycy diodowej łączy się przez przylutowanie trzynastoma różnymi odcinkami przewodu elektrycznego
poprowadzonymi przez wszycie w wybrane rdzenie
magnetyczne (R) tych pakietów z trzynastoma wybranymi punktami lutowniczymi matrycy tranzystorowej, w pakietach drugim, szóstym dziesiątym i czternastym szesnaście wybranych punktów lutowniczych
matrycy diodowej łączy się przez przylutowanie szesnastoma różnymi odcinkami przewodu elektrycznego poprowadzonymi przez wszycie w wybrane rdze
nie magnetyczne (R) tych pakietów z szesnastoma wybranymi punktami lutowniczymi matrycy tranzysto
rowej, a w pakietach dziewiątym i trzynastym dziesięć wybranych punktów lutowniczych makiety diodowej łączy się przez przylutowanie dziesięcioma róż
nymi odcinkami przewodu elektrycznego poprowadzo
nymi przez wszycie w wybrane rdzenie magnetyczne
(R) tych pakietów z dziesięcioma wybranymi punktami lutowniczymi matrycy tranzystorowej.
(9 zastrzeżeń)

G08B
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P.242414

mocowanych do obudowy (3) w niewielkim odstępie
od siebie oraz z wkręta regulacyjnego (8) zamocowanego w obudowie (3), współpracującego swym stożkowym zakończeniem (9) z wygięciem (6), w kształcie części powierzchni bocznej stożka. Pierwsza sprężyna (1) jest prosta i ma na swym wolnym końcu
ciężarek (4). Druga sprężyna (2) ma zagięty, zwężający się koniec (5), którym opiera się o pierwszą
sprężynę (1) w pobliżu jej wolnego końca, zamykając
obwód prądu elektrycznego. Płaskie powierzchnie
sprężyn ustawione są w przybliżeniu pionowo.
(5 zastrzeżeń)

G08B
G01R

P. 242787

29.06.1983

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Po
miarów, Wrocław, Polska (Tadeusz Krawczuk).
Sposób i układ do kontroli
przerwy obwodu obciążenia
Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do
kontroli przerwy obwodu obciążenia, przy pomocy
tyrystorowego łącznika, mające zastosowanie głównie
w automatyce i urządzeniach elektrycznych.
W sposobie według wynalazku tyrystorowy łącznik
(1) oprowadza się do stanu otwartego i do stanu
zamkniętego przy pomocy sterującego układu (5),
przy czym w stanie otwartym prądu płynącego przez
łącznik (1) nie przerywa się zupełnie, lecz zachowuje
się mały prąd upływu, zaś w stanie zamkniętym podaje się na ten łącznik prąd obciążę '~ o wartości
większej od prądu jego podtrzymania .
'«w
przypadku przerwy obwodu obciążenia mimo odawania na łącznik (1) sterującego impulsu (JS) trwającego krótko łącznik ten nie załącza się, podanie
zaś impulsu kontrolnego na łącznik (1) powoduje
przerwę obwodu obciążenia (3).
W układzie według wynalazku równolegle z obwodem obciążenia (3) do tyrystorowego łącznika (1) jest
połączony kontrolny układ (4) zawierający dyskryminator prądu, z kolei zaś układ sterowania (5) jest
połączony z tyrystorowym łącznikiem (1) i z kontrol
nym układem (4).
(2 zastrzeżenia)

08.06.1983

Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne „PLAST
RON", Warszawa, Polska (Tadeusz Banach).
Czujka mechaniczna urządzenia alarmowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
czujki reagującej tylko na drgania karoserii spowodowane przez włamywacza.
Czujka składa się z dwóch płaskich sprężyn (1, 2),
zwr.óconych do siebie płaskimi powierzchniami, za-

GUC

P.242484

09.06.1983

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Polska (Stanisław Łabęcki).
Układ pamięci obrazu monitora graficznego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu, w którym dostęp do pamięci obrazu z magistrali monitora graficznego byłby natychmiastowy
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i który eliminowałby konieczność powielania tych
samych fragmentów obrazu przy jego modyfikacji.
Układ pamięci obrazu monitora graficznego pracującego w oparciu o sposób polegający na sekwencyjnym kreśleniu linii na ekranie lampy obrazowej przez
strumień elektronów o modulowanym natężeniu, ma
trzy pamięci: (RAMl), (RAM2) i (ST). Z magistrali
(MMG) dostępna jest tylko pamięć (RAMl). Pamięć
(RAM2) stanowi właściwą pamięć obrazu. Jeżeli pamięć (RAMl) nie jest adresowana z magistrali (MMG),
wówczas pamięci (RAMl) i (RAM2) pracują synchro
nicznie w ten sposób, że pamięć (RAMl) jest odczytywana, a pamięć (RAM2) realizuje operację odczyt-modyfikacja-zapis. Dzięki " temu zawartość pamięci
(RAM2) jest ciągle uaktualniana. Jeżeli wystąpi operacja zapisu do pamięci (RAMl) z magistrali (MMG),
wówczas adres komórki pamięci do której był wykonywany zapis zostaje zapamiętany w pamięci (ST) typu STOS i z chwilą kiedy strumień elektronów w
lampie obrazowej znajdzie się poza polem kreślone-
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go obrazu, układ sterujący (US) m spowoduje korekcję
komórki o tym samym adresie "w pamięci (RAM2).
Poprzez zastosowanie pamięci (ST) osiąga się szybszą
korekcję obrazu w pamięci (RAM2). (1 zastrzeżenie)

Dział H
ELEKTROTECHNIKA
H01C
H05K

P.242707

27.06.1983

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa. Polska
(Tadeusz Ciborowski, Zbigniew Baczyński, Sławomir
Goldberg, Grażyna Wasiak, Halina Gajewska, Elżbieta Komodzińska, Elżbieta Miltlener, Magdalena Dyżakowska-Liput, Leszek Wierzchucki, Wojciech Sokół,
Janusz Płachecki, Zbigniew Gadomski, Jerzy Siwek,
Marek Świder ski).
Cienkowarstwowy rezystor precyzyjny
i sposób wytwarzania
cienkowarstwowego rezystora precyzyjnego
Rezystor według wynalazku składa się z. ceramicznej płytki podłożowej (1) z nałożoną cienką warstwą
rezystywną (2) o grubości od 2000 do 50 000 razy
mniejszej od grubości płytki (1). Wyprowadzenie (5)
rezystora ma spłaszczenie (6), w którym umieszczona
jest płytka (1). Skrajna część (7) spłaszczenia (6) o
grubości od 500 do 50 000 razy większa od warstwy
(2) nie jest pokryta stopem lutowniczym i dołączona
jest bezpośrednio do tej warstwy.
Sposób według wynalazku polega na tym, że po
naniesieniu na ceramiczną płytkę podłożową cien
kiej warstwy rezystywnej poddaje się ją stabilizacji
polegającej na wstępnym wygrzewaniu w próżni,
bombardowaniu jonami gazowym i końcowym wygrzewaniu w próżni. Stabilizację przeprowadza się
w temperaturze 300-350°C w urządzeniu próżniowym
w jednym cyklu pracy urządzenia.
(2 zastrzeżenia)

Sposób wytwarzania scalonej sieci rezystywnej
z warstwą powierzchniowo-utwardzającą
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
scalonej sieci rezystywnej z warstwą powierzchniowo-utwardzającą, zwłaszcza cienkowarstwowej głowicy termodrukującej.
Sposób wytwarzania scalonej sieci rezystywnej po
lega na pokryciu podłoża metodą próżniową dwuwarstwą rezystywno-przewodzącą, a następnie na
kształtowaniu ścieżek sieci metodą fotolitograficzną.
Sieć rezystywną ipoddaje się drugiej obróbce fotolitograficznej w celu odsłonięcia warstwy przewodzącej w
miejscach, w których należy uformować warstwę powierzchniowo-utwardzającą.
Następnie
odsłonięte
miejsca metalu utlenia się elektrochemicznie. Jako
warstwę przewodzącą stosuje się warstwę glinu. Proces utleniania glinu prowadzi się przy stałej gęstości
prądu i przy stałym napięciu do czasu całkowitego
utlenienia glinu. Natomiast warstwę rezystywną utlenia się przy stałym prądzie i wzrastającym napięciu.
(4 zastrzeżenia)

H01F
H04N

P.242646

21.06.1983

Białostockie Zakłady Podzespołów Telewizyjnych
„Unitra-Biazet", Białystok, Polska (Marek Jamiołkowski, Stanisław Masłowski, Bogusław Kibort, Czesław
Janczewski, Janusz Otapowicz).
Transformator odchylania poziomego
z dzielonym prostownikiem

HtlC

P.246397 T

24.02.1984

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Stanisław Osadnik, Tadeusz Berlicki, Edward Morawski,
Eugeniusz Prociow).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
transformatora o konstrukcji zapewniającej łatwy
montaż oraz umożliwiającej kontrolę uzwojeń na
poszczególnych karkasach przed zmontowaniem transformatora.
Transformator odchylania poziomego z dzielonym
prostownikiem, charakteryzuje się tym, że karkas
wewnętrzny (1) ma w części środkowej uzwojenie
pierwotne (2) nawinięte w sekcjach oraz w części
dolnej, w pobliżu szpilek kontaktowych (4), uzwojenie
wtórne niskonapięciowe (3) nawinięte masowo, a w
części górnej element ustalający wzajemne położenie
karkasów (1) i (6), korzystnie zatrzask (5) łączący
karkas wewnętrzny (1) z karkasem zewnętrznym (6),
który zawiera uzwojenie wysokonapięciowe nawinięte
w żłobkach (7) oraz zatrzaski (9).
Diody prostownicze (8) umieszczone są bezpośrednio w zaciskach karkasu (6) lub na kształtce (19)
umieszczonej w zatrzaskach (9) karkasu zewnętrznego <6>.

BIULETYN
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Trasformator służy do dopasowania obwodu cewek
odchylania poziomego, wytwarzania napięć zasilających obwody odbiornika oraz wytworzenia wysokiego napięcia zasilającego obwody kineskopu.
(4 zastrzeżenia)

H01H

P. 242546

51

Układ zabezpieczający nurka-spawacza
przed porażeniem prądem elektrycznym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu zabezpieczającego nurka-spawacza przed porażeniem prądem elektrycznym.
Układ według wynalazku ma na zabezpieczonym
urządzeniu elektrycznym (1) nałożoną warstwę izolacyjną (2) okrytą osłoną przewodzącą (3), połączoną
z jednym biegunem źródła zasilania (4) poprzez obrabianą konstrukcję (5), z którą połączone są również
ekrany elektryczne (6), przewodzące prąd. Drugi biegun źródła zasilania (4) jest połączony z zabezpiecza
nym urządzeniem elektrycznym (1). (1 zastrzeżenie)

14.06.1983

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Stefan Grudziecki, Benedyict Kacprzak).
Wysokonapięciowy bezpiecznik gazowydmuchowy
o samoczynnym otwarciu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
bezpiecznika o stosunkowo dużej znamionowej zdolności wyłączania i krótkich czasach łukowych w całym zakresie prądów wyłączeniowych, przeznaczonego dla sieci napowietrznych średniego napięcia.
Bezpiecznik według wynalazku ma górny wspornik
styku podstawy bezpiecznikowej (19), wykonany z metalowego płaskownika sprężystego w postaci haka z
prostoliniowymi odcinkami zakończeń
wzajemnie
prostopadłymi. Górny wspornik (19) przymocowany
jest jednym końcem do poziomo usytuowanego górnego izolatora wsporczego (17). Na drugim jego nieumocowanym końcu znajduje się styk górny podstawy (18) wraz z zaciskiem przyłączowym górnym (21).
Górny wspornik styku (19) spełnia rolę amortyzatora
i ogranicznika ruchu wkładki bezpiecznikowej.
(3 zastrzeżenia)

H0IR

P.242700

24.06.1983

Przedsiębiorstwo Montażu Elektrycznego „Elektrobudowa", Katowice, Polska (Ryszard Tomaszewski,
Bogdan Grygierzec, Kazimierz Książek).
Zestyk przyłączeniowy
jednodrutowego przewodu elektrycznego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
nowego zestyku przyłączeniowego, umożliwającego
wykonanie odgałęźnych połączeń usytuowanych w do
wolnym miejscu na długości jednodrutowego przewodu elektrycznego oraz na jego końcach.

Zestyk charakteryzuje się tym, że stanowi go nieizolowany odcinek (2) zasilającego jednodrutowego
przewodu (1), ukształtowany na części swej długości
w postaci spłaszczenia (3) mającego co najmniej jeden przelotowy otwór (4), przy czym pr^.ylgowa powierzchnia (P) tego spłaszczenia zaopatrzona jest w
rowkowe wyżłobienia (6).
(1 zastrzeżenie)
H0IR
B23K

P.242622

20.06.1983

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków, Polska (Marian Bal, Jerzy Haduch,
Wojciech Kalczyński, Wacław Klein).

H02J

P.246051 T

02.02.1984

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „BIMOR",
Szczecin, Polska (Henryk Marszałek, Szymon Bobako,
Lech Mamos).
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Układ statycznej kompensacji,
zwłaszcza szybkozmiennej mocy biernej odbiorów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
kompensatora, zwłaszcza szybkozmiennej mocy bier
nej odbiorów, charakteryzującego się minimalną
inercyjnością, zmniejszającego wahania napięcia sieci
wpływającego korzystnie na pracę odbiorów i sieci
elektroenergetycznej.
W układzie według wynalazku dołączone do sieci
elektroenergetycznej ograniczniki amplitudy (1) prądu
(i) i napięcia (U) przetwarzające przebiegi sinosoidalne na prostokątne połączone są z zespołem progowym logicznym (2), wytwarzającym ciąg impulsów
o czasie trwania proporcjonalnym do kąta przesunięcia fazowego, oraz - z zespołem analizującym (I)
czas trwania impulsu i zespołem sterującym (4).
(1 zastrzeżenie)

H02M

P.242517

13.06.1983

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków, Polska (Stanisław Kosiorowski).
Układ przekształtnika impulsowego prądu stałego

H02M

P.242407

08.06.1983

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Sta
nisław Kapka, Henryk Tunia).
Układ do kształtowania prądów
bazy stopnia końcowego sterownika tranzystora mocy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia poprawnej pracy układu w stanach statycznych, jak
również dużej stromości narastania napięcia.
W układzie według wynalazku baza tranzystora
(T4) dołączona jest do źródła (B), zaś kolektor tego
tranzystora połączony jest z dodatnim biegunem
źródła (Ul) poprzez wejście sterujące źródła prądo
wego (J3), którego wyjście połączone jest z bazą tranzystora (T5). Kolektor tego tranzystora połączony jest
z emiterami tranzystorów (T2) i (T6). Baza tranzystora (T5) połączona jest z dodatnim biegunem źródła
(U2) poprzez rezystor (R3) oraz rezystor (R4) z biegunem
ujemnym źródła napięcia zasilania (U3). Baza tranzystora (T2) połączona jest z wyjściem generatora (A),
a kolektor tranzystora <T2) jest połączony poprzez
wejście sterujące źródła prądowego (J2) z dodatnim
biegunem źródła napięcia (Ul), zaś wyjście tego źródła <J2) jest połączone z bazą tranzystora (T3), którego kolektor jest połączony z emiterami tranzy
storów (Tl) i (T4). Ponadto baza tranzystora (T3)
jest połączona poprzez rezystor (Rl) z dodatnim biegunem źródła napięcia (U2), zaś z ujemnym biegunem źródła napięcia (U3) połączona jest poprzez rezystor (R2). Emitery tranzystorów (T3) i (T5) połączone są z biegunem ujemnym źródła napięcia (U3)
poprzez
regulowane źródło prądowe (J6), do którego
v
wejścia sterującego poprzez rezystor (R5) dołączony
jest kondensator (E). Baza tranzystora (T6) połączona jest z wyjściem źródła napięcia odniesienia (B),
zaś kolektor tego tranzystora (T6) połączony jest z
dodatnim biegunem źródła napięcia prądowego (J5),
którego wyjście jest połączone z blokiem zadawania
napięcia (D) oraz z jednym zaciskiem kondensatora
(E), którego drugi wolny zacisk dołączony jest do
ujemnego bieguna źródła napięcia (U3).
( 1 zastrzeżenie)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu
umożliwiającego
zminimalizowanie
strat
energii w obwodzie komutacyjnym bez konieczności
stosowania dodatkowego transformatora lub też dodatkowego tyrystora.
Układ zawiera obwód obciążenia utworzony z:
odbiornika (1), tyrystora głównego (6), diody rozładowującej (7) i cewki (5). Obwód ładowania kondensatora (3) zawiera szeregowo połączone tyrystor pomocniczy (4) i cewkę (5). Natomiast szeregowy obwód rozładowania kondensatora (3) zawiera diodę (9)
i cewkę (8). Równolegle z kondensatorem (3) jest połączony szeregowy obwód zawierający diodę dodatkową (10) i dławik (11).
(1 zastrzeżenie)

H02M

P.246442 T

27.02.1984

Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn
i Urządzeń Hutniczych „HUTMASZPROJEKT-HAPEKO", Katowice, Polska (Stanisław Sroka, Jerzy Siwiński).
Układ ograniczenia przepięć komutacyjnych
w przemienniku częstotliwości z falownikiem
prądowym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu -o prostej konstrukcji, zabezpieczającego przemiennik przed wszelkimi przepięciami wywołanymi
przerywaniem prądu w obwodzie prądu stałego i
zasilającego.
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Układ ograniczenia przepięć według wynalazku ma
dwie diody separujące pierwszą .(10) i drugą (11).
Pier wszą - (10) ma zacisk katodowy połączony z grupą katodową diodowego mostka separującego (4),
która to grupa połączona jest również z jednym zaciskiem kondensatora (6), a zacisk anodowy ma połączony z jednym zaciskiem wejściowego falownika
prądowego (3). Druga dioda separująca (11) ma zacisk anodowy połączony z drugim zaciskiem kondensatora (6) zbierającego energię i z grupą anodową
diodowego mostka separującego (4), a zacisk katodowy ma przyłączony do tego zacisku wyjściowego
przekształtnika o komutacji zewnętrznej (1),- który
jest połączony z dławikiem wygładzającym (2).
(1 zastrzeżenie)
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hamowaniu z dużymi prędkościami początkowymi ha
mowania lub dużymi prądami hamowania silnika sze.
regôwego.
Układ charakteryzuje się tym, że do dwójnika złożonego z szeregowego silnika (S) i szeregowej indukcyjności (Li) dołączone są przez kondensator (C) zaciski zasilające prostownika diodowego (P) w układzie
Graetza, a do zacisków odbiorczych prostownika diodowego (P) dołączona jest sieć zasilająca (SZ). Szeregowo z diodami (Di, D2) prostownika diodowego (P),
przez które płynie prąd rozkładowania kondensatora
(C) włączone są indukcyjności (L2, L3) ograniczające
amplitudę prądu rozładowania kondensatora (C).
(2 zastrzeżenia)

H03B

P. 242822

29.06.1983

Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze, Polsika (Grze
gorz Dowejko, Maciej Miller, Witold Krzesłowski, Ta
deusz Swiderski).
Generator LC

H02P

P. 242258 T

27.05.1983

Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn „ZREMB-MAKRUM", Bydgoszcz, Polska (Stanisław Wenda).
Sposób wytwarzania sygnału prędkosciowego
sprzężenia zwrotnego w elektronicznych regulatorach
prędkości obrotowej silników,
zwłaszcza prądu stałego

Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie opracowania
generatora, w którym obciążenie podłączone do wyjścia wtórnika nie obciążałoby obwodu rezonainsowego
i na wyjściu generatora byłby uzyskiwany sygnał będący odpowiednikiem sygnału na obwodzie rezonansowym.
Generator LC z obwodem sezonansowym pobudzanym tranzystorami pracującymi w układzie kaskody,
charakteryzuje się tym, że obciążenie (3) jest połączone szeregowo z wyjściem wtórnika emiterowego układu kaskody (2). Równolegle do obciążenia (szeregowodo układu kaskody) może być podłączone źródło prądowe (4) kaskody.
(2 zastrzeżenia)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
niezawodnego i taniego sposobu wytwarzania sygnału
prędkosciowego sprzężenia zwrotnego bez używania
prądnicy tachometrycznej.
Sposób wytwarzania sygnału prędkosciowego sprzę
żenia zwrotnego polega na tym, że od sygnału proporcjonalnego do napięcia wirnika odejmuje się sy
gnał proporcjonalny do prądu wirnika tak, że różnica tych sygnałów jest proporcjonalna do prędkości
obrotowej silnika.
Sposób według wynalazku umożliwia stosowanie
go do regulatorów, stabilizatorów, obrotów typowych
silników prądu stałego produkowanych seryjnie.
(1 zastrzeżenie)

H02P

P.246352 T

23.02.1984

Politechnika Krakowska im. Tadeusza KoścLusziki,
Kraków. Polska (Witold Mazgaj).
Układ impulsowego hamowania
szeregowych silników prądu stałego
ze zwrotem energii do sieci zasilającej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia napięcia rotacji silnika szeregowego ponad wartość napięcia sieci zasilającej, które umożliwiałoby zwiększenie ilości nergii oddawanej do sieci zasilającej przy

H03K

P.242504

13.06.1983

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Elek
tronicznej Aparatury Pomiarowej „Eureka", Warsza-
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wa, Polska (Stanisław Polisiak,
wicz, Andrzej Dąbrowski).

Tadeusz Siemieno-

Układ generatora wielkiej częstotliwości
z synchronizowanymi dzielnikami częstotliwości
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu generatora wielkiej częstotliwości z synchronizowanymi dzielnikami częstotliwości, przestrajanego w szerokim zakresie wielkiej częstotliwości.
Układ zbudowany jest z generatora wielkiej częstotliwości (G) i z synchronizowanych dzielników częstotliwości (Dl,.... DN) zbudowanych w oparciu o synchronizowany multiwibrator astabilny. W każdym
z synchronizowanych dzielników częstotliwości (Dl,
.... DN) równoległy człon RC określający częstotliwość
drgań własnych miltiwibratora zbudowany jest z szeregowo połączonego .kondensatora (Cli, C12,.... CNI
lub CN2) i diody pojemnościowej (DPH, DP12, ....
DPN1) lub DPN2) oraz rezystora (Rll, R12
RN1
lub RN8), zaś punkt połączenia kondensatora (Cli,
C12,... CNI lub CN2) i diody - pojemnościowej (DP11,
DP12,.... DPN1 lub DPN2) połączony jest ze ślizgaczem
potencjometru (P). Ślizgacz potencjometru (P) jest
sprzężony mechanicznie z elementem przestrajającym
(L) częstotliwość drgań generatora wielkiej częstotliwości (G).
(1 zastrzeżenie)

H03L
H0SB

P.242505
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licznik impulsów (LI), którego wyjścia są połączone
z programowanymi wejściami nastawnego dzielnika
częstotliwości (NDC). Do wyjścia czujnika synchronizacji (CS) jest dołączony poprzez przycisk synchronizacji (PS) pierwszy przerzutnik (PR1), którego wyjście jest połączone z wejściem blokady (WB) nastawnego dzielnika częstotliwości (NDC) oraz, poprzez drugi przerzutnik (PR2), z komparatorem fazy (KF).
(4 zastrzeżenia)

H04B
GUB

P.241599

Zakłady Radiowe im. M.
Polska (Andrzej Wrzesiński).

22.04.1983

Kasprzaka, Warszawa,

Układ redukcji szumów,
zwłaszcza w magnetofonie kasetowym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie redukcji szumów
w urządzeniach zapisu magnetycznego, a zwłaszcza
w magnetofonach kasetowych.
Układ według wynalazku składa się z układu sumacyjnego (S), którego wyjście stanowi również wyjście układu redukcji szumów, i toru dodatkowego
0 transmitancji zależnej od częstotliwości i poziomu,
zawierającego układ regulacyjny oraz układ wytwarzania sygnału regulacyjnego wyposażony w wzmacniacz korekcyjny (WK) i detektor poziomu (D).
Wyjście wzmacniacza korekcyjnego (WK) połączone jest poprzez antykorektor (AK) z wejściem układu sumacyjnego (S), natomiast układ regulacyjny zawiera tranzystor bipolarny. Układ regulacyjny włączony jest między wyjście układu sumacyjnego (S)
1 wyjście detektora poziomu (D), przy czym do wyjścia detektora (D) dołączana jest poprzez rezystor (R2)
baza wspomnianego tranzystora.
(1 zastrzeżenie)

13.06.1983

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Elektronicznej Aparatury Pomiarowej „Eureka", Warszawa, Polska (Stanisław Polisiak, Tadeusz Siemienowicz, Andrzej Dąbrowski, Jacek Borowy).
Układ przestrajanego generatora
wielkiej częstotliwości
z pętlą synchronizacji fazowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania
w nastawnym dzielniku częstotliwości układu przestrajanego generatora wielkiej częstotliwości z pętlą
synchronizacji fazowej przełączników dekadowych
i ułatwienia obsługi generatora.
Układ zbudowany jest z generatora (G), do wyjścia
którego dołączony jest poprzez pierwszy dzielnik
częstotliwości (DCI) nastawny dzielnik częstotliwości
(NDC), oraz z komparatora fazy (KF) z czujnikiem
synchronizmu (CS), przy czym do jednego wejścia
komparatora fazy (KF) jest dołączone wyjście nastawnego dzielnika częstotliwości (NDC), a do drugiego źródło o częstotliwości wzorcowej (FW). Do
wyjścia pierwszego dzielnika częstotliwości (DCI) jest
dołączony poprzez układy bramkujące (Bl) i (B2)

H04B

P.246113 T

07.02.1984

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Radiofonii Odbiorczej, Dzierżoniów, Polska (Maciej Kmiecik, Antoni
Kolosko, Antoni Klajber).
Układ regulacji progu wyciszania szumów
Przedmiotem wynalazku jest prosty układ regulacji progu wyciszania szumów oraz ewentualnie progu
poziomu czułości zaskoku dekodera przy stereofonicznym odbiorze sygnałów modulowanych częstotliwościowo w zakresie fal ultrakrótkich.
Układ regulacji progu wyciszania szumów zawiera tranzystor (T), którego baza podłączona jest do
źródła sterującego napięcia (Us) w scalonym obwo
dzie (O) przez sterujący rezystor (Rs) oraz poprzez
jedną część i suwak nastawnego rezystora (P). Druga
jego część jest przez dopasowujący rezystor (R) dołączona do masy układu. Do niej jest również dołączony emiter tranzystora (T). Kolektor jego jest
poprzez rezystory podłączony zarówno do źródła zasilającego napięcia (Uz), jak i do końcówki wejścia
bloku wyciszania szumów w scalonym obwodzie (O).
(1 zastrzeżenie)

Nr 1 (289) 1985

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

55

aparacie telefonicznym, w którym nie występowałoby
blokowanie urządzenia przy uziemieniu jednego przewodu abonenckiego przewodu łączącego, przeznaczonego do zastosowania w centralach telefonicznych
dla rozmów abonentów i automatycznego ustawiania
rozmów przy podniesieniu słuchawki przez abonenta.
Urządzenie zawiera blok sterujący (3), blok przyłączeniowy (1) dla napięcia dzwonienia, blok przyłączeniowy (2) dla napięcia zasilającego oraz blok ro
zeznawania (4) stanu pętli abonenta. Pomiędzy wejściem bloku rozeznawania (4) stanu pętli abonenta
i wejściem bloku przyłączeniowego (1) dla napięcia
dzwonienia włączona jest dioda (5).
(1 zastrzeżenie)

H04M

P. 2425*4

17.06.1983

Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych
Problemów Techniki, Warszawa, Polska (Michał Zdano wicz).
Urządzenie elektroniczne
ułatwiające posługiwanie się aparatem telefonicznym
osobom z zaburzeniami mowy
Urządzenie zawiera dwa połączone ze sobą szeregowo oraz z wyjściem wzmacniacza mikrofonowego
(WM) filtry, z których jeden jest filtrem górnoprzepustowym (FGP) tłumiącym szumy otoczenia i drgania pobudzane mechanicznie, przenoszącym sygnał
uyżteczny począwszy od pierwszego formantu, a drugi
jest filtrem dolnoprzepustowym (FDP) kształtującym
dolną część widma w taki sposób, aby miało ono
charakter opadający, przy czym wyjście drugiego
futru połączone jest z aparatem telefonicznym za
pośrednictwem układu dopasowującego (UD).
(1 zastrzeżenie)

H05B

P. 247513

03.05.1984

Pierwszeństwo: 03.05.1983 - Bulgaria (nr 60780)
DSO „RESPROM", Sofia, Bułgaria (Ilija Georgiev
Stoev, Emil Manolov, Boris Mtrtscbev Lasarov).
Urządzenie do doprowadzania napięcia
w aparacie telefonicznym

dzwonienia

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia do doprowadzania napięcia dzwonienia w

30.06.1983

Politechnika Częstochowska, Częstochowa,
(Kwiryn Wojsyk, Andrzej Sankowski).

Polska

Elektroda do zgrzewania oporowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
elektrody umożliwiającej odprowadzenie ciepła z miej
sca nagrzania oraz osłaniającej wykonywaną zgrzeinę
od dostępu gazów atmosferycznych.
Elektroda ma postać walca lub krążka ze stopu
miedzi, przy czym wyposażona jest w pierścień (2),
odizolowany od elektrody, obejmujący swą powierzch
nią strefę wpływu ciepła zgrzeiny. Powierzchnia
pierścienia (2) leży w jednej płaszczyźnie z powierzchnią roboczą elektrody.
(1 zastrzeżenie)

H03B
H04M

P.242833

P. 243166 T

25.07.1983

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Antoni
Kępka, Jan Surpwski).
Układ przewodów rurowych
toru wielkoprądowego pieca łukowego
Wynalazek dotyczy układu przewodów rurowych
toru wielkoprądowego, w którym osiągnięto zmniejszenie do zera reaktáncji i rezystancji niesymetrii,
a tym samym wyeliminowano zjawisko przenoszenia
mocy.
Układ charakteryzuje się tym, że przewody trójfazowego wieloprzewodowego toru prądowego umiesz-
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czone są w kolejnych wierzchołkach sześciokąta foremnego, zaś przewody należące do tych sairfyeh faz
usytuowane są w przeciwległych wierzchołkach tego
sześciokąta.
(1 zastrzeżenie)

H05B

P.246272 T

17.02.1984

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Jan
Moszumański, Ferdynand Pawłowski, Stanisław Grzelak).
Urządzenie

do

wytwarzania

elektrod

rdzeniowych

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie dozowania mie
szanki proszkowej podczas wytwarzania elektrod
rdzeniowych.
W urządzeniu według wynalazku podajnik mieszanki proszkowej w dolnej części ma dwa otwory
(6): wejściowy i wyjściowy dla metalowej taśmy (2)
ukształtowanej w otwarte od góry korytko. Przed
wyjściowym otworem (6) w podajniku umieszczony
jest zgarniacz (8) nadmiaru mieszanki, zawieszony
na ustalonej wysokości .nad dnem korytka metalowej
taśmy (2) prowadzonej przez otwory (6).
Zgarniacz (8) osadzony jest przesuwnie w prowadnicach (11) podajnika oraz zawieszony jest na śrubie
regulacyjnej (10) wyposażonej w pokrętło W oraz podziałkę (12) do precyzyjnego nastawiania.
Podajnik przy górnych krawędziach otworów (6)
wyposażony jest w regulowane przesłony (7) o wywiniętych na zewnątrz obrzeżach prowadzących korytkowo metalowej taśmy (2).
(5 zastrzeżeń)

(2) i dolnej (3). Palnik ten zawiera trzy elektrody (5),
które rozmieszczone w płaszczyźnie prostopadłej do
osi głównej palnika, są przesunięte względem siebie
o kąt 120°. Komora palenia .się łuków (26) jest wykonana w kształcie walca.
(2 zastrzeżenia)

H05K
H01L

P.242413

08.06.1983

Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników,
Fabryka Półprzewodników „Tewa", Warszawa, Polska
(Grzegorz Fihel, Krzysztof Siwkowski, Lesław Babski,
Andrzej Góżdż, Ryszard Malesa, Joanna Przędzalska-Sibilska, Joanna Stawicka, Mieczysław Małkowski,
Stanisław Biskup Janusz Stefański, Ryszard Płatek).
Radiator, zwłaszcza do układów scalonych
Przedmiotem wynalazku jest radiator w postaci
wkładki montowany wewnątrz obudowy elementu
półprzewodnikowego, służący do zmniejszenia oporności cieplnej tego elementu.

H05H

P.242586

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska
Królikowski, Jacek Ratajczak).

17.06.1983
(Czesław

Trójfazowy palnik plazmowo-lukowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
palnika o konstrukcji zapewniającej równomierny
rozikład cząstek gazu oraz zmianę odległości międzyelektrodowej w szerokich granicach.
Trójfazowy palnik plazmowo-łukowy składa się z
korpusu (1) oraz połączonych z nim obudowy górnej

Radiator' ma odpowiednio wykonane naroża (3) zapewniające stałe usytuowanie wewnątrz obudowy (2)
podczas hermetyzacji oraz występy (4) dystansujące
płaszczyznę obudowy (5) i zapewniające dobre odprowadzenie ciepła od jego źródła (6).
Radiator wykonany jest z materiału o wyższej przewodności cieplnej niż obudowa (2) elementu półprzewodnikowego.
(2 zastrzeżenia)

II. WZORY UŻYTKOWE
Dział A
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A01B

W. 72127

Marek Pietruszka,
Pietruszka).

Puszczykowo,

19.03.1984
Polska

(Marek

Glebogryzarka ręczna

cylindryczną boczną ścianę (2a) wchodzącą do wnętrza cylindra ściany (la) podstawy (1) i sięgającą do
jego dna. W dolnej krawędzi cylindrycznej ściany
(2a) wieczka jest wykonane ukośne wycięcie (5) służące do nastawiania żądanej wielkości przepustu dla
nasion w otworze wylotowym (3).
(3 zastrzeżenia)

Przedmiotem wzoru użytkowego jest glebogryzarka
ręczna, zwłaszcza do spulchniania i oczyszczania gle
by między rzędami, upraw ogrodowych i działko
wych.
Glebogryzarka ręczna ma płaskie tarcze zębowe osadizone ma tuleà i poprzez tą tuleję połączone obro
towo z ramą widłową. Dwa wolne końce (4) ramy
widłowej ugięte są pod kątem 90° i wsun^ e każdy
w jeden otwór tulei. Przeciwny koniec (5) ramy
widłowej jest ukształtowany w trójkąt. Wzdłuż ramion tego trójkąta, względem ramion (13) uchwytu
do trzonka, rama widłowa jest nachylona pod nie
wielkim kątem do płaszczyzny gleby. Uchwyt (7) do
trzonka (8) odchylony jest ku górze również pod kątem względem ramion tego uchwytu. Przy obu kątach podstawy trójkąta, ukształtowanego na przeciwnym końcu (5) ramy widłowej, na płaskich występach (9) ramion uchwytu jest osadzony wahliwie, poprzez wycięcie zawieszenia o kształcie motylka, nożowy zgarniak spulchniający. Ma on część roboczą
równoległą do płaszczyzny gleby i zaostrzoną naprzemiennie tak, że od strony zespołu tarcz zębowych
zaostrzenie jest skierowane od gleby ukośnie ku górze, a od strony uchwytu do trzonka zaostrzenie jest
skierowane od góry ukośnie ku glebie.
(3 zastrzeżenia)
m

A01D

W.

72181

23

Przedsiębiorstwo Mechanizacji Państwowych
podarstw Rolnych, Bystrzyca Kłodzka, Polak
szard Hekiert, Stanisław Gubernat).
Mocowanie palca sprężynowego przetrząw
karuzelowego do siana
A01C

W. 72132

19.03.1984

Bogdan Niedbała, Murowana Goślina, Polska (Bog
dan Niedbała).
Przyrząd do ręcznego wysiewu nasion
Przedmiotem wzoru użytkowego, jest przyrząd do
ręcznego wysiewu nasion, mający zastosowanie przy
wysiewie nasion do skrzynek, małych inspektów lub
grządek w ogródkach działkowych.
Przyrząd ma postać pudełka składającego się z podstawy (1) oraz wieczka (2). W cylindrycznej bocznej
ścianie (la) podstawy (1) jest wykonany wysypowy
otwór (3) dla nasion, u wylotu którego jest usytuowa
na rynienka (4) ułatwiająca wysiew. Wieczko (2) ma

Wzór użytkowv rozwiązuje zagadnienia zwiększenia trwałości mocowania.
Istotną cechą mocowania palca według wzoru jest
umieszczenie ucha (3) w gnieździe osadczym płaskim
(2) o kształcie zewnętrznego obrysu ucha (3), wykonanym w końcu ramienia (1) wirnika, przy czym ucho (3) jest płaskie i wystaje nieco ponad obrys zewnętrzny sprężyn walcowych (6) palca (4) i osadzone
w gnieździe przylega zewnętrznym obrysem do krawędzi gniazda (2), a obrysem wewnętrznym - częścią półokrągłą - przylega do śruby dociskowej (T),
nadto do ramienia (1) przytwierdzona jest płytka oporowa (11), obok której ułożony jest ząb wewnętrzny (12) palca (4), lecz w stanie normalnego dociśnięcia złącza śrubowego elementy te nie stykają się
ze sobą.
(1 zastrzeżenie)
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Kołowrotek muchowy

Kołowrotek muchowy ma korbkę (3), jako część
niezależną od szpuli (2). Korbkę stanowi pierścień z
dwoma ramionami. Szpula (2) wyposażona jest w nagwintowane wrzeciono U3) mające rowek klinowy
(14), w który zakładany jest ząb (15) podkładki tarczy sprzęgła (9) pozwalający na ustalenie odpowiedniego docisku korbki (3) zgodnego z wytrzymałością
żyłski.
(1 zastrzeżenie)

A01K
A0ID

W. 72197

26.03.1984

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewire, Polska (Zdzisław Salamon, Zdzisław Cianciara, Paweł Wawrzyńczak, Stanisław Placek).
Maszyna do zbioru owoców jagodowych
Przedmiotem wzoru użytkowego jest maszyna dc
Łbioru owoców jagodowych zaczepiana do standardowego ciągnika rolniczego, zbierająca owoce z połowy
rzędu krzewów.
Rama (1) spoczywa na dwóch kołach (2) oraz opiera się uchem o zaczep ciągnika. Do ramy (1) jest
podwieszony człon (4) za pomocą wieszaków (5), spręiyn (6) i cięgna (7). W członie (4) ułożyskowane są
dwa otrząsacze (11) oraz zamocowane: przenośnik (10),
ruszt (12, 13). Również na ramie (1) są zamocowane:
przenośnik (14), kosz, wentylator oraz układ przeniesienia napędu od wałka przekaźnika mocy ciągnika.
(1 zastrzeżenie)

W. 72193

W. 72223

29.03.1984

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfika
cji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Adam, Bąkowicz,
Adam Marian Chmielowski).
Ścianka przednia klatki
Przedmiotem wzoru użytkowego jest ścianka przednia klatki przeznaczona do hodowli drobnych zwierząt lub drobiu.
Ścianka przednia klatki według wzoru składa się
z ramy (1) z przytwierdzonymi do niej poziomymi
prętami (2). Dolna część ścianki przymocowana jest
do dwustronnej osłony (3), do której przymocowane
są również swym dolnym końcem pręty pionowe (2).
Rozstawa prętów (2) i wysokość osłony (3) dostosowywana jest do fazy rozwoju zwierząt w czasie cyklu hodowlanego, podczas którego przednia ścianka
klatki może być wymieniona bez wyjmowania zwierząt z pozostałej części klatki. Ścianka według wzoru
zapewnia optymalną higienę hodowli zwierząt. Może
być stosowana w stacjonarnej lub kontenerowej hodowli zwierząt w baterii klatek jedno lub wielopoziomowych.
(1 zastrzeżenie)

23.03.1984

cy Enders, Kraków, Polska (Ignacy Enders).

A21B

W. 72138

20.03.1984

Hubert Grabowski, Tczew, Polska (Hubert Grabowski).
Forma do pieczenia w tłuszczu i oleju
Forma ma rdzeń (3) stożkowy, połączony z pierścieniem zewnętrznym (1) za pomocą żeberek (2) o kształcie trapezowym. Pomiędzy sąsiednimi żeberkami (2)
i pierścieniem zewnętrznym (1) jest przestrzeń wolna.
(1 zastrzeżenie)
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W. 72199

28.03.1984

Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa, Polska
(Witold Engwert, Henryk Brett, Edmund Kosiba,
Zdzisław Szulżuk).
Ślimak separatora do oddzielania mięsa od kości
Celem wzoru jest zwiększenie ciśnienia w komorze
wyciskania mięsa znajdującej się w głowicy separatora oraz zapewnienie szybszego usuwania kości na
zewnątrz poprzez otwór wylotowy głowicy.
Ślimak ma część uzwojenia podstawowego (1) o
średnicy zewnętrznej cylindrycznej, a część uzwojenia podstawowego (2) o średnicy zewnętrznej stożkowej, o tworzących zbieżnych w kierunku wylotu.
Zbieżność rdzenia odpowiada zbieżności uzwojenia
podstawowego (1, 2). Zwoje uzwojenia podstawowego
<1) ślimaka o średnicy zewnętrznej cylindrycznej zakończone są przy wlocie zwojem (4) o dużym skoku
na niepełnym obwodzie.
Ostatni zwój (5) uzwojenia podstawowego ślimaka
przy wylocie jest, zgodnie z wzorem użytkowym,
zwojem o małym skoku na niepełnym obwodzie
i m a na końcu wygięcie (6) w kształcie łuku o kierunku skrętu przeciwnym niż kierunek skrętu uzwojenia podstawowego (1, 2).
(1 zastrzeżenie)

A45C

W. 72194

59

nierz (3) obejmujący powierzchnię przekroju mniejszą
od zbiornika (1), wystający z poziomych półek (4),
stanowiących oparcie dla pokrywy (2). Ściany boczne
zbiornika (1) i pokrywy (2) oraz jej czubek (5) imitujący rysik ołówka są pokryte szkliwem. Kołnierz
(3), półki (4) i pobocanica (6) stożka pokrywy (2) są
biskwitem.
(2 zastrzeżen-ia)

A45D

W. 72134

21.03.1984

Piotr Łopuszański, Warszawa, Polska (Piotr Łopu
szański).
Grzebień szczotkowy
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji składanego grzebienia szczotkowego,
którego część grzebieniowa spełniałaby Jednocześnie
funkcję grzebienia i szczotki, zaś rączka przed złożeniem umożliwiałaby rozdzielanie pasm włosów, a po
złożeniu chroniłaby zęby przed uszkodzeniem.

23.03.1984

Anna Kutera, Wrocław, Polsk a (Anna Kutera).
Wolnostojący pojemnik
na przybory do pisania
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie budowy
estetycznego pojemnika, umożliwiającego wygodne
i poręczene korzystanie z różnych przyborów jak
ołówki, kredki, pisaki, pędzelki, zgromadzonych w jednym miejscu, w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem i kurzem.
Pojemnik składa się ze zbiornika (1) i pokrywy (2),
ma kształt sześciobocznego graniastosłupa, imituje
zatemperowany ołówek i jest wykonany z tworzywa
ceramicznego. Zbiornik (1) ma u góry pionowy koł-

Grzebień szczotkowy charakteryzuje się tym, że
składa się z dwóch części: korpusu (1) i rączki (2)
o kształtach zbliżonych do wydłużonych, spłaszczonych stożków, połączonych przy podstawach zawiasem, którego obejma od strony wewnętrznej ma wgłębienia (4) rozmieszczone symetrycznie względem osi
obrotu zawiasu, zaś trzon (5) zawiasu ma na swych
powierzchniach zewnętrznych wypusty (6) o obrysach
zbliżonych do elipsy, odpowiadające wymiarami
wgłębieniom (4) oraz wystające bolce. Korpus (1)
grzebienia od strony wewnętrznej zaopatrzony jest
na około 4/5 swej długości od podstawy w trzy rzędy stożkowych 'zębów grzebieniowych (8), a w 1/5
swej długości w części wierzchołkowej w je
den rząd stożkowych zębów 1 grzebieniowych (SA), z
tym, że zęby grzebieniowe (8 ) w rzędzie środkowym
usytuowane są na wprost luk między zębami (8) rzędów bocznych.
(2 zastrzeżenia)

A47J

W.7222T

30.93.1984

Barbara Budzińska, Warszawa, Polska (Barbara Budzińska).
Wyciskacz soku z warzyw.
w szczególności z czosnku
Wyciskacz stanowi pojemnik (1) z nieruchomą rękojeścią (2) oraz wspornikiem (3), na którym osadzona jest przegubowo ruchoma rękojeść (4), przy czym
na dolnej krawędzi ruchomej rękojeści (4) osadzony
jest wahliwie, na wprost pojemnika, tłoczek (5), natomiast w denku pojemnika są otwory (6).
(1 zastrzeżenie)

A61B
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W. 72178

21.03.1984

mocowana jest ruchoma przesłona (7), tworząca, wraz
z kołową przesłoną (5), tarczą skali (4) i nieruchomą
przesłoną (6) - przestrzeń roboczą miernika. Ponadto miernik wyposażony jest we wskazówkę (13) zamocowaną na końcu osi (3) wyprowadzanym przez tarczę skali (4) przed jej zewnętrzną powierzchnią. Miernik ma spiralną sprężynę zwrotną (8), zamocowaną
końcem wewnętrznym do końca osi (3) wyprowadzonego przez tylną ściankę korpusu (1) na zewnątrz
a zewnętrznym końcem - w rozprężnym pierścieniu
regulacyjnym (12), pasowanym ciasno w gnieździe
korpusu (1), przy czym elementy miernika poza sprężyną (8) są wykonane najkorzystnie z tworzywa
sztucznego. Miernik wyposażony jest w jednokierunkowy hamulec cierny składający się z koła hamulcowego (9) zamocowanego na osi (3) w gnieździe korpusu (1) oraz z rolki hamującej (10), współpracującej z jednej strony z kołem hamulcowym (9), a z drugiej - z boczną ścianką gniazda w korpusie, stanowiącą wycinek walca mimośrodowego w stosunku
osi obrotu koła hamulcowego (9). Miernik wyposażony jest w kasujący przycisk (11), pasowany suwliwie
w otworach na obwiedni korpusu, zaopatrzony w walcową sprężynę zwrotną.
(2 zastrzeżenia)

Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń
Medycznych FARUM, Warszawa, Polska (Eugeniusz
Krupa, Andrzej Michalak).
Zespół napędu do przesuwania
szuflady kaset rentgenowskich,
zwłaszcza w stołach rentgenowskich
zdalnie sterowanych
Celem wzoru jest opracowanie prostej i niezawodnej w działaniu konstrukcji opartej o łatwo dostępne
na rynku krajowym elementy.
Zespół napędowy ma mechanizm blokujący, zbudowany z ruchomego rygla (10), który jest jednocześnie
prowadnikiem dla zwory (13) elektromagnesu (12).
Jeden koniec rygla (10), jednostronnie ścięty, stanowi część blokującą ruch szuflady kaset (1), a drugi
Koniec, przelotowe przechodzący przez prowadnicę
rygla (11), w stanie odwiedzionym uruchamia wyłącznik (9), załączający obwód zasilania silnika napędowego (2).
(1 zastrzeżenie)

A61D
B65D

W. 72185

22.03.1984

Akademia Medyczna, Lublin, Polska (Andrzej Niechaj).
Klatka do usypiania zwierząt
Przedmiotem wzoru użytkowego jest klatka do
usypiania zwierząt, nadająca się szczególnie do zastosowania w zakładach naukowych wykonujących
rutynowe doświadczenia na kotach lub szczurach.
Celem wzoru jest opracowanie prostej konstruk
cji klatki umożliwiającej obserwację poszczególnych
faz narkozy.
Klatka według wzoru użytkowego stanowi pojemnik o kształcie prostopadłościanu, którego ściany boczne (1) oraz pokrywa (2) wykonane są z lekkiego materiału przezroczystego, natomiast dno pojemnika (3)
wykonane jest z laminatu. Pokrywa (2) przymocowana jest do ściany (1) pojemnika przy pomocy zawiasów i zamykana jest klamrowymi uchwytami.

A61B
G01F

W. 72226

30.03.1984

Centralny Ośrodek Techniki Medycznej, Warszawa,
Polska (Witold Katkiewicz, Waldemar Czubacki, Tomasz Poi, Piotr Tonderski).
Miernik szczytowej wartości
przepływu powietrza wydychanego
Celem wzoru jest opracowanie prostej konstrukcji
miernika o małych wymiarach, (niewrażliwej na warunki zewnętrzne, niezależnej od źródeł zasilania, gotowej do pracy w każdej chwili.
Miernik szczytowej wartości przypływu powietrza
wydychanego ma walcowy korpus (1) z ikanałem wlotu powietrza (2). wyposażony w oś (3), na której za-
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W pokrywie (2) znajdują się otwory (6) oraz korki (7) przymocowane luźno do pokrywy, szczelnie
dopasowane do otworów. Pokrywa (2) wyposażona
jest także w uchwyt do przenoszenia klatki.
(1 zastrzeżenie)

A61M

W. 72225

30.031984

Akademia Medyczna, Łódź, Polska (Zdzisław Płachciński).
Osłona do strzykawki lekarskiej
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji osłony zabezpieczającej osoby pobierające
próbki krwi lub inne płyny zawierające substancje
promieniotwórcze przed ich szkodliwym promieniowaniem.
Osłona w postaci tulei (1) z uchwytami (5) i z
dnem (3), w którym jest otwór (2) na igłę strzykawki dodatkowo ma w pobliżu otworu (2) i dna (3)
płaską powierzchnię, a na przeciw niej wziernikowy
otwór, umożliwiający podglądanie zasysanych substancji.
(2 zastrzeżenia)

A61N
A61B

W. 72188

61

pusu (1). Korpus (1) ma nakładkę (5) z wyprofilowanym stożkowo otworem o średnicy mniejszej niż
średnica kuli (3). Gniazdo (4) połączone jest z nagwintowanym otworem, w którym osadzona jest śruba dociskowa (6). Uchwyt elektrod (2) ma sprężynujące zaciski (7).
(3 zastrzeżenia)

A63B

W. 72131

19.03.1984

Zenon Małkowski, Poznań, Polska (Zenon Małkowski).
Przyrząd gimnastyczny
Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji przyrządu umożliwiającej suchą zaprawę wioślarską oraz
inne ćwiczenia gimnastyczne takie, jak: skłony tułowia z pozycji siedzącej do leżącej, podkurczanie
kolan, wyciskanie tułowia rękami do góry itp.
Przyrząd składa się z wózkowego, wioślarskiego
siedzenia (2), toczącego się na dwóch równoległych
końcach (la) rury (1) ugiętej w płaszczyźnie poziomej w kształcie litery „C". Z końcami (la) są teleskopowo połączone dwie wygięte hakowo w płaszczyznach pionowych rury (3), które są wzajemnie
połączone dwiema poprzeczkami (4) i (5). Poprzeczka (4) służy jako podnóżek. Przyrząd jest wyposażony w dwa ekspandery (6) zastępujące wiosła.
(1 zastrzeżenie)

22.03.1984

Akademia Medyczna, Lublin, Polska (Andrzej Niechaj).
Uchwyt do elektrod
*
Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji uchwytu umożliwiającej dokładne ustawienie wielu elektrod
nad polem operacyjnym.
Uchwyt do elektrod jest przeznaczony do stosowania w czasie doświadczeń neurofizjologicznych.
Uchwyt ma korpus (1) do mocowania pręta podtrzymującego oraz uchwyt elektrod (2), zakończony
kulową końcówką (3) osadzoną w gnieździe (4) kor-

A63B

W. 72139

22.03.1984

Zakłady Wytwórcze „Grupa Techniczna - Urania"
Nauczycielska Spółdzielnia Pracy, Warszawa, Polska
(Wojciech Pustoła, Andrzej Krawczyński, Piotr Kowal ówka).
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Przyrząd rehabilitacyjny do ćwiczeń mięśni
i stawów dłoni
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienia opracowania prostej konstrukcji przyrządu rehabilitacyjnego. Przyrząd charakteryzuje się tym, że w górnej części jego ramki (1) są zamocowane bezpośrednio cztery sprężyny naciągowe (2), zaopatrzone w
okrągłe uchwyty (3) dla palców dłoni, natomiast w
dolnej jej części jest zamocowana za pośrednictwem
śruby regulacyjnej (6) sprężyna naciągowa (4) o
większej od poprzednich sile naciągu i z szerszym
uchwytem (5) dla kciuka.
(1 zastrzeżenie)

A63F
A63H

W.72218
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ze ścian bryły (4) w postaci foremnego ośmiościanu z
tym, że wszystkie bryły (3 i 4) są umieszczone
w
rdzeniu (5). Rdzeń (5) stanowi ażurowy szkielet, o
kształcie wielościanu Archimedesa, w postaci sześcio-ośmiościanu, którego ściany tworzą gniazda (6, 7)
dla brył <£. 4). Gniazda (6, 7) ,i powierzchnie brył
(3, 4) z nimi stykające się mają powierzchnie samoprzyczepne.
(4 zastrzeżenia)

30.03.1984

Janusz Ołdak, Warszawa, Polska (Janusz Ołdak).
Układanka logiczno-zręcznościowa
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania układanki logiczno-zręcznościowej z której możliwym jest konstruowanie brył o różnorodnych
Układanka logiczno-zręcznościowa składa się z
sześćdziesięciu czterech klocków sześciennych (1) połączonych ze sobą poprzez nawleczenie na element
sprężysty (l) w ten sposób ażeby tworzyły zamknięty
łańcuch.
d zastrzeżenie)

A63H

W. 72124

Jerzy Wiśniewski, Warszawa, Polska
niewski).

20.03.1984
(Jerzy Wiś-

Łopatka
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej konstrukcji łopatki, która zwiększa jej
.funkcjonaLność i wylłuża okres używalności.

A&3H

W. 70T65

20.07.1983

Jan Baranowski, Warszawa, Polska (Jan Baranowski).
Układanka przestrzenna,
zwłaszcza psychotechniczna,
w postaci foremnego ośmiościanu
Celem wzoru jest zwiększenie asortymentu układanek przestrzennych.
Układanka w postaci foremnego ośmiościanu charakteryzuje się tym, że każda ścianka boczna foremnego ośmiościanu jest zestawiona z trójkątów (1), stanowiących jedną ze ścian bryły (3) w postaci foremnego czworościanu i trójkąta (2) stanowiącego jedną

Łopatka ma trzonek oraz uchwyt uformowane w
postaci dwuteownika, którego środnik (4) przesunięty
jest bliżej górnej powierzchni łopatki, a w
miejscu
połączenia
trzonka
z
częścią
roboczą
łopatki
półki
(5)
i
(6)
dwuteownilca
przechodzą
we
wzmocnienia (7) i (8)
łączące się odpowiednio z górną i dolną powierzchnią
części roboczej łopatki. Część robocza łopatki ma
wzmocnienie obrzeża przechodzące z jednej strony
w półki (5), a z drugiej strony dochodzące stycznie
do krawędzi tnącej łopatki, natomiast uchwyt w widoku z góry ma kształt litery D.
(1 zastrzeżenie)
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Dział B
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
B21B

W. 72224

29.t3.1984

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląs
kich, Opole, Polska (Jan Tarasek, Wiktor Waleszczyk).
Trzpień walcarki przepychowej
Przedmiotem wzoru jest trzpień walcarki przepy
chowej do walcowania rur bez szwu metodą Erhardta.
Trzpień wykonany jest w kształcie walca, przy
czym jego część przednia, robocza ma postać stożka
ściętego (2), łączącego się swoją większą podstawą z
częścią walcową trzpienia (1), a swoją mniejszą podstawą z częścią walcową (3), która z kolei przechodzi
w części przedniej w postać stożka (4), zakończonego
powierzchnią kulistą (5).
(1 zastrzeżenie)

B23B

W. 72189

Przyrząd do mocowania wałków w kłach
Przyrząd ma cylinder (1) o stożkowej powierzchni
wewnętrznej (2). W ściance czołowej (3) cylindra (1)
osadzona jest tuleja, której otwór od strony wejścia
kła ma kształt stożka. Wewnątrz cylnidra (1) umiesz
czona jest rozcięta tuleja (6) o zewnętrznej powierzchni stożkowej (7). Wewnętrzna średnica rozciętej tulei
(6) stanowi od 1.01 do 1.03 średnicy czopa wałka.
Przyrząd według wzoru nałożony na czop wałka
umożliwia wykonanie obróbki wałka współosiowo z
istniejącymi powierzchniami cylindrycznymi bez potrzeby wykonywania nakiełków i bez uszkadzania
obrobionych już powierzchni.
(2 zastrzeżenia)

22.03.1934

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa
Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Jan Rosochacki, Franciszek Lipiński).
Przyrząd do wykonywania nakielków
w czołach wałków
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania przyrządu umożliwiającego wykonywanie nakiełka współosiowo z istniejącymi powierzchniami cylindrycznymi bez ich uszkodzenia.
Cylinder (1) przyrządu ma wewnątrz powierzchnię
stożkową (2), a w ściance czołowej (3) ma wymienną tulejkę wiertarską (4) o średnicy dostosowanej do
znormalizowanych wymiarów nawiertaka do nakiełków. Wewnątrz cylindra (1) umieszczona jest rozcięta tuleja (5) o zewnętrznej powierzchni stożkowej
<€). Wewnętrzna średnica tulei (5) stanowi od 1.01 do
1.03 średnicy czopa wałka.
(2 zastrzeżenia)

B23B

W. 72190

22.03.1984

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa
Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Jan Rosochacki, Franciszek Lipiński).

B23K

W. 72066

30.11.1983

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Gen. A. Zawadz
kiego, Opole, Polska (Andrzej Nowak, Piotr Biesaga,
Jerzy Sekuła).
Stanowisko do automatycznego cięcia i spawania
blach płaskich
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania stanowiska do automatycznego spawania i cięcia blach.
Stanowisko utworzone jest przez przymocowanie
prowadnic (8) do belki głównej, w której odpowied
nio rozmieszczonych otworach znajdują się siłowniki
(5). Końce belki głównej (1) oraz belki dolnej (2) i belki łącznej (6) z wanienką na odpryski, przymocowa-

ne są do stojaków <3), do których powierzchni bocznych przymocowany jest zbiornik wyrównawczy (T)
instalacji powietrza zasilającej siłowniki.
(1 zastrzeżenie)
B24B
B23B

W. 72128

19.03.1984

Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa, Słupsk,
Polska (Marian Krupa, Zbigniew Kurkłewicz, Stanisław Waluś, Jacek Błasiak, Nestor Piszko, Julian Golonka, Edward Pęksyk).
Urządzenie do polerowania czopów wału korbowego,
zwłaszcza na bazie tokarni
Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji urządzenia eliminującej konieczność polerowania dwóch wałów korbowych jednocześnie.
Urządzenie ma wrzeciennik, konik i uchwyt polerujący (2), który składa się z dzielonego ramienia (4)
i jarzma <3) oraz korby (5). Uchwyt polerujący (2) zamocowany jest do korpusu urządzenia.
(2 zalstuzeżeMa)

B25D
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W. 72230

gwincie zewnętrznym (3) kołpak <5), a na gwincie
wewnętrznym (4) wkręconą głowicę (6). Wewnątrz
punktak ma osadzony mechanizm sprężynowy, zawierający główną sprężynę (7), umieszczoną w komorze
<c) i w. kołpaku (5), przesuwny bijak (8) wraz z osadzonym tw nim kołkiem prowadzącym (9) i dociśnięty do powierzchni bocznej komory <b) za pomocą pręta sprężystego (19). Nadto punktak zawiera podkładkę oporową (11) pod sprężynę powrotną (13), tulejką
(12) prowadzącą sprężynę (13), sprężynę (13) umieszczoną wewnątrz głowicy (6) oraz trzpień kształtowy
(14) z kołnierzem (16) i z nasadzoną końcówką punktującą (15).
(1 zastrzeżenie)

B26B

W. 72125

20.03.1984

Władysław Wardziak, Żyrardórw, Polska (Władysław
Wardziak).
Nożyce ręczne do cięcia blachy
Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji nożyc nie
powodującej zaginania krawędzi cięcia blach, zwłasz
cza grubych.
Nożyce ręczne do cięcia blachy mają z jednej stro
ny dwa uchwyty (1) i (2) w postaci dźwigni jedno
stronnych o kształcie łukowym, osadzone obrotowo na
wspólnej osi (3) z zamocowaną między nimi sprężyną
powrotną (4), zaś z drugiej strony mają elementy tną
ce, które stanowią dwie dźwignie dwustronne (5) i (6)
połączone ze sobą obrotowo osią obrotu (7). przy czym
jedną stroną dźwignie te zamocowane są do uchwytów
(1) i (2) sworzniami (8) i (9), zaś ich zakończenie
a drugiej stromy stanowi ostrze pionowe (10) i ostrze
pcnztome (11).
(1 zaafcnzeżeffrie)

30.03.1984

Śląska Fabryka Kabli, Czechowice-Dziedzice, Polska (Roman Danelczyk).
Mechaniczny punktak udarowy
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zapewnienia regulacji wgłębiania końcówki punktującej przy
pracach traserskich jak również wyeliminowania konieczności stosowania młotka.
Mechaniczny punktak składa się z korpusu (1) oraz
z elementów mechanizmu sprężynowego, umieszczonych w jego wnętrzu. Korpus (1) o przekroju kołowym ma wydrążone na całej długości trzystopniowe
komory przelotowe (a, b i c), z których komory (a
i c) są wykonane w kształcie cylindra, a komora (b)
również o kształcie cylindrycznym jest zakończona w
kierunku do komory (c) zbieżnie (2) w kształcie stożka. Na korpusie (1) punktak ma osadzony ruchowo na

B29H

W. 72207

27.03.1984

Dębickie Zalkłady Opon. Samochodowych, „Stomil",
Dębica, Polska (Ryszard Misiewicz, Andrzej Tarnow
ski, Janusz Janeczko, Władysław Glęń, Roman Olech).
Urządzenie do zamrażania dacz oraz do formowania
nie wulkanizowanych dętek do opon samochodowych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zapewnienia
właściwego zamrażania dętek w całym obszanze złącz
oraz ułatwienia obsługi urządzenia.
Urządzenie według wzoru użytkowego jest utworzone z dwóch trójbocznych ram (1) o trapezowym
kształcie połączonych u góry i u dołu z tym, że w
górnej części ram (I) jest usytuowany płaski wysięgnik (4) stanowiący zamrażacz, zamocowany do podpory (5) o zaokrąglonych obrzeżach i połączonej z ramami (1), w dolnej natomiast części i pomiędzy ramami (1) jest usytuowany freonowy chłodniczy agregat (6) w obudowie (7). Obudowa (7) jest połączona
wlotem (8) z kanałem (9) zimnego powietrza przebiegającym poniżej poziomu ustawienia urządzenia, natomiast wylot (10) obudowy (7) jest połączony z otoczeniem. Freonowy, chłodniczy agregat (6) jest połączony rurowymi przewodami (11) z płaskim wysięgnikiem (4) stanowiącym zamrażacz. Ponadto w śród-
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kowej części sram (1) jest zamocowana przesuwnie
półka (13) o zagiętych pod niewielkim kątem końcach, do górnej natomiast części ram (1) są zamocowane wychymie dwa formujące pierścienie (11)
(2 zastrzeżenia)

B60G
B32B
C04B

W. 72015

29.02.1984

Radomska Fabryka Wyrobów Metalowych „Polmetal", Radom, Polska (Zygmunt Kądzielą, Ryszard Mazurkiewicz, Antoni Kozdój, Restuty Mroczkowski).
Mata izolacyjna

W. 72215

28.03.1984

Fabryka Maszyn Górniczych im. Marcelego Nowotki „Niwka", Sosnowiec, Polska (Adam Basista, Janina Budna, Włodzimierz Rogowski, Tadeusz Zabrzeski).
Mechanizm gąsienicowy górniczej ładowarki
Przedmiotem wzoru użytkowego jest mechanizm gąsienicowy przeznaczony do górniczych ładowarek bocznie sypiących.

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwiększenie trwałości maty izolacyjnej ograniczającej promieniowanie cieplne zwłaszcza piekarnika kuchni gazowych i elektrycznych.
Mata .izolacyjna składa się z włókna szklanego (1)
obłożonego folią aluminiową (2) zawiniętą ze wszystkich stron.
(1 zastrzeżenie)

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania mechanizmu gąsienicowego o zwartej i lekkiej konstrukcjiMechanizm gąsienicowy charakteryzuje się tym, że
ma ślizgowe prowadniki <6) łańcucha (3) przytwierdzone śrubami (5) do górnej części ramy (4). Cztery
nośne rolki <9) osadzone są w wspornikach (8) przy
twierdzonych śrubami (7) do boków ramy (4). Odległości między nośnymi rolkami (9) wynoszą 0,5 1. 0,6 1,
0,7 1, pnzy czym długość (1) równa się oKfiegiości najbliższej nośnej rolki (9) od napędowego koła (1).
(1 zastrzeżenie)

B43K

W. 72191

22.03.1984

Stanisław Styrna, Kraków, Polska (Stanisław Styrna).
Długopis
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji długopisu łatwego w noszeniu przy
sobie.
Długopis ma korpus U) wykonany z elastycznej rurki. W jeden koniec korpusu (1) wciśnięta jest zaślepka (2) mająca w czołowej powierzchni koncentryczny, zwężający się otwór {3). W drugi koniec korpusu (1) wciśnięta jest obsadka (4) mająca zakończenie
(5) o kształcie zapewniającym jej wciskowe osadzenie
w otworze (3) zaślepki (2).
(2 zastrzeżenia^

B65D

W. 72120

19.03.1981

Spółdzielnia Inwalidów „Polimer", Lubliniec, Polska (Aleksander Lerche, Wiesław Chrząstek, Jerzy Jerominek).
Butelka
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie kształtu
butelki pozwalającej na dokładne odlewanie niewielkich ilości jej zawartości.
Butelka ma kształt płaskiej bryły, w której wyróżniają się trzy części: część wąska (1) stanowiąca jedną trzecią do jednej piątej wysokości, część rozszerza
jąca się (2) i część szeroka (3) stanowiąca jedna dziesiątą do jednej piątej wysokości.
(1 zastrzeżenie)
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Pomiędzy wgłębieniami (1 i 2) usytuowany jest wypust (3), którego wysokość nie może być mniejsza od
1/3 wysokości tych wgłębień. Taka konstrukcja formy umożliwi zminimalizowanie braków produkcyjnych
wynikających z niewłaściwego formowania uszczelnienia słoja.
(1 zastrzeżenie)

B65D
B25B

W. 72136

20.03.1984

Roman Konopacki, Gdańsk, Polska (Roman Konopacki).
Plomb»
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie plomby
charakteryzującej się wygodnym zamykaniem. Plomba składała się z wydłużonego elementu (6) giętkiego,
którego jedna końcówka ma postać wtyku (3) zaopatrzonego w zaczep (1), druga zaś końcówka ma postać
gniazda (8) zaopatrzonego w występ usytuowny w
otworze wzdłużnym. Wtyk (3) składa się z części (3a)
sprężystej oraz z części (3b) sztywnej stanowiącej prowadzenie wtyku (3) w otworze. Kształt otworu gniazda (8) jest dostosowany do kształtu przekroju poprzecznego części (3b) sztywnej wtyku (3).
(2 zastrzeżenia)

B65D

W. 72176

20.03.1984

Żagańskie Huty Szkła, Iłowa, Polska (Roman Kaczmarek, Bogusław Marczuk, Andrzej Borkowski, Mirosław Magierowski).
Forma do kształtowania uszczelnienia słoja
Przedmiotem wzoru użytkowego jest forma do
kształtowania uszczelnienia słoja przystosowana do
współpracy z innymi częściami urządzeń formujących.
Forma ta ma kształt tulei współpracującej z formą do kształtowania kołnierza słoja z dwoma wyprofilowanymi, ciągłymi, współosiowymi wgłębieniami (1
i 2). W przekroju mają one kształt zbliżony do trapezu z łukowatą mniejszą podstawą. Ich wysokość nie
może być większa od 1/47 średnicy wewnętrznej tulei.

B65D

W. 72177

20.03.1984

Żagańskie Huty Szkła, Iłowa, Polska (Roman Kaczmarek, Bogusław Marczuk, Andrzej Borkowski, Mirosław Magierowskâ).
Słój z kołnierzem do zamknięcia pierścieniowego
Przedmiotem wzoru użytkowego jest słój przeznaczony do przetworów spożywczych a zwłaszcza przetworów pasteryzowanych i sterylizowanych.
Słój według wzoru składa się z korpusu oraz kołnierza. Element kołnierza współpracujący z zamknięciem ma na swej powierzchni bocznej wyprofilowane wgłębienie (3) będące w przekroju zbliżone do trapezu z łukowatą mniejszą podstawą. Powierzchnia
górna kołnierza ma dwa wyprofilowane ciągłe i współosiowe, uszczelniające występy (4 i 5) oraz rozdzielające je wgłębienie (6). Słój ten nie ma owalnego kołnierza i daje gwarancję pełnej szczelności zamknięcia w procesie sterylizacji i pasteryzacji.
(1 zastrzeżenie)
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Dział C
CHEMIA I METALURGIA
C02F

W. 72187

22.03.1984

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska", Myszyniec, Polska (Czesław Bogucki, Janusz Pietras, Tadeusz Świtaj, Jerzy Borcz).

dłuższych boków przymocowane są koryta odpływowe
(3) o przekroju trójkątnym. Do dna komory (1) przyspawane jest osiem kanałów wlotowych (2) w kształ
cie ostrosłupa ściętego o podstawie trójkąta.
(1 zastrzeżenie)

Nowy typ osadnika do oczyszczalni „Miniblok"
Nowy typ osadnika do oczyszczalni ścieków typu
..MINIBLOK" zamontowany w miejsce obecnie stosowanych osadników pakietowych lub koryt pływających chrakteryzuje się dobrą pracą, prostą budową
i niskimi kosztami wykonania.
Osadnik ma komorę (1) w kształcie graniastosłupa,
którego przekrój poprzeczny ma kształt prostokąta
: trapezu o wspólnej podstawie. Górna powierzchnia
komory jest otwarta, a jej górne, wzdłużne krawędzie
mają postać pilastego grzebienia. Do górnej części

W. 72205

C«2F

26.03.1984

Huta Baildon, Katowice, Polska (Bogdan Gletkier,
Andrzej Hańczyk).
Odtluszczacz do ścieków kuchennych
WZÓT użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
odtłuszczacza umożliwiającego skuteczne usuwanie zanieczyszczeń tonących lub pływających po ściekach.

Odtluszczacz składa się z zamykanej pokrywą skrzyni (1), do której są wsunięte cztery sita (5, 6, 7, 8).
Sita (5, 6) są wyperlonowaine na całym przekroju i są
umieszczone jedno za drugim. Sita (7, 8), są umieszczone jedno za drugim, prostopadle do sit (5, 6). Sito
(7) jest wyperforowane w górnym rogu, a sito (8) u
dołu. Sita (5, 6) są nachylone do poziomu.
(2 zastrzeżenia)

Dział D
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
D01B
A23N

W. 72231

30.03.1984

Instytut Krajowych Włókien Naturalnych, Poznań,
Polska (Jerzy Piechocki, Zdzisław Żywiczka, Wojciech
Machowiak).
Zawieszenie bębna młócącego w maszynie
do odzierniania konopi
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej konstrukcji zawieszenia bębna młócącego,
która wyeliminuje występowanie naprężeń zginających w wale napędowym.
Bęben (1) młócący ułożyskowany jest na rurze (Ł),
która zamocowana jest jednym końcem do ramy (3)
maszyny. Wewnątrz rury (2) znajduje się wał (4) napędowy, którego koniec osadzony jest za pośrednictwem piasty (5) w tarczy (6) połączonej z cepami (7)
młócącymi.
(1 zastrzeżenie)
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Diłoł E
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO

EtlC

W. 72188

22.03.1984

Zakłady Budowy i Naprawy Maszyn Drogowych
„Madro", Centralne Biuro Konstrukcji Maszyn Drogo
wych, Kraków, Polska (Andrzej Bronicki, Kazimierz
Gorajczyk).
Stół roboczy rockładarki mas bitumicznych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
takiej konstrukcji stołu aby możliwe było ogrzewanie,
oprócz płyty gładzącej, również belki zagęszczającej
oraz poprawienie warunków spalania.
Stół roboczy rozkładarki mas bitumicznych składa
się z belki zagęszczającej (12) i płyty gładzącej, w której blacha osłonowa (7), blachy wzdłużne (4) i (5) oraz
blachy gładzące (16) tworzą przestrzeń grzewczą (15)
o przekroju dwóch trójkątów stykających się narożami, przy czym z jednej strony przestrzeni grzewczej w
blachach osłonowej (7) i wzdłużnej <4), w tulejach (9)
umieszczone są palniki (12) a z drugiej strony w blasze wzdłużnej (5) wykonane są otwory tli) kierujące
spaliny na blachę zagęszczającą (12). (2 zastrzeżenia)

oleju rozlanego powierzchniowo na wodach spokojnych o minimalnym falowaniu, w celu ochrony środowiska wodnego. Końcówka składa się z leja wlotowego (1) połączonego z wężem ssącym (9).
Lej wlotowy (1) jest zawieszony pionowo na konstrukcji wsporczej (2), która jest osadzona na pływa
kach (3). Wlot leja <1) jest osłonięty siatką ochronną.
W dolnej części leja (1) jest usytuowany zawór (6)
sterowany ciągnem (7), służący do zatapiania końcówki.
.
(1 zastrzeżenie)
E64F

W. 72116

19.03.1984

Fabryka Mierników i Komputerów „Era" im. Janka Krasickiego, Warszawa, Polska (Kazimierz Łasica).
Płyta z wykładziną składanej podłogi
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania budowy płyty zapewniającej łatwość montażu podłogi.
Płyta według wzoru ma otwarty od góry pojemnik
(1) w kształcie ściętego ostrosłupa prostego odwróconego mniejszą podstawą od dołu o kącie (4) między
ścianą boczną a mniejszą podstawą, zawartym w granicach 93-96° oraz wykładzinę (3) bezpośrednio przyklejoną do wypełniacza (2), przy czym wymiary wykładziny nie przekraczają wymiarów większej podstawy ostrosłupa.
(1 zastrzeżenie)
E02B

W. 72135

21.03.1984

Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa, Polska (Marek Małaczyńsfci, Zbigtniew Bałut, Zbigniew
Stępniem cM, Mirosław Wolski).
Pływająca końcówka ssąca do zbierania
ciekłych zanieczyszczeń z powierzchni wody
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji
pływającej końcówki ssącej przeznaczonej do zbierania w sposób mechaniczny zanieczyszczeń, zwłaszcza
Mot F
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
F16C

. 72222

29.03.1984

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Jan
Rosochacki, Franciszek Lipiński, Andrzej Zachara).
Piasta łożyska dla krąznlka przenośnikowego
Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji piasty
nie powodującej przecinania pierścieni uszczelniają
cych z tworzywa sztucznego.
Piasta łożyska dla Icrążnika przenośnikowego prze-
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znaczona jest szczególnie dla przenośników taśmowych użytkowanych w górnictwie.
Piasta według wzoru charakteryzuje się tym, że
jej oporowa ścianka (3) jest wydłużona i ma długość
(L) wynoszącą 0,067-0,068 średnicy wewnętrznej piasty.
(1 zastrzeżenie)

F16K

W. 72198

26.03.1984

Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik", Gorlice, Polska (Mieczysław Wantuch).
Zawór zwrotny

F16K

W. 72213

Zawór pneumatyczny składa się z nieruchomego korpusu (1), który wyposażony jest w si&št otworów (2,
3, 5, 6) oraz części obrotowej (8), osadzonej wewnątrz
korpusu (1), mającej postać stożka, w której wydrążone są promieniowo ukształtowane kanały (9, 11).
Kanały (9, 11) części obrotowej (8) i otwory (2, 3, 5,
6) korpusu (1) leżą w dwóch płaszczyznach równoległych, prostopadłych do osi obrotu części obrotowej
(8), a osie kanałów (9, 11) i osie otworów (2, 3, 5, 6),
leżące w tej samej płaszczyźnie przekroju, tworzą
kąt a = 120°.
(1 zastrzeżenie)

F21S

Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji zaworu
ze sprężyną o wydłużonej jej żywotności.
Zawór zwrotny ma sprężynę (4) płaską jednakowej
grubości. Sprężyna ma trzy występy (12), ukształtowane obwodowo krawędzią zewnętrzną (11) i zbieżną
do niej krawędzią wewnętrzną (10). Końce (13) występów (12) są poszerzone w kierunku środka spęiyny (4) i mają kształt zbliżony do koła.
(1 zastrzeżenie)
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W.7218t

23.03.1984

Andrzej Jarocki, Andrzej Miściuk, Warszawa, Polska (Andrzej Jarocki, Andrzej Miściuk).
Rolnicza oprawa naświetlająca
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji rolniczej oprawy naświetlającej, przystosowanej zwłaszcza do upraw roślinnych w szklarniach i tunelach foliowych, prostej w montażu i demontażu, mającej małe gabaryty. Zgodnie z wzorem
podstawą nośną (1) oprawy stanowi korytko ceowe
o pionowych półkach, skierowanych ku górze. Na
środniku podstawy (1) jest przymocowany z wierzchu
zespół zapłonowy i dwa zaczepy (3), służące do rozłącznego osadzania poziomej podstawki z rozcięciem
wieszaka (2) w kształcie litery „L", a od strony dolnej środnik podstawy (1) ma przytwierdzony odbłyśnik prostokątny (5). Na górnych krawędziach korytka
ceowego podstawy (1) są osadzone również rozłącznie
odgięcia (4a) dwóch odbłyśników (4), usytuowanych
w oprawie pod kątem około 45°, przy czym te odbłyśniki (4, 5) są wykonane z matowionej elektrolitycznie blachy aluminiowej.
(1 zastrzeżenie)

28.03.1984

Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina, Kraków,
Polska (Tadeusz Ciapka, Stanisław Więcek).
Zawór pneumatyczny
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania zaworu pneumatycznego o prostej i niezawodnej
konstrukcji, nadającego się do stosowania we wszelkiego rodzaju układach pneumatycznych do sterowainia siłownikiem pneumatycznym o sterowaniu ręcznym.

F21V

W. 72123

Andrzej Szymczak,
Szymczak).

Warszawa,

16.03.1984
Polska

(Andrzej

Pływak dla skręconej nici lub taśmy
w lampie oliwnej lub naftowej
Przedmiotem wzoru użytkowego jest pływak dla
skręconej nici lub taśmy w lampie oliwnej lub naftowej. Pływak według wzoru stanowi ramka <1) w
kształcie obręczy z wewnętrznym ożebrowaniem (2)
tworząc monolit, przy czym elementy te mają powierzchnię wklęsłą, natomiast zewnętrzne krawędzie
(3) ramki (1) wywinięte są na całym obwodzie na
zewnątrz, do dołu, tworząc owalną komorę. W środku ożebrowania (2) jest otwór (5), w którym umieszczony jest knot.
(1 zastrzeżenie)
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W. 72195

23.03.1984

Spółdzielnia Pracy „Ko-Met", Warszawa, Polska
(Leszek Spoczyński, Zdzisław Chrzaiłowski, Jerzy Šliwiński).
Przechylny piec obrotowy do obróbki
cieplnej drobnych przedmiotów

F21V

W. 72172

19.03.1984

Pierwszeństwo: 20.09.1983 - Poznańskie Targi
Krajowe Jesień-83 (nr 14/TKJ/83)
Zakłady Tworzyw^ Sztucznych i Gumy „PLAST GUM" Spółdzielnia Pracy, Poznań, Polska (Stefan
Podwojski, Henryk Kujawa).

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uzyskania
równomiernego nagrzewania wsadu, w postaci drobnych elementów stalowych, w przechylnych piecach
obrotowych.
Zagadnienie to zostało rozwiązane dzięki temu, że
komora robocza obrotowego bębna (2), przechodząca
na swoich obydwu końcach w części łożyskowe, słu
żące do ułożyskowania bębna (2), jest zaopatrzona w
wystające do wewnątrz wąskie żebra (3), rozstawione
symetrycznie na obwodzie i przebiegające od jednego
końca komory roboczej do drugiego. (1 zastrzeżenie)

Obudowa transformatora przetwornicy
do zasilania świetlówki elektrycznej
latarki kampingowej
z dwoma źródłami światła
Przedmiotem wzoru użytkowego jest obudowa
transformatora przetwornicy do zasilania świetlówki
elektrycznej latarki kampingowej z dwoma źródłami
światła, która jest lekka i łatwa w montażu i demontażu i która zapewnia stabilne położenie transformatora w czasie pracy.
Obudowa zawiera dwie tworzące monolit ścianki
(1), (2) połączone razem pod kątem prostym na kształt
litery „L". Boczna ścianka (1) jest grubościenna, a na
wewnętrznej stronie ma przewężenie (3) rozmieszczone w środkowej części na całej jej wysokości aż do
górnej ścianki (2), a symetrycznie względem niego
ma dwa przelotowe otwory (4), (5) rozmieszczone
równolegle, które przechodzą również przez górną
ściankę (2). Boczna ścianka (1) ma również dwie dociskowe listwy (6), (7) rozmieszczone skrajne i równo
legle do jej pionowych krawędzi. Natomiast górna
ścianka (2) jest cienkościenna, a na wewnętrznej stronie ma dwie dystansowe listwy (8), (9) rozmieszczone równolegle w pobliżu jej bocznych krawędzi i prostopadle do bocznej ścianki (1), które to listwy są
rozstawione na odległość nieco mniejszą, od odległości wewnętrznych powierzchni płytek (10), (11) korpusu cewki (13) transformatora (14). (3 zastrzeżenia)

F27D
C21B

W. 72232

30.03.1984

Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina, Kraków,
Polska (Józef Marciniak, Krzysztof Wójtowicz, Stanislaw Czosnyika, Zbigniew Kowalik, Zbigniew Gąsior).
Kształtki otworu wylewowego
pieca metalurgicznego
Celem wzoru użytkowego jest ułatwienie wykonywania otworu wylewowego.
Kształtka górna (9) i kształtka dolna (8) mają przesuniętą względem siebie poziomą płaszczyznę podzia
łową (13) połączoną prostopadłym uskokiem (14).
Kształtka górna (9) na górnej płaszczyźnie (12) ma
prostopadły próg (10).
(1 zastrzeżenie)
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Dzkrt 6
FIZYKA
GftlF

W. 72204

26.03.1984

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jacek
Grajnert, Stanisław Kwaśniowski).
Sonda do pomiaru prędkości przepływu gazów
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia sondy do pomiaru prędkości przepływu gazów przed mechanicznymi uszkodzeniami.
Sonda do pomiaru prędkości przepływu gazów składa się z czujnika termoanemometrycznego (1) połączonego giętkim przewodem (2) z układem pomiarowym, z rury osłonowej (3), wewnątrz której przesuwa się czujnik termoaneanometrycziny (1) oraz dwóch
ograniczników (7 i 10) głębokości i przesuwu. Ogranicznik głębokości (7) ma podziałkę kątową (9) i podziałkę głębokości <6).
(1 zastrzeżenie)

wy pomiar za pomocą jednej ręki napięć ogniw uło
żonych w stosie.
Końcówka pomiarowa składa się z korpusu (1) w
kształcie ołówka, zakończonego z jednej "strony wymienną głowicą w kształcie ściętego stożka (2) z przewierconymi wzdłuż otworami, w których osadzone są
dwa kolce pomiarowe: nieruchomy (3) i ruchomy (4)
umieszczony w sprężynie (5) zapewniającej jego poosiowy ruch posuwisto-zwrotny.
(1 zastrzeżenie)

G02B

W. 72209

Tomasz Gardoliński,
Gardoliński).

Warszawa,

29.03.1984
Polska

(Tomasz

Pwyskop plenerowy
Celem wzoru jest opracowanie lekkiej, prostej w
wykonaniu i montażu konstrukcji peryskopu.
Peryskop ma korpus (1) z kartonu składany wzdłuż
linii zaginania, w którym mocuje się dwa, różne co
do wielkości lusterka.
(4 zastrzeżenia)

G01R

W. 72130

19.03.1984

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw,
Poznań, Polska (Zbigniew Donder).
Końcówka pomiarowa
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji końcówki pomiarowej umożliwiającej szybki i łatG10D

W. 72192

23.03.1984

Janusz Malinowski, Pabianice, Polska (Janusz Malinowski).
Pałeczka perkusyjna
Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji pałeczki
zapewniającej poprawne jej wyważenie oraz gład
kość i doikładność wykonania kształtu tej główki.

Pałeczka perkusyjna składa się z drewnianej rękojeści <1) o zwężonym, cylindrycznym zakończeniu
i główki (2) w formie nasadki wykonanej ze sprężystego tworzywa sztucznego, osadzonej na zwężonym
zakończeniu rękojeści (1).
(1 zastrzeżenie)
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G11B
G03B

W.72S53

Roman Wardzyński,
Wardzynsłci).

Warszawa,
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30.06.1984
Polska

(Roman

Wieszak do taśm
Przedmiotem wzoru użytkowego jest wieszak do
taśm magnetofonowych, filmowych, do maszyn cyfrowych, ułatwiający magazynowanie, a jednocześnie
zabezpieczający taśmy przed zakurzeniem lub uszkodzeniem.
Wieszak wykonany jest z obejmy (1) zaciskanej na
szpuli przy pomocy zamka zatrzaskowego. Zamek
składa się z łącznika (2) i dźwigni (3). Dźwignia (3)
wyposażona jest w pazur utrzymujący zamek w położeniu zamkniętym. Obejma (1), łącznik (2) i dźwignia (3) połączone są między sobą obrotowo za pomocą sworzni (5). Na obwodzie obejmy (1) znajduje się
zaczep (4) umożliwiający wieszanie szpul.
(2 zastrzeżenia)

Dite! H
ElłKTROTICHNOCA
W. 7222$

H01B

30.03.1984

Leszek Szczerba, Warszawa, Polska (Leszek Szczerba).
Osłona, stosowana w szczególności
do oplotu wiązek przewodów elektrycznych
Wzór rozwiązuje zagadnienie osłony zapewniającej
ochronę wiązek przewodów elektrycznych przed niepożądanymi wpływami zewnętrznymi oraz utrzymującej wiązkę przewodów w żądanej konstrukcyjnej
całości
Osłonę stanowi taśma (1) skręcona trwale w spi
ralę.
(1 zastrzeżenie)

H01B

W. 722S3

towego szkliwierki za pomocą oprawy (1), w której
osadzony jest obrotowo wałek (5) zakończony płytą
(6) łącznikową.
Do płyty (8) łącznikowej przymocowany jest siłownik (10) pneumatyczny dwustronnego działania. Do
siłownika (10) od strony tłoczyska (11) przymocowane są widełki (13), w których osadzone są wahlłwie
szczęki (16) mocujące izolator (17), sprzężone z tłoc zyskiem (11).
Na wałku (5) osadzona jest rolka (21) gumowa służąca do wprawiania trzpienia w ruch obrotowy, na
skutek ciernego kontaktu rolki (21) z krzywką, biegnącą wokół stołu (4) szkliwierki.
Zasilanie siłownika (10) pneumatycznego sprężonym powietrzem odbywa się poprzez kanały (22, 23)
wykonane wewnątrz wałka (5) obrotowego. Kanały
(22, 23) połączone są z drugiej strony z rozdzielaczem
(28) pneumatycznym sterującym ruchem tłoka (29)
i równocześnie ruchem szczęk (16) mocujących.
(3 zastrzeżenia)

31.03.1984

Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „ZAPEL" im.
L. Waryńskiego, Boguchwała k/Rzeszowa, Polska
(Franciszek Grzebyk, Henryk Mielecki, Zdzisław Panek).
Pneumatyczny trzpień mocujący
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
pneumatycznego trzpienia mocującego przeznaczonego do mocowania izolatorów porcelanowych szkliwionych mechanicznie metodą zanurzeniową w sposób
nie powodujący ich niszczenia. Trzpień pneumatyczny jest przymocowany przegubowo do stołu (4) obro-

HÔ1H
F21Ł
F21M

W. 72174

19.03.1984

Pierwszeństwo: 20.09.1983 - Poznańskie Targi
Krajowe Jesień-83 (nr 16/TKJ/83)
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Zakłady Tworzyw Sztucznych i Gumy „PLASTGUM" Spółdzielnia Pracy, Poznań, Polska (Stefan
Podwojski, Henryk Kujawa).
Łucznik suwakowy trójpoiożentowr
do elektrycznej latarki kampincowej
z dwoma źródłami światła
Przedmiotem wzoru użytkowego jest łącznik suwakowy trójpołożeniowy do elektrycznej latarki kampingowej z dwoma źródłami światła, który cechuje
prostota budowy i stosunkowo małe nakłady potrzeb
ne na jego wykonanie i montaż.

Łącznik składa się z suwaka (1), ślizgowego styku
(2) izolacyjnej płytki (3) obwodu drukowanego i obudowy. Suwak (1) składa się z podstawy (5) i uchwytu
(6) skierowanego w górą i połączonego z podstawą
(5) w jej środkowej części, przy czym uchwyt (6) ma
szerokość mniejszą od szerokości podstawy (5). Do
podstawy (5) jest zamocowany od spodu ślizgowy styk
(2) w kształcie litery „H", na końcach sprężystych
ramion (7, 8, 9, 10) którego znajdują się cztery
styczki (11, 14, 12, 13). Obudowa łącznika ma postać
otwartej na końcach rynny o przekroju poprzecznym
podobnym do kształtu odwróconej litery „U", przy
czym na przedłużeniu pionowych skrajnych krawędzi obudowy znajdują się cztery końcówki (18, 19,
20, 21), a na jej górnej ściance (17) jest wykonany
podłużny otwór (22). Izolacyjna płytka (3) obowodu
drukowanego łącznika ma kształt prostokąta o szerokości podobnej do szerokości obudowy ale o długości od niej większej, przy czym płytka (3) na dłuższych bokach ma wykonane czterv wycięcia (29, 30,
31, 32) rozstawione analogicznie jak końcówki (18, 19,
20, 21) obudowy. Na roboczej powierzchni skierowanej do wnętrza obudowy płytka (3) ma pięć metalizowanych ścieżek (33, 34, 35, 38, 37).
(4 zastrzeżenia)

H01L
O12B
F21V

W. 72173
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zasilania świetlówki elektrycznej latarki kampingu wej z dwoma źródłami światła, który działa skutecznie, jest prosty w budowie oraz w montażu i demontażu.
Układ według wzoru użytkowego zawiera radiator
(1), który ma kształt lekko wypukłego prostokąta o
przekroju poprzecznym zbliżonym do kształtu litery
„C". Radiator (1) ma dwie nóżki (2), (3) rozmieszczone równolegle na przedłużeniu jego bocznych krawędzi. W środkowej części radiatora (I) znajduje się
tranzystor (4) zamocowany za pomocą śruby (5). Nóżki (2), (3) w roboczym położeniu radiatora <1> z tranzystorem (4) są umieszczone w technologicznych otworach (6), (7) izolacyjnej płytki (8) obwodu drukowanego po stronie przeciwnej do strony zaopatrzonej w
metalizowane ścieżki tak, że radiator (1) jest ustawiony prostopadle do izolacyjnej płytki (1) obwodu
drukowanego przetwornicy.
(2 zastrzeżenia)

H01M

W. 72043

07.03.1984

Jan Zółtkowski, Warszawa, Polska (Jan Zółtkow-

ski).

Urządzenie do przenoszeni» akumulatorów
Przedmiotem wzoru użytkowego jeat urządzenie
do przenoszenia oraz wygodnego i bezpiecznego ustawienia akumulatora w miejscu montowania.

19.03.1984

Pierwszeństwo: 20.09.1683 - Poznańskie Targi
Krajowe Jesień-83 <nr 15/TKJ/83).
Zakłady Tworzyw Sztucznych i Gumy „PLASTGUM", Spółdzielnia Pracy, Poznań, Polska (Marek
Wawrzyniak).
Układ do odprowadzania ciepła
z tranzystora przetwornicy do zasilania
świetlówki elektrycznej latarki kampingowej
z dwoma źródłami światła
Przedmiotem wzoru użytkowego jest układ do odprowadzania ciepła z tranzystora przetwornicy do

Urządzenie składające się z obejmy zamykanej znaną zapinką klamrową i uchwytu ma na dwóch przeciwległych bokach obejmy (1) prostokątne płytki dystansowe (2), do których przymocowane są uchwyty
(3) wygięte pod kątem mniejszym od 90°. W otworach (4) uchwytów (3) osadzony jest uchwyt CE).
.
(3 zastrzeżenia)
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HftlR

W.72016

29.02.1984

Białostockie Zakłady Podzespołów Telewizyjnych
„Unitra-Biazeť1, Białystok, Polska (Jan Szwarc, Anatol Owsie jczuk).
Siyk kontaktowy, zwłaszcza do nawijarek
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania styku o
takiej konstrukcji, która nie wymagałaby zapewnienia równoległości powierzchni roboczych.

Nr 1 (289) 1985

Żarówka (9) ma oprawkę (21) złożoną z wykonanej
z materiału przewodzącego elektryczny prąd tulei (22)
w kształcie otwartego na końcach stożka, zaopatrzonej w dwa tworzące z nią wspólnie monolit kołnierze (23), (24), z których mniejszy płaski kołnierz (23)
jest usytuowany z przodu od strony mniejszego otworu (25) tulei (22) i stanowi podporę kołnierza (20)
trzonka (19) żarówki (9). Paraboloidalny większy kołnierz (24) jest usytuowany z tyłu od strony większe
go otworu (26) tulei (22) i jest zwrócony wypukłością
w kierunku końcówki (11) jednego ze stałych styków
(13) obwodu zasilania żarówki (9).
(2 zastrzeżenia)

H04B

W. 71983

Gdańskie
Zakłady
Elektroniczne
Gdańsk, Polska (Tadeusz Iwanow).

24.02.1984
„UNIMOR",

Ścianka, przednia obudowy
odbiornika telewizyjnego
Styk ma podstawę (1) z występem (3) o powierzchni
roboczej w kształcie owalnym, z którą współpracuje
nóż (4) o powierzchni roboczej w postaci poprzecznych rowków, umocowany na rnimosrodzie (5) uruchamianym dźwignią dociskową (6). Zakres ruchu
mdjTiośrodu (5) ograniczany jest śrubą regulacyjną (8).
Mimośród (5) mocowany jest śrubą (7) do korpusu
(2), połączonego sztywno z podstawą (1).
(1 zastrzeżenie)

HtlR
F21V

W. 72175

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej konstrukcji ścianki przedniej obudowy od
biornika telewizyjnego kojarzonej nierozdzielnie z kilku odrębnych elementów składowych, niewrażliwych
ze względów montażowych na błędy ich kształtu, ujawniające się w szczególności w rejonie krawędzi wzajemnego styku.

19.03.1984

Pierwszeństwo: 20.09.1983 - Poznańskie Targi
Krajowe Jesień-«3 (nr 17/TKJ/83).
Zakłady Tworzyw Sztucznych i Gumy, Spółdzielnia
Pracy „PLASTGUM", Poznań, Polska (Stefan Podwojski, Henryk Kujawa).
Oprawa oświetleniowa żarówki elektrycznej
latarki kampingów« j
z dwoma źródłami światła
Przedmiotem wzoru użytkowego jest oprawa oświetleniowa żarówki elektrycznej latarki kampingowej
z dwoma źródłami światła, którą cechuje prostota budowy i stosunkowo małe nakłady potrzebne na jej
wykonanie i montaż.
Oprawa ma głowicę (1) i ochronną szybę (2) zawierającą soczewkę (3) i cylindryczny pierścień (4), który jest połączony z głowicą (1). Reflektor (7) z parabołoidalnym lustrem (8), jest połączony z cylindrycz
nym pierścieniem (4) szyby (2). Żarówka (9) sprzężona jest rozłącznie z reflektorem (7), a z drugiej strony końcówkami U«), (11) stałych styków (12), (13)
obwodu zasilania żarówki (9). Reflektor (7) ma pierścień (14) ze stożkowym gniazdem (15), który jest
połączony od strony mniejszego otworu (16) jego
gniazda (15) z paraboloidalnym lustrem (8) na jego
wypukłej stronie i jest zamocowany współosiowo z
mniejszym od niego otworem (17) paraboloidalnego
lustra (8). Żarówka (9) zaopatrzona jest w cylindryczny gładki trzonek (19) z oporowym kołnierzem (28).

Ścianka charakteryzuje się tym, że składa się z dolnej belkokształtnej listwy (1), górnej belkckształtnej
listwy (2), kształtowej listwy pionowej lewej (3) i
kształtowej płytki pionowej prawej (4), skojarzonych
ze sobą trwale nierozłącznie wzdłuż poziomoosiowych
równoległych do siebie parami krawędzi (5, 6 i 7, 8),
ukształtowanych w .postać płytkich wgłębnych kaoiałów (9) o prostokątnym przekroju poprzecznym, mających głębokość w przybliżeniu odpowiadającą ich
szerokości. Linia styku krawędzi (5, 6, 7, 8) łączonych
odpowiednio elementów (1-4), (1-3), (2-3), (2-4)
przebiega w kanałach w płaszczyźnie jednej z ich
ścian pionowych, będącej płaszczyzną styku elementów. Kształtowa płytka pionowa prawa (4) ma w widoku z przodu kształt prawie regularnego prostokąta
którego trzy boki stanowią Unię prostą. Kształtowa
listwa pionowa lewa (3) i kształtowa płytka pionowa
prawa (4) mają powierzchnię czołową pokryte) bez
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reszty ryflowaniem poziomym o kształcie wgłębnych
kanałów odzwierciedlających wymiarami i wzajemną
odległością szerokość kanału (9). Stanowiące parę krawędzie (5 i 6) oraz stanowiące parę krawędzie (T i 8)
leżą w dwu równoległych do siebie poziomych płaszczyznach.
(2 zastrzeżenia)

H051

W. 721»

19.03.1984

Zakłady Teleelektroniczne „Telkom-Telta", Bydgoszcz, Polska (Jerzy Wucens, Roman Jasiński).
Wspornik
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia elementu który w prosty sposób pozwalałby na
jednoznaczne usytuowanie i ustalenie płytki obwodów drukowych w urządzeniu.

Elementem takim według wzoru jest wspornik utworzony z dwóch wzajemnie prostopadłych ramion
(1) i (2). Jedno ramię (1) wyposaione jest w otwór
(5) służący do przytwierdzania wspornika w urządzeniu. Drugie ramię (2) ma dwa języczki górny (3) i
dolny (4). Języczki te leżą po jednej stronie tego ramienia i tak są odchylone, że tworzą między sobą
szczelinę, w której umieszczona jest płytka obwodów
drukowanych.
(1 zastrzeżenie)
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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
Elektrotechnika
Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków

.

1
3
13
25
26
34
41
50
76

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

A
B
C
D
E
F
G
H

-

Podstawowe potrzeby ludzkie
Różne p r o c e s y p r z e m y s ł o w e ; T r a n s p o r t
Chemia i metalurgia
Włókiennictwo i papiernictwo
Budownictwo; Górnictwo
Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska
Fizyka
Elektrotechnika
W y k a z n u m e r o w y zgłoszonych w z o r ó w u ż y t k o w y c h

.

.

.

.

.

.
.

57
63
67
67
68
68
71
72
78

SPROSTOWANIE
Nr BUP

Str.

Nr zgłoszenia

Jest

Powirtno być

11/19*4

7

P. 239144

B01J P. 243123 T
21.07.1983 Zakłady
Azotowe im. F. Dcrierżyńskiego Tarnów,
Polska (Józef Borowiec. Andrzej Kasz.
nia, Konstanty Ma
kal, Marian Paciorek,
Antoni J. Gucwa,
Jan Siekierzyński,
Andrzej Krzysztofor.
ski, Jan Radzi).

B01J P. 238144
19.11.1982 Zakłady
Azotowe im. F. Dzierżyńskiego Tarnów,
Polska (Józef Boro.
wiec, Andrzej Kasznia, Konstanty Makal,
Marian Paciorek, An
toni J. Gucwa, Jan
Siekierzyński, Andrzej
Krzysztoforski, Kan
Rędzi, Stanisław Ciborowski, Kazimierz
Balcerzak).

INF0RMACJA
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 mia
stach, w których znajdują się siedziby Oddziałów RSW „Prasa - Książka - Ruch"
zamawiają prenumeratę w tych oddziałach,

-

instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscawościach, tïdzie nie ma Oddziałów
RSW „Prasa - Książka - Ruch" i na terenach wiejskich opłacają prenumeratę w urzę
dach 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 - Książ
ka - Ruch", opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych nadawczo-oddawczych właściwych dla miejsca zamieszkania prenumeratora.
Wpłaty dokonują używając „blankietu wpłaty" na rachunek bankowy miejscowego Od
działu 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 wy
syłki za granicę pocztą zwykłą jest droższa od prenumeraty krajowej o 5O% dla zlece
niodawców indywidualnych i o 100°/ł 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 dnia pierwszego każdego miesiąca poprzedzające50 okres prenumeraty roku bieżącego.

