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Urząd Patentowy PRL — na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wy
nalazczości (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* i zgodnie z S 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. 

In t Cl.«, 
— 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 wynala

zek lub wzór użytkowy, 
— liczbę zastrzeżeń. 

Po wykazie zgłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl.* podaje się wykaz zgłoszeń opubli
kowanych 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 przesz

kód 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 nu

mer 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. 9iii § 77 — opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków, 
wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych; 
opłaty za skargi 1 odwołania 

2. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Informacji Patentowej — NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 cz. M dz. 77 rozdz. 7811 

§ 43 — wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw, 
§ 44 — wpłaty za usługi poligraficzne i mikrofilmowe 

3. Urząd Patentowy PRL — NBP V O/M w Warszawie konto: 1052-2583-339-32 — wpłaty za powołanie 
biegłego. 

Warunki prenumeraty podano na trzeciej stronie okładki. 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL — Centralny Ośrodek 
Informacji Patentowej, Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 30.01.1985 r. Nr 3 (291) Rok XIII 

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 

A01M P. 246951 T 30.03.1984 
A01K 

Grzegorz Loniewski, Warszawa, Jan Łoniewski, 
Cegłów, Bogdan Zawistowski, Warszawa, Polska 
(Grzegorz Łoniewski, Jan Łoniewski, Bogdan Zawi
stowski). 

Sposób zwalczania 
u pszczół pasożytów Warroa Jacobsoni 

przez odymianie i urządzenie do wytwarzania dymu 
do odymiania pszczół 

przeciw pasożytom Warroa Jacobsoni 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i urządzenia umożliwiających bezpieczne dla 
pszczół zwalczanie pasożytów. 

Sposób polega na tym, że wdmuchuje się z zewnątrz 
ula do gniazda kilka do kilkunastu litrów dymu i/lub 
mieszaniny gazów zawierające substancję zwalczającą 
pasożyty Warroa Jacobsoni, po czym wytrzymuje się 
pszczoły w wytworzonej atmosferze przez okres kil
ku do kilkunastu minut, a następnie odtyka się otwory 
wylotowe ula w celu przewietrzenia gniazda. Korzy
stnie jest, jeśli po odetkaniu otworów wylotowych ula 

w celu [przewietrzenia gniazda, wdmuchuje się z ze
wnątrz ula do gniazda czyste ogrzane powietrze. 

Urządzenie ma szczelną komorę spalania (1) utwo
rzoną z płaszcza (2) otaczającego tę komorę oraz jed
nego korka (3) z otworem (4) wlotowym i drugiego 
korka (5) ruchomego z otworem (6) wylotowym, przy 
czym do drugiego korka ruchomego z otworem wy
lotowym jest przymocowany od strony komory spa
lania uchwyt (7) do mocowania elementu dymnego, 
który zawiera substancję zwalczającą pasożyty War-
rea Jacobsoni. - (13 zastrzeżeń) 

A01N P. 244039 05.10.1983 
C07D 

Pierwszeństwo: 06.10.1982 — Szwajcaria (nr 5874/82) 

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Środek chwastobójczy i hamujący wzrost roślin 
oraz sposób wytwarzania nowych N-/cyklopropylo-

-triazynylo- i -pirymidynylo (-N'-) 
arylosulf onylo/ -moczników 

Środek chwastobójczy i hamujący wzrost roślin, 
zawierający substancje pomocnicze oraz substancję 
czynną, charakteryzuje się tym, że zawiera jako sub
stancję czynną nowy N-/cyklopropylotriazynylo- Tub 
-pirymidynylo/-N'-/arylosulfonylo/-mocznik o wzorze 
1, w którym Q oznacza atom „hlorowca, rodnilk alki
lowy o 1—6 atomach węgla, grupę nitrową, grupę 
alkoksylową o 1—6 atomach węgla, grupę chlorowco-
alkoksylową o 1—6 atomach węgla, grupę alkilotio 
o 1—6 atamach węgla, grupę chloro wcoalkilotio o 
1—6 atomach węgla, grupę alkenyloksylową o 3—6 
atomach węgla, grupę alkoksyalkenyloksylową o 3—6 
atomach węgla, grupę alkoksyalkoksylową o 2—6 
atomach węgla lub grupę alkoksykarbonylową o 1—4 
atomach węgla, E oznacza grupę metynową lub atom 
azotu, Ri oznacza atom wodoru lub rodnik metylo
wy, a R2 oznacza atom chlorowca, rodnik alkilowy 
o 1—3 atomach węgla, rodnik chlorowco-alkilowy o 
1—3 atomach węgla, grupę alkoksylową o 1—3 ato
mach węgla, grupę aminową, grupę alkiloaminową 
o 1—3 atomach węgla, grupę dwualkiloaminową o 
1—3 atomach węgla, w każdej części alkilowej, rod
nik cykloalkilowy o 3—6 atomach węgla lub rodnik 
alkoksyalkilowy o 2—6 atomach węgla. 

) 
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Sposób według wynalazku polega na tym, że izo
cyjanian arylosulfonylu o wzorze 2, w którym Q ma 
wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji ewen
tualnie w obecności zasady z aminą o wzorze 3, w 
którym E, Ri i R2 rnają wyżej podane znaczenie 
i ewentualnie przeprowadza się w sól. (5 zastrzeżeń) 

A01X 
COTC 

P. 246*22 02.02.1984 

AOIN 
C«7C 

P.245838 20.01.1984 

Pierwszeństwo: 24.01.1983 — Holandia (nr 83/00236) 

Dupbar International Research B.V., Weesp, Ho
landia. 

Środek owadobójczy i roztoczobójczy 
i sposób wytwarzania 

nowych pochodnych benzoilomoczmka 

Środek owadobójczy i roztoczobójczy zawiera jako 
substancję czynną, stanowiącą dodatek do ciekłego 
lub stałego, obojętnego nośnika, związek o ogólnym 
wzorze 1, w którym Ri oznacza atom chlorowca, R2 
oznacza atom wodoru lub atom chlorowca, Ra oznacza 
atom wodoru albo 1 lub 2 podstawniki wybrane z 
grupy obejmującej atom Chloru, grupę metylową lub 
trójfluorometylową, R4 oznacza atom wodoru, grupę 
alkilową o 1—6 atomach węgla lub grupę cykloalki-
lową o 3—6 atomach węgla, Rs oznacza atom wodoru 
lub grupę alkilową o 1—i atomach węgla, A oznacza 
grupę fenylową lub grupę heteroarylową zawierającą 
1 lub 2 atomy azotu, które to grupy mogą być pod
stawione 1—3 podstawników wybranych z grupy obej
mującej atom chlorowca i grupę alkilową, alkoksy-
lową, chlorowcoaikilową i chlorowcoalkoksylową o 
1- A atomach węgla, a X oznacza atom tlenu lub 
atom siarki. Środek stosuje się do zwalczania owa
dów i/lub roztoczy w dawce 1—500 g substancji 
czynnej na hektar. 

Związek o ogólnym wzorze 1 stanowiący substan
cję czynną środka według wynalazku wytwarza się 
w reakcji podstawowej aniliny z pochodną benzoilo-
wą lufo w reakcji podstawowego benzaimidu z pochod
ną izocyjanianową. Otrzymany nowy związek o ogól
nym wzorze 1 poza aktywnością owadobójczą i roz-
toczotbójczą wykazuje również aktywność przeciwno-
wotworową i może być stosowany jako składnik 
preparatów farmaceutycznych. (4 zastrzeżenia) 

Pierwszeństwo: 03.02.1983 — Węgry (nr 362/83) 

Budapesti Vegyimüvek, Budapeszt, Węgry. 

Środek chwastobójczy, roztoczobójczy 
i regulujący pionowanie roślin 

i sposób wytwarzania jego substancji czynnej 
Środek chwastobójczy, roztoczobójczy i regulujący 

plonowanie roślin, charakteryzuje się tym, że zawie
ra jako substancję czynną nowy 2-trifluorometylo-4,6-
-dinitrofenol lub jego pochodną. 

Sposób wytwarzania substancji czynnej środka 
według wynalazku polega na poddaniu 2-chloro-3,5-
-dinitrobenzotrifluorku hydrolizie w wodnym środo
wisku alkalicznym i, w razie potrzeby, przekształce
niu otrzymanego fenolami w fenol lub otrzymanego 
fenolu w fenolan w znany sposób. (4 zastrzeżenia) 

A01N 
C07J 

P, 246225 15.02.1984 

Pierwszeństwo: 17.02.1983 — RFN (nr P 3305747.8) 

Schering AG, Bergkamen, RFN i Berlin Zachodni. 

Środek o działaniu regulującym wzrost roślin 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka o działaniu regulującym wzrost roślin, zwłasz
cza do wywierania wpływu na wegetatywny i gene-
ratywny wzrost roślin strączkowych, takich jak soja, 
a także sposobu wytwarzania nowych 22-eterów 
heksanorbrasynolidu. , 

Środek według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że zawiera jako substancję czynną co najmniej jeden 
nowy 22-eter heksanorbrasynolidu o ogólnym wzorze 
1, w którym Z stanowi grupy o wzorze -CO-0-CH2-
lub o wzorze -0-CO-CH2-, OR2 i OR3 mają orien
tację cis 2 a, 3a lub 2 ß, iß, R2 i R3 są jednakowymi 
lub różnymi podstawowymi i oznaczają atom wodoru 
iub rodnik acylowy ze zbioru obejmującego rodnik 
formylowy, rodnik C2-C7-alkilokarbonylowy, rodnik 
C2-C7-alkoksy-Ci-C3-alkilokarbonylowy lub rodnik 
arylokarbonylowy, a R23 oznacza prostolańcuchowy 
lub rozgałęziony rodnik Ci-C7-alkilowy lub rodnik 
Ci-C7-alikaksy-Ci-C3-alkilowy. 

Sposób wytwarzania nowych związków o wzorze 
1, w którym wszystkie symbole mają wyżej podane 
znaczenie, polega na tym, że związek o ogólnym wzo
rze 2 poddaje się reakcji z chlorotrójmetylosilanem 
i cynkiem, otrzymując związek o ogólnym wzorze 3, 
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po czym związek o wzorze 3 poddaje się reakcji na 
drodze katalizowanego czterotlenkiem osmu hydroksy-
lowania za pomocą wodoronadtlenku Ill-rz.-butylu 
lub za pomocą N-tlenku N-metylomorfoliny, otrzy
mując związek o ogólnym wzorze 4, albo na związek 
o wzorze 3 działa się octanem srebra i jodem w 
wodnym roztworze kwasu octowego, wytwarzając 
związek o ogólnym wzorze 5, po czym związek o 
wzorze 4 lub o wzorze 5 traktuje się nadkwasem, 
otrzymując związek o ogólnym wzorze 6, w którym 
ewentualnie też eteryfikuje się grupę 22-hydroksylową 
na drodze reakcji jej 22-sulfonianu z alkoholanem 
metalu alkalicznego, przy czym R2 i R23 mają wyżej 
podane znaczenie. (25 zastrzeżeń) 

A23K P.24682Ô T 23.03.1984 

Okręgoiwe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w 
Katowicach — Zakłady Mięsne, Biełsko-Biała, Polska 
<Adaan Czernicki, Józef Stasizak, WłaidysłaTw Wala). 

Środek paszowy i sposób jego wytwarzania 

Wynalazek rozwóązuje zagadnienie wykorzystania 
odpadów poubojowych i przetworzenie ich nia wyso
kokaloryczną paszę, która nadaje się do stasowania 
samoistnie lub jako dodatek do pasz rriskokalorycz-
nych. 

Środek paszowy składa się z 30 do 60 części wa
gowych fusów kawowych łub sparowanej w tempe
raturze 72°C przez okres 30 do 40 mimit treści żo
łądków wieprzowych, 5 do 10 części wagowych oleju 
roślinnego lub szlamu olejowego, 10 do 20 części 
wagowych rozdrobnionych skrawek o wymiarach 3 
do 4 milimetrów, 30 części wagowych sparowanej w 
temperaturze 72°C w okresie 30 do 40 minut krwi 
technicznej z dodatkiiem 0,03 jednostek wagowych 
28% kwasu solnego i 0,01 części wagowych 85% kwa
su mrówkowego. 

Sposób wytwarzania środka paszowego połega na 
sparowaniu w temp. 72°C w okresie 30 do 40 mi
nut krwi technicznej i treści żołądków wieprzowych, 
a następnie wymieszaniu w mieszarce bębnowej wy
maganej ilości krwi technicznej i dodaniu w ciągu 
pierwszego okresu mieszania trwającego 2 do 3 mi
nut, wymagalnej ilości fusów kawowych, treści żo
łądkowej, skwarek i oleju lub szlamu olejkowego. Po 
zatrzymaniu mieszanki dodaje się żądane ilości kwa
su solngo i mrówkowgo i uruchamia ponownie mie
szarkę na okres 30 do 40 minut. Środek paszowy 
podlega leżakowaniu przez okres 4 do 7 dni w tem
peraturze +10 do +20°C w pojemnikach. 

(2 zastrzeżenia) 

A23L P.2469*1 T 28.03.1984 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Mieczysław Bo
ruch, Krystyna Nowakowska). 

Sposób wytwarzania suszu spożywczego 
z surowych ziemniaków 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia pro
cesu otrzymywania suszu spożywczego z surowych 
ziemniaków. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że roz
drobnione na miazgę ziemniaki o wymiarach czą
stek 1—3 mm zaGgwasza się kwasem .siaBikałwym do 
pH = 4,5—5,5, a następnie w sposób mechaniczny 
odwadnia się miazgę do zawartości 50—55% wody 
oraz miesza się miazgę z gotowyim produktem suszu 
ziemniaczanego w stosunku 1:1, po czym suszy silę 
powietrzem w temperaturze 130—150°C w suszarni 
fontannowej do uzyskania zawartości wody poniżej 
10%. (i zastrzeżenie) 

A47B P.24T855 25.65.1934 

Henryk Gałek, Gliwice, Polska (Henryk Gałek). 

* Meble 

Celem wynalazku jest odciążenie elementu użytko
wego mebla np. blatu stołu lub skrzyni szafy, od 
sił pochodzących od nóg. 

, Mebel według wynalazku zawiera przetiwoiizoną (kra
townicę (2). Kratownica (2) zamocowana do nóg <1) 
skL. .a się z co najmniej jednego zwornika <4), od 
którego rozchodzą się smujkłe pręty (3) zamocowane 
do nóg (1). Zworniki (4) są połączone zastrzałami (6) 
gdy w meblu występuje więcej niż jeden zwornik (4). 

(6 zastrzeżeń) 

A61D P. 246848 T 23.03,1WU 

Akademia Medyczna, Lublin. Poistica (Andrzej Nie
chaj). • 

Zacisk do teinie kręgowych 

"Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji za
cisku umożliwiającej dokładne zaciśnięcie światła 
tęjtnic kręgowych i bezkrwawe .przecięcie rdzenia w 
procesie przygotowywania zwierzęcia do doświadcze
nia. 

Zacisk rna dwa ramiona (1) w kształcie połpier-
ścieni, połączone osią (2). W ramionach (1) znajdują 
się owalne otwory (3). W jednym z otworów (3) za
mocowany jest wahliwie koniec śruby ściągającej (4), 
której nagwintowana końcówka przetknięta jest przez 
otwór w drugim ramieniu i wyposażona jest w mo
tylkową nakrętkę (5). Końce ramion (1) są spłasz
czone i mają wyprofilowania (6) w kształcie ogona 
rybiego. (1 zastrzeżenie) 
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A61K 
A23K 

P.245969 30.01.1984 

Pierwszeństwo: 31.01.1983 — St. Zjedn. Am. 
(inr 462,587) 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjed
noczone Ameryki. 

Sposób pobudzania rozrostu zwierząt udomowionych, 
polepszania sprawności wykorzystania pokarmu 

przez zwierzęta udomowione i polepszania 
szczupłości zwierząt udomowionych 

oraz przedmieszka paszowa 

Sposób pobudzania rozrostu zwierząt »udomowionych, 
polepszania sprawności wykorzystywania pokarmu 
przez zwierzęta udomowione i polepszania Szczupłoś
ci zwierząt udomowionych polega na tym, że zwie
rzętom tym podaje się związek o ogólnym wzorze 
przedstawionym na rysunku, w którym R1 oznacza 
atom wodoru, grupę hydroksylową lub grupę meto-
ksylową, R2 oznacza atom wodoru lub fluoru R3 ozna
cza atom wodoru lub grupę <Ci—C2) aLkilową, R4 oznacza 
atom wodoru lub grupę metylową, a Rs oznacza atom 
wodoru lub fluoru albo grupę nitrową, hydroksylową, 
SO2CH3 albo CONH2, przy czym R1 oznacza atom 
wodoru tylko wtedy, gdy R5 oznacza grupę nitrową 
lub grupę S02CH3 albo też sól addycyjną tego związ
ku z kwasem. 

Przedmieszka paszowa dla zwierząt zawiera zwią
zek o wzorze przedstawionym na rysunku, w którym 
Ri, R2, R3, R4 i R5 mają wyżej podlane znaczenie 
lub jego addycyjną sól z kwasem oraz nośnik. 

(7 zastrzeżeń) 

"~J IL P.246860 T 23.03.1984 

Krajowy Związek Spółdzielni Sprzętu Medycznego 
i Laboratoryjnego Biuro Konstxiukcyjno-Technologicz-
ne „Tëlmed", Warszawa, Polska (Adam Białecki, 
Lech Hoffman, Donat Najnent). 

Parowy autoklaw sterylizacyjny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
parowego autoklawu steryliizacyjnego, zawierającego 
zespół do samoczynnego odpowietrzania komory ste-
rylizacyjnej, stanowiącego jednocześnie dodatkowy 
zawór bezpieczeństwa. 

Wewnętrzna ścianka (2) komory sterylizacyjnej pa
rowego autoklawu sterylizacyjnego ma wyprowadzony 
na zewnątrz króciec wylotowy (12) z osadzoną na 
nim suwliwie końcówką (13), zawierającą kanały 
przelotowe (17) i utrzymującą wkładkę (15) z kali
browanym otworem (16) o średnicy stanowiącej uła-

mek milimetra, która to wkładka (15) jest dociska
na swym kołnierzem do człowej krawędzi króćca (12) 
za pomocą sprężyny śrubowej (14), przy czym na tę 
końcówkę (13) jest osadzony elastyczny wąż (18) od
prowadzający na zewnąfaz pomieszczenia^, w którym 
jest zainstalowany autoklaw, początkowo powietrze 
zawarte w tej komorze, a następnie paurę wodną. 

(1 zastrzeżenie) 

A61M P.243157 21.07.1983 

Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy Ośrodek 
Techniki i Organizacji, Bydgoszcz, Polska (Stefan Po
kora). 

Przyrząd do automatycznego wykonywania iniekcji 

Celem wynalazku }est wyeliminowanie zjawiska 
wstrzykiwania insuliny w przypadku nieprawidłowe
go wbicia igły w ciało. 

Przyrząd charakteryzuje się tym, że suwak (2), 
łączony suwliwie z rękojeścią (1) przyrządu, ma zespół 
spustowy (7), składający się z korpusu (11) i spręży
ny (13), oddziaływającej na trzpień (13) współpra
cujący z wyprofilowanym wygarbieniem (14) spustu 
(6). (2 zastrzeżenia) 

A63J P.242850 04.07.1983 

Bronisława Fitak, Gliwice, Polska (Bronisława Fi-
tak). 

Rekwizyt estradowy 

Wynalazek umożliwia prezentowanie różnego ro
dzaju form plastycznych i kształtów znanych przed-

FIG.6 
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B01D P. 243072 18.07.1983 

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Polska 
(Leon Bańczyk, Aleksander Grobelny, Aleksander 
Woźniak, Henryk Romańczyk, Zdzisław Czelny, Ta
deusz Bartosz, Alojzy Gałczyński, Henryk Dawido
wie z). 

Pierścieniowy element wypełniający kolumnę 
do wymiany masy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
pierścieniowego elementu wypełniającego kolumny do 
wymiany masy powodującego zwiększenie turbulen
cji wewnętrznej. 

Pierścieniowy element według wynalazku ma pod
stawę rozetkową o 4 do 8 ramionach skręconych na 
wysokości pierścienia o kąt zawarty w granicach 10 
do 45°. (1 zastrzeżenie) 

B03B P. 242889 05.07.1984 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Mi
rosław Ślusarek, Jaimusz Stejpniewski, Jan Kubas, 
Edward Szczerba, Władysław Litwin, Jacek Borkow
ski, Bronisław Raj, Józef Bigaj, Ireneusz Piechowski, 
Janusz Grunt). 

Sposób przygotowania rudy galmanowskicj 
do przewałowego procesu otrzymywania 

koncentratu cynkowego 

Sposób według wynalazku eliminuje uciążliwość do
tychczasowych operacji przygotowujących tę rudę do 
procesu przewałowego w szczególności odwadnianie 
klasy poniżej 12 mm oraz zagęszczanie i filtrowanie 
klasy poniżej 0,5 mm. 

Sposób polega na obtoczeniu powierzchni ziarn 
większych niż 12 mm przez przewałowe przemiesz-
szczanie rudy w obrotowym bębnie i udarowe dzia
łanie stalowych prętów wypełniających bęben i c*d-

miotów w przedszkolach, szkołach i instytucjach kul
turalno-oświatowych. 

Rekwizyt estradowy, wykonany z elastycznego ma
teriału arkuszowego ma podstawę (1) połączoną ze 
skrzydłem lewym (2) i prawym, z których każde za
opatrzone jest w co najmniej dwa zagięcia wzdłużne 
o, zmiennym kącie nachylenia do płaszczyzny podsta
wy oraz dowolną ilość naprzemiennych zagięć po
przecznych (6X których fałdy tworzą bryłę o kształ
cie harmonijki. (2 zastrzeżenia) 

prowadzenie na przesiewaczu ścierów rudnych i kla
sy poniżej 12 mm. Produkt górny przesiewacza po 
obmyciu natryskami rozdzielany jest grawitacyjnie w 
seperatorze na produkt tonący który łącznie ze ście
rami i drobną klasą rudy kieruje się do termicznego 
procesu przewałowego i na produkt pływający stano
wiący produkt odpadowy. (2 zastrzeżenia) 

B21C P. 246890 T 28.03.1984 
F16J 

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, 
Gliwice, Polska (Tadeusz Prajsnar, Adam Godyń, Ed
ward Zgłobicki, Jacek Ciepliński). 

Sposób uszczelniania 
i uszczelnienie komór smarowych 

w ciśnieniowych ciągadłach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu uszczelniania i uszczelnienie, zapewniających 
niezawodną szczelność komór smarowych nawet przy 
najwyższych ciśnieniach smaru uzyskiwanych w cza
sie pracy tych narzędzi. 

Sposób uszczelniania komór smarowych w ciśnie
niowych ciągadłach, przeznaczonych zwłaszcza do 
ciągnienia drutów, utworzonych między roboczymi 
ciągadłami i/lub między roboczym ciągadłem i ciś
nieniową 'tuleją charakteryzuje się tym, że dokonuje 
się zamknięcia komór smarowych w ciśnieniowych 
ciągadłach przez znitowanie czołowych ścian elemen
tów tworzących te komory za pomocą pierścieniowe
go nita, korzystnie o prostokątnym kształcie jego 
przekroj.i, 

Uszczelnienie komór smarowych charakteryzuje się 
tym, że ma pierścieniowy nit (5a) spęczony w pierś
cieniowym kanale (7) utworzonym z podcięć w przy
ległych do siebie czołowych ścianach elementów two
rzących smarową komorę (1), w tym w czołowych 
ścianach roboczych ciągadeł (2) i w czołowych ścia
nach roboczego ciągadła (2), oraz ciśnieniowej tulei 
(3). (12 zastrzeżeń) 

Dział B 
ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 
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B21D P.246762 T 20.03.1984 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obróbki Plastycznej 
Metali „Plasomet", Warszawa, Polska (Tadeusz Głę-
bicki, Władysław Nagel). 

Sposób i urządzenie do kształ towania wyrobów 
w postaci r a m wielokątnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposdbu i urządzenia do wytwarzania r a m wielokąt
nych o dużych promieniach zaokrągleń bez potrzeby 
zwijania mater ia łu wyjściowego w postaci wiotkiego 
pasa w krąg. 

Sposób polega na tym, że wprowadza się do urzą
dzenia wiotki pas metalowy i poddaje się jego środ
kową część zabiegowi obciągania za pomocą dwóch 
zas tawów par rolek przesuwnych a następnie p r z e r 
prowadza się gięcie końców pasa za pomocą dwóch 
rolek przesuwnych zbieżnie i w k ie runku prostopad
łym do ruchu obu zestawów par rolek. 

Urządzenie ma w stole roboczym (1) osadzone prze
suwnie suwadło (2) oraz po jego przeciwnych s t ro
nach dwie prowadnice (8) ustawione prostopadle do 
k ie runku ruchu suwadła (2). W każdej z prowadnic 
(8) ustawiona jest suwliwie rolka (9). Do suwadła 
(2) jest zaimocowany zestaw dwóch p a r rolek (4, 5) 
oraz regulowana podt rzymka (6) pasa (7). W stole r o 
boczym (1) osadzone są dwie rolki prowadzące (11) 
po przeciwnych s t ronach suwadła (2) stycznie do 
przesuwanych p a r rolek (4, 5). (5 zastrzeżeń) 

B21D P. 249838 02.08.1984 

Zakłady Kuziennicze i Maszyn Rolniczych, Jawor , 
Polska (Maksymil ian Zieliński). 

Zaczep zrywający 
zwłaszcza do jednoczesnego okrawania 

i przebijania odka wek matrycowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie jednoczesnego 
okrawania i przebijania odkuwek matrycowych z 
równoczesnym zdejmowaniem przebitego meta lu ze 
s templa przebijającego oraz z rywaniem wypływki . 

Zaczep s tanowi wałek (1) z jednej s t rony zakończo
ny kołnierzem, a z drugiej s t rony kostką zrywającą 
(3), którą unieruchamia nakrę tka zabezpieczająca (2). 
Wzdłuż osi wałka (1) wyfrezowany jest rowek (5), 
k tó ry poprzez śrubę (6) zabezpiecza wałek (1) przed 
obrotem. (1 zastrzeżenie) 

B22F P.249126 07.08.1984 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Maciej Dziem
bowski, Chryzant Leśniak, Jerzy Bukowiecki , Grze
gorz Loch). 

Sposób wytwarzan ia wyrobów 
z węglików spiekanych 

pokrytych twardą wars twą 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiającego szybkie powsta mie war
s twy węglika lub azotku na wyrobach z węglików 
spiekanych, o równomiernej grubości i bez obecności 
fazy e ta w fazie wiążącej. Osiąga się to przez powle
kanie w dwóch etapach. 

W pierwszym etapie wygrzewa się wyroby w a tmos 
ferze zawierającej węglowodór i wodór, zazwyczaj 
metan i wodór w stosunku objętościowym pięć razy 
więcej wodoru od metanu. 

W drugim etapie wyroby wygrzewa się w atmosfe
rze zawierającej halogenki me ta lu z grup IV a i V 
a układu okresowego pierwiastków, węglowodór 
lub azot i wodór. <3 zastrzeżenia) 

B23K P.242271 30.05.1983 

Warszawska Fabryka Sprzętu Spawalniczego „PE-
RUN", Warszawa, Polska (Janusz Kanieski , Marek 
Dworak, J a n Bartkowiak, Władysław Górnik) . 

Sposób podawania mater ia łów 
i urządzenie spawalnicze 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i urządzenia, nie powodujących zapychania 
się przewodów przesyłowych mater ia łem, zapewnia
jących równomie rne podawanie mater ia łów. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że do części wylotowej (7) urządzenia spawalniczego 
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doprowadza się oddzielnie mieszaninę tlenowo-prosz-
kową, a oddzielnie mieszaninę tlenowo-acetyłenową, 
natomiast poza częścią wylotową (7) strumień tleno-
wo-proszkowy otacza się atmosferą tlenowo-acetyle-
nową. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że wylot zbiornika (10) materiału jest połączo
ny z przewodem (5) tlenowo-proszkowym, pomiędzy 
korpusem (1) i częścią (7) wylotową, przy czym wy
lot (8) przewodu (5) tlenowo-proszkowego jest oto
czony wylotem (9) lub wylotami przewodu (6) tleno-
wo-acetylenowego. (2 zastrzeżenia) 

B23K P. 243111 18.07.1983 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Ka
zimierz Joszt, Jerzy Turoń, Tadeusz Kuzio, Stanisław 
Brys, Andrzej Winiowski, Władysław Rybak, Marian 
Buczma, Aleksander Orczyk, Jan Sendal). 

Miękki lut na osnowie ołowiu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
składu chemicznego lutu przeznaczonego zwłaszcza do 
lutowania kąpielowego. — 

Zagadnienie z wynalazkiem, miękki lut na osnowie 
ołowiu zawierający wagowo: 13,5-—14,5% kadmu, 0,1— 
0.15% srebra, charakteryzuje się tym, że zawiera do-
dodatkowo 0,002—0,2% aluminium i ewentualnie 0,05— 
3,1% cynku. (2 zastrzeżenia) 

B24B P. 242897 05.07.1983 

Zakład Doskonalenia Zawodowego, Katowice, Pol
ska (Piotr Lubieniecki, Jan Paszek, Wacław Hejczyk, 
Roman Kocielski, Władysław Domagalski). 

Urządzenie do mechanicznego napędu 
stołu roboczego szlifierki narzędziowej 

Celem wynalazku jest umożliwienie adaptacji istnie
jących szlifierek narzędziowych z ręcznym napędem 
stołu roboczego bez kosztownych i uciążliwych prze
róbek, oraz zwiększenie uniwersalności tych obrabia
rek. 

Urządzenie składa się z silnika napędowego (3) ste
rowanego przełącznikiem krańcowym (13), sprzęgła 
(7) i przekładni ślimakowej. Całość zamontowana jest 
na uchylnej ramie (1) napędu, osadzonej obrotowo na 
sworzniu (2) i zaopatrzonej w zatrzask (6) mocujący. 
Sworzeń (2) umocowany jest w korpusie szlifierki. 
Ślimak (5) osadzony jest na wale (8) napędowym 
urządzenia, a ślimacznica (4) na osi poikrętła prze
suwu stołu. Otwór (10) służy do ustalenia ramy (1) 
napędu urządzenia w położeniu rozłączenia, a otwór 
(11) w pozycji załączenia przekładni ślimakowej. 

(1 zastrzeżenie) 

B24B P. 246801 T 22.03.1984 

Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska< Marek Wa-
ciński, Stefan Ernst, Mirosław Kozioł). 

Sposób ostrzenia przedmiotów metalowych 

Celem wynalazku jest umożliwienie przeprowadze
nia na drodze nie mechanicznej szybkiej i sterylnej 
regeneracji ostrzy nawet bezpośrednio przez zespół 
lekarski. 

Sposób ostrzenia przedmiotów metalowych polega 
na tym, że ostrzone powierzchnie przedmiotu meta
lowego, który jest anodą ustawia się w kąpieli alka
licznej równolegle do powierzchni katody i poddaje 
w znany sposób procesowi elektrochemicznemu w 
okresie od 20 do 120 minut. (1 zastrzeżenie) 

B24B P. 246955 T 30.03.1984 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Wojciech 
Blacharski). 

Urządzenie do regulacji wgłębnego posuwu narzędzia, 
zwłaszcza w przecinarce ściernicowej 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji 
urządzenia o zwiększonej czułości i liniowych cha
rakterystykach tłumienia. 

Urządzenie składa się z wypełnionego olejem cy
lindra (1) i tłoka (2) zaopatrzonego w drążone tłoczy-
sko (3) z umieszczonym w nim trzpieniem (5) do na
stawiania regulowanego dławika (6). Tłok (2) ma po
stać wydrążonego walca, wewnątrz którego znajduje 
się zawór zwrotny utworzony przez obwodowy występ 
(7) z otworami przelotowymi (8) i znajdującą się na 
nim od strony tłoczyska (3) pierścieniową płytką (9) 
z pierścieniowym wgłębieniem (10) od strony występu 
(7). Zewnętrzna powierzchnia tłoka (2) zaopatrzona 
jest w rowki odciążające (4). Krawędzie wgłębienia 
(10) są ostro wyprofilowane. Płytka (9) od strony tło
czyska (3) ma gniazda (11), w których znajdują się 
zamocowane do kołnierza tulei (12) tłoczyska (3) pal
ce prowadzące (13). Na każdym z palców (13) umiesz
czona jest nakrętka (14) do wstępnego napinania sprę
żyny (15). (5 zastrzeżeń) 

B24D P. 243057 15.07.1983 

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Bolesław Kor-
■tylewiskj, Marek Lubiński). 

Ściernica lamelkowa 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji 
ściernicy o równomiernie zużywającej się powierach-
sû ściernej, której korpus nadaje się do wielokrot
nego użycia, o otenzonym hałasie podczas jej otoóibflm. 
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Ściernica lamelkowa, przeznaczona do szlifowania 
profilowego krawędzi drewna i tworzyw drzewnych, 
charakteryzuje się tym, że w jej tarczowym korpu
sie (1), pasiki ścierne (3) lub pakiety pasków umo
cowane są pod kątem względem podstawy tarczy, 
a ich strefy robocze zagięte są półkoliście. 

(2 zastrzeżenia) 

B27C P. 243238 29.07.1983 

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Bolesław 
Kor.tylewsM). 

Sposób kształtowego toczenia drewna i tworzyw 
drzewnych i urządzenie do toczenia 

kształtowego drewna i tworzyw drzewnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
toczenia elementów z drewna lub tworzyw drzew
nych w kształcie hiperboloid o różnych promieniach 
krzywizny w miejscach przewężenia przekroju. 

Sposób polega na tym, że wykonujący roboczy 
ruch obrotowy element nastawia się pod kątem w 
płaszczyźnie pionowej względem drogi przesuwu noża. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że jego kieł zabieräkowy (2) i dociskowy (4) 
mają osie nastawne w płaszczyźnie pionowej wzglę
dem prowadnic wzdłużnych, a korpus (17) kła do
ciskowego (4) jest ponadto przesuwny w płaszczyź
nie pionowej. (2 zastrzeżenia) 

B27K P. 243182 25.07.1983 

Fabryka Mebli Okrętowych „Famos" Starogard 
Gdański, Polska (Mania Kapała, Janina Kuoks). 

Środek do barwienia drewna 

Celem wynalazku jest opracowanie środka nada
jącego się do równomiernego barwienia wszystkich 
gatunków drewna. 

Środek do barwienia drewna stanowią barwniki 
symteinowe od 2-r-25 części wagowych o stężeniu od 
100%-M20% ma 100 części wagowe rozoieńczailniika ni
trocelulozowego. (1 zastrzeżenie) 

B28B P. 243036 14.07.1983 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P-233390 
Biuro Projektów Przemysłu Kruszyw, Kamienia 

Budowlanego i Surowców Mineralnych, Kraków, Pol
ska (Wacław ChrząszczewSki, Jerzy Sarnowicz). 

Agregat do formowania płytek 

Celem wynalazku jest zwiększenie wydajności pra
sowania. Agregat ma układ przemieszczania form (1) 
z blachami dennymi (2) na dwóch nadsobnych cią
gach transportowych: górnym (4) i dolnym (15). Sta
nowisko odbioru płytek i opuszczania formy z gór
nego na dolny ciąg umieszczane jest poza prasą. 
Prasowanie materiału w formie spoczywającej na 
mostfku (11) mocowanym do istołu prasy, realizuje ze
spół stempli (10) związany z ruchomym stołem pra
sy (9). 

Na wspólnej ze stemplami konstrukcji umieszczo
ne są wypychacze (14), które wypychają płytki z 
form na łapę (13) odbieraka płytek wsuwaną pod 
formę. (2 zastrzeżenia) 

B29D P. 246939 T 29.03. H 3 
B29C 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Witold M. 
Lewandowski). 

Sposób wytwarzania płyt izolacyjnych 
o strukturze komórkowej, zwłaszcza 

z tworzyw sztucznych 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu umoż
liwiającego uzyskiwanie płyt izolacyjnych metodą 
ciągłą nadającą się do zautomatyzowania. 

Sposób polega na tym, że folię wstępnie profiluje 
się nadając jej zarys linii łamanej, korzystnie tra
pezowej, tnie na arkusze, a następnde kolejne arku
sze umieszcza się względem siebie tak, że wgłębie
nia dwóch sąsiadujących ankuszy tworzg kanały, po 
czym stykające się ze sobą powierzchnie arkuszy 
łączy się ze sobą dociskając je do siebie przy pomo
cy rdzeni umieszczonych w kanałach i na zewnątrz 
ostatniego z arkuszy. (3 zastrzeżenia) 

B30B P. 246935 T 28.03.1984 

Radomskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, Ra
dom, Polsika (Józef Aleksandrzak, Józef Krowicki). 

Prasa cierna do formowania kształtek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sterowania au
tomatyzacją cykli pracy prasy podczas formowania 
ikształtek z mas sypkich. 

Prasa cierna według wynalazku charakteryzuje się 
tym. że została zaopatrzona w zsynchronizowany 
układ instalacji pneumatycznego powietrza wraz z 
siłownikami (2), (3) i (16) do nadawnia ruchu posu
wisto-zwrotnego stempla (11) prasy wypychacza (13) 
i hamulca (8) i sterujący układ elektryczny z pro
gramatorem (Pr) programującym i ustalającym licz-
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bę uderzeń stempla (11) w procesie prasowania 
kształtki przy czym praca tych dwóch układów jest 
zsynchronizowana poprzez rozdzielacze edektramagiie-
tyczne (4), (5) i (12). (3 zastrzeżenia) 

B60S P. 240063 06.01.1983 

Marek Głowacki, Warszawa, Polska (Marek Gło
wacki). ą 

Urządzenie podnoszące i przechylające dla obsługi 
maszyn i urządzeń rolniczych oraz samochodów 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji u-
rządzenia umożliwiającego podnoszenie i przechylanie 
pojazdów przy optymalnym wykorzystaniu miejsca 
pracy. 

Urządzenie ma belkę nośną (1) zaopatrzoną w prze
suwny, napędzany zespołem napędowym (3, 4) wózek 
(2), w którym jest zamocowana obrotowo belka 
wzdłużna (5), zaopatrzona w zamocowane na stałe 
ramię nośne (9) i wychylną łapę podtrzymującą (7) 
wyposażoną w elastyczny element podtrzymujący (8). 
Ramię nośne (9), dźwignia teleskopowa (10) i ramię 
wypierające (12) są przyłączone obrotowo do głowicy 
(li) zaopatrzonej w ramiona podnoszące (14), wysu
wane do miejsc technologicznego podparcia "samo
chodu (15), przy czym ramię nośne (9) i ramię wy
pierające (12) są przyłączone w głowicy (11) do wspól
nego przegubu. (7 zastrzeżeń) 

B60S ' P. 243633 T 05.09,1983 

Jacek Wairda, Głowno, Polska (Jacek Waida). 

Automatyczny programator wycieraczek szyb 
samochodowych 

Przedmiotem Wynalazku jest urządzenie automa
tycznie sterujące pracą wycieraczek w zależności od 
intensywności opadów deszczu lub śniegu. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że elementem 
sterującym jest czujnik (Cz) opadów, wykorzystujący 
zjawisko parowania wody, który stanowi płytka z 
materiału izolacyjnego termoodpornego, na której 
umieszczona jest spirala grzejna, stanowiąca jedno
cześnie elektrodę (AC) obejmującą elektrodę (B). 

(1 zastrzeżenie) 

B65D p. 243078 18.07.1983 
F16L 
F17C 

Zakłady Azotowe „Kędzierzyn", Kędzierzyn-Koźle, 
Polska (Stefan Szewczyk, Jan Hebda). 

Trzpień uszczelniający do zaślepiania króćców 

Celem wynalazku jèst opracowanie trzpienia umoż
liwiającego szczelne zatkanie otwartego króćca i od
izolowanie go w dowolnym miejscu od zbiornika. 

Trzpień składa się z sworznia gwintowanego (1), 
na którym nasadzona jest tuleja (2). Końcówki • swo
rznia (1) i tulei (2) zakończone są stożkowymi po
wierzchniami między, które włożone jest miękkie u-
szczelnienie (4). Tuleja (2) zakończona jest u góry 
sześciokątem lub posiada przymocowaną nakrętkę (3). 

(2 zastrzeżenia) 

B65G P. 242842 01.07.1983 
B02C 

Zakłady Energetyczne Okręgu Wschodniego, Ele
ktrownia „Kozienice", Świerże Górne, Polska (Marek 
Adamczyk). 

Podajnik węgla 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji e-
konomicznego i bezawaryjnego podajnika. 

Podajnik zbudowany jest z obudowy (1), wału na
pinającego (2), wału napędowego (3), czterech kół 
łańcuchowych (4) oraz łańcucha zgrzebłowego (5), 
który przesuwa się po półce (6) zagiętej poza oś wa
łu (3). 
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Na wale napinającym (2) poprzez uchwyty (7) 
i wzmocnienia (8) zabudowany jest element <9) u-
możliwiający wygarnianie resztek węgla z tylnej 
części podajnika. Za watem napinającym (2) wyko
nane jest zagięcie (11) na podłodze (12), a nad gór
nymi ogniwami łańcucha zabudowane są ślizgi (13). 

(3 zastrzeżenia) 

B85G P. 248332 19.06.1984 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ,JErg". Jasło, Pol
ska (Edward Niezgoda, Stanisław Dąbrowski). 

Rynna odkladcza z mechanizmem otwierającym 
i zamykającym 

Celem wynalazku jest wyeliminowanie konieczno
ści stosowania dodatkowego źródła zasilania. 

Rynna odkladcza ma dwie ściany (2, 3) prowadzące 
wyrób (1), usytuowane w kształcie litery „V", z mo
żliwością regulacji kątowej tych ścian względem jej 
osi, mechanizm odblokowujący otwarcie jednej ze 
ścian prowadzących poprzez przesuw wyrobu (1) oraz 
mechanizm zamykający otwartą ścianę po zrzucie wy
robu. (3 zastrzeżenia) 

Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

cazF P. 243154 21.07.1983 

Zakład Badawczo-Doswiadczałny Gospodarki Ko
munalnej, Katowice, Polska (Andrzej Kajca, Henryk 
Mazur, Rudolf Sosnowski, Jerzy Stańda, Włodzimierz 
Wichowski, Janusz Wilczyński). 

Sposób i urządzenie do uzdatniania wody surowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
skuteczności uzdatniania wody. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wodę 
surową poddaje się jednoczesnemu działaniu pola 
przyspieszeń, pola temperatur oraz pola magnetycz
nego korzystnie w sposób wahadłowo-zmienny. 

Urządzenie według wynalazku składa się z płaszcza 
(4) o osi poziomej lub pionowej do podłoża przegro
dzonego co najmniej dwoma płaskimi podgrzewaczami 
wody (13), których powierzchnie czołowe będące pły
tami stalowymi (5), (6) są prostopadłe do kierunku 
napływu wody surowej. Wewnątrz podgrzewacza wo
dy (13) znajdują się rurki (7) z materiału paramagne
tycznego łączące obie płyty Ą5), (6) wewnątrz których 
są umieszczone magnesy krążkowe (8) wystające 
przed płytę czołową (5). (4 zastrzeżenia) 

C02F 
B03D 

P. 243161 25.07.1983 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Wro
cław, Polska (Zenon Więckowski, Stanisław Gduła, 
Zygmunt Dunajski). 

Pakiet sedymentacyjno-flotacyjny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
pakietu zapewniającego korzystniejsze prowadzenie 
procesu sedymentacji lub flotacji przy oczyszczaniu 
wody i ścieków. 

Pakiet sedymentacyjno-flotacyjny jest zbudowany 
jako przestrzenna konstrukcja nośna w kształcie pro
stopadłościanu, w której są zawieszone swobodnie i 
przesta wialnie płyty sedymentacyjno-flotacyjne (5) 
o zróżnicowanej wysokości. Przestrzenna konstrukcja 
nośna jest złożona z ramy przedniej (1) i ramy tylnej 
(2) połączonych w części górnej ramą (3), a w części 
dolnej ramą wspornikową (4). W ramie tylnej (2) 
i w ramie górnej (3) są swobodnie zawieszone, a 
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w ramie przedniej (1) i w ramie wspornikowej (4) 
są swobodnie podparte płyty sedymentacyjno-flota-
cyjne (5) przestawiane w położenia (a), (b), (c), pod 
kątem (a), iß), (y). (2 zastrzeżenia) 

C82F P.246809 T 21.03.1984 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Alojzy 
Poranek, Alicja Mika-Gibała, Zbigniew Liwanowski, 
Tomasz Winnicki). 

Element instalacji do drobnopęcherzykowego 
nagazowywania cieczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy instala
cji opartej na elementach, które zwiększają efektyw
ność nagazowywania, nie podlegają korozji i są łat
we w montażu i demontażu. 

Element instalacji do drobnopecherzykowego naga
zowywania cieczy jest wyposażony w filtros (1) z 
porowatego materiału w kształcie wydłużonego cylin
dra z kołnierzem (2) wokół krawędzi, który jest 
szczelnie połączony z pośredniczącą tuleją (4). Od 
strony współpracującej z rurociągiem (8) transportu
jącym gaz tuleja (4) jest przystosowana do łączenia z 
czwómikiem (7) instalacji, albo przez jej wewnętrzne 
nagwintowanie albo przez wyposażenie w kołnierz. 

(3 zastrzeżenia) 

C02F P. 249107 06.08.1984 

Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Sciekowej 
„Hydrosan", Gliwice, Polska (Grzegorz Kozieł). 

Sposób napowietrzania cieczy, zwłaszcza ścieków 
w zblokowanych biologicznych 

oczyszczalniach ścieków. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiającego oszczędniejsze wydatkowa
nie energii w procesie napowietrzania ścieków. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że chwilową wartość poziomu tlenu w napowietrza
nej cieczy w reaktorze porównuje się z założoną w 
procesie oczyszczania wartością poziomu tlenu, a róż

nicą tych wartości steruje się w sposób ciągły licz
bę obrotów wirnika aeratora. Ciągłą zmianę obrotów 
wirnika aeratora (2) prowadzi się poprzez regulację 
częstotliwościowo-napięciową silnika (3), sterując wiel
kością pobieranej mocy przez silnik napędowy aera
tora. (2 zastrzeżenia) 

C03C 
tCMC 
B32B 

P.243147 21.07.1983 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków, Polska (Edward Leja, Tadeusz Pisar-
kiewicz, Tomasz Stapiński). 

Sposób wytwarzania przezroczystych 
dla światła elementów grsejnyeh 

na powierzchniach szklanych lub ceramicznych 

Sposób wytwarzania przezroczystych dla światła 
elementów grzejnych na powierzchniach szklanych 
lub ceramicznych polega na tym, że na powierzchnię 
pokryła żądanym wzorem, sporządzonym z zawiesi
ny drobno zmielonego szkliwa w cieczy łatwo paru
jącej, nanosi się warstwę tlenkową drogą reaktywne
go jonowego rozpylania stałoprądowego tarczy, za
wierającej powłokę, składającą się ze stopu co naj
mniej dwuskładnikowego spośród takich pierwiast
ków, jak: cyna, ind, kadm, antymon i ołów. Rozpy
lanie przeprowadza się w atmosferze zawierającej 
tlen pod ciśnieniem 0,03—3,00 Pa, przy czym wyłado
wanie jarzeniowe jest wspomagane pierścieniowo-
szczelinowym polem magnetycznym. 

Otrzymany element grzejny w postaci warstwy tlen
kowej poddaje się obróbce cieplno-redukcyjnej, pod
czas której prowadzi się kontrolę rezystancja warstwy 
pomiędzy elektrodami nałożonymi na warstwę, pod 
warstwę lub równocześnie na i pod warstwę. 

(1 zastrzeżenie) 

C03C 
C22B 

P. 243155 21.07.1983 

Zakłady Wyrobów Szklanych „Szkło-Art" Spół
dzielnia Pracy, Wrocław, Polska (Wiesław Witek, Jó
zef Urbanowicz). 

Sposób otrzymywania srebra 
z mułku posrebrzeniowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie techniczne wy
korzystania odpadu produkcyjnego dla otrzymywania 
srebra o bardzo wysokiej czystości w wysoko wydaj
nym procesie. 

Sposób według wynalazku polega na suszeniu muł
ku posrebrzeniowego w temperaturze do 623K, pra
żeniu w atmosferze powietrza w temperaturze 623— 
—1073K przez co najmniej 10 minut i topieniu w tem
peraturze 1273—1473K przez co najmniej 30 minut, a 
następnie na usunięciu żużla z powierzchni meta
lu. Sposób może być realizowany przy uprzednim 
przemyciu mułku posrebrzeniowego wodnym roztwo
rem boraksu przed suszeniem lub przy dodawaniu 
stopionego boraksu do stopionego metalu. 

Otrzymane tym sposobem srebro ma czystość 99,90 
— 99,99^ masowych, wydajność procesu 70—80%. 

(2 zastrzeżenia 

C04B P.244043 T 04.11.1983 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Hajnówka, Pol
ska (Sergiusz Wawreszuk). 

Zapobieganie powstawania ognisk grzybów 
i pleśni w pomieszczeniach produkcyjnych 
i magazynach z artykułami spożywczymi 

Zapobieganie powstawaniu ognisk grzybów i pleś
ni w pomieszczeniach z artykułami spożywczymi po
lega na tynkowaniu i malowaniu tych pomieszczeń 
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farbami uniemożliwiającymi rozwój grzybów i pleś
ni, przy czym składnikiem zapraw wapiennych do 
tynków i farb wapiennych jest czteroboran sodowy 
(Na2B*07 • 10 H2O) stosowany w ilości 40 kg na 1 m3 

zaprawy oraz 14 kg na 100 1 farby wapiennej . 
(1 zastrzeżenie) 

C04B 
C01G 

P. 244609 17.11.1983 

Pierwszeństwo: 17.11.1982 - Dania (nr 5125/82) 

Aktieselskabet Aalborg Por t l and-Cement -Fabr ik 
a Danish Limited Company, Aaborg, Dania. 

Sposób wytwarzan ia suchej mieszanki cementowej , 
p rodukt zawierający rozpuszczalny w wodzie 

wodzian siarczanu żelazowego 
oraz sposób wytwarzan ia tego wodzianu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie o t rzymywania 
oraz zastosowania czynnika redukującego do suche
go cementu pozwalającego na zmniejszenie korozyj-
ności i uzyskanie właściwości łatwego płynięcia mie
szanki cementowej . 

P roduk t wodzianu siarczanu żelazawego do zastoso
wania jako czynnik redukujący do suchego cementu 
otrzymuje się z technicznego albo handlowego ga
tunku siedmiowodzianu siarczaniu żelazawego za po
mocą jednego albo kilku procesów obróbki, wybra 
nych spośród umiarkowanego suszenia, rozcieńczania 
proszkowego, absorpcji fizycznej, i absorpcji chemicz
nej . W szczególności technicznego stopnia siedmio wo
dzian siarczanu żelazawego miesza się z popiołem 
lotnym albo z gipsem i poddaje umia rkowanemu su
szeniu w tempera turze 20—60°C. (69 zastrzeżeń) 

C04B P. 245697 T 13.01.1984 

Biuro Projektowo-Technologiczne i Dostaw Inwe
stycyjnych „Polam-Projekt" , Warszawa, Polska (Zyg
munt Supeł). 

Sposób redukcj i ilości powodującego egzemę 
prasowalności u t raconej przez dodanie do niej 

miel iwa szklanego 

Sposób według wynalazku polega na mieleniu t w a r 
dych składników masy z dodatkiem do 5% trój t lenku 
glinu oraz mieszaniu gotowej suchej masy ceramicz
nej z dodatkiem od 0,1 do 0,6% azotanu lub siar
czanu glinu. (1 zastrzeżenie) 

C04B P. 245835 20.01.1984 

Pierwszeństwo: 20.01.1983 — Szwecja (nr 8300283) 

Cémenta AB, Danderyd, Szwecja (Per Norelius). 

Sposób redukcj i ilości powodującego egzemę 
chromu w cemencie 

i ferrogips do wytwarzan ia cementu 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest umo
żliwienie produkcj i cementu przy zadawalającej r e 
dukcji chromu umożliwiającej wyel iminowanie ry 
zyka egzemy. 

Sposób redukcj i ilości powodującej egzemę chromu 
w cemencie przez dodanie s iarczanu żelazawego w 
postaci ferrogipsu, charakteryzuje się tym, że mie
sza się s iarczan żelazawy w postaci zielonej soli, bez 
wstępnego osuszania, z s iarczanem wapnia w posta
ci na tura lnego gipsu albo chemicznego gipsu aż do 
uzyskania ferrogipsu o zawartości siedmiowodnego 
siarczanu żelazawego w ilości 2%—90% wagowych i 
dwuwodzianu s iarczanu wapnia w ilości 10%—98% 
wagowych, a następnie dodaje się ferrogips do su
rowców wyjściowych, zawar tych w gotowym cemen

cie, w ilości odpowiadającej 10 kg — 100 kg fer ro
gipsu na 1 tonę cementu. Korzystnie ferrogips doda
je się w trakcie mielenia. 

Ferrogips stosowany do wytwarzania cementu o 
niskiej zawartości powodującej egzemę chromu skła
da się z fizycznej mieszaniny siarczanu żelazawego 
w postaci surowej , nie osuszonej zielonej soli i s iar
czanu wapnia w postaci na tura lnego albo chemicz
nego gipsu, w ilości 2% — 90%, korzystnie 5% — 
— 25% wagowych siedmiowodzianu siarczanu żela
zawego i 10% — 98% korzystnie 75% — 95% wago
wych dwuwodzianiu siarczanu wapnia . 

(4 zastrzeżenia) 

C04B P. 246204 14.02.1984 

Pierwszeństwo: 15.02.1983 — Austr ia (nr A 511/83) 

Veitscher Magnesi twerke — Actien — Gesellschaft, 
Wiedeń, Austr ia , Voest-Alpine AG, Linz, Austr ia , 
Korf Engineering GmbH, Düsseldorf, RFN (Hans-Ji ir-
gen Gulas, Josef Horak, Horst Sulzbacher, Gero 
Papst) . 

Wykładzina ogniotrwała urządzenia 
do zgazowywania węgla 

Wykładzina ogniotrwała urządzenia do zgazowywa
nia węgla wytwarzającego gaz redukcyjny składa się 
co najmniej częściowo z n iewypalanych cegieł magne -
zjowych zawierających węgiel o zawartości węgla 
5—30% wagowych. (3 zastrzeżenia) 

C04B P. 246855 T 23.03.1984 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkanio
wej Poznań, Polska (Antoni Rusek). 

Sposób ochrony powierzchni 
zwłaszcza ścian budynków mieszkalnych 

przed działaniem grzybów i wilgoci 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
skutecznego sposobu ochrony ścian budynków miesz
kalnych przed działaniem grzybów i wilgoci. 

Sposób ochrony polega na tym, że do suchej masy 
gipsu dodaje się meta le nieżelazne w postaci pyłu, 
następnie miesza się z wodą, a uzyskaną masę n a 
kłada się cienką wars twą na chronioną ścianę i su-
suszy. (1 zastrzeżenie) 

C04B P. 246918 T 27.03.1984 

Przedsiębiorstwo Montażu i Dostaw Pieców Tune 
lowych, Kraków, Polska (Andrzej Szczepek). 

Beton ogniotrwały 
o t empera turze zastosowania do 1100°C ' 

Beton według wynalazku ma uziarnienie 0—2 mm, 
a jego skład surowcowy jest następujący: 

cement por t landzki 20—30% wagowych 
gliny ogniotrwałe 0—1 mm 20—30% wagowych 
szamot mielony 0—2 mm 20—30% wagowych 
piasek 20—30% wagowych 
pyły dymnicowe 5—10% wagowych 

(1 zastrzeżenie) 

C05F P. 243121 19.07.1983 

Ins ty tu t Mater iałów Ogniotrwałych, Gliwice, Pol
ska (Leon Łukwiński , Stefan Skowronek, Emil M a 
ziarz, Manfred Grabowski , Franciszek Gajek). 



Nr 3 (291) 1985 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 13 

Nawóz organiczno-mineralny 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest o-
pracowanie składu nawozu organiczno-mineralnego 
przeznaczonego do użyźniania gleb szczególnie kwaś 
nych, ubogich w próchnicę, magnez i mikroelementy. 

Nawóz organiczno-mineralny zawierający rozdrob
niony do uziarnienia 0—3 mm dolomit surowy albo 
dolomit selektywnie zdekarbonizowany w tempera tu 
rze 650—850°C i rozdrobniony do uziarnienia 0—3 
mm albo rozdrobniony do uziarnienia 0—3 mm dolo
mit wypalony w tempera turze 850—1750°C albo za
wierający węgiel b runa tny , charakteryzuje się tym, 
że składa się z 25—85% wagowych węgla b runa tne 
go ziemistego zmieszanego z 15—75% wagowymi suro
wego dolomitu i / lub dolomitu selektywnie zdekar-
bonizowanego i/lub dolomitu wypalonego. 

(2 zastrzeżenia) 

C07C P. 243102 18.07.1983 

Poli technika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Zakłady Chemiczne „Blachownia", Kędzie-
rzyn-Koźle, Polska (Marian Taniewski , Alfred La
chowicz, Krzysztof Skutil). 

Sposób wytwarzania etylenu i benzenu 
z węglowodorów pochodzenia naftowego i węglowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
katali tycznego bezciśnieniowego lub ciśnieniowego 
sposobu rozkładu węglowodorów pochodzenia nafto
wego i węglowego. 

W sposobie wytwarzania e tylenu i benzenu z węglo
wodorów • pochodzenia naftowego i węglowego jako 
katal izator stosuje się wodór dowolnego pochodzenia 
lub mieszaninę wodoru z metanem, innymi węglowo
dorami, t lenkiem węgla, dwut lenkiem węgla, azotem, 
gazami szlachetnymi, chlorowcami lub ich mieszanin 
wieloskładnikowych. (7 zastrzeżeń) 

C07C P. 243105 20.07.1983 

Ins ty tu t Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa, 
Polska (Tamara Mirecka, J an ina Grzegorzewska, Te
resa Sikorska, Anna Krotowska) . 

Sposób o t rzymywania 
L-3, 4-dwuhydroksyfenyloalaniny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie o t rzymywania 
L-3, 4-dwuhydroksyfenyloalaniny o wysokim stopniu 
czystości. 

Sposób według wynalazku polega na hydrolizie 
enzymatycznej , prowadzonej za pomocą proteaz stereo-
specyficznych w stosunku do es t rów metylowych 
DL-N-benzoilo-3-/4-hydroksy-3-metoksyfenylo/-alaniny 
i DL-N-benzoilo-3-/3,4-dwumetoksyfenylo/ -a laniny. 
Hydroliza wyżej wymienionych t rudno rozpuszczal
nych es t rów przebiega w pH 8,0 i temp. 42°, przy 
czym hydrolizie ulega tylko L-ster. Otrzymana L-po-
chodna, rozpuszczalna w środowisku reakcji , oddzie
lana jest przez wirowanie lub sączenie bez użycia 
rozpuszczalników. Po wytrąceniu przez zakwaszenie 
oraz po hydrolizie g rup zabezpieczających, otrzymuje 
się optycznie czystą L-3,4-dwuhydroksyfenyloalaninę. 
Związek ten ma zastosowanie w leczeniu choroby 
Park insona jako p repa ra t L-Dopa. (3 zastrzeżenia) 

C07C P. 243117 19.07.1983 

Zakłady Azotowe im. F. Dierżyńskiego, Tarnów, 
Polska (Jan Rędzi, Andrzej Krzysztoforski, Stanis ław 
Ciborowski, Kazimierz Balcerzak, Andrzej Zimowski, 
Zbigniew Kocząb, Konstanty Makal, Józef Szparski, 
Stanis ław Rygiel, Mar ian Paciorek, Antoni Janusz 
Gucwa, Marek Pochwalski , Aleksander Uszyński, J e 
rzy Osoba, Józef Grzegorzewicz, Zbigniew Schimmel
pfennig, Józef Borowiec). 

Sposób wstępnego rozdziału 
surowego produktu ut leniania cykloheksanu 

w fazie ciekłej gazami zawierającymi tlen 

Wynalazek rozwiązuje -zagadnienie opracowania 
korzystnego technologicznie sposobu wstępnego roz
działu surowego produk tu ut leniania cykloheksanu, 
bez neutral izacj i tego produktu , zapewniającego rów
nocześnie korzystne wskaźniki energetyczne. W uk ła 
dzie zawierającym przynajmniej dwa stopnie desty
lacyjne, surowy produk t z uk ładu "reakcyjnego u t le 
niania rozpręża się najpierw do ciśnienia wyższego 
niż 0,35 MPa, odparowany cykloheksan wprowadza 
się do pierwszego stopnia destylacyjnego, a p roduk t 
n ieodparowany rozpręża się dalej i p rzemywa wodą. 

P a r y z tego rozprężania i p rzemywania wprowa
dza się do drugiego, a pozostałą część organiczną do 
pierwszego stopnia destylacyjnego, po uprzednim pod
grzaniu. Przynajmniej część ciepła do odparowaln i -
ków pierwszego stopnia destylacyjnego i / lub do pod
grzewania cieczy organicznej wprowadzonej do tego 
stopnia doprowadza się w postaci kondensujących p a r 
destylatu oddzielonego od pozostałości nielotnej i / lub 
ż operacji neutral izacj i kwasów i zmydlania es t rów 
zawar tych w tym destylacie. Część ciepła kondensu
jących pa r tego destyla tu odbiera się w osobnym k o 
tle lub w drugim stopniu destylacyjnym. S t rumie 
nie nieprzereagowanego cykloheksanu z poszczegól
nych stopni destylacyjnych wprowadza się do uk ła 
du reakcyjnego ut leniania oddzielnie na odpowiednie 
t empera tu rowo poziomy bezprzeponowego wymien
nika ciepła i masy. Czas przebywania ciekłej części 
surowego p roduk tu ut leniania w rozprężaczu p i e rw
szego stopnia nie przekracza 5 minut . 

(4 zastrzeżenia) 

C07C P. 243176 14.07.1983 
C10K 

Ins ty tu t Górnic twa Naftowego i Gazownictwa, K r a 
ków, Polska (Jan Ginalski , Alicja Kubit , Je rzy Grzy-
bała). 

Sposób odpieniania glikolu 
stosowanego do osuszania gazu ziemnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
ekonomicznego sposobu odpieniania glikolu. 

Sposób odpieniania glikolu stosowanego do osusza
nia gazu, zwłaszcza gazu ziemnego polega na tym, 
że do zanieczyszczonego glikolu, po zakończeniu osu
szania gazu, dodaje się dwudziestoprocentową wodną 
emuls ję oleju metylowodorosil ikonowego, w ilości 1 1 
emulsj i na 1 m ' glikolu, po czym poddaje się des ty
lacji w tempera turze 120°C—140°C. (1 zastrzeżenie) 

C07C P. 245841 .03.02.1983 
C07D 

Pierwszeństwo: 04.02.1982 — W. Bry tan ia (nr 8203261) 
18.10.1982 — W. Bry tan ia (nr 8229705) 

The Wellcome Foundat ion Limited, Londyn, Wiel
ka Brytania . 

Sposób wytwarzan ia nowych związków pirydylowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzan ia nowych związków chemicznych, 
wykazujących działanie przeciwhis taminowe. 

Sposób wytwarzan ia związków o wzorze 1, ich soli, 
es t rów lub amidów, gdzie Ri oznacza d w u war tośc io
wą alifatyczną grupę węglowodorową o 1—7 a tomach 
węgla lub wiązanie pojedyncze, pods tawniki R2 i R3 
są takie same lub różne i oznaczają a tom wodoru 
lub grupę alkilową o 1—4 a tomach węgla, lub wzięte 
razem z a tomem azotu oznaczają zawierający azot 
pierścień heterocyklicziny o 4—6 członach, R4 oznacza 
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atom wodoru, atom chlorowca, grupę hydroksylową, 
grupę cyjanową, grupę acyloksylową o 1—4 atomach 
węgla, grupę alkoksylową o 1—4 atomach węgla lub 
grupę alkilową o 1—4 atomach węgla, ewentualnie pod
stawioną 1—3 atomami chlorowca, X oznacza fi — 
lub —CH = , a A i B wzięte jako —CA--CB— ozna
czają wiązanie podwójne —CH=CH—. polega na tym, 
że przeprowadza się eliminację RTOH ze związku o 
wzorze 6 lub jego estru lub amidu, gdzie X i Ri do 
R.4 mają znaczenie podane wyżej, a R7 oznacza atom 
wodoru lub grupę acylową o 1—4 atomach węgla, 
korzystnie w obecności silnych kwasów mineralnych, 
w podwyższonej temperaturze. (3 zastrzeżenia) 

R1C02H 

C07C 
C07D 

P.245842 03.02.1983 

Pierwszeństwo: 04.02.1982 — W. Brytania (nr 8203261) 
18.10.1982 — W. Brytania (nr 8229705) 

The Wellcome Foundation Limited, Londyn. Wielka 
Brytania. 

Sposób wytwarzania nowych związków pirydylowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowych związków chemicznych, 
wykazujących działanie pTzeciwhistaminowe. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1. lub ich 
soli, estrów lub amidów, gdzie Ri oznacza dwuwar-
tościową alifatyczną grupę węglowodorową o 1—7 
atomach węgla lub wiązanie pojedyncze, podstawniki 
Rj i R3 są takie same lub różne i oznaczają atom 
wodoru lub grupę alkilową o 1—4 atomach węgla, 
lub wzięte razem z atomem azotu oznaczają zawie
rający azot pierścień heterocykliczny o 4—6 członach, 
R4 oznacza atom wodoru, atom chlorowca, grupę hy
droksylową, grupę cyjanową, grupę acyloksylową o 
1—4 atomach węgla, grupę alkoksylową o 1—4 ato
mach węgla lub. grupę alkilową o 1—4 atomach wę
gla, ewentualnie podstawioną 1—3 atomami chlorow
ca, X oznacza N = lub —CH= a A i B wzięte jako 
—CA—CB— oznaczają wiązanie podwójne —C-C—, 
polega na tym, że związek o wzorze 6 poddaje się 
reakcji z aminą o wzorze HNRjRs, gdzie Ri do R< 
mają znaczenie takie jak podano wyżej, a Rs oznacza 
grupę alkoksylową o 1—4 atomach węgla. 

(3 zastrzeżenia) 

C07C 
Ct7D 

P. 245843 03.02.1983 

Pierwszeństwo: 04.02.1982 — W. Brytania (ar 8203261) 
18.10.1982 — W. Brytania (nr 8229705) 

The Wellcome Foundation Limited. Londyn, Wiel
ka Brytania. 

Sposób wytwarzania nowych związków pirydylowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowych związków chemicznych, 
wykazujących działanie przeciwhistaminowe. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, lub ich 
soli, estrów lub amidów, gdzie Ri oznacza dwuwar-
tościową alifatyczną grupę węglowodorową o 1—7 a-
tomach węgla, korzystnie grupę (CH2)a CH=CH(CH2)b, 
gdzie a d to są niezależne od siebie i oznaczają licztoy 
całkowite w zakresie od 0 do 5, przy czym suma 
a i b nie przekracza liczby 5, podstawniki R2 i Rs 
są takie sanie lub różne i oznaczają atom wodoru 
lub grupę alkilową o 1—4 atomach węgla, lub wzię
te razem z atomem azotu oznaczają zawierający azot 
pierścień heterocykliczny o 4—6 atomach, R« oznacza 
atom wodoru, atom chlorowca, grupę hydroksylową, 
grupę cyjanową, grupę acyloksylową o 1—4 atomach 
węgla, grupę alkoksylową o 1—4 atomach węgla lub 
grupę aldkilową o 1—4 atomach węgla, ewentualnie 
podstawioną 1—3 atomami chlorowca, X oznacza N= 
lub —CH= a A i B oznaczają atomy wodoru lub 
wzięte jako —CA—CB oznaczają —C=C—, polega na 

RiC02H 
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WZÖR 6 

tym, że związek o wzorze 6, w ktoxym Ri oznacza 
<CH2)aCH-CH<CH2)b, „a" wynosi zero, Ra, R,, R«, A 
i B mają takie znaczenie jak podano wyżej, poddaje 
się reakcji z odczynnikiem Wittiga, przydatnym do 
wprowadzania bocznego łańcucha CH=CH(CH2)bCOR«, 
w którym COR« oznacza grupę kwasową, estrową lub 
amidową, a następnie ewentualnie poddaje się de-
protekcji grupy karboksylowej. <3 zastrzeżenia) 

C07C 
C07D 

P. 245844 03.02.1983 

Pierwszeństwo: 04.02.1982 — W. Brytania <nr 8203261) 
18.10.1982 — W. Brytania (nr 8229705) 

The Wellcome Foundation Limited Londyn, Wielka 
Brytania. 

Sposób wytwarzania nowych związków pirydyiowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowych związków chemicznych, 
wykazujących działanie przeciwhiitaminowe. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1 lub ich 
soli, estrów lub amidów, gidzie Ri oznacza wiązanie 
pojedyncze, grupę (CH2)0, podstawniki R2 i R, są 
takie same lub różne i oznaczają atom wodoru lub 
grupę alkilową o 1—4 atomach węgla, lub wzięte 
razem z atomem azotu oznaczają zawierający azot 
pierścień heterocykliczny o 4—6 członach, R4 oznacza 

WZÖR 6 

atom wodoru, atom chlorowca, grupę hydroksylową, 
grupę cyjanową, grupę acyloksylową. o 1—4 atomach 
węgla, grupę alkoksylową o 1—4 atomach węgla lub 
grupę alkilową o 1—4 atomach węgla ewentualnie 
podstawioną 1-3 atomami chlorowca, X oznacza N = 
lub —CH=, a A i B oznaczają atomy wodoru, polega 
na tym, że związek o wzorze 6, w którym R2, Ra, BA, X, 
A i B mają wyżej podane znaczenie, a R» oznacza a-
tom chlorowca, poddaje się reakcji z alkilolitem o 
1—6 atomach węgla, a następnie poddaje się dzia
łaniu dwutlenku węgla. (3 zastrzeżenia) 

C07C 
C87D 

P. 245845 03.02.1983 

Pierwszeństwo: 04.02.1982 — W. Brytania (nr 8203261) 
18.10.1982 — W. Brytania (nr 8229705) 

The Wellcome Foundation Limited, Londyn, Wielka 
Brytania. 

Sposób wytwarzania nowych związków pirydyiowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowych związków chemicz
nych, wykazujących działanie przeciwhistaminowe. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, lub ich 
soli, estrów lub amidów, gdzie Ri oznacza dwu war
tościową alifatyczną grupę węglowodorową o 1—7 
atomach węgla lub wiązanie pojedyncze, podstawniki 
R2 i R3 są takie same lub różne i oznaczają atom 
wodoru lub grupę alkilową o 1—4 atomach węgla, 

lub wzięte razem z atomem azotu oznaczają zawie
rający azot pierścień heterocykliczny o 4—6 członach, 
Ri oznacza atom wodoru, atom chlorowca, grupę hy
droksylową, grupę cyjanową, grupę acyloksylową o 
1—4 atomach węgla, grupę alkoksylową o 1—4 ato
mach węgla lub grupę alkilową o 1—4 atomach wę
gla, ewentualnie podstawioną 1—3 atomami chlorow
ca. X oznacza N = lub — C H = , a A i B wzięte jako 
—CA—CB— oznaczają wiązanie podwójne —C=C—, 
polega na tym, że ester, amdd lub karboksylową sól 
związku o wzorze 6 poddaje się reakcji z odczynni
kiem Wittiga, przydatnym do wprowadzania łańcu
cha bocznego —CHCH2NR3R3, w którym X oraz Ri 
do R4 mają wyżej podane znaczenie, a następnie jeśli 
jest to wymagane, poddaje sdę deprotekoji grupy 
karboksylowej. (3 zastrzeżenia| 
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C07C P. 246702 T 16.03.1984 
C09B 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni
ków „Organika", Zgierz, Polska (Andrzej Gawłowski, 
Jan Kraska). 

Sposób otrzymywania nowych pochodnych 
N- benz yloauili n y 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania 
nowych związikótw będących składnikami biernymi 
do wytwarzania barwników azowych zawiesinowych, 
kwasowych i zasadowych. 

Sposób otrzymywania nowych «pochodnych N-ben-
zyloainâiliiny o ogólnym wzorze 1, w któryim R ozna
cza grupę hydroksylową, acetoksylową lub cyjanową 
polega na kondensacji N-alkilowych pochodnych ani
liny ż halogenkami 3- lub 4-nibrobenzylu. 

Jako związek wyjściowy stosuje się związek o ogól
nym wzorze 2, w którym R oznacza grupę hydro
ksylową łub cyjamową, przy ctzyim w przypadku 
uzyskania związku o ogólnym wzorze 1, w którym 
R oznacza grupę hydroksylową, poddaje się ten zwią
zek ewentualnie reakcji acetylowania za pomocą 
bezwodnika lub chlorku kwasowego kwasu octowego. 

(3 zastrzeżenia) 

wzór 2 

C07C P. 246705 T 16.03.1984 
C09B 

Ośrodek Badawczo^RozwotJowy Przemysłu Barwni
ków „Organdlka", Zgienz, Polska (Airadrzej Gawłowski, 
Jan Kraska). 

Sposób otrzymywania nowych pochodnych 
N-<3' -nitrobenzylo) - aniliny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu otrzymywania nowych związków przydatnych 
do wytwarzania barwników azowych zawiesinowych, 
kwasowych i zasadowych. 

Sposób otrzymywania nowych pochodnych N-(3'-ni-
trobenzylo)-aniliny o ogólnym wzorze 1, w którym 
R oznacza grupę hydroksylową, acetoksylową lub cy
janową, na drodze ni/tonowania pochodnych N-alkilo-
-N-benzyloaniliny o wzorze ogólnym 2, w którym R 
ma wyżej podane znaczenie, mieszaniną kwasów siar
kowego i azotowego. Reakcję prowadzi się w tem
peraturze poniżej 0°C. (1 zastrzeżenie) 

C07C P. 246794 T 20.03.1984 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jerzy Podlejski, 
Halina Sadowska, Władysław Brud, Mirosław Pilec
ki, Hanna Stępniewska, Magdalena Chmielewska). 

Sposób wytwarzania 
2 (beta-hydroksyetoksy)bornanu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania pochodnej barmanu z wydajno
ścią do 60%, pozwalającego na zachowanie dobrych 
własności fizykochemicznych i zapachowych produk
tu. 

Sposób wytwarzania 2-(beta-hydroksyetoksy)-bor-
nanu polega na tym, że reakcji eteryfikacji z gli
kolem etylenowym poddaje się 70% kamfen w obec
ności kwasów sulfono-organicznych, zwłaszcza kwasu 
benzeno-sulfonowego, p-toluenosulfonowego, dodeka-
nobenzenosulfonowego czy kwasów naftalenosulfono-
wych, <w temperaturze 55—70° w czasie 10—50 go
dzin. Po zakończeniu reakcji eteryfikacji przemywa 
się mieszaninę reakcyjną wodą lub .solanką do od
czynu obojętnego, a następnie drogą destylacji wyod
rębnia się 2-(beta-hydroksyetoksy)-ibornan. 

(1 zastrzeżenie) 

C07C P. 246822 T 23.03.1984 

Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, Pol
ska (Aleksander Zamojski, Barbara Grzeszczyk). 

Sposób wytwarzania halogenku 
aa-diadeuterobenzylowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
taniego sposobu wytwarzania halogenku aa-dideutero-
benzylowego, służącego w pracach badawczych do 
analiz strukturalnych, zwłaszcza ustalenia mechainiz-
mów reakcji, w spektrometrii masowej i badaniach 
rezonansu magnetyczfnegio. 

Według wynalazku w kwasie fenylooctowym atomy 
wodoru w pozycji a wymienia się na deutery za po
mocą tlenku deuteru, zaś zdeuterowany kwas podda
je się dekarboksylacji i chlorowcowaniu za pomocą te-
traoctanu ołowiu i halogenku metalu alkalicznego lub 
ziem alkalicznych. 

Reakcję wymiany izotopowej prowadzi się w śro
dowisku zasadowym, zaś proces dekarboksylacji i 
chlorowcowania w rozpuszczalniku aprotonowyim, w 
podwyższonej temperaturze i w atmosferze gazu obo
jętnego. Proces zachodzi w dobrą wydajnością 
40—80%. (3 zastrzeżenia) 

C07C P. 246971 T 29.03.1983 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego — Aka
demia Rolnicza, Warszawa, Polska (Stanisław Zmar-
lickd, Józef Karolozuk, Edward Zakrzewski). 

Sposób wytwarzania kwasu mlekowego z serwatki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystania 
serrwa<tki do produkcji spożywczego kwasu mlekowego, 
w procesie bezodpadowym. 

Sposób wytwarzania kwasu mlekowego przez fer
mentację serwatki polega na tym, że do fermentu
jącej, spasberyaawanej serwatflri. lub jej ultnafiłtrafcu 
dodaje się wodny roztwór wodorotlenku lub węglanu 

\ 
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sodu w celu utrzymania pH w granicach 5—6, po 
czym, po zakończeniu fermentacji, nastaw zagęszcza 
się, doprowadza pH do 4,5—4,6 za pomocą roztworu 
kwasu solnego, a po wytrąceniu i wydzieleniu bia
łek dodaje się ponownie roztwór kwasu solnego do 
uzyskania pH na poziomie 2,1. (1 zastrzeżenie) 

C07D P.242747 29.06.198 :} 

C07D P.240412 03.02.1983 

W. Brytania Pierwszeństwo: 04.02.1982 — 
(nr 8203261) 
18.10.1982 — W. Brytania 
(nr 8229705) 

The Wellcome Foundation Limited, Londyn, Wielka 
Brytania. 

Sposób wytwarzania nowych związków pirydylowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowych związków chemicznych, 
wykazujących działanie przeciwhistaminoiwe. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, lub ich 
soli, estrów lub amidów, gdzie Ri oznacza dwiuwarto-
ściową alifatyczną grupę węglowodorową o 1—7 ato
mach węgla lub wiązanie pojedyncze, podstawniki 
R2 i R3 są talkie same lub różne i oznaczają atom 
wodoru lub grupę alkilową o 1—4 atomach węgla, 

lub wzięte rażeni z atomem azotu oznaczają zawie
rający azot pierścień heterocyMicziny o 4—6 czło
nach, R4 oznacza atom wodoru, atom chlorowca, gru
pę hydroksylową, grupę cyjanową, grupę acyloksylo-
wą o 1—4 atomach węgla, gnupę alkoksylową o 1—4 
atomach węgla lub grupę alkilową o 1—4 atomach 
węgla ewentualnie podstawioną 1—3 atomami chlo
rowca, X oznacza N= lub —CH= a A i B ozna
czają atomy wodoru lub wzięte jako —CA —CB 
oznaczają —-C=C—, polega na tym, że związki o wzo
rze 6 lub ich estry poddaje się reakcji z aminami 
o wzorze HNR2R3, gdzie X, A, B oraz Ri do R4 ma
ją wyżej podane znaczenie, a L oznacza grupę opusz
czającą. (12 zastrzeżeń) 

Pierwszeństwo: 30.06.1982 — W. Brytania 
(nr 82/18874) 

Glaxo Group Limited, Londyn, Wielka Brytania. 

Sposób wytwarzania nowych cefalosporyn 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
spoosobu wytwarzania nowych cefalosporyn, wykazu
jących szeroki zakres aktywności antybiotycznej i 
wysoką aktywność wobec zarówno Gram-dodatnich 
i Gram-ujemnych drobnoustrojów, w tym także wo
bec szczepów wytwarzających /5-lalctemażę. 

Sposób wytwarzania antybiotyków cefalosporyno-
wych o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza 
grupę 3- lub 4-karbamylową lub atom wodoru Rf 

oznacza grupę aminową lub ochronioną grupę ami
nową, B oznacza grupę o wzorze -S- lub grupę o 
wzorze > S - * 0 , oraz przerywana linia łącząca pozy
cje 2, 3 i 4 oznacza, że związek jest 2-cefemem lub 
3-cefemem, albo soli lub estru powyższego związku 
zawierającego grupę o wzorze —COOR1 w pozycji 4, 
przy czym R1 oznacza atom wodoru lub grupę chro
niącą grupę karboksylową, i związek powyższy za
wiera zespolony anion E~, oraz nietoksycznych soli 
i nietoksycznych, metabolicznie labilnych estrów po
wyższych związków, polega na tym, że związek o 
wzorze 2, w którym R, B i przerywana linia mają 
znaczenie podanej wyżej lub jego sól albo pochodną 
N-łsillilową albo pochodną zawierającą grupę o wzo
rze —COOR1 w pozycji 4, gdzie R1 ma znaczenie 
wyżej podane, i mający zespolony anion E~, poddaje 
się reakcji acylowania za pomocą kwasu o wzorze 
3, w którym Z ma wyżej podane znaczenie, albo je
go soli, albo wywodzącego się z tego kwasu czynni
ka acylującego. (4 zastrzeżenia) 

C07D P.243879 23.09.1983 

Pierwszeństwo: 24.09.1082 -
(nr 422.615) 

St. Zjedn. Am. 

American Cyanamid Company, Wayne, Stany 
Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania 
4(lub 5(-)l-hydroksyalkilo)imidazoli 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
bezpieczniejszego sposobu wytwarzania tytułowych 
związków w stosuniku do metod obecnie stosowanych. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze ogólnym 
1, w którym Ri i R3, które są takie same lub roż-
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ne, oznaczają prosty lub rozgałęziony niższy aLkil, 
R2 oznacza wodór, prosty lub rozogałęziony niższy 
alkil, benzyl lub fenyl, lub fenyl podstawiony polega 
na tym, że związek o wzorze 2 dodaje się do wodne
go roztworu kwasu tworząc mieszaninę reakcyjną, w 
której stosunek molowy kwasu do związku o wzo
rze 2 wynosi około 1,75 do 2,5, utrzymuje się mie
szaninę reakcyjną w temperaturze około 85° do 95°C 
w ciągu około 1 do 3 godzin, neutralizuje, odzyskuje 
się wytrącony podczas neutralizacji osad i wydziela 
z niego związek o wzorze 1. Związki o wzorze 1 są 
półproduktami do wytwarzania związków użytecz
nych jako środki chwastobójcze oraz do leczenia łusz
czycy. (8 zastrzeżeń) 

C«7D P.243905 

Pierwszeństwo: 27.09.1982 -
(nr 424.784) 

26.09.1983 

St. Zjedn. Am. 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjed
noczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
benzimidazolu 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych benzimi
dazolu o ogólnym wzorze 1, w którym Ri »zmacza 
grupę Ci—Ca-alkilową, ewentualnie podstawioną gru
pę fenylową, R2 oznacza grupę aminową, a R3 ozna
cza grupę o ogólnym wzorze RßC(=Z)—, w którym 
Z oznacza grupę Ci—C7-ailikiidenoiwą, grupę o wzo
rze =CHCN lub =CHCONH2) a Re oznacza ewen
tualnie podstawioną grupę fenylową i R3 znajduje 
się w pozycji 5 lub 6, a także farmakologicznie do
puszczalnych soli tych związików polega na tym, że 
odwadnia się za pomocą kwasu pochodną benzimi
dazolu o ogólnym wzorze 2, w którym Ri, R2 i Re 
mają wyżej podane znaczenie, a jeden z podstaw
ników R7 i R8 oznacza atom wodoru, zaś drugi 
z tych podstawników oznacza atom wodoru grupę 
Ci—C6-alkilową, grupę —CN, grupę —CONH2, po 
czym ewentualnie rozdziela się związki o wzorze 1 
na ich 5-izomer i 6-izomer lub rozdziela się związ
ki o wzorze 1, w którym Z oznacza grupę Ci—C7-al-
kilidenową, =CHCN, =CH!CONH2 na izomery cis i 
trans, lub przeprowadza się związki o wzorze 1 w 
ich farmakologicznie dopuszczalne sole. 

Związki o wzorze 1 są lekami stosowanymi w le
czeniu wirusowych chorób górnych dróg oddecho
wych. (5 zastrzeżeń) 

C07D P.244215 19.10.1983 

Pierwszeństwo: 21.10.1982 — W. Brvtama 
(nr 8230076) 

Lilly Industries Limited, Londyn, Wielka Brytania. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
l-(2-hydroksyfenylo)-ałkanali i alkanonów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowych związków przydatnych 
do profilaktycznego i terapeutycznego stosowania w 
przypadku chorób wywołanych bezpośrednia nadwra
żliwością, łącznie z astmą i łagodzeniem stanu dy-
chawicznego. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych l-(2-hy-
droksyfenylo)-alkanali i -alkanonów o ogólnym wzo
rze 1, w którym R1 oznacza atom wodoru, lub gru
pę alkilową o 1—6 atomach węgla, R2 oznacza atom 
wodoru, grupę alkilową o 1—6 atomach węgla lub 
grupę alkenylową o 3—6 atomach węgla, X i Y ozna
czają każdy atom tlenu, siarki, grupę sulfinylową 
lub sulfonylową, n oznacza liczbę całkowitą 2—6 a 
Z oznacza grupę lH-tetrazoliłową-5, lH-tetrazolilo-5-
-tio, lH-tetrazolilo-5-sulfinylową, lH-tetrazolilo-5-
sulfonylową, z tym, że gdy zarówno X jak i Y ozna
czają atom tlenu, Z oznacza grupę lH-tetrazolilo-5-
-tio, lH-tetrazolilo-5-iSulfinyiową, lH-łtetrazolilo-5-sul-
fonylową lub grupę tiocyjano; ewentualnie w posta
ci soli, polega na tym, że związek o ogólnym wzo
rze 1, w którym Z oznacza grupę —CN lub —SCN, 
a pozostałe podstawniki mają wyżej podane znacze
nie, poddaje się reakcji z azydkiem, i ewentalnie 
gdy w pożądanym związku X i/lub Y ma oznaczać 
grupę sulfinylową lub sulfonylową lub Z ma ozna
czać grupę lh tetrazolilo-5-sulfinylową lub lH-te-
trazolllo-5-sulfonylową, utlenia się otrzymany zwią
zek (1 zastrzeżenie) 

C07D P. 2444«! 08.11.1983 

Pierwszeństwo: 08.11.1982 — Francja (nr 8218705) 
Sanofi, Paryż, Francja (Claude Bernhart, Werner 

Cautreeis, Patrick Gautier). 

Sposób wytwarzania pochodnych y-butyrolaktonu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowych pochodnych v-butyro-
laktonu, wykazujących działanie przeciw arytmii 
serca. 

Sposób wytwarzania produktów o wzorze ogólnym 
1, w którym R oznacza grupę alkilową prostą lub 
rozgałęzioną o 2—5 atomach węgla lub grupa NRR 
oznacza grupę morfolinową lub piperydynową ewen
tualnie podstawioną 1—4 grupami metylowymi; n 
jest równe 2 lub 3; Ri i R2, jednakowe lub różne, 
oznaczają atom wodoru lub niższą grupę alkilową o 
1—3 atomach węgla, lub Ri i R2 wzięte razem ozna
czają grupę (CH2)m, gdzie m jest równe 4 lub 5, a 
R3 oznacza atom wodoru; przy czym pierścień buty-
rolaktonu podstawiony jest do grupy pirydylowej w 
pozycji 2', 3' lub 4'; soli, izomerów i mieszanin izo
merów wymienionych produktów polega na tym, że 
pirydyloacetonitryl poddaje się reakcji ze związ
kiem o wzorze Hal (CH2)n —NRR, w którym Hal 
oznacza atom chlorowca, a R i n mają wyżej po
dane znaczenie, w obecności zasady organicznej, 
otrzymany produkt o wzorze 3, w którym n i R mają 
podane wyżej znaczenie, poddaje się reakcji ze związ
kiem o wzorze Hal —CH2—CRi=CH—R2', w którym-
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R2' oznacza atom wodoru lub grupę alkilową, Ri 
oznacza atom wodoru lub Rt i R2' tworzą grupę o 
wzorze —(CH2)m, w którym m ma podane wyżej 
znaczenie, następnie prowadzi się cyklizację otrzyma
nego produktu za pomocą stężonego kwasu mineral
nego i ewentualnie przekształca się produkt o wzo
rze 1, w sól. (3 zastrzeżenia) 

C07D P.244565 15.11.1933 

Pierwszeństwo: 16.11.1982 — Węgry (nr 3671/82) 

Chinoin Gyógyszćr es Vegyészeti Termékek Gyâra 
RT, Budapeszt, Węgry. 

Sposób wytwarzania pochodnych 
azepino-U,2-aJ-pirymidyny i jej soli addycyjnych 

z kwasami 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowych związków wykazują
cych działanie rozszerzające oskrzela. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych azepino-
[l,2-a]-pirymidyny o ogólnym wzorze 1, w którym 
p oznacza 1,2, i ich soli addycyjnych z kwasami, po
lega na tym, że poddaje się reakcji związek o wzo
rze 2 ze związiciem o ogólnym wzorze 3, w którym 
p ma wyżej podane znaczenie i R7 oznacza alkaksy-
karbonyl zawierający 2—5 atomów węgla albo grupę 
karboksyamidową. (5 zastrzeżeń) 

C67D P.246043 63.02.1984 

Pierwszeństwo: 04.02.1983 — St. Zjedn. Ara. 
(nr 463,796) 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjed
noczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania pochodnych benzazepiny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wykorzystującego łatwe do wytworzenia 
związki wyjściowe i odczynniki. 

Sposób wytwarzania pochodnych bemzazepiny o ogól
nym wzorze 1, w którym Ri oznacza grupę Ci—C3-
-alkoksylową, R2 i R3 są jednakowe lub różne i ozna
czają atom wodoru, grupę Ci—C3-alkoksylową lub 
Ci—-Q-alkilowa, a R4 oznacza atom wodoru lub 
grupę metylową, lub ich farmakologicznie dopusz
czalnych soli, polega na tym, że związek o ogólnym 

wzorze 2, w którym Ri, R2, R3 i R4 mają wyżej po
dane znaczenie, a R oznacza grupę Ci—C«-alkilową, 
lub jego sól poddaje się działaniu co najmniej ka
talitycznej ilości jednego kwasu lub większej liczby 
kwasów, ewentualnie w obecności jednego niereak-
tywnego rozpuszczalnika lub większej liczby niereak-
tywnych rozpuszczalników. 

Pochodne te wykazują działanie hipotensyjne. 
(16 zastrzeżeń) 

C67D P.247746 24.69.1982 

Pierwszeństwo: 24.09.1981 — W. Brytania 
(nr-8129064) 
04.03.1982 — W. Brytania 
(nr 8206400) 
08.04.1982 — W. Brytania 
(nr 8210490) 

Beecham Group p.l.c. (poprzednio Beecham Group 
Limited), Brentford, Wielka Brytania. 

Sposób wytwarzania nowych benzopiranów 

Sposób wytwarzania nowych benzopiranów o wzo
rze 1, w którym jeden z podstawników Ri i R2 ozna
cza atom wodoru a drugi grupę alkilakarbonylową, 
alkaksykarbonylową, alkilokarbonylooksylową, ulkilo-
hydroksymetylową, nitrową, cyjnanową, atom chlo
ru, grupę trójrluorometytLoiwą, adkiiloisnjilfEnylorwą, 
alkUosulfonylową, alkoksysulfinylową, alkoksysulfo-
nydową, alkilokarbonyloaminową, ałkoksykarbonylo-
aminową, albo aminosulfinylową, aminosulfonylową 
lub aminokarbonylową, w krtorych reszta aminowa 
jest ewentualnie podstawiona lub grupę alkUosulfi-
nyloaminową, alkilosulfonyloaminową, alkoksysulfiny-
loaminową lub alkokjsysulfanyloaminową, albo grupę 
etylenową treminalnie podstawioną; jeden z podstaw
ników R3 i R4 oznacza atom wodoru lub grupę al
kilową o 1—4 atomach węgla a drugi oznacza grupę 
alkilową o 1—4 atomach węgla, lub R3 i K4 razem 
z atomem węgla, do którego są przyłączone, tworzą 
grupę spiroalkilową o 3—6 attomach węgla; R5 ozna
cza atom wodoru, grupę alkilową o 1—3 atomach 
węgla lub acylową o 1—8 atomach węgla; n ozna
cza 1 lub 2, oraz grupa laktamowa znajduje się w 
pozycji trans względem gnupy OR5, polega na tym, 
że związek o wzorze 3, w krtórym Ri', R2' R3* R4 ma
ją wyżej podane znaczenie? poddaje się reakcji z 
anionem o wzorze 4, w którym n ma znaczenie po
dane wyżej; przy czym, w przypadku, gdy jeden z 
podstawników Ri' i R2' jest grupą lub atomem da
jącym się wymienić na atom wodoru, wówczas tę 
grupę lub atom wymienia się na atom wodoru; zaś 
w przypadku, gdy drugi z podstawników Ri' i Rs' 
jest grupą lub atomem dającym się wymienić na 
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grupę zdefiniowaną powyżej dla drugiego z pods taw
ników Ri i R Î , wówczas dokonuje się tej wymiany; 
oraz w przypadku, gdy R5 we wzorze 1 oznacza 
a tom wodoru, wówczas związek ten ewentualnie a l 
kiluje się lub acyluje za pomocą środka alkilującego 
o 1—3 atomach węgla lub środka acylującego o 1—8 
atomach węgla. 

Związki o wzorze 1 stosuje się do zwalczania nad 
ciśnienia. (12 zastrzeżeń) 

C07F P.245370 27.12.1983 

Pierwszeństwo: 27.12.1982 — St. 
(nr 453661) 

Zjedn. Am. 

Stauffer Chemical Company, Nowy Jork, Stany 
Zjednoczone Ameryki (Sreeraimulu Nagufoandi). 

Sposób wytwarzan ia 
fosfonometylowanych aminokwasów 

Sposób wytwarzania fosfonometylowanych amino
kwasów polega na chronieniu es t ru lub soli pierwszo-
rzędowego aminokwasu grupą ochronną, którą s tano
wi dwut lenek węgla, fosfonometylowaniu o t rzymane
go, chronionego aminozwiązku i usuwaniu grupy 
ochronnej, którą s tanowi dwut lenek węgla, przez za
kwaszenie. 

Sposób wytwarzania N-fosfonometyloglicyny, zwa
nej glifonteim polega na reakcj i glicyny a wodorowęgla
nem sodu lub węglanem sodu, przy czyim otrzymuje 
się aminozwiązek, który poddaje się fosfonometylo
waniu przy użyciu formaldehydu i substancji dostar
czającej fosfor. Otrzymany fosfonometylowany, chro
niony aminozwiązek zakwasza się aby usunąć grupę 
ochronną dwut lenku węgla a otrzymany fosfonome-
tylowany aminozwiązek ogrzewa się aby dokonać hy
drolizy ewentualnych g rup estrowych. 

Glifosat i jego pochodne są herbicydami. 
(18 zastrzeżeń) 

C07H P. 243212 28.07.1983 

Zgłoszenie dodatkowe do pa ten tu nr 123627 

Ins ty tu t Techniki Budowlanej , Warszawa, Polska 
(Grzegorz Wieczorek, Jo lan ta Gust, Zbigniew K r a w 
czyk, Olgierd Rodziewicz). 

Sposób wyodrębniania tanin z rośl innych 
eks t rak tów garbarskich 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskiwania t a 
niny, zwłaszcza do zastosowania w technice an tyko ro 
zyjnej. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym. 
że otrzymuje się roztwór roślinnego eks t r ak tu g a r 
barskiego w mieszaninie wody i polarnego, obojęt
nego rozpuszczalnika niepro to nowego poprzez zmie
szanie w dowolnej kolejności 100 do 150 części w a 
gowych roślinnego eks t r ak tu garbarskiego, 50 do 250 
części wagowych wody, 50 do 250 części wagowych 
polarnego obojętnego rozpuszczalnika nieprotonowego 
lub mieszaniny polarnych obojętnych rozpuszczalni
ków nieprotonowych w temp. 280—318K lub świe
żą ewentualnie zagęszczoną brzeczkę roślinnego eks 
t r ak tu garbarskiego, zawierającą 100 do 150 części 
wagowych roślinnego eks t r ak tu garbarskiego w 50 do 
250 częściach wagowych wody, miesza się z 50 do 
250 częściami wagowymi polarnego obojętnego rozpu
szczalnika nieprotonowego w temp. 293—318K. 

Od otrzymanego roztworu ewentualnie oddziela się 
nierozpuszczalną pozostałość a następnie za pomocą 
50 do 500 części wagowych obojętnego rozpuszczalni
ka protonowego lub mieszaniny obojętnych rozpusz
czalników protonowych, wytrąca się osad. Osad od
dziela się od roztworu, przez roztwór ewentua ln ie 
przepuszcza się dwut lenek siarki. Otrzymany roztwór 
zagęszcza się korzystnie próżniowo do uzyskania 
stałej masy lub roztworu o wymaganym stężeniu. 

(1 zastrzeżenie) 

C08F P.243158 21.07.1983 

Ins ty tu t Ciężkiej Syntezy Organicznej ■ „Blachow
nia", Kędziefzyn-Koźle, Polska (Janusz Bereś, Andrzej 
Kasznia, Marek Żyliński, Andrzej Bachowski, Bro 
nisław Musiał, Zdzisław Maciejewski, Stanis ław W a 
chowicz. Kazimierz Nikiel , Ewa Andrysiak, Anna 
Zachacz). 

Sposób odwadniania polimerów i kopolimerów 
akry loamidu 

Przedmiotem wyna lazku jest sposób odwadnian ia 
wielkocząsteczkowych polimerów i kopolimerów 
alkryloaimitdu, prowadzący zwłaszcza do o t rzymywania 
f loukulantów w postaci suchego proszku. 

Sposób według wynalazku polega na oddzieleniu 
wody, zawar te j w żelu pol imeru lub kopol imeru 
akryloamidu, drogą ekstrakcji , przy czym proces 
ekstrakcj i prowadzi się w t empera tu rze 20 do 140°C, 
ewentualnie pod próżnią, dozując do roztworu po-
l iakryloamidu glikol polietylenowy o średniej m a 
sie cząsteczkowej 100—800, przy czym rozpuszczal
nik ten dozuje się do układu e tapowo tak, aby w 
pierwszym etapie obniżyć lepkość roztworu do 50— 
400 cP (mPa • s), a nas tępnie dozuje się rozpusz
czalnik do obniżenia zawartości wody w końcowej 
zawiesinie do poziomu 5—30% wagowych. Zawodnio
ny glikol polietylenowy, oddzielony w poszczegól
nych e tapach, po odwodnieniu zawraca się do p ro 
cesu, zaś odsączony lub odwi rowany polimer po 
ewen tua lnym usunięciu resztek eks t rahenta , s tanowi 
gotowy produkt . (2 zastrzeżenia) 

C08F 
C07C 

P. 246911 T 27.03.1984 

Poli technika Wrocławska, Wroclaw, Polska (Ry
szard T. Sikorski, Zbigniew Blumczyński , Andrze j 
Puszyński). 

Sposób wytwarzan ia N-(l-hydroksy-2,2,2-tr iochloro-
etylo)akryloamidu i jego pochodnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania 
związków znajdujących zastosowanie jako subs t ra ty 
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do otrzymywania polimerów i tworzyw o własnoś
ciach samogasnących. 

Sposób wytwarzania N-(l-hydroksy-2,2,2-triochloro-
etylo)akryloamidu i jego pochodnych o wzorze przed
stawionym na rysunku, w którym R oznacza Todnik 
winylowy, metylowinylowy lub poliwinylowy, polega
jący na reakcji akryloamidu lub jego pochodnych ma
ło i wielkocząsteczkowych z chloralem, charaktery
zuje się tym, że akryloamid lub jego pochodne mało-
i wielocząsteczkowe uprzednio rozpuszcza się lub za
wiesza w niereaktywnym rozpuszczalniku, najkorzy
stniej metanolu lub n-heksanie, po czym poddaje re
akcji z semiacetaiem chloral u najkorzystniej mety-
lalem chlorału w obecności katalizatora kwaśnego w 
temperaturze wrzenia rozpuszczalnika. 

(1 zastrzeżenie) 

C08G 
B21J 
B29J 

P .246098 07.02.1984 

Pierwszeństwo: 07.02.1983 W. Brytania (nr 83 03350) 
26.07.1983 — W. Brytania (nr 83 20128) 

Enigma N.V., Curacao. Antyle Holenderskie (Eftha-
lia Vergopaulo Maxkessini). 

Lepiszcze formaldehydowe, sposób wytwarzania 
lepiszcza formaldehydowego, sposób wytwarzania płyt 

z materiałów lignocelulozowych i płyta 
z materiałów lignocelulozowych 

Lepiszcze formaldehydowe stanowi wodny roztwór 
(a) co najmniej jednego organicznego hydroksyzwiąz-
ku za wyjątkiem jedno wodorotlenowych alkoholi ali
fatycznych o 1—4 atomach węgla oraz (b) co najmniej 
jednego amidu. 

Korzystnie zawiera (c) związek organiczny działa
jący jako rozpuszczalnik dla związków (a) i (b), jak 
również reagujący z formaldehydem oraz (d) związek 
nieorganiczny rozpuszczalny w wodzie. 

Sposób wytwarzania lepiszcza formaldehydowego 
polega na tym, ze miesza się w wodzie w temp. po
kojowej do 70°C (a) co najmniej jeden hydroksyzwią-
zek organiczny za wyjątkiem jednowodorotlenowych 
alkoholi alifatycznych o 1—4 atomach węgla; (b) co 
najmniej jeden amid i (c) dodatkowo co najmniej je
den związek organiczny, działający jako rozpuszczal
nik dla związków (a) i (b) i również reagujący z for
maldehydem i (d) dodatkowo nieorganiczny związek 
rozpuszczalny w wodzie. Uzyskane lepiszcze formal
dehydowe służy jako dodatek do spoiwa przy wytwa
rzaniu płyt z materiałów lignocelulozowych. 

(34 zastrzeżenia) 

C08J 
B32B 

. P . 246520 T 05.03.1984 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (El
żbieta Meinhardt, Teresa Żelazny, Krzysztof Ksiądz, 
Małgorzata Malewska-Bartczak, Andrzej Chodyński, 
Marta Rozmarynioiwicz, Janusz Maiszewiski). 

Sposób wytwarzania wielowarstwowego 
materiału barierowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania wielo
warstwowego materiału barierowego przeznaczonego 
zwłaszcza na opakowania eksploatowane w ekstremal
nych warunkach. N 

Sposób według wynalazku polega na sklejeniu 
warstw folii poliestrowych o grubości 12—23 um 
i foüi polietylenowych o gnubości 40—70 ^m 
oraz folii aluminiowej o grubości 12—30 >«m i ewen
tualnie «nośnika włókienniczego, przy czyni fo
lie z tworzyw sztucznych przed sklejeniem z pozosta
łymi warstwami materiału barierowego poddaje się 
aktywacji metodą koronowych wyładowań elek
trycznych, dla nadania im napięć powierzchniowych 
wynoszących od 39X10_3N/m do 45X10_*N/m. 

(2 zastrzeżenia) 

C08L 
C08J 

P.243194 27.07.1983 

Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil", Piastów, 
Polska (Grażyna M. Płachecka, Hanna Szymaniak, 
Janusz Radecki). 

Błona lateksowa o wysokiej wytrzymałości 
na rozdzieranie 

Błona lateksowa o wysokiej wytrzymałości na roz
dzieranie wykonana z mieszanki lateksu kauczuku 
naturalnego lub mieszaniny lateksu kauczuku natu
ralnego z lateksem kauczuku naturalnego szcze
pionym metakrylanem imetyiliu, w skład której 
wchodzi: synergiczny układ przyśpieszający zło
żony z etylofenyloopdeciokarbaminianu cyniku w iloś
ci 0,15—1,5 części wagowych, soli cynkowej dwumer-
kaptobenzetiazolu w ilości 0,2—2,5 części wagowycn 
i dwufenyloguanidyny w ilości 0,5—2 części wago
wych. (1 zastrzeżenie) 

C09B P.246703 T 16.03.1984 

Ośrodek Badawczo-RozwojowTy Przemysłu Barwni
ków .,Organika". Zgierz, Polska (Andrzej Gawłowski, 
Jan Kraska). 

Sposób otrzymywania nowych 
barwników azowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania 
nowych barwników azowych o bardzo dobrych od-
pornościach na światło i moczenie. 

Sposób otrzymywania nowych barwników azowych 
o ogólnym wzorze 1, w którym A oznacza resztę 
składnika czynnego pochodnego benzenu, naftalenu 
lub związku heterocyklicznego, X oznacza grupę alki
lową, benzylową, /?-hydroksy-, /?-cyjano-, /?-chloro-
albo /?-bromoetylenową lub grupę o ogólnym wzorze 
(CH2)2OCOR, CH2COOR, (CH2)2COOR, w którym R 
oznacza grupę alkilową, Y oznacza grupę 3'-nitową 
lub 3'-acetyloaminową bądź grupę 4'-niitrową. Z oznacza 

wzór i 
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atom wodoru lub chloru albo grupę alkilową lub al-
koksylową, Q oznacza atom wodoru lub chloru albo 
grupą hydroksylową, alkilową, alkoksylową lub ace-
tyloaminową polega na tym, że sprzęga się zowuazo-
waną aminę o ogólnym wzorze A-NH2, w którym A 
ma wyżej podane znaczenie, ze składnikiem biernym 
pochodnym N-benzyloaniliny o ogólnym wzorze 2, w 
którym symbole mają wyżej podane znaczenie, po 
czym w przypadku uzyskania barwnika o ogólnym 
wzorze 1, w którym X oznacza grupę /5-hydroksy-
etylenową, a pozostałe symbole mają podane wyżej 
znaczenia, poddaje się go ewentualnie reaiccji ace-
tylowania za pomocą bezwodnika lub ch'orku kwaso
wego kwasu octowego. (1 zastrzeżenie) 

C09B P. 246784 l' 1603.1984 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni
ków „Organika", Zgierz, Polska (Eliza Hrehoruwicz, 
Jan Grnaj. Józef Baliński). 

Sposób otrzymywania oranzowerjo 
monoazowego barwnika kwasowego 

Wynalazek rozwiązuje zagaumeme opracowania 
sposobu otrzymywania oranżowego, monoazowego, 
barwnika kwasowego, nie zawierającego produktów 
smolistych i części nierozpuszczalnych w wodzie oraz 
posiadającego dosfkonałą rozpuszczalność w zimnej 
i gorącej wodzie, a także żywy, bardzo czysty od
cień, służącego do barwienia włókien proteinowych 
i poliamidowych. 

Sposób otrzymywania barwnika o wzorze podanym 
na rysunku polega na reakcji sprzęgania zdwuazowa-
nej aniliny z kwasem 2-naftolodwusulfonowym-6,8 
w wodnym środowisku alkalicznym, w temperaturze 
—5—+20 C. Reakcję sprzęgania prowadzi się w obec
ności rozpuszczalnego w wodzie niejonowego środka 
o działaniu dyspergującym, będącego produktem ad-
dycji tlenku etylenu do nasyconych lub nienasyco
nych alkoholi tłuszczowych albo do mieszaniny tych 
alkoholi, przy czym wyżej określony niejonowy śro
dek o działaniu dyspergującym stosuje się w ilości 
0,5—4,0 części wagowych na 1000 części objętościo
wych mieszaniny reakcyjnej. (5 zastrzeżeń) 

Ć09B P.246891 T 26.03.1983 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polaka (Krzysztof Cel
nik, Zdzisław Janikowski, Roland Stolarski). 

Sposób wytwarzania nowych barwników pochodnych 
7H,9H-chtnazołino [3,2-b]benz[d,e]izochinolinonu-7 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowych barwników fluoryzu
jących, przydatnych do barwienia włókien i tworzyw 
syntetycznych oraz jako składniki fluoryzujące wskaź
ników ciekłokrystalicznych. 

Sposób wytwarzania nowych bamwników pochod
nych 7H,9H-chinazolino{3,2]beniz(d,e)izochinolinonu-7 
o wzorze ogólnym 1, w którym Ri i R2 oznaczają 
atom wodoru lub grupę nitrylową, a Rg i R4 ozna
czają atom wodoru, grupę alkiloaminową, dwualkilo-

aminową, cykloalkiloaminową, heterocykloaminową, 
aryloalkiloaminową, przy czym ałkil oznacza łań
cuch alifatyczny zawierający 1—5 atomów wę
gla polega na tym, że pochodne o-nrtrobenzy-
loimidu kwasu naftalenoawukaroboksylowego-1,8 
o wzorze ogólnym 2, w którym Ri i R2 ma
ją wyżej podane znaczenie, zaś A oznacza atom bro
mu lub grupę nitrową, poddaje się reakcji podsta
wienia alkiloaminami pierwszo- i drugorzędowymi, 
cykloalkiloaminami, heterocykloaminaimi, aryloalkilo-
aminami, w których alkil oznacza łańcuch alifatycz
ny zawierający 1—5 atomów węgla, w środowisku po
larnych rozpuszczalników organicznych, korzystnie 
dwumetyloformamidzie czy dwumetylosulfotlenku, w 
temperaturze 60—150°C, w czasie 1—20 godzin, po 
czym wydziela się pochodną N-(o-nitrobenzylo)-4-ami-
nonaftalimidu, przez rozcieńczenie wodą, odsączenie 
i przemycie, a następnie poddaje otrzymaną pochodną 
reakcji redukcji z jednoczesną cyklizacją metalem, 
jak żelazo czy cynk, w temperaturze wrzenia miesza
niny w czasie 1—'20 godzin. (3 zastrzeżenia) 

( 

C99D P. 243181 25.07.1933 

Fabryka Mebli Okrętowych „Famos", Starogard 
Gdańsk, Polska (Maria Kapała, Janina Kueks). 

Sposób otrzymywania lakieru i lakier barwiący 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu otrzymywania lakieru i lakieru barwiącego 
do różnych gatunków drewna, pozwalającego na sto
sowanie szerokiej gamy kolorystycznej wybarwień 
i nie zmieniającego barwy pod wpływem światła. 

Sposób otrzymywania lakieru barwiącego polega na 
tym, że do 16—20 części wagowych rozcieńczalnika 
nitrocelulozowego dodaje się od 1—5 części wago
wych barwnika syntenowego, a następnie po 2 go
dzinach, komponent ten dodaje się do 100 części wa
gowych lakieru nitrocelulozowego i odstawia na 24 
godziny. 

Lakier barwiący zawiera barwnik syntenowy od 
1—5 części wagowych rozcieńczalnik nitrocelulozo
wy od 16—20 części wagowych w 100 częściach wago
wych lakieru nitrocelulozowego. (2 zastrzeżenia) 

C99K P.243103 18.07.1985 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Józef Gibas, Gerard Be-
kierz, Agnieszka Śliwa, Maria Żak, Mieczysław Za
wadzki, Józef Kuchta, Marian Sosnowski, Włodzi
mierz Bunikowski). 
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Środek do stabilizacji powierzchni składowisk hałd 
î wysypisk pochodzących z elektrowni hut i kopalń 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
taniego środka, dobrze stabilizującego powierzchnię 
składowisk miałów i popiołów niewrażliwego na wa
runki atmosferyczne i działającego stymulująco na 
rozwój życia biologicznego. 

Środek składa się z 140—350 części wagowych, ko
rzystnie 260 części wagowych pozostałości kubowej 
po destylacji oleju talowego, stanowiącej lepkie sub
stancje bitumiczne oraz niewielką ilość wysokoczą-
steczkowych kwasów i estrów o temperaturze mięk-
nienia 323 K i liczbie kwasowej nie mniejszej niż 15 
i/ lub z 140—350 części wagowych, korzystnie 280 częś
ci wagowych, mazistych smół kwaśnych z rafinacji 
olejów mineralnych kwasem siarkowym, o liczbie 
kwasowej 150—250, z 45—90 części wagowych, korzy
stnie 66 części wagowych, mieszaniny emulgatorów, 
90—150 części wagowych 25% wody amoniakalnej 
i/lub z 1—4 części wagowych wodorotlenku metalu 
alkalicznego (NaOH lub KOH), z 0—100 części wago
wych nawozów mineralnych, korzystnie mocznika 
i 400—700 części wagowych wódy. 

Mieszanina emulgatorów składa się z adduktu no-
nylofenolu z tlenikiem etylenu w stosunkach molo
wych 1:2 do 1:4 korzystnie 1:3 i adduktu nonylofe-
nolu z tlenikiem etylenu w stosunkach molowych 1:6 
do 1:10, korzystnie 1:8. Wyżej wymienione addukty 
miesza się w stosunku wagowym od 1:2 do 2:1, ko
rzystnie 1:1. 

Środek stanowi koncentrat, z którego sporządza się 
kilkuprocentowe, .korzystnie 5% emulisje wodne. 

(5 zastrzeżeń) 

C09K P. 243106 20.07.1983 
CML 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samocho
dowej Sulejówek, Polsika (Tadeusz Czarnecki, Zofia 
Zaczyńska, Małgorzata Zalewska-Ler). 

Środek do osuszania i hydrofobizacji maszyn 
i urządzeń elektrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka umożliwiającego wypieranie wody z mokrych 
powierzchni jednocześnie z hydrofobizacją osuszanych 
powierzchni. 

Środek składa się z rozpuszczalnika, który jest mie
szaniną węglowodorów pochodzenia naftowego, aro
matycznych oraz chlorowanych i naftenianów: trój-
etainoloaminy i/lub glinu i lub imaginezu i/lub oleiinia-
niu magnezu i/lub dwustearymianu chromu i/lub 
imidazolinowej pochodnej krwasów naftonowych i/lub 
wosku pszczelego i/lub cerezyny i/lub oleju silikono
wego i/lub brightstock. 

Środek występuje w trzech odmianach. W pierw
szej zawartość z -naftenianu trójetaaioloaminy wyno
si od 0,1 do 1% wagowo, naftenianu glinu od 1 do 
3% w?agowo, imidazolinowej pochodnej kwasów nafte-
nowych od 0,1 do 1% wagowo, oleinianu magnezu od 
1 do 5% wagowo, rafinowanej pozostałości brightstock 
od 0,3 do 1% wagowo. 

W drugiej odmianie zawartość naftenianu trójeta-
noloaminy wynosi od 0,1 do 1% wagowo, naftenianu 
glinu od 1 do 3% wagowo, naftenianu magnezu od 
1,5 do 5% wagowo, cerezyny od 0,2 do 0,8% wagowo, 
wosku pszczelego od 0,2 do 0,8% wagowo, oleju sili
konowego od 0,5 do 1,5% wagowo. 

W trzeciej odmianie zawartość naftenianu trójeta-
noloaminy wynosi od 0,1 do 1% wagowo, naftenianu 
magnezu od 2 do 4,5% wagowo, dwustearymianu 
chromu od 1 do 3% wagowo, cerezyny od 0,5 do 1,5% 
wagowo, oleju silikonowego od 0,5 do 1,5% wagowo. 

(4 zastrzeżenia) 

C09K P. 243139 20.07.1983 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Sanocki 
Zakład Górnictwa Nafty i Gazu, Sanok, Łódzkie Za
kłady Chemiczne „Organika", Łódź, Polska (Józef 
Ołowski, Ewa Król, Jan Wilk, Janusz Alchimowicz). 

Środek de usuwania wód złożowych 
i płuczek wiertniczych z odwiertów gazowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
nieskomplikowanego w użyciu środka do usuwania 
wód złożowych i płuczek wiertniczych ze spodu od
wiertów gazowych, mającego zastosowanie przy wy
woływaniu i eksploatacji odwiertów. 

Środek do usuwania wód złożowych z odwiertów 
gazowych charakteryzuje się tym, że składa się z sub
stancji pianotwórczej będącej mieszaniną alkilosiar-
czanu sodu, alkilofenylosulfonianu sodu i etoksylowa-
nego nonylofenolu o zawartości składników pozosta
jących w stosunku około 1:1:0,5 do 2,0 oraz wody lub 
wody i alkoholu metylowego lub wody i mono- lub 
dwu-etylenoglikolu. 

W przypadku temperatury otoczenia wynoszącej 
powyżej 10°C substancja pianotwórcza stanowi od 10 
do 30% środka a pozostałą część stanowi woda nie-
zmineralizowana. 

W przypadku temperatury otoczenia od 0 do +10°C 
środek zawiera od 10 do 30% substancji pianotwórczej 
i 40 do 60% alkoholu metylowego, a pozostałą część 
stanowi woda niezmineralizowana. 

W przypadku gdy temperatura otoczenia wynosi 
poniżej 0°C środek zawiera 10 do 30% substancji pia
notwórczej i 35 do 45% mono- lub dwu-etylenogliko
lu a pozostałą część stanowi woda niezmineralizo
wana. (1 zastrzeżenie) 

C10L P. 246323 22.02.1984 

Pierwszeństwo: 22.02.1983 — Kanada (nr 424448) 

Gulf Canada, Limited, Toronto, Kanada (Brian 
Y.—H. Wong). 

Sposób podwyższania wartości kalorycznej węgla 
o niskim stopniu uwęglenia 

oraz wzbogacony produkt węgłowy 
o podwyższonej wartości kalorycznej 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest po
prawienie wartości kalorycznej i zabezpieczenie przed 
samoczynnym nagrzewaniem węgla -o niskim stopniu 
uwęglania. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że roz-
krusza się węgiel na cząstki o wymiarach 0,1—3 cm, 
zanurza cząstki w pozostałości po destylacji ropy 
naftowej w temperaturze między 240°C a tempera
turą rozkładu węgla, przy czym temperaturę rozkładu 
określa się jako taką temperaturę dla poszczególnego 
węgla, przy której wielkość ubytku wagi w czasie 
ogrzewania najpierw osiąga wartość maksymalną; 
temperatura ta wynosi 340°C—350°C dla większości 
węgli o niskim stopniu uwęglenia, zaś pozostałość ma 
temperaturę mięknienia wynoszącą co najmniej 80°C. 
Wzbogacony sproszkowany produkt węglowy o po
prawionej wartości kalorycznej zawiera węgiel o nis
kim stopniu uwęglenia i powłokę z pozostałości ma
jącą temperaturę mięknienia równą co najmniej 80°C. 

(17 zastrzeżeń) 

C10M P. 246163 10.02.1984 

Pierwszeństwo: 11.02.1983 — Finlandia (nr 830473) 

Oy Kasviöljy-Växtolje Ab, Raisio, Finlandia (Kari 
V.J. Jokinen, Heikki K. Kerkkonen, Eero A. Leppa-
maki, Eino J. Pürila). 
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Bezwodny smar oleisty 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
bezwodnego smaru oleistego opartego na olejach roś
linnych, który może stanowić substytut smarów opar
tych na olejach mineralnych. 

Smar według wynalazku jako główny składnik za
wiera trójglicerydy będące estrami gliceryny i na
syconych i/lub nienasyconych kwasów tłuszczowych 
Cio—Ca o prostym łańcuchu, w ilości co najmniej 70% 
wagowych, o liczbie jodowej równej co najmniej 50 
i co najwyżej 125 i wskaźniku lepkości równym co 
najmniej 190. Zamiast tego trójglicerydu lub wespół 
z nim smar może zawierać polimer otrzymany 
na drodze polimeryzacji termicznej z tego trójglice
rydu lub innego odpowiedniego trójglicerydu. Jako 
dodatki smar może zawierać rozpuszczalniki, pochod
ne kwasów tłuszczowych, a w szczególności ich sole 
z metalami, organiczne lub nieorganiczne, naturalne 
lub syntetyczne polimery oraz zwykłe dodatki do 
smarów. (6 zastrzeżeń) 

CUB P. 24322« 27.07.1983 

Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Lublin, 
Polska (Bolesław Strawski, Marek Gąsiorowski). 

Środek do mycia szklanych opakowań, 
zwłaszcza do płynów fizjologicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka nadającego się do mycia szklanych opakowań, 
zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym. 

Środek według wynalazku składa się z 3—5 części 
objętościowych oksyetylenowanego alkilofenolu, 1 
części objętościowej kerylobenzenosulfonianu sodu 
oraz 0,05 do 0,07 części objętościowych obojętnego 
fizjologicznie środka przeciwpiennego w postaci oleju 
metylowodorosilikonowego. (2 zastrzeżenia) 

C11B P. 246813 T 21.03.1984 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jerzy Podlejski, 
Halina Sadowska, Władysław Brud, Mirosław Pilecki, 
Hanna Stępniewska, Magdalena Chmielewska). 

Środek zapachowy o zapachu cedrowo-drzewnym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka zapachowego o wysokiej trwałości, łączącego 
w jednej substancji zapachowej cechy kilku substan
cji. 

Środek zapachowy o zapachu cedrowo-drzewnym 
do aromatyzowania wyrobów perfumeryjno-kosme-
tycznych, mydlarskich oraz chemii gospodarczej, za
wierający bazę, utrwalacz i nośnik zapachu charak
teryzuje się tym, ze zawiera jako nośnik zapachu 
2-(beta-hydroksyetoksy)-bornan o nD 8 0^ 1,473—1,480 w 
ilości 0,5—50% wagowych. (1 zastrzeżenie) 

CUD P. 243140 20.07.1983 

Łódzkie Zakłady Chemiczne „Organika", Łódź, Pol
skie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo — Sanocki 
Zakład Górnictwa Nafty i Gazu, Sanok, Polska (Ja
nusz Alchimowicz, Jan Wilk, Krystyna Zwierzak, To
masz Kłosowski, Józef Ołowski, Ewa Król). 

Preparat do spieniania wód 
o wysokim stopniu mineralizacji 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
preparatu charakteryzującego się wysoką zdolnością 
pianotwórczą, mającego zastosowanie szczególnie do 
spieniania wód złożowych. 

Preparat do spieniania wód o wysokim stopniu mi
neralizacji charakteryzuje się tym, że stanowi ga 

kompozycja alkilosiarczanu sodu w ilości 5—20 części 
wagowych, alkilofenylosulfonianu sodu w ilości 5—20 
części wagowych, przy czym grupy alkilowe tych skład
ników o długości łańcucha od Cm do Cu i produktu 
przyłączenia od 7 do 12 moli, tlenku etylenu do no
ny lofenolu w ilości od 10 do 35 części wagowych 
oraz z pozostałych części wagowych wody. 

(1 zastrzeżenie) 

CUD P. 243167 25.07.1983 

Stołeczne Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena", 
Nowy Dwór Mazowiecki, Polska (Jan Łuszcz, Adam 
Gmurzyński, Mieczysław Swiderski, Jerzy Woźnicki, 
Elżbieta Rożek-Kunc, Stanisława Tomaszek, Halina 
Pasternak, Pawel Kikolski, Jerzy Cechnicki). 

Proszek do prania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
proszku do prania wyrobów włókienniczych. 

Proszek składa się z etoksylatów alkoholi tłuszczo
wych o długości łańcucha węglowego od 8 do 22 ato
mów węgla zawierających 20—50% wagowych etoksy-
lowanych alkoholi tłuszczowych o długości łańcucha 
węglowego 22 atomów węgla oraz innych znanych 
środków powierzchniowo czynnych, składników wspo
magających pranie i wypełniaczy. (1 zastrzeżenie) 

C12N P. 246802 T 22.03.1983 

Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska (Aiojzy 
Danch). 

Sposób otrzymywania drożdży selenowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu otrzymywania drożdży selenowych, o dużej 
koncentracji selenu w biomasie, z materiałów ogólnie 
dostępnych. 

Sposób otrzymywyania drożdży selenowych polega 
iniâ Ityim, że najpierw wykonuje się pożywkę rozpusz
czając w wodzie sacharozę z seleninem sodu w iloś
ci od 0,5 do 2 g sacharozy i od 10 do 20 mg seleni-
nu na 1 litr wody, następnie do tak przygotowanej 
ipożyiwflci wprowadza się ożywione drożdże handlowe 
od 0,5 do 2 g przeliczonej na suchą masę tych droż-
idży, po czym tę imieszaninę poddaje się in&ubacJL 
warunkach tlenowych w temperaturze od 25 do 35°C, 
przez okres około 24 godzin, a następnie poińkubacyj-
ną mieszaninę poddaje się obróbce w znany sposób 
dla uzyskania suchej masy drożdży selenowych. 

i(l zastrzeżenie) 

C12P P. 243213 28.07.1983 
C04B 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska 
(Grzegorz Wieczorek, Jolanta Gust, Zbigniew Kraw
czyk, Danuta Vorbrodt). 

Sposób otrzymywania środka 
opóźniającego wiązanie cementu 

Wynalazek rozwiązuje, zagadnienie otrzymywania 
środka opóźniającego wiązanie cementu, będącego 
jednocześnie inhibitorem korozji stali zbrojeniowej. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 80 do 
130 części wagowych stałego sproszkowanego garbars
kiego ekstraktu roślinnego rozpuszcza się w roztwo
rze iwodmyrn polarnego obojętnego rozpuszczalnika za
wierającego 60 do 300 części wagowych wody i 20 do 
200 części wagowych polarnego obojętnego rozpuszczal
nika nięprotonowego w temp. 293-318 K lub 80 do 
130 części wagowych stałego sproszkowanego ekstratu 
roślinnego rozpuszcza się w 60 do 300 częściach wa-
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gowych wody w temp. 293—318 K i do otrzymanego 
roztworu wprowadza się 20 do 200 części wagowych 
polarnego obojętnego rozpuszczalnika nieprotonowe-
go lub do brzeczki garbarskiego eks t rak tu rośl inne
go zawierającego 80 do 130 części wagowych wody 
i 80 do 300 części wagowych garbarskiego eks t rak tu 
roślinnego wprowadza się 20 do 200 części wagowych 
polarnego obojętnego rozpuszczalnika nieprotonowe-
go w temp. 293—318 K, a następnie z otrzymanego 
roz tworu wytrąca się osad przez wyprowadzenie do 
niego 80 do 400 części wagowych alkoholu. Wytrą
cony osad oddziela się od roztworu i rozpuszcza się 
go w roztworze wodno-gl icerynowym zawierającym 
40 do 80 części wagowych gliceryny i 80 do 180 częś
ci wagowych wody. (1 zastrzeżenie) 

C21C P.243225 29.07.1983 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
. .Bipramet", Katowice, Polska (Rufin Uszok). 

Lanca do wdmuchiwania jednego lub dwóch mediów 
gazowych, zwłaszcza do żużla w piecu e lekt rycznym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
lancy z wymiennymi głowicami tak, aby możliwe by
ło równoczesne wdmuchiwanie gazu ziemnego i azo
tu lub innych mediów gazowych do żużla w dowol
nym stosunku, zaś po zmianie głowicy wdmuch iwa
nie tylko jednego medium. 

Istota rozwiązania polega na tym, że lanca składa 
się z czterech koncentrycznie umieszczonych rur, z 
k tórych ru ra (1) przechodzi z jednej strony przez 
dławik (10) a z drugiej zakończona jest gwintem do 
mocowania wymiennych głowic (11) mających otwory 
(14) i/lub (15), zaś ru ry (2) i (4) połączone są z jed
nej s t rony z kielichem (5) a z drugiej z pierścieniami 
(7) i tworzą komorę do której króćcami (8) doprowa
dzana jest i odprowadzana woda chłodząca. 

(3 zastrzeżenia) 

C21D P.243120 19.07.1983 

Pierwszeństwo: 12.06.1983 — Międzynarodowe 
Poznańskie (nr 30/MTP/83) 

Targi 

Fabryka Obrabiarek Specjalnych „Ponar-Wiepofa-
ma", Poznań, Polska (Ryszard Bartusz, Janusz Bar
czyk): 

Sposób obróbki cieplnej p roduk tu wyjściowego 
w procesie plastycznego formowania na gorąco oraz 

urządzenie do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i urządzenia umożliwiających wykorzystanie 
zawartego w obrabianymi przedmiocie ciepła bezpoś
rednio po wykonaniu obróbki plastycznej na gorąco. 

Sposób polega na tym, że p rowadz i się kont ro lowa
ne studzenie w powietrzu p roduk tu umieszczonego w 
pojemniku urządzenia do regulowania tempera tury , 
przy czyon czas t rwania s tudzenia jest ograniczony 
ustaloną wielkością t empera tu ry obróbki cieplnej po 
osiągnięciu, k tó re j obnabdany produkft chłodzi się bez
pośrednio poza pojemnikiem. 

Urządzenie do stosowania sposobu składa się z po
jemnika (1) k tóry ma odchyloną ściankę (2) połączo
ną z p rzesuwnym ramieniem (3) zespołu napędzają
cego (4) sprzężonego z czujnikiem (5). (3 zastrzeżenia) 

C22B P. 243114 19.07.1983 

Pol i technika Śląska im. W. Pstrowskiego, Cl iwi-
ce, Polaka (Jadwiga Stańczek, Je rzy Szymański , Mar ia 
Oskędra, Józef Bigaj). 

Sposób o t rzymywania koncent ra tu kadmowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu o t rzymywania koncemitratu kadmowego, w 
k tórym związki kadmu wykazują wysoki stopień ł u -
gowalności. 

Sposób o t rzymywania k o n c e n t r a t u kadmowego wed
ług wynalazku polega na tym, że surowiec kadmo-
nośny poddaje się chlorowaniu za pomocą czynnika 
chlorującego, korzystnie ch lorku amonowego w ilości 
nie mniejszej niż 20% chlorowanego pyłu w t e m p ' 
ra turze 620—720 K. (5 zastrzeż 

C22C P.246921 T 

Ins ty tu t Metalurgii Żelaza im. Stanisław; 
Gliwice, Polska (Kazimierz Orecki, Roma1 

ski, Jacek Rozwadowski, Stefan Mic1 

Maciosowski, Piot r Różański, Alfred 
aid Bjjak, Zbigniew Sidor, Jerzy V 
ran) . 

Sposób wytwarzan ia stal'' 

P rzedmiotem wynalaz 
dowolnych ga tunków st 
wierającej s iarkę pan i ' 
stali uzyskuje się 
p roduk tów odtlP' 
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raturze mięknięcia i małej lepkości, przy czym dla 
przeprowadzenia produktów odtleniania w szkliwa 
dodaje się do ciekłej stali dysocjujące związki pota-
sowców i ewentualnie bor w postaci reszty kwaso
wej, lub żelazoboru. Wzajemny udział soli potasow-
ców i boru uzależniony jest od składu chemicznego 
wytwarzanej stali, z tym że ilość dodatku tych soli 
w przeliczeniu na metal nie przekracza 0,02%. 

(3 zastrzeżenia) 

C23F P. 243073 18.07.1983 

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Polska (Ja
nusz Gallus-Olender, Barbara Franc, Barbara Piwo
warska, Marek Szlęzak, Janina Francuz). 

Płyn do fosforanowania blach karoseryjnyeh 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
składu płynu do fosforanowania blach karoseryjnyeh. 

Płyn według wynalazku zawiera w 1 1 roztworu 
wodnego: 200—240g Pa05, 105—130g NO3—, 115—130 
g Zn»+, 9—15g Mn*+ oraz 10—30g NaNOa albo 
HaOa, lub NaaOV (1 zastrzeżenie) 

C2SF P. 243192 27.07.1983 

Instytut Przemysłu Wiążącego Materiałów Budowla
nych, Opole, Polska (Ryszard Janka). 

Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego 
odpylacza elektrostatycznego 

Wynalazek rozwiązuje problem przedłużenia żywot
ności odpylacza. 

Sposób według wynalazku polega na nakładaniu na 
ściany wewnętrzne odpylacza odpowiednich farb o ze
stawie farby podkładowej epoksydowej do gruntowa
nia odpornej na paliwo płynne i wodę morską i ema
lii nawierzchniowej epoksydowej chemoodpornej albo 
farby podkładowej epoksydowej do gruntowania dla 
okrętownictwa do czasowej ochrony i emalii nawierz
chniowej poliwinylowej termoodpornej, albo farby 
podkładowej epoksydowej do gruntowania dla okrę
townictwa do czasowej ochrony i emalii nawierz
chniowej silikonowej termoodpornej, albo farby pod
kładowej epoksydowej do gruntowania odpornej na 
paliwo płynne i wodę morską i emalii nawierzchnio
wej poliwinylowej lub silikonowej termoodpornej. 

(2 zastrzeżenia) 

C23G 
CWK 

P. 243074 18.07.1983 

Instytut Chemii Nieotngandcznej, Gliwice, Polska (Jo
anna Gallus-Olender, Barbara Franc, Barbara Piwo
warska, Marek Szlęzak, Janina Francuz). 

Preparat do odtłuszczania powierzchni metalowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania prepa
ratu do odtłuszczania powierzchni metalowych, szcze
gólnie blach, przed fosforanowaniem i elektroferetycz-
nyim malowaniem. 

Preparat według wynalazku składa się z substancji 
ałkałizujących, aktywizujących i powierzchniowo czyn
nych w stosunku wagowym — NaOH: NJUPJOT: śro
dek powierzchniowo czynny jak 40—45: 55—50:5. 

(1 zastrzeżenie) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

DOIF 
C08J 

P. 243148 21.07.1983 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków, Poldka (Roman Pampuch, tSamisław Bła
żewicz, Jan Chłopek, Augustyn Powroinik). 

Sposób wytwarzania włókien węglowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
wydajnego sposobu wytwarzania włókien węglowych 
poprzez skrócenie procesu zwęglania. 

Sposób wytwarzania włókien węglowych polega na 
zwęgleniu uprzednio utlenionych włókien, przy czym 
podczas zwęglania temperaturę podnosi się z szybkoś-

ią 180 K/h do temperatury 1373 K, a następnie 
ęglone włókna poddaje się działaniu par kwasu 

owego przez 5—60 minut w temperaturze 600— 
*r. (1 zastrzeżenie) 

P.243149 21.07.1983 

Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
*Jolska (Stanisław Błażewicz, Edward 

f Tskóraki). 

•ia reaktywnych włókien 
rkien celulozowych 

dnienie opraco waru a 
aktywnych chemicz-

lowych z włókien 
"oces zwęglania 

•> w zakresie 

temperatur 290—600 K z szybkością 100—200 K/h 
a w zakresie temperatur 600—1250 K z szybkością 
120—250 K/h, przy czym w zakresie temperatur 
600—1100 K wprowadza się parę wodną w ilości 50% 
objętości gazu. (1 zastrzeżenie) 

öom P.243880 18.07.1983 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Zgrzebnych 
i Czesankowych, Wełny „Befamatex", Bieteflco-Biala, 
Polska (Józef Łyszczejk, Józef Kmiecik). 
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Urządzenie skręcające w przędzarce bezwrzecionowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wy
dajności urządzenia. 

Urządzenie skręcające w przędzarce bezwrzeciono-
wej wyposażone jest w obrotowy lejek (1) umocowa
ny w łożyskach (2) i napędzany pneumatyczną tur
binką (3). 

Lejek (1) ułożyśkowany jest w osi wirującej puszki 
(4) umocowanej w łożyskach (5). Prędkość obrotowa 
łojka (1) regulowana jest poprzez amianę prędkości 
strugi powietrza wypływającej z dyszy (7). 

(i zastrzeżenie) 

DeiH P.248M* 01.06.1984 

Pierwszeństwo: 03.06.1983 — NRD (WPDO 1H/251714.1) 

VEB Kombinat Texima, Karl-Marx-Stadt, Niemiec
ka Republika Demokratyczna (Herald Geisler, Helmut 
Beck, Frank Thümmel). 

Urządzenie do odchylania prowadników nitek 
w przędzarkach i skręcarkach obrączkowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia cen-
trycznego umieszczenia prowadników nitek ponad 
wrzecionami również w położeniu nawijania balonu. 
Według wynalazku rozwiązuje się to zadanie przez 
umieszczenie środka ciężkości (7) prowadników (3) 
nitek mniej więcej w połowie wysokości söcoku (8) 
pomiędzy położeniem (5) przędzenia i położeniem (6) 
nawijania balonu. (1 zastrzeżenie) 

D01H P.248082 01.06.1984 

Pierwszeństwo: 03.06 J983 — NRD (nr WPD01 H/251715.8) 

VEB Kombinat Textiima, Karl-Marx-Stadt, Niemiecka 
Republika Demokratyczna <Harald Geisler, Helmut 
Beck, Frerik Thümmel). 

Urządzenie do odchylania prowadników nitek 
w przędzarkach i skręcarkach obrączkowych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do odchy
lania prowadników nitek przędzarek i Skręcarek 
obrączkowych, przy czym prowadniki nitek nieru
chomo osadzone w położeniu przędzenia d w poło
żeniu nawijania baloniu na wałku prowadników mogą 
być odchylane silnikiem z reduktoreim do położenia 
przędzenia lub do położenia nawijania balonu, a w 
położeniu przędzenia są umieszczone cenfcrycznie po
nad wrzecionami mającymi nasadki wrzecion. Celem 
wynalazku jest zmniejszenie nakładów materiałowych 
i zmniejszenie zapotrzebowania przestrzeni dla urzą
dzenia do odchylania prowadników nitek. Wynalazek 
rozwiązuje zagadnienie wychylania wszystkich pro
wadników nitek maszyny za pomocą jednego zespo
łu Składającego się z nielicznych elementów. Według 
wynalazku rozwiązuje się to zagadnienie w ten spo-

sób, że wałek (4) prowadników ratek jest połączony 
z silnikiem <5) z reduktorem poprzez mechanizm kor-
bowo-wahaczowy. (5 zastrzeżeń) 

D84H P.24€566 T 01.03.1984 

Edward Czarny, Kazimierz Ruszkowski, Lódi, Pol
aka (Edward Czarny, Kazimierz Ruszkowski, Andrzej 
Sankowski). 

Sposób wytwarzania wyrobów dekoracyjnych 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania wyrobów 
dekoracyjnych na przykład gobelinów, kilimów. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiającego wytwarzanie wyrobów de
koracyjnych przy zastosowaniu rozwłóknionych od
padków włókienniczych. 

Zgodnie z wynalazkiem na pokładzie złożonym z 
warstwy włókienniczego runa lub tkaninie układa się 
dowolny sposób elementy wzoru w postaci jednej lub 
kilku warstw luźnego włókna o dowolnymi rodzaju 
i kolorze a następnie mocuje z pokładem na przy
kład ipoprzez igłowanie przy czym elementy przy
twierdza się do pokładu na całej powierzchni lub na 
dowolnej części ich powierzchni. 

Powierzchnię elementów wzoru można natryskiwać 
środkiem wiążącyim bezbarwnym lub o dowolnym ko
lorze. Można również pokład z ułożonymi na nam 
elementami wzoru zalewać bezbarwnym tworzywem 
na przykład roztworem celuloidu lub metakrylartem 
metylu. (3 zastrzeżenia) 

D86F P. 242555 16.06.1983 

Ryszard Jaworski, Opole, Polska (Ryszard Jawor
ski). 

Przyrząd do prania 

Celem wynalazku jest umożliwienie prania jedno
ręcznego. Przyrząd stanowi znany przepychacz (1) do 
zlewów, mający rękojeść <2) ukształtowaną w ten spo
sób, że zapobiega powstawaniu na dłoni pęcherza, oraz 
naczynie (3), którego dno (4) uformowane jest tak, 
aby przepychacz dociskany do niego nie powodował 
przyssania się. .{1 zastrzeżenie) 
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D06M P.243144 20.07.1983 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy
słu Włókienniczego „Południe", Bielsko-Biała, Polska 
(Henryk Gęga, Halina Gwizdak, Paweł Rościszewski, 
Wiesław Olczyk, Marian Okoniewski, Bronisław Po-
nikwia, Anna Byrska). 

Sposób przeciw pillingowego wykończenia płaskich 
wyrobów włókienniczych w środowisku 

rozpuszczalników organicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu impregnowania tkanin, pozwalającego na wie

lokrotne pranie w roztworach wodnych lub w roz
puszczalnikach organicznych. 

Sposób przeciwpillingowego wykończenia płaskich 
wyrobów włókienniczych polega na napawaniu tka
niny roztworem trój- lub czterochloroe tyle nowym za
wierającym 20—90 g/dm» produktu reakcji oligome
rów silikonowych posiadających reaktywne atomy 
wodoru z wielofunkcyjnymi izocyjanianami lub reak
tywnymi poliuretanami lub za pomocą rozpuszczal
nikowego roztworu zawierającego 10—30 g/dm s wie
lofunkcyjnego izocyjanianu lub reaktywnego oligome
ru poliuretanowego oraz 10—60 g/dm» oligomeru si
likonowego posiadającego reaktywne atomy wodoru. 
Następnie tkaninę odżyma się i dekatyzuje. 

(3 zastrzeżenia) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E01D P. 243221 27.07.1983 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Eugeniusz Jamrozik, Stanisław Jam-
rozik). 

Stojak wsporczy 

Przedmiotem wynalazku jest stojak wsporczy do 
pośredniego oparcia ustroju nośnego mostu po jego 
podniesieniu na nowy poziom. 
■ Stojak wsporczy według wynalazku składa się ze 

słupów stalowych złożonych ze ścianki (1) usztyw
nionej żebrami (2) oraz podstawy z płaskownika (3) 
i głowicy z płaskownika (4), na której osadzona jest 
podkładka centroijąca (5). Słupy stojaka łączone są 
ze sobą za pomocą rozpór w ustrój ramowy usztyw
niony przeponami, i umocowane do pasów dolnych 
(9) podniesionej konstrukcji (10) nośnej oraz do ło
żysk (11) na podporze mostowej (12), pozostających 
w niezmienionym położeniu na podporze mostowej. 

(1 zastrzeżenie) 

E04B P.245326 T 18.01.1984 

Kombinat Budowlany, Koszalin, Polska (Aleksander 
Muzyczuk, Zbigniew Regliński, Mirosław Paździor, 

Wiesława Sławińska). 

Sposób uszczelniania przeciwwodnego złącza 
trójwarstwowych ścian zewnętrznych, 

zwłaszcza prefabrykowanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiającego wyeliminowanie przecieków 

przez przegrodę zewnętrzną do wnętrza budynku oraz 
uniknięcie gromadzenia się wody w warstwie izola
cyjnej. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym. 
że wkładka (2) z materiału nieprzepuszczalnego w 
procesie formowania częściowo wtopiona w betonową 
warstwę ściany, a częściowo przylegająca do płasz
czyzn formujących ścianę w złączu ściany jest uksz
tałtowana w taki sposób, że tworzy przegrodę prze-
ciwwodną lub umożliwia odprowadzenie wody na 
zewnątrz. (\ zastrzeżenie) 

E04C 
E04B 

P.246847 T 22.03.1984 

Józef Milewski, Kielce, Polska (Józef Milewski). 

Element konstrukcyjny drewniany 
oraz sposób łączenia 

elementów konstrukcyjnych drewnianych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego profilu elementu konstrukcyjnego z drewna, 
aby można było zestawiać różne figury geometryczne, 
od płyt w stanie prostym do dowolnych krzywizn', 
zwłaszcza w zastosowaniu do mebli stylizowanych na 
wzór mebli giętych. 

Element konstrukcyjny ma w przekroju poprzecz
nym kształt klocka, którego ścianki zewnętrzne (1) 
są równoległe względem siebie, a ścianki poprzeczne 
(2 i 3) są skośne i/lub równoległe. Ścianka poprzecz
na prawa (2) ma wpust (4) a ścianka poprzeczna le
wa (3) ma wypust (5). Na długości klocka w połowie 
jego wysokości znajdują się poprzeczne otwory (6). 
Ścianki poprzeczne (2 i 3) klocków są skręcane ze 
sobą na końcówkach gwintowanych prętów przewle
kanych przez otwory poprzeczne (6). (2 zastrzeżenia) 
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E04D P. 243219 27.07.1983 
C08L 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Miesz
kaniowej, Andrychów, Polska (Bronisław Andrejko). 

Sposób pokrycia dachów 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

sposobu bezpapowego pokrycia dachów umożliwiają
cego naniesienie trwałej jednolitej masy spełniającej 
zadanie uszczelnienia dachu i częściowo jego ocieple
nia. 

Sposób bezpapowego pokrycia dachów o spadku do 
30% polega na naniesieniu na dach gorącej masy 
asfaltowej. Nanoszona masa jest mieszanką złożoną z: 
asfaltu D-50 lub D-35 w ilości 27—32% części wago
wych, mączki wapiennej w ilości 58—60% części wa
gowych i trocin suchych w ilości 15—8% części wa
gowych. 

Mieszanka nakładana jest w temperaturze najko
rzystniej 140—180°C, przy czym powierzchnia nało
żonej masy jest następnie prasowana dużym żelaz
kiem podgrzewanym do temperatury 120—200°C. 

(1 zastrzeżenie) 

E05F P. 243204 25.07.1983 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Bogdan 
Branowski, Aleksander Grybionko, Marian Konopiń
ski). 

Przekładnia ślimakowa z przeciążeniowym sprzęgiem 
przeznaczona do mechanizmu 
otwierania i zamykania drzwi 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji 
przekładni zapewniającej poprawną współpracę zazę
bienia oraz dużą jej trwałość. 

B-B 

Przekładnia ma obudowę (8), w której jest umiesz
czony napędzający ślimak (1), współpracująca z nim 
ślimacznica (2) i sprzężony z nią wał (4) napędzający 
mechanizm poruszający drzwi, przy czym w ślimacz
nicy (2) jest wykonane gniazdo, w którym mieści się 
przeciążeniowe sprzęgło cierne, którego człony czynny 
i bierny są ściskane za pomocą co najmniej jednej 
sprężyny. 

Zgodnie z wynalazkiem ślimacznica (2) stanowi kor
pus wielopłytkowego ciernego sprzęgła (3), a jej piasta 
(5) jest jednostronnie ułożyskowana w obudowie (8) 
przekładni, przy czym we wnętrzu piasty (5) jest usy
tuowana dociskowa tarcza (9) wielopłytkowego sprzęg
ła (3), co najmniej jedna sprężyna (10) tego sprzęgła 
i śruba (11), regulująca napięcie centralnej spręży
ny (10). (2 zastrzeżenia) 

E21C P. 243116 19.07.1983 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Rydułtowy", Wo-
dzisław-Rydułtowy, Polska (Rudolf Krajczak, Jan 
Podhorodecki, Tadeusz Gajda). 

Urządzenie do współpracy ślizgowego 
struga węglowego z obudową indywidualną 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego w budowie urządzenia umożliwiającego rów
noczesne przesuwanie trasy przenośnika ścianowego 
i regulację jej położenia w pionie. 

W tym celu siłownik (4) układu przesuwu jest pod
łączony przegubowo do ścian wspornika (5) nad belką 
(3) w osi rozparcia rozpory (16). Wysokość ścian bocz
nych wspornika (5) jest większa od połowy sumy dłu
gości obu podstaw (11 i 12) wspornika (5). 

Urządzenie nadaje się szczególnie przy wszelkich 
nieregularnościach zalegania pokładu, gdzie wymaga
ne jest kierowanie strugiem. (1 zastrzeżenie) 

E21C P. 243151 21.07.1983 

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwi
ce, Polska (Zygmunt Sałek, Henryk Pająk, Jacek Cy-
ruło, Klemens Pilarski, Wincenty Rudnicki). 

Kombajn węglowy 
z bezcięgnowym napędem posuwu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji kombajnu węglowego z bezcięgnowym na
pędem posuwu wyposażonym w napędowe koło zęba
te usytuowane poziomo, przeznaczonego do pracy w 
wysokich pokładach. 

Kadłub ciągnika głównego (1) oraz w przypadku 
zastosowania ciągnika pomocniczego również i jego 
kadłub ma obniżenie (4) mieszczące się we wnętrzu 
(5) sań kombajnowych (3). W obniżeniu (4) mieści się 
poziome napędowe koło zębate (6) osadzone na pio
nowym wydłużonym wałku (7) zazębiające się z to
rem jezdnym kombajnu, który stanowi drabinka (9) 
przechodząca przez prowadniki (8). Obniżenie położe
nia napędowego koła (6) względem górnej powierzchni 
sań kombajnowych (3) pozwala na uniezależnienie 
bezcięgnowego napędu posuwu od wysokości sań kom
bajnowych (3) a więc pozwala na urabianie pokładów 
wysokich. (1 zastrzeżenie) 
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E21C P.248362 22.06.1984 

Pierwszeństwo: 24.06.1983 — Austria (nr A 2330/83) 

Voest — Alpine Aktiengesellschaft, Linz, Austria 
(Bernard Dröscher, Alfred Zitz). 

Urządzenie do kontroli położenia 
kombajnu chodnikowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie kontroli położe
nia kombajnu chodnikowego względem wiązki kieru
jącej zorientowanej w przestrzeni, zwłaszcza problem 
uzyskiwania dokładnych informacji o odchyleniach 
kątowych położenia kombajnu za pomocą niewielkiej 
liczby czujników. 

Urządzenie ma obudowę (2) ułożyskowaną obroto
wo dookoła pionowej osi (3), wewnątrz której usy
tuowane są zamocowane trzy płaszczyzny pomiarowe 
(11, 14, 18). Szerokość (a, c) wolnych przelotów (12, 
15) w płaszczyznach pomiarowych (11, 14), usytuowa
nych za sobą kolejno w kierunku rozprzestrzeniania 
się wiązki (5) kierującej, zmniejsza się w tym kie
runku. Szerokość (a) wolnego przelotu pierwszej 
płaszczyzny pomiarowej (11) jest mniejsza od po
przecznych wymiarów (e) plamy rzucanej przez wiąz
kę (5) kierującą. Elementy odbiorcze (13, 16, 17) za
mocowane na płaszczyznach pomiarowych (11, 14, 18), 
usytuowane są w osi względnie w płaszczyźnie sy
metrii wolnych przelotów (12, 15) albo płaszczyzny 
pomiarowej (18) ałbo usytuowane są symetrycznie 
względem osi albo płaszczyzny symetrii wolnych prze
lotów (12, 15) albo płaszczyzny pomiarowej (18). 

(11 zastrzeżeń) 

E21C P. 249346 24.08.1984 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Gór
nicze „Rudna", Polkowice, Polska (Wiktor Błądefc, 
Henryk Cieszkowski, Stanisław Kopa, Stanisław Kra
jewski, Waldemar Sidorowicz). 

Sposób wybierania i odstawy urobku 
w podziemnej eksploatacji 

grubych złóż kopalin użytecznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia bez
pieczeństwa robót eksploatacyjnych. 

Sposób wybierania i odstawy urobku w podziem
nej eksploatacji grubych złóż kopalin użytecznych, 
zwłaszcza rud miedzi, w którym wybieranie prowa
dzone jest dwuwarstwowo, w warstwie górnej syste
mem komorowo-filarowym zaś w warstwie dolnej za-
bierakami, natomiast likwidacja przestrzeni wybranej 
prowadzona jest przy użyciu posadzki hydraulicznej 
lub utwardzanej charakteryzuje się tym, że współpra
cuje ze sobą w trakcie wybierania dolnej warstwy 
maszyny ładujące i odstawcze umieszczone są na po
ziomie spągu warstwy górnej a w przypadku wystą
pienia poniżej spągu warstwy górnej nadgabaryto-
wych kęsów urobku kruszy się je przy pomocy ma
szyn rozbijająco-kruszących umieszczonych na pozio
mie spągu warstwy górnej. W przypadku konieczno
ści podgarnianiu urobku w warstwie dolnej podgar-
nia się go spycharkami, korzystnie zdalnie sterowa
nymi, iktóre zjeżdżają do warstwy dolnej i wyjeżdża
ją z nią poprzez zjazdy korzystnie krótkie i strome. 

(3 zastrzeżenia) 

E21D P. 243965 16.07.1983 

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag" Gliwi
ce, Polska (Rudolf Korbel, Stanisław Romanowicz, 
Jan Pacha). 

Górnicza obudowa podporowo-osłonowa 

Górniciza obudowa podporowo-oslanowa jest stoso
wana przy eksploatacji różnej grubości pokładów w 
kruchym górotworze i zawiera stropnicę i osłonę któ
re są podparte stojakami osadzonymi w spągnicy, 
która jest połączona z osłoną za pomocą łączników 
układu lemniskatowego. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
w układzie sekcji obudowy sił pochodzących od tar
cia między stropnicą a stropem, a więc umożliwie
nia stropnicy przylegania do stropu bez przesuwania 
się po nim w czasie rozpierania sekcji luib nacisku 
górotworu .na sekcję. 

W obudowach według wynalazku stropnica (1) jest 
połączona z osłoną (3) za pośrednictwem co najmniej 
jednego łącznika (2). W miejscu połączenia łącznika 
(2) z osłoną umocowany jest przegubowo jeden ko
niec co najmniej jednego zastrzału (7) o zmiennej dłu
gości. Drugi koniec tego zastrzału (7) umocowany jest 
przegubowo w stropnicy (1). (7 zastrzeżeń) 
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EZ1D P. 24396« 16.07.1983 

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag" Gliwi
ce, Polska (Rudolf Korbel). 

Górnicza obudowa osłonow ©-podporowa 

Górnicza obudowa osłonowo-podporowa z mecha
nizmem lemniskatowym jest sttosowana przy eksploata
cji różnej grubości pokładów w kopalniach. W obu
dowie według wynalazku jest zmniejszona siła tarcia 
między stropnicą a stropem przez co uzyskuje się ko
rzystniejszy rozkład sil podpornoścL 

Górnicza obudowa ma co najmniej jedno cięgno 
(5), (6) mechanizmu lemniskatowego które ma zmien
ną odległość (11) między osiami obrotu (12), (13) znaj
dującymi się w osłonie (2) i spągnicy (3). Również 
co najmniej jedno cięgno (5), (6) mechanizmu lemni
skatowego ma usytuowany zgodnie ze swoją osią 
wydłużony otwór (14), w którym jest osadzony swo-
rzeń (15). Każdemu takiemu cięgnu (5), (6) mechaniz
mu lemniskatowego jest przyporządkowany hydrau
liczny siłownik (16) którego strona podtłokowa i nad-
tlokowa jest połączona z zasilaniem. (4 zastrzeżenia) 

E21D P. 246987 T 30.03.1984 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 245718 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Ta
deusz Szczepaniak, Andrzej Duch). 

Mjędzyodrzwiowa rozpora 
chodnikowej obudowy górniczej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
możliwości deformacji i zakleszczania wypustów słu
żących do łączenia rozpór w ciągu na obwodzie 
odrzwi Obudowy. 

Rozpora (1) ma wycięcia z wypustem (8) w osi sy
metrycznego trapezu (5) utworzonego przez podwójne 
wycięcia (4) w jej końcówkach, dostosowane do pro
filu kształtownika (3) obudowy. Wypust (8) jest wy
gięty do wewnątrz w stronę symetrycznego trapezu 
(5) pod kątem wynoszącym 10—20° od pionu. 

Rozpora jest przeznaczona do wzajemnego stabili
zowania odrzwi chodnikowej obudowy górniczej, 
szczególnie w wyrobiskach o dużym wybiegu. 

(1 zastrzeżenie) 

E21D P. 247952 30.05.1984 

Pierwszeństwo: 01.06.1983 — RFN (nr P 3319806.3) 

Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, Lünen, Repu
blika Federalna Niemiec. 

Seiana osłonowa do podziemnych prac urabiających, 
zwłaszcza ściana posadzkowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji ściany osłonowej, korzystnie posadzko
wej, która byłaby zabudowana na kroczącej ramie 
obudowy i która odznaczałaby się przede wszystkim 
mocnym a jednocześnie prostym i dogodnym w kosz
tach wykonaniem przy dużych możliwościach regula
cji wysokości. 

Ściana osłonowa, uprzywilejowanie stosowalna jako 
ściana podsadzkowa składa się z co najmniej trzech 
elementów ścianowych (1, 2, 3), które są wzajemnie 
prowadzone przez drągi prowadzące (9, 15) i odpo
wiednie prowadnice drągowe (13), 17). Górny element 
ścianowy (3) ma co najmniej dwa pionowe drągi pro
wadzące (9), umieszczone wisząco, które przy wysu
waniu tego elementu do góry są zbierane przez części 
zderzakowego (11) środkowego elementu ścianowego 
(2). Do wysuwania ściany osłonowej służy hydrauliczny 
stojak (6) ukształtowany celowo jako podwójny siłow
nik teleskopowy. (8 zastrzeżeń) 



32 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 3 (291) 1985 

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

F02P P.242902 07.07.1983 

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „Zelmot", 
Warszawa, Polska (Sławomir Łasiewicki, Władysław 
Rostowski, Edward Zalas). 

Rozdzielacz zapłonu 

Celem wynalazku jest opracowanie rozdzielacza 
charakteryzującego się dużą dokładnością automatycz
nej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu w funkcji 
zmiany obciążenia silnika. 

Rozdzielacz zapłonu ma regulator podciśnieniowy w 
postaci metalowej puszki przedzielonej elastyczną 
przeponą (13) na dwie komory: jedną o ciśnieniu 
atmosferycznym (14) i drugą podciśnieniową (16). 
mieszczącą sprężynę powrotną (17) i mającą otwór 
(18) do połączenia z rurą kolektora ssącego silnika. 
W komorze o ciśnieniu atmosferycznym (14) cięgło (15) 
jest dołączone do membrany (13). Cięgło (15) jest 
wyprowadzone na zewnątrz przez otwór kształtowy 
w dnie komory o ciśnieniu atmosferycznym (14) i do
prowadzone do płytki przerywacza. Cięgło (15) swoimi 
wycięciami (20) jest nałożone na występy (21) ogra
niczające ruch cięgła (15) i powstałe w wyniku wy
konania kształtowego otworu w dnie komory o ciś
nieniu atmosferycznym (14). Rozdzielacz znajdzie za
stosowanie w silnikach spalinowych z zapłonem aku
mulatorowym. (10 zastrzeżeń) 

F04F P.249099 07.08.1984 

•Zakłady Kineskopowe „Unitra-Polkolor" — Zakład 
Kineskopów Kolorowych, Piaseczno, Polska (Jacek 
Kolendowicz). 

Urządzenie do ciągłego podawania cieczy, 
zwłaszcza cieczy agresywnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie niezawodnego, 
ciągłego podawania cieczy agresywnych. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że w zbiorniku 
głównym (1) umieszczone są co najmniej dwa zbior
niki sekcyjne (3) z osadzonymi w dnach (18) klapo

wymi zaworami zwrotnymi (19), a wewnątrz każdego 
ze zbiorników sekcyjnych (3) zainstalowane są prze
wody (22) odprowadzające ciecz na zewnątrz urządze
nia zaopatrzone w końcówki (21) z klapowymi zawo
rami zwrotnymi (24). 

Na każdym zbiorniku sekcyjnym (3) zamocowany 
jest pneumatyczny zawór zasilający (5) z trzyczęścio
wą komorą roboczą (8) oddzieloną od jego części ste
rującej (6) membraną (7). 

Zbiorniki sekcyjne (3) mają połączenie z odpo
wietrznikiem (17) poprzez komorę roboczą (8) i prze
strzeń wolną od cieczy (16) w zbiorniku głównym (1). 

(1 zastrzeżenie) 

F16B P. 242955 11.07.1983 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Pstrowski", Zabrze, 
Polska (Stefan Szczeponik, Joachim Kowolik, Marceli 
Dąbek). 

Pierścień zabezpieczający 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
pierścienia zabezpieczającego przed poosiowym prze
mieszczaniem się elementów maszynowych, zabudo
wanych na obrotowym wale oraz równocześnie zastę
pującego dociskową nakrętkę koronkową. 

Pierścień zabezpieczający ma wcięcie (1), maksy
malnie do głębokości (h) trzech czwartych średnicy 
pierścienia w odległości (a) od jednej z czołowych 
ścianek pierścienia, stanowiącej maksimum do jednej 
trzeciej grubości pierścienia, a wewnątrz ma gwint 
(2) dopasowany do gwintu znajdującego się na wale 
obrotowym. Ponadto pierścień ma nagwintowany 
otwór (3), wykonany korzystnie na przecięciu się osi 
symetrii wcięcia (1) z podziałową średnicą „d", na 
którego obwodzie ma ślepe otwory (4) do założenia 
klucza montażowego. (2 zastrzeżenia) 

A-A 

F16D P.247686 15.05.1984 

Pierwszeństwo: 16.05.1983 — Węgry (nr 1688/83) 

Csepel Autógyar — Szigetszentmikl^s, Budapeszt, 
Węgry. 

Sprzęgło z tarczami ciernymi 
w postaci sprężyn membranowych, 

zwłaszcza do pojazdów mechanicznych 

Sprzęgło z tarczami ciernymi w postaci sprężyn 
membranowych, w którym obudowa i płyta docisko
wa są połączone przy pomocy taśm, zbieranych przez 
tę płytę dociskową, według wynalazku charakteryzu
je się tym, że taśmy (7) tworzą z powierzchnią płyty 
dociskowej (2) kąt (a), większy co najmniej o 5°, ani
żeli wielkość obliczona z odległości między punkta
mi (9, 10) przegięcia taśmy (7) i z wielkości dopusz-
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czalnego zużycia e lementów ciernych (2, 5, 6). Znajdu
jący się w pobliżu obudowy (1) sprzęgła punk t prze
gięcia (9) t aśm (7) usytuowany jest bliżej powierzchni 
koła zamachowego (5), niż punk t przegięcia (10) zna j 
dujący się przy płycie dociskowej (2). (2 zastrzeżenia) 

F16F P.243226 29.07.1983 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Przemy
słu Obrab ia rek i Narzędzi „Ponar-Bipron", Zabrze, 
Polska (Marian Grabowski , J a n Pawlik) . 

Wibroizolator 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
wibroizolatora przeznaczonego do t łumienia d rgań 
mechanicznych pochodzących od maszyn i urządzeń 
przekazywanych na podłoże. 

Znajduje on zastosowanie do bezfundamentowego 
posadawiania maszyn i urządzeń zwłaszcza w cemen
towniach, siłowniach okrętowych, sortowniaoh k r u 
szywa i węgla oraz w szczególnie t rudnych w a r u n 
kach pracy maszyn i urządzeń .'-) jakich należy za
pylenie, duża wilgotność i atmosfera korodująca. 

Wibroizolator składa się z korpusu mającego postać 
kubka, wewnątrz którego usytuowane są symetrycz
nie względem osi pionowej wibroizolatora dwa stosy 
złożone z e lementów płaskowklęsłych (3), e lementów 
dwuwypukłych (4) i e lementów dwuwklęsłych (11). 
Stosy oddziela od siebie pierścień meta lowy (5) osa
dzony na końcu śruby regulacyjnej (6) i zamocowa
ny do niej nakrę tkami (8). Stopa posadowionej ma
szyny wspiera się bezpośrednio na podkładce (10), 
która spoczywa na nakrętce (7) nakręconej na d ru 
gim końcu śruby regulacyjnej (6). 

Od góry korpus zamyka pokrywa (2) połączona z 
korpusem złączem gwintowym. (3 zastrzeżenia) 

F16F P.246798 T 20.03.1984 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich, 
Bydgoszcz, Polska (Krzysztof Wernerowski) . 

Układ t łumiący wibracje 
krzywkowego mechanizmu płaskiego 

Układ składa się z płytek, wykonanych najkorzy
stniej z mater ia łu o dużym t łumieniu wewnętrznym, 

o zarysie krzywki (1) pokrywającej większą część jej 
ścianek bocznych, metalowych płytek (2), sprężystych 
piast, części (3) ściskających zespół krzywki i masy 
(6) t łumiącej dynamicznie, umieszczonej między sprę
żynami (5 i 7) na dowolnie zakończonym popychaczu 
(4). (1 zastrzeżenie) 

F16G P. 243067 16.07.1983 

Cen t rum Mechanizacji Górnic twa KOMAG, Gliwi
ce, Polska (Jan Gawenda, Wincenty Pretor) . 

Uchwyt łańcucha ogniwowego 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcj i 
uchwytu umożliwiającej w sposób łatwy, pros ty i roz
bieralny łączyć końcowe ogniwa łańcucha z innymi 
współpracującymi e lementami . 

Uchwyt zawiera dwa identyczne łubki (1), połączo
ne e lementem łączącym (4), i zawierające wyżłobienie 
(2), w k tórym można umieszczać ogniwa łańcucha (3). 
Uchwyt ma również zaczepowy otwór (6) w przewę
żeniu (7). (3 zastrzeżenia) 

F16H 
F16D 

P.243205 25.07.1983 

Poli technika Poznańslka, Poznań, Polska (Aleksander 
Grybionko, Bogdan Branowski , Mar ian Knopiński). 

Przekładnia ś l imakowa 
z przeciążeniowym sprzęgłem 

Celem wynalazku jest zapewnienie dokładnego us ta
lenia położenia ślimacznicy względem śl imaka, a t y m 
samym zapewnienie poprawnej współpracy zazębienia 
oraz t rwałości przekładni . 

Przekładnia składa się z obudowy (1), w której jest 
umieszczony napędzający śl imak (3), współpracująca 
z nim ślimacznica (4) i sprzężony z nią poprzez sprzę
gło przeciążeniowe wyjściowy wał (8) przekładni , przy 
czym wieniec ślimacznicy (4) jest zaopatrzony we 
współosiowe z nią stożkowe gniazdo (4a), s tanowiące 
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powierzchnię cierną wewnętrzną stożkowego przecią
żeniowego sprzęgła ciernego i stanowi zewnętrzny 
człon czynny tego sprzęgła. Do tego członu jest za 
pomocą sprężyny (16) dociskany wewnętrzny, bierny 
człon (15) sprzęgła. Przekładnia według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że na wyjściowym wale (8) 
ma osadzoną nieobrotowo piastę (5), a na piaście 
(5) jest obrotowo ułożyskowana ślimacznica (4), przy 
czym w zwróconych -wzajemnie Jcu sobie czołowych 
powierzchniach piasty (5) oraz biernego członu (15) 
sprzęgła są wykonane kształtowe wybrania (22) z u-
mieszczonymi w nich kulasmi (23). Kule (23) przeno
szą moment obrotowy z biernego członu (15) sprzęgła 
ciernego na piastę (5) i regulują siłę docisku biernego 
członu (15) sprzęgła do stożkowego gniazda (4a) w 
wieńcu ślimacznicy. Każda zmiana wartości momen
tu obrotowego przenoszonego przez stożkowe prze
ciążeniowe sprzęgło cierne powoduje przeciwną co 
do znaku zmianę siły docisku biernego członu (15) 
do gniazda (4a). (7 zastrzeżeń) 

F16H P. 24*123 08.06.1984 
E21C 

Pierwszeństwo: 10.06.1983 — RFN (nr P. 3320997,9) 

Gewerkschaft Eisehhütte Westfalia, Lünen, Republi
ka Federalna Niemiec. 

Przekładnia, zwłaszcza do napędu 
strugów węglowych, przenośników 
zgrzebłowych, łańcuchowych itp. 

Celem wynalazku jest umożliwienie dokonywania 
pomiaru momentu obrotowego o znacznej dokładności 
oraz umieszczania członu pomiarowego w łatwo do
stępnym miejscu. 

Przekładnia ma co najmniej jeden człon pomiaro
wy (34) do pomiaru momentu obrotowego, który skła
da się korzystnie z trzpienia pomiarowego, który jest 
zaopatrzony w tensometry pasmowe. Człon pomiaro
wy (34) jest przyporządkowany stopniu przedkładni 
obiegowej (3) i pełni jednocześnie funkcję organu 
utrzymującego, który unieruchamia przed obrotem 
część stopnia obiegowego (3) nieruchomą podczas pra
cy, korzystnie koło o wewnętrznym uzębieniu (27). 
Człon pomiarowy (34) opiera się na obudowie (28) 
przekładni i jest umieszczony w komorze (30). 

(19 zastrzeżeń) 

F16K P. 242887 05.07.1983 

Fabryka Armatur „Głuchołazy", Głuchołazy, Polska 
(Kazimierz Kaczmarek, Andrzej Wilczyński, Stani
sław Gołdyn, Horst Filusz, Ryszard Krakowski, Anto
ni Chaszewicz, Antoni Kuczek). 

Zawór zaporowy skośny 
r 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji zamknięcia zwrotnego zabezpieczającego 
przed przedostawaniem się czynnika przepływającego 
przez zawór do komory dławnicowej. 

Zawór charakteryzuje się tym, że ma w pokry
wie (6), zamykającej kadłub (1), poniżej szczeliwa (8), 
osadzony pierścień (9). Pierścień (9) unieruchomiony 
jest gwintowaną wkładką (5) wkręconą w otwór po
krywy (6). Zamknięcie zwrotne powstaje ze współ
pracy ścięcia (12) pierścienia (9) ze ścięciem <13) zgru
bienia wrzeciona (4). (2 zastrzeżenia) 

F16K P. 242916 06.07.1983 

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice, 
Polsika (Helmut Sznapka, Ryszard Diederichs, Karol 
Brachaczek, Edward Puch). 

Zawór redukcyjny 

Celem wynalazku jest opracowanie takiej konstruk
cji zaworu, w której przy zmianie ciśnienia zreduko
wanego samoczynnie następuje regulacja zaworu bez
pieczeństwa, a ponadto uproszczona jest wymiana zu
żytych jej elementów. 

Zawór redukcyjny zawiera element przesuwny o 
kształcie dwustopniowego tłoka (3), który z jednej 
strony połączony jest z grzybkiem (2) poprzez sprę-
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żynę (4), zaś z drugiej strony połączony jest z ele
mentem sprężystym. Tłok (3) ma gwintowaną komorę 
(5), do której wkręcony jest kadłub (6), o który wspie
ra się gniazdo <7) usadowione wewnątrz komory (5) 
tłoka (3). Elementem sprężystym może być sprężyna 
lub zbiornik cieczy (15). (4 zastrzeżenia) 

F16K P.2430S8 

Kopalnia Węgla Kamiennego „1 Maja", Wodzisław 
Śląski. Polska (Jerzy Knopek, Stanisław Mrozek). 

Zawór redukcyjny dla cieczy, 
zwłaszcza do sieci rurociągów wodnych 

przeciwpożarowych w kopalniach 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji 
zaworu zapewniającej zadawalająca pracę i stabiliza
cję ciśnienia w sieci rurociągów przeciwpożarowych 
oraz ułatwiającej regulację i utrzymanie zredukowa
nego ciśnienia wody. 

Zawór redukcyjny składa się z korpusu zaworo
wego (1), tłoka (2) i cylindra (7) o zróżnicowanych 
średnicach, grzybka (3), sprężyny rozpierającej grzy
bek (4) i trzpienia, łączącego grzybek (4) z tłokiem 
(5). Wewnątrz korpusu znajduje się dławik (6). Na 
cylindrze (7) zabudowany jest pojemnik ze sprężonym 
powietrzem. Przestrzeń pomiędzy tłokiem (2) a cylin
drem (7), w części ich zróżnicowanych średnic, połą-

czona jest przewodem (9) z komorą wlotową korpu
su (1). 

Pojemnik sprężonego powietrza (8) połączony jest z 
komorą wlotową korpusu (1) zaworu przewodem (10). 
Z przewodu wyprowadzony jest kolektor (11), na któ
rym zabudowany jest manometr (12), końcówka (13) 
do napełniania pojemnika (8) sprężonym powietrzem 
oraz nagwintowany wpust ze śrubą regulacyjną (14). 
Ponadto z króćcem wylotowym korpusu (1) połączo
ny jest zawór (15), który z przeciwnej strony połą
czony jest także z pojemnikiem sprężonego powietrza 
(8) przewodem (16). Zaworek (15) ma tłoczek (17) do
ciskany do gniazdka sprężyną (18). (1 zastrzeżenie) 

F16K 
F01D 

P.248097 07.06.1984 

Pierwszeństwo: 09.06.1983 — Szwajcaria (nr 3164/83-5) 

BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri u. Cie, Ba
den, Szwajcaria. 

Zawór do poziomego doprowadzenia 
pary do turbin dwukadłubowych 

Celem wynalazku jest umożliwienie przeprowadze
nia montażu i demontażu dyfuzora bez konieczności 
wymontowywania przewodów prowadzących od zawo
rów do turbiny. 

Zawór, przeznaczony do (bezpośredniego przyłącze
nia do zewnętrznego kadłuba dwukadłubowej turbi
ny, ima osadzony w obudowie zaworowej (17) dyfu-
zor (18), który poprzez kadłub zewnętrzny (20) sięga 
do wewnątrz króćca przyłączeniowego (32) wewnętrz
nego kadłuba, gdzie jest on przyłączony x do tego 
wewnętrznego kadłuba w sposób szczelny i podatnie 
elastyczny. Dyfuzor <18) ma kołnierz (26), cylindrycz
ne odsądzenie (29, 36) i część dyfuzową (30). Na koł
nierzu (26) znajduje się wypukła powierzchnia przy
legania (28) i strefowa powierzchnia kulista. 

(5 zastrzeżeń) 

F16L P. 242880 06.07.1983 

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte, Gdynia, Polska" (Marek Nadera, Józef 
Gąbka, Ryszard Dakszewicz). 

Urządzenie napędowe z gwintowanym 
wrzecionem, zwłaszcza do sterowania zaworem 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji 
urządzenia o napędzie elektrycznym niezależnym od 
napędu ręcznego, eliminującej irnażłiwość zakleszcze
nia isię grzybka zaworu. 

Urządzenie charakteryzuje się tyrna, że na wale na
pędowym silnika elektrycznego (1) osadzony ima ha
mulec (3) i koto zębate (2), zazębiające się z kołem 
zębatym <4) obrotowo osadzonym w korpusie (11). W 
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gwintowany otwór koła zębatego (4) wkręcony jest 
popychacz (6) z pokrętłem (7) i grzybkiem (9). Na 
niegwintowanej części popychacza (6) osadzony jest 
hamulec (8) z reguło wanym sprężyną (13) momentem 
hamowania. (1 zastrzeżenie) 

F24J P.246731 T 16.03.1984 

Wojewódzikie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 
Katowice, Polska (Zdzisław Taraba, Czesław Arba-
szewski, Kazimierz Łowińsiki). 

Sposób wykorzystania nadwyżki czynnej 
energii medium pierwotnego w przypadku 

konieczności jej redukcji i układ do wykorzystania 
nadwyżki czynnej energii medium pierwotnego 

w przypadku konieczności jej redukcji 

Wynalazek rozwiązuje problem wykorzystania ener
gii czynnej czynnika grzewczego pierwotnego w przy
padku konieczności redukcji tej energii. 

Sposób wykorzystania energii czynnej medium ener
getycznego pierwotnego ipolaga na tym, że redukcję 
energii czynnej medium pierwotnego przeprowadza się 
napędzając tym medium turbinę lub pompę. W przy
padku napędzania pompy medium to doprowadza się 
do króćca tłocznego tej pompy. 

W układzie według wynalazku ciepłownia (1) połą
czona jest przewodem (2) dyspozycyjnym medium 
energetycznego pierwotnego i przewodem (5) dopro
wadzającym imediuim energetyczne pierwotne z wy
miennikiem ciepła (4), a ten połączony jest przewo
dem (6) odprowadzającym medium energetyczne pier
wotne z turbiną lub pompą (7), która przewodem (8) 
medium energetycznego pierwotnego i przewodem (3) 
powrotnym połączona jest z ciepłownią (1). Wymien
nik ciepła (4) połączony jest przewodem (11) tłocznym 
medium wtórnego z króćcem tłocznym pompy (9) 

układu wtórnego, a z drugiej strony wymiennik (4) 
połączony jest poprzez przewód (12) zasilający me
dium wtórnego, odbiorniki ciepła (13) i przewód (10) 
powrotny medium wtórnego z króćcem ssawnym pom
py (9) układu wtórnego. Turbina lub pompa (7) sprzę
żona jest mechanicznie z pompą (9) układu wtórne
go. (2 zastrzeżenia) 

F25D P.243108 20.07.1983 

Centralny Ośrodek Badaiwczo-Projektowy Budownic
twa Przemysłowego „BISTYP", Warszawa, Polska 
(Zbigniew Kłos, Jan Filipeoki, Edward Lange, Jerzy 
Miłkas). 

Drzwi chłodnicze z kontrolowaną atmosferą 

Celem wynalazku jest zwiększenie szczelności drzwi 
przy zapewnieniu małych oporów ich przemieszczania 
oraz zwiększonej trwałości uszczelnienia. 

Drzwi chłodnicze dla komór z kontrolowaną atmos
ferą składają się z płata drzwiowego z wziernikiem. 
mechanizmów jezdno-dociskowych i uszczelnienia. 
Drzwi mają płat drzwiowy (1), składający się z ra
my spawanej z kątowników giętych, z monolitycznej 
blachy przyspawanej od strony wnętrza komory do 
ramy nośnej, z wypełnienia izolacyjnego i z blach 
zewnętrznych osłaniających, przykręconych do ramy 
nośnej. Płat drzwiowy (1) podwieszony jest do dwóch 
wózków jezdnych poruszających się po torze jezdnym 
(12) i wchodzących w skład mechanizmów jezdno-do
ciskowych górnych (3 i 4), a od spodu prowadzony po 
prowadnicy długiej (13) i częściowo po krótkiej przez 
dwa wózki jezdne wchodzące w skład (mechanizmów 
jezdno-dociskowych dolnych (5 i 6). Ponadto drzwi 
mają dźwignię napędową (7), wyposażoną w mecha
nizm śrubowy, służącą do zespolonego napędu czte
rech mechanizmów dociskowych, oraz układ cięgien 
pionowych (10, 11) i poziomych (8,9) służących do 
przekazywania napędu. (1 zastrzeżenie) 

F27D 
F27B 

P.242882 06.07.1983 

Huta „Zabrze", Zabrze, Polska (Ireneusz Janikow
ski, Ryszard Kiełpiński, Jan Jastrzębski, Bogdan Chry-
czyński, Zygmunt Wytkowski, Jan Fredyk, Bogusław 
Radosz). 

Pancerz chłodzący, zwłaszcza do elektrycznego 
pieca łukowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienia skutecznego 
chłodzenia boczneąp- pieca elektrycznego łukowego do 
wytopu metali. 

W pancerzu chłodzącym pieca elektrycznego łuko
wego ciecz chłodząca znajduje się w przestrzeni ogra
niczonej z jednej strony powierzchnią pancerza (1), 
a z drugiej na przemian powierzchnią zewnętrzną 
i wewnętrzną elementu chłodzącego (2). 

(1 zastrzeżenie) 
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F28D P. 242875 04.07.1983 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice, 
Polska (Tadeusz Bartosz, Władysław Koczabski, Wło
dzimierz Rotowicz). 

Segmentowy wymiennik płytowy % ochroną anodową 

Przedmiotem wynalazku jest segmentowy wymien
nik płytowy z ochroną anodową, przeznaczony do 
przeponowej wymiany ciepła pomiędzy ciekłymi me
diami o różnych temperaturach, zwłaszcza do chło
dzenia mediów agresywnych na przykład kwasów. 
Wymiennik ten składa się z jednego lub zespołu kil-
tku scadonycth segmemtów <1) składających się z co naj
mniej trzech płyt (2) o odpowiednio wyprofilowanych 

G01B P. 243141 20.07.1983 

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Szy
bownictwa „PZL-Bielsko", Bielsko-Biała, Polska (Bo
gumił Bereś). 

Sposób określania ciężaru i położenia środka 
ciężkości oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Sposób polega na zawieszeniu wypözioniowanego 
płatowca na siłofmierzu w jednym punkcie, z które
go opuszczony jest pion wskazujący bezpośrednio po
łożenie środka ciężkości. 

Urządzenie stanowi podwieszenie przednie płatow
ca w postaci obejmy (6) kadłuba połączone z punk
tem zawieszenia dwoma cięgnami (5) oraz tylne za
wieszenie w postaci cięjgna (7), łączące ogon płatowca 
(1) z punktem zawieszenia. Cięgno (7) jest zaopatrzo
ne w regulator długości (8). (5 zastrzeżeń) 

powierzchniach tworzących przestrzenie międzypłyto-
we (6), którymi przepływają wspólprądowo, krzyżowo 
lub przeciwprądowo media chłodzone i chłodzące. Ko
mory dopływowe (7) i odpływowe (8) usytuowane są 
nad szczelinami (9) i (10) na zewnętrznym obwodzie 
płyt (2), zaś w miejscu styku (11) komór (7) i (8) są 
izolatory (13) oddzielające katody (12) umieszczone 
wewnątrz komór (7) i (8) od scalonego segmentu pły
towego (1) stanowiącego anodę. 

Wykorzystanie systemu ochrony anodowej umożli
wia zastosowanie wymienników do mediów agresyw
nych przy użyciu do ich budowy tańszych materia
łów przy równoczesnym zwiększeniu ich żywotności. 

(1 zastrzeżenie) 

G0W P. 243222 28.07.1983 
G01V 

Przedsiębiorstwo Usług Geologicznych za Granicą 
„Gęcpol", Warszawa, Polsika (Krzysztof Wytrwalski, 
Włodzimierz Kunach, Antoni Klawe, Jacek Nowak). 

Sposób wykonywania map geologicznych, 
surowcowych, poglądowych, przyrodniczych 

i planistycznych ze zdjęć lotniczych 
» 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiającego szybkie i dokładne opraco
wywanie ze zdjęć lotniczych, map dla wszelkich ce
lów związanych z wykorzystaniem zasobów, plano
waniem i urbanizacją oraz innym zagospodarowaniem 
terenu. 

Sposób charakteryzuje się tym, że skanuje się zdję
cia lotnicze skanerem o zdolności rozdzielczej co naj-; 
mniej 600 linii na milimetr i obraz po jego skory
gowaniu prostującym przekazuje się do bloku pamię
ci i wyświetla na monitorze interaktywnym, po czym 
ustala się dla wyświetlonego obrazu skrajne wartości 
gęstości optycznej oraz określa się odpowiednie ilości 
przedziałów i szerokości poszczególnych przedziałów 
wartości gęstości optycznej dla wykonywanego opra
cowania, następnie to samo zdjęcie w ujęciu stere
oskopowym ustawia się na stole korespondencyjnym, 
po czymidopasowywuje się obraz na monitorze do obra
zu na stole i dalej piórem elektronicznym wydziela 
się wyinterpretowane punkty o określonych właści
wościach i cechach, i wprowadza do bloku pamięci, 
a następnie wprowadza selektywną waloryzację punk
tów o określonych wartościach i rejonów określonych 
fragmentów terenu odpowiadającą określonym celom, 
wreszcie opisuje się te cele i wykonuje wydruk ma
py. ' (3 zastrzeżenia) 

Dział G 
FIZYKA 
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G01F P.243143 20.07.1983 

Bydgoskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownic
twa Przemysłowego, Bydgoszcz, Polska (Gotfryd Mi-
kułan, Stanisław K wart ni k). 

Sygnalizator poziomu cieczy w zbiorniku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji sygnalizatora hermetycznej dla otoczenia, 
umożliwiającej sygnalizowande dowolnej liczby poeio-
mów lustra cieczy. 

Sygnalizator poziomu cieczy w zbiorniku, mający 
pływak i styki zwierne lub rozwierne odpowiednich 
mikrołączniików lub przełączników, według wynalaz
ku ma rurę (1) wykonaną z materiału antymagne-
tycznego, zakończoną od dołu szczelnym denkiem (2), 
większym od średnicy r w y (1), wewnątrz której umiesz
czona jest listwa (3), do której przymocowane są kon-
taktrony (4). Na zewnątrz rury (1) umieszczony jest 
pływak (5) poruszający się suwliwie wzdłuż rury (1). 

Na ściankach pływaka (5), bezpośrednio stykających 
się z rurą (1), zamocowane są stałe magnesy <6), a od 
góry rura (1) połączona jest szczelnie z puszką (7), w 
której zamontowana jest zaciskowa listwa (8). Do za
ciskowej listwy (8) doprowadzone są przewody (9) od 
kontaiktronow (4), a całość wypełniona jest olejem 
transformatorowym. (1 zastrzeżenie) 

GOI F P.243183 26.07.1983 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, Pol
ska (Marian Molik). 

Sposób określania kierunku filtracji wody podziemnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie jednootworowe-
go określania kierunku filtracji wody podziemnej w 
każdych warunkach pomiarowych i na dowolnej głę
bokości przy wykorzystaniu soli jako wskaźnika filt
racji. 

Metoda według wynalazku polega na określeniu 
kierunku filtracji sposobem rezystancyjnym poprzez 
określenie spadków rezystancji przejścia elektrody 
otworowej, umieszczonej w otworze wewnątrz perfo
rowanego pojemnika z solą i otoczonej wskutek te
go przemieszczającą się w tym kierunku strefą elek
trolitu. Pomiary rezystancji wykonuje się na ośmiu 
kierunkach pomiarowych wokół otworu, pierwszy raz 
zaraz po wprowadzeniu elektrody z solą do otworu, 
a potem jeszcze kilkakrotnie w pewnych odstępach 
czasu. 

Spadki rezystancji przejścia elektrody otworowej 
określa się za pomocą metody dwu- lub trójeiektro-
dowej. (2 zastrzeżenia) 

G01J P.246476 T 01.03.1984 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Biuro Badań 
Jakości, Warszawa, Polska (WaAdemar Potempa, Jan 
Grzonkowski). 

Przyrządy radiometryczne i fotometryczne 
z wielotorowym światłowodowym 

systemem pomiarowym 

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do pomiaru 
dowolnych wielkości fizycznych promieniowania op
tycznego ocenianego nieselektywnie (radiometr) lub 
według wybranej krzywej czułości widmowej rozwa
żanej reakcji fotobiologicznej lub fotochemicznej, np. 
reakcji: postrzegania (VU), — fotometr), fotosyntezy 
(fitomierz), według krzywej Phar (faromierz) lub wed
ług ilości absorbowanych kwantów. Funkcjonowanie 
przyrządu oparte jest na zasadzie wielotorowego po
miaru i przetwarzania sygnałów optycznych. Elemen
tami torów optycznych są włókna światłowodowe. 
Przyrząd ma dwa rozwiązania konstrukcyjne: 

— do badania przestrzennego rozkładu promienio
wania źródeł, 

— do badania widmowego rozkładu promieniowa
nia źródeł światła. 

Istnieje możliwość korekcji czułości widmowej w 
układzie elektrycznym każdego toru pomiarowego, co 
pozwala zaprogramować krzywą czułości widmowej 
całego przyrządu. <5 zastrzeżeń) 

(MSI. 

GOIK P.243113 19.07.1983 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
„MERA-PJ.AP", Warszawa, Polska (Tadeusz Goszczyń
ski, Jacek Korytikowski, Jerzy Harasimowicz). 

Elektroniczny przetwornik pomiarowy temperatury 

Przedmiotem wynalazku jest elektroniczny przetwor
nik pomiarowy temperatury z czujnikiem paramet
rycznym, umożliwiający niezależne dwupunktowe 
strojenie jego charakterystyki oraz linearyzację cha
rakterystyki czujnika. 

W przetworniku według wynalazku źródło zasila
nia (1) czujnika (3), rezystor zasilania (2) i czujnik 
(3) są połączone szeregowo, przy czym punkt połą
czenia czujnika (3) ze źródłem zasilania (1) jest po
łączony z zaciskiem zerowym (6). Źródło napięcia od
niesienia (7) jest włączone pomiędzy wejście nie in-
wersyjne (+) wzmacniacza operacyjnego (4) i zacisk 
zerowy (6). Wejście inwersyjne (—) wzmacniacza ope-
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racyjnego (4) jest połączone poprzez rezystor wejścio
wy (5) z punktem połączenia czujnika (3) z rezysto
rem zasilania (2) oraz poprzez rezystor sprzężenia (6) 
z wejściem (+WY) wzmacniacza operacyjnego (4). 
Ponadto do wyjścia (+WY) wzmacniacza operacyjne
go (4) jest dołączony rezystor kompensacji (8), któ
rego drugi punkt przyłączenia uzależniony jest od 
przebiegu charakterystyki czujnika <3) stosowanego 
w przetworniku i/lub sterowane napięciem wyjścio
wym wzmacniacza operacyjnego (4) źródło zasilania 
(1) czujnika (3), linearyzujące charakterystykę czujni
ka (3). 

Strojenie charakterystyki przetwornika realizuje się 
przez dobór odpowiednich wartości rezystora zasila
nia (2) i napięcia źródła odniesienia (7) w jednej 
temperaturze oraz wartości rezystora wejściowego (5) 
w drugiej temperaturze. <4 zastrzeżenia) 

G01K P.243159 25.07.1983 

Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektrotechniki 
i Automatyki Górniczej „EMAG", Katowice, Polska 
(Roman Adamczyk, Seweryn Sowiak, Jerzy Kelner). 

Sposób lincaryzacji charakterystyki 
rezystancyjno-temperaturowej termistora 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że do termistora dołącza się układ przetwornika tem-
peraturowo-rezystancyjnego, którego rezystancja wejś
ciowa Ru od strony zacisków służących do połączenia 
z termistorem jest określona przy pomocy porametrów 
tego termistora wzorem: 

gdzie: T0 — jest środkową temperaturą zakresu prze
twarzania, 

B, b — stałe materiałowe termistora, 
RTO — rezystancja termistora w temperaturze 

środkowej T0. (1 zastrzeżenie) 

G01N 
A61L 

P. 243071 18.07.1983 

Centralny Ośrodek Techniki Medycznej, Warszawa, 
Polska (Hanna Daszkowska, Andrzej Mamak, Jerzy 
Łaś). 

Wskaźnik do kontroli sterylizacji 
ciepłem suchym 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie prostego i łatwego w użyciu wskaźnika po
zwalającego jednoznacznie określić skuteczność stery
lizacji. 

Wskaźnik do kontroli sterylizacji ciepłem suchym 
stanowi hermetycznie zamknięty, przezroczysty po
jemnik zawierający mieszaninę składającą się z: tlen

ku glinu w ilości 75—89% wagowych, zieleni mala
chitowej cz. w ilości 10—15% wagowych i kwasu nie
organicznego cz.d.a. w ilości 1—10% wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

G01N P. 243077 18.07.1983 

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, 
Wrocław, Polska <Stefan Marjański, Zbigniew Skar
bek, Wojciech Tepczyński). 

Układ elektroniczny do wykrywania metali 
ferromagnetycznych i niemagnetycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu o dużej czułości i odporności na zakłócenia 
elektryczne. 

Układ współpracujący z odpowiednim czujnikiem, 
ma trzy człony oddzielone galwanicznie i zasilane 
z oddzielnych zasilaczy (10, 11, 12). Jednym członem 
jest człon pomiarowy (l-i-6), drugim człon wykonaw
czy (9), trzecim zaś układ generatora (7, 8). Człon 
pomiarowy zawiera wzmacniacz pasmowo-przepusto-
wy (1), detektor (2), człon różniczkujący (3), filtr dol-
noprzepustawy (4), komparator (5) do regulacji progu 
czułości urządzenia oraz układ czasowy (6). 

Układ według wynalazku znajduje zastosowanie 
zwłaszcza do wykrywania metali ferromagnetycznych 
i niemagnetycznych na taśmociągach z węglem. 

(1 zastrzeżenie) 

G01N P. 243088 19.07.1983 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Pol
ska (Bogusław Buszewski, Jerzy Rogalski). 

Sposób oznaczania kwasu 
3,4-dwumetoksybenzoesowego i jego metabolitów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu pozwalającego na ilościowe i jakościowe 
oznaczanie kwasu 3,4-dwumetoksybenzoesowego i jego 
metabolitów, szczególnie w ściekach. 

Kwas 3,4-dwumetoksybenzoesowy i jego metabolity 
oznacza się, stosując technikę jonowo-asocjacyjną 
chromatografii cieczowej, w której fazę ruchomą sta
nowi układ: bufor fosforanowy z dodatkiem chlorku 
4-butyloamoniowego w mieszaninie metanol 10%, wo
da 90% lub bufor fosforanowy z dodatkiem chlorku 
4-butyloamoniowego w mieszaninie acetonitryl 5%, 
woda 95%, przy czym stężenie buforu fosforanowego 
w wodzie wynosi od 30 mM do 65 rnM, a stężenie 
chlorku 4-butyloamoniowego w wodzie zawiera się w 
granicach 0,005 M—0,025 M, natomiast całość pro
cesu prowadzona jest przy pH 3,£—6,0. 

y (1 zastrzeżenie) 

G01N P. 243150 21.07.1983 

Politechnika Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz, Polska 
(Marian Król, Eugeniusz Dembicki, Adam Bolt, Jerzy 
Pasiński). 
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Edometr, zwłaszcza do badania próbek 
gruntów podwodnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji edometru umożliwiającej rozszerzenie 
zakresu badań próbek gruntu. 

Edometr, mający cylinder (3) z tłokiem (4) oraz 
pierścień edometryczny (14) z płytkami ceramicznymi 
(15), z których jedna oparta jest poprzez wkładkę (16) 
i metalową kulkę (17), według wynalazku charakte
ryzuje się tym, że cylinder (3) z tłokiem (4) umiesz
czony jest w pokrywie obudowy (1), której dno (12) 
zaopatrzone jest w gniazdo (13) pierścienia edo-
metrycznego (14), przy czym tłok (4) ma wybranie (6) 
zamknięte od zewnątrz płytką pomiarową (7) z jed
nej strony połączoną poprzez wspornik (8) z czujni
kiem przemieszczeń (10), a z drugiej strony opartą 
o metalową kulkę (17), zaś korzystnie na powierzchni 
płytki (7) od strony tłoka (4) znajduje się czujnik 
naprężeń. (2 zastrzeżenia) 

G01N 
G01L 

P.243239 29.07.1983 

Zakład Doświadczalny Instytutu Górnictwa Nafto
wego i Gazownictwa, Kraków, Polska (Stanisław 
Szramel). 

Urządzenie do badania 
złożonej wytrzymałości mechanicznej skał 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
uzyskania w formie graficznej rzeczywistego przebie
gu parametrów siły w funkcji przesunięcia podczas 
badania z możliwością ustalenia wartości tych para
metrów w całym zakresie pomiarowym oraz zapew
nienia powtarzalności ustaleń punktów zerowych 
czujników w pozycji wyjściowej. 

Urządzenie według wynalazku ma na konstrukcji 
nośnej (1) podwieszony siłownik hydrauliczny (2) we
wnątrz którego, w górnej części, zamocowane są 
uchwyt (3) foremnika pomiarowego (4), a w pewnej 
odległości od niego podstawa oporowa (5). W jego 
części środkowej osadzona jest płyta (7) z łożyskiem 
wzdłużnym (8) prowadzącym podstawę oporową (5), 
które połączone są z czujnikiem przesunięcia (9). Pod
stawa oporowa w dolnej, środkowej swej części ma 
element sprężysty (10) połączony pierścieniowo z tło
kiem (11) siłownika hydraulicznego (2) oraz jest ona 
dodatkowo połączona poprzez czujnik ugięcia (12) 
z zewnętrzną częścią elementu sprężystego (10). Po
nadto na konstrukcji nośnej (1) jest wmontowany pa
mięciowy blok (16). Urządzenie -ma zastosowanie w 
górnictwie, zwłaszcza naftowym. (3 zastrzeżenia) 

G01R P.243115 19.07.1983 

Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego — Ka
towice, Zakład Energetyczny — Gliwice, Gliwice, 
Polska (Marian Jędrzejczak, Adam Zmijowski, Zdzi
sław Owczarek, Kazimierz Kucharski). 

Szynowy wskaźnik napięcia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
szynowego wskaźnika napięcia ze światłem pulsują
cym sygnalizującym obecność wysokiego napięcia na 
urządzeniach elektroenergetycznych. 

Szynowy wskaźnik napięcia według wynalazku 
składa się z generatora relaksacyjnego (5) połączone
go z jedną lub dwoma elektrodami pojemnościowy
mi (4) oraz z uchwytem mocującym (3) korzystnie 
przegubowym. Do generatora (5) jest podłączona 
neonówka (6) korzystnie umieszczona w reflektorze (2). 

(2 zastrzeżenia) 

G01R P. 243126 21.07.1: 

Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników 
„CEMI", Zakład Doświadczalny Urządzeń Technolo
gicznych, Warszawa, Polska (Andrzej Brzeziński, Ar
kadiusz Krowicki, Zdzisław Zaremba). 

Sposób pomiaru mocy elementów 
półprzewodnikowych, zwłaszcza termistorów 
oraz watomierz do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pomiaru mocy 
elementów półprzewodnikowych w szerokim zakresie, 
z małym uchybem. 
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Sposób odznacza się tym, że z sygnałów napięcio
wych wejściowych otrzymanych bezpośrednio z bada
nych elementów półprzewodnikowych (Ti) — (Tn) oraz 
wejściowych sygnałów prądowych otrzymanych z re
zystorów wzorcowych (Rpi).... (Rpn) połączonych z ba
danymi elementami półprzewodnikowymi (T t)— (Tn) 
szeregowo w równoległe gałęzie pomiarowe (Ti, 
Rpi.... Tn.Rpn) wydziela się cyfrowe sygnały prądowe, 
które stanowią dzielniki liczb wartości sygnałów wej
ściowych prądowych w postaci liczby 10n2 oraz cyfro
we sygnały napięciowe, które stanowią dzielniki liczb 
wartości wejściowych sygnałów napięciowych w po
staci liczby 10nl, gdzie m i n2 stanowią liczby całko
wite dodatnie i ujemne oraz wydziela się sygnały 
analogowe prądowe i sygnały analogowe napięciowe 
dodatnie i ujemne, które stanowią wynik dzielenia 
liczb wartości sygnałów wejściowych prądowych 
przez dzielnik w postaci 10n2 oraz wynik dzielenia 
liczb wartości sygnałów wejściowych napięciowych 
przez dzielnik w postaci 10nl, po czym sygnały ana
logowe prądowe oraz analogowe sygnały napięciowe 
są poddawane mnożeniu w analogowym układzie 
mnożącym (1), a następnie wynik mnożenia jest po
dawany na wejście miernika cyfrowego (10), nato
miast wynik mnożenia cyfrowych sygnałów napię
ciowych i sygnałów prądowych w postaci wartości 
dziesiętnych jest podawany na wskaźnik mnożenia 
(9) podający liczbę I0n l + n 2 , a całkowitą wartość mocy 
mierzonej stanowi wartość iloczynu wskazanego przez 
miernik cyfrowy (8) oraz wskaźnik mnożenia dzie
siętnego (9). 

Watomierz zawierający dwa identyczne tory, na
pięciowy i prądowy, charakteryzuje się tym, na wej
ście toru napięciowego jest włączony element półprze
wodnikowy badany (Ti*.Tn), a. wejście toru prądo
wego stanowi rezystor wzorcowy (Rpi.... Rpn). Oba to
ry zawierają odpowiednio: układ porównujący (1, 4), 
wzmacniacz (2,5), dzielnik sygnału analogowego (3, «). 
Wyjścia oba torów są połączone z wejściami analo
gowego układu mnożącego (7) oraz z cyfrowym ukła
dem mnożącym (8), który z kolei połączony jest z 
wejściem dziesiętnego wskaźnika mnożenia (9). Wyj
ście układu mnożącego (7) jest połączone z mierni
kiem cvfrowym (10). (2 zastrzeżenia) 

G01R P. 243127 21.07.1983 

Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa, Pol
ska (Adam Butaciński, Waldemar Gdański). 

Sposób i urządzenie do badania zwarć 
i rozwarć w układach scalonych MOS 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i urządzenia, zapewniających równoczesność 
i ciągłość badania wszystkich wyprowadzeń układu 
scalonego w odpowiednim czasie dla każdego z te
stów, składających się na badanie. 

W sposobie według wynalazku wyprowadzenia u-
kładu, umieszczonego w zapewniającej stały kontakt 
podstawce i poddawanego narażeniom mechanicznym 

w czasie tm, polaryzuje się jednocześnie w czasie 
tp <J tm napięciami stałymi, zależnymi od stanu zwar
cia lub rozwarcia. Dla testu zwarć napięcia polaryzu

jące różnią się między sobą o wielokrotność napięcia 
przewodzenia złącza p-n i są nie większe od mak
symalnego dopuszczalnego napięcia względem masy 
tego układu w wartościach bezwzględnych. Dla testu 
rozwarć napięcia polaryzujące są ustalone przez spo
laryzowane w kierunku przewodzenia diody podło
żowe, a w momencie rozwarcia są uzależnione od 
układu polaryzacji wyprowadzeń i są nie większe od 
maksymalnego dopuszczalnego napięcia zasilania tego 
układu w wartościach bezwzględnych. 

Urządzenie według wynalazku ma połączony z ba
danym układem (1) blok polaryzacji wyprowadzeń (2) 
wytwarzający sygnał o zwarciu lub rozwarciu w ukła
dzie (1), który to blok ma połączenia wewnętrzne 
ustalane przez blok wyboru rodzaju testu (3) i blok 
wyprowadzania danych (4), a za blokiem polaryzacji 
wyprowadzeń (2) znajduje się blok układów kompa-
racyjnych (5), sterowany przez blok wprowadzania 
danych (4) wykorzystujący ten sygnał i przekazujący 
go do bloku sygnalizacji wyników badania (7) przez 
blok przerzutników (6). (3 zastrzeżenia) 

G01R P. 243168 25.07.1983 

Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości, War
szawa, Polska (Andrzej Barański, Kazimierz Dąbkow-
ski). 

Układ przesuwnika fazy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu przesuwnika fazy, umożliwiającego wytworze
nie i przesunięcie względem siebie dwóch sygnałów 
elektrycznych o dowolny kąt. 

Układ zawiera wzmacniacz wejściowy (4) połączony 
z co najmniej trzema wzmacniaczami wyjściowymi 
(1, 2 i 3) za pośrednictwem układów przesuwających 
fazę. Na wejściu wzmacniacza znajduje się układ do 
przesuwania fazy, na wyjściu odpowiednie układy słu
żące do korekcji fazy na 0° i 180°. 
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Układ może być zastosowany do badania jednofa
zowych watomierzy waromierzy, fażbmierzy oraz fa-
zoczulych detektorów napięć i prądów. 

(1 zastrzeżenie) 

GO IR F. 243184 26.07.1983 

Warszawskie Zakłady Telewizyjne, Warszawa, Pol
ska (Mikołaj Bruś-Klepacki, Bartłomiej Dąbrowski, 
Mirosława Szczepińska, Czesław Tułacz, Tadeusz Wą
sala). 

Układ połączeń elektrycznych 
do samoczynnej kontroli poprawności montażu 

podzespołów elektronicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zbudowania 
układu do samoczynnej kontroli poprawności monta
żu podzespołów elektronicznych, zapewniającego moż
liwość natychmiastowego manualnego wyboru dowol
nego połączenia do kontroli, z pominięciem poprzednich 
w kolejności kroków pomiarowych oraz zapewniają
cego odczyt względnej odchyłki wartości mierzonej 
od wartości nominalnej dla każdego pomiaru. 

W układzie według wynalazku zastosowano szynę 
sterowania do wzajemnego połączenia wyjścia (19) 
wymuszania pomiaru bloku sterowania (13), wejścia/ 
/wyjścia (20) wymuszania pomiaru układu wybiera
nia (15), wejścia (22) wymuszania pomiaru przełącz
nika pamięci (11) wyniku pomiaru, wejścia (21) pro
gramowanego układu dzielników (6) sygnału wyniku 
pomiaru i wejścia przełączającego (23) komparatora 
<7). Wyjście (5) sygnału wyniku pomiaru z zasilacza 
pomiarowego (1) połączone jest ze sterowanym, pro
gramowanym układem dzielników (6) do redukcji 
i wyboru sygnału wyniku pomiaru, który połączony 
jest z komparatorem (7) do przetwarzania wyniku po
miaru. (2 zastrzeżenia) 

G01R 
G01D 
G02F 

F. 243218 27.07.1983 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków, Polska (Konstarfty Marszałek, Edward 
Leja). 

Analogowy wskaźnik elektroehromowy 

Analogowy wskaźnik elektroehromowy zawiera 
dzielnik napięcia (1), którego każdy stopień jest połą
czony z komórką elektrochromową (2). Wspólna elek
troda (3) komórek elektrochromowych (2) jest połą
czona poprzez potencjometr (4) z fazoczułym prostow
nikiem (5), a początek dzielnika (1) poprzez drugi po
tencjometr (6) z tym prostownikiem (5). 

Prostownik (5) jest połączony poprzez generator (7), 
układ regulacji <8) z układem detekcji (9), który jest 
włączony na wejściu pomiarowym wskaźnika. 

(1 zastrzeżenie) 

G01R P. 246866 T 26.03.1984 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Krzy
sztof Jellonek, Maria Woźniak). 

Układ do pomiaru różnicy faz 

Przedmiotem wynalazku jest układ do pomiaru róż
nicy faz, współpracujący z wyspecjalizowanym ukła
dem kalkulatorowym lub mikroprocesorem, pozwala
jący na eliminację błędu amplitudowofazowego, prze
znaczonego do stosowania w elektronicznych syste
mach pomiarowo-kontrolnych. 

Układ według wynalazku składa się z generatora 
<GF) pomocniczego, układu logiki i sterowania (ULS), 
dwóch komparatorów ' (Kl, K2) sygnałów wejściowych 
(Ul i U2) oraz przeliczającego układu (C), Układ do 
pomiaru różnicy faz ma trzy dodatkowe bramki (BI, 
B,2, B3), których jedne wejścia są połączone z wyj
ściem pomocniczego generatora (GP). Drugie wejście 
pierwszej bramki (BI) jest połączone z tym wyjściem 
układu logiki i sterowania (ULS), na którym znajdu
je się sygnał o długości proporcjonalnej do okresu 
sygnału mierzonego. Drugie wejście drugiej bramki 
(B2) jest połączone z wyjściem pierwszego kompara
tora (KI). Drugie wejście trzeciej bramki (B3) jest 
połączone z wyjściem drugiego komparatora (K2). 
Wyjścia trzech bramek (BI, B2, B3) i wyjście układu 
logiki i sterowania (ULS) są połączone z wejściem 
przeliczającego układu (C). (1 zastrzeżenie) 

G01T 
G01N 

P. 243156 21.07.1983 

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „PO
LON", Zakład Urządzeń Dozymetrycznych, Bydgoszcz, 
Polska (Mieczysław Ciszak, Edward Mańkowski). 

Sonda z licznikiem gazowym 
do pomiaru promieniowania jonizującego 

Przedmiotem wynalazku jest sonda z licznikiem ga
zowym do pomiaru promieniowania jonizującego, 
pozwalająca na wielokrotne powiększenie amplitudy 
impulsów zliczanych i na znaczne skrócenie czasu, ich 
trwania. 
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Sonda według wynalazku ma wzmacniacz impulsów 
<4), którego wejście jest połączone bezpośrednio lub 
przez rezystor (2) z anodą licznika (1), a jego wyjście 
jest połączone z wewnętrzną żyłą przewodu (8). Dwa 
pozostałe wyprowadzenia wzmacniacza (4) są połączo
ne odpowiednio z zewnętrzną żyłą przewodu (8) — 
jedno przez rezystor <5), a drugie przez kondensator 
(7). Pomiędzy nie będące wyjściem lub wejściem im
pulsów d w a wyprowadzenia wzmacniacza (4) jest 
włączony kondensa tor (6). 

Sonda ma zastosowanie w dozymetri i promieniowa
nia jonizującego. (2 zastrzeżenia) 

G01V P.246747 T 19.03.1984 

Poli technika Gdańska , Gdańsk, Polska (Bogdan 
Cherok, J an Figwer, Zenon Brzóska). 

Urządzenie do wykrywan ia przedmiotów 
z mater ia łów przewodzących) * 

Wynalazek dotyczy urządzenia do wykrywan ia 
przedmiotów z mater ia łów przewodzących, szczegól
nie w ośrodkach przewodzących takich j ak woda 
marska . 

Urządzenie składa się z cewki nadawcze j (1) i od
biorczej (2), rozmieszczonych względem siebie or togonal 
nie przy czym cewka (1) zasalana jest z nada jn ika (7) 
prądem zmiennym o stałej częstotliwości, zaś cewka (2) 
poprzez wzmacniacz (8) połączona jest ze wskaźni 
kiem (9). Obie cewki U) i (2) umieszczone są w e k r a 
nach elektrostatycznych (4) połączonych ze sobą elek
trycznie. Między każdą z cewek (1) i (2), a jej ek ra 
n e m (4) znajduje się dielektryczna masa uszczelnia
jąca (6). Poszczególne wars twy zwojów cewek (1) i (2) 
oddzielone są od siebie przekładkami (3) z dielek
trycznego mater ia łu . Wysokość uzwojenia cewek (1) 
i (2) jest co najmniej t rzykrotnie większa od jego sze
rokości. Cewki <1) i (2) mają jednakowe średnice ze
wnętrzne , równe połowie odległości między nimi. 

i(4 zastrzeżenia) 

G83C P.246997 T 30.03.1984 

Pol i technika Wrocławska, Wrocław, Polska (Adam 
Zaleski, J an ina Węglińska-Flis). 

Sposób wytwarzan ia halogenosrebrowych emulsji 
fotograficznych wpros tpozytywowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu zapewniającego możliwość dokładnego dozo
wania ilości substancji redukujących i lepszej kon
troli procesu redukcj i . 

Sposób wytwarzan ia halogenosrebrowych emulsj i 
fotograficznych wpros tpozytywowych polega na dzia
łaniu czynnikami redukcyjnymi na kryształy ha lo
genków s rebra w roz tworach żela tynowych w obec
ności od 1/5 do 1/6 ostatecznej ilości koloidu ochron
nego. Pozostałą część żela tyny wprowadza się po za
kończeniu procesu dojrzewania redukcyjnego. Reduk
cję prowadzi się w środowisku żelatyny wysoce ine r t -
ne j . (1 zastrzeżenie) 

G03D 
F21S 

P.243086 18.07.1983 

Warszawskie Zakłady Fotochemiczne „Organika-
-Foton", Warszawa, Polska (Andrzej Jasiński , Andrzej 
Baliński, Barbara Wojda). 

Fotograficzna l ampa ciemniowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzan ia 
widzialnego światła ochronnego o takiej cha rak te ry 
styce widmowej , k tóra pozwala na bezpieczne oświe
t lanie pomieszczeń ciemniowych podczas wy twarza 
nia bądź konfekcjonowania fotograficznych mate r i a 
łów światłoczułych nie uczulonych optycznie. 

Lampa ciemniowa zawierająca elektryczne źródło 
światła widzialnego osadzone w obudowie, według wy
nalazku charakteryzuje się tym, że źródłem świat ła 
widzialnego są półprzewodnikowe e lektroluminescen
cyjne diody (3) osadzone w płytce (2) z mate r ia łu 
przeźroczystego i skierowane soczewkami (4) w głąb 
lampy, w k ie runku umieszczonego za płytką (2) roz
praszającego ek ranu (5) o silnie pofałdowanej po
wierzchni, zaś przed płytką (2) z diodami (3) znajduje 
się bezbarwna matówka (6) będąca zewnęt rznym emi 
t e rem świat ła ochronnego lampy. (6 zastrzeżeń) 

G05B 
F16K 
F15B 

P.243188 25.07.1983 

Poli technika Śląska, im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Edward Tomasiak). 

Stopień sterujący zaworu proporcjonalnego 
z parą dysza — przysłona 

Przedmiotem wynalazku jest stopień s terujący za
woru proporcjonalnego z parą dysza-przysłona, w 
k tó rym przysłona jest samonas tawna, a przenoszenie 

( 
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obciążenia z przetwornika odbywa się beztarciowo. W 
stopniu sterującym zaworu według wynalazku przy
słona (5) jest osadzona na elastycznej membranie (6). 

(1 zastrzeżenie) 

G05D P.242917 06.07.1983 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 
Legnica, Polska (Leszek Kuchciak, Lech Kerupski, 
Zbigniew Kuś, Zbigniew Lewczuk). 

Układ elektrycznego regulatora temperatury 

Celem wynalazku jest umożliwienie wymiany zu
żytych podzespołów układu bez konieczności jego 
demontażu. 

Układ elektrycznego regulatora temperatury ma re
gulator (1) temperatury ogrzewanego obiektu wypo
sażony w nastawnik (2) temperatury zadanej, sprzę
żony poprzez czasowy programator (3) z nastawnikiem 
(4) temperatury dyżurnej. Impuls na regulator (1) 
temperatury podawany jest z czujnika (5) temperatu
ry, zamontowanego w ogrzewanym pomieszczeniu. Po
przez styki elektromagnetycznych przekaźników regu
lator (1) temperatury współpracuje z regulatorem (6) 
temperatury grzejnego elementu (7) wyposażonego w 
czujnik (8) temperatury i zasilanego z transformatora 
(10). 

Układ znajduje zastosowanie do regulacji tempera
tury w automatycznych węzłach cieplnych. 

(4 zastrzeżenia) 

GÔ5D P.243235 28.07.1983 

Zakłady Chemiczne „Blachownia", Kędzierzyn-Ko-
źle, Polska (Henryk Brodziak, Henryk Małkowski, 
Piotr Bieniek). 

Układ regulacji temperatury 
wody centralnego ogrzewania 

z korektą od temperatury otoczenia 

Wynalazek rozwiązuje problem automatycznej re
gulacji temperatury wody centralnego ogrzewania w 
zależności od temperatury otoczenia. 

Układ według wynalazku ma przetwornik (1) tem
peratury otoczenia połączony z przetwornikiem róż

nicy ciśnień (2) lub urządzeniem sumującym A-303, 
odwracającym sygnał pneumatyczny, mającym wej
ście do urządzenia mnożącego (3). Sygnał pneumatycz
ny po przemnożeniu kierowany jest do regulatora (4) 
temperatury wody centralnego ogrzewania. Do regu
latora (4) wchodzi również sygnał pneumatyczny 
przetwornika (7) temperatury wody, połączonego z 
układem wody wymiennika ciepła (6). Przetworzony 
sygnał pneumatyczny z regulatora (4) steruje zawo
rem regulacyjnym (5) dopływ pary do wymiennika 
(6). (2 zastrzeżenia) 

G05F 
C21D 

P. 243196 27.07.1983 

Diósgyori Gépgyâr, Miskolc-Disogyorvasgyâr, Węgry 
(Jânos Németh, Lajos Nagy, Bela Szendrei, Laszló 
S urany i). 

Zasilacz elektryczny 
do pracującego z dużą wydajnością zespołu 

do wyżarzania zmiękczającego drutów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
niezawodnego w działaniu zasilacza do pracującego 
z dużą prędkością zespołu z krótką linią roboczą, 
służącego do wyżarzania zmiękczającego drutów na 
skutek przepływu prądu elektrycznego po operacji 
ciągnienia. 

Zasilacz, w którym drut prowadzi się pomiędzy rol
kami stykowymi poprzez strefę wyżarzania zmięk
czającego zespołu, a rolki stykowe są połączone z wyj
ściem prostownika (2), charakteryzuje się tym, że 
wyjście prostownika (2) jest połączone za pośred
nictwem przekształtnika wibracyjnego (3) z rolkami 
stykowymi (42, 43), jedno wejście modulatora szero
kości impulsów (6) jest połączone z wyjściem gene
ratora impulsów (5), a drugie wejście — z wyjściem 
regulatora (10). Do jednego wejścia regulatora (10) 
przyłączone jest wyjście bloku (9), wytwarzającego 
wartość zadaną, a do drugiego wejścia — wyjście 
bloku (12), wytwarzającego wartość rzeczywistą. Po
nadto wejście bloku (12), wytwarzającego wartość 
rzeczywistą, jest połączone z wyjściem przekształtni
ka wibracyjnego (3). 

Natomiast wyjście modulatora szerokości impulsów 
(6) jest przyłączone za pośrednictwem dzielnika na
pięcia (7) i zespołu napędowego (8) do wejścia steru
jącego przekształtnika wibracyjnego (3). 

(4 zastrzeżenia) 
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G06F P. 242345 03.06.1983 I 

Ins ty tu t Meteorologii i Gospodarki Wodnej, War 
szawa, Polska (Marek Czyczyło). 

Sposób wyznaczania widma częstotliwości przebiegu 
o ograniczonym paśmie częstotliwości 

Sposób wyznaczania widma częstotliwości przebie
gu o ograniczonym paśmie B i częstotliwości ś rodko
wej f0 polega na tym, że wybiera się częstotliwość 
próbkowania przebiegu mniejszą od częstotliwości 
Nyquista 4f0 i taką aby fałszywe składowe widma nie 
nakładały się na widmo sygnału, a w szczególności 
daną wzorem: 

4 2f0 
fp = • f0 dla pasma B < 

2n + 1 2n + 1 

gdzie n przyjmuje wartości kolejnych liczb n a t u r a l 
nych. (1 zastrzeżenie) 

G06F P. 242814 04.07.1983 

Poli technika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (AndTzej Hławiczka). 

Sposób kompresj i ciągu wielostanowego w binarną 
sygnaturę w procesie tes towania w systemach 

cyfrowych wyprowadzających sygnały 
wielowartościowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu kompresj i ciągu wielostanowego w binarną 
sygnaturę w procesie tes towania systemów cyfro
wych wyprowadzających sygnały wielowartościowe. 

Sposób według wynalazku charak te ryzu je się tym, 
że ciąg danych wielowacrtościowych o v wartościach 
przetwarza się w k ciągów b inarnych , k tóre z kolei 
przetwarza się w jędrną sygna turę w k wejściowym 
rejestrze przesuwnym o sprzężeniu l iniowym, przy 
czym spełniona jest zależność 3 ^ v ^ 2k . 

<1 zastrzeżenie) 

G06F P. 242815 04.07.1983 

Poli technika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Andrzej Hławiczka). 

Sposób kompresj i co najmnie j dwóch ciągów t r ó j -
s tanowych lub więcej s tanowych w jedną b inarną 
sygnaturę w procesie tes towania sys temów cyfrowych 
wyprowadzających co na jmnie j d w a wielowartościo

we ciągi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu kompresj i co na jmnie j dwóch ciągów t r ó j -
s tanowych lub więcej s tanowych w jedną b inarną 
sygnaturę w procesie tes towania sys temów cyfro
wych wyprowadzających co na jmnie j dwa wie lo
wartościowe ciągi. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że każdy 
. z co najmniej dwóch ciągów wieflostanowych o v 

s tanach przetwarza się w k-eiągów binarnych, k tóre 
przetwarza się w j e d n ą sygna turę w co na jmnie j 2-<k 
wejściowym rejestrze p rze suwnym o sprzężeniu l i 
niowym, przy czym spełniona jest zależność 
3 < v < 2k. (1 zastrzeżenie) 

G06F P. 243070 18.07.1983 

Ins ty tu t Maszyn Matematycznych, Warszawa, Po l 
ska (Henryk Orłowski). 

Wicloprocesorowy układ kompute rowy 

Przedmiotem wyna lazku jest wieloprocesorowy u-
kład komputerowy, który służy do gromadzenia i 

p rze twarzania informacji reprezentowanej przez sy
gnały cyfrowe, ze zwiększoną niezawodnością dzia
łania. 

Układ składający się z czterech lub większej ilości 
jednostek zawierających procesory, połączonych ze 
sobą wspólną magistralą, charak te ryzu je się tym, że 
jednostki koncentrujące (9) i (11) są zaopatrzone w 
systemy operacyjne, k tóre informacje przychodzące 
z terminal i (12), (13) i urządzeń sprzęgających (14), 
(15) zapisują do obu pamięci pomocniczych (4), (7) 
obsługiwanych przez jednostki przetwarzające (3), (6). 
Jednos tk i przetwarzające (3), (6) stanowią pa rę róż
niącą się adresami , a w p rzypadku uszkodzenia jed
nej z jednostek przetwarzających (3) l u b (6), lub 
przyłączonej do niej pamięci pomocniczej (4) lub (7) 
tylko do jednostki i pamięci sp rawne j . Jednocześnie, 
s tanowiące parę jednostki przetwarzające (3), (6) mają 
systemy operacyjne, k tóre zapewniają, że p rze two
rzone informacje są k ie rowane do sp rawne j w t y m 
momencie jednostki koncentrującej (9) lub (11) s ta
nowiącej parę . Dzięki t emu uszkodzenie jednej jed
nostki koncentrującej z pary n ie powoduje błędu w 
działaniu całego układu. Wynalazek może być s to
sowany w cyfrowym systemie s terowania , . 

(2 zastrzeżenia) 

G06F P . 246729 T 16.03.1984 

Ins ty tu t Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze, Pol 
ska (Andrzej Brodowicz, Zygmunt Korga, Andrzej 
Smoliński, Piot r Antosz, Krzysztof Bacia, Andrzej 
Kubaczka, S tanis ław Purolnik) . 

Sposób komunikacj i z autonomicznymi urządzeniami 
mikroprocesorowymi i urządzenie do stosowania 

tego sposobu 

Sposób komunikacj i z autonomicznymi urządzenia
mi rnikroprocesorowymi, polegający na okresowym od-

i 



46 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 3 (291) 1985 

czytywaniu danych z tych urządzeń, ich analizie, wy
pracowaniu parametrów reakcyjnych i przekazaniu 
ich do automatycznych urządzeń (mikroprocesorowych, 
charakteryzuje się tym, że nośnikiem -informacji jest 
pamięć operacyjna autonomicznych urządzeń mikro
procesorowych, a słowa pamięci operacyjnej stano
wią bloki danych ze znacznikami początku i końca 
bloku. 

W skład urządzenia wchodzą: mikrokomputer (1), 
jednostka dysków elastycznych (2), monitor ekranowy 
(3), drukarka (4), interfejs (6) oraz obwody wymiany 
(5) zawierające pamięć operacyjną. (4 zastrzeżenia) 

G07B 
B41L 

P.242849 04.07.1983 

Kolejowe Zakłady Łączności, Bydgoszcz, Polska 
(Janusz Parzysz, Eugeniusz Karaszewski, Lech Ba
nie ki). 

Układ elektroniczny sterujący drukiem urządzenia 
do datowania biletów 

Celem wynalazku jest opracowanie układu o dużej 
nieza wodności. 

Układ ma zastosowanie do sterowania elektromag
nesami działającymi impulsowo. 

Układ ma dwa układy komutacyjne (Tl) i (T2) 
wysterowane na przemian przez wzmacniacze (Wl) 
i (W2) w zależności od stanu układu optycznego (Uo). 

(1 zastrzeżenie) 

G08B P. 249223 17.08.1984 

Andrzej Walczyk, Krzysztof Gregorczyk, Warszawa, 
Polska (Andrzej Walczyk, Krzysztof Gregorczyk). 

Układ czujnika alarmowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu czujnika alarmowego, sygnalizującego stan 
alarmu w przypadku zbicia szyby lub jej silnego ude-
dzenia. Układ czujnika według wynalazku należy do 
grupy rozwiązań opartych na wykorzystaniu ultra
dźwiękowej fali akustycznej, która powstaje wtedy 
w szybie. 

Układ czujnika według wynalazku stanowi dwu-
tranzystorowy układ elektroniczny wyposażony «* w 
przetwornik piezoelektryczny (P). W układzie emiter 
tranzystora (Tl) jest połączony z jednym przewodem 
dwuprzewodowej linii alarmowej (L) poprzez konden
sator <C1), przy czym drugi przewód linii alarmowej 
(L) jest połączony z kolektorem tranzystora (T2) i re
zystorem (Rl), a baza tranzystora (Tl) jest połączona 
z punktem wspólnym rezystorów (Rl) i (R2), jedną 
z końcówek diody <D1) i przetwornikiem piezoelek
trycznym (P), połączonym równolegle z diodą (Dl) 
i rezystorem <R2), których drugi punkt wspólny jest 
połączony z kondensatorem (Cl), połączony z emite
rem tranzystora (T2), a baza tego tranzystora jest po
łączona z kolektorem tranzystora (Tl), korzystnie po
przez ryzystor (R3>. 

Wynalazek znajduje zastosowanie w systemach alar
mowych w celu objęcia alarmem szyb pomieszczeń. 

i(2 zastrzeżenia) 

G i i c P. 243224 29.07.1983 

Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki 
„MERAMAT", Warszawa, Polska (Marek Kowalew
ski, Janusz Matynia, Wiktor Ślusarski). 

sposób, układ do zapisu sygnałów na nośniku 
magnetycznym pomocniczym i nośnik magnetyczny 

pomocniczy do ustawiania prostopadłości szczeliny 
roboczej głowicy magnetycznej względem tego nośnika 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie regulacji poło
żenia szczeliny roboczej głowicy magnetycznej w 
sprawdzanym urządzeniu zapisu magnetycznego. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że w urządzeniu wzorcowym ustawia się szczelinę 
roboczą głowicy magnetycznej zapisującej (GZ) w 
pierwszym położeniu odchylnym pod kątem ostrym 
(—o) w stosunku do linii (1) oznaczającej prosto
padłość tej szczeliny do nośnika magnetycznego po
mocniczego (2), zapisu nośnika (2) dokonuje się,jedno-
ścieżkowo sygnałem (fi) o dużej częstotliwości, na
stępnie ustawia się szczelinę roboczą głowicy (GZ) 
w drugim położeniu odchylnym pod kątem ostrym 
<+a) w stosunku ido tej linii <1), równym co do war
tości bezwzględnej pierwszemu kątowi ostremu (—a), 
lecz przeciwnego znaku i dokonuje się ponownego 
zapisu nośnika (2) jednośćieżkowo tym samym syg
nałem (fi), lecz w takt sygnału bramkującego (h) 
o małej częstotliwości. Zapisany nośnik (2) wkłada 
się do sprawdzanego urządzenia zapisu magnetyczne-
go i reguluje się .położenie szczeliny roboczej głowicy 
'magnetycznej tego urządzenia aż do chwili zrów
nania się obwiedni przebiegów napięciowych sygnałów 
odczytu z poszczególnych odcinków zapisu (4, 5) noś
nika (2). 
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Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że wejście pierwszego genratora (Gl), wyprowadza
jące sygnał (fi) o dużej częstotliwości, jest połączone 
z pierwszym wejściem układu zapis — odczyt (Z—O), 
a wyjście drugiego generatora (G2), wyprowadzające 
sygnał (f2) o małej częstotliwości, jest połączone 
przełącznie z drugim wejście układu zapis — odczyt 

H01H P. 243142 20.07.1983 

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, 
Wrocław, Polska (Ryszard Pędziński, Jerzy Popieluch). 

Bezpiecznik rurkowy 

Przedmiotem wynalazku jest bezpiecznik rurkowy 
o budowie zamkniętej, stanowiący samodzielny ele
ment do stosowania w urządzeniach elektrotechnicz
nych i elektronicznych. 

Bezpiecznik skjada się z elektroizolacyjnego kor
pusu (1), wyposażonego w zatrzaskowe pazurki (2) 
do mocowania, oraz z członu szufladkowego, mają
cego postać podłużnego szkieletu (9) wykonanego z 
materiału elektroizolacyjnego i zakończonego z obu 
stron podstawami (10, 12). Wewnątrz szkieletu (9) 
są gniazda (14) dla wymiennej wkładki topikowej 
(15), które są połączone elektrycznie z osadzonymi 
w wewnętrznej podstawie (10) wtykami (17) rozłącz
nego złącza (5). Druga część tego złącza (5) jest za
instalowana w dmie korpusu (1) i stanowią ją gniazda 
(7) przechodzące w podłączeniowe końcówki (6). We
wnętrzna podstawa (10) ima naprowadzający występ 
(11) współdziałający z wgłębieniem (4) dna korpusu 
(1), a zewnętrzna podstawa (12) jest wyposażona w 
występ (13) do wyciągania członu szufladkowego z 
korpusu (1). (1 zastrzeżenie) 

H01H P. 243146 20.07.1983 

Mysłowickie Zakłady Sprzętu Elektrochemicznego 
,Polam-Elpor", Mysłowice, Polska (Tadeusz Lipski, 

Bogdan Krasuskń, Ireneusz Ratecki, Walter Skalba-
miotk, Jerzy Chromy, Franciszek Feldek). 

(Z—O). Nośnik według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że sygnały (fi) o dużej częstotliwości są zapi
sane na nim jednoscieżkowo odcinkami (4, 5), przy 
czym ślady zapisu pierwszych odcinków (4) są od
chylone od linii (1) a kąt ostry (—-a), a ślady zapisu 
drugich odcinków (5) są odchylone od linii (1) o kąt 
ostry ( + a). (3 zastrzeżenia) 

Bezpiecznik topikowy z topikiem drutowym 
przewężonym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnieinde opracowania bez
piecznika, którego konstrukcja umożliwiałaby do
kładne sterowanie miejscem zapłonu łuku w topiku. 

Bezpiecznik topikowy wyposażony w topik dru
towy ma co najmniej jedno przewężenie (2) w płasz
czyźnie prostopadłej do osi drutu (1) o szerokości 
równej średnicy drutu <d) i grubości (g) o wartości 
mogącej się zmieniać w granicach (0,05—0,5)d. 

(3 zastrzeżenia) 

H01H P. 249087 06.08.1984 

Wojewódzki Urząd Telekomunikacji, Legnica, Pol
ska (Piotr Zanto). 

Sposób i układ do kontroli zadziałania 
bezpieczników prądowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i układu, pozwalających na pełną, obiektyw
ną i niezawodną ocenę jakości bezpieczników prą
dowych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że spraw
dza się równocześnie grupę bezpieczników w warun
kach ciągłego przepływu prądu stałego znamionowe
go niezależnie od kolejności ich zadziałania w okre
sie czasu równym okresowi ich zadziałania przewi
dzianego normą. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że zawiera regulowany stabilizator <1) prądu stałego, 
układ (2) czasowy i układ <3) kontrolno-sterujący 
podłączone do zasilacza <4), zespół <5) gniazd bez
piecznikowych probierczych podłączony do wyjścia 
stabilizatora (1) i układu (3) kontrolno-sterującego, 
przy czym wyjście układu (2) czasowego sterują pra
cą stabilizatora (1). (3 zastrzeżenia) 

H01L P. 243193 27.07.1983 
H05K 

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa, 
(Polska (Stefan Trafny). 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 
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Sposób połączenia wyprowadzeń z układu 
ciekłokrystalicznego do obwodu drukowanego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sposobu połącze
nia wyprowadzeń z układu ciekłokrystalicznego do 
obwodu drukowanego, pozwalającego na uzyskanie 
znacznie większej, niż przy wykorzystaniu dotychczas 
stosowanych sposobów, ilości połączeń odpornych na 
od kształcenia mechaniczne w szkle i laminacie, a tak
że na zmiany fizyczne i elektryczne, przeznaczonego 
do stosowania przy wykorzystaniu układów ciekło
krystalicznych jako wskaźniki optyczne zwłaszcza w 
magnetofonach, rejestratorach cyfrowych oraz sprzę
cie specjalnym. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w 
podłoże szklane w miejscu zakończenia wyprowadzeń 
z układu ciepłokrystalicznego do obwodu drukowa
nego wjpala się srebrną pastę przewodzącą w postaci 
kropek, następnie do 'kropek tych lutuje się lub spa
wa drutowe lub taśmowe połączenia z obwodem dru
kowanym. (1 zastrzeżenie) 

H01L P.246867 T 26.03.1984 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Marian 
Łukaszewicz). 

Zespół wyrzutni jonów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
zespołu wyrzutni jonów, którego konstrukcja umożli
wiałaby obserwację ograniczonej powierzchni prepa
ratu trawionego przez jony oraz pozwoliłaby na pre
cyzyjne i powtarzalne trawienie janowe preparatów 
bez konieczności stosowania maski, zasłaniającej ob
szary, które nie mogą być poddawane jonowemu tra
wieniu. 

H01L P.248418 27.06.1984 

Zespół wyrzutni jonów zawierający podwójną prę
tową anodę, umieszczoną wewnątrz cylindrycznej ka
tody z formującym otworem, jest wyposażony w do
datkowy optyczny układ (I) oraz w oświetlacz (II) 
powierzchni preparatu. Optyczny uikład (I) składa się 
ze skupiającej optycznej soczewki (S), umieszczonej 
na zewnątrz cylindra katody (K) na linii (L) prze
dłużającej średnicę cylindra, na której znajduje się 
środek formującego otworu (F). Na ściance przeciw
ległej w stosunku do położenia tego otworu (F) jest 
wykonany drugi kontrolny otwór (G), również poło
żony na tej samej ŚTednicy. Oświetlacz (II) jest 
umieszczony nad powierzchnią preparatu (P) tak, aby 
cylinder katody (K) nie przesłaniał wiązki światła, 
oświetlającej preparat (P) w trawionym obszarze. 

(3 zastrzeżenia) 

Pierwszeństwo: 27.06.1983 — Belgia (nr 260137)/BE 
patent 897139) 

International Standard Electric Corporation, Nowy 
Jork, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania przyrządu półprzewodnikowego 
i przyrząd półprzewodnikowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eliminacji prą
dów upływu pomiędzy źródłem i drenem tranzystora 
DMOS. 

Sposób wytwarzania przyrządu półprzewodnikowe
go, w którym osadza się wstępnie i dyfunduje ma
teriał domieszek o przewodnictwie jednego typu w 
podłożu o innym typie przewodnictwa tak, że tworzy 
się obszar dołu potencjału oraz w którym w drugim 
etapie osadza się wstępnie i dyfunduje materiał do
mieszek tak, że tworzy się obszar oddzielony od gra
nicy obszaru dołu potencjału, przez obszar kanału, 
charakteryzuje się tym, że tworzy się obszar kanału 
pod bramką pokisilikonową utworzoną przez dwijp 
warstwy, które pokrywa się warstwą azotku \ r zemu . 

Przyrząd półprzewodnikowy zawierający podłoże, 
obszar dołu potencjału i obszar oddzielony od gra
nicy obszaru dołu potencjału przez obszar kanału, 
charakteryzuje się tym, że ma obszar kanału pod 
bramką poMsilikonową utworzoną przez dwie war
stwy (5, 6), iktóre pokryte są warstwą (26) azotku 
krzemu. Obszar n + (20) w obszarze (14) dołu poten
cjału tworzy źródło przyrządu, którego dren tworzy 
podłoże. (9 zastrzeżeń) 

H01M P.243237 29.07.1983 

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, 
Poznań, Polska (Wacław Bogucki, Edmund Malara, 
Józef Ratajczyk, Andrzej Szpak). 

Urządzenie do automatycznego montażu płyt 
akumulatorów zasadowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie automatyzacji 
produkcji płyt do akumulatorów zasadowych z pły
tami kieszonkowymi. 

Urządzenie składające się z korpusu oraz siedmiu 
zamocowanych na nim i powiązanych wzajemnie 
w cyklu pracy zespołów roboczych, charakteryzuje 
się tym, że zespół zaciskania 'krawędzi na odcinkach 
płyt składa się z dolnej p.yty zaciskowej stałej (21) 
i górnej ruchomej (22) napędzanej pionowo siłowni
kiem hydraulicznym (23). Gónna płyta ruchoma (22) 
jest zaopatrzona w elastyczny zderzak oporowy (24) 
i sprężynę (25) umożliwiającą poddawanie się zderza
ka (24) w przypadku nadwymiarowego odcinka płyty 
(20). Z zespołem zaciskania krawędzi jest zsynchro
nizowany zespół dwustopniowego zaprasowywamia 
płyt składający się z płyty stałej dolnej (29) i górnej 
ruchomej (30), napędzany pionowo siłownikiem hy
draulicznym (31). Pyty robocze (29 i 30) mają spec
jalne wybrania (33) chroniące prasowną płytę przed 
nadmiernym, niekontrolowanym zaprasowaniem. 

file:///rzemu
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Za zespołem zap rasowy wania płyt zamocowany jest 
zespół obcinania krawędzi płyt, a za n im zespół od-
kładczy p ły t składający się z si łownika hydraul icz
nego (37), płyty odkładctzej (38), p rowadnicy (39) 
i pochylni (40). (1 zastrzeżenie) 

Fi,. 3 

H02B P.243118 10.07.1983 

Zakład Konstrukcj i Metalowych ,,Elbud", Wieleń, 
Polska (Andrzej Trukowski , Bolesław Dembski). 

Dwuczłonowe pole rozdzielcze wysokiego napięcia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcj i dwuczłonowego pola d poprawy w a r u n 
ków bezpieczeństwa w eksploatacji pola. 

Dwuczłonowe pole rozdzielcze wysokiego napięcia 
składa się z członu stałego (I) z szafką s terowniczo-
przekaźnlikową (II) d z członu ruchomego (III). Górna 
część członu stałego (I) oddzielona jest od dołu stałą 
poziomą osłoną izolacyjną (6), a od czoła ruchomą 
osłoną pionową (7). Wytoczenie członu ruchomego 
(III) do pozycji „próba" powoduje opadnięcie osłony 
(7) aż do zetknięcia się z osłoną poziomą (6) i pe łne 
osłonięcie złącza międzyczłanowego górnego (3), i szyn 
łączeniowych (2) będących pod napięciem. 

Blokady mechaniczne wyłącznika (13) są sprzężone 
z blokadą członu ruchomego (III) za pomocą dwóch 

sztywnych cięgien (16), k tórych końce zamocowane są 
na sworzniach (17) i do ramion dźwigni blokady (18). 
Zaczep (20) zamocowany do dźwigni uz iemnika (5) 
pnzy nie zamknię tym uzaerrmiku wchodzi w ucho (21) 
ty lnej osłony siatkowej (19) pola, blokując jej zdjęcie 
i wejście do załączonego i n ie uziemionego pola. 
Człon ruchomy (HI) s tanowi wózek poruszający się 
po szynach jezdnych ułożonych w poziomie rozdzielni. 

Dwuczłonowe pole rozdzielcze wysokiego napięcia 
służy do budowy wnętrzowych rozdzielni sieciowych. 

(4 zastrzeżenia) 

H02H P.242358 03.06.193J 

Czesław Niesiołowski, Gotelp gm. Czersk, Polska 
(Czesław Niesiołowski). 

Stycznikowe zabezpieczenie silnika 
trójfazowego 

Przedmiotem wyna lazku jest urządzenie uniemożli
wiające załączenie silnika trójfazowego w przypadku 
zaniku jednej z faz. 

Urządzenie zbudowane jest z dwóch styczników. 
Wynalazek przeznaczony jest do zabezpieczenia h y 

droforów przed przepalaniem w przypadku zaniku fa
zy. (1 zastrzeżnie) 

H02H P.246841 T 22.03.1984 

Krzysztof Tannenberg , Gliwice, Polska (Krzysztof 
Tannenberg) . 

Układ wyłączający 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania p r o 
stego i taniego układu wyłączającego urządzenia za
silane prądem t rój fazowym w p rzypadku zaniku n a 
pięcia w jednej z faz. 

W układzie według wyna lazku napięcia wszystkich 
trzech faz R, S i T, poprzez impedancje (ZI), (Z2) 
i (Z3), połączone są w gwiazdę, a ograniczone diodą 
Zenera (Dl), napięcie w punkcie „sztucznego zera", 
ładuje przez diodę (D2) kondensa tor (Cl) i s teruje 
kon tak t ronem (K), którego no rma ln i e rozwar ty styk 
(S), poprzez rezystor (Rl) s teruje p r ą d e m b r a m k i 
dwukierunkowego tyrys tora (TT). Dwuk ie runkowy 
tyrys tor (TT) załącza lub wyłącza e lement w y k o n a w 
czy (W). (2 zastrzeżenia) 
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HCI2H P.246842 T 22.03.1984 

Krzysztof Tannenberg , Gliwice, Polska (Krzysztof 
Tannen berg). 

Układ zabezpieczający przed zanikiem 
napięcia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego, a przy tym niezawodnego w działaniu ukła
du zabezpieczającego urządzenie zasilane prądem t ró j 
fazowym w przypadku zaniku napięcia w jednej z 
faz. 

Układ według wynalazku ma trzy przesuwniki fa
zowe (1), (2) i (3), na które podawane są trzy nap ię 
cia fàzowe R, S, T. Przesuwniki fazowe mają takie 
paramet ry , że na ich wyjściach wszystkie napięcia 
U, V, W są przesunięte względem siebie o kąt 0°, albo 
o kąt '180°. Napięcia wyjściowe przesuwników fazo
wych (1), (2) i (3) podawane są na cewki (4), (5) i (6), 
k tórych liczba zwojów, kierunek nawijania i wymia
ry są takie, że każda z cewek wywołuje takie samo 
pole elektromagnetyczne. 

Przesuwniki fazowe (1), (2) i (3) wykonane są przy
kładowo jako układy RC i CR. Cewki (1), (2) i (3) 
oddziaływują na e lement wykonawczy (7). Próg za
działania e lementu wykonawczego (7) jest tak dobra
ny, że zanik dowolnego jednego napięcia fazowego 
powoduje jego zadziałanie. (2 zastrzeżenia} 

K03K P. 243185 27.07.1S83 

Cen t rum Naukowo-Produkcyjne Elektrotechniki 
i Automatyk i Górniczej „EMAG" — Zakład Elek t ro 
niki Górniczej, Tychy, Polska (Józef Bajor. Bolesław 
Firganek, Zygmunt Miniszewski, Ryszard Stanclik). 

Układ elektryczny wyłącznika fotoelektrycznego 
z fotorezystorem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konst rukcj i układu elektrycznego wyłącznika foto
elektrycznego. 

Układ według wynalazku składa się z przerzutnika 
bistabilnego, członu czasowego (3) oraz wzmacniacza 
(4) z przekaźnikiem (P). Wyjście pierwszego stopnia 
(1) przerzutnika bistabilnego połączone jest z wejściem 
drugiego stopnia (2) przerzutnika bistabilnego po
przez fotorezystor (Rf). Wejście drugiego stopnia (2) 
zbocznikowane jest rezystorem ( R N ) ustalającym war 
tość rozruchową przerzutnika bistabilnego. 

(1 zastrzeżenie) 

H04R P.243174 26.07.1983 

Zakłady Wytwórcze Magnetofonów „Unitra", Luba r 
tów. Polska (Janusz Szajniuk). 

Zestaw elektroakustyczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie miniaturyzacj i 
zestawu elektroakustycznego oraz obniżenia pozio
mu zakłóceń. , 

Zestaw elektroakustyczny składający się między in 
nymi z gramofonu, tunera , magnetofonu i ko lumn 
głośnikowych charakteryzuje się tym, że zasilacze 
sieciowe i wzmacniacze mocy umieszczone są w ko
lumnach głośnikowych, wzmacniacze mocy są s tero
wane napięciem przemiennym o częstotliwościach a k u 
stycznych z zestawu urządzeń, przy czym kolumny 
głośnikowe zasialają napięciem stałym zestawu urzą
dzeń. - (1 zastrzeżenie) 

H05B P. 243112 19.07.1983 

Przemysłowy Instytut Automatyki . i Pomiarów 
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Marian Fabrycy). 

Układ zapłonu lampy stroboskopowej 

Przedmiotem wynalazku jest prosty układ zapłonu 
lampy stroboskopowej, stosowany zwłaszcza w lam
pach stroboskopowych używanych do diagnostyki sil
nika spalinowego z zapłonem iskrowym. 

Układ zapłonu zawierający t ransformator impulso
wy, którego uzwojenie wtórne podłączone jest do 
elektrody zapłonowej lampy błyskowej, cha rak te ry 
zuje się tym, że uzwojenie pierwotne t ransformatora 
impulsowego (8) połączone jest przez rezystor (6) i 
diodę Zenera (7) z uzwojeniem pierwotnym cewki 
zapłonowej. (2 zastrzeżenia) 
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Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

AOłB " W. 72423 27.04.1984 

Ins tytut Sadownictwa i Kwiaciars twa, Skierniewi
ce, Polska (Marek Wilczyński, J a n Krzewiński, Zdzi
sław Cianciara, Adolf Godyń). 

Kul tywator szkółkarski 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skonstruo
wania kul tywatora szkółkarskiego, który mógłby być 
■stosowany w uprawach ze zróżnicowaną rozstawą 
rzędów i pracować jednocześnie w dwóch między-
rzędziach. 

Kul tywator zawiera poprzeczną ramę (1), której po
ziome odcinka mają prowadnice (4) współpracujące z 
rolkami (5), ułożyskowanymi w suwakach (6) przytwier 
dzonych do podłużnie (7). Podłużnice (7) są podpar te 
na kołach (8). Pokręt ła (9) służą do przemieszczania 
suwaków (6) wzdłuż prowadnic (4). Do podłużnie (7) 
przykręcone-są dwie sekcje r am (10) ze sprężynowy
mi "zębami (11). . (2 zastrzeżenia) 

A01B W. 73263 17.09.1984 

Kombinat Pańs twowych Gospodarstw Rolnych w 
Goli, Gostyń, Polska (Henryk Kasiński, Marian Kaź-
mierczak). 

Przyczepa kołowa z uniwersa lnym zaczepem 
narzędzi rolniczych 

Celem wzoru jest opracowanie belki pociągowej 
i zaczepowej dla narzędzi rolniczych prowadzonych 
przez ciągnik, umożliwiającej łatwiejszy t ranspor t 
przy zmniejszonej obsłudze. Przyczepa kołowa z uni
wersalnym zaczepem narzędzi charakteryzuje się tym, 
że ma dwa połączone ze sobą zespoły. 

Zespół wózka doczepnego ma ramę (1), zaczep głów
ny (4), oś kół (14) i koła (3) i jest połączony przegu

bowo mostkiem (6) z zespołem belk i zaczepowej m a 
jącej dwie ramy (2) na końcach których osadzone są 
koła (3) ze zwrotnicami na sworzniach (5). Do mostka 
(6) dołączone są (przegubowo na sworzniach (7) cięgna 
sztywne (10) zaś do r a m <2) łączmiki (9) usztywniające 
całość po rozłożeniu r a m w jednej poprzecznej linii. 
Na ramach rozmieszczony jest szereg zaczepów (12) 
i (15) dla połączenia narzędzi. (1 zastrzeżenie) 

A01C W. 72884 03.07.1984 

Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywcze
go „Spomasz", Żary, Polska (Mieczysław Juszkiewicz). 

Bęben napędowy sadzarki z iemniaków 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia bębna cechującego się prostą budową i ma łym 
ciężarem zapewniającego równomierność rozmieszcze
nia ziemniaków w glebie. 

Bęben napędowy elementu wysadzającego sadzarki 
uniwersalnej z e lementami wysadzającymi taśmowy
mi ma powierzchnię roboczą napędową w postaci 
be lek (3) umieszczonych równomiernie na obwodzie 
czołowej tarczy (1) i tarczy (2). (2 zastrzeżenia) 

A01D W. 73239 13.09.1984 

Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego, Kalsk, 
Polska (Wiktor Długosz, Michał Stacholiński, Andrzej 
Rudkowski) . 
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Podnośnik poległego zboża 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania podnoś
nika poległego zboża umożliwiającego skuteczniejsze 
podnoszenie łanu w czasie pracy kombajnu zbożo
wego. 

Podnośnik poległego zboża składa się z płozy (2) 
połączonej z grzbietem (1) w którym osadzony jest 
pręt podnoszący (4). Płoza w tylnej rozszerzającej się 
części ma komorę otwartą od dołu do której wpro
wadzony jest nośnik (6) zawieszony wahliwie na 
sworzniu (11). Nośnik ma nosek (10) opierający się 
o śrubę regulacyjną (5) i swym obniżonym stopniem 
o sprężynę śrubową (9). Koniec nośnika ma ramię 
odchylone w bok mające otwory (8) dla śrub mocu
jących podnośnik na listwie palcowej zespołu tnące
go kombajnu. (1 zastrzeżenie) 

AilK W. 71612 29.12.1983 

Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, War
szawa, Polska (Stefan Kien, Eugeniusz Piotrowski). 

Urządzenie elektryczne 
do poganiania zwierząt 

Urządzenie elektryczne do poganiania zwierząt skła
dające się z elektronicznego zasilacza (1), giętkiego 
przewodu łączącego (2) i rury zespołu poganiającego 

(3) charakteryzuje się tym, że izolacyjna rura zespo
łu poganiającego (3) w części czołowej jest zaślepiona 
korkiem (4) w którym są zamocowane dwie odgięte 
elektrody metalowe (5) pokryte szczelną izolacją na 
całej długości końców długości około 10 mm. 

Urządzenie służy do poganiania i przepędu szczegól
nie trzody chlewnej i bydła rzeźnego w oborach, 
chlewniach, magazynach żywca, rampach rozładow
czych, korytarzach przepędowych itp. (2 zastrzeżenia) 

AtlK W. 71768 19.01.1984 

Janusz Soszyński, Poznań, Polska (Janusz Soszyń
ski). 

Miniaturka młyna wodnego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia miniaturki młyna wodnego w zastosowaniu 
zwłaszcza do wyposażenia akwarium, którego element 
w postaci koła łopatkowego poruszany jest za pomocą 
przemieszczających się pęcherzyków powietrznych wy
dobywających się z dyszy urządzenia napowietrzają
cego. 

Budynek miniaturki według wzoru użytkowego 
składający się z zadaszonych skośnym dwuspadowym 
dachem (6) czterech równolegle w stosunki do siebie 
usytuowanych dwóch par bocznych ścian (4) ustalo
ny jest na platformie nośnej (1) wspartej na czterech 
palach powiązanych skośnymi wiązaniami belkowy
mi. (3). Narożne odsądzenie w postaci wnęki zaopa
trzonej we fragment ściany imitującej drzwi (8) po
łączone jest drabinką (9) łączącą podłoże w płaszczyź
nie dolnej strefy pali (2). W bocznej ścianie (4) na 
trzpieniu (11) ustalonym obrotowo w czopie (10) osa
dzone jest koło łopatkowe (12). (1 zastrzeżenie) 

A01K W. 71847 01.02.1984 

Janusz Soszvnski, Poznań, Polska (Jasusz Soszyń
ski). 

Miniaturka płetwonurka 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia miniaturki płetwonurka w zastosowaniu zwłasz
cza do wyposażenia akwarium. 

Miniaturka według wzoru użytkowego ukształtowa
na w postaci płetwonurka (1) klęczącego na podłożu 
(3) imitującym fragment dna zbiornika wodnego, wy
posażona jest w podstawowe akcesoria umożliwiające 
przebywanie pod powierzchnią wody, ma ruchome 
ramiona (2), których dłonie zaopatrzone w rękawice 
(4) są trwale połączone z pozornie uszkodzonym dzba
nem (5). 
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Bezpośrednio na podłożu (3) usytuowany jest frag
ment drugiego dzbana (6), którego szyjka znajduj« 
się pod nieregularnym otworem imitującym ubytek 
pozornie uszkodzonego dzbana (5). Szyjka dzbana (6) 
połączona jest z urządzeniem napowietrzającym za 
pomocą elastycznej rurki (17). 

Korpus płetwonurka (1) zaopatrzony jest w rozłą
czny element nośny w postaci pasa z szelkami (8), 
do których zamocowane są butle tlenowe (9) wyposa
żone w obejmy (11), podstawy (12), zawory (10) po
łączone rozłącznym elementem z układem tlenowym 
(13). Na głowie płetwonurka (1) ustalona jest maska 
(14) wyposażona w okular. W dolnej części podłoża (3) 
usytuowane są stopki (15) i element przyssawkowy 
(16). (4 zastrzeżenia) 

A§1K W. 72352 17.04.1984 

Jerzy Pietrucha, Siemianowice SI., Polska (Jerzy 
Pietrucha). 

Kołowrotek wędkarski 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest kołowrotek 
wędkarski, szczególnie do spinnigowania i łowienia 
gruntowego. 

Kołowrotek wędkarski charakteryzuje się tym, że 
do korpusu (11) mającego na stałe zamocowany kabłąk 
(7), przytwierdzony jest obrotowo poprzez osadzenie 
na tulei (5) chiwytnik (1), 'do którego przymocowana 
jest jednym końcem sprężyna śrubowa (2) łącząca się 
swym drugim końcem z zaczepem (3) osadzonym o-
brotowo na osi (6). Oś (6) przymocowana jest na sta
te do wysięgnika (4) korpusu (11) zaś sprężyna śru
bowa (2) przebiega okalająco wolkół tulei (5) na stałe 
zamocowanej do wysięgnika (4). Szpula (9) jest prze
dzielona dodatkową ścianką (15) umieszczoną pomię
dzy ściankami bocznymi. (1 zastrzeżenie) 

A47B W. 72414 26.04.1984 

Pracownie Sztuk Plastycznych, Oddział w Poznaniu, 
Poznań, Polska (Zdzisław Łosiński, Wojciech Taran-
czewski). 

Stół ogrodowy 

Stół ogrodowy składa się z blatu i podstawy zbudo
wanych z drewnianych elementów konstrukcyjnych 
(1) w kształcie graniastosłupów z zaokrąglonymi koń
cówkami i przedzielających je podkładek (2) połączo
nych ze sobą przy końcach za pomocą rurek stalo
wych, umocowanych nakrętkami. 

Blat stołu oparty jest na podstawie stanowiącej 
dwie prostokątne płyty (3) skrzyżowane ze sobą i za
kończone kolcami (5). (2 zastrzeżenia) 

A47B W. 72418 26.04.1984 

Pracownie Sztuk Plastycznych, Oddział w Poznaniu, 
Poznań, Polska (Jacek Mikołajczak). 

Drzwi meblowe 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania drzwi 
charakteryzujących się prostotą konstrukcji, umożli
wiającą ich łatwy montaż oraz wygodną regulację 
położenia w meblowej obudowie. 

Płyta (1) drzwi ma profilowane wybrania (2), w 
których umieszczone są ramiona (3) typowych zawia
sów metalowych (4). Zawiasy (4) są zamocowane do 
płyty (1) za pomoce wkrętów (5), co umożliwia swo
bodną regulację położenia drzwi w stosunku do ich 
obudowy. (1 zastrzeżenie) 

A47C W. 72383 19.04.1984 

Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy „Krystomet", 
Lubsko, Polska (Jerzy Sóngin, Romuald Burba, Fran
ciszek Maćków, Zbigniew Świerczyński). 
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Taboret 

Szkielet metalowy taboretu wykonany jest z ksztalt-
nikow o przekroju ceowym i składa się z połączo
nych poprzeczkami (2) nóg (1) przytwierdzonych do 
krzyżaka (3). Do krzyżaka (3) mocowane jest siedzi
sko. (1 zastrzeżenie) 

A47C W.72384 19.04.1984 

.Krystomet", Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy 
Lubsko, Polska (Janusz A d a m Pinczak). 

Krzesło składane 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest sk ładane krze
sło ogrodowe wykonane z metalowego krzyżakowego 
szkieletu, siedziska i oparcia. Krzesło ma oparcie wy
konane z l is tewek (1) mocowanych do metalowej 
ramki (2) wygiętej łukowo i wyposażonej w dwa 
wsporniki (3). Wsporniki <3) osadzone są obrotowo na 
osiach (4) mocowanych w przedłużeniach (5) przednich 
nóg krzesła. (1 zastrzeżenie) 

5 3 2 4 

A47C W. 72385 19.04.1984 

.Krystomet". ^ Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy 
Lubsko, Polska (Janusz Adam Pinczak). 

Krzesło składane 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest krzesło skła
dane zbudowane z krzyżakowego szkieletu meta lo 
wego, siedziska i oparcia. Krzesło ma oparcie w y k o 
nane z listewTek (1) mocow ranych do dwóch wsporni 
ków (2) osadzonych obrotowo na pręcie (3) łączącym 
metalowe przedłużenia (4) przednich nóg krzesła. 

Krzesło według wzoru użytkowego umożliwia us ta
wienie oparcia pod dowolnym kątem zależnym od 
budowy i pozycji siedzącego. (1 zastrzeżenie) 

A47C W. 72410 26.04.1984 

Pracownie Sztuk Plastycznych, Oddział w Poznaniu, 
Poznań, Polska (Zdzisław Łosiński, Wojciech T a r a n -
czewsiki). 

Sofa ogrodowa 

Sofa ogrodowa stanowi konstrukcję składającą się 
z drewnianych e lementów (1) w kształcie gran ias to-

slupa z zaokrąglonymi końcówkami j przedzielających 
je drewnianych podkładek (3) połączonych ze sobą 
przy końcach w pionie i poziomie za pomocą rurek 
stalowych przechodzących wewnątrz o tworów wy
wiercanych w tych elementach (1) i podkładkach (3). 
umocowanych nakrę tkami (2). Poszczególne części so
fy są ze sobą zestawione pcd kątem prostym. Sofa 
ogrodowa przeznaczona jest do użytku w warunkach 
nerwowych. (2 zastrzeżenia) 

A47K W. 72412 26.04.1984 

Pracownie Sztuk Plostycznych, Oddział w Poznaniu, 
Poznań, Polska <ZdzisławT Łosiński, Wojciech T a r a n -
czewski). 

Umywalnia ogrodowa 

Umywalnię ogrodową stanowi konstrukcja składa
jąca się z drewnianych e lementów konstrukcyjnych 
(1) w kształcie graniastoslupa z zaokrąglonymi koń
cami i przedzielających je podkładek drewoiianych (2), 
połączonych ze sobą w pionie i poziomie przy końcach 
za pomocą ru rek stalowych przechodzących wewnąt rz 
o tworów wywierconych w tych elementach i podkład
kach, umocowanych nakrę tkami (3). 

Blat umywaln i opar ty jest na czterech nogach 
wsporczych dwóch krótszych i dwóch dłuższych, s ta
nowiących e lement oparcia, zakończonych kolcami (4). 
Poziome elementy konst rukyjne (1) łączą nogi kon
strukcji umwalni u podstawy. (3 zastrzeżenia) 

A61H W. 72359 19.04.1984 

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego 
„Faso-Ortmed", Warszawa, Polska <Janusz Plebanek, 
Wiesław Majewski, Ryszard Potęga. Lech Białkow
ski). 
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Kula*łokciowa, zwłaszcza dla inwalidów 

Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji kuli wy
godniejszej w użyciu, nie powodującej stuków. 

Kula łokciowa zbudowana jest z członu głównego 
(1) z rękojeścią (6), członu dolnego (2) oraz członu 
górnego (3) z opaską (21). Człon dolny (2) oraz górny 
(3) są przestawne wzdłużnie względem członu głów
nego (1). Rękojeść (6) kuli ma kształt zbliżony do ana
tomicznego. Przekoje poprzeczne rękojeści (6) mają 
kształt owalny. Z zewnątrz rękojeść (6) ma kształt 
beczkowaty <7), zakończony z jednej strony grzyb
kiem (8). Rękojeść (6) jest zabezpieczona przed obro
tem wokół swojej osi przez wykonanie wgłębienia w 
czole. Na powierzchni beczkowatej (7) znajduje się 
łukowy występ (II), podobny do płetwy. Wysokość 
występu (11) jest zmienna, łagodnie rosnąca w kie
runku grzybka (8) i zanikająca gwałtownie przed 
grzybkiem (8). 

Na końcach dwu ramion członu głównego (1) 
kuli nałożone są nasadki wyciszające (12), a w górnej 
części członu dolnego (2) oraz w dolnej części członu 
górnego (3) wciśnięte są tulejki wyciszające (16). Na
sadki (12) i tulejki (16) wyciszające, korzystnie wy
konane z miękkiego tworzywa sztucznego, ustalają 
poprzecznie człon dolny (2) i górny (3) w członie głów
nym (1) przy pomocy kilku symetrycznych garbików, 
na powierzchniach odpowiednio wewnętrznych nasa
dek (12) i zewnętrznych tulejek (16) wyciszających. 

Kula łokciowa wyposażona jest w opaskę (21) obej
mującą przedramię osoby niepełnosprawnej. Opaska 
(21) zaopatrzona jest w boczne otwarcie (22), boczne 
otwarcie (22), boczne w stosunku do płaszczyzny wy
znaczonej przez osie członu głównego (1) oraz oś 
wewnętrznego otworu rękojeści (6). Ponadto opaska 
(21) ma otwory (23) położone w pobliżu bocznego 
otworu (22). Otwory (23) są podłużne, zbliżone do pro
stokątnych. (4 zastrzeżenia) 

A63H W. 72401 25.04.1984 

Wiesław Tragarz, Otwock. Polska (Wiesław Tragarz). 

Latający model szybowca 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji sylwetkowego modelu latającego szybow

ca o powłoce skorupowej, wykonanego z giętkiego 
materiału płaskiego, korzystnie z kartonu. 

Model szybowca charakteryzuje się tym, że połączo
ne ze sobą części szybowca stanowią bryły przestrzen
ne, których wytrzymałość zapewnia odpowiednie 
ukształtowanie materiału uzyskane przy pomocy 
wzmocnień lokalnych umieszczonych wewnątrz 
wspomnianych brył. 

Kadłub (1) szybowca, mający w przedniej części 
blok usztywniająco-wyważający (2), jest zaopatrzony 
w belkę nosową (5) umieszczoną poniżej otworów 
gniazda. Statecznik pionowy (7) ma dźwigar (6), któ
rego jedna część jest umieszczona wewnątrz statecz
nika (7), a druga część jest przymocowana wewnątrz 
kadłuba (1). Skrzydło (4) ma dwa dźwigary (10) 
umieszczone w kesonie, w miejscu połączenia centro
plata z końcówkami, oraz jeden dźwigar (9), umiesz
czony w środkowej części centroplata, przy czym 
dźwigary (9) i (10) są zamocowane wzdłuż rozpiętości 
skrzydła (4), Keson skrzydła (4) jest zamknięty z obu 
stron żebrami (11). (4 zastrzeżenia) 

A63H W. 72415 26.04.1984 

Pracownie Sztuk Plastycznych, Poznań, Polska (Wło
dzimierz Dreszer). 

Zabawka w postaci samochodu ciężarowego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji zabawki w postaci samochodu cię
żarowego o prostym montażu i demontażu. 

Korpus samochodu (1) ma ukształtowaną kabinę (3), 
a na dolnej płaszczyźnie trzy wybrania do mocowa
nia zestawów kołowych (5). Na korpusie, poza kabi
ną (3), umieszczona jest płyta platformy (2) z otwora
mi oczkowymi do mocowania jej na występach pro
stokątnych umieszczonych w korpusie samochodu (1). 

(1 zastrzeżenie) 
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Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01F W. 72394 20.04.1984 

Leszek Pawlicki, Tadeusz Szymański, Bydgoszcz, 
Polska (Leszek Pawlicki, Tadeusz Szymański). 

Mieszalnik bębnowy, 
poziomy do pracy ciągłej 

dla materiałów ziarnistych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie bezstopnio-
wej regulacji wydajności i stopnia zmieszania mate
riałów ziarnistych w mieszalniku bębnowym pozio
mym do pracy ciągłej. 

Mieszalnik bębnowy, poziomy do pracy ciągłej cha
rakteryzuje się tym, ze regulacja wydajności i stop
nia zmieszania składników odbywa się poprzez zmia
nę kąta pochylenia osi bębna (1) mieszalnika przy 
pomocy mechanizmów (11) i (12). (1 zastrzeżenie) 

B01F W. 7242« 26.04.1984 

Elektrownia Bełchatów w budowie z/s w Rogowcu, 
Bełchatów, Polska (Jan Borowiecki, Leszek Gajdka, 
Janusz Mękicki, Tadeusz Zawadzki, Brunon Jurecz
ko). 

Mieszalnik pyłu z wodą 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie kon
strukcji trwałego i ekonomiczego w działaniu mie
szalnika. 

Mieszalnik charakteryzuje się tym, że ma szczelinę 
wypływową (9), utworzoną przez nieruchomą, pozio
mą blachę łukową <11), równoległą do dna mieszal
nika. Króciec zsypowy pyłu (1) zakończony jest gu
mowym pierścieniem (6) z płytkami (5), zakłócający
mi przepływ pyłu. Płytki (5) poruszając pierścieniem 
(6) zapobiegają tworzeniu się na nim narostów pyłu. 
W tym samym celu zabudowane są w górnej części 
komory mieszania (2) dysze wodne. W górnej części 

króćca zsypowego (1) umieszczona i est klapa uchylna 
(14), dociskana ciężarkami (15), która zapobiega prze
dostawaniu się wody do urządzeń nad mieszalnikiem 
w przypadku zatkania się szczeliny (9). 

(3 zastrzeżenia) 

B01J 
C01B 

W. 72259* 04.04.1984 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice, 
Polska (Tadeusz Chmiel, Waldemar Laszecki, Wiktor 
Strupiński). 

Połączenie wymiennika ciepła 
z aparatem kontaktowym 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie prostego połączenia wymiennika z aparatem 
kontaktowym zapewniającego pełną kompensację od
kształceń termicznych rurociągów przy znacznym zre
dukowaniu sił działających na elementy montażowe 
instalacji technologicznej. 

Połączenie wymiennika ciepła z aparatem kon
taktowym charakteryzuje się tym, że gazociąg (3) wy
posażony jest w trzy kompensatory przegubowe (6), 
a gazociąg (4) w dwa kompensatory soczewkowe (7). 
Rurociąg bocznikujący (5) wymiennik ciepła połączo
ny jest z gazociągami (3 i 4) i ma dwa kompensa
tory soczewkowe (7). (2 zastrzeżenia) 

B01J W. 72342 16.04.1984 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Iwo Polio, 
Anna Doraczyńska, Władysław Wójcik). 

Aparat do wytwarzania ozonu 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest skon
struowanie aparatu do wytwarzania ozonu, zapew
niającego lepszy rozkład pola elektrycznego oraz 
zwiększoną żywotność elektrody wewnętrznej. 

Aparat do wytwarzania ozonu składający się z u-
ziemionej elektrody zewnętrznej, w osi której umiesz
czona jest elektroda wysokonapięciowa w postaci 
drutu z przestrzenią wyładowania utworzoną pomię
dzy elektrodami i ograniczoną zamknięciami centru
jącymi elektrodę wewnętrzną względem zewnętrznej, 
w których wykonane są otwory doprowadzające gaz, 
przy czym elektroda zewnętrzna chłodzona jest wodą 
przepływającą w płaszczu wodnym utworzonym pomię
dzy elektrodą zewnętrzną a rurą zewnętrzną koronatora, 
charakteryzuje się tym, że elektroda wewnętrzna (2) ma 
izolację złożoną z dwu warstw (4) o różnych stałych 
dialektrycznych, z których bliższa elektrodzie ma po-
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jemność większą od zewnętrznej warstwy i pokry
wają szczelnie powierzchnię elektrody, a w jednym 
zamknięciu umieszczony jest przewód rurowy (5) do
prowadzający gaz, styczny do wewnętrznej powierz
chni elektrody zewnętrznej (1), przy czym koniec 
przewodu (5) ścięty jest pod kątem ostrym do po
wierzchni elektrody (1). (2 zastrzeżenia) 

B08B W. 72425 27.04.1984 

Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych, 
Mosty, Polska (Zdzisław Banasik). 

Urządzenie do czyszczenia rur 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie skuteczne
go czyszczenia wewnętrznych powierzchni rur, szcze
gólnie płomieniówek kotłów parowych. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że na rucho
mym stole (3) podnośnika hydraulicznego umieszczo
ny jest silnik napędzający przez przekładnię pasową, 
klinową (12) wał (5) połączony kołnierzem (10) z częś
cią roboczą urządzania, stanowiącą dwa połączone ze 
sobą odcinki rury stalowej (7) na które nałożona jest 
sprężyna śrubowa (9) stanowiąca część skrawającą 
urządzenia wprowadzaną do wnętrza czyszczonej ru
ry. (1 zastrzeżenie) 

B23C W. 72368 20.04.1984 

Instytut Mechanizacji Budownictwa, Warszawa, Pol
ska (Daniel Plewiński, Władysław Morek). 

Bruzdownica 

Przedmiotem wzoru jest bruzdownica do wycinania 
bruzd pod przewody instalacyjne wykonywane w ścia
nach budynków. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia urządzenia cechującego się dużą stabilnością i łat
wością regulacji głębokości bruzdy. 

Bruzdownica złożona jest z silnika elektrycznego po
łączonego z obudową (2) wewnątrz której umieszczona 
jest dwustopniowa przekładnia. 

Narzędzie skrawające osłonięte jest osłoną (3) za
opatrzoną w króciec ssawny (4) do odciągania pyłów 
powstałych w wyniku wycinania bruzd. Stabilną pra
cę bruzdownicy zapewnia rolka kierunkowa (6) umie
szczona w czołowej części obudowy (2) oraz wałek 
podporowy (7) zamocowany do tylnej części korpusu 
silnika (1). Rolka kierunkowa (6) i wałek podporowy 
(7) mają regulację w pionie. Dodatkowo bruzdownica 
zaopatrzona jest w uchwyty ręczne (8 i 9) umocowa
ne za pomocą wsporników (11) do przedniej części 
obudowy (2) i tylnej części korpusu silnika (1). 

(1 zastrzeżenie) 

B23F W. 72395 20.04.1984 
B24B 

Fabryka Maszyn Górniczych im. M. Nowotki „Niw-
ka", Sosnowiec, Polska (Tadeusz Foik, Zdzisław Po
gonowski, Jan Baranowski, Roman Służałek, Mieczy
sław Gucał, Henryk Juszczyk). 

Uchwyt do szlifowania zwojów ślimaków 
na tokarce uniweralnej 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk
cji uchwytu zwiększającego zakres przydatności to
karki uniwersalnej do szlifowania zwojów ślimaka. 

Uchwyt składa się z kątowej płyty (Ï) i wymien
nych redukcyjnych wkładek (2), na których mocowa
na jest szlifierka z tarczą profilową. Redukcyjne 
wkładki (2) ustalone są na kątowej płycie (1) kołka
mi (3) a kątowa płyta (1) mocowana jest śrubami (5) 
do suportu (6) tokarki. (3 zastrzeżenia) 

B23K W. 72182 14.03.1984 

Zakład Doskonalenia Zawodowego, Łódź, Polska 
(Wiesław Staniszewski, Piotr Janicki). 
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Lutownica transformatorowa 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia lutownicy której konstrukcja umożliwiałaby za
łączenie jednej mocy nagrzewania zawsze czynnej, 
a drugiej regulowanej, jednym przyciskiem dźwig
niowym. 

Lutownica według wzoru ma suwakowy włącznik 
(7) umieszczony pod dźwigniowym przyciskiem (1) 
i stykający się z mikroprzełącznikiem do załączania 
mniejszej mocy nagrzewania, a także do wyłączania 
mikroprzełącznika służącego do załączania większej 
mocy nagrzewania. (1 zastrzeżenie) 

B24B W. 72388 19.04.1984 

Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn 
i Urządzeń Hutniczych, Katowice, Polska (Tadeusz 
Wydrych). 

Urządzenie do ostrzenia noży krążkowych 

Celem wzoru jest wyeliminowanie postojów zwią
zanych z koniecznością rozmontowania noży krążko
wych z nożycy. 

Urządzenie do ostrzenia noży krążkowych w noży
cy składa się z dwóch wsporników (1, 2), w których 
jest założyskowana o długości nożycy, okrągła pro
wadnica (6) z wykrojonym wzdłużnym rowkiem wpu
stowym (7). Jeden wspornik (1) w górnej części ma 
trzy walcowe otwory (8) przeznaczone do umieszcza
nia w nich usytuowanego w tulei (9) sworznia (10), 
wokół którego jest osadzona spiralna sprężyna (11) 
zablokowana pierścieniem (12). 

Na wystającej ponad tuleję (9) części sworznia (10) 
jest zamocowany uchwyt (13. Tuleja (9) poprzez żebro 
(14) jest przymocowana do dźwigni (15) osadzonej na 
stałe na okrągłej prowadnicy (6). Drugi wspornik (2) 
jest wyposażony w pionową śrubę (17). Na okrągłej 
prowadnicy (6) jest osadzony korpus (19), który ma 
w dolnej części niepełny obwód ściągany poprzeczną 
śrubą (20), na boku wewnętrznego obwodu wypust 
(22), a na górze część płaską (23) z centrycznym, pio
nowym otworem gwintowanym (24) przeznaczonym na 

, 

pionową śrubę, która łączy korpus (19) z suportem 
(27) nałożonym na część płaską (23). Wzdłuż osi kor
pusu (19) suport (27) ma prowadnicę o kształcie ja
skółczego ogona (28), na którą jest nasunięte ramię 
(29) z wysięgnikiem (30). Ramię (29) w dolnej części, 
wzdłuż prowadnicy o kształcie jaskółczego ogona (28), 
ma gwintowany nadle w (32) przeznaczony na pozio
mą śrubę (33), która w dalszej części jest wkręcona 
w suport (27). Na ramieniu (29) nad suportem (27) 
jest zamocowany silnik (35), do którego jest przymo
cowane duże koło pasowe (36), połączone pasem pęd
nym (37) z małym kołem pasowym (38), osadzonym 
na wałku (39), na którym jest osadzona tarcza szli
fierska (31). Między małym kołem pasowym (38) i tar
czą szlifierską (31) wałek (39) jest założyskowany w 
wysięgniku (30) ramienia (29). (1 zastrzeżenie) 

B25B W. 72346 18.04.1984 

Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Dzierzgowo, Polska 
(Kazimierz Wypyski, Kazimierz Zawierucha). 

Przyrząd do zakładania końcówek metalowych ( 
na przewodach gumowych 

Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji przy
rządu umożliwiającej zakładanie końcówek metalo
wych na przewodach w warsztatach mechanicznych 
obsługujących maszyny rolnicze. 

Przyrząd stanowi skrzynia metalowa, w której na 
prowadnicach pionowych (8) i (9) porusza się pozio
ma przepona (6). Do górnego dna (4) skrzyni i do 
przepony (6) przymocowane są połówki matryc (14) 
i (15) zwrócone do siebie wewnętrznymi stronami. 
Na prowadnice (8, 9), w części między dnem (4) 
przeponą (6), nałożone są sprężyny (12), (13). 

(1 zastrzeżenie) 

B25B W.72402 24.04.1984 
B26B 

Przedsiębiorstwo Handlu Artykułami Wyposażenia 
Mieszkań „Domar", Wrocław, Polska (Włodzimierz 
Tarasiewicz). 

Szczypce do cięcia rurek 

Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji szczypiec 
umożliwiającej bezwiórowe cięcie rurek. 

Szczypce, przeznaczone do cięcia rurek z metali 
miękkich, według wzoru charakteryzują się tym, że 
w szczelinach (10) szczęk (1, 2) są obrotowo osadzo
ne ostrza (3), (4), (5), przy czym osie (6, 7, 8) ostrzy 
(3, 4, 5) wyznaczają wierzchołki trójkąta równobocz
nego wpisanego w okrąg współśrodkowy z otworem 
(9) przeznaczonym do umieszczania ciętej rurki. 
Ostrza (3, 4) osadzone są w szczęce (1), natomiast 
OŁ ze (5) w szczęce (2) szczypiec. (2 zastrzeżenia) 
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ralnie na części roboczej, tworzący rowki — frezy, 
odprowadzające odpady z odwiercanego otworu. 

Pręt sześciokątny (2) jest zakończony płytką widio-
wą (1), którą stanowi ostrze wiertła. (2 zastrzeżenia) 

B25C W. 73053 02.08.1984 

Zakłady Kuziennicze i Maszyn Rolniczych, Jawor, 
Polska (Maksymilian Zieliński). 

Oprawka do wybijania klinów 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie kon
strukcji oprawki zapewniającej bezpieczeństwo obsłu
dze, umożliwiającej obsługę jednoosobową. 

Oprawa do wybijania klinów składa się z prowad
nicy wybijaka (1), której położenie ustalone jest w 
obsadzie (2) za pomocą śruby dociskowej (3). Prowad
nica wybijaka (1) zawiera otwór o kształcie równo-
ległoboku i kwadratowy trzon z rowkiem prowadni-
czym dla śruby dociskowej (3). (2 zastrzeżenia) 

B62B W. 72427 27.04.1984 

B28D 
B23B 

W. 71300 27.04.1984 

Andrzej Nagowski, Katowice, Polska (Andrzej Na
go wsk i). 

Eugeniusz Sliwiak, Częstochowa, Polska (Eugeniusz 
Śliwiak). 

Wózek do przemieszczania towarów, 
zwłaszcza beczek 

Wózek służy do przemieszczania towarów zwłaszcza 
beczek w pozycji poziomej. 

Konstrukcja wózka umożliwia zminimalizowanie 
wysiłku człowieka podczas załadunku beczek na wy
sięg wózka. 

Wózek składa się z ramy (1), zakończonej z jednej 
strony wysięgiem (2) w postaci półki a z drugiej rę 
kojeściami (3) oraz kół (4). Wysięg <2) ma od czoła 
dwa równoległe do siebie prostokątne wycięcia (9) 
przy czym koniec wysięgu (2) jest podgięty ku górze. 

Wiertło do betonu 

Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji wiertła 
nie wymagającej przy jej wykonywaniu stosowania 
obróbki frezowania. 

Wiertło do betonu, przeznaczone do wykonywania 
otworów, stanowi pręt (2) sześciokątny, skręcony-)*pi-

Koła (4) wózka połączone są osią (10), która zamo
cowana jest do boków (5) ramy (1) poprzez wahacze 
(11). W środku osi (10) nasadzona jest obrotowo tuleja 
(12), do której przymocowany jest jeden koniec teles
kopu (13), natomiast drugi koniec połączony jest prze
gubem (14) z dolną poprzeczką (6). (2 zastrzeżenia) 
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B62B W. 72428 27.04.1984 

Eugeniusz Sliwiak, Częstochowa, Polska (Eugeniusz 
Sliwiak). 

Wózek do przemieszczania towarów, 
zwłaszcza beczek 

Wózek służy do przemieszczania towarów zwłaszcza 
beczek w pozycji poziomej. 

Konstrukcja wózka umożliwia zminimalizowanie 
wysiłku człowieka podczas załadunku beczek na wy
sięg wózka. 

Wózek składa się z ramy (1), zakończonej z jednej 
strony widłowym wysięgnikiem (2) a z drugiej ręko
jeściami (3) oraz kół (4). Koła (4) wózka połączone są 
osią (9), która zamocowana jest do boków (5) ramy 
(1), poprzez wahacze (10). 

W środku osi (9) nasadzona jest obrotowo tuleja 
(11), do której przymocowany jest jeden koniec teles
kopu (12), natomiast drugi koniec połączony jest prze
gubem (13) z dolną poprzeczką (6). Nad teleskopem 
(12) znajduje się prowadnica (14) z zaczepem (15). 

(3 zastrzeżenia) 

B64D W. 72366 18.04.1984 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świd-
nik", Świdnik. Polska (Czesław Romanowski). 

Fotel pilota statku powietrznego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji fotela umożliwiającej niezależną re

gulację pionową i poziomą dokonywaną nawet w cza
sie lotu. 

Fotel według wzoru użytkowego zestawiony jz nie
rozłącznego szkieletu skorupowego (1) siedziska (2) 
i oparcia (3), prowadnicy pionowej (4) połączonej 
przegubowo z podporą (5) prowadnika (6) osadzonego 
na prowadnicy pionowej (4), który to prowadnik jest 
połączony ze szkieletem skorupowym (1) i blokowany 
dźwignią (7), charakteryzuje się tym, że ma dwie 
prowadnice pionowe (4) połączone jednym końcem z 
podporami (5), natomiast drugim końcem prowadnice 
pionowe (4) oraz podpory (5) są połączone z tulejami 
(10) osadzonymi suwliwie na prowadnicach pozio
mych (8). 

Tuleje (10) są blokowane dźwignią (11). Prowadnice 
poziome (8) są połączone jednym końcem ze stójką 
(12), która jest zaopatrzona w zaczep (13) sprężyny 
(14) oraz, na końcach w amortyzatory drgań (15). Do 
siedziska (2) szkieletu skorupowego (1) są zamocowane 
podudniki (18). które posiadają niezależną regulację 
kątową oraz regulację pionową. (3 zastrzeżenia) 

B65D W. 72398 24.04.198*4 
B65B 

Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa, Książ-
ka-Ruch", Zakłady Graficzne, Ciechanów,, Polska 
(Bogdan Cieśliński). 

Klamra pasa do wiązania pakietów 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie szybkiego 
wiązania pakietów i późniejszego ich rozwiązywania 
za jednym pociągnięciem. 

Klamra składa sę z ramki o bokach (1), (2), (3) i (4) 
oraz przesuwki o bokach (5), (6) i (7). Boki przesuwki 
(5) i (6) zakończane są spiralami (8) i (9), ślizgającymi 
się po bokach (3) i (4) ramki. 

Jeden koniec pasa przymocowany jest trwale do 
tylnego boku (2) ramki, drugi koniec owija pręt (10> 
przesuwki i przechodzi pod prętem (1) ramki. 

(2 zastrzeżenia) 

B66C W. 72386 19.04.1984 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Andrzej 
Łazowski). 

Urządzenie do mocowania naczynia 
na kole wielonaczyniowym 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie prostego 
mocowania naczyń na kole wielonaczyniowym. 

Urządzenie do mocowania naczynia na kole wielo
naczyniowym zawiera obudowę (1), dwa przeciw
stawnie ustawione elementy zatrzaskowe (2) oraz ele
ment sprężysty (3), rozpierający na zewnątrz elementy 
zatrzaskowe (2). Zarówno elementy zatrzaskowe (2), 
jak element sprężysty (3) osadzone są w obudowie (1), 
na wspólnej z nią osi symetrii. (1 zastrzeżenie) 
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B67D W. 72426 27.04.1984 

Katowickie Zakłady Metalowe „Domgos", Ruda 
Śląska, Polska (Zbigniew Bernaś, Aleksander Górski, 
Józef Kalinowski, Damian Christ, Janusz Bodzianow-
ski. Maria Osterwa-Czekaj). 

Lada 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest lada wyko
rzystywana w gastronomii do rozlewania piwa lub 
innych napojów chłodzących. 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie kon
strukcji lady uwzględniającej wymogi ergonomii pra
cy oraz gwarantującej możliwość utrzymania czys
tości. 

Lada charakteryzuje się tym, że jej konstrukcja 
nośna składa się z powtarzalnych elementów (1) i (2) 
stanowiących odcinki rur aluminiowych połączonych 
z sobą za pośrednictwem trzy i czteroramiennych 
łączników rurowych (3) i (4). Do pionowych elemen

tów rurowych (1) przymocowana jest rama wykonana 
z aluminiowych kształtowników (5) i (6). Na konstruk
cji nośnej usytuowany jest blat (7) wyposażony w 
dystrybutor piwa (10), mający kształt wysięgnika z 
odpowiednim wytłoczeniem (11) na jego powierzchni 
górnej, kratkę ociekową (9), zlewozmywak (12) i prze
wody odpływowe (8). Usytuowany pod blatem (7) 
segment środkowy stanowi przesuwny pojemnik (17). 
Ponadto lada wyposażona jest w powtarzalne elemen
ty (22) metalowej obudowy, elementy boczne a od 
spodu w chodnik wykonany z listew drewnianych, w 
którym usytuowane są szyny, po których toczy się 
pojemnik (17). (1 zastrzeżenie) 

Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C30B W. 72208 29.03.1984 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicz
nej Centralnego Urzędu Geologii, Warszawa, Polska 
(Czesław Noga, Andrzej Bakoń, Marcin Wróblewski). 

Urządzenie do segregacji kryształów 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia urządzenia ułatwiającego segregację kryształów, 
zwłaszcza diamentowych. 

Urządzenie do segregacji kryształów składa się ze 
ścian bocznych (1) i dna (2), do których zamontowane 
są źródła (3) światła oraz z matowego przeświecalnego 
blatu (4), zaopatrzonego w otwory na wysegregowane 
kryształy, pod którymi umieszczone są wysuwane po
jemniki (6) na wyselekcjonowane kryształy. Urządze
nie ma zamontowane dodatkowe ruchome górne lub 
boczne oświetlenie (7) o regulowanym natężeniu 
oświetlenia i optyczne urządzenie (8) połączone prze
gubem z boczną ścianą (1). (1 zastrzeżenie) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E01C W. 72367 19.04.1984 

Kombinat Robót Drogowych, Łódź, Polska (Gedeon 
Zinków). 

Przyrząd do znakowania linii 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia prostej i lekkiej konstrukcji przyrządu umożli
wiającego znakowanie linii ' poziomej na pionowych 
płaszczyznach szczególnie krawężników w czasie bu
dowania lub remontu nawierzchni drogowych. 

Przyrząd według wzoru ma podnoszoną i opuszcza
ną listwę (10) i ma do jej dolnej części przymocowany 
pionowy gąbczasty wałek (8) obrotowy z dociśniętym 
do niego poziomym krążkiem (9) obrotowym, oraz ma 
ten wałek połączony wężem (7) ze zbiornikiem (6) na 
farbę, przy czym listwa i zbiornik są przymocowane 
do ramy (1) zaopatrzonej w dwie poziome przeciw
ległe rolki (2) jezdne, do której dodatkowo jest przy
mocowany ruchomy kabłąk (4) z odchodzącym od 
niego drążkiem (5). Drążek ten ma w górnej części 
przymocowany zawór (12) połączony wężem (13) ze 
zbiornikiem (6). (2 zastrzeżenia) 
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E04B W. 72400 24.04.1984 

Spółdzielnia Inwalidów „Powstaniec", Karpicko 
k/Wolsztyna, Polska (Zdzisław Jastrząb). 

Kształtka izolacyjna styropianowa 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest kształtka izo
lacyjna styropianowa o dowolnych wymiarach prze
znaczona do izolacji termicznej w budownictwie miesz
kaniowym i przemysłowym. Kształtka ta jest rodza
jem skrzynki z dnem (1) o grubości 2/3 wysokości 
kształtki i ścianach bocznych, których grubość jest 
równa grubości dna. 

Kształtki te mogą być łączone tak aby tworzyły ele
ment z zamknięta wewnętrzną powietrzną poduszką 
(3). Kształtka ta zapewnia podobne parametry izolacji 
termicznej jak obecnie stosowana izolacja styropia
nowa. (1 zastrzeżenie) 

EG4F 
A47B 

W. 71725 13.01.1984 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Predom", Warsza
wa, Polska (Alicja Mamont). 

Boazeria kuchenna 

Boazeria przeznaczona jest do zabudowy przestrzeni 
między szafkami. Deski boazeryjne (1) ułożone są po
ziomo i tworzą segmenty (2) o szerokościach wiszą
cych szalek kuchennych. 

Do segmentów (2) mocowane są elementy funkcjo
nalne w postaci półki (3), półki kasetonowej z szufla

dami (4), półki na pojemniki do przypraw (5), półki 
(3) z pojemnikami (6), wieszaka na deski do krojenia 
(7), wieszaka na ręcznik (8), wieszaka kołkowego (9). 

(8 zastrzeżeń) 

E05B W. 72390 19.04.1984 

Zakłady Mechaniczne im. Gen. K. Świerczewskiego, 
Elbląg, Polska (Janusz Walędzik). 

Wkładka bębenkowa do zamka zasuwkowego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia takiej konstrukcji wkładki bębenkowej, która 
uniemożliwia otwarcie zamka drzwiowego zasuwko
wego przez osoby niepowołane, dysponujące podobny
mi kluczami. 

Wkładka bębenkowa ma przegrodę (12) osadzoną w 
wycięciu korpusu (1), pomiędzy dowolną parą zasta
wek (4). Przegroda (12) ma wybranie, a bębenek (3) 
ma rowek, które pozwalają na osadzenie jej w wy
cięciu korpusu (1). Przynależny do wkładki klucz (16) 
ma wcięcie umożliwiające obrót bębenka (3) wokół 
jego osi. (4 zastrzeżenia) 

E06B W. 72310 - 10.04.1984 

Polska (Mirosława Mirosława Pytlik, Bydgoszcz, 
Pytlik). 

Zespół łączący 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
trwałości połączenia drzwi harmonijkowych z ich szy
ną nośną oraz zmniejszenia oporów tarcia elementu 
ślizgowego względem szyny nośnej w trakcie zsuwa
nia i rozsuwania tych drzwi. Zespół łączący stanowią, 
jako element ślizgowy, prostopadłościenna kostka (1) 
z dwoma rowkami i osadzonymi w nich obrotowo 
wałkami (3), oraz zamocowana w drzwiach (7) na
krętka (6). (3 zastrzeżenia) 
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E21F 
Et lF 

W. 71363 17.11.1983 

Stanisław Mysłowski, Mysłowice, Polska (Stanisław 
Mysłowski). 

Znak informacyjny 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia budowy znaku informacyjnego w sposób wyraź
ny orientującego o kierunku ewakuacji z wyrobiska 
górniczego. 

Znak stanowi tablica w kształcie prostokąta składa
jąca się z dna (7) i wieka (8) wykonanych z dowol
nego tworzywa. W wieku (8) znajdują się dwa otwo
ry (4), w których umieszczone są pojemniki z gazem 
trytowym radioaktywnie oddziałującym na lumifor 
jakim przez natrysk pokryte są dwa trójkąty wska
zujące kierunek ewakuacji, umieszczone na tablicy. 

(1 zastrzeżenie) 

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

F04D W. 72391 20.04.1984 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska 
(Adolf Łobejko, Bohdan Marzec, Józef Mazur). 

Wentylator promieniowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
bezpieczeństwa wentylatora promieniowego wobec 
metanu i par rozpuszczalnika pod względem iskier 
mechanicznych oraz ułatwia produkcję tego wenty
latora przez dodatkowe zabezpieczenie jego obudowy 
przed awaryjnym iskrzeniem, umożliwiając wykonanie 
podstawowych części wentylatora z tworzywa o 
mniejszej odporności na korozję lecz łatwiej dostęp
nego niż stal wysokostopowa. W tym celu obudowa 
wentylatora ma wkładkę (4) umieszczoną w środko
wym otworze jej tylnej ścianki (3) od strony piasty 
(5) wirnikowego koła (6) oraz ma wykładziny (8, 7) 
umieszczone spoczynkowo na wewnętrznych, po
wierzchniach spiralnej ścianki (2) i przyspiralnej 
części tylnej ścianki (3) tej obudowy od strony ło
patek wirnikowego koła (6). 

Wkładka (4) i wykładziny (7, 8) są wykonane z 
tworzywa nie dającego iskier zapalających metan 
i pary rozpuszczalnika, podczas gdy obudowa i wir
nikowe koło <6) wentylatora są wykonane z tworzy
wa o małej skłonności do iskrzenia zapalającego me
tan i pary rozpuszczalnika. (1 zastrzeżenie) 

F04D W. 72393 20.04.1984 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska 
(Adolf Łobejko, Bohdan Marzec, Józef Mazur). 

Wentylator promieniowy z napędem sprzęgłowym 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
bezpieczeństwa wentylatora promieniowego z napę
dem sprzęgłowym wobec metanu i par rozpuszczalni
ka pod względem iskier mechanicznych, przez zabez
pieczenie jego obudowy, pokryw ułożyskowania 
i sprzęgłowej osłony przed awaryjnym iskrzeniem. 

W tym celu wentylator ma wkładkę (3) pomiędzy 
piastą (4) wirnikowego koła (5) i tylną ścianką (1) 
obudowy (2), połączoną spoczynkowo z tylną ścianką 
(l)â oraz wkładki (9, 10) między wałkiem (11) i po
krywami (6, 7) ułożyskowania (8), połączone spoczyn
kowo z pokrywami (6, 7), a także wykładzinę (14) po
między sprzęgłem (13) i sprzęgłową osłoną (12), po
łączoną spoczynkową z osłoną (12). Wkładki (3, 9,10) 
i wykładzina (14) są wykonane z tworzywa nie da
jącego iskier zapalających metan i pary rozpuszczal
nika, podczas gdy obudowa (2) i wirnikowe koło (5) 
wentylatora są wykonane z korozjoodpornego tworzy
wa o małej skłonności do iskrzenia zapalającego me
tan i pary rozpuszczalnika. (1 zastrzeżenie) 

F16B W. 72350 17.04.1984 

Fabryka Śrub, Żywiec, Polska (Piotr Gawron). 
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Nakrętka do ręcznego mocowania 

Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji nakrętki 
motylkowej zapewniającej łatwe jej uchwycenie i do
kręcenie. 

Nakrętka jest zaopatrzona w skrzydełka (1) zwięk
szające moment obrotowy, które mają powierzchnie 
robocze symetrycznie wklęsłe, a obrys zewnętrzny 
skrzydełek (1) jest zbliżony do prostokąta o krawę
dziach bocznych równoległych do osi gwintowanego 
otworu, przy czym na obwodzie nakrętki, pomiędzy 
skrzydełkami (1), są naddatki (2) materiału, zwięk
szające powierzchnię przylgni (3) nakrętki, 
na warstwy żywic. Między warstwami pancerzy, na 

(1 zastrzeżenie) 

Fig. 1 

F16B W. 72358 19.04.1984 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górni
ctwa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska 
(Franciszek Lipiński, Jan Rosochacki, Andrzej Za
chara). 

Nakrętka łącznikowa dla zestawu krążników 

Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji nakrętki 
nie powodującej ścinania zawleczki, a tym samym za
pewniającej długotrwałą i prawidłową pracę zestawu 
krążników. 

Nakrętka według wzoru ma korpus (1) i dwa czopy 
(2). Czopy (2) mają boczne ścięcia oraz podtoczenia. 
Na czopy (2) nasadzone są podkładki (3). Czopy (2) 
i podkładki (3) są przewiercone, a w otworze osadzo
ne są zawleczki (8). (1 zastrzeżenie) 

Ftq.i 

F16B W. 72403 24.04.1984 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec", 
Mielec, Polska (Jan Trela, Marian Tymaczkowski). 

Zaślepka otworu gwintowanego 

Zaślepka w kształcie garnka ma gwint zewnętrzny 
(1), gwint wewnętrzny (2) i dno (3). 

(1 zastrzeżenie) 

F16B W. 72419 26.04.1984 

Pracownie Sztuk Plastycznych, Poznań, Polska 
(Krzysztof Bartkowiak). 

Węzeł konstrukcyjny 

Celem wzoru jest umożliwienie usytuowania w jed
nej płaszczyźnie powierzchni wieńca z przodem lub 
tyłem szafy. 

Węzeł konstrukcyjny szafy zawiera wieniec (3) za
mocowany do boku (1) szafy za pomocą kołków (4) 
i złącza (5, 6) wałeczkowego. Wieniec (3) osadzony 
jest w wycięciu (2) boku (1) szafy. (1 zastrzeżenie) 

F16C W. 72334 16.04.1984 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Andrzej Dziurski, Eugeniusz Mazanek). 
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Wałeczek do łożysk tocznych i prowadnic 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie kon
strukcji wałeczka zapewniającej wysoką równomier 
ność rozkładu nacisków jednostkowych wzdłuż linii 
s tyku wałeczka z bieżniami łożyska lub prowadnicy, 
a tym samym zwiększanie ich trwałości. 

Wałeczek według wzoru użytkowego ma postać wa l 
ca lub stożka o zaokrąglonych krawędziach i wy
pukłej tworzącej. Wypukłość tworzącej wynosi 1—6 
promili długości wałeczka. (1 zastrzeżenie) 

F16K W. 72883 03.07.1984 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia W. 72786 

Bielska Fabryka Arma tu r „BEFA", Bielsko-Biała, 
Polska (Stanisław J. Szeląg, Leopold Szczypka, J a n 
Kolber). 

Zawieradło zaworowe 

Celem wzoru jest poprawienie jakości i niezawod
ności zaworów. Zawieradło charakteryzuje się tym, 
że ruchomy element zamknięcia wstecznego tworzy 
górne obrzeże tulejki (2), osadzonej w otworze zawie
radła (1). (4 zastrzeżenia) 

F16K W. 73229 10.09.1984 

Stocznia Gdańska im. Lenina, Gdańsk, Polska (Ber
nard Łukaszewski, Włodzimierz Mierzwiński). 

Układ przepust nic 

Celem wzoru użytkowego jest zapewnienie pracy 
zespolonej przepustnic. 

Układ przepustnic, w którym jedna przepustnica ma 
zawieradło napędzane mechanicznie, według wyna
lazku charakteryzuje się tym, że przepustnice (1, 7) 

zamocowane są kolnierzowo w otworach wylotowych 
trójnika (6). Wałek zawieradła (5), napędzany prze
kładnią ślimakową (3), obraca wałek zawieradła (9) 
poprzez cięgno (10) i dźwignie (4, 8). Układ przezna
czony jest do systemów miksowania czynnika. 

(2 zastrzeżenia) 

F16N W. 72521 14.05.1984 

Jerzy Rosiek, Gdańsk, Polska (Jerzy Rosiek). 

Smarowniczka ciśnieniowa kulkowa 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania kons t ruk
cji smarowniczki kulkowej , możliwej do realizacji 
metodami kształ towania wtryskowego, eliminującej 
zabieg montażowego zawalcowywania kołnierza i w 
mniejszym stopniu wrażl iwej na błędy wykonawstwa 
jej o tworu nieprzelotowego i o tworu dolotowego sma
ru, oraz błędy eksploatacji . 

Smarowniczka ciśnieniowa kulkowa według wzoru 
użytkowego charakteryzuje Się tym, że wewnątrz 
gwintowanego czopa (1) korpusu (2) jes t wykonane 
wytoczenie (3) na głębokość (L) mniejszą od długości 
(Li) czopa (1) i o średnicy <d) większej od średnicy 
(di) osiowego otworu (4), w k tó rym jest osadzony 
spoczynkowo, najlepiej w pasowaniu na mocny wcisk, 
pierścień osadczy (5), mający oporowy kołnierz (6) 
z osiowo wykonanym wylotowym o tworem (7) smaru. 
Sprężyna śrubowa (8) wspar ta dolnym końcem na 
oporowym kołnierzu (6) podpiera kulkę (9), spoczywa
jącą w kul is tym gnieździe (10), k tórego promień za
toczenia (Ri) jest nieznacznie większy od promienia 
(R) kulki . Średnica wewnęt rzna W2) pierścienia osad-
czego (5) jest równa średnicy (di) osiowego o tworu (4). 
Średnica (dî) o tworu wylotowego (7) smaru jes t więk
sza od średnicy (d«) otworu dolotowego smaru . 

(1 zastrzeżenie) 

F17C W. 71577 23.12.1983 
B01L 

Dom Handlowy Nauki Sp. z 0.0., Warszawa, Polska 
(Bolesław Dryś, Zbigniew Raczkowski). 

Złącze kr ios ta tu na ciecz kriogeniczną 

Celem wzoru jest opracowanie konstrukcj i złącza 
nie wymagającej użycia kleju. 

Złącze zawiera element (4) oraz pierścień górny 
i dolny (6). Element (4) składa się z wielu wars tw 

\ 
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pancerzy wykonanych z taśmy szklanej nałożonych 
na warstwy żywicy. Między warstwami pancerzy, na 
końcach elementu <4) nałożone są pierścienie wyko
nane z materiałów takich samych jak łączone zbior
niki (1) i (2). (1 zastrzeżenie) 

F21L 
EtlF 

W. 72406 26.04.1984 

Jan Pabiańczyk, Warszawa, Zbigniew Bartosiewicz, 
Warszawa, Edward Niedzielski, Stara Wieś, Polska 
(Jan Pabiańczyk, Zbigniew Bartosiewicz, Edward Nie
dzielski). 

Przenośna lampa sygnalizacyjna 
zwłaszcza do oznakowania przeszkód na drogach 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania lampy 
o znacznie wyższej sprawności i mniejszej energo
chłonności w Dorównaniu z lampami wyposażonymi 
w żarówkę, przystosowany do mocowania na stoso
wanych słupkach ostrzegawczych. 

Lampa składa się z pojemnika (1), w postaci rury, 
wewnątrz którego jest umieszczony zespół baterii (2) 
i znany elektroniczny zespół zasilający (3) oraz z przy
mocowanej do pojemnika (1) podstawy (7) klosza (4), 
osłaniającego wysokonapięciową lampę jarzeniową (5). 
Klosz (4) jest zaopatrzony w drucianą osłonę (17) 
przymocowaną do podstawy (7). Pojemnik (1) jest od 
dołu zamknięty za pomocą korka (8), w którym za
mocowany jest wyłącznik (9) lampy. W celu możli
wości zamocowania lampy w gumowym słupku ostrze
gawczym średnica zewnętrzna rurowego pojemnika 
(1) jest nieco większa od średnicy wewnętrznej otwo
ru słupka. (4 zastrzeżenia) 

F21V W. 72469 26.04.1984 

Warszawskie Zakłady Sprzętu Oświetleniowego 
„POLAM^MEOS", Warszawa, Polska (Jacek Rembel-
ski, Ryszard Woźniak). 

Uchwyt do klosza 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania uchwytu 
o prostej konstrukcji, zapewniającej całkowite odizo
lowanie rurki oprawki żarówki i umieszczonego w 
niej przewodu elektrycznego od elementu ściągają
cego. • 

Uchwyt stanowi wypukły krążek z otworem (1) 
umieszczonym centrycznie. Krążek ma promieniowo 
wykonane wycięcia (2) zakończone otworami (3). Wy
cięcia (2) dzielą krążek na segmenty (4). Boczna po
wierzchnia krążka na całym obwodzie ma wykonany 
rowek (5). Co najmniej dwa przeciwległe segmenty 
(4) mają otwory (6) ze wzmocnieniami (7) do umiesz
czenia ściągającego elementu. 

Uchwyt przeznaczony jest do mocowania klosza 
oprawy oświetleniowej, zwieszakowej, ściąganej ogól
nego użytku. (2 zastrzeżenia) 

fig. 2 

F24F W. 73143 09.03.1984 

Janusz Kaszyński, Gdynia, Stanisław Menegon, 
Gdańsk, Polska (Janusz Kaszyński, Stanisław Mene
gon). 
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Stanowiskowy odciąg wentylacyjny 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia takiej konstrukcji przegubów odciągu, aby były 
one niezawodne w działaniu i łatwe do regulacji. 

Stanowiskowy odciąg wentylacyjny złożony z elas
tycznego przewodu ssawnego wyposażonego w prze
gubową konstrukcję wsporczą charakteryzuje się tym, 
że konstrukcja (1) przegubowa wyposażona jest w 
przeguby (9) złożone ze stożkowego pierścienia (11) 
i sworznia (10) na gwintowanym końcu którego osa
dzona jest sprężyna (12) oraz nakrętka (13) regulacyj
na przy czym końce drążków (3) łączących przytwier
dzone są bezpośrednio do pierścieni (11). 

(1 zastrzeżenie) 

F26B W. 72247 04.04.1984 

Zakład Doskonalenia Zawodowego, Warszawa, Pol
ska (Jan Brojetk, Jacek Różydki, Kazimierz Dobra-
kowski). 

Suszarnia polowa 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania suszarni 
polowej pełniącej funkcją szatni w godzinach pracy, 
a przeznaczonej do suszenia przede wszystkim ubrań 
i obuwia roboczego w okresach przerw w pracy. 

Suszarnię stanowi komora (1) mająca kształt prosto
padłościanu, wyposażona w uchwyty (2) i belki noś
ne (3), umożliwiające jej przenoszenie i ustawianie 
w miejscu użytkowania. W pionowych ścianach ko
mory suszarni są usytuowane drzwi wejściowe oraz 
trzy otwory. Jeden z tych otworów (5), osłonięty 
siatką, służy do doprowadzenia powietrza atmosfe
rycznego do nagrzewnicy (8), a pozostałe otwory (8) 
i (7), osłonięte uchylnymi żaluzjami, odprowadzają 
pary z suszonych elementów. Suszarnia jest ponadto 
wyposażona w nagrzewnicę (8) powietrza z wentyla
torem, przewód rurowy z otworami, rozprowadzający 
ogrzane powietrze i regulator (10) temperatury. 

We wnętrzu komory (1) są zamocowane półki (11) 
i pręty (12) do układania i zawieszania suszonych 
elementów. (1 zastrzeżenie) 

Dział G 
FIZYKA 

G01B W. 71540 19.12.1983 

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielon
ka k. Warszawy, Polska (Andrzej Grula, Sławoj Pusz-
karski). 

Sferyczna poziomnica podświetlana 

Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji sferycz
nej poziomnicy z podświetleniem. 

Poziomnica charakteryzuje się tym, że do dna do
tychczas stosowanej ampułki (1), wykonanej ze szkła 
w kształcie Zamkniętego cylindra, przyklejony ma 
pierścieniowy, szklany pojemnik (2) wypełniony pro
mieniotwórczym trytem. Zewnętrzna powierzchnia 
dna ampułki (1) poziomnicy wraz z pojemnikiem (2) 
źródła światła pokryta jest warstwą polietylenu. 

(2 zastrzeżenia) 

G01B W. 72343 16.04.1934 

Raciborska Fabryka Kotłów „RAFAKO", Racibórz. 
Polska (Marian Bialik, Gerard Kwaśnica). 

* 
Suwmiarka do pomiaru podziałki rozstawu rur 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie kon
strukcji suwmiarki zapewniającej dużą dokładność 
pomiaru, umożliwiającej pomiar bezpośredni w do
wolnym miejscu ekranu kotła. 

Suwmiarka składa się z prowadnicy (1) ze skalą 
i suwaka (2) z noniuszem, które mają, z jednej stro
ny macki pryztmowe (3) i (4) — do pomiaru podziałki 

(T) rozstawu rur ekranu (8) kotła większej, a z dru
giej strony macki proste (5), (6) do pomiaru podziałki 
(T) rozstawu rur ekranu (8) kotła mniejszej. 

(1 zastrzeżenie) 

G01C W. 72405 26.04.1984 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Gen. A. Zawadzkie
go, Opole, Polska (Wojciech Anigacz, Marian Party-
ka, Stanisław Tomaszewski). 

Przystawka do geodezyjnej laty pomiarowej 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk
cji przystawki, ułatwiającej stosowanie geodezyjnej 
łaty pomiarowej. 

Przystawka charakteryzuje się tym, że ma prosto
padle do powierzchni' podstawy umieszczony wspor
nik (3), mający zaostrzony obustronnie bolec (6). 

(1 zastrzeżenie) 
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G01N W. 72210 29.03.1984 

Zespół Szkół Chemicznych im. A. Zawadzkiego, 
Łódź, Polska (Beata Krafft-Gepert). 

Urządzenie do badania korozji 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia jednolitego urządzenia przenośnego, umożliwia
jącego wykonywanie wielu podstawowych badań ko
rozyjnych. 

Urządzenie według wzoru ma obudowę (1) mieszczą
cą elementy elektrycznego układu połączeń, mieszadło, 
grzałkę i pompę powietrzną, oraz grzejną komorę (5) 
termostatowaną do częściowego zagłębiania w niej 
pomiarowych naczyń (3, 4). Między naczyniami (3, 4) 
do obudowy (1) przymocowany jest pionowy statyw 
(2) z umieszczonym ruchomym ramieniem (6) pozio
mym wyposażonym w szeregowo zamocowane wtyko
we gniazda (7, 8, 9, 10, 11), przy czym do czołowej 
ściany (12) obudowy (1) jest zamocowany woltomierz 
(26) czterozakresowy oraz pokrętła i przyciski steru
jące elektrycznym układem połączeń w tej obudowie. 
Z wnętrza obudowy (1) jest wyprowadzony na ze
wnątrz napowietrznik (29). (2 zastrzeżenia) 

G01N W. 72307 10.04.1984 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Piotr Tar
kowski, Adam Waga, Wiesław Wiechecki). 

Urządzenie do badania wytrzymałości zmęczeniowej 
na naprężenia kontaktowe powierzchni stożkowych, 

zwłaszcza rozpylaczy silników 
z zapłonem samoczynnym 

Celem wzoru jest wydłużenie czasu eksploatacji 
urządzenia i wyciszenie pracy. 

Urządzenie składa się ze stożkowo zakończonej igli
cy walcowej opierającej się stożkowym zakończeniem 

o stożkowe nieruchome gniazdo badanej próbki i pro
wadzone w górnej części w otworze cylindrycznym, 
której napęd realizowany jest z krzywki poprzez 
dźwignię jednoramienną. Nacisk dźwigni (6) na iglicę 
(1) realizowany jest poprzez kulkę (7), osadzoną w 
otworze obudowy (9), opierającą się o korpus (4), przy 
czym kulka z drugiej strony opiera się o tulejkę (8) 
osadzoną na trzpieniu iglicy (1), której zewnętrzna 
średnica jest nieco mniejsza od średnicy iglicy (1). 
Pomiędzy korpusem (4) i tulejką (8) umieszczona jest 
sprężyna naciskowa (10), opierająca się o korpus (4). 

(1 zastrzeżenie) 

GOIR W. 72302 10.04.1984 

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze, Sp.z.o.o., Warsza
wa, Polska (Czesław Anwajler, Józef Młot, Tadeusz 
Bukowy, Jan Nowak, Antoni Bełezina, Daniela Dzi
kowska Tadeusz Kuca). 

Próbnik akumulatorów samochodowych 

Celem wzoru jest opracowanie lekkiej, funkcjonal
nej konstrukcji próbnika, bezpiecznej i szybkiej w 
użyciu. 

Próbnik o kształcie pistoletu ma dielektryczny kor
pus (1), w którym są osadzane dwa pomiarowe gro
ty (2). Każdy z pomiarowych grotów (2) jest osadzo
ny przesuwnie, poosiowo w przynależnej mu cylin
drycznej wnęce (12) wewnątrz dielektrycznego korpu
su (1). 

Na każdym z pomiarowych grotów (2), między koł
nierzem (14) danego grotu (2) a czołową powierzchnią 
(15) korpusu (1) jest osadzona rozprężnie sprężyna 
(16). Wnęka (12) jest zakończona metalową tuleją (17) 
stanowiącą gniazdo złącza, którego wtyk stanowi roz
cięta, rozprężna końcówka (18) pomiarowego grotu (2). 

Wskaźnik próbnika jest utworzony z jednego sze
regu elektroluminescencyjnych diod wpuszczonych we 
wskaźnikową ścianę komory, poprzez którą rękojeść 
jest połączona z dolną osłoną (6) rezystorów obciąże
nia, połączoną sztywno poprzez dielektryczny korpus 
(1) i tylną kostkę (5) z górną osłoną (7) rezystorów 
(3 i 4) obciążenia. Wymienione rezystory (3 i 4) są 
mechanicznie, sztywno zamocowane do dielektryczne
go korpusu (1) i tylnej kostki (5). (1 zastrzeżenie) 
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Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

HOIR W. 71382 11.11.1983 

Zakłady Kineskopowe „Unitra-Polkolor", Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Przetworników Obrazu, War
szawa, Polska (Andrzej Generowicz, Wiktor Krakow
ski, Andrzej Zołotucho). 

Rozgałęźnik sygnałów telewizyjnych 

Przedmiotem wzoru jest obudowa rozgałęźnika syg
nałów telewizyjnych stosowanego na stanowiskach ba
dawczych w ramach trwałości kineskopów. 

Obudowa składa się z dwóch części dolnej (1) i gór
nej (2). Na części górnej (2) umieszczone są gniazda 
wejściowe (3) i wyjściowe (4). Obie części są połą
czone wkrętami (5). Wewnątrz obudowy znajduje się 
płytka drukowana (7) z elementami układu elektrycz
nego. (1 zastrzeżenie) 

H03H W. 72253 05.04.1984 

Zakład Materiałów Magnetycznych „POLFER", War
szawa, Polska (Wiesław Dąbrowski, Witold Marko
wicz, Stefan Pawłowski, Marek Płazak, Edmund Ku
łakowski, Edward Słomczyński). 

Miniaturowy obwód rezonansowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
dobroci miniaturowego obwodu rezonansowego stoso
wanego zwłaszcza w filtrach pośredniej częstotliwości 
odbiorników radiowych. 

Obwód magnetyczny elementu indukcyjnego obwo
du rezonansowego składa się z ferrytowego walco
wego rdzenia strojącego (1) i z ferrytowego . wanno
wego rdzenia ekranującego (2). Element pojemnościo
wy obwodu rezonansowego stanowi kondensator po
listyrenowy (4) w kształcie walca z końcówkami osio
wymi, umieszczony w narożu osłony ekranującej (5) 
w pozycji pionowej. (1 zastrzeżenie) 
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Int . Cl.3 

2 

C07C 
H02B 
C21D 
C05F 
G01R 
G07R 
CÔ9K 
C U D 
G01B 
H01H 
G 01F 
D06M 
HOIH 
C03C 
D01F 
D01F 
G01N 
E21C 
C02F 
C03C 
G01T 
A61M 
C08F 
G01K 
C02F 
C U D 
G01R 
H04R 
C07C 
G05B 
C09D 
B27K 
G01F 
G01R 
H03K 
C23F 
H01L 
C08L 
G05F 
E05F 
F16H 
C07H 
C12P 
G01R 
E04D 
C11B 
E01D 
G01C 
G U C 

Strona 

3 

13 
49 ? 

25 
12 
40 
41 
23 
24 
37 
47 
38 
28 
47 
11 
26 
26 
39 
29 
10 
i i 
42 

4 
20 
39 
10 
24 
41 
50 
13 
43 
22 

8 
38 
42 
50 
26 
47 
21 
44 
29 
33 
20 
24 
42 
29 
24 
28 
37 
46 

f 

Nr zgłoszenia 

1 

240063 
240412 
242271 
242345 
242358 
242555 
242747 
242814 
242815 
242842 
242849 
242850 
242875 
242880 
242882 
242887 
242889 
242897 
242902 
242916 
242917 
242955 
243036 
243057 
243058 
243065 
243066 
243067 
243070 
243071 
243072 
243073 
243074 
243077 
243078 
243080 
243086 

, 243088 
243102 
243103 
243105 
243106 
243108 
243111 
243112 
243113 
243114 
243115 
243116 

Int. Cl.3 

2 

B60S 
C07D 
B23K 
G06F 
H02H 
D06F 
C07D 
G06F 
G06F 
B65G 
G07B 
A63J 
F28D 
F16L 
F27D 
F16K 
B03B 
B24B 
F02P 
F16K 
G05D 
F16B 
B28B 
B24D 
F16K 
E21D 
E21D 
F16G 
G06F 
G01N 
B01D 
C23F 
C23G 
G01N 
B65D 
D01H 
G03D 
G01N 
C07C 
C09K 
C07C 
C09K 
F25D 
B23K 
H05B 
G01K 
C22B 
G01R 
E21C 

Strona 

3 

9 
17 
6 

45 
49 
27 
17 
45 
45 

9 
46 

4 
37 
35 
36 
34 

5 
7 

32 
34 
44 
32 

8 
7 

35 
30 
31 
33 
45 
39 

5 
26 
26 
39 

9 
26 
43 
39 
13 
22 
13 
23 
36 

7 
50 
38 
25 
4« 
29 

V 



Nr 3 (291) 1985 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 71 

1 

246801 T 
246802 T 
246809 T 
246813 T 
246822 T 
246825 T 
246841 T 
246842 T 
246847 T 
246848 T 
248855 T 
246860 T 
246866 T 
246867 T 
246890 T 
246891 T 
246900 T 
246911 T 
246918 T 
246921 T 
246930 T 
246935 T 
246951 T 
246955 T 
246971 T 
246987 T 
246997 T 
247686 
247746 
247855 
247952 
248000 
248002 
248097 
248123 
247332 
248362 
248418 
249036 
249087 
249099 
249107 
249126 
249223 
249346 

2 

B24B 
C12N 
C02F 
C11B 
C07C 
A23K 
H02H 
H02H 
E04C 
A61D 
C04B 
A61L 
G01R 
H01L 
B21C 
C09B 
A23L 
C08F 
C04B 
C22C 
B29D 
B30B 
A01M 
B24B 
C07C 
E21D 
G03C 
F16D 
C07D 
A47B 
E21D 
D01H 
D01H 
F16K 
F16H 
B65G 
E21C 
H01L 
B21D 
H01H 
F04F 
C02F 
B22F 
G08B 
E21C 

3 

7 
24 
11 
24 
16 

3 
49 
50 
28 

3 
12 
4 

42 
48 

5 
22 

3 
20 
12 
25 

8 
8 
1 
7 

16 
31 
43 
32 
19 
3 

31 
27 
27 
35 
34 
10 
30 . 
48 

6 
47 
32 
11 

6 
46 
30 

1 

243225 
243226 
243235 
243237 
243238 
243239 
243633 T 
243879 
243905 
244039 
244043 T 
244215 
244461 
244565 
244609 
245370 
245697 T 
245826 T 
245835 
245838 
245841 
245842 
245843 
245844 
245845 
245969 
246022 
246043 
246098 
246163 
246204 
246225 
246323 
246470 T 
246506 T 
246520 T 
246702 T 
246703 T 
246704 T 
246705 T 
246729 T 
246731 T 
246747 T 
246762 T 
246794 T 
246798 T 

2 

C21C 
F16F 
G05D 
H01M 
B27C 

, G01N 
B60S 
C07D 
C07D 
A01N 
C04B 
C07D 
C07D 
C07D 
C04B 
C07F 
C04B 
E04B 
C04B 
A01N 
C07C 
C07C 
C07C 
C07C 
C07C 
A61K 
A01N 
C07D 
C08G 
C10M 
C04B 
AÛ1N 
C10L 
G01J 
D04H 
C08J 
C07C 
C09B 
C09B 
C07C 
G06P 
F24J 
G01V 

, B21D 
C07C 
F16F 

3 

25 
33 
44 
48 

8 
40 

9 
17 
18 

1 
11 
18 
18 
19 
12 
20 
12 
28 
12 
2 

13 
14 
14 
15 
15 

4 
2 

19 
21 
23 
12 
2 

23 
38 
27 
21 
16 
21 
22 
16 
45 
36 
43 

6 
16 
33 



Wykaz numerowy 
zgłoszonych wzorów użytkowych opublikowanych w BUP Nr 3/85 

! 
! 

I 

' 

' 

Nr zgłoszenia 

72390 
72391 
72393 
72394 
72395 
72398 
72400 
72401 
72402 
72403 
72405 
72406 
72409 
72410 
72412 
72414 
72415 
72418 
72419 
72120 
72423 
72425 
72426 
72427 
72428 
72521 
72884 
72885 
73053 
73143 
73229 
73239 
73263 

Int. Cl.3 -

E05B 
F04D 
F04D 
B01F 
B23F 
B65D 
E04B 
A63H 
B25B 
F16B 
G01C 
F21L 
F21V 
A47C 
A47K 
A47B 
A63H 
A47B 
F16B 
B01F 
A01B 
B083 
B67D 
B62B 
B62B 
F16N 
A01C 
F16K 
B25C 
F24F 
F16K 
A01D 
A01B 

Strona 

62 
63 
63 
56 
57 
60 
62 
55 
58 
64 
67 
66 
66 
54 
54 
53 
55 
53 
64 
56 
51 
57 
60 
59 
60 
65 
51 
65 
59 
66 
65 
51 
51 

Nr zgłoszenia 

71300 
71302 
71363 
71540 
71577 
71612 
71725 
71769 
71847 
72182 
72208 
72210 
72247 
72253 
72259 
72302 
72307 
72310 
72334 
72342 
72343 
72346 
72350 
72352 
72358 
72359 
72366 
72367 
72368 
72383 
72384 
72385 
72386 
72388 

Int. Cl.3 

B28D 
HOIR 
E21F 
G01B 
F17C 
A01K 
E04F 
A01K 
A01K 
B23K 
C30B 
G01N 
F26B 
H03H 
B01J 
G01R 
G01N 
E06B 
F16C 
BO U 
G01B 
B25B 
F16B 
A01K 
F16B 
A61H 
B64D 
E01C 
B23C 
A47C 
A47C 
A47C 
B66C 
B'24B 

Strona 

59 
69 
63 
67 
65 
52 
62 
52 
52 
57 
61 
68 
67 
69 
56 
68 
68 
62 
64 
56 
67 
58 
63 
53 
64 
54 
60 
61 
57 
53 
54 
54 
60 
58 
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