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Urząd Patentowy P R L - na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalaz
czości (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 ukła
dzie klasowym według symboli Int. Cl3 i zgodnie z § 26 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego PRL 
z dnia 21.XII.1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1973 r. nr 1, poz. 4) za
wierają następujące dane: 
- oznaczenie klasy i podklasy według symboli III edycji międzynarodowej klasyfikacji patentowej, t j . 

Int. Cl3 . 
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie 

wystawy - jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo, 
- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego, 
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego, 
- imię i nazwisko wynalazcy (wynalazców), 
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurą rysunku najlepiej obrazują wynalazek lub 

wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń. 

Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl3 podaje się wykaz zgłoszeń opubliko
wanych w danym numerze w układzie numerowym. 

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone literą T za nu
merem zgłoszenia. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wniosek o udzielenie patentu (art. 28 
ust. 3 U.O.W.), Urząd Patentowy ogłasza o wniosku w „Wiadomościach Urzędu Patentowego". 

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego osoby trzecie mogą: 
1) zapoznać się ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami patentowymi lub 

ochronnymi i rysunkami oraz sporządzić z nich odpisy; 
2) w terminie sześciu miesięcy - nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co do istnienia przeszkód 

uniemożliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego). 
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi na

leży 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 Urzę
dzie 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 PRL podaje do wiadomości konta w NBP: 

1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z rejestracją i ochroną 
wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych; 
opłaty za skargi i odwołania. 

2. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Informacji Patentowej - NBP V O/M w War
szawie, konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 77 rozdz. 7811 

§ 43 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw 
§ 44 - wpłaty za usługi poligraficzne i mikrofilmowe. 

3. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie konto: 1052-2583-139-32 - wpłaty za 
powołanie biegłego. 

Warunki prenumeraty są podane na III 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 12.03.1985 r. Nr 6 (294) 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 

A01B P. 247614 T 08.05.1984 

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, 
Polska (Jerzy Lisiecki). 

Lemiesz odlewany 

Wynalazek dotyczy lemiesza odlewanego o specjal
nym kształcie geometrycznym i użebrowaniu zapew
niającym dużą wytrzymałość mechaniczną, stosowa
nego do narządzi uprawowych. 

Lemiesz na całej długości dzioba płyty roboczej (1) 
posiada odpowiednio ukształtowane żebro czołowe (3) 
oraz żebro centralne (4) usytuowane równolegle do 
krawędzi górnej płyty roboczej (1), przy czym do że
bra centralnego (4) doprowadzone są żebra pomocni
cze (5). Żebra pomocnicze (5) wychodzące z żebra 
centralnego (4) zanikają w kierunku krawędzi ostrza 
płyty roboczej (1). Kształt dzioba płyty roboczej (1) 
jest wydłużony zapewniając dłuższą jego wytrzyma
łość. (3 zastrzeżenia) 

A01C 
A01G 

P. 247527 T 04.05.1984 

Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa, Polska 
(Kazimierz Goć, Leszek Kruczek, Artur Niemcewicz). 

Podajnik do sadzonek z osłoniętym 
systemem korzeniowym 

Przedmiotem wynalazku jest podajnik do sadzonek, 
zwłaszcza gatunków drzewiastych z osłoniętym syste
mem korzeniowym. 

Elementy chwytne (3) podajnika do sadzonek, roz-
mieszczone na obwodzie kołowym podajnika, są mon
towane obrotowo. Sadzonki z bryłką ziemi umiesz
czone w elementach chwytnych (3) zachowują stale 
pozycję pionową w czasie przemieszczania ich do gleby. 

(1 zastrzeżenie) 

A01C 
A01G 

P.247528 T 04.05.1984 

Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa, Polska 
(Kazimierz Goć, Andrzej Karolak, Leszek Kruczek, 
Artur Niemewicz). 

Płużek do sadzarki 

sadzarki Przedmiotem wynalazku jest płużek do 
mechanicznej, zwłaszcza do sadzarki leśnej. 

Płużek talerzowo-skrzynkowy, zwłaszcza do sadzarki 
leśnej ma talerz (4) usytuowany powyżej dolnej części 
płużka skrzynkowego (1). Połączenie talerza (4) 
i płużka skrzynkowego (1) jest nożycowe. Dla zwięk
szenia oporów w glebie, talerz (4) ma napawane 
pręty (3). (1 zastrzeżenie) 
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A01C P. 247605 T 08.05.1984 
A01G 

Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych, Zielona 
Góra, Polska (Kazimierz Walachowski). 

Siewnik ciągnikowy 

Przedmiotem wynalazku jest opracowanie nowej 
konstrukcji siewnika ciągnikowego do obsiewu po
wierzchni leśnych, zwłaszcza pogorzelisk, który dzięki 
swej konstrukcji umożliwia pokonywanie przeszkód 
w postaci pniaków, korzeni, gałęzi itp. 

Siewnik według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że na ramie nośnej (1) zawieszone są niezależnie dwie 
sekcje wysiewne z możliwością zmiany położenia 
w miejscu (3) ramion (4), na których usytuowany jest 
zbiornik na nasiona (5) z wałem wysiewnym (6), po
siadającym zagłębienie na obwodzie o większym roz
stawie w miejscu (7) i o zagęszczonym rozstawie 
w części środkowej (8). 

Za zbiornikiem (5) i wałem wysiewnym (6) znaj
dują się spulchniacze (11) zamocowane niezależnie, 
które spulchniają glebę i mieszają z wysianymi na
sionami a następnie są przewałowane wałem (12), 
który przenosi napęd na wał wysiewny (6) za pomocą 
przekładni zębatych i łańcucha drabinkowego (9). 

(3 zastrzeżenia) 

A01C P. 247613 T 08.05.1984 

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, 
Polska (Jan Łącki, Henryk Maciaszek, Stanisław Tam-
borski, Janusz Stopik). 

Urządzenie ciągnikowe do rzędowego wysiewu 
nasion roślin uprawnych 

Urządzenie ciągnikowe do rzędowego wysiewu na
sion roślin uprawnych przeznaczone jest do siewu 
nasion na poletkach doświadczalnych i w hodowli 
nowych odmian roślin. 

Urządzenie wyposażone jest w ramę nośną wspartą 
na dwóch kołach jezdnych, na której zamocowany jest 
talerzowy aparat dozujący z napędem przekazywa
nym od koła jezdnego, rozdzielacz nasion z napędem 
wirnika i redlice z nasiennymi.przewodami teleskopo
wymi i wyróżnia się tym, że wirnik (7) rozdzielacza 
napędzany alternatywnie silnikiem elektrycznym (8) 
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lub silnikiem hydraulicznym (10) posiada obroty re
gulowane w takim zakresie, aby ich wielkość była 
dostosowana do rodzaju wysiewanych nasion. Po
nadto urządzenie ma mechaniczny układ napędu wir
nika (7) rozdzielacza współpracujący za pośrednictwem 
wału przegubowo-teleskopowego z WOM ciągnika, 
przy czym obroty wirnika (7) rozdzielacza regulowane 
są poprzez zmianę obrotów WOM ciągnika. 

(2 zastrzeżenia) 

A01D P. 243639 02.09.1983 

/Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfika
cji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Zbigniew Cieśla). 

Zespół tnący maszyny rolniczej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji no
życowego, rotacyjnego, palcowego zespołu tnącego ma
szyny rolniczej przeznaczonej do zbioru zbóż, zielonek 
i roślin technicznych u których występuje przecinanie 
źdźbeł roślin, a w szczególności kosiarki, żniwiarki, 
kombajnu zbożowego i sieczkarni polowej. 

Zespół składa się z dowolnej liczby wirujących 
tarcze (1 i 2) z osadzonymi na obwodzie nożami (3) 
oraz z palców (8) przymocowanych do nieruchomych 
elementów zespołu. W każdych dwóch sąsiednich tar
czach (1 i 2), noże (3) na jednej tarczy (2) są umiesz
czone powyżej linii cięcia, a przeciwtnące palce (8) 
są przytwierdzone do dolnej płyty nośnej (5), nato
miast na drugiej tarczy (1) noże (3) są umieszczone 
poniżej linii cięcia, a przeciwtnące palce (8) są przy
twierdzone do nieruchomej osłony górnej. Odległość 
pomiędzy osiami wirujących tarcz ( l i 2) jest nieco 
mniejsza niż suma promieni tarcz (1 i 2) wraz z za
mocowanymi na nich nożami (3). Ponadto linia cięcia 
jest nachylona pod nieznacznym kątem do podłoża 
w kierunku przemieszczania się maszyny. Sąsiednie 
tarcz (1 i 2) z osadzonymi na obwodzie nożami (3) 
co zapewnia bezpalcowe, nożycowe cięcie w obszarze 
pomiędzy tarczami (1 i 2). (4 zastrzeżenia) 

A01D P. 247616 T 08.05.1984 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfika
cji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Kazimierz Bloch). 

Zespół do koszenia i przetrząsania 

Przedmiotem wynalazku jest zespół do koszenia 
i przetrząsania przystosowany do mocowania na stan
dardowym układzie zawieszenia ciągnika. 
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Zespół bywa stosowany zwłaszcza do koszenia 
i przetrząsania traw. Zespół zbudowany jest z rota
cyjnej dwubębnowej kosiarki (1) i wirnikowego prze-
trząsacza (2). Do tarczy (3) przytwierdzone jest koło 
pasowe (4) napędzające wirnik przetrząsacza (6) pas
kiem klinowym (7). Koło pasowe (4) zamocowane jest 
współosiowo z kołem pasowym (8), napędzającym 
rotacyjny zespół tnący (9). (1 zastrzeżenie) 

A01N P. 243554 29.08.1983 

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Oddział 
w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska (Kazimierz Wiśniew
ski, Henryk Sadowski). 

Środek do kondycjonowania nasion 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka do kondycjonowania nasion, zwłaszcza do po
prawy energii kiełkowania nasion buraków cukro
wych, pastewnych i ćwikłowych. 

Środek według wynalazku zawiera: azotan amono
wy, fosforan sodowy jednozasadowy, chlorek potasu, 
siarczan magnezowy, węglan wapniowy, siarczan że
lazawy, siarczan manganawy, siarczan cynkowy, czte-
roboran sodu, siarczan miedziowy, molibdenian amo
nowy, azotan kobaltawy, chromian potasu i siarczan 
niklawy, przy czym zawartość procentowa składników 
środka wynosi odpowiednio: azot 1-10%, fosfor 
2 -15%, potas 5-20%, magnez 1-10%, wapń 5-15%, 
sód 5-10%, siarka 10-15%, chlor 6-17%, żelazo 
2 -10%, mangan 1-10%, cynk 0,1-5%, bor 0,1-5%, 
miedź 0,1-4%, molibden 0,1-2%, kobalt 0,01-1%, 
chrom 0 - 1 % , nikiel 0 - 1 % . (4 zastrzeżenia) 

A01N 
C07D 

Pierwszeństwo: 
30.09.1982 
02.02.1983 

P. 243951 29.09.1983 

Wlk. Brytania (nr 27978/82) 
Wlk. Brytania (nr 02888/83) 

Pfizer Corporation, Colon, Panama (Geoffrey E. 
Gymer, Kenneth Richardson). 

Środek grzybobójczy i sposób wytwarzania 
nowych pochodnych triazolu 

Przedmiotem wynalazku jest środek grzybobójczy do 
stosowania w rolnictwie oraz sposób wytwarzania 
nowych pochodnych triazolu, stanowiących czynną 
substancję tego środka. 

Środek według wynalazku obok znanego, dopusz
czalnego w rolnictwie, nośnika lub rozcieńczalnika 
zawiera co najmniej jedną nową pochodną triazolu 
o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza rodnik fe-
nylowy, ewentualnie mający 1, 2 lub 3 jednakowe lub 
różne podstawniki, takie jak: atom fluoru, chloru, 
bromu albo jodu, grupa trójfluorometylowa, grupa 
(Cj-C4) alkilowa i grupa (Ci-C4) alkoksylowa, lub 
też R oznacza grupę 5-chloropirydylową-2, a R1 i R2 

są jednakowe lub różne i oznaczają atomy wodoru 
lub rodniki metylowe, albo też dopuszczalną w rol
nictwie sól związku o wzorze 1. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych triazolu 
o wzorze 1, w którym R, R1 i R2 mają wyżej podane 
znaczenie, polega na kontrolowanej hydrolizie związku 
o wzorze 2, w którym R, R1 i R2 mają wyżej podane 
znaczenie. 

Otrzymane związki mogą być także stosowane do 
zwalczania zakażeń grzybami u ludzi. (6 zastrzeżeń) 

A01N 
C07C 

P.246715 16.03.1984 

Pierwszeństwo: 19.03.1983 - RFN (nr P 3309987.1) 

Bayer AG, Leverkusen, Republika Federalna Nie
miec. 

Środek szkodnikobójczy oraz sposób wytwarzania 
nowych podstawionych l-fenylo-3-benzoilo-

-(tio)-moczników 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka szkodnikobójczego wykazującego zwłaszcza do
bre działanie owadobójcze i roztoczobójcze. 

Środek według wynalazku zawierający substancję 
czynną, znane nośniki i/lub związki powierzchniowo 
czynne, charakteryzuje się tym, że jako substancję 
czynną zawiera podstawione l-fenylo-3-benzoilo-(tio)-
-moczniki o wzorze 1, w którym X oznacza atom 
tlenu lub siarki, zwłaszcza tlenu, R1 oznacza atom wo
doru, atom chlorowca, grupę nitrową, rodnik alkilowy 
lub grupę alkilotio, R2, R4 i R6 oznaczają atomy wo
doru lub chlorowca i w tym zakresie znaczeń mają 
takie same lub różne znaczenia, R» oznacza atom wo
doru, atom chlorowca, lub grupę nitrową, R8 i R7 

oznaczają atomy wodoru, atomy chlorowca lub rod
niki alkilowe i w tym zakresie znaczeń mają takie 
same lub różne znaczenia, R8 i R9 oznaczają atomy 
wodoru lub chlorowca, w tym zakresie znaczeń mają 
takie same lub różne znaczenia i R10 oznacza grupę 
chlorowcoalkilotio lub chlorowcoalkoksylową. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pod
stawione aniliny o wzorze 2, w którym R*-R10 mają 
wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji z izo-
-(tio)-cyjanianami benzoilów o wzorze 3, w którym 
X i R 1 - R 5 mają wyżej podane znaczenie, ewentual
nie w środowisku rozcieńczalnika, lub podstawione 
izo-(tio)-cyjaniany fenylu o wzorze 4, w którym X 
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i R 6 -R 1 0 mają wyżej podane znaczenie, poddaje się 
reakcji z amidami kwasów benzoesowych o wzorze 5, 
w którym R 1 - R 5 mają wyżej podane znaczenie, ewen
tualnie wobec katalizatora i ewentualnie w środowis
ku rozcieńczalnika. (5 zastrzeżeń') 

A01N 
C07D 

P.247096 06.04.1984 

Pierwszeństwo: 08.04.1983 - Szwajcaria (nr 1899/83) 

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Środek do zwalczania lub zapobiegania 
porażeniu przez mikroorganizmy 

i sposób wytwarzania nowych pochodnych 
N-(2-nitrofenylo)-4-aminopirymidyny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka nadającego się do zwalczania mikroorganizmów 
fitopatogennych, zwłaszcza do zwalczania grzybów 
uszkadzających rośliny lub do prewencyjnej ochrony 
przed porażeniem roślin. 

Środek według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że zawiera jako substancję czynną co najmniej jedną 
nową pochodną N-(2-nitrofenylo)-4-aminopirymidyny 
o ogólnym wzorze 1, w którym Rx oznacza grupę ni
trową lub grupę trójfluorometylową, R2 oznacza grupę 
nitrową lub grupę trójfluorometylową, R3 oznacza 
atom wodoru lub chlorowca, R4 oznacza atom wodoru 
lub grupę -C(0)R 7 , przy czym R7 stanowi rodnik 
alkilowy ewentualnie podstawiony atomem chlorowca, 
grupą alkoksylową o 1-3 atomach węgla lub grupą 
alkilotio o 1-3 atomach węgla, R5 i R6 niezależnie 
od siebie oznaczają atom chlorowca, grupę alkoksylo
wą o 1-6 atomach węgla, podstawiony atomem chlo
rowca lub grupą alkoksylową o 1-3 atomach węgla 
rodnik alkilowy o 1-6 atomach węgla, podstawioną 
atomem chlorowca lub grupą alkoksylową o 1-3 ato
mach węgla grupę alkoksylową, o 1-6 atomach wę
gla, grupę alkilotio o 1-6 atomach węgla, podsta
wioną atomem chlorowca lub grupą alkoksylową 
o 1-3 atomach węgla grupę alkilotio o 1-6 atomach 
węgla, grupę cykloalkoksylową o 3 - 6 atomach węgla, 
grupę cykloalkilotio o 3 - 6 atomach węgla, grupę al-
kenyloksylową o 3 - 6 atomach węgla, grupę alkeny-
lotio o 3 - 6 atomach węgla, grupę alkinyloksylową 
o 3 - 6 atomach węgla, grupę alkilosulfoksylową o 1-6 
atomach węgla, grupę alkilosulfonylową o 1-6 ato
mach węgla, grupę alkilosulfonyloksylową o 1-6 ato
mach węgla, grupę alkenylosulfoksylową o 3 - 6 ato
mach węgla, grupę alkenylosulfonylową o 3 - 6 ato
mach węgla, grupę cykloalkilosulfoksylową o 3 - 6 
atomach węgla lub grupę cykloalkilosulfonylową 
o 3 - 6 atomach węgla. 

Sposób wytwarzania nowych związków o ogólnym 
wzorze 1, w którym wszystkie podstawniki mają wy
żej podane znaczenie, polega na tym, że związek 
o wzorze 2 w obecności zasady poddaje się reakcji 
z pochodną pirymidyny o wzorze 3, otrzymując zwią
zek o wzorze l', który dla wytworzenia pochodnej 
N-acylowej N-acyluje się za pomocą reaktywnej po
chodnej kwasu karboksylowego o wzorze R7COOH, 
przy czym podstawniki Rx-R7 mają wyżej podane 
znaczenie, a X i Y oznaczają grupę NH2 lub atom 
chlorowca, i w przypadku, gdy X oznacza atom chlo
rowca to Y oznacza grupę NH2, zaś w przypadku, gdy 
X oznacza grupę NH2 to Y oznacza atom chlorowca. 

(14 zastrzeżeń) 

A0IN P. 247644 11.05.1984 

Pierwszeństwo: 12.05.1983 - St. Zjedn. Am. 
(nr 493836) 

Stauffer Chemical Company, Westport, Stany Zjed
noczone Ameryki. 

Środek chwastobójczy 

Środek chwastobójczy zawierający czynną substan
cję i obojętny nośnik lub rozcieńczalnik, charaktery
zuje się tym, że jako czynną substancję zawiera co 
najmniej jedną nową sól alkilosulfoniową N-fosfono-
metyloglicyny o podanym na rysunku ogólnym wzorze, 
w którym B.x oznacza nasycony lub nienasycony rod
nik alkilowy o 12-20 atomach węgla, a R2 i R3 są 
jednakowe lub różne i oznaczają rodniki alkilowe 
o 1-3 atomach węgla. Środek według wynalazku 
może być skutecznie stosowany przed wzejściem lub 
po wzejściu roślin. (3 zastrzeżenia) 

A01N 
C07C 

P.247844 25.05.1984 

Pierwszeństwo: 28.05.1983 - RFN (nr P 3319455,6) 

Bayer AG, Leverkusen, Republika Federalna Nie
miec. 

Środek do zwalczania szkodników oraz 
sposób wytwarzania nowych 

alkileno-bis-heterocyklilo-biguanidów 

Środek do zwalczania szkodników, charakteryzuje 
się tym, że jako substancję czynną zawiera nowe al-
kileno-bis-heterocyklilo-biguanidy o wzorze przedsta
wionym na rysunku, w którym A oznacza ewentu
alnie podstawioną grupę heterocykliczną, R oznacza 
rodnik alkilenowy, a R1, R2 i R3 są jednakowe lub 
różne i oznaczają atomy wodoru, rodniki alkilowe 
albo ewentualnie podstawione rodniki aralkilowe, albo 
sole addycyjne z kwasami tych związków. 

Sposób według wynalazku polega na reakcji alki-
leno-bis-dwucyjanodwuamidów ze związkami amino-
heterocyklicznymi. (2 zastrzeżenia) 
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A01N P.248313 20.06.1984 

Pierwszeństwo: 21.06.1983 - Wielka Brytania 
(nr 16845/83) 

FBC Limited, Cambridge, Wielka Brytania. 

Środek owadobójczy i szkodnikobójczy, 
zawierający jako substancję czynną 

nowe karbaminiany 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka wykazującego aktywność owadobójczą i roz-
toczobójczą. 

Środek według wynalazku, zawierający substancję 
czynną, znane nośniki i/lub substancje powierzchniowo 
czynne, charakteryzuje się tym, że jako substancję 
czynną zawiera związki o wzorze 1, w którym a) Z 
oznacza grupę 2,2-dwumetylo-l,3-benzodioksolilową-4, 
a R1 i R2 oznaczają takie same lub różne podstawniki 
jak grupa alkilowa lub cykloalkilowa albo razem 
z azotem do którego są one przyłączone tworzą 5 - 7 -
-członowy pierścień, który może zawierać inne hetero
atomy i może być podstawiony, albo b) Z ozna
cza resztę owadobójczego karbaminianu o wzorze 
Z-OCONHCH3, R1 oznacza atom wodoru, a R2 ozna
cza ewentualnie podstawioną grupę cykloalkilowa. 

(7 zastrzeżeń) 

A22C P. 243725 09.09.1983 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego 
w Łodzi, Zakłady Mięsne, Rawa Mazowiecka, Polska 
(Tomasz Gilarski, Andrzej Kawałek, Paweł Kostrzew-
ski, Robert Ławniczak, Tadeusz Nowak, Kazimierz 
Wolański). 

Urządzenie napełniająco -odkręcające do produkcji 
łańcuchów kiełbasy w sztucznych osłonkach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia po
zostałości pustej osłonki przy produkcji łańcucha kieł
basy z użyciem pręta sztucznej osłonki marszczonej. 

W urządzeniu napełniająco-odkręcającym według 
wynalazku styki (2) wyłącznika krańcowego sygnali
zującego maksymalne wysunięcie popychacza (1) prę
ta marszczonej osłonki połączone są z cewką (3) na
stawnego zwłocznego przekaźnika elektrycznego, któ
rego styki (4) połączone są z cewką (5) bezzwłocznego 
przekaźnika elektrycznego sterującego rozłączanie 
sprzęgła kłowego (9) pompy zębatej farszu. 

(1 zastrzeżenie) 

A23L P. 247501 T 02.05.1984 

Wacław Naumczyk, Nowy Sącz, Polska (Wacław 
Naumczyk). 

Sposób wytwarzania przyprawy do sałatek i marynat, 
a w szczególności do ogórków 

Jako surowce stosuje się sproszkowane nasiona 
i owoce kolendry, gorczycy, czarnuszki, pieprzu czar
nego, ziela, majeranku, ziele angielskie, ziele estragonu, 
liście laurowe oraz czosnek i chrzan, które wymie
szane z sobą w stosunku 1:1 służą do przygotowania 
maceratu na gorąco lub na zimno, jako tzw. octu 
aromatycznego. (1 zastrzeżenie) 

A46D P.243637 05.09.1983 

Elbląska Spółdzielnia Niewidomych „Elsin", Elbląg, 
Polska (Wacław Walasek). 

Sposób i urządzenie do wytwarzania pędzli, 
zwłaszcza malarskich 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania 
z żywic lub innych tworzyw oprawy pędzla, tworzą
cej jedną całość z włosiem i trzonkiem. 

Sposób według wynalazku polega na umieszczeniu 
wiązki włosia w komorze (12) i jej wypoziomowaniu 
płytą ustawczą (17) oraz na rozmieszczeniu włosia 
współśrodkowo i dociśnięciu go względem płaszczyz
ny komory płytą dociskową (9). Następnie na wypeł
nieniu komory (12) spoiwem chemo-termoutwardzal-
nym, ponad poziom grzbietu włosia w granicach od 
5 do 8 mm oraz na osadzeniu płyty centrującej (19), 
z trzonkami w osi i na poddaniu spoiwa ogrzewaniu 
w temperaturze w granicach od 100°C do 120°C w cza
sie od 5 do 10 minut. Po związaniu spoiwa, gotową 
oprawę pędzla schładza się do temperatury otoczenia. 

Urządzenie według wynalazku ma blok odlewniczy 
(10) wyposażony w zespół gniazd kształtujących (11), 
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posiadających trzystopniową komorę (12) z elementem 
(14) i promieniem (R), kształtujących oprawę we 
współpracy z płytą ustawczą (17) i płytą centrującą 
(19), a od spodu z ruchomą płytą dociskową (3). Ca
łość tworzy układ płty (3), (5), (8), (17), (19), wraz 
z blokiem odlewniczym (10) osadzonych rozłącznie, 
kolejno na trzpieniach prowadzących (2) płyty pod
stawy (1). (5 zastrzeżeń) 

A47J P. 247611 T 08.05.1984 

Anna Trzos, Kraków, Polska (Anna Trzos). 

Uchwyt naczynia do nabierania wody 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
i zmniejszenia wysiłku przy nabieraniu wody do na
czynia z armatury domowej sieci wodociągowej. 

Uchwyt w kształcie zbliżonym do małej, pisanej 
litery „1" wyposażony jest w górnej części w otwór 
(1), a w dolnej części w zaczep (4). Korzystne jest 
wyposażenie otworu (1) w przerwę (2), a zaczepu (4) 
w jeden lub więcej haków (3). (3 zastrzeżenia) 

A61B P.249124 08.05.1984 

PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki, 
Warszawa, Polska (Leszek Filipczyński, Paweł Kar
łowicz, Andrzej Nowicki). 

Sposób i urządzenie do rozpoznania 
zaburzenia przepływu cieczy, zwłaszcza krwi 

Celem wynalazku jest umożliwienie w uproszczony 
sposób rozpoznania zaburzenia w przepływie krwi 
w czasie rzeczywistym. 

Sposób polega na tym, że wytwarza się sygnał na
pięciowy lub prądowy odpowiadający maksymalnej 
częstotliwości dopplerowskiej, po czym znajduje się 
różnicę lub iloraz pomiędzy wartościami tego syg
nału oraz jednocześnie wytworzonego sygnału napię
ciowego lub prądowego odpowiadającego średniej czę
stotliwości dopplerowskiej. 

Urządzenie według wynalazku zawiera ultradźwię
kowe urządzenie dopplerowskie (1) połączone z prze
twornikiem częstotliwość-napięcie (2), którego sygnał 

wyjściowy, poprzez układ uśredniający (3) doprowa
dzony jest do układu różnicowego lub dzielącego (3). 
Drugie wyjście ultradźwiękowego urządzenia dopple-
rowskiego (1) połączone jest z drugim wejściem ukła
du różnicowego lub dzielącego (4) za pośrednictwem 
śledzącego filtru częstotliwości maksymalnej (5) oraz, 
kolejno, przetwornika częstotliwość-napięcie (6). 

(2 zastrzeżenia) 

A62D P.243634 05.09.1983 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ochrony Przeciw
pożarowej, Józefów, Polska (Stefan Świerkot, Stefan 
Wilczkowski, Wincenty Trzaskowski, Jan Kaliszewicz). 

Sposób wytwarzania proszku gaśniczego 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzy
skanie korzystnych własności fizycznych proszku. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w 
pierwszym etapie do rozdrobnionego chlorku sodo
wego, o uziarnieniu poniżej 0,12 mm, korzystnie 2 0 -
80 mikrometrów, w ilości 97-99,1 części wagowych 
dodaje się rozdrobniony stearynian cynkowy w ilości 
0,1-3,0 części wagowych i poddaje mieszaniu, aż do 
uzyskania właściwego zabezpieczenia hydrofobowego 
ziaren chlorku sodowego. 

Następnie do 60-98 części wagowych tak przygo
towanej mieszaniny, celem uzyskania dodatkowego 
zabezpieczenia hydrofobowego, a także innych korzyst
nych własności, w tym gaśniczych, wprowadza się 
5-35 części wagowych zestawu złożonego z fosfora
nu jednoamonowego o granulacji 5-150 mikrometrów, 
krzemionki koloidalnej zhydrofobizowanej, talku 
i stearynianu cynkowego w stosunkach: 70-95 : 0,1-3 : 
: 0,5-20 : 0 - 3 ; całość miesza się w celu ujednolicenia. 

Krzemionka koloidalna zhydrofobizowana jest przy 
pomocy związków krzemoorganicznych. 

(4 zastrzeżenia) 

A63C P. 243695 09.09.1983 

Andrzej Kursa, Kraków, Polska (Andrzej Kursa). 

Siedzenie i oparcie na stopy, 
nakładane na deskę surfingową 

Celem wynalazku jest rozszerzenie zakresu stoso
walności deski surfingowej. 

Zgodnie z wynalazkiem deska surfingowa (1) wy
posażona jest dodatkowo w siedzenie (2) z oparciem 
oraz w oparcie (3) na stopy. (1 zastrzeżenie) 

A63H P. 246819 23.03.1984 

Radosław Jakób, Poznań, Polska (Radosław Jakób). 

Klocek do składania modeli zabawek 

Celem wynalazku jest opracowanie klocka umożli
wiającego łączenie klocków tego samego rodzaju w 
linii prostej i/lub pod dowolnym kątem bez potrze
by użycia dodatkowych elementów montażowych. 

Klocek charakteryzuje się tym, że stanowi go mo
nolityczna prostopadłościenna bryła o przekroju pod-
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łużnym w kształcie litery „C", przy tym jego gaba
ryty są tego rodzaju, że jego wysokość jest dwa razy 
większa od jego szerokości i od jego głębokości, 
a istniejące w jego środkowej części otwarte na 
zewnątrz wycięcie stanowiące wpust ma kształt pro
stopadłościanu i jest rozmieszczone symetrycznie w 
głąb na odległość od jego tylnej ściany, górnej ścia
ny i dolnej ściany równą czwartej części jego wy
sokości. (3 zastrzeżenia) 

Dział B 
ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D 
D21H 

P.243582 30.08.1983 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Pol
ska (Bogusław Buszewski, Stefan Kuśnierz, Ryszard 
Próchniak). 

Sposób hydrofobizacji bibuły 
z przeznaczeniem na filtry, 
szczególnie do stosowania 

w wyrobach dla potrzeb medycyny 
oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu 

Celem wynalazku jest otrzymanie materiału filtra
cyjnego o wysokiej czystości, nietoksyczności, odpor
ności solwolitycznej, obojętności fizjologicznej oraz 
o odpowiedniej odporności mechanicznej. 

Sposób hydrofizacji bibuły polega na tym, że wy
suszoną bibułę modyfikuje się w temperaturze 9 0 ° C -
140°C 1%-15% roztworem heksometylodwusilazanu 
w suchym toluenie lub w temperaturze 80°C-130°C 
0,2 M - 1,0 M roztworem dwumetylooktadecylochloro-
silanu w suchym toluenie przez okres 2 - 6 h, a na
stępnie po ochłodzeniu do temperatury 18°C-25°C 
przemywa się bibułę kolejno benzenem, acetonem 
oraz etanolem i suszy w atmosferze powietrza. 

Chemicznym modyfikatorem może być również mo
nomer silanowy rozpuszczony w chlorku metylenu. 
Po tej reakcji bibułę nasyca się gazowym amoniakiem 
i poddaje się procesowi polimeryzacji, a następnie 
chłodzi się i przemywa. 

Urządzenie do hydrofobizacji składa się z naczynia 
(1), wyposażonego w wielofunkcyjny zawór (7), 
umieszczony na pokrywie (3) oraz w zawór spustowy 
(12), umieszczony centralnie w dnie komory roboczej 
(2), w której ustawiona jest paleta (4) z bibułą (5). 
Urządzenie reakcyjne (1) umieszczone jest w zbior
niku zewnętrznym (8) wyposażonym w spiralę grzejną 
(22) i czujnik termoregulacyjny (24). 

(4 zastrzeżenia) 

B01D P. 243638 05.09.1983 

UOP Inc., Des Plaines, Stany Zjednoczone Ame
ryki. 

Sposób ciągłego rozdzielania mieszanin 

Przedmiotem wynalazku jest sposób ciągłego roz
dzielania mieszanin przez oddzielanie ekstraktu od 
rafinatu zawartego w mieszaninie zasilającej. Wy
twarza się w tym celu układ jednokierunkowego prze
pływu płynu przez szereg urządzeń oddzielających, 
przez które składniki te przesuwają się z różnymi 
szybkościami. 

W systemie urządzeń wytwarza się pewien rozkład 
stężeń składników podzielony na konkretne strefy. 
Strumień zasilający i płyn wypierający wprowadza 
się do wlotów dwu z tych urządzeń, zaś ekstrakt i ra-
finat odbiera się jako całe strumienie z wylotów dwu 
innych urządzeń, wszystko we właściwych punktach 
rozkładu stężeń składników. Pozostałe wloty i wyloty 
różnych urządzeń leżących w tej samej strefie są po
łączone ze sobą. W odpowiednich momentach wloty 
i wyloty przemieszcza się tak, aby symulować ruch 
urządzeń we współprądzie z przepływem płynu i tym 
zapewnić, że te wloty i wyloty stale leżą we właści
wych strefach. Strefy można łączyć w pary stref, 
przy czym każdą taką parę przyjmuje się za poje
dynczą ciągłą strefę. Dla każdej takiej kombinacji 
liczbę potrzebnych urządzeń oddzielających można 
zmniejszyć o jedno. Kombinacje takie można stoso
wać w przypadkach, gdy dopuszczalna jest niższa czy
stość, stężenie albo odzysk danego składnika. 

(21 zastrzeżeń) 

B01D P.243650 05.09.1983 

Biuro Projektów Ochrony Atmosfery „Proat", Szcze
cin, Polska (Henryk Dominiak, Henryk Grzybowski, 
Tadeusz Kukla, Bogdan Nowicki, Antoni Wiech, Ed
ward Przeradzki). 

Urządzenie do oczyszczania odlotowych gazów 
przemysłowych z tlenku węgla 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia o lekkiej konstrukcji, skutecznego w dzia
łaniu i zużywającego mniejsze ilości oleju opałowego 
lub paliwa gazowego. 

Istotą urządzenia do oczyszczania odlotowych ga
zów przemysłowych, w szczególności z tlenku węgla, 
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mającego zastosowanie zwłaszcza w procesach wy
twarzania wełny mineralnej jest to, że ma w swojej 
dolnej części katalizator (1) dwuwarstwowy a w środ
kowej części konwekcyjny rekuperator rurkowy (2) 
zaś w górnej części ma osadzony wstępny podgrze
wacz rurkowy (3) gazów oczyszczonych. Katalizator 
dwuwarstwowy i wstępny podgrzewacz rurkowy po
łączone są z komorą rozruchową (4) za pomocą ka
nałów (6 i 5). W katalizatorze dwuwarstwowym pierw
szą warstwę stanowi katalizator platynowo-rodowy 
naniesiony na kordielit a warstwę drugą stanowi kor-
dielit z dodatkiem chromu. (4 zastrzeżenia) 

Biuro Projektów Ochrony Atmosfery „Proat", Szcze
cin, Polska (Henryk Dominiak). 

Sposób termicznego spalania 
odlotowych gazów przemysłowych 

Istota sposobu termicznego spalania odlotowych ga
zów przemysłowych, według wynalazku polega na 
tym, że oczyszczone gazy odlotowe przepuszcza się 
przez nagrzaną warstwę ceramiczną w której ogrzewa | 
się gazy a następnie spala się zanieczyszczenia w ko-
morze spalania. 

Gazy poreakcyjne schładza się w następnej war
stwie ceramicznej i odprowadza do atmosfery. Ciepło 
potrzebne do zainicjowania i podtrzymania procesu 
termicznego spalania w komorze wykorzystuje się ze 
źródła ciepła zasilanego dodatkowym paliwem. Prze
puszczanie odlotowych gazów przez poszczególne war
stwy ceramiczne odbywa się cyklicznie i dwukierun
kowo w taki sposób, że warstwy te kumulują przej
ściowo ciepło w okresach pomiędzy kolejnymi zmia
nami w kierunku przepływu gazów przez warstwy 
ceramiczne. (4 zastrzeżenia) 

B01J P. 241273 29.03.1983 
A61K 

Pierwszeństwo: 
29.03.1982 - St. Zjedn. Am. (nr nr 362994, 362995) 

The Liposome Co., Inc., Princeton, Stany Zjedno
czone Ameryki (Robert P. Lenk, Michael W. Foun
tain, Andrew S. Janoff, Marc. J. Ostro, Micrea C. Po-
pescu). 

Sposób wytwarzania 
stabilnych pęcherzyków plurilamelarnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania sta
bilnych pęcherzyków plurilamelarnych - lipozomów, 
stosowanych jako nośniki w układzie przenoszącym, 

charakteryzujących się zwiększoną stabilnością i wy
soką skutecznością wychwytywania. 

Sposób wytwarzania stabilnych pęcherzyków plu
rilamelarnych polega na tym, że tworzy się dyspersję 
co najmniej jednego lipidu o charakterze zarówno 
hydrofilowym jak i hydrofobowym w rozpuszczalniku 
organicznym, łączy się otrzymaną dyspersję z fazą 
wodną w ilości dostatecznej do utworzenia mieszani
ny dwufazowej, w której faza wodna może ulec cał
kowitemu zemulgowaniu, emulguje się fazę wodną 
i odparowuje rozpuszczalnik organiczny z mieszani
ny dwufazowej. (12 zastrzeżeń) 

B01J P. 243575 30.08.1983 

Zakłady Urządzeń Chemicznych „Metalchem", Kę-
dzierzyn-Koźle, Polska (Janusz Przybyła, Zygmunt 
Goździewicz, Józef Stawski, Józef Busko, Andrzej Mą-
czyński). 

Sposób prowadzenia 
egzotermicznej katalitycznej reakcji chemicznej 

Sposób prowadzenia egzotermicznej, katalitycznej 
reakcji chemicznej, zwłaszcza oczyszczania spalin, cha
rakteryzuje się tym, że częścią złoża inertnego, prze
mieszczając złoże inertně prostopadle względem stru
mieni przepływających substratów reakcji, podgrze
wa się substráty reakcji, częścią złoża inertnego schła
dza się produkty reakcji, a obu częściom złoża nadaje 
się ruch prostopadły względem kierunku strumieni 
substratów i produktów reakcji tak, że nagrzane złoże 
inertně wprowadza się w sposób ciągły do strumie
nia produktów reakcji, zaś strumień substratów reak
cji rozdziela się na szereg jednakowych strumieni 
cząstkowych, które przeprowadza się przez złoże 
inertně i złoże katalityczne, prowadząc pierwszy etap 
reakcji chemicznej, po czym strumienie cząstkowe 
miesza się i rozdziela na szereg jednakowych stru
mieni cząstkowych przeprowadzając je przez złoże 
katalityczne, prowadząc drugi etap reakcji chemicz
nej i przez złoże inertně schładzając produkty reakcji. 

(3 zastrzeżenia) 

B01J P. 243601 31.08.1983 
B01D 

Zakłady Urządzeń Chemicznych „Metalchem", Kę-
dzierzyn-Koźle, Polska (Janusz Przybyła, Zygmunt 
Goździewicz, Józef Stawski, Józef Busko, Andrzej Mą-
czyński). 

Urządzenie do katalitycznego 
oczyszczania gazów przemysłowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro
stego urządzenia umożliwiającego prowadzenie w spo
sób ciągły katalitycznego oczyszczania gazów. 

B01D P. 247726 T 16.05.1984 
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Urządzenie do katalitycznego oczyszczania gazów 
przemysłowych złożone jest z cylindrycznej, pionowej 
obudowy (1) oraz obrotowego, pierścieniowego wkładu 
reakcyjnego (2), zawierającego u góry złoże katali
tyczne (4), a u dołu wypełnienie (5) akumuluj ące 
energię cieplną, przy czym wkład reakcyjny (2) po
dzielony jest pionowymi, promieniowymi ściankami 
na sektory robocze, a nad wkładem reakcyjnym (2) 
znajduje się komora mieszania (10) ograniczona pokry
wą (8). W komorze mieszania (10) umieszczona jest 
przegroda (9). Obudowa (1) u dołu wyposażona jest 
w otwory wlotowy i wylotowy oddzielone strefami 
uszczelniającymi. (2 zastrzeżenia) 

B01J 
B01D 

P.243602 31.08.1983 

Zakłady Urządzeń Chemicznych „Metalchem", Kę-
dzierzyn-Koźle, Polska (Janusz Przybyła, Zygmunt 
Goździewicz, Józef Stawski, Józef Busko, Andrzej 
Mączyński). 

Reaktor 
do katalitycznego oczyszczania gazów przemysłowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
reaktora nadającego się do stosowania w układach 
instalacji oczyszczania gazów odlotowych z dużą wy
dajnością. 

Reaktor do katalitycznego oczyszczania gazów 
przemysłowych złożony jest z pionowego pierścienio
wego naczynia reakcyjnego (1), zawierającego złoże 
katalityczne (4) oraz wypełnienie (5) akumulujące 
energię cieplną, podzielone ściankami na sektory ro
bocze. Naczynie reakcyjne (1) zamknięte jest pokry
wą (6) tworzącą komorę mieszania (7) z przegrodą (8). 
Bod naczyniem reakcyjnym (1) jest komora przej
ściowa (9), stykająca się z obrotowym kolektorem 
dystrybucyjnym (12). Z drugiej strony kolektor dy
strybucyjny (12) współpracuje z rurociągami gazu 
zanieczyszczonego (18) i oczyszczonego (19). 

(1 zastrzeżenie) 

B01J P. 247840 25.05.1984 

Pierwszeństwo: 27.05.1983 - NRD (nr WPB01J/251337.1) 
Institut fůr Energetik (Zentralstelle für rationelle 

Energieanwendung, Lipsk, NRD (Reiner Kinder, Jo
hannes Teubel, Herbert Schuster, Christine Fanslau). 

Sposób wytwarzania 
wysokoporowatych ciał mineralnych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzys
kanie głównie z substancji mineralnych lub produk
tów odpadowych, wysokoporowatych ciał mineral
nych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wy-
sokoporowate ciała mineralne wytwarza się w postaci 
spieków, poddając trójfazowej obróbce głównie sub
stancje mineralne z organicznymi domieszkami, 
a zwłaszcza produkty odpadowe w stanie w jakim 
powstają, korzystnie szlamy pokoagulacyjne z oczysz
czalni ścieków, popioły filtracyjne zwłaszcza z elek
trowni napędzanych węglem brunatnym lub pozosta
łości z karbo-chemicznego wykorzystania węgla bru
natnego, w postaci uformowanej lub nieuformowanej, 
przy czym ta trójfazowa obróbka obejmuje fazę na
grzewania aż do osiągnięcia stanu plastycznego w 
temperaturze spiekania, fazę uspakajania w zakresie 
temperatury spiekania, obie prowadzone każdorazo
wo w warunkach redukcyjnych czyli obojętnych 
i fazę utleniania, służącą do zgazowania związanego 
i utworzonego z organicznych domieszek węgla' w 
temperaturach poniżej temperatury spiekania, a więc 
poniżej stanu plastycznego materiału, zaś plastycz
ność materiału osiąga się w zależności od produktu 
wyjściowego, zmieniając w poszczególnych fazach czas 
trwania termicznej obróbki w zakresie temperatur 
od 1000 do 1350°C. (9 zastrzeżeń) 

B02C P.247632 T 09.05.1984 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Stanisław Mikuła, Mariusz Salamon, Zbig
niew Szkudlarek). 

Bęben kruszarki dużych brył urobku, 
zwłaszcza węgla kamiennego 

Bęben kruszarki dużych brył urobku, zwłaszcza 
węgla kamiennego ma część roboczą (1) połączoną 
z piastą (3) za pośrednictwem elementów (4). 

(1 zastrzeżenie) 

B05D P.249399 30.08.1934 

Kombinat Przemysłu Narzędziowego „Vis", Zakła
dy Artykułów Ściernych, Bielsko-Biała, Polska (Sta
nisław Kochel, Józef Rusin, Wiktor Konior, Jan 
Szczotka, Irena Slosarczyk, Józef Swierczek). 

Urządzenie do powlekania klejem 
pasma wiotkiego materiału, zwłaszcza do wtórnego 

powlekania pasma z nasypem ściernym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie należytego po
krywania warstwą kleju pasma wiotkiego materiału 
wykazującego nierównomierną grubość po jego sze
rokości, albo niewielkie pofałdowania przy jednej 
z krawędzi, przy jednoczesnym zapewnieniu dużej 
zwartości i funkcjonalności urządzenia powlekają
cego. 

W urządzeniu według wynalazku dwie z rolek, 
wprowadzających (2) i (4) mają mechanizmy do re
gulacji położenia ich osi, co zapewnia precyzyjną 
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k o r e k t ę naprężen ia p a s m a po jego szerokości, przy 
czym ro lka poddająca (4) ma również hamu lec do 
nap rężan i a p a s m a na całej jego szerokości. Na tomias t 
ro lka wprowadza jąca (3) ma elastyczną powłokę z co-
na jmnie j j e d n y m w y s t ę p e m na każdej połowie, b ieg
n ą c y m od ś rodka ku jej końcom po l ewoskrę tne j 
i p r a w o s k r ę t n e j linii ś rubowej s łużącym do dok ład
nego w y r ó w n a n i a ewen tua lnych pofa łdowań wzd łuż 
nych. Ponad to osadzony bezpośrednio na korpus ie (1) 
urządzenia napęd zespołu w a l c ó w powlekających (S, 
7) w postaci dwu bocznikowych s i lników (21), (22) 
p r ą d u stałego, zespolonych z p rzek ładn iami zęba tymi 
(23), (24), przeznaczonych dla każdego z wa l ców (6), 
(7) oddzielnie, ma s t e rowan ie s tanowiące d w a po ten
c jomet ry sprzężone mechanicznie tak , że każde j n a 
s t awie prędkośc i obrotowej jednego si lnika odpowiada 
ściśle okreś lona prędkość obro towa drugiego s i lnika 
Napęd t en jest połączony z wa lcami (6), (7) za po
ś r edn ic twem sprzęgieł umożl iwiających p r zekazywa
n ie m o m e n t u napędowego przy znacznej n a w e t n i e -
współosiowości łączonych wa łów. Dźwignie (29), na 
k tó rych u łożyskowany jest wa l ec nabiera jący (7) są 
osodzone na dwus t ronn i e u twie rdzonych osiach i za
bezpieczone przed w i c h r o w a n i e m łożyskami oporo
w y m i . pomiędzy śc iankami ko rpusu (1) urządzenia . 

(5 zastrzeżeń) 

B09B 
C10B 
B29H 

P.240157 14.01.1933 

J a n Bocian, Świętochłowice , Polska ( Jan Bocian). 

Sposób utylizacji odpadów gumowych 
w piecach gazowniczych, 

zwłaszcza w piecach skośnokomorowych 
systemu Didiera 

Sposób polega na tym, że odpady g u m o w e poddaje 
się odgazowaniu w piecach gazowniczych r azem 
z węglem, przy czym ilość odpadów wynosi 0 , 1 - 5 0 % 
m a s y wsadu . Nas tępn ie odzyskuje się p r o d u k t y od
gazowywan ia w s a d u węg lowo-gumowego w postaci 
koksu, smoły i gazu, przy czym koks węg lowo-gu-
m o w y zgazowuje się w gene ra to rach i w y t w a r z a gaz 
genera to rowy, k tóry po odsiarczeniu w roz tworze 
węg lanu potasu K 2 C0 3 i w mas ie L a u t a służy jako 
gaz syntezowy, na tomias t smołę rozdes ty lowuje się 
do frakcji benzynowej i oleju napędowego , a gaz 
pogumowy odsiarcza się i odazotowuje. (7 zastrzeżeń) 

B21B P.242598 17.06.1983 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. P o w s t a ń c ó w Śląs
kich, Opole, Polska ( Jan Tarasek) . 

Urządzenie do odprowadzania odpadów z transportera 
w procesie cięcia kęs isk na bloczki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia cechującego się dużą niezawodnością dzia
łania . 

Urządzenie do odprowadzen ia odpadów z t r a n s p o r 
te ra w procesie cięcia kęsisk na bloczki, sk łada się 
z dwóch r u c h o m y c h k lap , mających zdolność ką to 
wego przemieszczenia się w płaszczyźnie p ionowej 
przy różnych k i e ru n k ach obrotu kątowego. K lapa (6), 
s tanowiąca przedłużenie t r a n s p o r t e r a (5), połączona 
jest j e d n y m końcem przy pomocy p rzegubu (3), 
z kons t rukc ją nośną t r a n s p o r t e r a (5), a d r u g i m k o ń 
cem z deską spadową (18) oraz za poś redn ic twem 
wsporn ika (19) z t łoczyskiem napędowego s i łownika 
(8) zamocowanego na pods tawie (10) podczas gdy 
k lapa (7) o twiera jąca luk do k a n a ł u spadowego p o 
łączona jes t p r zegubem (17) z k o r p u s e m (1) t r a n s 
por t e ra oraz z t łoczyskiem s i łownika (9) zamocowa
nego na pods t awie (10) spoczywającej na funda 
mencie . (1 zastrzeżenie) 

B21C 
B65H 

P.243568 31.08.1983 

Zak łady T w o r z y w Sztucznych „Ni t ron-Erg" , K r u p 
ski Młyn, Po l ska (Wiesław Chrząs tek , J a n Kozieł, 
M a r i a n Szren iawa) . 

Urządzenie do zwijania drutu w motki 

Wynalazek ' rozwiązuje zagadnien ie op racowan ia 
kons t rukc j i urządzenia do zwijania d r u t u w motk i , 
umożl iwiającego zwiajnie m o t k ó w zawiera jących do
wolną długość d ru tu , w szczególności m o t k ó w o d łu 
gości powyże j 2 m oraz umożl iwiającego w ł a twy 
sposób zmieniać długość d r u t u w motku . 

Urządzenie ma zespół podający, zespół mocujący, 
zespół zwijający, zespół owijający, zespół odcinający 
i zespół wyrzucający przy czym zespół wyrzucający 
ma dwa e lementy wyrzuca jące (37, 38) motek , p o r u 
szające się w r o w k a c h w y k o n a n y c h w sworzn iach 
zwijających (18), połączonych z t łoczyskiem s i łow
n ik iem wyrzucan i a (41). Urządzenie znajduje zas to
sowanie do zwijania p rzewodów e lek t rycznych w m o t 
ki do zapa ln ików elekt rycznych. (5 zastrzeżeń) 
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B21D P. 243577 30.08.1983 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Huta Miedzi 
„Legnica", Legnica, Polska (Andrzej Rapacz, Franci
szek Czechowski). 

Urządzenie do wyginania uch anod 
w procesie elektrolitycznej rafinacji 

metali nieżelaznych, zwłaszcza miedzi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia czasu 
potrzebnego do wykonania operacji wygięcia uch 
anod, zwiększenie dokładności oraz eliminacji wyma
gającej wysiłku pracy ręcznej człowieka. 

Urządzenie według wynalazku wyposażone jest w 
ramę (1), która w swej dolnej części, na jednym 
z przeciwległych boków ma ruchome kostki (2) z wy
cięciami gnącymi w wykonaniu prawym, a na dru
gim ruchome kostki (3) z wycięciami gnącymi w wy
konaniu lewym, usytuowane w stosunku do siebie 
parami, połączone poprzez dźwignie (4) z usytuowaną 
wzdłużnie w ramie (1) listwą (6) osadzoną przesuwnie 
w prowadnicy (7) i wykonującą ruch posuwisto-
-zwrotny za pomocą siłownika (8). (1 zastrzeżenie) 

B21K P.243687 08.09.1983 

Veb Federnwerk Zittan, Zittan, Niemiecka Repub
lika Demokratyczna (Siegfrid Lippmann, Ulrich Thie-
me, Werner Rotting, Diether Wünsche, Heinz Keim). 

Sposób wytwarzania pierścienia bez szwu 
o podwyższonych własnościach sprężystych 

Sposób wytwarzania pierścieni bez szwu o pod
wyższonych własnościach sprężystych, przeznaczony 
jest do zastosowania głównie do produkcji sprężyn 
pierścieniowych, czyli pierścieniowych elementów sta
lowych, których sprężynowanie polega na sprężystym 
powiększaniu lub zmniejszaniu się ich średnic. W spo
sobie według wynalazku stosuje się scaloną techno
logię obróbki plastycznej połączonej z cieplną, która 
przy zmniejszonym nakładzie produkcyjnym umożli
wia osiągnięcie polepszania użytkowych cech pierś
cieni sprężynujących. 

Sposób polega na tym, że mający współosiowy do 
zarysu zewnętrznego otwór, okrągły półfabrykat, ze 
stali o zawartości 0,40 do 0,70% węgla, do 1,20% 
chromu, do 2,0% krzemu oraz do 1,10% manganu, 
austenityzuje się w zakresie temperatur od 1050 do 
1200°C a następnie odkuwa wstępnie w temperaturze 
powyżej 1000°C, następnie poddaje się ostatecznemu 
formowaniu dla uzyskania pierścieni, przy czym 
temperatura przy końcu tej operacji powinna wyno
sić maksymalnie 850°C, przy czym schładza się pier
ścienie w ciągu 5 do 20 sekund a następnie odpuszcza 
się je w ciągu 8 do 30 minut, w temperaturach za
wartych pomiędzy 400 a 480°C, po odpuszczeniu zaś 
kalibruje w temperaturze nie niższej niż 400°C, przy 
czym maksymalny stopień odkształcenia plastycznego 
powinien wynosić 5%. (6 zastrzeżeń) 

B22F P. 243682 08.09.1983 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przerobu Metali 
Szlachetnych, Warszawa, Polska (Iwona Nagrodzka, 
Zbigniew Lewandowski). 

Sposób wytwarzania proszku stopowego 
srebra z platyną 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
proszku stopowego AgPt na drodze fizykochemicznego 
wytrącania srebra i platyny z roztworów tych metali. 

Sposób piega na tym, że roztwór wodny azotanu 
srebra z dodatkiem koloidu ochronnego miesza się 
z roztworem kwasu chloroplatynowego, który przed
tem został skompleksowany i zredukowany wodzia-
nem dydrazyny. W celu skoagulowania cząstek AgPt 
i oddzielenia ich od roztworu dodaje się w tempera
turze 85-95°C kwas solny aż do uzyskania pH 8, 
po czym ogrzewa do temperatury wrzenia. 

(1 zastrzeżenie) 

B23B P.243683 08.09.1983 

Fabryka Maszyn Papierniczych „Fampa", Jelenia 
Góra-Cieplice, Polska (Marian Siedź, Janusz Sasak, 
Stefan Kieszkowski). 

Pogłębiacz czołowy do otworów z prowadzeniem 

Pogłębiacz czołowy do otworów z prowadzeniem 
służy do obróbki otworów, szczególnie w twardych 
odlewach żeliwnych przy nietypowych średnicach 
pogłębień otworów. 

Pogłębiacz zaopatrzony jest w cylindryczny lub 
stożkowy chwyt (1), część roboczą (2) oraz prowadze
nie (4), przy czym elementami tnącymi są wymienne 
płytki skrawające (3), korzystnie ustalone wkrętami 
(5) natomiast prowadzenie (4) jest wymienne. 

(3 zastrzeżenia) 

B23B P. 243731 09.09.1983 

Zakład Produkcyjno-Naprawczy Mechanizacji Rol
nictwa, Tczew, Polska (Andrzej Angielczyk, Alojzy 
Gawroński, Zbigniew Gniewkowski). 

Przyrząd do centrowania otworów owalnych 

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do centro
wania otworów owalnych, szczególnie przydatny do 
centrowania na obrabiarce otworów korbowodów sil
ników spalinowych w celu ich roztoczenia w proce
sie regeneracji. 

Przyrząd ma korpus (1) zaopatrzony w oporowy 
kołnierz (10) i ustalającą powierzchnię (11), w której 
umocowany jest ustalający kołek (12). Korpus ma 
podłużne otwory (7), w których na gwintowanych 
kołkach (8) umocowane są wahadłowo ustalające 
dźwignie (9) zaopatrzone w kuliste ustalające po-
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wierzchnie (13) oraz wodzące zakończenia (14) wcho
dzące w wytoczenie (15) wrzeciona (5). Do obracania 
wrzeciona (5) służy pokrętło (17) zamocowane za po
mocą kołka (16). (2 zastrzeżenia) 

B23P P.243724 09.09.1983 

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, Poz-
znań, Polska (Irakli Zautaszwili). 

Obrabiarka do obróbki tulei z dnem 

Przedmiotem wynalazku jest obrabiarka do obrób
ki tulei z dnem, zwłaszcza tulei cienkościennych, przy 
których wykonuje się gwint w dnie. 

Obrabiarka zawiera przednie suporty skośne, czte-
ropozycyjną głowicę rewolwerową (7) z przyrządem 
do frezowania (10) oraz suport tylny. Głowica rewol
werowa (7), na której osadzono przyrząd do frezo
wania (10) związana jest z osią (24), która to oś (24) 
połączona jest z wymiennym patronem (18) oraz 
z prostopadłą do niej dźwignią (25), przy czym w wi
dełkach dźwigni (25) znajduje się wałek mimośrodo-
wy (23) związany z krzywką (19) poprzez ramię (22), 
łącznik (21) oraz dźwignię dwustronną (20). 

(1 zastrzeżenie) 

B24B P. 243651 05.09.1983 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (Ka
zimierz Czechowski, Adam Bułat). 

Urządzenie do dogniatania płaskich powierzchni 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
dogniatania płaskich powierzchni do samej krawędzi, 
w tym krawędzi otworów. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że rolki dog-
niatające (8) mają kształt dwustopniowego stożka 
ściętego z zaokrągloną, krawędzią załamania tworzą

cej albo kształt bryły obrotowej o powierzchni opi
sanej przez linię krzywą złożoną z dwóch łączących 
się ze sobą łuków okręgów o znacznych promieniach 
stycznych wewnętrznie. (2 zastrzeżenia) 

B26D 
A23N 

P.243606 31.08.1983 

Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego, Ry
dzyna, Polska (Henryk Nurek, Władysław Poślednik). 

Krajalnica do warzyw 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
krojenia na grube plastry warzyw o wydłużonym 
kształcie z wyeliminowaniem zjawiska strzępienia 
warzyw włóknistych. 

Urządzenie ma bęben podający (5) warzywa i zes
pół prostych, stałych noży (6). Na bęben podający (5) 
składa się szereg tarcz kolistych z wrębami (9) na 
obwodzie, przedzielonych wkładkami odległościowy
mi (10) tworzącymi między tarczami szczeliny dla 
zespołu pionowo usytuowanych noży (6). Wyręby (9) 
tarcz tworzą na obwodzie bębna (5) korytka służące 
do przenoszenia i przepychania warzyw przez zespół 
stałych noży (6). (2 zastrzeżenia) 

B29F P. 239903 29.12.1932 

Fabryka Form Metalowych „Formet", Bydgoszcz, 
Polska (Stanisław Malinowski). 

Mechanizm do usuwania wyprasek, 
zwłaszcza z podcięciami wewnętrznymi 

z form wtryskowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji mechanizmu. 

Mechanizm charakteryzuje się tym, że dźwignia (3) 
zamocowana w jednej części formy ma skosy (9 i 10) 
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i wyposażona jest w element sprężysty dowolnie 
ukształtowany powodujący odrzucenie wypraski 
z przestrzeni roboczej formy wtryskowej. 

(1 zastrzeżenie) 

B29J P. 243689 07.09.1983 
C08J 
B29B 

Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex-Anilana", 
Łódź, Polska (Tadeusz Myszkorowski, Ryszard Wła-
dyga, Jan Cłapiński, Jan Klekot, Urszula Amerska, 
Rita Bykowska, Kazimierz Woźny, Zbigniew Paluch, 
Andrzej Banasiak, Grzegorz Żurawski, Ryszard Zię
tara, Jerzy Wójcik, Eugeniusz Choja, Stanisław Ma
chowski). 

Sposób wytwarzania tworzyw termoplastycznych 
wzmacnianych włóknem szklanym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania two
rzywa charakteryzującego się równomiernym rozpro
wadzeniem włókna szklanego w masie termoplastycz
nej, nadającego się do formowania wyrobów metodą 
wtrysku lub wytłaczania. 

Sposób według wynalazku polegający na wytłacza
niu mieszaniny ciętego włókna szklanego (rowingu) 
z granulatem tworzywa termoplastycznego, charak
teryzuje się tym, że cięte włókno szklane i granulat 
tworzywa termoplastycznego wprowadza się do mie
szalnika warstwami na przemian, a następnie rhiesza 
przy zastosowaniu zmiany kierunku obrotów mie
szadła co kilka sekund, zaś czas mieszania jest za
leżny od stosowanych surowców i waha się w gra
nicach 0,5-5 minut. (1 zastrzeżenie) 

B32B P. 243656 07.09.1983 
C08J 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Nitron-Erg", Krup
ski Młyn, Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska 
(Aleksandra Gasperowicz, Lucyna Hanaka-Lerche, 
Andrzej Hinber, Manfred Knopik, Zygmunt Kurna
towski, Janusz Stryjewski, Irena Pandzioch). 

Sposób wytwarzania kalki kreślarskiej 
na podłożu poliestrowym 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie sposobu wytwarzania kalki kreślarskiej na 
podłożu poliestrowym charakteryzującej się dużą 
przyczepnością do podłoża poliestrowego powłoki 
przyjmującej ołówek i tusz. 

Sposób według wynalazku polega na pokrywaniu 
folii poliestrowej bezpostaciowej warstwą terpolimeru 
chlorku winylidenu, akrylonitrylu i kwasu itakono-

wego, orientacji folii wzdłuż i wszerz, jej stabilizacji 
termicznej i nanoszeniu na warstwę terpolimeru pre-
paracji matującej powstałej przez połączenie roztwo
ru kopolimeru octanu winylu i chlorku winylu w 
rozpuszczalniku organicznym z roztworem nasyconej 
żywicy poliestrowej w rozpuszczalniku organicznym 
i dodanie wypełniaczy mineralnych, organicznych 
estrów kwasu fosforowego, estrów gliceryny i niena
syconych kwasów tłuszczowych oraz żywicy poliure
tanowej. (1 zastrzeżenie) 

B32B P. 243657 07.09.1983 
C08J 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Nitron-Erg", Krup
ski Młyn, Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska 
(Aleksandra Gasperowicz, Lucyna Hanaka-Lerche, 
Andrzej Hibner, Manfred Knopik, Zygmunt Kurna
towski, Irena Pandzioch, Janusz Stryjewski). 

Sposób wytwarzania kalki kreślarskiej 
na podłożu poliestrowym 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie sposobu wytwarzania kalki kreślarskiej na 
podłożu poliestrowym charakteryzującej się dużą 
przyczepnością do podłoża poliestrowego powłoki 
przyjmującej ołówek i tusz. 

Sposób według wynalazku polega na pokrywaniu 
folii poliestrowej warstwą terpolimeru chlorku wi
nylidenu, akrylonitrylu i kwasu itakonowego i na
noszeniu na warstwę terpolimeru preparacji matują
cej powstałej przez połączenie roztworu kopolimeru 
octanu winylu i chlorku winylu w rozpuszczalniku 
organicznym z roztworem nasyconej żywicy polie
strowej w rozpuszczalniku organicznym i dodanie 
wypełniaczy mineralnych, organicznych estrów kwasu 
fosforowego, estrów gliceryny i nienasyconych kwa
sów tłuszczowych oraz żywicy poliuretanowej. 

(1 zastrzeżenie) 

B32B P. 247839 25.05.1984 
F04D 

Pierwszeństwo: 25.05.1983 - Francja (nr 83/08566) 

Houillères du Bassin de Lorraine, Freyming-Merle-
bach, Francja (Michel Marchadour). 

Płyta metalowa pokryta szkliwem ceramicznym 
i maszyna obrotowa z łopatkami promieniowymi 

Płyta metalowa pokryta szkliwem ceramicznym, 
poddawana działaniu siły odśrodkowej, zawiera co 
najmniej jedną z płaszczyzn czołowych płyty (1) po
krytą co najmniej jedną warstwą szkliwa z mate
riału ceramicznego (2), a w razie porzeby, co naj
mniej jedną ze ścian bocznych pokrytą materiałem 
ceramicznym, przy czym warstwa szkliwa z materiału 
ceramicznego (2) jest przytwierdzona do płaszczyzny 
czołowej płyty (1) przeznaczonej do pokrycia, za po
mocą miseczki (4) w kształcie stożka ściętego, sztyw
no połączonej swoją podstawą z płytą (1) i wyposa
żonej wewnątrz w korek (3) z materiału ceramicz
nego o takim samym kształcie stożka ściętego. 

Płyty metalowe pokryte szkliwem ceramicznym 
znajdują zastosowanie jako łopatki promieniowe ma
szyn obrotowych, a w szczególności wentylatorów 
wyciągowych odśrodkowych. (9 zastrzeżeń) 
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B43K P. 243595 01.09.1984 

Jarema Bacciarelli, Skierniewice, Jerzy Dzierżaw
ski, Warszawa, Polska (Jarema Bacciarelli, Jerzy 
Dzierżawski). 

Sposób wytwarzania 
uniwersalnych końcówek do długopisów 
z termoplastycznych tworzyw sztucznych 

Celem wynalazku jest uzyskanie końcówki z two
rzywa sztucznego charakteryzującej się zadowalają
cym spływem wysokolepkich tuszów. 

Sposób polega na tym, że uformowane z tworzywa 
sztucznego metodą wtrysku korpusy poddaje się dzia
łaniu gorącego glikolu etylenowego w temperaturze 
75-85°C w czasie 30-60 minut, a następnie po 
ochłodzeniu do temperatury 40°C oddziela się korpusy 
od glikolu i montuje w gniazdach korpusu metalowe 
kulki. (4 zastrzeżenia) 

B60P P. 243558 30.08.1983 
B65G 
B65D 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 58787 

Zakłady Mechanizacji Budownictwa „Zremb", War
szawa, Polska (Janusz Gieracha, Jerzy Kawiecki). 

Samonośny zbiornik 
, z rozładunkiem pneumatycznym materiału 

o wysokiej koncentracji 
do transportu materiałów rozdrobnionych 

Celem wynalazku jest ulepszenie zbiornika według 
patentu 58787 pozwalające na budowę zbiorników 
o dowolnych, bez stopniowania, średnicach, dużych 
objętościach i prostej konstrukcji przy zachowaniu 
zalet rozwiązania według patentu 58787. 

Zbiornik charakteryzuje się tym, że wyposażony 
jest w przegrodę (2) złożoną z dwóch ściętych stoż
ków (4 i 4'), przy czym stożek (4) przechodzi w ku
listą czaszę. Średnica przecięcia się stożków jest w 
przybliżeniu równa 0,75 średnicy wewnętrznej zbior
nika, a kąt rozwarcia tworzących stożków (4 i 4') 
zbliżony jest do kąta usypowego przewożonego 
materiału. Zewnętrzna dennica (2') złożona jest 
ze ściętego stożka (4) przechodzącego w czaszę 
kulistą i płaskiego pierścienia (3), tworząc trójkątny 
przekrój wręgi (10). Rozdzielczy kolektor (11) jest 
połączony z przestrzeniami rozdzielczo-wyrównawczy-
rni, z którymi są połączone aeracyjne płyty (6). 

(1 zastrzeżenie) 

B60R P. 247500 T 02.05.1984 

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa, Pol
ska (Dariusz Piątkiewicz). 

Samochodowe lusterko zewnętrzne 

Samochodowe lusterko zewnętrzne, w którym zwier
ciadło zamocowane jest obrotowo i sterowane za po
mocą dwóch cięgieł, wyposażone jest w mechanizm 
sterujący położeniem zwierciadła względem obudowy. 

Mechanizm ten składa się z dwóch suwaków (6) i (7) 
z podłużnymi wycięciami (4) i (5), których osiami 
symetrii są rzuty osi obrotu zwierciadła na płasz
czyznę tych suwaków oraz z trzpienia (1) przegubu 
lusterka. Trzpień ten umieszczony jest w gnieździe 
ślizgacza (3) osadzonego w podłużnych wycięciach (4) 
i (5) lub bezpośrednio w tych wycięciach. 

Suwaki (6) i (7) wykonują ruchy posuwisto-zwrotne 
w kierunkach wzajemnie prostopadłych, wzdłuż osi 
nachylonych pod kątem 45° do wycięć (4) i (5). 

(1 zastrzeżenie) 

B61B P. 243679 06.09.1933 
E21F 

Fabryka Maszyn Górniczych im. T. Żarskiego „Pio-
ma", Piotrków Trybunalski, Polska (Stanisław Bor
kowski, Zbigniew Marciniak, Jan Jałmużna, Wiesław 
Famulski). 

Układ jednoszynowych kolejek podwieszonych 
z napędem linowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego układu kolejek aby możliwy był transport 
poszczególnymi zestawami zarówno wzdłuż torów 
poszczególnych kolejek, jak również dotarcie zesta
wem transportowym do każdego rozgałęzienia toru. 

Układ kolejek charakteryzuje się tym, że sąsiadu
jące ze sobą kolejki (1, l') mają wspólny odcinek (2) 
torów (3, 3'), po którego jednej stronie jest prowa
dzona linia ciągnąca (7) przynależna do kolejki przed
niej (1), natomiast po drugiej stronie jest prowadzo
na linia ciągnąca (7') przynależna do kolejki następ
nej (l'). Przy czym wspólny odcinek (2) torów (3, 
3') stanowi koniec toru (3) kolejki przedniej (1) i po
czątek toru (7') kolejki następnej (l') lub stanowi 
środkową część toru (3) kolejki przedniej (1) i jest 
połączony rozjazdem (10) z pozostałą częścią toru (3') 
kolejki następnej, lub stanowi boczny tor łączący 
podstawowe tory (3, 3') sąsiadujących ze sobą ko
lejek (1, l'). (5 zastrzeżeń) 
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B61F P. 248119 08.06.1984 

Pierwszeństwo: 22.08.1983 - NRD 
(nr WPB61F/254-121-3) 

Ministerium für Verkehrswesen, Berlin, Niemiecka 
Republika Demokratyczna (Hans Bullemer, Gerhard 
Voigt, Wolf-Dieter Weinrich, Gunter Meier, Siegfried 
Lindner, Kurt Knauer, Franz Halbhubner, Reinhard 
Kühm, Frieder Franz). 

Łożysko skrętowe dla pojazdów szynowych 

Przedmiotem wynalazku jest łożysko skrętowe po
jazdów szynowych o czterech i więcej osiach. Według 
wynalazku wyposaża się powierzchnie ślizgowe gór
nej części (1) i dolnej części (6) łożyska skrętowego 
we wkładki (4, 5) z materiału odpornego na zużycie, 
przytwierdzone spoinami do podstawowych korpusów. 
Przez powierzchniowe wygładzenie i zahartowanie 
powierzchni ślizgowych powstałych na skutek obcią
żenia zmniejsza się do minimum zużycie i eliminuje 
konieczność smarowania. (3 zastrzeżenia) 

B62B P.239517 13.12.1982 

Zygmunt Strukowski, Gliwice, Polska (Zygmunt 
Strukowski). 

Płozy do wózka dziecięcego 

Celem projektu jest ułatwienie prowadzenia wózka 
po śniegu. W tym celu do osi (1) wózka zamocowane 
są za pomocą wsuwek (2) płozy (3). Wykroje na koń
cach płóz (3) pozwalają na ich ustawianie w pozycji 
pionowej lub poziomej. (1 zastrzeżenie) 

B62D P.243625 02.09.1983 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samocho
dowej, Sulejówek, Polska (Józef Kowal, Marian Gla
dys, Cezary Glinnicki). 

Wózek samozaładowczy do ewakuacji 
uszkodzonych pojazdów samochodowych, 

zwłaszcza ciężarowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie holowania usz
kodzonych samochodów ciężarowych, a także przy

czep i autobusów, które mają sprawną przednią lub 
tylną oś. Wózek składa się z trzech osi o różnym 
rozstawie kół, z których jedna jest kierowana. Oś 
tylna jest poprzez ramie (18) połączona przegubowo 
ramieniem podnoszącym i poprzez przegubowy łącz
nik (8) z osią środkową. Do ramy (2) umocowana jest 
podpora (7). Pomiędzy ramieniem podnoszącym a ramą 
(2) umieszczony jest podnośnik hydrauliczny. 

(2 zastrzeżenia) 

B62D P.243630 05.09.1983 

Huta „Stalowa Wola", Kombinat Przemysłowy w 
Stalowej Woli, Fabryka Maszyn w Janowie Lubel
skim, Janów Lubelski, Polska (Krzysztof Jaskowiak, 
Marian Sołtys). 

Podwozie dwukołowe z dyszlem 
dla przyczep do pojazdów mechanicznych, 

zwłaszcza przyczep campingowych 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji pod
wozia dwukołowego z prostym zabezpieczeniem na 
wypadek zerwania dyszla oraz z urządzeniem do 
zmiany wysokości zawieszenia kół. Podwozie cha
rakteryzuje się tym, że do końca dyszla (1) ma za
mocowaną linę (6) prowadzoną wzdłuż dyszla do jego 
początku, przy którym lina (6) ma pętle (7) zakładaną 
podczas holowania na ucho (8) haka (5) pojazdu ho
lującego. Na końcach osi poprzecznych wciśniętych 
wraz z gumą do belki (3) są osadzone płytki (13) 
z otworami (14) oraz wahacze (11) z kołami jezdnymi 
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(12). Każdy w a h a c z (11) z p ły tkami (13) jest połączo
ny śrubą osadzoną w j e d n y m z o tworów (14), przy 
czym część p ły tk i (13) z o tworami (14) jest sk ie rowa
na w k i e r u n k u koła (12). (2 zastrzeżenia) 

B65D P.243684 08.09.1983 

Cen t ra lny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy O p a k o 
w a ń , Warszawa , Polska (Andrzej Cholewa). 

Sposób uzyskania szczelności pomiędzy zamknięciem 
(zakrywką kontaktową) a opakowaniem szklanym, 
poprzez usztywnienie zwłaszcza zakrywki wykonanej 

z materiału niemetalowego 

Sposób uzyskania szczelności pomiędzy zamkn ię 
ciem (zakrywką kon tak tową) a opakowan iem szklanym 
poprzez usz tywnien ie zwłaszcza zak rywki w y k o n a n e j 
z ma te r i a łu n iemeta lowego cha rak te ryzu je się tym, 
że zakrywką k o n t a k t o w a (1) zaopat rzona jest na ca
łym obwodzie w zamknię tą obejmę (3) o dowolnym 
przekro ju poprzecznym, wykonaną ze sz tywnego m a 
te r ia łu innego niż ma te r i a ł zak rywki lub takiego sa
mego, umieszczoną w dolnej części w mas ie tworzy
wa , z k tórego jest w y k o n a n a zakrywką lub poza nią. 

(1 zastrzeżenie) 

B65G P.249652 18.09.1984 

Zakłady Urządzeń Chemicznych i A r m a t u r y P r z e 
mys łowej „Chemar" , Kielce, Polska (Aleksy S t a ń 
czyk). 

Zasuwa 

Celem wyna lazku jest opracowanie kons t rukc j i za
suwy do regu lowania p rzep ływu ma te r i a łów sypkich 
w silosach umożliwiającej budowę silosów z wylo ta 
mi o dużym prześwicie . 

Zasuwa ro lkowa sk łada się z przysłon (4) p rzesu
wających się między ro lkami (5, 6) umocowanych 
w p o k r y w a c h (7) p rzy twierdzonych do korpusu 
i wsporn ików. Obrót ś rub pociągowych p rzekazywany 
jest z n a p ę d u e lek t romechanicznego. Przys łony (4) 
mają elastyczne uszczelnienia (9) p rzymocowane do 
ścianek siedliska (10) za pomocą l is tew (8). 

(2 zastrzeżenia) 

B65G P.249796 29.09.1984 

Kombina t P rzemys łu Narzędziowego „Vis", Zakłady 
Ar tyku łów Ściernych, Bielsko-Biała , Polska (Stani
s ław Kochel , Wiktor Konior) . 

Drążek łańcuchowego przenośnika zabierakowego 
pasm wiotkiego materiału 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wzmocnienia 
p łaskich końcówek drążków łańcuchowego przenoś
n ika zab ie rakowego oraz zagadnienie zabezpieczenia 
przed s tykan iem się ma te r i a łu pa sma zawieszonego 
na sąsiednich drążkach przy zetknięciu tych drąż
ków. Drążek według wyna l azku ma na płaskich koń
cówkach (1) wzmacnia jące nak ładk i (2) z tworzywa 
sztucznego, korzys tn ie z włókna szklanego nasyconego 
żywicą epoksydową. (1 zastrzeżenie) 

B663 P.243628 02.09.1933 

Kopaln ia Węgla Kamiennego „Jankowice" , R y b n i k -
-Boguszowice, Polska (Stefan Konieczny, Mar i an Sala, 
Józef Dzierżęga, J a n Czaja, Alfred Carbogno). 

Układ mechaniczny do trenowania lin stalowych 

Celem wyna lazku jest opracowanie uk ładu charak
teryzującego się możl iwie krótką odległością między 
e l emen tami nac iągowymi i zapewnien iem stałej siły 
naciągu. 

Układ składa się z dwóch dwubębnowych , ciernych 
ko łowro tów (1) i (2) us tawionych równolegle i skie
rowanych l ewym bokiem do siebie tak, aby lina (5) 
pomiędzy n imi rozciągana tworzyła kąt prosty z osia
mi ich bębnów (6), (7) i (8), (9), z k tórych zewnęt rzne 
bębny (7) i (8) mają indywidua lny napęd (10) i (11), 
a w e w n ę t r z n e bębny (6) i (9) są wy luzowane . 



Nr 6 (294) 1985 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 17 

Opisany układ nadaje się szczególnie do zastoso
wania w górniczych urządzeniach wyciągowych. 
Układ służy do wstępnego naciągania lin urządzeń 
transportowych. (1 zastrzeżenie) 

B66C P. 243676 06.09.1983 

Instytut Gospodarki Magazynowej, Poznań, Polska 
(Zbigniew Skowroński, Krzysztof Bogusławski, Piotr 
Okrzesik, Zbigniew Śliwiński). 

Urządzenie do poziomowania i wychylania osprzętu 
roboczego żurawia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia do samoczynnego poziomowania osprzętu 
roboczego dla wysięgników o zmiennej długości do 
wychylania o żądany kąt osprzętu roboczego. 

Urządzenie zawiera cięgno (1) zamocowane jednym 
końcem do ramienia (2) z osprzętem, a drugim koń
cem do tylnej części członu (3) wysuwnego. Cięgno 
(1) przechodzi przez krążek (4) umocowany w przed
niej części członu (5) stałego, krążek (6) osadzony na 
sworzniu (12) i krążek (7) osadzony na wahliwym 
ramieniu (8). Wahliwe ramię (8) przemieszczane jest 
za pomocą siłownika (11). (3 zastrzeżenia) 

B66D P. 243729 09.09.1983 

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwi
ce, Polska (Jan Kalyta, Tadeusz Tłuścik, Małgorzata 
Malec, Grażyna Stachura). 

Układ optymalnego hamowania dynamicznego 
maszyny wyciągowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu optymalnego hamowania dynamicznego z mo
dulacją charakterystyki hamowania w zależności od 
aktualnego obciążenia napędu uniemożliwiającego 
rozpędzanie się napędu w trakcie przełączania jego 
hamowania z generatorowego na dynamiczne. 

Układ według wynalazku zawiera podłączony do 
przekładnika napięciowego (PN) i przekładnika prą
dowego (PP) w obwodzie zasilania napięciem prądu 
przemiennego silnika napędowego (M), przetwornik 

mocy (PM), z którego jest kierowany sygnał wyj
ściowy poprzez układ pamięci (UP) na prostownik 
(PR) do sterowania wartością napięcia prądu stałego, 
zasilającego silnik napędowy (M) w czasie hamowa
nia dynamicznego. (1 zastrzeżenie) 

B67C P. 243574 30.08.1983 
B08B 

Akademia Medyczna, Lublin, Polska (Włodzimierz 
Niemyski). 

Zestaw do mycia butelek, 
zwłaszcza do płynów infuzyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie jednoczesnego 
mycia większej ilości butelek, szczególnie butelek do 
płynów infuzyjnych. 

Zestaw składa się z mechanicznej myjni oraz z ażu
rowego pojemnika butelek, w którym butelki zamo
cowane są w rozstawie odpowiadającym rozstawowi 
szczotek w myjni. Myjnia ma korpus, korzystnie w 
kształcie prostopadłościanu obudowany zdejmowany
mi płytami oraz pokrywą z otworami na znajdującą 
się w górnej części myjni komorę myjącą (10), która 
wyposażona jest w prowadnice (11) pojemnika bute
lek oraz w szczotki (12) zamocowane na osadzonych 
obrotowo i ułożyskowanych w płytach (22) trzpie
niach (13), wyposażonych w koła pasowe (14). Pod 
komorą myjącą (10) znajduje się zbiornik (7) cieczy 
myjącej, połączony przewodem (9) poprzez pompę (8) 
z komorą myjącą (10). Przewód (9) ma ponadto od
gałęzienia zakończone dyszami. W dnie komory my
jącej znajduje się rura odpływowa (26) z wylotem 
do zbiornika (7) cieczy myjącej. Koła pasowe (14) 
mają przemiennie trapezowy oraz prostokątny zarys 
rowka i są napędzane jednym paskiem klinowym 
(15). (2 zastrzeżenia) 
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Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C01B P.247641 11.05.1984 

Pierwszeństwo: 13.05.1983 - RFN (nr P 3317497.0) 

Hoechst AG, Frankfurt, Republika Federalna Nie
miec. 

Sposób wytwarzania pięciotlenku fosforu 
i ewentualnie kwasu fosforowego 
z wykorzystaniem ciepła reakcji 

Sposób wytwarzania pięciotlenku fosforu i ewentu
alnie kwasu fosforowego przez spalanie elementar
nego fosforu za pomocą wysuszonego powietrza 
w komorze spalania ze stali z wykorzystaniem ciepła 
reakcji do uzyskiwania energii, przy czym ścianka 
komory spalania jest ukształtowana w postać układu 
chłodzącego zawierającego puste przestrzenie i w ukła
dzie chłodzącym prowadzi się wodę jako nośnik ciepła 
do odprowadzania ciepła reakcji lub mieszaninę wody 
i pary przy jednoczesnym ogrzewaniu do podwyższo
nej temperatury pod korzystnie zwiększonym ciśnie
niem, przy czym powstającą w układzie chłodzącym 
parę wodną odciąga się w sposób ciągły, zastępuje 
przez równoważną ilość odsolonej świeżej wody 
i uchodzący z komory spalania w postaci pary gorący 
pięciotlenek fosforu skrapla się albo poddaje się dal
szej przeróbce z dodatkiem wody albo kwasu fosfo
rowego na kwas fosforowy o wyższym stężeniu, cha
rakteryzuje się tym, że odciągniętą parę wodną 
w obrębie wylotu pary przeprowadza się przez górny 
zakres komory spalania albo wylot dla gazowego 
produktu zawierającego pięciotlenek fosforu, ogrzewa 
pod stałym ciśnieniem do temperatury 400-600°C 
i dopiero wtedy doprowadza się do zastosowania jako 
przegrzaną parę wodną. (8 zastrzeżeń) 

C01G P. 243672 07.09.1983 

Société Minière et Métallurgique de PENARROYA, 
Paryż, Francja. 

Sposób rozpuszczania ołowiu, 
selektywny względem cynku i/lub miedzi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
.sposobu umożliwiającego wytwarzanie koncentratów 
cynku, zawierających bardzo mało ołowiu. 

Sposób rozpuszczania ołowiu selektywny względem 
cynku i/lub miedzi zawartych w związku zawierają
cym siarkę, charakteryzuje się tym, że wymieniony 
związek poddaje się ługowaniu za pomocą roztworu 
zawierającego chlorek żelazawy, przy czym wprowadza 
się za pomocą bełkotki gaz zawierający tlen. 

(10 zastrzeżeń) 

C02F P. 247588 T 07.05.1984 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Andrzej 
M. Dziubek, Apolinary L. Kowal). 

Sposób uzdatniania wody 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
procesu. 

Sposób uzdatniania wody polega na jej jednoczes
nym zmiękczaniu, koagulacji i adsorpcji zanieczysz
czeń, wytrącaniu metali ciężkich oraz częściowej de
zaktywacji bakterii i wirusów za pomocą od 100 do 
500 gramów na 1 m3 wody suspencji koagulatu zde-
karbonizowanego dolomitu, po czym oddziela się 
osady znaną metodą, a wodę poddaje się jednostop-

niowej rekarbonizacji dwutlenkiem węgla lub po
wietrzem. Do uzdatniania stosuje się suspensję koa
gulatu zdekarbonizowanego dolomitu rozcieńczonego 
wodą do stężenia poniżej 8% wagowych. 

(4 zastrzeżenia) 

C02F P.247633 T 09.05.1984 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego 
w Gdańsku, Zakłady Mięsne w Gdyni, Gdynia, Pol
ska (Jerzy Bartoszewicz, Czesław Burzyński, Edward 
Chmarzyński, Ryszard Gruszko). 

Urządzenie do uzdatniania wody 

Wynalazek rozwiązuje problem konstrukcji urzą
dzenia uzdatniającego wodę bez zmiany kierunku 
przepływu wody w procesie jej namagnesowania. 

Urządzenie zawierające cylindryczną obudowę 
z umieszczonymi w niej stosami pierścieniowych 
magnesów posiada górny stos (8) pierścieniowych 
magnesów i dolny stos (7) pierścieniowych magnesów 
o jednakowych zewnętrznych biegunach połączonych 
ze sobą w sztywną konstrukcję diamagnetycznymi 
śrubami (6). Między górnym stosem (8) pierścienio
wych magnesów a dolnym stosem (7) pierścieniowych 
magnesów znajduje się pierścieniowa zwężka (9). 
Poszczególne pierścieniowe magnesy oddzielone są 
między sobą ferromagnetycznymi pierścieniowymi 
nabiegunnikami (11). (1 zastrzeżenie) 

C03C P. 243599 29.08.1983 

Jerzy Szurman, Dąbrowa Górnicza, Polska (Jerzy 
Szurman). 

Sposób dekorowania szkła płaskiego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania ozdob
nych tafli szklanych mających zastosowanie do de
koracyjnych oszkleń otworów okiennych upodobnio
nych do tradycyjnych witraży. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w 
pierwszej kolejności całą powierzchnię szkła płas
kiego pokrywa się określonej grubości powłoką za
wiesiny kleju kostnego, a po jej utwardzeniu wycina 
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się w niej ścieżki określonych figur geometrycznych, 
w które wprowadza się komponent masy spieku, 
składający się ze sproszkowanego szkła z dodatkiem 
topnika i lepiszcza, następnie zdejmuje się z po
wierzchni pozostałych pól powłokę z kleju kostnego 
i pokrywa te pola szkliwnymi farbami transparen
towymi. Tak przygotowaną płytę szklaną poddaje się 
obróbce cieplnej w temperaturze punktu mięknięcia 
dla danego szkła. (2 zastrzeżenia) 

C04B P. 243566 29.08.1983 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Ry
szard Chamer, Jacek Orski, Zbigniew Pachoń, Zbig
niew Śmieszek, Stanisław Sobierajski). 

Sposób otrzymywania ścierniwa żużlowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania 
ścierniwa żużlowego będącego pełnowartościowym 
substytutem elektrokorundu zwykłego i szlachetnego. 

Sposób według wynalazku, polegający na obniżeniu 
temperatury, poprzez kontakt ze -strumieniem wody, 
ciekłego żużla, suszeniu granulatu oraz mechanicznym 
sortowaniu, charakteryzuje się tym, że ciekły żużel, 
korzystnie o temperaturze 1373-1753 K, wprowadza 
się w strumień przepływającej granulacyjną rynną 
granulacyjno-transportującej wody o ciśnieniu 0 ,03-
0,15 MPa, temperaturze niższej od 323 K i natężeniu 
przepływu nie mniejszym niż 5 m3 / 1 tonę żużla, 
a połączenie obu czynników następuje w odległości 
nie przekraczającej 350 mm od miejsca wypływu żuż
la z żużlowej rynny i 1000 mm od punktu wypływu 
granulacyjnej wody z głowicy, po czym otrzymany 
granulat poddaje się procesowi schłodzenia w wodnym 
zbiorniku, a następnie suszy się strumieniem gazów 
obojętnych o temperaturze 343-423 K i kieruje się 
do mechanicznej klasyfikacji. (4 zastrzeżenia) 

C04B 
C02F 

P. 247587 T 07.05.1984 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Andrzej 
M. Dziubek, Apolinary L. Kowal). 

Sposób wytwarzania koagulantu dolomitowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania sku
tecznego środka do oczyszczenia wody z zanieczyszczeń. 

Sposób wytwarzania koagulantu dolomitowego po
lega na wypalaniu rozdrobnionego surowego dolomi
tu, uwodnieniu powstałych w wyniku wypalenia ak
tywnych tlenków wapnia i magnezu, a następnie na 
peptyzacji wodorotlenku magnezu oraz rozcieńczeniu 
wodą powstałej suspensji koagulantu dolomitowego 
do stężenia poniżej 10°/o wagowych. Peptyzację wo
dorotlenku magnezu dokonuje się za pomocą soli mag
nezowej, wprowadzanej do koagulantu w ilości od 
1 do lO /̂o wagowych masy koagulantu. (5 zastrzeżeń) 

C07C 
A01N 

P.242654 23.06.1933 

Pierwszeństwo: 25.06.1982 - Wielka Brytania 
(nr 18455/82) 

12.07.1982 - Wielka Brytania (nr 20141/82) 
Shell Internationale Research Maatschappij, B. V., 

Haga, Holandia. 

Środek chwastobójczy 
i sposób wytwarzania substancji czynnej 

Środek według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że jako substancję czynną zawiera pochodną moczni
ka o wzorze 1, w którym R oznacza atom wodoru 

lub chlorowca lub grupę cykloalkilową, R3 oznacza 
atom wodoru, grupę CH3 lub OCHj, n ma wartość 
zero lub jeden i gdy n ma wartość zero, R2 oznacza 
atom wodoru i R1 oznacza atom wodoru lub jedno-
wartościowy podstawnik tworzący w ten sposób alko
holan, eter, ester lub inną pochodną alkoholu, a gdy 
n ma wartość jeden, każdy podstawnik R1 i R2 nie
zależnie od siebie oznacza jeden z atomów lub grup 
wymienionych dla R1 gdy n ma wartość zero, lub R1 

i R2 razem oznaczają dwuwartościową grupę two
rząc w ten sposób cykliczny eter, ester lub inną po
chodną diolu. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że ani
linę o wzorze 6 lub jej chlorowcowodorek poddaje 
się reakcji z halogenkiem karbamoilu o wzorze 
HalCON(CH3)R3, przy czym R, R1, R2, Rs i n mają 
wyżej podane znaczenie. (23 zastrzeżenia) 

C07C 
C07F 

P.243132 21.07.1983 

Pierwszeństwo: 23.07.1982 - Szwajcaria (nr 4527/82) 

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania 
nowych peptydów muramylowych 

Sposób wytwarzania nowych peptydów muramylo
wych o wzorze 1, w którym R1, R4 i R6 niezależnie 
od siebie oznaczają atom wodoru lub niższy rodnik 
alkanoilowy, R2 oznacza rodnik alkilowy o 1-4 ato
mach węgla, grupę hydroksymetylową lub rodnik fe-
nylowy, R3 oznacza atom wodoru lub rodnik metylo
wy, R5 oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy 
o 1-3 atomach węgla, R7 oznacza ewentualnie pod
stawiony grupą hydroksylową, grupą merkapto lub 
grupą metylotio rodnik alkilowy o 1-3 atomach węg
la, R8 oznacza atom wodoru lub niższy rodnik alkilo
wy, X oznacza atom tlenu lub grupę NH, Y oznacza 
rodnik alkilidenowy o 1-4 atomach węgla, a R9 i R10 

niezależnie od siebie oznaczają rodnik alkilowy o 1 1 -
17 atomach węgla lub rodnik alkeny Iowy o 11-17 
atomach węgla, i/lub ich soli, polega na tym, że 
związek o wzorze 2, w którym s, r i q niezależnie od 
siebie oznaczają liczbę 0 lub 1, a R8 oznacza niższy 
rodnik alkilowy lub grupę zabezpieczającą rodnik 
karboksylowy, zaś pozostałe podstawniki mają wyżej 
podane znaczenie, pod warunkiem, że obecne w związ
ku o wzorze 2 wolne grupy funkcyjne z wyjątkiem 
grupy biorącej udział w reakcji występują ewentual
nie w postaci zabezpieczonej, lub reaktywną pochodną 
tego związku z kwasem karboksylowym, poddaje się 
reakcji ze związkiem o wzorze 3, w którym t, u i v 
niezależnie od siebie oznaczają liczbę 0 lub 1, a pod
stawniki mają wyżej podane oznaczenie, pod warun
kiem, że t, u i v stanowią liczbę 1, jeżeli w reagencie 
o wzorze 2 symbol q stanowi liczbę 0, lub też t sta
nowi liczbę 0, u stanowi liczbę 1, a v stanowi licz
bę 1, jeżeli q stanowi liczbę 1, r stanowi liczbę l i s 
stanowi liczbę 0, lub że v stanowi liczbę 0, jeżeli 
q, r i s stanowią liczby 1, lub poddaje się reakcji 
z jego reaktywną pochodną i ewentualnie odszczepia 
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się obecne grupy zabezpieczające, i otrzymany zwią
zek o wzorze 1, ewentualnie przeprowadza się w sól 
lub otrzymaną sól, ewentualnie przeprowadza się w 
inną sól. Otrzymane związki znajdują zastosowanie do 
zapobiegania i leczenia zakażeń wirusowych. 

(18 zastrzeżeń) 

C07C 
C07D 

P.244401 02.11.1983 

Pierwszeństwo: 03.11.1982 
(nr 439239) 

St. Zjedn. Am. 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjedno
czone Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowych 
3-hydroksyfenoksy-podstawionych 

pochodnych alkanów 

Sposób wytwarzania nowych związków o wzorze 
ogólnym 1, w którym R : oznacza grupę Cx-C3-alkilo-
wą lub grupę fenylową, R2 oznacza grupę propylową, 
R3 oznacza atom wodoru, R4 oznacza grupę 5-tetra-
zolilową, R3 i R6 są jednakowe lub różne i oznaczają 
atom wodoru lub grupę Ci-C3-alkilową, a n oznacza 
liczbę od 0 do 10, a także ich farmakologicznie do
puszczalnych soli polega na tym, że związek o wzorze 
l', w którym R4 oznacza grupę cyjanową, a R1; R2, R3, 
R5, R6 i n mają wyżej podane znaczenie, poddaje się 
reakcji z azydkiem metalu alkalicznego i chlorkiem 
amonowym, po czym ewentualnie związek o wzorze 1 
przeprowadza się w jego sól. 

Nowe związki nadają się do leczenia schorzeń po
wstających na tle alergicznym. (1 zastrzeżenie) 

C07C P.246557 07.03.1984 

Pierwszeństwo: 07.03.1983 - St. Zjedn. Am. 
(nr 472.440) 

07.03.1983 - St. Zjedn. Am. (nr 472.438) 

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjedno
czone Ameryki. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych trójpeptydów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu wytwarzania nowch związków chemicznych, wy
kazujących właściwości znieczulające i przydatnych 
jako substancja czynna środków znieczulających. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych trójpep
tydów o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza atom 
wodoru lub rodnik metylowy, etylowy, cyklopropylo-
wy albo allilowy, A oznacza resztę D-aminokwasu ta
kiego jak Ala, Abu, Nva, Val, Nie, Leu, Ile, Gly(Al), 
Gly(Cp), Met, Cys(Met), Met(O), Cys(Me) (O), Ser, 
Ser(Me), Thr lub Hse, Rx oznacza atom wodoru, pier-
wszorzędowy rodnik (Cj-C3)alkilowy, rodnik cyklo-
propylometylowy, allilowy, etylotiometylowy, 2-fluoro-
etylowy, lub propargilowy, X oznacza atom wodoru, 
fluoru, bromu, jodu lub chloru albo grupę hydroksy
lową, (Cj-C3)alkilową, trójfluorometylową lub ( C j -
C2)alkoksylową, a m oznacza liczbę zero lub 1, lub ich 
soli addycyjnych z kwasami polega na tym, że w od
powiednio zabezpieczonej pochodnej trójpeptydu 
o wzorze 1 odszczepia się za pomocą środka odszcze-
piającego tę grupę, która jest grupą zabezpieczającą 
w produkcie wyjściowym. 

Jako zabezpieczoną pochodną trójpeptydu, stanowią
cą produkt wyjściowy, korzystnie stosuje się zwią
zek o wzorze 2, w którym R, A, R1; X i m mają wy
żej podane znaczenie, a R 0 oznacza grupę, która za
bezpiecza grupę a-aminową. (10 zastrzeżeń) 
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C07C P. 246597 09.03.1984 

St. Zjedn. Am. Pierwszeństwo: 10.03.1983 -
(nr 473876) 

12.07.1983 - St. Zjedn. Am. (nr 512920) 

The Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, 
Stany Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania peptydów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu wytwarzania peptydów, które powstrzymują wy
dzielanie gonadotropin przez przysadkę mózgową 
i powstrzymują uwalnianie sterydów przez gruczoły 
płciowe. Podawanie skutecznej ilości peptydu zapo
biega jajeczkowaniu u żeńskich osobników ssaków 
i /lub uwalnianiu sterydów przez gruczoły płciowe. 

Sposób wytwarzania peptydów o wzorze: X-Ri-R2-
-D-Trp-R4-R5-R6-R7-Arg-Pro-R10, w którym X oznacza 
atom wodoru lub grupę acylową zawierającą 7 lub 
mniej atomów węgla; Ri oznacza dehydro-Pro, 
D-pGlu, D-Phe, D-Trp lub ß-D-NAL; R2 oznacza 
Cl-D-Phe, F-D-Phe, OMe-4-Cl-D-Phe, N02-D-Phe, 
Cl2-D-Phe lub Br-D-Phe; R4 oznacza Ser, Oru, AA1 
lub aBu; R5 oznacza Tyr, I-Tyr, CH3-Phe, F-Phe lub 
Cl-Phe; R6 oznacza izomer D lipofiłowego aminokwa
su albo oznacza 4-NH2-D-Phe, 4-gua-D-Phe, D-His, 
D-Lys, D-Orn, D-Har lub D-Arg; R7 oznacza Leu lub 
N«Me-Leu; zaś R10 oznacza Gly-NH2, Gly-OCH3, 
Gly-OC2H5, Gly-NHNH2, Sar-NH2, D-Ala-NH2 lub 
NH-Y, przy czym Y oznacza niższą grupę alkilową, 
grupę cykloalkilową, niższą grupę fluoroalkilową lub 
NH-CO-NH-Q, gdzie Q oznacza atom wodoru lub niż
szą grupę alkilową, kiedy Rj oznacza ß-D-NAL, wów
czas R6 oznacza 4-NH2-D-Phe, 4-gua-D-Phe, D-His, 
D-Lys, D-Orn, D-Har lub D-Arg i kiedy R5 oznacza 
Tyr wówczas albo R4 oznacza Orn, AAL lub aBu, 
albo Rj oznacza ß-D-NAL zaś R6 oznacza D-His lub 
4-gua-D-Phe, polega na tym, że wytwarza się związek 
pośredni o wzorze X^Rx-Ra-D-TrpíX^-R^X'J-RsíX«)-
-R6(X5)-R7-Arg(X5)-Pro-X6, w którym X1 oznacza atom 
wodoru lub grupę zabezpieczającą grupę aminową 
w położeniu alfa; X2 oznacza atom wodoru lub grupę 
zabezpieczającą dla azotu indolu; X3 oznacza atom 
wodoru lub grupę zabezpieczającą dla alkoholowej 
grupy hydroksylowej Ser lub dla grupy aminowej 
w bocznym łańcuchu; X4 oznacza atom wodoru lub 
grupę zabezpieczającą dla fenolowej grupy hydroksy
lowej Tyr; X5 oznacza atom wodoru lub grupę zabez
pieczającą dla bocznego łańcucha, zaś X6 wybrany jest 
z grupy, w której skład wchodzą Gly-0-CH2 (żywica-
-nośnik), 0-CH2- (żywica-nośnik), D-Ala-0-CH2 (żywi
ca- nośnik), Gly-NH- (żywica-nośnik), D-Ala-NH- (ży
wica-nośnik), Gly-NH2 oraz estry, amidy i hydrazydy, 
odszczepia się jedną lub więcej spośród grup od X1 

do X5 i/lub odrywa się od dowolnego nośnika żywicy 
występującej w X6 i w razie potrzeby przekształca się 
otrzymany peptyd w jego nietoksyczną sól. 

(10 zastrzeżeń) 

C07D P.239764 T 23.12.1982 

Akademia Medyczna, Lublin, Polska (Tadeusz Tka-
czyński, Zdzisław Winiarski, Zdzisław Kleinrok, Iwo
na Zebrowska-Łupina). 

Sposób otrzymywania nowych pochodnych piperazyny 
i/lub ich soli 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu wytwarzania nowych związków chemicznych wy
kazujących działanie na ośrodkowy układ nerwowy. 

Sposób otrzymywania nowych pochodnych pipera
zyny o wzorze ogólnym I, w którym R oznacza atom 
wodoru lub chlorowca, a R' oznacza niższą grupę al
kilową i/lub ich soli o wzorze ogólnym II, w którym 
symbole R i E' mają wyżej podane znaczenie, a HX 
oznacza kwas nieorganiczny lub kwas organiczny sto
sowany w lecznictwie, polega na tym, że wykonuje 

się alkilowanie N-alkilopiperazyny związkiem o wzo
rze ogólnym III, w którym R posiada wyżej podane 
znaczenie, a X oznacza atom chlorowca i następnie 
wyodrębnia produkt w postaci soli lub zasady. 

(2 zastrzeżenia) 

C07D P. 241921 11.05.1983 

ICI AMERICAS INC., Wilmington, Stany Zjedno
czone Ameryki. 

* ! 
Sposób wytwarzania pochodnych pirazolopirydyny 
Sposób wytwarzania pochodnych pirazolopirydyny 

o wzorze 1, w którym R1 oznacza rodnik alkilowy, 
podstawiony rodnik alkilowy, rodnik cykloalkilowy, 
rodnik cykloalkiloalkilowy, rodnik alkenylowy, rodnik 
alkinylowy, rodnik arylowy, podstawiony rodnik ary-
łowy, rodnik aryloalkilowy lub podstawiony w grupie 
arylowej rodnik aryloalkilowy, R8 oznacza atom wo
doru lub rodnik alkilowy, R4 oznacza atom wodoru, 
D oznacza atom tlenu lub grupę NR8, R6 oznacza atom 
wodoru, rodnik alkilowy, podstawiony rodnik alkilo
wy, rodnik cykloalkilowy, rodnik cykloalkiloalkilowy, 
rodnik alkenylowy, rodnik alkinylowy, rodnik arylo
wy, podstawiony rodnik arylowy, rodnik aryloalkilo
wy, podstawiony w grupie arylowej rodnik aryloalki
lowy lub podstawiony grupą okso w grupie alkilowej 
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rodnik aryloalkilowy, n oznacza 1 lub 2, R7 oznacza 
atom wodoru, rodnik alkilowy, arylowy, podstawio
ny rodnik arylowy, rodnik aryloalkilowy lub podsta
wiony w grupie arylowej rodnik aryloalkilowy, a Rs 

oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy, rodnik arylo
wy, podstawiony rodnik arylowy, rodnik aryloalkilo
wy lub podstawiony w grupie arylowej rodnik arylo
alkilowy oraz ich farmaceutycznie dopuszczalnych soli 
addycyjnych z kwasami, polega na tym, że związek 
o wzorze 5, w którym R1, Rs, R7, R8, n i D mają zna
czenie wyżej podane, poddaje się wewnętrznej cykli-
zacji w temperaturze 150-250°, po czym w przypad
ku otrzymania związku o wzorze 1 w postaci wolnej 
zasady, związek o wzorze 1, ewentualnie poddaje się 
reakcji z kwasem zawierającym farmaceutycznie do
puszczalny anion. Związki o wzorze 1 mają działa
nie depresyjne ma centralny układ nerwowy. 

(3 zastrzeżenia) 

C07D P. 242730 28.06.1983 

Pierwszeństwo: 29.06.1982 - Włochy (nr 22141-A/82) 

Astra Läkemedel Aktiebolag, Södertälje, Szwecja 
(Luigi Ratti, Derek Reginald Palmer, Robert Graham 
Tyson). 

Sposób wytwarzania antybiotyków 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania an
tybiotyków na drodze znacznie prostszej od stosowa
nej obecnie, dzięki zastosowaniu jako środka estryfi
kującego węglanu a-bromodwuetyłowego. 

Ester 1-etoksykarbonyloksy ety Iowy kwasu 6-[D-(-)-
-a-amino-a-fenyloacetamido]-penicyłanowego o wzorze 
1 wytwarza się w ten sposób, że ampicylinę, korzyst
nie w postaci jej soli alkalicznej, poddaje się reakcji 
ze zdolną do reakcji pochodną kwasu acetylooctowego, 
po czym otrzymaną enaminę o wzorze 2, w którym 
R1 oznacza rodnik (Cj-C4)alkilowy, ewentualnie pod
stawiony rodnik arylowy, albo rodnik aralkilowy, R2 

oznacza atom wodoru, rodnik (Cx-C4) alkilowy, ewen
tualnie podstawiony rodnik arylowy, albo rodnik aral
kilowy, R3 oznacza rodnik (C!-C4)alkilowy, ewentual
nie podstawiony rodnik arylowy, albo rodnik aralkilo
wy, grupę (C^-C4)alkoksylową, grupę aryloksylową 

lub grupę aminową, a X oznacza metal alkaliczny, 
metal ziem alkalicznych lub organiczną zasadę, pod
daje się reakcji z nowym węglanem o wzorze 3 lub 
o wzorze 5, w którym Z oznacza atom chloru lub jo
du, po czym wytworzony ester o wzorze 4, w któ
rym R1, R2 i R8 mają wyżej podane znaczenie, pod
daje się łagodnej hydrolizie w środowisku kwaśnym. 

(25 zastrzeżeń) 

C07D P.243670 07.09.1983 

Pierwszeństwo: 09.09.1982 - Szwecja (nr 8205135-0) 

Astra Läkemedel Aktiebolag, Sadertälje, Szwecja 
(Tomas de Paulis, Sten Ingvar Rämsby, Sven Ove 
ögren). 

Sposób wytwarzania pochodnych benzamidowych 

Sposób wytwarzania pochodnych benzamidowych 
o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza prostą lub 
rozgałęzioną grupę alkilową o 6 -18 atomach węgla, 
R1 oznacza atom wodoru, chloru lub bromu, lub gru
pę alkilową o 1-3 atomach węgla, zaś R2 oznacza 
atom chloru, bromu lub grupę alkilową o 1-3 ato
mach węgla, ewentualnie w postaci ich soli fizjolo
gicznie dopuszczalnych lub izomerów optycznie czyn
nych polega na tym, że estryfikuje się związek o wzo
rze ogólnym 2, w którym R1 i R2 mają wyżej poda
ne znaczenie, za pomocą związku o wzorze R-CO-Z', 
w którym R ma wyżej podane znaczenie, a Z' oznacza 
atom chloru lub bromu do utworzenia związku o wzo
rze 1, po czym ewentualnie otrzymany związek prze
kształca się do jego fizjologicznie dopuszczalnych soli 
i/lub jego zasadniczo czystego stereoizomeru. Związ
ki te przydatne są do leczenia wymiotów, chorób 
psychosomatycznych i zaburzeń psychiatrycznych. 

(1 zastrzeżenie) 

C07D P. 244814 29.11.1983 

Pierwszeństwo: 01.12.1982 - St. Zjedn. Am. 
(nr 445787) 

Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ame
ryki. 

Sposób wytwarzania 
4(5)-acetylo-2-metyloimidazolu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania 4(5)-acetylo-2-metyloimidazolu 
o wysokiej jakości i z wydajnością wyższą od uzyski
wanej znanymi sposobami. 

Sposób wytwarzania 4(5)-acetylo-2-metyloimidazolu, 
ewentualnie z zabezpieczoną pozycją 1, o wzorze ogól
nym 8, w którym R° oznacza atom wodoru, grupą 
benzylową, lub jednopodstawioną grupę benzylową, 
w której podstawnikami są atom chloru, bromu lub 
fluoru, grupa alkilowa o 1-4 atomach węgla, alkok-
sylowa o 1-4 atomach węgla lub fenylowa, polega 
na tym, że utlenia się dwutlenkiem manganu związek 
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o wzorze 9, w którym R° ma znaczenie podane po
wyżej, w rozpuszczalniku obojętnym wobec składni
ków reakcji. 4(5)-acetylo-2-metyloimidazol jest pro
duktem pośrednim do wytwarzania związków będą
cych antagonistami histaminy H2. (1 zastrzeżenie) 

C07D P. 245203 19.12.1983 

C07D P.244922 05.12.1983 

Pierwszeństwo: 06.12.1982 - St. Zjedn. Am. 
(nr 446.895) 

Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania pochodnej sultamycyliny 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 2, w któ
rym R1 oznacza atom wodoru, grupę hydroksylową, 
grupę C2-C7-alkanoiloksylową, grupę C2-C7-alkoksy-
karbonyloksylową, grupę benzoiloksylową, ewentualnie 
jednopodstawioną, lub jej kwasowej soli addycyjnej, 
polega na kontaktowaniu z wodorem, w obecności 
katalizatora z metalu szlachetnego, związku o wzo
rze 3, w którym R2 oznacza grupę metylową lub gru
pę d-C3-alkoksylową, Y oznacza atom wodoru, chlo
ru, bromu lub jodu, Z oznacza atom chloru, bromu 
lub jodu, a R1 ma wyżej podane znaczenie. Sultamy-
cylina jest środkiem przeciwbakteryjnym o działaniu 
systematycznym. (10 zastrzeżeń) 

Pierwszeństwo: 20.12.1982 - Wielka Brytania 
(nr 82.36969) 

Imperial Chemical Industries PLC, Londyn, Wielka 
Brytania. 

Sposób wytwarzania zawierających związanie 
spiro trójpierścieniowych związków heterocyklicznych 

w postaci racemicznej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
ulepszonego sposobu otrzymywania postaci racemicz
nej związków heterocyklicznych, zwłaszcza z miesza
nin zawierających nadmiar niepożądanego enancjome-
ru w stosunku do enancjomeru potrzebnego. 

Sposób racemizacji niepożądanych postaci enancjo-
merycznych 1'-podstawionych spiro [imidazolidyno-4,3'-
-indolino]-2,2',5-trionów i l'-podstawionych spiro [piro-
lidyno-3,3'-indolino]-2,2',5-trionów, polega na ogrzewa
niu niepożądanej enancjomerycznej postaci lub mie
szaniny zawierającej nadmiar jednego enancjomeru 
w stosunku do drugiego, samej lub korzystnie w obec
ności rozpuszczalnika lub rozcieńczalnika w tempera
turze 80-280°C. (9 zastrzeżeń) 

C07D P. 245404 29.12.1983 

Pierwszeństwo: 29.12.1982'- RFN (nr P 3248548.4) 

Heinrich Mack Nachfolger, Illertissen, Republika 
Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
1,4 :3,6-dianhydroheksytów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu wytwarzania nowych związków chemicznych, 
wykazujących działanie na układ sercowo-naczyniowy. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 1,4:3,6-
-dianhydroheksytów o ogólnym wzorze 1, w którym 
R1 oznacza atom wodoru, niższy rodnik acylowy o 2 - 5 
atomach węgla, grupę pirydylokarbonylową lub gru
pę nitrową, a R2 oznacza grupę 1,4-dihydropirydylo-
karbonylową o ogólnym wzorze 2, w którym X ozna
cza atom wodoru, albo 1, 2 lub 3 jednakowe albo 
różne podstawniki, takie jak grupy alkoksylowe, alki
lowe, cyjanowe lub dwualkiloaminowe, atomy chlo
rowców, grupy nitrowe, trójfluorometylowe albo mety-
lenodwuoksylowe, R3 oznacza prosty lub rozgałęziony, 
nasycony lub nienasycony rodnik węglowodorowy 
o 1-5 atomach węgla, rodnik węglowodorowy prze
rwany przez wprowadzenie doń atomu tlenu, albo 
rodnik węglowodorowy lub rodnik węglowodorowy 
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przerwany tlenem, podstawiony grupą cyjanową, a R4 

i R5 są jednakowe lub różne i oznaczają niższe rod
niki alkilowe, jak również farmakologicznie dopusz
czalnych soli tych związków, polega na tym, że ester 
kwasu arylideno-ß-ketokarboksylowego o ogólnym 
wzorze 6, w którym X, R' i R4 mają wyżej podane 
znaczenie, poddaje się reakcji z estrem kwasu enami-
nokarboksylowego 1,4:3,6-dianhydroheksytu o ogól
nym wzorze 7, w którym R1 i R5 mają wyżej podane 
znaczenie, po czym otrzymany związek o wzorze 1, 
ewentualnie przeprowadza się w farmakologicznie do
puszczalną sól. (6 zastrzeżeń) 

C07D P. 245746 03.03.1983 

Pierwszeństwo: 05.03.1982 - RFN (nr P 3207939.7) 

Boehringer Ingelheim KG, Ingelheim/Rhein, Repub
lika Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania 
2-hydroksymetyI»-6-metylo-4-p-tioIilo-4,5,6,7-

-tetrahydro-teino[2,3-c]-pirydyny 

Sposób wytwarzania tytułowego związku oraz jego 
fizjologicznie dopuszczalnych soli addycyjnych z kwa
sami polega na tym, że 2-formylo-6-metylo-4-p-totilo-
-4,5,6,7-tetrahydro-tieno[2,3-c]-pirydynę poddaje się 
reakcji z borowodorkiem sodowym w środowisku ta
kim jak dioksan lub woda i tak otrzymany produkt 
przeprowadza się w fizjologicznie dopuszczalną sól 
z kwasami. Tytułowy związek posiada silne właści
wości antydepresyjne. (1 zastrzeżenie) 

C07D P.246600 09.03.1984 

Pierwszeństwo: 11.03.1983 - Szwajcaria (nr 1332/83) 

Sandoz AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych, 
karbonylowych pochodnych 
l-fenylo-2-azoliloetyloaminy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowych, karbonylowych pochod
nych l-fenylo-2-azoliloetyloaminy, stanowiących sub
stancję czynną środka grzybobójczego oraz środka 
grzybobójczego, zwłaszcza do zwalczania grzybów fito-
patogennych. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w któ
rym Ri i R, oznaczają, niezależnie, ewentualnie pod
stawioną grupę alifatyczną heteroarylową lub arylo-
wą, lub Rj oznacza atom wodoru, R3 i R4 oznaczają 
atom wodoru, atom chlorowca, grupę nitrową, ewen
tualnie podstawioną grupę alifatyczną, ewentualnie 
przyłączoną poprzez atom tlenu, siarki, grupę SO lub 
S02 , lub ewentualnie podstawioną grupę fenylową 
lub fenoksylową, a X oznacza atom azotu lub grupę 
OH, ewentualnie w postaci soli addycyjnej z kwa
sem, polega na tym, że acyluje się związek o ogól
nym wzorze 2, w którym Ru R3, R4 i X mają wyżej 
podane znaczenie, korzystnie acyluje się za pomocą 
reaktywnej pochodnej kwasu, i wyodrębnia się otrzy
many związek w postaci wolnej zasady lub w posta
ci soli addycyjnej z kwasem. 

Środek grzybobójczy zawiera jako substancję czyn
ną co najmniej jeden nowy związek o wzorze 1, 
w którym" Rt, R2, R3, R4 i X mają wyżej podane zna
czenie. (4 zastrzeżenia) 

C07D P. 246667 14.03.1984 

Pierwszeństwo: 15.03.1983 - Norwegia (nr 830902) 

Borregaard Industries Limited, Sarpsborg, Norwe
gia. 

Sposób wytwarzania lineatyny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego sposobu, w którym nie stosuje się reakcji foto
chemicznych. 

Sposób wytwarzania lineatyny, tj. 3,3,7-trójmetylo-
-2,9-dioksatricyklo-[3,3,l,04-7]-nonanu o wzorze 7, pole
ga na reakcji 2,2-dwumetylo-3,4-pentadienalu o wzo
rze 1, w którym Ra i R2, każdy oznacza wodór albo 
niższy alkil z haloidkiem ß-metyloallilomagnezu; na
stępnie utworzoną pochodną 2,5,5-irójmetylookta-l,6,7-
-trien-4-olu o wzorze 2 poddaje się utlenianiu, które 
nie ^atakuje wiązań podwójnych, a uzyskaną w tej 
reakcji pochodną 2,5,5-trójmetylookta-l,6,7-trien-4-onu 
o wzorze 3 poddaje się pirolizie. W wyniku pirolizy 
otrzymuje się pochodną l,4,4-trójmetylo-6-metyleno-
-bicyklo-[3,2,0]-heptan-3-onu o wzorze 4, którą podda
je się utlenianiu. Następnie otrzymaną pochodną 
5,5,9-trójmetylo-2,6-dioksa-7-okso-bicyklo-[ 4,2,0 ]-okty-
lospiro-[2,7]-děkanu o wzorze 5 poddaje się utlenia
niu, a otrzymany l,5,5-trójmetylo-4-oksabicyklo-[4,2,0]-
-oktano-3,7-dion o wzorze 6 redukuje się w znany 
sposób do lineatyny o wzorze 7. Lineatyna jest fero
monem, który przyciąga pewne gatunki chrząszczy 
ambrozjańskich. (6 zastrzeżeń) 
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C07D P. 249749 08.11.1983 

Pierwszeństwo: 08.11.1982 - Francja (nr 8218706) 

Sanofi, Paryż, Francja. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
piperydynodionu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowych związków chemicznych 
wykazujących działanie przeciw arytmii. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych o wzorze 
ogólnym 1, w którym R oznacza grupę alkilową pro
stą lub rozgałęzioną o 2 - 5 atomach węgla, lub grupa 
- N R R oznacza grupę morfolinową lub piperydynową, 
ewentualnie podstawioną 1-4 grupami metylowymi, 
n jest równe 2 lub 3, Rx i R2 oznaczają atom wodoru, 
R3 i R4 niezależnie od siebie oznaczają atom wodoru 
lub grupę metylową lub etylową, R3 i R4 wzięte ra
zem oznaczają grupę (CH2)m, w której m jest równe 
4 lub 5, R5 oznacza atom wodoru lub grupę alkilową 
o 1-4 atomach węgla, przy czym piperydynodion pod
stawiony jest do grupy pirydylowej w pozycji 2', 3' 
lub 4', polega na tym, że na pirydyloacetonitryl dzia
ła się pochodną karboksylową o wzorze 3, w którym 
Rj, R3 i R4 mają podane znaczenie, a następnie redu
kuje się katalitycznie otrzymany produkt przekształ
cając nienasyconą pochodną w pochodną nasyconą, 
po czym pochodną nasyconą poddaje się reakcji 
z chlorowcoalkiloaminą o wzorze Hal - (CH 2 ) n -NRR, 
a produkt reakcji cyklizuje się i ewentualnie prze
kształca w związek o wzorze 1, w którym R5 oznacza 
grupę alkilową, przez alkilowanie na azocie znanym 
sposobem. (5 zastrzeżeń) 

C07D P. 249750 08.11.1983 

Pierwszeństwo: 08.11.1982 - Francja (nr 8218706) 

Sanofi, Paryż, Francja. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
piperydynodionu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowych związków chemicznych, 
wykazujących własności przeciwarytmiczne. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych piperydy
nodionu o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza 
grupę alkilową prostą lub rozgałęzioną o 2 - 5 ato
mach węgla, lub grupa - N R R oznacza grupę mor
folinową lub piperydynową, ewentualnie podstawio
ną 1-4 grupami metylowymi, n jest równe 2 lub 3, 
Ri i R2 niezależnie od siebie oznaczają atom wodoru 
lub grupę alkilową o 1-4 atomach węgla, R3 i R4 
niezależnie od siebie oznaczają atom wodoru lub gru
pę alkilową o 1-4 atomach węgla, lub R3 i R4 wzięte 
razem oznaczają grupę (CH2)m, w której m jest rów

ne 4 lub 5, lub R2 i R3 wzięte razem oznaczają grupę 
(CH2)p, w której p jest równe 3 lub 4, i w tym przy
padku Ri i R4 oznaczają atom wodoru, R5 oznacza 
atom wodoru lub grupę alkilową o 1-4 atomach 
węgla; przy czym piperydynodion podstawiony jest 
do grupy pirydylowej w pozycji 2', 3' lub 4', polega 
na tym, że poddaje się reakcji nienasycony nitryl 
o wzorze ogólnym 2, w którym Ra i R2 mają podane 
znaczenie, z nitrylem o wzorze 3, w którym R3 i R4 
mają podane znaczenie, następnie otrzymany produkt 
poddaje się reakcji z chloro wcoaminą o wzorze 
Hal-(CH2)nNRR, w którym Hal oznacza atom chlo
rowca, a n i R mają podane znaczenie, po czym cykli
zuje otrzymany związek i ewentualnie produkt, w 
którym R5 oznacza atom wodoru, przekształca się w 
produkt, w którym R5 oznacza grupę alkilową przez 
alkilowanie na atomie azotu znanym sposobem. 

(4 zastrzeżenia) 

C07F P.234989 T 08.02.1982 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 233588. 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Tomasz 
Czekański, Werner Hartmann, Burkhard Costisella, 
Jörg Gloeda, Hans Gross, Bernd Johannsen). 

Sposób wytwarzania estrów tetraalkilowych 
kwasu metanodifosf on owego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania estrów tetraalkilowych kwasu 
metanodifosfonowego o dobrych własnościach korn-
pleksotwórczych, nadających się do ekstrakcji metali. 

Sposób wytwarzania estrów tetraalkilowych kwasu 
metanodifosfonowego o ogólnym wzorze 1, w którym 
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R oznacza C H 3 - C 5 H 1 2 ( również w pos tac i rozgałęz io
nej) , polega na tym, że r eakc ję p r o w a d z i się bezpo
ś redn io w c iek łym amon iaku , w zakres ie t e m p e r a t u r 
od - 80°C do - 33°C, p rzy czym reakc j i podda je się 
sól meta l iczną lub a m o n o w ą fosforynu d ia lk i lowego 
o ogólnym wzorze 2, w k t ó r y m R ma wyżej p o d a n e 
znaczenie z ha logenk iem m e t y l e n u o ogólnym w z o 
rze Y - C H 2 - X , w k t ó r y m X i Y oznaczają te s a m e 
l ub różne a tomy chlorowca, a zwłaszcza b r o m u lub 
ch loru . (1 zastrzeżenie) 

C07F P.234990 T 08.02.1982 

Pol i technika Wroc ławska , Wrocław, Polska (Tomasz 
Czekański , H a n s Gross, B u r k h a r d Costisella). 

Sposób Wytwarzan ia es t rów 
kwasu metanodi t ionofosfonowęgo 

Wynalazek rozwiązuje zagadnien ie op racowan ia 
sposobu w y t w a r z a n i a e s t rów k w a s u me tanod i t i ono -
fosfonowego w jednos topniowej reakcj i i przy uży
ciu n ieskompl ikowane j a p a r a t u r y . 
. Sposób wed ług w y n a l a z k u polega na tym, że sól 
metal iczną lub amonową t ionofosforynu dia lki lowego 
o ogólnym wzorze 2, w k t ó r y m M oznacza m e t a l lub 
ka t ion amonowy , a zwłaszcza sód, zaś R oznacza resz 
tę alki lową o 1 - 2 2 a tomach węgla , w t y m również 
rozgałęzioną, poddaje się reakc j i z d iha logenometa -
n e m o ogólnym wzorze Y - C H 2 - X , w k t ó r y m X i Y 
oznaczają te s ame lub różne a tomy chlorowca, 
á zwłaszcza b r o m u lub chloru, przy czym reakc ję 
p rowadz i się w ciekłym amoniaku , przy na świe t l a 
n iu p romien iowan iem UV, w zakres ie t e m p e r a t u r od 
- 8 0 ° C do - 3 3 ° C . (1 zastrzeżenie) 

C07H P. 246417 27.02.1984 

P ie rwszeńs two : 28.02.1983 - St. Zjedn. Am. 
(nr 470.833) 

28.02.1983 - St. Zjedn. Am. (nr 470.890) 

Eli Lilly a n d Company , Ind ianapol i s , S tany Z jedno
czone Ameryk i . 

Sposób w y t w a r z a n i a nowych makro l idów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie op racowan ia 
sposobu w y t w a r z a n i a n o w y c h makro l idów, wykazują 
cych działanie hamujące rozwój bakter i i , zwłaszcza 
G r a m - d o d a t n i c h i g a t u n k ó w Mycoplasma. 

Sposób w y t w a r z a n i a nowych makro l idów o ogól
n y m wzorze 1, w k t ó r y m R oznacza g rupę hyd roksy 
lową, R1 oznacza g r u p ę 0-fenylopropionylową lub 
O-oktahydroazocyn-1-ylową, R 2 oznacza a t o m wodoru , 
a R3 oznacza g rupę hydroksylową, polega na tym, że 
związek o ogólnym wzorze 2, w k t ó r y m Q oznacza 
g r u p ę formylową a Q1 oznacza g rupę 0-fenylopropio

nylową lub 0 -ok tahydroazocyn- l -y lową , a R2 i R3 

mają wyżej podane znaczenie, podda je się reakcj i 
z bo rowodork iem sodowym w s t anowiącym rozpusz
czalnik a lkoholu . (1 zastrzeżenie) 

C08H P.243645 06.09.1983 

Biuro S tud iów i P ro j ek tów Cen t ra lnego Związku 
Spółdzielni Inwal idów, Kielce, Polska (Stanis ław 
Szczepaniak, J e rzy Wojarski) . 

Sposób roz twarzan i a odpadów skór n a t u r a l n y c h 

Zagadn ien iem podlegającym rozwiązaniu jest p r ze 
mys łowe zagospodarowanie odpadów skór n a t u r a l 
nych. 

Sposób wed ług w y n a l a z k u polega na tym, że odpa
dy skór n a t u r a l n y c h gotuje się, korzys tn ie w t e m p e 
r a t u r z e wrzenia , w roz tworze w o d n y m z doda tk iem 
ka ta l iza tora , k t ó r y m jest paszowy fosforan moczni
ka w ilości od 2 części wagowych aż do nasycenia 
roz tworu . (1 zastrzeżenie) 

C08J P.243685 08.09.1983 

Cen t ra lny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy O p a k o w a ń , 
Warszawa , Po l ska (Jerzy Głuski) . ' 

Metoda łączenia odpadów, 
zwłaszcza odpadów pianki l a t eksowej i gumy, 

mieszaniną polioli i izocyjanianów 
w celu wy tworzen ia ma te r i a łu izolacyjnego 

lub amor tyzacyjnego 

Metoda łączenia odpadów pianki la teksowej i gumy 
cha rak te ryzu je się tym, że jako środek wiążący s to
suje się. mieszaninę o składzie: 10G części w a g o w y c h 
poiiolu, 3 części w a g o w e wody des ty lowane j , 1 część 
wagowa chlorku cynowego, do 5 części wagowych to 
luenu oraz 5% n a d m i a r u s techiometycznego izocy
jan ianów. 

Proces zwilżenia odpadów mieszaniną łączącą od
bywa się w reak to rze f lu idyzacyjnym, w k t ó r y m roz
drobnione odpady spotykają się w przec iwprądzie 
z rozpyloną mieszaniną łączącą. Zwilżone odpady 
umieszczane są w formie i p r a s o w a n e na płyty i bloki . 

(2 zastrzeżenia) 

C08J P.247550 T 04.05.1984 

Pol i technika Gdańska , Gdańsk , Polska (Tadeusz 
S łupkowski , Andrze j Kuczkowski) . 
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Sposób łączenia ze sobą i z innymi m a t e r i a ł a m i 
w y r o b ó w z pol iczterof luoroetylenu 

P r z e d m i o t e m w y n a l a z k u jest sposób łączenia ze 
sobą i z i nnymi m a t e r i a ł a m i w y r o b ó w z pol icz tero
f luoroetylenu polegający na tym, że w y r ó b zadaje się 
w a tmosferze bez t lenowej k o m p l e k s e m naf ta lenu 
z me ta l ami a lka l icznymi w rozpuszczalniku organicz
n y m w postaci cz te rowodorofuranu i korzys tn ie pod
daje się dzia łaniu u l t r adźwięków przez okres 1 godzi
ny, w t e m p e r a t u r z e pokojowej , po czym p r z e m y w a 
się cz te rowodorofuranem i suszy. Tak p rzygo towany 
w y r ó b klei się przy użyciu synte tycznych kle jów or
ganicznych z t ak samo p rzygo towanym w y r o b e m 
z pol iczterof luoroetylenu lub z i nnymi ma te r i a ł ami , 
korzys tn ie szkłem, me ta l em. (1 zastrzeżenie) 

C08L 
H01K 

P. 243557 30.08.1983 

Ins ty tu t Chemi i P rzemys łowe j , Warszawa , Rzeszow
skie Zak łady L a m p Wyładowczych „Polam-Rzeszów", 
Pogwizdów Nowy, Polska (Wiesław Sipowicz, S ł a w o 
m i r Tłokowski , D a n u t a Lichota , A n n a Sa lach -P io run , 
Józef Golenia). 

Spoiwo do mocowania t r zonków 
w l a m p a c h wyładowczych 
lub l a m p a c h e lek t rycznych 

Zagadn ien iem podlegającym rozwiązaniu jest e l imi
nac ja żywic n a t u r a l n y c h ze sk ładu spoiwa. 

Spoiwo wed ług w y n a l a z k u cha rak te ryzu je się tym, 
że zawiera mączkę wapn iową w ilości od 2 do 50% 
wagowych , mączkę szklaną w ilości od 30 do 7 0 % 
wagowych , ciekłą żywicę rezolową w ilości od 5 do 
2 5 % wagowych , nowolak w ilości od 5 do 1 5 % w a 
gowych, u ro t rop inę w ilości od 0,5 do 1,5% w a g o 
wych , a lkohol e ty lowy w ilości od 4 do 10% w a g o 
w y c h i e w e n t u a l n i e ka lafonię w ilości od 0,1 do 1,5% 
wagowych , si lak w ilości od 0,1 do 0,8% wagowych 
oraz zieleń malach i tową w ilości od 0,1 do 0,08% 
wagowych . (2 zastrzeżenia) 

C08L 
C09K 

P.243593 01.09.1983 

Zgłoszenie doda tkowe do zgłoszenia P. 237976. 

In s ty tu t Techniki Budowlane j , Warszawa , Polska 
( Jo lan ta Gust , Grzegorz Wieczorek, Wojciech P i w o 
warczyk , Włodzimierz Poboży, E d w a r d Śmieszek, J a 
nusz Alchimowicz). 

Środek an tykorozyjny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
ś rodka przeznaczonego ' d o zabezpieczania za rdzewia
łych powierzchni s t a k w y c h bez konieczności u s u w a 
nia w a r s t e w k i rdzy i doda tkowego p o k r y w a n i a za
bezpieczanej powierzchni w y r o b a m i l ak ie rowymi . 

Środek wed ług w y n a l a z k u składa się z 2 0 - 4 0 częś
c i wagowych asfal tu, 4 - 8 części wagowych tan iny , 
1 2 - 4 0 części wagowych rozpuszczaln ików a roma tycz 
nych, 4 - 1 2 części wagowych alkoholu j ednowodoro -
t lenowego, 0 , 5 - 2 części wagowych gl iceryny, 3 - 1 0 
części wagowych oksye ty lenowanej aminy al ifatycznej 
lub oksye ty lenowanego alkoholu nasyconego, 1 0 - 3 5 
części wagowych wody i 1 - 3 części wagowych k w a s u 
ortofosforowego, 0 , 5 - 1 części wagowej t ró je t ano loami -
ny, do 0,5 części w a g o w y c h soli sodowych i / l ub t r ó j -
e tanoloani inowych a lkoloarylosul fonianów, do 0,3 częś
ci wagowych formal iny, do 0,05 części wagowych u r o 
t rop iny i doda tkowo do 1,5 części w a g o w e j k w a s u 

sulfosalicylowego i 8 - 2 5 części wagowych mieszan i 
ny wysokocząsteczkowyCh alkoholi , wyższych k w a 
sów t łuszczowych i e s t rów wysokocząs teczkowych 
alkoholi i wyższych k w a s ó w t łuszczowych. 

(1 zastrzeżenie) 

C09D 
C08L 

P. 247663 T 11.05.1984 

Wyższa Szkoła Inżyn ie r ska im. K. Pu łask iego , R a 
dom, Polska (Zygmunt Wierpsza, Izabel la K u n k a , L e 
szek Wianowski , Anton i Cuber , Rudolf Cienciała , 
P io t r Skuti l) . 

Ma towe w y r o b y lak ie rowe 

Wyna lazek rozwiązuje zagadnienie opracowania m a 
towych w y r o b ó w lak ie rowych w oparc iu o po l ime ty -
lenomocznik, k tóry jes t ś rodk iem ma tu j ącym t ańszym 
od dotychczas s tosowanych. 

M a t o w e w y r o b y l ak ie rowe j ako środek matu jący za 
wierają pol imety lenomocznik użyty w ilości od 3 do 
30% wagowych , korzys tn ie od 10 do 20% wagowych , 
w s tosunku do suchej masy subs tancj i b łonotwórcze j . 

(1 zastrzeżenie) 

C09J 
C08L 

P.243640 06.09.1983 

Ins ty tu t Techniki Budowlane j , Warszawa , Po l ska 
(Zbigniew Rydz, Ryszard Kaf tański , R o m a n T u r o w 
ski). 

Masa klejąca 

Wyna lazek rozwiązuje zagadnien ie opracowania m a 
sy klejącej przeznaczonej do n a p r a w y i wzmacn ian ia 
e lementów be tonowych i ceramicznych, masy o d o b 
rej zwilżalności k le jonych powierzchni , znacznej s p r ę 
żystości, dobrej przyczepności w s tanie zawi lgoconym 
i b r a k u skurczu przy u twardzan iu . 

Masa klejąca składa się z żywicy ace tonowo- fo rmal -
dehydowej w ilości 2 - 3 5 części wagowych , c emen tu 
por t landzkiego w ilości 3 - 2 8 części wagowych , w a p 
na hydra tyzowanego , w postaci proszku, w ilości 2 -
30 części wagowych , rozpuszczalnika organicznego, 
na jkorzys tn ie j ace tonu w ilości 0,05T-2,5 części w a g o 
wych , ś rodka powierzchniowoczynnego, na jkorzys tn ie j 
soli sodowych a lk i loarylosul fonianów lub p r o d u k t ó w 
etoksylacj i alkilofenoli w ilości 0,01-0,15 części w a 
gowych, wypełn iacza organiczno-nieorganicznego, za
wierającego żywice feno lowo-formaldehydowe sprosz
kowane , azbest k ró tkowłóknis ty , k redę , mączkę fyli-
tową, t lenki żelaza oraz grafi t w ilości 0 ,10-3,0 częś
ci wagowych , z p iasku drobnego, na jkorzys tn ie j szk la r 
skiego o uz iarn ieniu 0 ,1-0 ,4 m m , w ilości 2 0 - 8 0 częś
ci wagowych oraz wody w ilości 2 - 3 0 części w a g o 
wych. (1 zastrzeżenie) 

C09K 
C23F 

P. 247651 T 10.05.1984 

Pol i technika Wroc ławska , Wrocław, Ins ty tu t Chemi i 
P rzemys łowej , Warszawa , Po l ska (Piotr Falewicz, 
Józef Kubicki , Scholas tyka Kuczkowska , I reneusz 
Ciepacz, P r z e m y s ł a w Masta lerz , K r y s t y n a Nosecka, 
Jo l an t a J u r e k , Stefan Lerczyński , W a l d e m a r H a m a n , 
Józef Mieluch, Małgorza ta Kapczyńska) . 

Środek przeciwkorozyjny, an tyosadowy i b iocydowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka przeznaczonego do ochrony o twar tych i z a m k 
nię tych wodnych sys temów chłodzących i ogrzew-
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czych oraz urządzeń i instalacji kontaktujących się 
z wodami przemysłowymi, zapewniającego sprawną 
pracę tych urządzeń przez wiele lat. 

Środek przeciwkorozyjny, antyosadowy i biocydo-
wy zawiera kwas nitry lotrójmetylofosf ono wy lub roz
puszczalne jego sole, co najmniej jeden kwas poli-
karboksylowy lub rozpuszczalne jego sole, lub jego 
bezwodniki oraz organiczne lub nieorganiczne sole 
cynku, przy czym zawartości tych składników są na
stępujące: kwas nitry lotrójmetylofosf ono wy lub roz
puszczalne jego sole 20-99% wagowych, kwas poli-
karboksylowy lub jego sole, lub jego bezwodniki 
0,8-65% wagowych, organiczne lub nieorganiczne 
sole cynku w przeliczeniu na cynk 0,4-65% wago
wych. (2 zastrzeżenia) 

C09K 
C08L 

P.243710 08.09.1983 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Janusz Beres, Andrzej Ba-
chowski, Danuta Bielewicz, Marian Nowakowski, Ja
rosław Bałasz, Stanisław Stryczek, Jerzy Wydrowski, 
Tomasz Sołtysek, Stefan Geroń, Bronisław Musiał, 
Tadeusz Michalik, Adam Wleklak). 

Płuczka wiertnicza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
płuczki wiertniczej, przeznaczonej szczególnie do wier
cenia głębokich otworów, charakteryzującej się wyso
ką odpornością na działanie soli nieorganicznych oraz 
podwyższonej temperatury. 

W płuczce wiertniczej zawierającej wodną zawiesi
nę bentonitu i małocząsteczkowych polimerów lub 
kopolimerów akryloamidu zastosowano: 3 - 7 % wago
wych bentonitu, 0 ,5 -5% wagowych małocząsteczko
wych polimerów lub kopolimerów akryloamidu, 0 ,02-
0,5% wagowych wodorotlenku sodowego oraz 0 , 1 -
1,0% wagowych monomaleinianu glikolu mono-, dwu-
lub trójetylenowego, lub mieszaniny tych związków. 

(1 zastrzeżenie) 

C10B P. 243674 06.09.1983 

Kombinat Metalurgiczny Huta „Katowice" - Za
kłady Koksownicze im. Powstańców Śląskich, Zdzie
szowice, Polska (Kazimierz Jamorski, Kazimierz 
Majchrzak, Romuald Morawski). 

Urządzenie uszczelniające rurę odciągową gazu, 
zwłaszcza na osprzęcie odbieralnikowym 

Wynalazek rozwiązuje problem uszczelnienia piono
wych rur odciągowych gazu, zwłaszcza na osprzęcie 
odbieralnikowym baterii koksowniczych. 

Urządzenie według wynalazku mające kolano i po
krywę, charakteryzuje się tym, że kolano (4) i rura 
odciągowa (1), zbudowane jako monolit, mają nad
stawkę w postaci przestrzennej wodnej ograniczonej 
zewnętrznym pierścieniem (1.2), wewnętrznym pierś
cieniem (1.3) oraz kołnierzem (1.1), tworzącą wraz 
z pierścieniem zamykającym (2.1) pokrywy (2) usz
czelnienie labiryntowe, a przestrzeń wodna ma ujście 
poprzez przelewowy otwór (5), kanał (6) oraz kolano 
(4), do odbieralnika i jest przymknięta górną pokry
wą. (2 zastrzeżenia) 

C10C P. 243673 07.09.1983 

Okręgowy Zakład Transportu i Maszyn Drogowych, 
Bydgoszcz, Polska (Jan Wróblewski, Henryk Czechow
ski). 

Nagrzewnica do mas bitumicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
nagrzewnicy umożliwiającej zamontowanie jej na plat
formie transportowej o niskim poziomie i przyłączenie 
do niej kolejnych zbiorników z bitumem do ogrzania. 

Nagrzewnica według wynalazku ma komorę grzew
czą (1) z płomieniówkami (2) wypełnioną olejem. Po 
bokach paleniska są komory olejowe (4). Na wyjściu 
nagrzewnicy jest pompa zębata (5) przyłączona przed 
zaworem wyjściowym (11) gorącego oleju. Naczynie 
wzbiorcze (7) ze zbiornikiem uzupełniającym (8) i pom
pą skrzydełkową (9) tworzą układ kompensacyjny. 

(1 zastrzeżenie) 

C12N P. 246540 06.03.1984 

Pierwszeństwo: 07.03.1983 - RFN (nr P 3308024.0) 

Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad Menem, 
Republika Federalna Niemiec. 

Sposób kondycjonowania 
mikrobiologicznych mas komórkowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania 
mikrobiologicznych mas komórkowych o zwiększonej 
trwałości i lepszych właściwościach ekstrakcyjnych 
oraz zmniejszenie strat białka w sposobie ekstrakcji 
lipidów i kwasów nukleinowych z mikrobiologicznych 
mas komórkowych. 

Sposób kondycjonowania mikrobiologicznych mas 
komórkowych polega na obróbce cieplnej wysuszonych 
mas komórkowych w temperaturze 105-160°C. 
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Sposób ekstrakcji lipidów i kwasów nukleinowych 
przy wytwarzaniu środków spożywczych, polega na 
zastosowaniu kondycjonowanych mikrobiologicznych 
mas komórkowych jako materiałów wyjściowych. 

(6 zastrzeżeń) 

C12P P.247555 T 04.05.1984 

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wroc
ław, Polska (Józef Soliński). 

Sposób prowadzenia procesu 
fermentacji powierzchniowej, 

zwłaszcza fermentacji kwasu cytrynowego 
i urządzenie do prowadzenia procesu 

fermentacji powierzchniowej, 
zwłaszcza fermentacji kwasu cytrynowego 

Fermentowany płyn spływa grawitacyjnie z tac po
łożonych wyżej na niższe tace, każdorazowo przepły
wając pod grzybnią. Z kolei przeprowadza się korek
tę pH płynu pofermentacyjnego odbieranego z tacy 
najniższej w zakresie od pH = 1,5 do pH = 5,0 i wy
trąca się około 30% wytworzonego kwasu cytrynowe
go znanymi metodami, tj . w postaci soli wapniowej. 
Klarowny płyn po wydzieleniu osadu cytrynianu 
wapnia zawraca się do początkowej fazy procesu fer
mentacji po wzbogaceniu go w niezbędne ilości cukru 
i pożywek mineralnych. 

Urządzenie składa się ze zbiornika zacieru fermen
tacyjnego (1), neutralizatora (3), pompy cyrkulacyj-
nej (4) i układu tac (2) umiesczzonych jedna nad dru
gą i połączonych w sposób zapewniający przepływ 
płynu fermentacyjnego z tacy najwyższej, kolejno 
przez tace niżej położone do tacy znajdującej się na 
dole układu. (5 zastrzeżeń) 

C23C P. 243698 09.09.1983 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy 
Michalski, Tadeusz Wierzchoń, Tadeusz Karpiński). 

Urządzenie do wytwarzania 
dyfuzyjnych warstw powierzchniowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
urządzenia do wytwarzania dyfuzyjnych warstw po
wierzchniowych, zwłaszcza warstw borowanych i ty
tanowych w środowisku gazowym wytworzonym w 
warunkach obniżonego ciśnienia z ciekłych substancji 
chemicznych. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że wylot przewodu doprowadzającego (3) z do
zownika (4) pary związków chemicznych, ewentualnie 
z gazem nośnym, usytuowany jest w dolnej części ko

mory (1) wymuszając przepływ atmosfery od dołu do 
góry, do wylotu przewodu (5) połączonego z układem 
odpompowującym (6). (1 zastrzeżenie) 

C30B 
H01L 

P.243556 30.08.1983 

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, 
Warszawa, Polska (Marek Jabłoński, Bogdan Kwapisz, 
Andrzej Proniewicz, Joanna Stępniewska-Jarzębska, 
Czesław Tokarski). 

Sposób wytwarzania 
kryształów materiałów półprzewodnikowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu wytwarzania kryształów materiałów półprzewod
nikowych, pozwalającego na dokonywanie wielokrot
nej monokrystalizacji z tego samego wsadu w tyglu, 
aż do całkowitego jego wyczerpania, przez przejście 
w stan monokrystaliczny - stały. 

Sposób wytwarzania kryształów materiałów dla 
przemysłu elektronicznego metodą wyciągania krysz
tału z fazy ciekłej, w urządzeniach do monokrystali
zacji, polega na użyciu dodatkowego oprzyrządowania 
znajdującego się we wnętrzu komory do monokrysta
lizacji. Dodatkowe urządzenia - manipulatory we-
wnątrzkomorowe (6) i (7) umożliwiają wykonywanie 
w jednym procesie krystalizacji jego zwielokrotnienia 
przez użycie więcej niż jednego, lub wielu zarodków 
krystalizacyjnych umieszczonych w komorze do mo
nokrystalizacji, przy czym zmiana umiejscowienia za
rodków (4) i lub (9) i lub (11) dokonywana jest przy 
pomocy manipulatorów (6) i lub (7) sterowanych z po
za obszaru komory ciśnieniowej (1) i przez wykorzy
stanie zaczepów (14) zainstalowanych we wnętrzu ko
mory ciśnieniowej (1). (2 zastrzeżenia) 
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Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D01D P. 243648 12.08.1983 

Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex-Wistom", 
Tomaszów Mazowiecki, Polska (Zbigniew Rybicki, Leon 
Widuliński, Antoni Pawlikowski, Jan Porczyk). 

Włośnica zespołowa do przędzenia chemicznych 
włókien ciętych zwłaszcza z roztworu 

Wynalazek rozwiązuje problem wykonywania włoś
nic zespołowych do przędzenia chemicznych włókien 
ciętych zwłaszcza z roztworu charakteryzujących się 
długotrwałą szczelnością połączeń stalowych dennic 
z włośnicami podstawowymi wykonanymi z metali 
szlachetnych. 

Zgodnie z wynalazkiem dennica (1) na .krawędziach 
otworów (2) po obwodach ma wykonane komory (3), 
których tworzące (4) w stosunku do podstaw komór 
(3) mają kąty w granicach 30-80° korzystnie 45°, przy 
czym tworzące (4) komór (3) stanowią zamknięcie dla 
kołnierzy (7) włośnic podstawowych (6) wprowadzo
nych w komory (3) przez docisk mechaniczny powo
dujący wypełnienie komór (3) tworzywem kołnierzy 
<7) włośnic podstawowych (6). (1 zastrzeżenie) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E02B P.243552 29.08.1983 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji, Łódź, Polska 
(Janusz Tobolczyk). 

Urządzenie do wykonywania ekranów wodoszczelnych 
w budowlach ziemnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie prowadzenia w 
urządzeniu na przykład folii tworzywowej z kierunku 
pionowego jej odwijania nad szczeliną ziemną w kie
runku poziomego jej układania w wąskiej szczelinie 
ziemnej bez wymaganej zasypki. 

Urządzenie według wynalazku składa się z wąskiej 
pionowej obudowy (1) przykładowo zagłębionej w wą
skiej ziemnej szczelinie (2) oraz z umieszczonego w tej 
obudowie skośnego wału (3) obrotowego, a także z po
ziomego nawojowego bębna (4) najkorzystniej z two-
rzywową folią (5) umieszczonego wzdłużnie nad wa
łem (3) w górnej części tej obudowy wystającej ponad 
szczelinę (2). Folia (5) z bębna (4) jest przemieszczana 
na wale (3) z kierunku pionowego na poziomy. 

(1 zastrzeżenie) 

E04B 
E04H 

P.247617 T 08.05.1984 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Eelektryfika-
cji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Henryk Tyka, Jan 
Leśniewski). 

Sposób kształtowania hal jednonawowych, 
zwłaszcza dla budynków inwentarskich 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie kształtowania hal 
jednonawowych przeznaczonych dla budynków inwen
tarskich, w których konstrukcja nośna dachu jest 
oparta przegubowo na ścianach konstrukcyjnych. 

Wspomniane ściany konstrukcyjne (2) opiera się 
przegubowo na fundamencie (1), a stateczność po
przeczną hali uzyskuje się poprzez wykonanie kon
strukcji stropu (4) ocieplającego jako tężnika wiatro
wego, który poza obciążeniem pionowym przenoszo
nym na konstrukcję nośną (3) dachu, przenosi jedno
cześnie obciążenie poziome na ściany konstrukcyjne 
równoległe do konstrukcji nośnej dachu. Taki sposób 
kształtowania hal umożliwia wykonanie oparcia prze
gubowego ścian konstrukcyjnych na fundamencie z wy
eliminowaniem zamocowania, co powoduje znaczne 
zmniejszenie przekrojów ścian konstrukcyjnych i ga
barytów fundamentów. (1 zastrzeżenie) 
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E05C 
A47B 

P. 247695 T 14.05.1984 

F a b r y k i Akcesor iów Meblowych, Che łmno , Polska 
(Eugeniusz Koliński , Je rzy Pre łowski , Witold Reda). 

Urządzenie magne tyczne us ta la jące położenie skrzydeł 

P r z e d m i o t e m w y n a l a z k u jest urządzenie magne tycz 
ne usta la jące położenie skrzydeł , zwłaszcza ruchomych 
części mebli . 

Urządzenie sk łada się z ko rpusu (1) w r a z z w y k 
ształconą komorą korpusu (2) i e l e m e n t a m i ustalają
cymi w postaci wysun ię tych jeden na przec iwko d r u 
giego pros topadłośc ianów ściętych (5) oraz walca cy
l indrycznego (6) zakończonego o tworem. K o m o r a ko r 
pusu (6) przeznaczona jest na osadzenie zespołu m a 
gnetycznego w postaci p ły tek (3, 4). P ły tk i magne tycz 
ne (3, 4) przed wypadn ięc i em zabezpieczone są zás lep
ka (7). (1 zastrzeżenie) 

E05D P. 249742 26.09.1984 

Zakłady Meta lowe „Predom-Mesko" , S k a r ż y s k o - K a 
mienna , Po l ska (Henryk Mizerski , Rados ł aw K a ł u ż y ń 
ski, Kazimierz Der la tka) . 

Zawiasa , zwłaszcza do drzwi kuchni gazowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
kons t rukc j i zawiasy zwłaszcza do drzwi kuchn i gazo
w e j , umożl iwiającej ł a t w e zde jmowanie i zak ładan ie 
drzwi bez użycia narzędzi . 

Dźwignia mocująca (2) zawiasy (1) ma kszta ł t zbli
żony do t ró jką ta pros tokątnego, k tórego p rzec iwpro -
s toką tna przechodzi przy pods tawie w uskok tworzą
cy powierzchnię oporową (6) współpracującą z zacze
p e m (5) u f o r m o w a n y m z dolnej półki p rowadn icy (3) 
mającej kształ t ceownika. Dźwignia mocująca (2) ma 
zwężony koniec, k tó ry współpracu je z górną półką 
p rowadn icy (3) i tu le jką dys tansową (8) osadzoną na 
e lemencie z łącznym (7) mocującym jednocześnie p r o 
wadn icę (3) do wsporn ika (4). (2 zastrzeżenia) 

E21C P. 243692 07.09.1983 

Jaworzn icko-Miko łowsk ie Zak łady N a p r a w c z e P r z e 
mysłu Węglowego, Ka towice -Kos tuchna , Polska ( Jan 
Dąbrowski , Kazimierz Dyląg, Wiktor Trębacz , S t an i 
s ław Matyja , E d w a r d Żak, Włodzimierz Caban , T a d e 
usz Marszałek) . 

Złącze do mocowan ia dysku urabia jącego 

P rzedmio tem wyna lazku jest kons t rukc ja złącza do 
mocowania dysku urabia jącego służącego do zbroje
nia o rganów urab ia jących k o m b a j n ó w górniczych. 

Tuleja osadcza (1) p r z y s p a w a n a do p ła ta (2) o rganu 
urabia jącego ma o twór w e w n ę t r z n y (3), w k t ó r y m u-
mieszczony jest częścią stożkową sworzeń (4). Sworzeń 
(4) na całej swej długości (1) ma osiowy o twór (5), 
w k t ó r y m umieszczony jest łącznik ś rubowy (6). Łeb 
(7) łącznika ś rubowego (6) umieszczony jest w w y b r a 
n iu (8) tu le i rozprężne j (9) mocującej sworzeń (4) w 
tule i osadczej (1). Współpracujące ze sobą powie rz 
chnie w y b r a n i a (8) w tule i rozprężnej (9) i łba (7) 
łącznika ś rubowego (6) są namole towane . Na n a g w i n 
towany koniec (10) łącznika ś rubowego (6) n a k r ę c o n a 
jest n a k r ę t k a (1)) i poprzez j eden segment sprężyny 
ta lerzowej (12) dokręcona jest do czołowej powie rz 
chni (13) zewnęt rzne j części sworznia (4). N a k r ę t k a 
(11) zabezpieczona jest przed odkręcan iem za p o m o 
cą zawleczki (14), umieszczonej w o tworze (15) w y k o 
n a n y m w n a g w i n t o w a n y m końcu (10) łącznika ś rubo
wego (6). Na zewnę t rzne j części sworznia (4) osadzo
ny jest obrotowo dysk urabia jący (16). 

(3 zastrzeżenia) 

E21D P. 243573 29.08.1983 

Kopaln ia Węgla Kamiennego „Ps t rowski" , Zabrze , 
Polska (Henryk Sledzicki , J a n Drzewiecki , P io t r 
Szmelter , Manfred Bernacki) . 

Ko tew górnicza rozprężna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnien ie mocowania róż 
nych urządzeń górniczych do spągu szczególnie s t a 
cji zwro tnych przenośn ików zgrzebłowych w przod
kach chodnikowych. 

K o t e w sk łada się z żerdzi ko twy, r u r y rozprężnej 
i e l ementu kl inującego, przy czym rozprężna r u r a (1) 
na długości „1" ma tą samą średnicę co pozostała jej 
część oraz wzdłużne nacięcia (7), a przechodząca przez 
nią żerdź (2) jest obus t ronn ie n a g w i n t o w a n a , przy 
czym jej koniec od s t rony mocowania dowolnego e le
m e n t u jest wkręcony do walca (3) zakończonego p r o 
filem dopasowanym do klucza s t rzemion kab łąkowych , 
a drugi koniec żerdzi (2) połączony jest z k l inu jącym 
e l emen tem (4) s tożkowo-walcowym. Połączenie walca 
(3) z żerdzią (3) ko twi ma stale zamknię tą przes t rzeń 
(5) wypełnioną smarem. (3 zastrzeżenia) 
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E21D P. 243590 01.09.1983 

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Bytom, Polska 
(Mirosław Chudek, Józef Małoszewski, Tadeusz Na-
pieracz, Kazimierz Podgórski, Józef Stras, Ryszard 
Żyliński). 

Sposób uszczelniania obudowy górniczej wykonywa
nej z elementów łukowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu łatwego do wykonania, pewnie zabezpieczające
go przestrzeń wyrobiska górniczego przed działaniem 
agresywnych wód. 

Sposób według wynalazku polega na podwójnym 
uszczelnieniu obudowy górniczej złożonej z elemen
tów łukowych za pomocą taśmy bez końca. W tym 
celu w elementach w płaszczyznach kontaktowych 
między nimi wykonuje się dwa usytuowane obok 
siebie w jednakowych odstępach od krawędzi elemen
tu rowki (2a i 2b). Rowki te łączy się dwoma row
kami pośrednimi (3) usytuowanymi w dwóch prze
ciwległych płaszczyznach elementu, wzdłuż promie
nia łuku elementu, w połowie długości łuku. W row
kach tych umieszcza się uszczelki bez końca tak, że 
każda uszczelka usytuowana jest w rowku wewnętrz
nym (2a) do połowy elementu a następnie poprzez 
rowek pośredni (3) w rowku zewnętrznym (2b) i po
przez rowek pośredni przeciwległy wraca do rowka 
wewnętrznego opasując element. (1 zastrzeżenie) 

E21D P.243616 02.09.1983 

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwi
ce, Polska (Wojciech Skoczyński, Wincenty Pretor, 
Kornel Ölender, Henryk Sroka). 

Obudowa górnicza osłonowa do wybierania pokładu 
warstwami z przybieraniem stropu 

Obudowa górnicza jest przeznaczona do wybiera
nia pokładów kopalin warstwami z przybieraniem ko
paliny ze stropu. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania obu
dowy zaopatrzonej w zsuwnię, w której zsuwający 
się węgiel w całości opada na przenośnik niezależnie 
od ustawienia obudowy. Obudowa ma w osłonie (3) 
otwór (7) zamykany zasuwą (1). Przez otwór (7) ko

palina, na przykład węgiel opadający ze stropu z po
nad stropnicy (13) przedostaje się do wnętrza obudo
wy. Tam po zsuwni (4) opada na ścianowy przenoś
nik (22). Zasuwa (1) i siłownik (2) mieszczą się we
wnątrz osłony (3). Zsuwnia (4) jest zamocowana na 
przegubie (5) do osłony (3) poniżej otworu (7). Zsu
wnia (4) ma wysuwny element (8) zamocowany do si
łownika (9). Do burt (10) zsuwni (4) są zamocowane 
cięgna (11) przewinięte przez elementy wsporcze (12) 
usytuowane ponad zsuwnię (4) i zamocowane do osło
ny (3) w obszarze jej połączenia ze stropnicą (13). 

(3 zastrzeżenia) 

E21D P.243730 09.09.1983 

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice, 
Polska (Jerzy Uchmast, Zygmunt Rapkiewicz, Antoni 
Susek, Hubert Niesyto, Edward Nawrot, Rajmund 
Kłusek). 

Obudowa tunelowa 

Wynalazek dotyczy obudowy tunelowej przeznaczo
nej dla celów ratownictwa technicznego. 

Zarys tunelu utworzony jest na dwóch współśrod-
kowych okręgach. Okrąg zewnętrzny (7) dzieli się 
płaszczyzną podziału (a) co 120° na trzy równe łuki. 
Środki (9, 10, 11) łuków rzutuje się na okrąg zewnę
trzny (12) "otrzymując w ten sposób wierzchołki (9a, 
10, l ia) parabol o ramionach stycznych do punktów 
przecięcia okręgu wewnętrznego (7) płaszczyzną (a) co 
120°. Tunel obudowy składa się z członu prostego (1) 
i kątowego (2) a każdy z nich podzielony jest na co 
najmniej dwa segmenty. Wszystkie segmenty członu 
prostego (1) i kątowego (2) są zamienne i powtarzalne. 
Segmenty członów oraz same człony połączone są od 
wewnątrz tunelu połączeniem rozłącznym. 

(4 zastrzeżenia) 
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D^iał F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 

UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

F0IN P. 243644 06.09.1983 

Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne „Thompson", 
Warszawa, Polska (Leszek Bonikowski). 

Sposób produkcji tłumika dźwięków oraz tłumik 
dźwięków wykonany tym sposobem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
trwałości tłumika. 

Sposób produkcji tłumika dźwięków polega na tym, 
że wymieszaną masę nakłada się w połówki obudów 
tłumika, formuje się kanały przepływowe, jednocześ
nie nakłada się masę do formy rdzeniowej, formuje 
się rdzenie, suszy się obudowy i rdzenie, montuje się 
rdzenie w gniazdach korpusu oraz łączy się obie po
łówki obudowy. Zespół interferencyjno-absorpcyjny 
tłumika dźwięków składa się z dwuczęściowego kor
pusu (1), z centralną komorą (8) o płasko-owalnym 
przekroju poprzecznym, z żebrami (9) na ściankach ko
mory (8) równoległymi do osi podłużnej (5), z otwo
rami (10) w ściankach sąsiednich komór (8) z naprze
ciwległymi gniazdami (11) w ściankach bocznych ko
mór (8) oraz z rdzenia (13) o płasko-owalnym prze
kroju poprzecznym, z żebrami (14) równoległymi do 
osi podłużnej (5), osadzonego w gniazdach (11), przy 
czym żebra (9) i żebra (14) mijają się, kształtując ka
nał przepływowy (15). (7 zastrzeżeń) 

F02B P. 240816 01.03.1983 

Henryk Wydra, Lublin, Polska (Henryk Wydra). 

Silnik spalinowy z wirującym tłokiem 

Silnik charakteryzuje się tym, że w cylindrze (1) 
wyznaczonym dwoma przecinającymi się okręgami o 
różnych promieniach wiruje tłok (2) oraz rodzielacz 
(3). Przyjęty układ geometryczny i kinematyczny tłoka 
(2) i rozdzielacza (3) zapewnia zmianę objętości robo-

czych umożliwiających realizację cyklu silnika spali
nowego. Z kinematyki tłoka (2) i rozdzielacza (3) wy
nika, że w czasie czterech obrotów tłoka (2) zachodzą 
następujące takty: pierwszy obrót - praca i spręża
nie, drugi obrót - praca i wydech, trzeci obrót -
ssanie i wydech, czwarty obrót - ssanie i sprężanie. 

(5 zastrzeżeń) 

F02M P. 243195 27.07.1983 

Leszek Krawczyk, Elżbieta Molek, Łódź, Polska (Le
szek Krawczyk, Elżbieta Molek). 

Urządzenie o zmiennym przekroju dyszy 

Celem wynalazku było opracowanie urządzenia re
gulującego w prosty sposób natężenie przepływu cie
czy lub gazów, mogącego znaleźć zastosowanie w ga-
źnikach silników spalinowych. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że w korpusie 
(1) z dyszą zasadniczą (2) umieszczona jest dodatkowa 
dysza (4) połączona trwale z rdzeniem (5) elektroma
gnesu (6) i mającą możliwość przesuwu wzdłuż osi 
wylotu dyszy (2). Poprzez zmianę położenia dyszy (4) 
za pomocą elektromagnesu (6) można regulować natę
żenie przepływu paliwa między komorą pływakową 
(7) a kanałem (8) doprowadzającym paliwo do roz
pylacza. (2 zastrzeżenia) 

F02M P. 247691 T 14.05.1984 

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Ryszard 
Sobociński, Henryk Sońta, Andrzej Kowal). 

Sposób i urządzenie ograniczające zużycie paliwa w 
czterosuwowym gaźnikowym silniku samochodowym 

Sposób ograniczania zużycia paliwa w czterosuwo
wym gaźnikowym silniku samochodowym w okresie 
hamowania silnikiem do momentu spadu prędkości 
obrotowej silnika do wartości 150 proc. prędkości bie
gu, jałowego lub rozpoczęcia przyspieszania silnika po
lega na tym, że w okresie tym odcina się całkowicie 
przepływ emulsji paliwo-powietrze w kanale biegu 
jałowego, jak również zamyka się równocześnie roz-
pylaczkę tego układu. 

W urządzeniu zawierającym trzpień połączony ze 
zworą elektromagnesu, który połączony jest z ukła
dem sterującym, trzpień (6) zakończony jest czopiko-
wą końcówką (7), korzystnie dwustopniową, która 
usytuowana jest na drodze przepływu emulsji pali? 
wo-powietrze w kanale (3) układu biegu jałowego, a 
jej czołowa powierzchnia - naprzeciwko rozpylaczy 
(4) tego układu. (2 zastrzeżenia) 
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F04D P. 243635 05.09.1983 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ochrony Przeciwpo
żarowej, Józefów koło Otwocka, Polska (Tadeusz De-
recki, Witold Ciara, Dariusz Rogala). 

Pompa odpowietrzająca, zwłaszcza pożarniczej pompy 
wirowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji pompy odpowietrzającej, przystosowanej do 
pożarniczej pompy wirowej i nie wywołującej zakłó
ceń eksploatacji tej pompy wirowej. 

Pompa odpowietrzająca charakteryzuje się tym, że 
mimośród (3), który współdziała z tłoczyskiem (15) 
tłoka (2) zaopatrzonego obustronnie w dwie membra-' 
ny (13, 14) spełniające rolę zaworów ssących i wyloto
wych, jest napędzany przekładnią pasową za pośred
nictwem sprzęgła elektromagnetycznego (7), zasilanego 
ze źródła prądu (11) poprzez zestyk elektryczny (8), 
zblokowany z zaworem przelotowym (9), łączącym 
przestrzeń tłoczną pompy pożarniczej (10) z przewo
dem ssawnym pompy odpowietrzającej. 

(1 zastrzeżenie) 

F04D P. 243636 05.09.1983 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 243635. 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ochrony Przeciwpo
żarowej, Józefów, Polska (Tadeusz Derecki, Witold 
Ciara, Dariusz Rogala). 

Jednoczłonowa pompa odpowietrzająca 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon
strukcji pompy odpowietrzającej, przystosowanej 
zwłaszcza do przeciwpożarowych motopomp pożarni
czych. 
Zgodnie z wynalazkiem napęd tłoczyska (2) od raimo-
środu (6) jest zrealizowany za pomocą dźwigni dwu-
ramiennej (7), osadzonej uchylnie na wsporniku (9) 
przymocowanym do korpusu (1), która to dźwignia 
jest zaopatrzona na jednym swym końcu od strony 
mimośrodu (6) w rolkę toczną (10), zaś z drugiej stro
ny w zderzak (11) współdziałający z tłoczyskiem (2). 

Na wierzchołku wspornika (9) -jest ułożyskowana 
uchylnie dwupołożeniowa dźwignia (12), której wygar-
bienje (13), zależnie od jej położenia w pozycji (Z) lub 
(W) załącza lub wyłącza napęd pompy, przy czym z tą 
dźwignią (12) jest sprzężony zawór przelotowy (4) 
pompy pożarniczej (5), łączący przewód ssawny pom
py odpowietrzającej z przestrzenią tłoczną pompy po
żarniczej (5). (1 zastrzeżenie) 

F15B P. 243586 30.08.1983 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Ukła
dów Pneumatyki, Kielce, Polska (Wiesław Krzysztofik. 
Adam Parysz, Eugeniusz Nosek). 

Układ napędowy 

Przedmiotem wynalazku jest układ napędowy pneu-
mo-hydrauliczny z wyrównywaniem poziomów cieczy 
w poszczególnych przemiennikach pneumo-hydraulicz-
nych. 

Układ napędowy składa się z hydraulicznego członu 
wykonawczego (1), przemienników pneumo-hydraulicz-
nych (6) i (7), zaworów dławiąco-zwrotnych (4) i (5) 
i zaworu rozdzielającego (8). Przemienniki pneumo-
-hydrauliczne (6 i (7) połączone są na wysokości gór
nych poziomów cieczy poziomą tuleją (9), wewnątrz 
której zabudowany jest pusty w środku i zamknięty 
na końcach przesuwny tłoczek (10). Zakończenia części 
prowadzącej tłoczka (10) mają otwory przelotowe (11). 

(2 zastrzeżenia) 
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F15B 
E02F 

P. 243675 06.09.1983 

Po l i t echn ika Lube lska , Lubl in , Polska (Konrad P y -
lak, Ryszard Kardasz) . 

Układ równoległowodu hydrau l icznego , 
zwłaszcza do wys ięgn ików te leskopowych 

Celem w y n a l a z k u jes t umożl iwienie s tosowania u k ł a 
du do wys ięgn ików te leskopowych o zmiennej d łu 
gości. 

Uk ład sk łada się z dwóch s i łowników hydrau l icz 
nych , z k tó rych jeden związany jest p rzegubowo z r a 
mą maszyny i wys ięgnik iem, a drugi związany jest 
p rzegubowo z wys ięgn ik iem i p r o w a d z o n y m r ó w n o 
legle członem w y k o n a w c z y m , k tó re umieszczone są po 
tej samej s t ronie wys ięgnika , a ich komory n a d t ł o -
kowa i pod t łokowa są połączone w d w a obwody za
wie ra jące s ta łe ilości cieczy, t ak że gdy długość j ed 
nego s i łownika powiększa się, to długość drugiego 
s i łownika zmniejsza się. Zgodnie z w y n a l a z k i e m dla 
długości pods tawy (A,, Ci) długość pods tawy (Aa, CO 
drugiego s i łownika (3) jest r ó w n a iloczynowi długości 
pods tawy (Au Cx) p ierwszego s i łownika (2) i p rze ło
żenia k inematycznego pomiędzy p i e rwszym i d rug im 
s i łownikiem, a długość r amien i a (A2, B2) drugiego si
łownika (3) jest r ó w n a i loczynowi długości (Aj, B ^ 
ramien ia pierwszego s i łownika (2) i przełożenia k ine 
matycznego, przy czym ods tęps two od obu tych r ó w 
ności może dochodzić do ±20%. (1 zastrzeżenie) 

F15C P. 243585 30.08.1983 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy E lemen tów i U k ł a 
dów P n e u m a t y k i , Kielce, Polska (Wiesław Krzysz to
fik). 

Zawór pojedynczego impulsu 

Celem w y n a l a z k u jest wye l iminowan ie b łędnych 
zadzia łań uk ładu . 

Zawór pojedynczego impulsu sk łada się ze s t e ro 
wanego obus t ronnie , pneuma tyczn i e t rzydrogowego za
woru dwupołożeniowego (1), k tórego komory s t e ru 
jące (2) i (3) połączone są poprzez zawór d ławiąco-
- z w r o t n y (4). W komorze s terującej (2) znajduje się 

sprężyna powro tna (5), a w drugie j komorze s t e ru 
jącej (3) pojemność pneuma tyczna (6). K a n a ł zasi la
jący (7) t rzydrogowego zaworu dwupołożeniowego (1) 
połączony jest poprzez zawór zwrotny (8) z po j emno
ścią pneumatyczną (6). Pomiędzy komorą sterującą (2) 
ze sprężyną powro tną (5) a zaworem d ławiąco-zwrot -
n y m (4) u sy tuowany jest kana ł sygnału wejściowego 
(9). Otwór wyjściowy t rzydrogowego zaworu dwupo ło 
żeniowego (1) jest k a n a ł e m impulsu wyjściowego (10). 

(2 zastrzeżenia) 

F16D P.247517 T 02.05.1984 

Śn iadec -A k a d e m i a Techniczno-Rolnicza im. J . J . 
kich, Bydgoszcz, Po l ska (Józef Fl izikowski) . 

Sprzęgło zwrotne zaciskowe 

Celem w y n a l a z k u jes t umożl iwienie przenoszenia 
przez sprzęgło zwro tne zaciskowe dużych mocy, z m n i e j 
szenie poślizgów, zmniejszenie n ierównobieżności przy 
współpracy z m e c h a n i z m a m i ok resowymi oraz zwięk
szenie t rwałośc i sprzęgła. 

Sprzęgło zwro tne zaciskowe sk łada się ze złożonych 
e l emen tów zakleszczających (1), osadzonych między 
odpowiednio w y k o n a n y m i powierzchniami gwiazdy (2) 
i obejmy (3), przy czym ro lk i o p romien iu (Q) w ele
mencie zakleszczającym (1) mają powierzchnie o p r o 
mien iu k rzywizny (R) od s t rony obejmy (3), a o p r o 
mieniu (r) od s t rony gwiazdy (2) i są umieszczone w 
kostce tego e lementu . (1 zastrzeżenie) 

F16H P.243641 06.09.1983 

Pol i t echnika Warszawska , Warszawa , Polska (Zbig
n i ew Szydelski). 

Trzyczłonowa przekładnia hydrokinetyczna 

Wynalazek rozwiązuje p rob lem proste j technologii 
w y k o n a n i a p rzek ładn i przy zapewnien iu wysokiego 
przełożenia dynamicznego i korzys tnej cha rak t e ry s tyk i 
sprawnośc i . 

P rzek ładn ia ma wi rn ik i bez pierścienia w e w n ę t r z n e 
go i z p łask imi łopa tkami w wi rn ikach pompy i t u r 
biny. P r zek ró j łopa tk i w i r n i k a k ie rownicy ma kszta ł t 
profilu opływowego opar tego na k rawędz i przednie j 
(K ) zaokrąglonej p romien iem ( r 2 ) = 0 , 5 a - a . P rzez „a" 
oznaczono przyjętą m i a r ę długości. Krawędz ie te p o 
łączone są dwiema p a r a m i s tycznych (Iz, 2z), ( Iw, 2w) 
do okręgów opar tych na tych k rawędz iach . Każda 
p a r a s tycznych w obszarze przecięcia się przechodzi 
w krzywą przejściową (Kw), (Kz) zapewniającą r ó w 
nomie rn ie i łagodnie zmieniającą się grubość łopa tk i 
o op ływowym profilu. Zarys profi lu łopatk i powsta je 
na bazie dwóch pros tych (Ib, 2b) przechodzących 
przez środki okręgów o p romien iach (rj), (r2) i poło
żonych pomiędzy s tycznymi (Iz, Iw) , (2z, 2w) do tych 
okręgów. P r o s t a (Ib) p r zypo rządkowana k rawędz i 
przednie j (K ) odchylona jest od płaszczyzny po łud
n ikowej w i r n i k a (P) o ką t ( ) = 0 ° - 4 5 ° , a pros ta 
(2b) - o kąt ( ) = 4 0 ° - 7 5 ° . (1 zastrzeżenie) 
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F16H 
E21C 

P.247631 T 09.05.1984 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Stanisław Mikuła, Mariusz Salamon, Zbigniew 
Szkudlarek). 

Przekładnia zębata z kołami pośrednimi, 
zwłaszcza do napędu górniczych maszyn urabiających 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji przekładni zębatej z kołami pośrednimi 
o zmniejszonych gabarytach. 

Przekładnia zębata ma wewnątrz olejowej części 
kadłuba konfuzor (1), do którego gardzieli (2) dołą
czony jest przewód (3) doprowadzający olej do sma
rowania kół zębatych i łożysk. (1 zastrzeżenie) 

F16H P. 248397 26.06.1984 

Pierwszeństwo: 28.06.1983 - RFN (nr P 3323251.2) 

Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, Lünen, Rep. 
Fed. Niemiec. 

Przekładnia z zabezpieczeniem przeciążeniowym, 
zwłaszcza do napędu strugów, 

przenośników zgrzebłowych, łańcuchowych itp. 

Celém wynalazku jest opracowanie zwartej kon
strukcji przekładni nie zawierającej pierścienia śliz
gowego do przeniesienia wartości pomiaru oraz na
kładczego doprowadzenia obrotowego. 

Przekładnia z zabezpieczeniem przeciążeniowym ma 
we wspólnej obudowie dwa stopnie obiegowe (2, 3), 
przy czym jednemu stopniu obiegowemu (2) jest 
przyporządkowane sprzęgło przeciążeniowe (21), a dru
giemu stopniu obiegowemu (3) - człon pomiarowy 
(30). Człon pomiarowy (30) jest ukształtowany jako 

organ ustalający, który podtrzymuje koło (16) o we
wnętrznym uzębieniu lub koszyk satelitów (15) od
nośnego stopnia obiegowego (3) podczas pracy, przed 
obrotem w obudowie. Sprzęgło przeciążeniowe (21) 
w stanie włączenia ustala przed obrotem koło (11) 
o wewnętrznym uzębieniu lub koszyk satelitów (9) 
drugiego stopnia obiegowego (2). Pomiar obciążenia 
następuje za pomocą transometrów pasmowych, któ
re są rozmieszczone na członie pomiarowym (30). 

(15 zastrzeżeń) 

F16H P. 248398 26.06.1984 

Pierwszeństwo: 28.06.1983 - RFN (nr P 3323250.4) 

Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, Lünen, Repub
lika Federalna Niemiec. 

Przekładnia z zabezpieczeniem przeciążeniowym, 
zwłaszcza do napędu strugów, 

przenośników zgrzebłowych, łańcuchowych itp. 

Celem wynalazku jest wyeliminowanie konieczności 
stosowania styków ślizgowych do przeniesienia elek
trycznych sygnałów pomiarowych oraz nakładczego 
doprowadzenia obrotowego. 

Przekładnia według wynalazku ma stopień obiego
wy, którego część (koło (17) o uzębieniu wewnętrz
nym), nieruchoma podczas pracy jest sprzęgnięta na
pędowo przez uzębienie (19) z częścią obrotową (21) 
sprzęgła przeciążeniowego (20) ułożyskowaną swobod
nie, obrotowo przy wyłączonym sprzęgle przeciąże
niowym. Część współpracująca (22) sprzęgła (20) jest 
unieruchomiona przed obrotem przez człon pomia
rowy (32) służący jako organ ustalający. 

(12 zastrzeżeń) 
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F16K P.247906 29.05.1984 

Pierwszeństwo: 30.05.1983 - Szwajcaria (nr 2955/83-9) 

BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri and Cie., 
Baden, Szwajcaria. 

Elektrohydrauliczny napęd nastawnika 
do zaworów turbiny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia bu
dowy i obniżenia kosztów konstrukcji przy zapew
nieniu utrzymania wysokich wymagań dotyczących 
sily i prędkości nastawiania. 

Elektrohydrauliczny napęd nastawnika charaktery
zuje się tym, że do każdego zaworu wlotowego tur
biny jest przyporządkowany co najmniej jeden zawór 
nastawczy (30) i co najmniej jeden zawór szybko-
zamykający (29), których zespoły napędowe (3, 4) są 
jednakowo ukształtowane i są połączone w jedną 
zwartą jednostkę napędową umieszczoną na obudo
wie zaworu, przy czym zespoły napędowe (3, 4) są 
przyłączone parami do usytuowanego bezpośrednio 
obok układu hydraulicznego zasilania (1) i są stero
wane przez objętościowo regulowaną jednostkę (2) 
przenoszenia oleju, włączoną do układu hydraulicz
nego zasilania. (1 zastrzeżenie) 

F16L P.243706 07.09.1983 

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice, 
Polska (Ryszard Nieckarz, Antoni Jędo). 

Złącze rur z kołnierzami 

Złącze rur z kołnierzami stożkowymi, bezotworo-
wymi, pomiędzy którymi znajduje się uszczelka, ma 
klamry (1), które spinają kołnierze (3). Klamry osa
dzone są w wycięciach znajdujących się na stożko
wej powierzchni kołnierzy (3) i rozmieszczonych pro
mieniście względem środka kołnierzy. Wszystkie klam
ry (1) ściągnięte są obejmą (2). Końcówki obejmy (2) 

połączone są ze sobą za pomocą śrubowego połą
czenia (6), albo połączenia przegubowego, połączenia 
zaczepowo-przegubowego, bądź też połączenia klino
wego. (8 zastrzeżeń) 

F16N P.247654 T 10.05.1984 

Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska (Zygmunt 
Wróbel, Mieczysław Wołek, Henryk Wistuba, Ryszard 
Więcek). 

Automatyczny dozownik smaru 

Celem wynalazku jest opracowanie automatycznego 
dozownika zapewniającego oszczędną gospodarkę 
smarem. 

Automatyczny dozownik smaru dla obiektu sma
rowania charakteryzuje się tym, że w obiekcie sma
rowania (A) ma różnicowy pomiarowy czujnik (1) 
połączony poprzez wzmacniająco-pomiarowy układ (2) 
z przerzutnikiem Schmita (3) połączonym ze steřu-
jąco-kontrolnym układem (4), którego wyjście poprzez 
wykonawczy układ (5) steruje ilością smaru podawaną 
w obiekcie smarowania (A). (1 zastrzeżenie) 

F22B P.249777 26.09.1984 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wyrobów Instalacyj-
no-Sanitarnych i Grzewczych, Radom, Polska (Ryszard 
Zubiel, Krzysztof Zygadlewicz, Andrzej Siwecki, Sła
womir Pilarski, Andrzej Roszczyk, Andrzej Prymus). 

Kocioł parowy płomienico wo-płomienie wko wy 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji kot
ła o bardziej efektywnym układzie powierzchni ogrze
walnej i małych stratach paleniskowych. Kocioł cha
rakteryzuje się tym, że w walczaku (1) ma zabudo
waną pionową płomienicę (2), mającą przewężenie (3) 
przekroju poprzecznego nad umieszczonym w dolnej 
jej części paleniskiem rusztowym, z bocznym zasypem 
paliwa powyżej przewężenia (3) i tłoczonym powiet
rzem w przestrzeń podrusztową oraz w rejon prze
wężenia, połączoną płomieniowkami (4) z umieszczoną 
nad nią komorą (5) nawrotną spalin, która jest po
łączona pękiem płomieniówek (6) z ustyuowanym pod 
nią poziomym kanałem (7) zbiorczym spalin, przysto
sowanym do zainstalowania w nim wymiennego prze-
grzewacza (8) pary i zakończonego połączeniem roz
łącznym (12) do bezpośredniego podłączenia do kotła 
komina lub podgrzewacza (13) wody zasilającej. Pod
grzewacz (13) stanowi walczak z przechodzącymi przez 
niego pionowymi płomieniowkami (14), zakończony od 
góry komorą (16) wlotową spalin z płaszczem (17) 
wodnym, a od dołu zakończony komorą (15) wyloto
wą spalin połączoną z przewodem spalinowym (26), 
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który również jest połączony z komorą (16) wlotową 
spalin poprzez trójnik (27) z zainstalowaną w nim 
zasuwą (28) regulującą przepływ spalin przez pod
grzewacz. 

Kocioł przeznaczony jest szczególnie do zasilania 
parą kolumn parnikowych ziemniaków i do parowa
nia gleby. (2 zastrzeżenia) 

F23C P. 247608 T 08.05.1984 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Kazi
mierz Rzepa, Rudolf Żamojdo, Ryszard Głąbik, Anto
ni Gumulski, Mieczysław Swiderski). 

Palenisko cyklonowe do spalania 
odpadów tłuszczowych 

Przedmiotem wynalazku jest palenisko cyklonowe 
do spalania odpadów tłuszczowych, zwłaszcza w po
staci stałej, zanieczyszczonych wtrąceniami pochodze
nia organicznego i nieorganicznego, przeznaczone do 
stosowania w zakładach chemii gospodarczej. 

Wynalazek dotyczy paleniska cyklonowego, wyko
nanego w postaci cylindrycznego płaszcza wodnego, 
wyposażonego w palniki i dysze, z wnętrzem paleni
ska wyłożonym ogniotrwałą wymurowką. Palenisko 
charakteryzuje się tym, że do pionowej komory (2) 
spalania zamontowany jest promieniowo króciec (4) 
doprowadzający zasadnicze paliwo odpadowe, a stycz
nie do wewnętrznej powierzchni komory (1) spalania 
są zamontowane stabilizujące palniki. W osi komory 
(1) spalania jest usytuowana komora dopalania oraz 
żużlowy lej (9), wyposażony w kanał (3) doprowa
dzający płynny żużel. Na zewnątrz komory (1) jest 
usytuowany kanał (5) doprowadzający powietrze do 
dysz zamontowanych stycznie do wewnętrznej po
wierzchni komory (1) spalania. (5 zastrzeżeń) 

F23C P. 247660 T 11.05.1984 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Stani
sław Kruczek, Halina Kruczek, Mieczysław Święto
chowski, Rudolf Żamojdo, Lucjan Sliwonik, Zdzisław 
Kobyłt). 

Palenisko cyklonowe do spalania 
odpadowych paliw stałych, półstałych i ciekłych 

Przedmiotem wynalazku jest palenisko cyklonowe 
do spalania odpadowych paliw stałych, półstałych 
i ciekłych, powstałych w różnych procesach techno
logicznych, przeznaczone do stosowania w zakładach 
produkcyjnych, w których powstają odpady palne w 
różnej postaci, stanowiące poważny prablem dla ochro
ny środowiska. 

Wynalazek dotyczy paleniska cyklonowego, składa
jącego się z komór spalania wyposażonych w palniki 
i dysze powietrza oraz w popiołowy lej. Palenisko 
stanowi cyklonowa, cylindryczna komora (1) zakoń
czona z obu stron ściętymi stożkami. Górna część 
komory (1) łączy się przelotową gardzielą (12) z ko
morą dopalania (13), nad którą usytuowany jest ruszt 
(14). Nad rusztem (14) znajduje się komora spalania 
(15) odpadowych paliw stałych, a całość jest wyko
nana z wewnętrznego płaszcza (8) i zewnętrznego 
płaszcza (9). Wnętrza komór są wyłożone szamotową 
wymurowką (10). W czołowej ścianie górnego ściętego 
stożka jest zamontowany palnik (2) do spalania odpa
dowych paliw półstałych, a w górnej cylindrycznej 
części komory (1) jest zamontowany drugi palnik (5) 
na paliwo ciekłe i dysza powietrza (6). Cyklonowa ko
mora (1) jest wyposażona w ślimakowy podajnik (4), 
połączony z zasobnikiem (3) odpadowego paliwa pół
stałego. Ruszt (14) jest wykonany najkorzystniej z rur, 
w których znajduje się środek chłodzący i nachylony 
jest do poziomu pod kątem (o), wynoszącym od 10° 
do 40°. Komora spalania (15) jest wyposażona w za
sypowe okno (16), dysze powietrza (17) oraz wylotowy 
kanał spalin (18). (6 zastrzeżeń) 

F23D P. 243699 09.09.1983 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Tade
usz Litwin, Andrzej Frejer, Jan Nadaj). 

Palnik 

Przedmiotem wynalazku jest palnik ręczny do szyb
kich operacji grzewczych, zwłaszcza do nagrzewania 
elementów metalowych, dostosowany do spalania róż
nych paliw przy różnych ciśnieniach zasilania. 

Palnik wyposażony jest w miniaturową komorę spa
lania (5) zakończoną dyszą (13) tworzącą ze strumie-
nicą (4) i głowicą (1) jeden system przepływowy, przy 
czym komora (5) w miejscu połączenia ze strumienicą 
(4) zaopatrzona jest w tłumik dźwięku (6) i stabiliza
tor płomienia (7) wymuszający w jej wnętrzu wir re
cyrkulacyjny spalin. (1 zastrzeżenie) 
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F23R 
F27B 
C21B 

P.248840 19.07.1984 

Pierwszeństwo: 
19.07.1983 - RFN (nr P 3225901.1-24) 

Dr. Küttner GmbH und Co. KG, Essen, Republika 
Federalna Niemiec (Hans Günther Rachner, Hans Her
man Boiting). 

Sposób wdmuchiwania pyłu węglowego do pieca 
przemysłowego i urządzenie do wdmuchiwania 

pyłu węglowego do pieca przemysłowego 

Celem wynalazku jest umożliwienie utrzymania sta
łej, zadanej ilości doprowadzanego do jednego pale
niska powietrza przenoszącego i ilości pyłu węglowe
go oraz bezpośredniego mierzenia ilości węgla dopro
wadzanego do każdego paleniska. 

Sposób wdmuchiwania pyłu węglowego, który ma 
być spalony w piecu przemysłowym mającym kilka 
palenisk, zwłaszcza w piecu szybkowym, przykładowo 
w wielkim piecu lub w żeliwiaku, w którym pył wę
glowy jest doprowadzany do poszczególnych palenisk, 
dozowany w danym przypadku w oddzielnym stru
mieniu powietrza, będący pod z góry założonym ciś
nieniem, według wynalazku polega na tym, że do
prowadzone do paleniska ilości pyłu węglowego i po
wietrza przenoszącego, przy względnie dużym obcią
żeniu powietrza przenoszącego ciałami lotnymi, są 
wdmuchiwane do pieca z prędkością wylotową ponad-
krytyczną, przy czym ilość węgla doprowadzonego do 
każdego paleniska jest bezpośrednio mierzona obję
tościowo i jest korygowana doprowadzeniem dodatko
wego powietrza przy przekroczeniu w górę lub w dół 
założonej tolerancji żądanej ilości węgla. 

Urządzenie do wdmuchiwania pyłu węglowego do 
pieca przemysłowego charakteryzuje się tym, że ma 
przewody zasilające (1) wyposażone na końcu leżącym 
przy palenisku w dysze (3) pracujące z ponadkrytycz
ną prędkością wylotową. Średnica dysz (3) odpowiada 
z góry założonej ilości węgla do wdmuchiwania oraz 
z góry założonemu ciśnieniu w przewodzie zasilają
cym (1). (13 zastrzeżeń) 

F24D P. 243702 09.09.1983 

Csöszerelöipari Vállalat, Budapeszt, Węgry. 

Układ zasilania do zaopatrywania odbiorców 
w gorącą wodę 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu zasilania, w którym bojler jest zaopatrzony w 
jeden wylot, który pełni różne funkcje, przy czym nie 
jest konieczne zastosowanie organu zamykającego w 
obiegu cyrkulacyjnym odbiorców. 

Układ zasilania charakteryzuje się tym, że dolne 
punkty równoległych dopływowych przewodów pio
nowych (5, 12) są połączone ze sobą przez dolny prze
wód łączący (6), do dolnego przewodu łączącego (6) 
jest włączony regulator przepływu (14), a wylot boj
lera (1) jest przyłączony bezpośrednio do dolnego 
punktu jednego dopływowego przewodu powrotnego 
(5, 12), przy czym regulator przepływu (14) jest połą
czony z czujnikiem (15), umieszczonym w punkcie 
ujścia sieci zimnej wody (8). {10 zastrzeżeń) 

F42B P.247515 T 02.05.1984 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Al
fred Biliński, Jan Drzewiecki, Józef Kabiesz, Franci
szek Magner, Marian Sołtysik). 

Wkładka kumulacyjna do ładunków 
materiałów wybuchowych w otworach strzałowych 

Wkładka stanowi samonośną konstrukcję dostoso
waną do średnicy otworu strzałowego, z co najmniej 
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jedną komorą (2) umożliwiającą wprowadzenie ła
dunków (3) materiałów wybuchowych i co najmniej 
jedną komorą (6) tworzącą wolną przestrzeń dla uzy
skania kierunkowego działania fali detonacyjnej w 
płaszczyźnie równoległej do podłużnej osi tego otwo
ru. 

Wkładka kumulacyjna może być stosowana do ła
dunków materiałów wybuchowych o typowej kon
strukcji, a jednocześnie pozwala na ich orientowanie 
w otworze strzałowym dla uzyskania pożądanego kie
runku wytwarzanych w górotworze szczelin. 

(2 zastrzeżenia) 

Dział G 
FłZYKA 

G01D 
G01F 

P.243594 01.09.1983 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicz
nej Centralnego Urzędu Geologii, Warszawa, Polska 
(Sławomir Gradys). 

Urządzenie rejestrujące, 
zwłaszcza do pomiaru poziomu cieczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia opo
rów tarcia w pomiarowym mechanizmie śrubowym, 
stosowanym w urządzeniach do rejestracji zmian po
ziomu cieczy. 

W rozwiązaniu według wynalazku w korpusie (2) 
została osadzona na łożyskach śruba (3) z nawrotnym 
gwintem, a karetka (4) z pisakiem (5) jest prowa
dzona na łożyskach w rowkach (16) zewnętrznej po
wierzchni korpusu (2). W karetce (4) jest osadzony 
obrotowo wałek (19) sprzęgnięty z gwintem śruby (3). 
Urządzenie nadaje się szczególnie do pracy w warun
kach, w których konieczne jest stosowanie pływaka 
o małej średnicy. (1 zastrzeżenie) 

G01F P.242524 14.06.1983 

Biuro Studiów i Projektów „BIPROKABEL", Byd
goszcz, Polska (Jan Grosskreutz, Waldemar Ponia
towski). 

Urządzenie do ciągłego, zdalnego pomiaru 
obniżającego się poziomu materiałów sypkich 

lub ciekłych w zbiornikach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro
stej i niezawodnej w działaniu konstrukcji urządze
nia. 

Urządzenie, składające się z sondy (1) zawieszonej 
na lince stalowej (2), według wynalazku charakte
ryzuje się tym, że układ przekazywania położenia sta
nowi łącze selsynowe (6) i (8). 

Urządzenie ma ponadto specjalny mechanizm dźwig
niowy uruchamiający mikrołącznik (12), umożliwiają
cy ciągły, nadążny pomiar obniżającego się poziomu 
magazynowanego materiału. Urządzenie ma również 
odpowiedni mechanizm przenoszenia ruchu obrotowe
go bębna linowego (3) na oś selsynu nadawczego (6; 
przy pomocy specjalnej przekładni (13). 

(3 zastrzeżenia) 

G01F P.247634 T 09.05.1984 

Instytut Kształtowania Środowiska, Kraków, Polska 
(Tomasz Nowak). 

Sonda do pomiaru poziomu cieczy 
metodą hydrostatyczno-pneumatyczną 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji son
dy o zwiększonej dokładności pomiaru. 

Sonda do pomiaru poziomu cieczy metodą hydrosta
tyczno-pneumatyczną, będąca rurką o niewielkiej 
średnicy, składa się z części prostej (3) nachylonej 
pod kątem około 135° do kierunku przepływu i części 
wygiętej (4) w kształcie łuku, będącego wycinkiem 
okręgu. Obie części połączone są w sposób trwały, 
a przejście między nimi jest gładkie. Przy dolnym 
zasklepionym końcu sondy znajduje się, skierowany 
ku górze, otwór dozowania powietrza (2). 

(3 zastrzeżenia) 
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G01J P. 239749 23.12.1982 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Zenon Okrajni, Janusz Prystrom, Witold Ho-
liczer, Jan Dana, Jan Rynkar). 

Sposób i urządzenie do napełniania i opróżniania 
kuwety w fotometrycznych systemach pomiarowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zautomatyzowa
nia cyklu pomiarowego. 

Sposób napełniania i opróżniania kuwety według 
wynalazku polega na tym, że kuwetę pomiarową 
opróżnia się i przedmuchuje dodatkową objętością po
wietrza. 

Urządzenie do napełniania i opróżniania kuwety 
według wynalazku składa się z pompy (1) sprzęg
niętej mechanicznie z pompą (2), dźwignią (4) i zworą 
elektromagnesu (5). Pompa (1), wytwarzająca dodatko
we nadciśnienie poprzez trójnik (6) i zawór elektro
magnetyczny przełączny (7), jest połączona ze zbior
nikiem buforowym (8), który to zbiornik (8) jest po
łączony z kuwetą (9). (2 zastrzeżenia) 

G01L P. 243567 29.08.1983 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki i Urzą
dzeń Precyzyjnych, Łódź, Polska (Roman Alfred Zor-
ga). 

Przyrząd do pomiaru siły przyciągania 
uchwytów elektromagnetycznych 

Celem wynalazku jest umożliwienie dokonywania 
dokładnego pomiaru siły przyciągania w prosty spo
sób. 

Przyrząd zbudowany jest na zasadzie wagi wypo
sażonej w cięgno giętkie przełożone przez dwa krąż
ki, na którego jednym końcu znajduje się ciężarek 
probierczy przykładany do powierzchni uchwytu, a na 
drugim końcu cięgna jest szalka. Uchwyt ustawia się 
i mocuje w położonej na stole roboczym ramie (1), 

której jedna krawędź poprzez pionowe wsporniki śru
bowe (4) opiera się o podłoże. W narożach tej kra
wędzi ramy (1) są umieszczone nieruchome łączniki, 
(7), w których analogicznie jak w nieruchomych łącz-
pionowe śruby pociągowe (8), na które są nałożone 
nieruchome klocki (9), w których jest zamocowany 
poprzeczny pręt (10). Przy każdym dłuższym brzegu 
ramy (1) znajduje się ruchomy, przesuwany łącznik 
(7), w kótrych analogicznie jak w nieruchomych łącz
nikach (6) jest mocowany poprzeczny pręt (10). 

Na obydwóch prętach (10) są umieszczone przesu
wane tuleje (11) na każdym jedna, na których jest 
mocowany krążek (12, 12') z rowkiem na obwodzie, 
przez które przechodzi cięgno (13). Łączniki ruchome 
(7) są przesuwane wzdłuż dłuższych boków ramy (1) 
za pomocą poziomych śrub pociągowych (17) zamo
cowanych ruchowo w łącznikach nieruchomych (6) 
znajdujących się w narożach ramy (1). W łącznikach 
są umieszczone także poziome pręty (21) ustalające 
położenie łączników przesuwanych (7). Pod szalką (16), 
między śrubowymi wspornikami pionowymi (4) znaj
duje się deska aretująca (23). (4 zastrzeżenia) 

G01L P. 243665 07.09.1983 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Karol 
Lityński). 

Głowica cieplnoprzewodnościowa 

Celem wynalazku jest zapewnienie uzyskania od
powiedniej temperatury poruszających się cząstek 
gazu, zwiększenie czułości głowicy bez potrzeby wy
dłużania bańki, przyspieszenie odpowiedzi głowicy na 
skokową zmianę ciśnienia. 

Głowica wyposażona jest w separator termiczny 
(2) stanowiący przedłużenie obudowy (1), który ma 
kształt zbliżony do poziomo usytuowanej względem 
osi głowicy litery „U", przy czym separator (2) za
kończony jest przyłączem próżniowym (3) znajdują
cym się w osi głowicy, a wewnątrz obudowy (1) roz
mieszczone są pierścieniowo co najmniej w dwóch 
rzędach krótkie przepusty metalowe (4), wtopione 
w ściankę, na których rozpięte jest włókno pomia
rowe (5). (1 zastrzeżenie) 
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G01L P.247592 T 07.05.1934 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Sławomir Wie
czorkowski, Jan Ciepłucha). 

Układ do pomiaru prędkości strugi płynu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
prowadzenia pomiaru chwilowych wartości prędkości 
strugi swobodnej płynu. 

Układ do pomiaru prędkości strugi płynu wyposa
żony w znaną sondę do pomiaru prędkości przepły
wów, charakteryzuje się tym, że sonda (1) jest po
łączona z przewodem (3), którego wlot jest połączony 
ze źródłem płynu o podwyższonym ciśnieniu (4), 
a wlot z manometrem (5). Między miejscem przyłą
czenia sondy (1) do przewodu (3) a źródłem płynu 
o podwyższonym ciśnieniu jest umieszczony w prze
wodzie regulator ciśnienia (6). (2 zastrzeżenia) 

G02F P.243642 06.09.1933 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Mi
chał Pokorski, Marian Kowalski). 

Urządzenie do regulacji położenia obrazu 
przy zmianie kierunku projekcji 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej konstrukcji urządzenia o małych gabarytach 
i łatwej obsłudze. 

Urządzenie ma w usytuowanej obrotowo w korpu
sie (1) dzielonej tulei (3) zamocowany pryzmat (2) 
za pomocą záslepek (10, 13) i wkrętów (12) poprzez 
sprężynę. Korpus (1) osadzony jest obrotowo-wahliwie 
na projektorze obrazu (4). Korpus (1) ma wahacz za
opatrzony w dwie śruby (6) umieszczone po obu stro
nach osi wahań urządzenia. (2 zastrzeżenia) 

G12B 
G01D 

P. 243726 09.09.1983 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
„MERA-PIAP"', Warszawa, Polska (Andrzej Jaku
bowski). 

Szybka 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji 
szybki nie wymagającej stosowania dodatkowych 
elementów do mocowania jej w obudowie. 

Szybka, stosowana w obudowach wskaźników, przy
rządach pomiarowych, urządzeń liczących, według 
wynalazku charakteryzuje się tym, że powierzchnie 
stykowe (4) jej przeciwległych zaczepów (2) znajdują 
się po stronie płaszczyzny czołowej (5), natomiast 
zaczepów (3) - po stronie tylnej (6), a w narożni
kach znajdują się wycięcia (8) o bokach prostopadłych 
do krawędzi zaczepów (2) i (3). (3 zastrzeżenia) 



II. WZORY U Ż Y T K O W E 

Dział A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01B W. 72646 30.05.1984 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów 
Metalowych „Polmetal", Kraków, Polska (Henryk 
Gramatyka, Andrzej Kostur). 

Szpadel walcowany 

Szpadel według wzoru posiada w części roboczej 
wzmocnienia kształtowo-klinowe (2). (1 zastrzeżenie) 

A01J W. 72661 01.06.1934 

Instytut Przemysłu Mleczarskiego, Warszawa, Pol
ska (Jerzy Jakubowski, Leonard Kalinowski, Edward 
Gosk). 

Dozownik koncentratów kultur bakteryjnych 
wprowadzanych do mateczników hermetycznych 

Dozownik składa się z cylindrycznego korpusu (1) 
z prowadnicą (2), w którym umieszczony jest sworzeń 
(5). Sworzeń (5) połączony jest z grzybkiem (3), do

ciskanym do dna korpusu (1), spiralną sprężyną (4). 
Sworzeń zaopatrzony jest w przycisk (6) służący do 
przesuwania sworznia (5) z grzybkiem (3), a przez to 
do otwierania dozownika. Dozownik łączony jest 
z gniazdem w pokrywie matecznika za pomocą na
krętki (10). (3 zastrzeżenia) 

A41D W. 72634 28.05.1934 

Jan Zygadlo, Kraków, Polska (Jan Zygadło, Paweł 
Zygadło). 

Zacisk do przypinania muszki 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zacisk do przy
pinania muszki do kołnierzyka koszuli. 

Zacisk składa się z korpusu (3), na którym są za
montowane przegubowo dwie klapki (2) oraz sprężyna 
(1) je naprężająca. Naprężona sprężyna (1) opiera się 
na korpusie (3) zarówno w środku swej długości, jak 
i na obu jej końcach. (1 zastrzeżenie) 

A45B W. 72626 28.05.1984 

Bogdan Nidecki, Zbigniew Nidecki, Henryk Nidecki, 
Warszawa, Polska (Bogdan Nidecki, Zbigniew Nidec
ki, Henryk Nidecki). 

Uchwyt parasolki 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt para
solki składający się ze ścisku, śruby, dolnego ramienia 
i górnego ramienia, wyposażonych w krążki posiada
jące wybranie i występ z nacięciami oraz okrągłe 
otwory na śrubę. 

Ścisk (1) składa się z nieruchomego korpusu (5) 
i z połączonej z nim za pomocą dwuczęściowej osi (19) 
i śruby (20) ruchomej części (21) ścisku (1). Korpus (5) 
ścisku (1) o kształcie prostopadłościanu wyposażony 
jest u dołu w poziome nacięcie (6), półokrągłe wybra
nie (7) z dwoma otworami (8), w których osadzona 
jest przeciwślizgowa wkładka (9) wyposażona w dwa 
występy (10) dopasowane do otworów (8) oraz w na
cięcie (11), w części środkowej w gwintowany prze
lotowy otwór (12) dla śruby (20), a w części górnej 
w dwa półokrągłe występy (13) podzielone wybraniem 
(14) na dwie części, przez które przechodzi okrągły 
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otwór (15) dla dwuczęściowej osi (10) oraz w kołnierz 
(16) wyposażony od góry w okrągły otwór (17) dla 
dolnego ramienia (2) i wchodzący weń poprzeczny 
gwintowany otwór (18) dla śruby (22). Ruchoma część 
(21) ścisku (1) posiada u góry występ (23) dopasowany 
do półokrągłego występu (13) i wybranie (14) korpusu 
(5) ścisku (1) i wyposażony w okrągły przelotowy 
otwór (24) dla dwuczęściowej osi (19), w części środ
kowej trójkątne-wybranie (25) oraz prostokątny prze
lotowy otwór (26) dla śruby (20), a w części dolnej 
posiada poziome nacięcia (27). (1 zastrzeżenie) 

A45C W. 72648 01.06.1984 

Usługowo-Wytwórcza Spółdzielnia „Budoprojekt", 
Katowice, Polska (Andrzej Fiuk). 

Pojemnik przyborów do pisania 

Pojemnik przyborów do pisania stanowi graniasto-
słup sześcioboczny, którego ściany (1) usytuowane są 
względem siebie pod kątem 60°, natomiast wewnątrz 
ma symetrycznie rozmieszczone otwory (2) równoległe 
do ścian (1). (1 zastrzeżenie) 

A47B W. 72315 12.04.1984 

Lubuskie Fabryki Mebli, Świebodzin, Polska (Jacek 
Durczak, Krzysztof Streb). 

Wielofunkcyjny mebel składany 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie zestawu 
elementów umożliwiających montaż różnorodnych me
bli. 

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi zesta
wu są drewniane ramy (1 i 2), które mają otwory 
(3) oraz poduchy (9 i 10). Innymi elementami konstruk

cyjnymi są: płyta robocza (11), pojemnik (12) i półka 
(13). Z połączenia tych elementów w zespoły tworzy 
się taboret, fotel, sofę, łóżko, tapczan, narożnik, sto
lik, biurko i regał. Konstrukcja wielofunkcyjnego me
bla składanego umożliwia w prosty i szybki sposób na 
tworzenie mebli o różnym przeznaczeniu i dowolnej 
kombinacji tych elementów. (1 zastrzeżenie) 

A61B W. 72625 28.05.1984 

Centralny Ośrodek Techniki Medycznej, Warszawa, 
Polska (Piotr Buchalski, Witosław Nowak, Jan Stęp
niewski, Krystian Trzcionka). 

Przyrząd do pomiaru różnicy długości 
kończyn dolnych stosowany w diagnostyce 

ortopedycznej i rehabilitacyjnej 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd da 
pomiaru różnicy długości kończyn dolnych, stosowany 
w diagnostyce ortopedycznej i rehabilitacyjnej, który 
stanowi listwa (1) wyposażona w poziomicę (2), przy 
czym na jednym z końców listwy (1) osadzone jest 
obrotowe ramię (3) wyposażone w pomiarowy, prze
suwny pręt (4) oraz w otwór (5), natomiast na drugim 
końcu listwy (1) zamocowane są dwa ramiona (6 i 7> 
z przytwierdzoną do nich wskazówką (11) ujęte 
z dwóch stron głowicami (8 i 9), z których głowica 
(8) wyposażona jest w podziałkę (10), a głowica (9) 
wyposażona jest w pomiarowy, przesuwny pręt (12). 

(1 zastrzeżenie) 

A61F 
F16P 

W. 72649 01.06.1984 

Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okręto
wego „PROMOR", Gdańsk-Oliwa, Polska (Stanisław 
Ekiert, Bogdan Kaczmarek). 
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Maska spawalnicza 
z miejscowym odciągiem zanieczyszczeń powietrza 

Maska (1) wyposażona jest w dodatkową wewnętrz
ną ściankę (7), zaopatrzoną w ssące otwory (8), przy
mocowaną za pomocą nitów (12) i dystansowych tule
jek (13) do zewnętrznej ścianki (5), w wyniku czego 
tworzy się ssąca szczelina (17). Maska zaopatrzona jest 
w elastyczny okap (14). (1 zastrzeżenie) 

A61G W. 72667 01.06.1984 

Pierwszeństwo: 10.04.1984 
- Międzynarodowy Salon Medyczny SALMED-84 

Zakłady Techniki Medycznej Służby Zdrowia, Wroc
ław, Polska (Jan Bartkowicz, Marian Chrupa, Leszek 
Gładysz, Ryszard Juszczyszyn). 

Kaseton pacjenta 

Kaseton ma dwa kształtowniki zabudowane prosto
padle do siebie tworzące w płaszczyźnie pionowej 
kształt litery L. W kształtowniku poziomym umiesz
czone są włączki (11), (12) oświetleniowe, a pod kształ
townikiem przymocowane są: lampka (5) i kaseton (13) 
gazów medycznych. Kształtownik pionowy umieszczo
ny po prawej stronie łóżka pacjenta wyposażony jest 
w przycisk (1) alarmu, przycisk (3) wywołania dyżur
ki, przycisk (4) oświetlenia jarzeniowego łóżka, pokręt
ło (7), przyciski (6) programów radiowych, gniazda 
(8) sieciowe, gniazdo podłączenia mikrofonu, gniazdo 
przyłączenia słuchawek, gniazdo zdalnego sterowania, 
sygnalizację (2) włączania alarmu, mikrotelefon (9), 
głośnik (10) i wentylator (17). (1 zastrzeżenie) 

A63H W. 72657 31.05.1984 

Andrzej Białecki, Ewa Białecka, Lublin, Polska (An
drzej Białecki, Ewa Białecka). 

Łącze klocków do zabawek 

Łącze zawiera tuleję dystansową (2) w kształcie wal
ca z otworem osiowym, dostosowanym do kształtu 
łącznika mającego postać pręta cylindrycznego z wy
stępami na jego końcach, o przekroju półkolistym, 
służącego do łączenia dwóch elementów konstrukcyj
nych zabawki, lustrzanie podobnych w części łącznej, 
mającej wgłębienie o głębokości nieco większej od 
długości występów na łączniku, zakończone odcinkiem 
powierzchni ślimakowej, przy czym długość łącznika 
jest większa od sumy długości tulei dystansowej (2) 
i dwóch odległości w elementach konstrukcyjnych za
bawki od ich czoła do powierzchni ślimakowych. 

(1 zastrzeżenie) 

Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01F W. 72252 03.04.1984 

Białostockie Zakłady Maszyn i Urządzeń Spożyw
czych „Spomasz", Białystok, Polska (Mikołaj Kuźni-
cki). 

Mieszarka bębnowa, wolnospadowa, przechylna 
z wieńcem zębatym 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zapakowa
nia wszystkich detali mieszarki w optymalnie małym 
pojemniku transportowym. 
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Mieszarka charakteryzuje się tym, że ma bęben dol
ny (9) wraz z wieńcem zębatym (11), pałąkiem (6), wał
kiem napędowym (16) i kółkiem zębatym (17) stano
wiące oddzielną całość jako część kompletu wysyłko
wego. Mieszarka służy do mieszania zapraw murar
skich, materiałów sypkich oraz pasz. 

(3 zastrzeżenia) 

B01F W.72650 01.06.1984 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice, Pol
ska (Ludwik Jura, Adam Kubarek, Adam Pruchnicki). 

Mieszalnik 

Mieszalnik do wytwarzania zawiesiny ciała stałego 
w cieczy, zwłaszcza zawiesiny rud fosforonośnych w 
procesie produkcji kwasu fosforowego metodą ekstrak
cyjną, składa się ze zbiornika (1) wyposażonego w pio
nowe mieszadło (2). Na dnie zbiornika (1) pod mie
szadłem (2) umieszczony jest stożek (3). Wzór użytko
wy rozwiązuje zagadnienie wycierania dna przez czę
ści stałe. (1 zastrzeżenie) 

B0I F W. 72713 11.06.1984 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Wiesław Wój
cik, Violetta Krawczyk). 

Urządzenie do homogenizacji, 
zwłaszcza cieczy farmaceutycznych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
homogenizacji zwłaszcza cieczy farmaceutycznych. 

Urządzenie do homogenizacji charakteryzuje się tym, 
że na profilowanej tarczy (3) poprzez kołnierz z otwo
rami przelotowymi i pionowe pręty (13) o długości 
nieco większej od długości głowicy (6) zwieńczone pier
ścieniem (9) zamocowano nośnik śrubowy (11) wyko
nany z wygiętej płaskiej listwy, obejmującej powierz
chnię tworzącą korupu głowicy. Pomiędzy pokrywą 
naczynia, naczyniem i tuleją umieszczone są uszczelki 
- jedna (10) w kształcie tarczy z jednostronnym ła
godnym pogrubieniem przy krawędziach, druga cy
lindryczna (14) otaczająca tuleję, a dno naczynia (8) 
ma w części centralnej wybrzuszenie do wewnątrz 
i przechodzi łagodnie w tworzącą. (2 zastrzeżenia) 

B01L W.72699 08.06.1984 

Franciszek Moniewski i Marek Moniewski, Warsza
wa, Polska (Franciszek Moniewski, Marek Moniewski). 

Płytka Petriego 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest płytka Petrie
go, która składa się z wyższej części dolnej (1) i niż
szej przykrywki (2) mających kształt ściętych stożków 
kołowych, których boczne ścianki (3) wykonane z two
rzywa sztucznego mają na końcach wybrania (4), na 
dnie których osadzone są dolna płytka (5) i górna 
płytka (6) wykonane z przezroczystego szkła, ponad 
które wystają krawędzie (7) bocznych ścianek (3), two
rząc płaszczyzny podparcia pojemnika oddalone od po
wierzchni płytek (5 i 6). (1 zastrzeżenie) 

B02C W. 72641 30.05.1984 

Chojnickie Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe 
Przemysłu Ziemniaczanego „Premos", Chojnice, Pol
ska (Mieczysław Grabiak, Marek Feliszkowski, Flo
rian Tarandt, Zdzisław Kołodziński, Andrzej Jóźwiak, 
Andrzej Rudzki, Władysław Paszkiewicz, Wiktor Res
pondek, Jan Brauer, Nikodem Miśkiewicz, Gerard 
Cherkowski, Edward Jacuński, Janusz Stasiak, Hu
bert Węsierski, Kazimierz Gierszewski). 

Bęben rozcierający, zwłaszcza do płodów roślin 
okopowych, warzyw i owoców 

Bęben (1) posiada na zewnętrznej powierzchni rów
nomiernie rozmieszczone kształtowe szczeliny usytuo
wane równolegle do osi bębna. 

Część (3) szczeliny, począwszy od strony zewnętrz
nej powierzchni bębna (1), usytuowana jest promie
niowo i przechodzi w część (4) nachyloną względem 
tej zewnętrznej części (3) pod kątem rozwartym, za
wartym w granicach od 100° do 170°. Ponadto w obu 
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tych częściach szczelina ma profil poprzeczny prosto
kątny. W szczelinach bębna (1) osadzone są brzeszczo
ty trące (5). Bęben znajduje zastosowanie w przemy
śle przetwórczym, zwłaszcza do przecierania ziemnia
ków przy produkcji krochmalu. (1 zastrzeżenie) 

B24B W. 72636 28.05.1984 

B22D W. 72705 07.06.1984 

Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych 
„Hutmen", Wrocław, Polska (Krzysztof Dobrowolski, 
Jan Sendal, Maciej Krywult, Zygmunt Krawczyk, Ma
rek Wiatroszak). 

Krystalizator do ciągłego poziomego 
odlewania rur ze stopów miedzi 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia krystalizatora do ciągłego poziomego odlewania 
rur ze stopów miedzi, który zapewnia odlewanie rur 
z gładką powierzchnią wewnętrzną oraz ustabilizowa
ną grubością ścianki. 

Krystalizator charakteryzuje się tym, że co najmniej 
50% długości powierzchni roboczej trzpienia (2) od 
strony dopływu ciekłego metalu jest w postaci wal
ca. Całkowita długość trzpienia (2) jest co najmniej 
3 razy większa od średnicy zewnętrznej i co najmniej 
4,5 razy większa od średnicy wewnętrznej odlewanej 
rury. (1 zastrzeżenie) 

B23B 
B25G 

W. 72701 08.06.1984 

Warszawskie Zakłady Mechaniczne, Warszawa, Pol
ska (Andrzej Mielniczuk). 

Oprawka wiertła 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie usztywnie
nia wierteł o bardzo małej średnicy i dużej długości. 

Oprawkę stanowi tuleja (1), w której osadzone jest 
wiertło (2), przy czym w tulei (1), prostopadle do osi 
wiertła (2), usytuowany jest otwór (3). 

(1 zastrzeżenie) 

Huta Kościuszko, Chorzów, Polska (Józef Wesołek, 
Eugeniusz Długaj). 

Przyrząd do równania powierzchni czołowych 
tarcz szlifierskich 

Wzór użytkowy rozwiązuje problem bezpiecznego 
i dokładnego wyrównania powierzchni czołowej tarczy 
szlifierskiej. 

Przyrząd ma ściany prawą (10) i lewą (13) połączone 
ze sobą trzpieniem dystansowo-prowadzącym (3) i śru
bą przesuwu poprzecznego (2), której końcówki (11) 
dla korby (9) wystają na zewnątrz ścian (10 i 13). Po
nadto na śrubie (2) i na trzpieniu (3) osadzona jest 
część przesuwno-prowadzona z głowicą (14), mająca 
nagwintowany otwór, w który wkręcona jest śruba 
przesuwu wzdłużnego (5) zakończona z jednej strony 
końcówką diamentową (6), a z drugiej strony pokręt
łem (8). W głowicę (14) jest wkręcona śruba (7) blo
kująca śrubę przesuwu wzdłużnego (5). 

(1 zastrzeżenie) 

B25B W. 72628 28.05.1984 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Włodzimierz Karaś, 
Robert Granowski, Witold Ramotowski, Kazimierz Pi
lawski). 

Klucz do nakrętek z rowkami na czole 

Celem wzoru użytkowego jest umożliwienie uchwy
cenia nakrętki tak, że nie wypada ona z klucza i może 
być bez dodatkowego podtrzymywania nakręcona na 
koniec śruby. 

Klucz ma kadłub (1) w kształcie tulei zakończony 
wypustami (2) z jednej strony i połączony z rękoje-
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ścią (3) z drugiej strony. Wewnątrz kadłuba (1) jest 
osadzona przesuwnie tulejka sprężynująca (4) nagwin
towana zewnętrznie i dociskana sprężyną (5) ku wy
pustom (2). Klucz ma dodatkowo przycisk (6) na ze
wnątrz kadłuba (1) połączony poprzez nagwintowany 
trzpień (7) z tulejką (4). Wypusty (2) są zakończone 
ostrzami (8). (5 zastrzeżeń) 

B25B W. 72629 28.05.1984 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Włodzimierz Karaś, 
Robert Granowski, Witold Ramotowski, Kazimierz Pi
lawski). 

Wkrętak do śrub dwustronnie gwintowanych 
z kołnierzem wielokątnym po środku 

Celem wzoru użytkowego jest umożliwienie uchwy
cenia nagwintowanego końca wkręcanej śruby i ob
jęcia jej kołnierza tak, że śruba nie wypada z wkrę
taka i może być bez dodatkowego podtrzymywania 
wkręcona wolnym końcem. 

Wkrętak ma kadłub (1) w kształcie tulei, zakończo
ny gniazdem wielokątnym (2) z jednej strony i połą
czony z rękojeścią (3) z drugiej strony. Wewnątrz ka
dłuba (1) jest osadzona na gwincie tulejka sprężynu
jąca (4) nagwintowana wewnętrznie i zabezpieczona 
przed odkręcaniem wkrętem (5). Krawędzie gniazda 
(2) są zakończone ostrzami (6) i rozdzielone rowkami 
(7). (5 zastrzeżeń) 

B25D W. 72698 08.06.1984 
G01V 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek", Katowi
ce, Polska (Marian Burek, Krystian Małek, Ryszard 
Sarnek, Ryszard Wardzała, Tadeusz Stąpała). 

Młot sprężynowy 

Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji młota 
umożliwiającej uzyskanie powtarzalnej, wzbudzonej 
energii mechanicznej przy prowadzeniu pomiarów sej
smicznych. 

Młot sprężynowy ma wewnątrz cylindrycznego kor
pusu (1) bijak (2), który połączony jest z trzpieniem 
zaciągowym (3) i zaczepowym (4), mającym na obwo
dzie nacięcia stanowiące zaczep (8) współpracujący 
z elementem (9). Na trzpień naciągowy (3) i zaczepo-
wy (4) założone są spiralne sprężyny (5), które jed
nym końcem opierają się o korpus tulei (6), a dru
gim o bijak (2). Do trzpienia naciągowego (3) przymo
cowana jest dźwignia naciągowa (7) umożliwiająca 
naciąg sprężyny (5). (2 zastrzeżenia) 

B28B W. 72632 29.05.1984 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechanizacji Bu
downictwa „ZREMB", Warszawa, Polska (Witold Swi-
dziński), Zdzisław Sałach, Zygmunt Łuszkiewicz, Bro
nisław Krasnodębski). 

Wielosztukowa forma do produkcji dyli stropowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest forma do pro
dukcji dyli stropowych. 

Forma zestawiona jest z podstawy (1) wyposażonej, 
w rzędy rdzeni (2) i z podkładu (3), z otworami odpo
wiadającymi rozstawowi i wielkości rdzenia (2), nało
żonego na podstawę (1), oraz z ramy (5) formującej 
boki dyli (4), ustawionej na podkładzie (3), wyposażo
nej w podłużne przegrody (6). Forma przewidziana 
jest do produkcji dyli stropowych, zwłaszcza o prze
kroju ceowym, przeznaczonych dla budownictwa mie
szkaniowego i gospodarczego, głównie dla budownic
twa indywidualnego. (1 zastrzeżenie) 

B28B W. 72678 06.06.1984 
E04G 

Biuro Projektów Przemysłu Betonów „Biprodex'r, 
Warszawa, Polska (Mieczysław Redzisz). 

Forma do produkcji elementów betonowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest forma do pro
dukcji elementów betonowych o bokach odchylonych 
jak również odejmowanych od dna. 

Ostra krawędź (2) dna formy wciśnięta zostaje do 
elastycznego elementu uszczelniającego (5) umieszczo
nego w gnieździe (4) utworzonym z kątownika przy-
spawanego od dołu do elementu konstrukcyjnego 
ściany bocznej (3) formy. Dla zapewnienia stabilnego 
położenia krawędzi dna, oraz uszczelki elastycznej, 
usytuowanie bocznej ściany względem dna stabilizuje 
płytka dystansowa (6) przyspawana do konstrukcji 
dna, oraz półka wsporcza (7) na której spoczywa cała 
konstrukcja ściany bocznej (3). Wskutek takiego uk
ształtowania elementów stykowych krawędzi podsta
wowych elementów konstrukcyjnych formy, powstają 
wydłużone labiryntowe powierzchnie docisku uszczel
niającego. (2 zastrzeżenia) 
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B29C W. 72655 31.05.1984 

Spółdzielnia Inwalidów „Polimer", Lubliniec, Pol
ska (Piotr Gutowski, Jan Opolski, Bernard Piowczyk). 

Przyrząd do napinania taśmy grzejnej zgrzewarki 

Przyrząd składa się z obudowy (1), trzpienia (2) 
nakrętki (3) i wkrętu z podkładką (4). Trzpień ma 
kształt cylindryczny z gwintem w części dolnej (7), 
zaś w części górnej ma w przekroju kształt kwadra
towy. Taśma zgrzewająca (12) połączona jest z trzpie
niem za pomocą podkładki i wkrętu (4). Regulacja na
stępuje przez pokręcenie nakrętką (3). 

Przyrząd znajduje zastosowanie w szczególności do 
zgrzewarek przeznaczonych do tworzyw sztucznych. 

(1 zastrzeżenie) 

B43K W. 73363 04.10.1984 

Józef Kruk, Warszawa, Polska (Józef Kruk). 

Długopis jednokolorowy 

Długopis ma dwuczęściową oprawkę zespoloną klam
rą z drutu stalowego (3) osadzoną w otworach znaj
dujących się na krawędziach bocznych części dłuż
szej oprawki (4). Obie części oprawki mają wzdłuż 
swych krawędzi bocznych odpowiednie wgłębienia (5) 
na klamrę zespalającą (3) powodujące zatrzaskowo jej 
blokadę, a tym samym usztywnienie obu części dłu
gopisu zarówno w pozycji zamkniętej jak również 
otwartej t.j. przygotowanej do pisania. Część krótsza 
oprawki ma w swej dolnej części wcięcie (7) odpowia
dające swym kształtem wystającej z części dłuższej 
oprawki głowicy z końcówką piszącą (8), która to gło
wica przy składaniu długopisu wchodzi w omawiane 

wcięcie w oprawce (7) w wyniku czego osłaniana jest 
ona przez krawędzie boczne oprawki (9) przed uszko
dzeniem, jak również zabezpiecza użytkownika przed 
ewentualnym pobrudzeniem tuszem. (2 zastrzeżenia) 

B43L 
B24B 

W. 72624 28.05.1984 

Pruszkowskie Zakłady Materiałów Biurowych, Pru
szków, Polska (Stefan Zieliński, Kazimierz Skrzypek, 
Henryk Nowakowski, Andrzej Górzyński). 

Urządzenie do szlifowania końcówek do pisaków 

Urządzenie składa się z dwóch centrycznie umiesz
czonych tarcz ściernych kształtowych (1) pomiędzy 
którymi znajduje się koło zabierakowe (2). Na powie
rzchni walcowej koła zabierakowego (2) znajdują się 
równoległe kanałki (3), do których wprowadzane są 
końcówki do pisaków, spadające z umieszczonego nad 
kołem zabierakowym (2) zasobnika (4). Dla ukierun
kowania spadających końcówek urządzenie posiada 
prowadnicę (5). (1 zastrzeżenie) 

B60C W. 72680 06.06.1984 

Jacek Krzysztofowicz, Kraków, Polska (Jacek Krzy-
sztofowicz). 

Składana podstawka pod koła 

Podstawka eksploatowana jest podczas zmiany kół 
lub w celu blokowania kół pojazdu podczas postoju 
w terenie o znacznej pochyłości. 

Podstawka ma górną część (3) i wspornik (4) połą
czone obrotowo z podstawą (1) podstawki. Kąt pomię
dzy wspornikiem (4) a górną częścią (3) po rozłożeniu 
podstawki wynosi od 60° do 66°. (1 zastrzeżenie) 
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B61F W. 72651 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, 
nisław Kwaśniowski, Leszek Mikowski). 

31.05.1984 

Polska (Sta-

Urządzenie zmniejszające siły kierujące, działające na 
zestawy kołowe wózka pojazdu szynowego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie obniżenia sił 
kierujących, które działają na zestawy kołowe wózków 
pojazdów szynowych. 

Urządzenie zmniejszające siły kierujące zawiera dwa 
zestawy, które składają się z pary elementów sprę
żystych (1), pary oporników (2) i wysięgnika (4). Wy
sięgnik (4) osadzony jest pomiędzy elementami spręży
stymi (1), a te pomiędzy opornikami (2). Wysięgnik 
(4) zamocowany jest do konstrukcji nadwozia (5), na
tomiast oporniki (2) - do ramy wózka (3). 

(1 zastrzeżenie) 

B62D W. 72620 28.05.1984 

Zakłady Metalowe „Predom-Mesko", Skarżysko-Ka
mienna, Polska (Anatol Ziarkowski, Piotr Rzeszowski, 
Jerzy Żmijewski, Jerzy Koźmiński, Tadeusz Materek). 

Urządzenie kierownicze, zwłaszcza do mikrociągników 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
masy urządzeń kierowniczych zawierających czepigi, 
przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnej trwałoś
ci i funkcjonalności. 

Urządzenie kierownicze według wzoru charaktery
zuje się tym, że zawiera łącznik (1) wraz z kolumną 
kierowniczą (2). Kolumna kierownicza (2) jest wyko
nana z rury kwadratowej i składa się z części dolnej 
(4) i części górnej (5) połączonych przegubowo z usta
leniem kształtowym. Część dolna (4) jest osadzona na 
czopie (7) łącznika (1) i tworzy z osią pionową (9) 
łącznika (1) stały kąt (19). Część górna (5) ma osa
dzone obrotowo czepigi (3) i zawiera zacisk (11) do 
mocowania czepig (3) w ustalonym położeniu. 

(1 zastrzeżenie) 

B62K W. 72694 06.06.1984 

Zakłady Rowerowe „Romet", Bydgoszcz, Polska (Ed
gar Duszyński, Ireneusz Jasiński). 

Urządzenie do sterowania zmianą przełożenia napędu 
rowerowego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
połączenia obsady i pozostałych elementów z opaską 
mocującą urządzenia do roweru. 

Urządzenie do sterowania zmianą przełożenia napę
du rowerowego składa się z obracanej ręcznie dźwig
ni (1) umieszczonej między nieobracającymi się dwo
ma elementami zwanymi obsadą (3) i nakładką (4> 
i działa za pośrednictwem cięgieł giętkich. 

Obsada (3) ma prostokątny otwór z dwoma krawę
dziami wywiniętymi na zewnątrz, natomiast opaska 
mocująca (5) ma conajmniej jedno prostokątne od
sądzenie (18) o wysokości większej niż grubość ma
teriału obsady (3). Obsada (3) jest umieszczona na 
odsądzeniu opaski (5) tak, że wywinięte krawędzie 
otworu przylegają do płaskich ścianek tego odsądze
nia (18), a pozostałe elementy jak dźwignia (1) z pod
kładkami (2) i nakładką (4) są połączone razem z opa
ską (5) i obsadą (3) przy pomocy śruby centralnej (8) 
i zaciskane nakrętką (10) umieszczoną w oprawce (9). 

(1 zastrzeżenie} 

B64C W. 72685 05.06.1984 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Swid-
nik", Świdnik, Polska (Stanisław Markisz, Andrzej 
Stachyra). 

Fotel drugiego pilota, zwłaszcza statku latającego w 
wersji dwupilotawej 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji fotela, która zapewniałaby wygod
niejsze wsiadanie i wysiadanie pasażerów statków la
tających w wersji dwupilotowej. 
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Fotel drugiego pilota jest zestawiony z siedziska (2) 
z oparciem (3) oraz podpór (4) przesuwanych wzdłuż 
szyn (6) zamocowanych do podłogi kabiny. Siedzisko 
(2) fotela jest zaopatrzone w przedniej części w sy
metrycznie usytuowane, przelotowe wybranie (8), w 
które wchodzi drążek sterowniczy drugiego pilota przy 
przesunięciu fotela do przodu podczas wsiadania lub 
wysiadania pasażerów siedzeń znajdujących się za fo
telami obu pilotów. Przesunięcie fotela drugiego pilo
ta do przodu powoduje zwiększenie przestrzeni mię
dzy krawędzią otworu drzwi kabiny a fotelem i tym 
samym zapewnia wygodniejsze wsiadanie i wysiada
nie pasażerów. (1 zastrzeżenie) 

B65D 
B60S 

W. 72853 31.05.1984 

Fabryka Obsługowych Urządzeń Samochodowych im. 
Batalionu Czwartaków AL, Warszawa, Polska (Stani
sław Bielecki, Leszek Horoń, Ryszard Wysmułek, Ka
zimierz Jóźwiak, Tadeusz Rafalski). 

Urządzenie do napełniania olejem zespołów, w szcze
gólności pojazdów samochodowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
napełniania olejem zespołów, w szczególności pojaz
dów samochodowych, o napędzie elektrycznym, które 
stanowi pojemnik (3) o przekroju kołowym, na po
krywie którego osadzony jest elektryczny silnik (8), 
do obudowy którego przymocowany jest przełącznik 
elektryczny obrotów (9) za pomocą szpilek (19) łącznie 
z osłoną (18) i uszczelkami (20) dekla (17), przy czym 
wałek silnika (8) sprzężony jest z napędowym wa
łem (11) poprzez podatne sprzęgło, które stanowi tule
ja (12), zbrojony wąż oraz wał napędowy (11) .połączo
ne ze sobą kołkami (13). (1 zastrzeżenie) 

B65D W. 72696 08.06.1984 

Spółdzielnia Pracy „PERFECTA", Poznań, Polska 
(Renata Pigla, Maciej Wesołowski). 

Opakowanie kamieni krzesiwowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest opakowanie 
kamieni krzesiwowych, przeznaczone do pakowania 
kamieni krzesiwowych dla celów handlu detalicznego 
i codziennego użytku. 

Opakowanie kamieni krzesiwowych składa się z kor
pusu (1) w kształcie prostopadłościanu. W jednej z 
dwóch jego podstaw o najmniejszej powierzchni ma 
dwa równoległe nieprzelotowe otwory (2) wzdłuż kor
pusu (1). Zamknięcie otworów (2) korpusu (1) stano
wią zatyczki (3) posiadające korki (4). Korpus (1) w 
ścianach równoległych do płaszczyzn otworów (2) po
siada wzdłużne wgłębienie (5). (2 zastrzeżenia) 

B65D 
B01L 

W. 72700 08.06.1984 

Daniela Wołodkowicz, Olsztyn, Polska (Daniela Wo-
łodkowicz). 

Pojemnik, w szczególności do użytku laboratoryjnego 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojemnik, w 
szczególności do użytku laboratoryjnego, który sta
nowi zbiornik wyposażony w górnej części w kołnierz 
z zewnętrznym gwintem (1) w postaci podłużnych, 
usytuowanych pod kątem, zgrubień, natomiast po
krywka (2) od wewnątrz ma gwint (3) w postaci po
dłużnych zgrubień, usytuowanych pod przeciwnym 
kątem oraz pierścień (5) tworzący ze ścianką wgłę
bienia (4) pokrywki (2) kanał (6) oraz z boczną we
wnętrzną ścianką pokrywki (2) drugi, węższy kanał 
(7). (1 zastrzeżenie) 

B65G W. 72671 04.06.1984 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jerzy 
Kraska). 

Urządzenie do transportu materiałów ziarnistych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przenośne u-
rządzenie do transportu materiałów ziarnistych. 
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Urządzenie do transportu materiałów ziarnistych 
składa się z zespołu pompowego (1), strumienicy (2) 
i rurociągu transportowego (3). Część robocza (6) stru
mienicy (2) połączona jest przewodem (4) z zespołem 
pompowym (1), natomiast część tłoczna (5) - z ruro
ciągiem transportowym (3). Wlot (8) części ssawnej 
(7)-wyposażony jest w dysze (9) do rozluźniania i u-
płynniania materiału ziarnistego. (1 zastrzeżenie) 

B66C W. 72621 28.05.1984 

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Dźwi
gów Samochodowych „Bumar-Bedes", Bielsko-Biała, 
Polska (Edward Sosna). 

Ustrój wsporczy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania ustro
ju wsporczego nadwozia żurawia wieloczłonowego, 
prostego w budowie i korzystnie ukształtowanego. 

Ustrój wsporczy ma przestrzenną podstawę (1) w 
kształcie litery U wewnątrz której vosadzony jest dwu-
obwodowy ustrój (4) ramowy wykonany z cienko
ściennych giętych profili (5) ceowych. 

Otwory (6) na sworznie mocujące przegubowe pręty 
(7) umieszczone na zewnątrz ustroju (4) ramowego, 
wykonane są w żebrach (3) i w ustroju (4) ramowym. 
Oś (9) wieńca (8) umieszczona jest mimośrodowo 
względem wzdłużnej osi (10) ustroju (4) ramowego. 

(1 zastrzeżenie) 

B66C W. 72623 28.05.1984 

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Dźwi
gów Samochodowych „Bumar-Bedes", Bielsko-Biała, 
Polska (Piotr Morawski, Edward Sosna). 

Ustrój podporowy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania ustro
ju podporowego żurawia samochodowego nakładanego 
na ramę dowolnego podwozia, prostego w budowie o 
dużej sztywności i znacznej rozpiętości podpór. 

Ustrój podporowy posiada bliźniacze pochwy (4), (5) 
utworzone z przylegających do siebie pojedynczych 
pochew (6), o przekroju prostokątnej rury (7) zakoń
czonej kołnierzem (8), przesuniętych względem siebie 
o grubość kołnierza (8). W tylnej bliźniaczej pochwie 
(5) pojedyncze pochwy (6) przylegają do siebie pozio
mymi ścianami (12) poprzez dolną nakładkę (9) a 
wsporniki (14) podporowe posiadają rozwidlone końce 
(19) w miejscu połączenia z pionowymi siłownikami 
(20) podporowymi. (1 zastrzeżenie) 

B66C W. 72630 28.05.1984 

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Dźwi
gów Samochodowych „Bumar-Bedes", Bielsko-Biała, 
Polska (Bolesław Lesko, Edward Sosna). 

Mechanizm przeniesienia napędu 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania me
chanizmu przeniesienia napędu od skrzyni biegów ze
społu napędowego podwozia na zespół pomp robo
czych żurawia samochodowego. 

Mechanizm według wzoru posiada skrzynię (4) na
pędu pomp (5) roboczych, w której wał (13) wejścio
wy osadzony poprzez łożyska (14) na przedniej ścia
nie (15) korpusu (10) skrzyni (4) zakończony jest zę
batym elementem (16) sprzęgającym, na którego ob-
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wodzie umieszczone są w osi (17) symet r i i e lementy 
(18) usta la jące położenie p rzesuwki (19), posiadającej 
w e w n ę t r z n e zębate e lementy (20) sprzęgające, z obu
s t ronnymi obwodowymi skośnymi ścięciami (21). Wał 
(13) posiada obrotowo osadzone koło (22) zębate z zę
b a t y m kołem (23). Koło (22) jes t w zazębieniu z k o 
ł em (24) zęba tym zamocowanym na obrotowej tulei 
(25), w e w n ą t r z k tó re j mieszczą się wa łk i (28) w y j 
ściowe p o m p (5). P r z e s u w k a (19) s t e rowana jes t si
ł ownik iem (12) s teru jącym, k tórego t łoczysko (35) p r o 
wadzone jes t w tulei (36), wewną t r z k tóre j umieszczo
ne są mikrowyłączn ik i (37). Osie (1), (39), (40) p r z e 
chodzące przez skrzynię (4) n a p ę d u p o m p (5) zna jdu
ją się w jedne j płaszczyźnie. (2 zastrzeżenia) 

B66C W. 72647 01.06.1984 

Przeds ięb iors two Doświadcza lno-Produkcyjne Dźwi
gów Samochodowych , ,Bumar-Bedes" , Bielsko-Biała , 
Po lska (Edward Sosna, L u d w i k Stieber) . 

J ezdn iowy dźwig wieloczłonowy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skons t ruowan ia j ez 
dniowego dźwigu wieloczłonowego o dużej m a n e w r o -
wości oraz wydajności . 

'Dźwig wed ług wzoru posiada kab inę (1) z e l e me n
t ami (4) s te rowania mechan izmów podwozia (5) i n a d 
wozia (3). Ty lna pochwa (9) podporowa ma wsporn ik 
(11) na doda tkowy osprzęt (12) roboczy. Bocian (13) z 
osprzę tem (14) dźwigowym zawieszony jest n a d p rzed
nią osią (7). P rzec iwwaga (15) nadwozia (3) umiesz
czona jest na ką towym wsporn iku (16) n a d s i ln ikiem 
(8) podwozia (5). (1 zastrzeżenie) 

B67B W. 72645 30.05.1984 

Zakłady Elek t ro technik i Motoryzacyjnej „Polmo" , 
Świdnica , Polska (Eugeniusz Nakonieczny, J a n Budny) . 

Urządzenie do o twie ran ia konse rw 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie o p r a c o w a 
nia kons t rukc j i wyda jnego niezawodnego ' i wygodnego 
w użyciu urządzenia do o twie ran ia konse rw. 

Urządzenie składa się z ko rpusu (14), w a ł k a n a p ę d z a 
jącego (19) z korbą (20) w a ł k a napędzanego (4) z zę 
batką, noża krążkowego (7) i magnesu t rwa łego (9). 
Korba (20) osadzona jest na u łożyskowanym w ło 
żyskach tocznych (15) w a ł k u napędza jącym (19), k tóry 
poprzez koło zębate II (18) i koło zębate I (17) połą
cz x ie jest z zakończonym zębatką wa łk i em napędza 
n y m (4). Nóż krążkowy (7) zamocowany jest obro towo 
na csi (8) p rzykręcone j do kostki (6), k tó ra p r z y m o 
cowana jes t do k rzywki (12). (1 zastrzeżenie) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D03D W. 72676 04.06.1984 

Cen t ra lny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Włókienniczych „Po lma tex -Cenaro" , Łódź, Polska 
(Stanis ław Łodwig, Marcel i Beźnicki). 

Urządzenie do n a p ę d u r ap i e rów w krośnie tkack im 

Urządzenie do n a p ę d u r ap i e rów wed ług wzoru użyt 
kowego s tanowi r ap i e rowe koło (20) napędzane zęba
t y m cięgnem (17) bez końca. Cięgno (17) opasuje dwie 

zamocowane do wsporn ika (16) napędzające ta rcze (18), 
u s y t u o w a n e w jednej osi oraz jedną naprężającą t a r 
czę (19) również zamocowaną do wsporn ika (16). 

Do rap ie rowego koła (20) jest p rzymocowana t a ś m a 
(21), zakończona głowicą (24) i dociskana do koła (20) 
pasem (22) p rowadzonym na ro lkach (23) u łożyskowa-
nych na wsporn iku (16). Do zębatego cięgna (17) jest 
na t rwa l e zamocowany suwak (13), przemieszczający 
się w p rowadn icach (14) zamocowanych także do 
wsporn ika (16). S u w a k (13) jes t połączony poprzez 
cięgno (12) z dźwignią (11) o r egu lowane j długości, 
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osadzonej na dźwigniowym wale (10) napędzanym 
przez krzywkę (7) i przeciwkrzywkę (8). Dzięki współ
pracy z dźwignią (9). Krzywka (7) i przeciwkrzywka 
(8) są osadzone na wale (6) napędzanym poprzez zębatą 
przekładnię (5) połączoną z wykorbionymi kołami (3), 
przenoszącymi napęd z głównego wału (2) krosna. 

(3 zastrzeżenia) 

D06F W. 71779 21.01.1984 

Przedsiębiorstwo Wyrobów Chemicznych „Viola-
-Prodryn", Gliwice, Polska (Czesław Fiołek, Zygmunt 
Rost, Marek Węgliński). 

Miednica do prania 

Celem wzoru jest wyeliminowanie konieczności sto
sowania przy praniu ręcznym tary. 

Miednica do prania złożona z dna i bocznej ścianki 
zawiera sektor (3) bocznej ścianki (2) wyposażony 
w występy (4) skierowane do wewnątrz miednicy. Sek
tor ten jest płaski, nachylony pod kątem 60 do 80° 
do poziomu. Występy są kuliste, walcowe lub schod
kowe. (5 zastrzeżeń) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E01C W. 72660 01.06.1984 

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, 
Kraków, Polska (Paweł Drozdowski). 

Betonowy krawężnik uliczny z otworem wzdłużnym 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
wagi krawężnika przy utrzymaniu wystarczającej wy
trzymałości na nacisk. 

Betonowy krawężnik w dolnej części korpusu (1) 
ma okrągły otwór wzdłużny (2). (1 zastrzeżenie) 

E02B W. 72689 05.06.1984 

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych „Falenty", 
Raszyn, Polska (Jerzy Wiącek, Kazimierz Sender, Ta
deusz Szulecki). 

Wlot i wylot budowli melioracyjnych 
zwłaszcza przepustów i zastawek 

Wlot i wylot budowli melioracyjnych, zwłaszcza 
przepusto-zastawki składa się z płaskich prefabryko
wanych elementów (1) połączonych ze sobą belką (2), 
która ma występy (5) z otworami (4) przez które prze
chodzą śruby (3). Elementy po skręceniu tworzą kon
strukcję przestrzenną w kształcie odwróconej litery 
„U". Wlot i wylot wykonany według wzoru umożli
wia stosowanie płaskich elementów prefabrykowanych 
o zmniejszonej grubości i zmniejszonych ciężarach. 

(3 zastrzeżenia) 

E02F W. 72633 29.05.1984 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Koparek i Hydrauli
ki, Warszawa, Polska (Zbigniew Czarnecki). 
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Osprzęt do głębokiego kopania 
na koparce hydraulicznej 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wydłużenia 
osprzętu dla zwiększenia głębokości kopania. 

Osprzęt charakteryzuje się tym, że ma drugie ra
mię (6) które przymocowane jest do końca pierwszego 
ramienia (3) na dole wahadłowo za pomocą sworz
nia (5), a na górze przegubowo za pomocą siłownika 
hydraulicznego (7). 

Osprzęt według wzoru użytkowego może być zain
stalowany na koparce w wersji dotychczasowej w 
przypadku konieczności uzyskania większej głębokości 
kopania. Zwiększoną głębokość kopania uzyskuje się 
dzięki zamontowaniu dodatkowego ramienia oraz łyż
ki o mniejszej pojemności zachowując stateczność ko
parki hydraulicznej. (1 zastrzeżenie) 

E04B W. 72686 05.06.1984 

Główne Biuro Studiów i Projektów Zaplecza Tech
nicznego Motoryzacji, Warszawa, Polska (Cezary Trześ-
niak). 

Konstrukcja ramowa dwuspadowa 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest konstrukcja ra
mowa dwuspadowa stosowana przy budowie hal fa
brycznych, dużych obiektów w rolnictwie i budynków 
o dużej rozpiętości płaszczyzn dachowych. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie dostosowa
nia kształtu węzłów narożnych do składu sił wewnętrz
nych w elementach konstrukcji. 

Konstrukcja ramowa dwuspadowa zawiera słupy (1) 
połączone dwuspadowym ryglem (2), który ma powięk
szone końce. Końce rygla (2) są powiększone przez 
wstawienie w ich środniki wstawek (3), które wraz 
ze środnikami rygla (2) zakończone są pasami blachy 
<7). Słupy (1) połączone są z ryglem (2) śrubami (9). 

(2 zastrzeżenia) 

E04B 
E04C 

W. 72707 07.06.1984 

Bydgoski Kombinat Budowlany „Wschód", Byd
goszcz, Polska (Jan Podkrólewicz, Włodzimierz War
szawski, Edmund Pattke). 

Płyta dachowa korytkowa 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest płyta dachowa 
korytkowa zamknięta po obrysie żebrami nośnymi. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji płyty dachowej aby możliwe było 
mechaniczne wykonanie gładzi powierzchni płyty i aby 
nie zachodziła konieczność obcinania haków przy mon
tażu płyt. Płyta ma montażowe haki (1) zaczepione do 
dolnych zbrojeniowych prętów (2) żeber (3). Wysokość 
haka (1) jest niższa od żeber (3) a żebra (3) w miejscu 
pod hakiem (1) mają wybrania (4) o głębokości więk
szej niż podwójna grubość drutu użytego na hak (1). 

(1 zastrzeżenie) 

E04F W. 72644 30.05.1984 

Instytut Technologii Drewna, Poznań, Polska (Jerzy 
Krysiński, Eugeniusz Michalski). 

Drewniany element podłogowy 

Celem wzoru jest opracowanie elementu podłogo
wego mającego zastosowanie zwłaszcza do posadzek 
w obiektach przemysłowych. 

Drewniany element podłogowy składa się z drewnia
nych kostek bukowych (1) przylegających do siebie 
bokami, które to kostki połączone są zszywkami me
talowymi (2) od strony lewej powierzchni czołowej 
oraz od strony ścian bocznych elementu. 

(1 zastrzeżenie) 

E04G W. 72638 30.05.1984 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego 
i Robót Fundamentowych „Energopol 3", Nowy Dwór 
Mazowiecki, Polska (Kazimierz Ładyżyński). 
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Prefabrykowane elementy szalunkowe 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji 
szalunku, który umożliwia uzyskanie prawidłowo 
ukształtowanych obrzeży wylewanej płyty betonowej 
dna basenu w okolicach wystającej na odpowiednią 
odległość taśmy dylatacyjnej. 

Prefabrykowane elementy szalunkowe wykonane 
jako elementy żelbetowe, charakteryzują się tym, że 
odcinek szalunku stanowią dwa elementy: dolny (1) 
i górny (2), przy czym element dolny (1) w kształcie 
belki ma w górnej płaszczyźnie na całej długości wy
cięcie na taśmę dylatacyjną (4), a element górny (2) 

równy wymiarami elementowymi dolnemu (1) ma w prze
kroju poprzecznym pełny obrys obwodu elementu. 
Elementy dolny (1) szalunku ma zamocowane w bocz
nej płaszczyźnie uchwyty (5), natomiast element górny 
(2) ma uchwyty (7) zamocowane w górnej płaszczy
źnie. (1 zastrzeżenie) 

E04G 
E04B 
B28B 

W. 72706 07.06.1984 

Spółdzielnia Pracy Usług Inwestycyjno-Projekto-
wych „Inproserwis", Mysłowice, Polska (Bernard Jam-
rozy, Joachim Masarczyk, Stanisław Dyduch, Stani
sław Kuza). 

Płyta do wykonywania szczelin w ścianach monoli
towych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji płyty, nie ulegającej deformacji w warun
kach roboczych oraz składowania. Płyta charaktery
zuje się tym, że ma robocze poszycie (1) połączone z 
ramą (2) zaopatrzoną w prowadnice (3) oraz w ką
towe łączniki (4), przy czym poszycie ma przelotowe 
otwory (5), w osi których po nieroboczej stronie płyty 
znajdują i się nierozłącznie z nią połączone, nagwinto
wane gniazda (6). (2 zastrzeżenia) 

E04H 
E04B 

W.72639 30.05.1984 

Zakłady Stolarki Budowlanej „Stolbud", Ciechanów, 
Polska (Maria Antoni Hikiert, Tomasz Piliński, Zbig
niew Urbanowski, Zygmunt Guzik, Tadeusz Ignatow-
ski). 

Segmentowy dom drewnopochodny 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest segmentowy 
dom drewnopochodny wykonany w zestawach dosto
sowanych do bezpośredniego zamieszkania. 

Budynek składa się z segmentu (1) utworzonego z 
czterech typowych drewnopochodnych ścian konstruk
cyjnych i dachu z których w ścianie umieszczona jest 
instalacja wodna i kanalizacyjna oraz dostawionego 
do niego segmentu (3) składającego się z trzech typo
wych drewnopochodnych ścian konstrukcyjnych w 
których zewnętrzna ściana (4) ma taką konstrukcję, 
że po wyjęciu słupka (5) lub słupków (5 i 6) odsłania 
się przejście (7) i (8) do następnego segmentu lub 
wmontowuje się drzwi (9) uzyskując budynek powię
kszony dowolnie o dodatkowy segment (10). 

(1 zastrzeżenie) 

E06B W. 72703 07.06.1984 

Kombinat Budowlany, Częstochowa, Polska (Marek 
Nabiałczyk). 

Ościeżnica drzwiowa 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
ościeżnicy drzwiowej wykonanej z metalu i drewna. 
Ościeżnica drzwiowa według wzoru użytkowego cha
rakteryzuje się tym, że nadproże i oba słupki wykona
ne są z kątownika stalowego (5), do którego śrubami 
(6) przykręcone są listwy drewniane (7, 8). 

(1 zastrzeżenie) 
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E21B W. 72662 01.06.1984 E21D W. 72693 05.06.1984 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Sanoc
ki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu, Sanok, Polska 
{Adam Jakubowicz, Leon Jurczak, Józef Ołowski). 

Króciec do odpuszczania cieczy złożowej z oddzielaczy 
dwufazowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk
cji króćca do odpuszczania cieczy złożowej z oddzie
laczy dwufazowych pozwalającego na wyeliminowanie 
zjawiska powstawania korków lodowych w kolanach 
przed zasuwą spustową. 

Króciec charakteryzuje się tym, że stanowi go rura 
<1) posiadająca wyrównawczy otwór (2) o średnicy 
około 1,5 mm usytuowany powyżej naksymalnego po
ziomu cieczy w oddzielaczu (3). (1 zastrzeżenie) 

Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik", 
Gorlice, Polska (Tadeusz Słyś). 

Belka przesuwna zmechanizowanej obudowy gór
niczej 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest belka przesu
wna pośrednicząca w przemieszczaniu zmechanizowa
nej obudowy górniczej względem kombajnu urabiają
cego. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji belki aby możliwe było zmniejsze
nie jej masy przy zachowaniu odpowiedniej sztywnoś
ci oraz zmniejszenie pracochłonności wykonania. Bel
ka przesuwna zmechanizowanej obudowy górniczej 
składa się z dwóch kątowników nierównoramiennych, 
połączonych wzdłużnie dwoma spoinami (3). W prze
kroju» poprzecznym ma kształt prostokąta z dwoma 
przeciwległymi zaokrąglonymi rogami (2). 

(1 zastrzeżenie) 

Dział F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; 

TECHNIKA MINERSKA 

F91M 
GOI F 

W. 72654 31.05.1984 

,Polmo", Łódź, Fabryka Osprzętu Samochodowego 
Polska (Adam Adamiec). 

Wskaźnik poziomu cieczy, zwłaszcza w silnikach spa
linowych i sprężarkach 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie funkcjo
nalnego i prostego w wytwarzaniu wskaźnika do po
miaru poziomu oleju w miskach olejowych silników 
spalinowych i sprężarek. 

We wskaźniku górna średnica (D) otworu gniazda 
<3) jest większa od średnicy (d) rdzenia gwintu (8) ze
wnętrznego na dolnym końcu gniazda (3). Kąt pochy
lenia linii śrubowej gwintu (7) zewnętrznego obsady 
(1), współpracującego z gwintem wewnętrznym gniaz
da (3), jest większy od kąta pochylenia linii śrubowej 
gwintu- (8) zewnętrznego na dolnym końcu gniazda (3). 

(1 zastrzeżenie) 
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F04B W. 72704 07.06.1984 

Akademia Medyczna, Lublin, Polska (Tadeusz Dzi
do, Edward Soczewiński). 

Pompa do mikrochromatografii cieczowej 

Będąca przedmiotem wzoru użytkowego wysokociś
nieniowa pompa cieczowa do tłoczenia cieczy z mały
mi wydajnościami jest szczególnie przydatna w wyso-
kosprawnej mikrochromatografii cieczowej MHPLC 
oraz ciśnieniowej chromatografii cienkowarstwowej 
stosowanej w warunkach polowych. 

Pompa ma statyw składający się z prętów (4) po
łączonych równolegle usytuowanymi do siebie płytami 
poziomymi (3, 7), przy czym płyta górna osadzona jest 
na prętach przesuwnie pionowo, natomiast pozostałe 
płyty umocowane są w sposób stały i mają otwory, 
wewnątrz których znajduje się cylinder (1) zakończo
ny rurką kapilarną (2). Cylinder wyposażony jest w 
tłok (5) i połączony jest z płytą przesuwną (7), na 
której umieszczony jest ciężarek (6). Tłok (5) ma kor
pus cylindryczny dwuśrednicowy z elastyczną uszczel
ką w kształcie litery „U" z kanałami obwodowymi na 
zewnętrznej powierzchni. Uszczelka osadzona jest na 
części tłoka o mniejszej średnicy i dociskana jest do 
korpusu tłoka śrubą. (2 zastrzeżenia) 

F16B W. 72407 26.04.1984 

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych im. 
„Komuny Paryskiej" TELKOM-ZWUT, Warszawa, Pol
ska (Tadeusz Czajkowski). 

Łącznik gwintowy, szczególnie wkręt 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie połącze
nia zabezpieczającego przed niepożądanym rozłącze
niem. 

Wkręt ma na łbie (2) wgłębienie (3) w kształcie 
trójramiennej gwiazdy, której ramiona (4) nie wykra
czają poza krawędź łba (2) wkręta, a kąt (a), (/?) i (y) 
między nimi są równe i wynoszą 120°. 

(1 zastrzeżenie) 

F16B 
B21B 

W.72659 01.06.1984 

Huta im. M. Buczka, Sosnowiec, Polska (Roman Ka-
baj). 

Połączenie gwintowe 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia połączenia gwintowego, stosowanego w walcar
kach przepychowych, które nie ulega rozkręcaniu na 
skutek działania zmiennych obciążeń dynamicznych. 
Połączenie gwintowe ma wkładkę (1) umieszczoną po
między trzpieniem z nagwintowaną końcówką (2) i 
oprawką z gwintem wewnętrznym (3). 

(1 zastrzeżenie) 

F16J W. 72668 02.06.1984 

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice, 
Polska (Werner Magiera, Zbigniew Bryła, Henryk 
Wencel). 

Pierścień uszczelniający 

Celem wzoru jest zwiększenie skuteczności uszczel
nienia. 

Pierścień uszczelniający do uszczelniania powierz
chni w ruchu posuwisto-zwrotnym ma cylindryczną 
powierzchnię (2) i cylindryczne powierzchnie uszczel
niające (3, 4) przylegające do powierzchni tłoczyska 
(12). Uszczelniające powierzchnie (3, 4) są rozdzielone 
rowkiem (5). Uszczelniający pierścień (1) jest osadzo
ny w rowku (15) w kadłubie (10). W rowku (15) znaj
duje się uszczelka (11) o przekroju kołowym, która 
odkształcona naciskiem pierścienia (1) wypełnia ro
wek (15) i przylega do powierzchni (2) uszczelniające
go pierścienia (1). (4 zastrzeżenia} 

F16J 
F22B 

W. 72675 04.06.1984 

Elektrownia „Kozienice", Kozienice, Polska (Marek 
Adamczyk, Krzysztof Wnuk, Zygmunt Musiał). 
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Uszczelnienie wodne kotła energetycznego 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie uszczel
nienia wodnego kotła energetycznego umożliwiającego 
swobodne przemieszczanie kabla bez uszkodzeń usz
czelnienia podczas dylatacji. 

Uszczelnienie wodne kotła energetycznego wykona
ne jest na konstrukcji nośnej (1), do której przyspa-
wane są pionowo wsporniki (6), na których ułożona 
jest płyta nośna (10) a na niej umiejscowiona jest 
wysunięta na zewnątrz komory leja rynna (3). Na
tomiast płetwa blaszana jest wygięta w ten sposób, 
że stanowi ją pionowy odcinek (4), następnie w okre
ślonym miejscu przechodzi w odcinek poziomy (5), a 
dalej ponownie w odcinek pionowy (7). Płetwa za
bezpieczona jest dwoma kompensatorami poprzeczny
mi rurowymi (8) na swej długości przed skutkami 
wydłużeń termicznych (1 zastrzeżenie) 

F16K W. 72640 30.05.1984 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Sanoc
ki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu, Sanok, Polska (Jó
zef Ołowski, Marian Kozak, Marian Hałasik, Wilhelm 
Florczak, Stanisław Węgrzyński). 

Klapowy zawór zwrotny do rurociągów wysokociśnie
niowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji klapowego zaworu zwrotnego do rurocią-. 
gów wysokociśnieniowych zabezpieczającej przed nie
pożądanym, wstecznym przepływem przesyłanego pły
nu. 

Zawór, składający się z korpusu i klapy zamykają
cej, według wzoru charakteryzuje się tym, że jego 
korpusem (1) stanowi równocześnie element uszczel
niający wysokociśnieniowych kołnierzy (2, 3), z które
go poprzez uszczelnienie dławikowe wyprowadzona jest 

na zewnątrz dźwignia podnośnikowa (9) o kształcie 
zbliżonym do litery „L". Dźwignia podnośnikowa (9) 
jest usytuowana prostopadle do osi rurociągu od stro
ny wlotu płynu przy normalnym przepływie. 

(1 zastrzeżenie) 

F23D W. 72695 08.06.1984 
F27D 

Kombinat Przemysłowy Huta „Stalowa Wola", Odle
wnia Żeliwa „Koluszki", Koluszki, Polska (Czesław 
Sokołowski, Wiesław Parol, Kazimierz Cieślak, Józef 
Szostak). 

Palnik piecowy jednoprzewodowy na paliwo gazowe 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji palnika aby możliwe było stosowa
nie wymiennych głowic o różnych otworach wylotu a 
tym samym zwiększenie trwałości palnika oraz zape
wnienie pełnego spalania mieszaniny gazowo-powietrz-
nej. 

Palnik wg wzoru zawera smoczek (4) z regulowa
nym dopływem gazu, strefę zasysania powietrza (7) 
i komorę mieszania-spalania (6), na końcu której 
umieszczona jest wymienna głowica (8) o wewnętrz
nym stożku ściętym, umieszczonym w osi palnika i 
zwróconym częścią zbieżną w kierunku przepływu ga
zu, zakończonym walcowym otworem wylotowym o 
średnicy istotnie mniejszej niż średnica otworu wyj
ściowego komory mieszania-spalania (6), gdzie wokół 
otworu wylotowego głowicy (8) usytuowana jest pew
na ilość względnie małych otworów o osiach zbież
nych wewnątrz komory mieszania-spalania, w punk
cie leżącym na jej osi wzdłużnej. (1 zastrzeżenie) 

F23N W. 72682 05.06.1984 

Ludwik Szymański, Poznań, Andrzej Szymański, 
Poznań, Maciej Szymański, Kiekrz, Polska (Ludwik 
Szymański, Andrzej Szymański, Maciej Szymański). 

Zespół palnika kontrolnego z termoparą sterującą za
worem bezpieczeństwa palników gazowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji zespołu palnika kontrolnego z termoparą 
o małej bezwładności której budowa i zamocowanie 
umożliwią łatwą wymianę poszczególnych elementów 
i umożliwią dostrzeżenie jej uszkodzeń bez koniecz
ności demontażu. 

Palnik kontrolny (1) wraz z termoparą zamontowane 
są na wspólnej wsporczej płytce (2). Termoelektrody 
(5) termopary są krótkie o zbliżonej długości. Oby
dwa elementy przewodzące termopary mają postać 
krótkich sztywnych odcinków przewodów (7). Kon
strukcja mocująca termopary składa się z cylindrycz
nego korpusu (8) i współosiowo w nim umieszczonej 
oprawki (9) termopary. Korpus (8) osadzony jest na 
wsporczej płytce (2) na jej otworze (10). Oprawka (9) 
ma postać krótkiego wałeczka z oporowym kołnie
rzem (11) z jednej strony i ma dwa przelotowe otwo
ry o osiach równoległych do jej osi podłużnej, wiek-
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szy otwór (12) i mniejszy (13), usytuowane po obu 
stronach osi podłużnej oprawki (9). W większym 
otworze (12) oprawki umieszczona jest izolacyjna tu
lejka (14). Oprawka (9) na pobocznicy stanowiącego ją 
wałeczka ma płaskie częściowe wybranie (15), jest 
wsunięta w korpus (8) od strony jego wolnej krawędzi 
czołowej i opiera się o nią swym oporowym kołnie
rzem (11). Odcinki przewodów (7) przechodzą przelo-
towo przez oprawkę (9) poprzez otwór (13) i izola-
lacyjną tulejkę (14). Termoparę i jej oprawkę (9) 
ustala śruba (17) wkręcana poprzez korpus (8) pod 
kątem do wybrania (15) oprawki. Pomiarowa spoina 
(3) termopary usytuowana jest swobodnie w sąsiedz
twie płomienia dyfuzora (4) palnika kontrolnego (1). 
Korzystnie jest, gdy w korpusie (8) od strony zespo
lenia z wsporczą płytką (2) wykonane są wentylacyjne 
otwory (18). (2 zastrzeżenia) 

F26B 
B23K 

W.72683 05.06.1984 

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Nr 1 im. R. Lu
ksemburg, Zamość, Polska (Zygmunt Jackowiak, Bo
gdan Pyrz, Karol Radwański). 

Blok do suszenia elektrod spawalniczych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest blok przezna
czony do suszenia elektrod spawalniczych na kuchen
ce elektrycznej, znajdujący zastosowanie szczególnie 
w ruchomych warsztatach remontowych. 

Blok charakteryzuje się tym, że ma kształt prosto
padłościanu z trzema rzędami kanałów przelotowych 
(2) o jednakowym przekroju cylindrycznym, rozsta
wionych w równych odstępach równolegle do jego 
dłuższego boku (5). Blok zaopatrzony jest w kabłąk 
(3) z izolowaną rękojeścią. (1 zastrzeżenie) 

F28F W. 72258 04.04.1984 

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

Urządzenie do łączenia wymienników ciepła 

Celem wzoru użytkowego jest zabezpieczenie wy
mienników przed przemieszczaniem się pod wpływem 
działających na nie sił zewnętrznych. 

Urządzenie stanowią usytuowane w płaszczyźnie po
ziomej- ciągła (3 i 4) zamocowane na płaszczach wy
mienników w punktach (5) leżących na wyznaczonych 
przez osie pionowe wymienników płaszczyznach -
prostopadłych do osi (6) łączącej te wymienniki. 

(1 zastrzeżenie) 

Dzidt G 
FIZYKA 

G01B W. 72710 11.06.1984 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Jó
zef Kowal, Jan Perek). 

Przyrząd do pomiaru promieni krzywizny łuków obu
dowy chodnikowej 

Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji przyrzą
du umożliwiającej sprawdzenie promieni krzywizny 
łuków całego typoszeregu odrzwi obudowy chodniko
wej. 

Przyrząd ma przesuwny trzpień pomiarowy (2) z po-
działką (3) wartości promieni krzywizny, umieszczony 
w tulejowej prowadnicy (4) z wskaźnikiem (5), zaopa
trzonej w ramiona (7) zakończone stałymi trzpieniami 
pomiarowymi (8). (1 zastrzeżenie) 

G01F W. 72679 06.06.1984 

Fabryka Samochodów Osobowych POLMO, Warsza
wa, Polska (Zbigniew Chorąży). 
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Wskaźnik przepływu cieczy 

Celem wzoru jest opracowanie prostej konstrukcji 
wskaźnika. Wskaźnik ma przesuwny trzpień (2), w 
którego końcu znajduje się magnes (3). Trzpień (2) 
umieszczony jest w szczelnej obudowie (4) na trójniku 
<1). Na obudowę (4) nałożony jest pierścień (5) moco
wany wkrętem (8). W pierścieniu (5) osadzony jest 
kontaktron (6) z przewodami (7). (1 zastrzeżenie) 

G01N W. 72637 30.05.1984 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i 
Robót Fundamentowych „Energopol 3", Nowy Dwór 
Mazowiecki, Polska (Jerzy Banaszek). 

Próbnik do pobierania zawiesiny 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji próbnika umożliwiającej pobieranie pró
bek zawiesiny ze ściśle określonej głębokości, w spo
sób zapobiegający przemieszczaniu się cząstek zawie
siny w otworze podczas pobierania badanej próbki. 

Próbnik składa się z rury metalowej (1), zamyka
nej w dolnej i górnej części korkami (2), w postaci 
ściętych kul. Do dolnego korka (2), przy pomocy śru
by rurkowej (3), przytwierdzony jest cylindryczny 
ciężarek (4) mający w dolnej części kształt stożka, a 
do górnego korka (2), przy pomocy śruby rukowej 
(5), przytwierdzony jest obciążnik (6) w kształcie ścię
tego stożka z uszczelką (7) dociskaną rurkową śrubą 

dociskową (8). Rura metalowa (1) zaopatrzona jest w 
ramiona centrujące (9), wyposażone w tulejki prowa
dzące (10), przez które przeprowadzona jest linka łą
cząca (11). (1 zastrzeżenie) 

G02C 
A61F 

W. 72702 08.08.1984 

Zakłady Chemiczne im. Jędrzeja Śniadeckiego, Spół
dzielnia Pracy, Toruń, Polska (Marek Łuczak, Roland 
Brunsz). 

Okulary ochronne 

Okulary zawierają w bocznych częściach korpusów 
szereg labiryntowych otworów wentylacyjnych (8) 
odgrodzonych od wnętrza korpusów (1) poprzeczkami 
(7). Wewnątrz korpusów okularów (1) znajdują się 
przesłonki wewnętrzne (6). (2 zastrzeżenia) 

G05G W. 73333 28.09.1984 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obróbki Plastycznej 
Metali „Plasomet", Warszawa, Polska (Ryszard Stęp
niak, Jerzy Kierzkowski). 

Pedał sterowniczy 

Celem wzoru jest umożliwienie uruchamiania i za
trzymywania maszyn przy użyciu nogi. 

Pedał sterowniczy ma usytuowany w pobliżu tylne
go zakończenia i z boku płyty przycisku na końcu 
dwuramiennej dźwigni awaryjny przycisk (10). Drugi 
koniec dwuramiennej dźwigni styka się z krzywką 
(13) naciskającą na przycisk (14) elektrycznego prze
łącznika krańcowego (15). (1 zastrzeżenie) 



62 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 6 (294) 1985 

G06C W. 72652 31.05.1984 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i 
Pomiarów, Wrocław, Polska (Benedykt Hadyński, Woj
ciech Biernacki, Ryszard Fronczek). 

Klawisz, zwłaszcza do budowy komputerowych 
klawiatur 

Celem wzoru jest umożliwienie montowania klawi
sza także na różnego rodzaju czujnikach. 

W klawiszu według wzoru użytkowego między 
ścianką (3), a podstawą (4), w środku stożkowego ot
woru korpusu (1), jest usytuowany cylindryczny bo
lec (5) zaopatrzony wewnątrz w kształtowy otwór, na 
obwodzie którego są skrzyżnie wykonane symetryczne, 
pionowe wycięcia tworzące gniazdo (6), przy czym 
cylindryczny bolec (5) jest połączony łączącymi żebra
mi (7) wykonanymi promieniście wewnątrz każdej 
ścianki korpusu (1) klawisza. (1 zastrzeżenie) 



Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych w BUP Nr 6/1985 

Nr zgłoszenia 

1 

234989 T 
234990 T 
239517 
239749 
239764 T 
239903 
240157 
240816 
241273 
241921 
242524 
242598 
242654 
242730 
243132 
243195 
243552 
243554 
243556 
243557 
243558 
243556 
243567 
243588 
243573 
243574 
243575 
243577 
243582 
243535 
243586 
243590 
243593 
243494 
243595 
243599 
243601 
243602 
243606 
243616 
243625 
243628 
243630 
243634 
243635 
243636 
243637 
243638 
243639 
243640 
243641 
243642 
243644 

Int. Cl.3 

2 

C01F 
C01F 
B62B 
G01J 
C01D 
B29F 
B09B 
F02B 
B01J 
C01D 
G01F 
B21B 
C07C 
C07D 
C07C 
F02M 
E02B 
A01N 
C30B 
C08D 
B60P 
C04B 
G01L 
B21C 
E21D 
B67C 
B01J 
B21D 
B01D 
F15C 
F15B 
E21D 
C08L 
G01D 
B43K 
C03C 
B01J 
B01J 
B26D 
E21D 
B62D 
B66B 
B62D 
A62D 
F04D 
F04D 
A46D 
B01D 
A01D 
C09J 
F16H 
G02F 
F01N 

Strona 

3 

25 
26 
15 
41 
21 
13 
10 
33 
8 
21 
40 
10 
19 
22 
19 
33 
30 
3 
29 
27 
14 
19 
41 
10 
31 
17 
8 
11 
7 
35 
34 
32 
27 
40 
14 
18 
8 
9 
12 
32 
15 
16 
15 
6 
34 
34 
5 
7 
2 
27 
18 
42 
33 

Nr zgłoszenia 

1 

243645 
243648 
243650 
243651 
243656 
243657 
243665 
243670 
243672 
243673 
243674 
243675 
243676 
243679 
243682 
243683 
243684 
243685 
243687 
243689 
243692 
243695 
243698 
243699 
243702 
243706 
243710 
243724 
243725 
243726 
243729 
243730 
243731 
243951 
244401 
244814 
244922 
245203 
245404 
245746 
246417 
246540 
246557 
246597 
246600 
246667 
246715 
246819 
247096 
247500 T 
247501 T 
247515 T 
247517 T 

Int. Cl.3 

2 

C08H 
D01D 
B01D 
B24B 
B32B 
B32B 
C01L 
C07D 
C01G 
C10C 
C10B 
F15B 
B66C 
B61B 
B22F 
B23B 
B65D 
C08J 
B21K 
B29J 
E21C 
A63C 
C23C 
F23D 
F24D 
F16L 
C09K 
B23P 
A22C 
G12B 
B65D 
E21D 
B23B 
Ą01N 
C07C 
C07D 
C07D 
C07D 
C07D 
C07D 
C07H 
C12N 
C07C 
C07C 
C07D 
C07D 
A01N 
A63H 
A01N 
B60K 
A22L 
A01C 
F16D 

Strona 

3 

26 
30 
7 
12 
13 
13 
41 
22 
18 
28 
28 
35 
17 
14 
11 
11 
16 
26 
11 
13 
31 
6 
29 
38 
39 
37 
28 
12 
5 
42 
17 
32 
11 
3 
20 
23 
23 
23 
23 
24 
26 
28 
20 
21 
24 
24 
3 
6 
4 
14 
5 
39 
35 
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1 

247527 T 
247528 T 
247550 T 
247555 T 
247587 T 
247588 T 
247592 T 
247605 T 
247608 T 
247611 T 
247613 T 
247614 T 
247616 T 
247617 T 
247631 T 
247632 T 
247633 T 
247634 T 
247641 
247644 
247651 T 
247654 T 

2 

A01C 
A01C 
C08J 
C12P 
C04B 
C02F 
G01L 
A01C 
F23C 
A47J 
A01C 
A01B 
A01D 
E04B 
F16H 
B02C 
C02F 
G01F 
C01B 
A01N 
C09K 
F16N 

1 3 
1 
1 
26 
29 
19 
18 
42 
2 
38 
6 
2 
1 
2 
30 
36 
9 
18 
40 
35 
4 
27 
37 

1 

247660 T 
247663 T 
247691 T 
247695 T 
247726 T 
247840 
247839 
247844 
247906 
248119 
248913 
248397 
248398 
248840 
249124 
249399 
249652 
249742 
249749 
249750 
249777 
249796 

2 

F23C 
C09D 
F02M 
E05C 
B01D 
B01J 
B32B 
A01N 
F16K 
B61F 
A01N 
F16H 
F16H 
F23R 
A61B 
B05D 
B65G 
E05D 
C07D 
C07D 
F22B 
B65G 

3 

38 
27 
33 
31 
8 
9 
13 
4 
37 
15 
5 
36 
36 
39 
6 
9 
16 
31 
25 
25 
37 
16 



Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych opublikowanych w BUP Nr 6/1985 

Nr zgłoszenia 

1 

71779 
72252 
72258 
72315 
72407 
72620 
72621 
72623 
72624 
72625 
72626 
72628 
72629 
72630 
72632 
72633 
72634 
72636 
72637 
72638 
72639 
72640 
72641 
72644 
72645 
72645 
72647 
72648 
72649 
72650 
72651 
72652 . 
72653 
72^54 
72655 
72657 

Int . Cl.2 

2 

D06F 
B01F 
F28F 
A47B 
F16B 
B62D 
B66C 
B66C 
B43L 
A61B 
A45B 
B25B 
B25B 
B66C 
B28B 
E02F 
A41D 
B24B 
G01N 
E04G 
E04H 
F16K 
B02C 
E04F 
B67B 
A01B 
B66C 
A45C 
A61F 
B01F 
B61F 
G06C 
B65D 
F01M 
B29C 
A63H 

S t r o n a 

3 

54 
45 
60 
44 
58 
50 
52 
52 
49 
44 
43 
47 
48 
52 
48 
54 
43 
47 
61 
55 
56 
59 
46 
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72676 
72678 
72679 
72680 
72682 
72683 
72685 
72686 
72689 
72693 
72694 
72695 
72696 
72698 
72699 
72700. 
72701 
72702 
72703 
72704 
72705 
72706 
72707 
72710 
72713 
73333 
73363 
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F16B 
E01C 
A01J 
E21B 
A61G 
F16J 
B65G 
F16J 
D03D 
B28B 
G01F 
B60C 
F23N 
F26B 
B64C 
E04B 
E02B 
E21D 
B62K 
F23D 
B65D 
B25D 
B01L 
B65D 
B23B 
G02C 
E06B 
F04B 
B22D 
E04G 
E04B 
G01B 
B01F 
G05G 
B43K 
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58 
54 
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57 
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58 
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58 
53 
48 
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59 
60 
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55 
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57 
50 
59 
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48 
46 
51 
47 
61 
56 
58 
47 
56 
55 
60 
46 
61 
49 



S P I S T R E Ś C I 

I. Wynalazki 

Str. 
Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie 1 
Dział B - Różne procesy przemysłowe; Transport 7 
Dział C - Chemia i metalurgia 18 
Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo 30 
Dział E - Budownictwo; Górnictwo . 30 
Dział F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska 33 
Dział G - Fizyka . . . 40 

Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków 63 

II. Wzory użytkowe 

Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie 43 
Dział B - Różne procesy przemysłowe; Transport 45 
Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo 53 
Dział E - Budownictwo; Górnictwo 54 
Dział F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska 57 
Dział G - Fizyka . . 60 

Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych 65 



KOMUNIKAT KOMUNIKAT 

URZĄD PATENTOWY 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

i n f o r m u j e , 

że dwutygodnik pt. „Biuletyn Urzędu Patentowego" jest 
drukowany w różnych drukarniach na terenie kraju 
i może on docierać do zainteresowanych nie w kolejności 
numerów. 
W wypadkach takich prosimy o nieinterweniowanie 
w Oddziałach PP „PRASA-KSIĄŻKA-RUCH". 



I N F O R M A C J A 
o cenach i warunkach prenumeraty 

na 1985 rok - dla czasopism 
„BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO" 

cena prenumeraty: kwart. 1300 zł, półr. 2600 zł, rocznie 5200 zł 

WARUNKI PRENUMERATY: 

1. DLA OSOB PRAWNYCH - INSTYTUCJI I ZAKŁADÓW PRACY: 

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

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

2. DLA OSÓB FIZYCZNYCH - INDYWIDUALNYCH PRENUMERATORÓW: 

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

- osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - siedzibach Oddziałów RSW „Prasa-Książka-
Ruch", opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych nadawczo-oddawczych 
właściwych dla miejsca zamieszkania prenumeratora. 

Wpłaty dokonują używając „blankietu wpłaty" na rachunek bankowy miejscowego Od
działu RSW „Prasa-Książka-Ruch". 

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

TERMINY PRZYJMOWANIA PRENUMERATY: 
- do dnia 10 listopada - na I kwartał, I półrocze roku następnego oraz cały rok następny, 

- od dnia I-go każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty roku bieżącego. 





Cena 200 zł 

INDEKS 35326 


