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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wy-
nalazczości (Dz. U. PRL Nr 43, poz. 272) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego" 
o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" 
podane są w układzie klasowym według symboli Int. Cl.3 i zgodnie z § 26 ust. 4 zarządzenia Prezesa 
Urzędu Patentowego PRL z dnia 21 XII 1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych 
(MP z 1973 r. nr 1, poz. 4) zawierają następujące dane: 
- oznaczenie klasy i podklasy według symboli III edycji międzynarodowej klasyfikacji patentowej, tj. 

Int. Cl.3, 
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie 

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

zek lub wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń. 

Po wykazie zgłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl.3 podaje się wykaz zgłoszeń opubli-
kowanych w danym numerze w układzie numerowym. 

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone literą T za 
numerem zgłoszenia. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wniosek o udzielenie patentu 
(art. 26, ust. 3 u.o.w.). Urząd Patentowy ogłasza o wniosku w „Wiadomościach Urzędu Patentowego". 

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

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

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

należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: Urząd Patentowy PRL - 00-950 Warszawa, skr. 
poczt. 203, Al. Niepodległości 188. 

Informuje się, że odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. 1 można zamawiać 
w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy: 
a) podać numer „Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz nu-

mer stronicy, 
b) wskazać numer zgłoszenia, klasę patentową i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego. 

Urząd Patentowy podaje do wiadomości konta w NBP 
1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 

konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków, 
wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych; 
opłaty za skargi 1 odwołania 

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

§ 43 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw, 
§ 44 - wpłaty za usługi poligraficzne 1 mikrofilmowe 

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

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 24.04.1985 r. Nr 9 (297) 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. 244253 20.10.1983 

Wojciech Dziomdziora, Smardzew. Polska (Wojciech 
Dziomdziora). 

Sposób uprawy roli, a zwłaszcza orki, 
oraz urządzenie do uprawy roli 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
dokonywania głębokiej orki przy wykorzystaniu ciąg-
ników niskopodwoziowych. Sposób według wynalazku 
polega na wykonywaniu bruzdy głębszej od wielkości 
prześwitu ciągnika przy jednoczesnym przemieszcza-
niu górnej części calizny znajdującej się powyżej prze-
świtu w bruzdę przed przednim kołem. 

Urządzenie według wynalazku zawiera ciągnik (1) 
do którego z tyłu zamocowane jest narzędzie wyory-
w u j ą c e a z przodu, ukośnie do osi ciągnika (1), na-
rzędzie zgarniająco-przemieszczające (4), którego dol-
niu górnej części calizny znajdującej się powyżej prze-
świtu (S) ciągnika (1) a jedna z bocznych krawędzi 
przed przednim kołem (8) ciągnika (1). 

(7 zastrzeżeń) 

A01G P.244179 17.10.1983 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Akade-
mia Rolnicza, Warszawa, Polska (Konstanty Szczer-
bakow). 

Sposób zwiększenia wycieku żywicy naturalnej 
przy żywicowaniu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia kosz-
tów procesu zwiększania wycieku żywicy naturalnej. 
Sposób polega na tym, że nacięcia żywiczarskie drzew 

spryskuje się 0 ,1-2 ,5 % roztworem roboczym osadu 
witaminowego otrzymywanego jako produkt uboczny 
przy hydrolizie drewna. (1 zastrzeżenie) 

A01N 
C07C 

P.248925 25.07.1984 

Pierwszeństwo: 26.07.1983 - RFN (nr P 3326873.8) 

Bayer AG. Leverkusen. Republika Federalna Nie-
miec. 

Środek do zwalczania szkodników 
oraz sposób wytwarzania 

estrów kwasu chlorowcoalkilokarbaminowego 

Środek do zwalczania szkodników, zwłaszcza owa-
dów, roztoczy i pajęczaków, zawiera przynajmniej je-
den ester kwasu chlorowcoalkilokarbaminowego o wzo-
rze 1, w którym R, R1 i R2 niezależnie od siebie ozna-
czają ewentualnie podstawione chlorowcem rodniki 
metylowe, przy czym przynajmniej jedna z grup me-
tylowych R. R1 i R- jest podstawiona przynajmniej 
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jednym atomem chlorowca, R3, R4 i R5 są jednako-
we lub różne i oznaczają atomy wodoru albo ewen-
tualnie podstawione rodniki alkilowe, a n oznacza 0 
albo 1. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że izo-
cyjaniany alkilowe o wzorze 2, w którym R, R1 i R2 

i n mają znaczenie wyżej podane, poddaje się reakcji 
z alkoholami alkinylowymi o wzorze 3, w którym R3, 
R4 i R5 mają znaczenie wyżej podane, ewentualnie w 
obecności aprotycznego rozcieńczalnika i ewentualnie 
w obecności katalizatora w temperaturze 0-120uC. 

(2 zastrzeżenia) 

A01N 
C07D 

P. 249121 09.08.1984 

Pierwszeństwo: 10.08.1983 - RFN (nr P 3329213.2) 

Schering AG, Bergkamen, Republika Federalna Nie-
miec i Berlin Zachodni. 

Środek biobójczy i sposób wytwarzania 
nowych azolilopropionitryli 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania środ-
bia biobójczego, zwłaszcza o działaniu grzybobójczym 
i/lub regulującym wzrost roślin. 

Środek według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że zawiera jako substancję czynną Co najmniej jeden 
nowy azolilopropionitryl o ogólnym wzorze 1, w któ-
rym R oznacza aromatyczny rodnik węglowodorowy 
ewentualnie jedno- lub wielokrotnie, jednakowo lub 
różnie podstawiony atomem chlorowca, rodnikiem alki-
lowym o 1-4 atomach węgla, grupą alkoksylową o 
1-4 atomach węgla, grupą trójfluorometylową, grupą 
cyjanową lub grupą nitrową, Ri oznacza rodnik cyklo-
alkilowy o 3-8 atomach węgla ewentualnie podsta-
wiony rodnikiem alkilowym o 1-3 atomach węgla, 
a Y oznacza atom azotu lub grupę CH, i/lub jego sól 
addycyjną z kwaisem nieorganicizinymluiborganiczinym. 

Sposób wytwarzania nowych azolilopropionitryli o 
ogólnym wzorze 1, w którym R, Ri i Y mają wyżej 
podane znaczenie, oraz ich soli addycyjnych z kwa-
sami nieorganicznymi lub organicznymi, polega na 
tym, że związek o ogólnym wzorze 3 poddaje się 
reakcji ze związkiem o ogólnym wzorze 2, lub z jego 
solami metalu alkalicznego, w obecności rozpuszczal-
nika i ewentualnie w obecności zasady, przy czym R, 
Ri i Y mają wyżej podane znaczenie, a X oznacza 
atom chlorowca, rodnik alkilosulfonyloksylowy ewen-
tualnie chlorowcowany w łańcuchu bocznym lub rod-
dnik arylosulfonyloksylowy. (44 zastrzeżenia) 

A01N 
C07D 

P. 249122 09.08.1984 

Pierwszeństwo: 10.08.1983 - W. Brytania (nr 21527/83) 
08.02.1984 - W. Brytania (nr 03279/84) 

Pfizer Corporation, Colon, Panama (Kenneth Ri-
chardson, Peter J. Whittle). 

Środek grzybobójczy i sposób wytwarzania 
nowych pochodnych triazolu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka zwalczającego skutecznie liczne grzyby szkodli-
we w rolnictwie i ogrodnictwie. 

Środek według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że obok znanych nośników lub rozcieńczalników i 
ewentualnie innych dodatków dopuszczalnych w rol-
nictwie zawiera jako czynną substancję nową po-
chodną triazolu o ogólnym wzorze 1, w którym R 
oznacza rodnik fenylowy, ewentualnie mający 1. 2 
albo 3 jednakowe lub różne podstawniki, takie jak 
atomy fluoru, chloru, bromu i jodu oraz grupy trój-
fluorometylowe, grupy (Ci-C4) alkilowe i grupy 
(Ci-C4) alkoksylowe, lub też R oznacza grupę 5-chlo-
ropirydyl-2-ową, a R1 oznacza grupę o wzorze 2, w 
którym n oznacza liczbę całkowitą zero, 1, 2 lub 3, 
albo R1 oznacza grupę o wzorze 3, w którym n ma 
wyżej podane znaczenie, a R2 oznacza atom wodoru 
lub rodnik (Ci-C4) alkilowy, albo dopuszczalną w rol-
nictwie sól związku o wzorze 1. 

Zgodnie z wynalazkiem, nowe związki o wzorze 1 
wytwarza się w ten sposób, że związek o wzorze 4, 
w którym R ma wyżej podane znaczenie, a Q ozna-
cza grupę ulegającą odszczepieniu, poddaje się reakcji 
z anionem o wzorze CF3(CF2)n-, w którym n ma wy-
żej podane znaczenie, po czym otrzymany związek 
o wzorze 1, w którym R ma wyżej podane znaczenie, 
a R1 oznacza grupę o wyżej opisanym wzorze 2, 
ewentualnie poddaje się redukcji, wytwarzając zwią-
zek o wzorze 1, w którym R ma wyżej podane zna-
czenie, a R1 oznacza grupę o wzorze 3, w którym R2 

oznacza atom wodoru i n ma wyżej podane znacze-
nie, albo otrzymany związek o wzorze 1, w którym 
R ma wyżej podane znaczenie, a R1 oznacza grupę 
o wyżej opisanym wzorze 2, ewentualnie poddaje się 
reakcji ze związkiem o wzorze R2X, w którym R2 

oznacza rodnik (Ci-C4) alkilowy, a X oznacza grupę 
o wzorze -MgBr lub - M g J albo atom litu, wytwa-
rzając związek o wzorze 1, w którym R ma wyżej po-
dane znaczenie, a R1 oznacza grupę o wzorze 3, w 
którym n ma wyżej podane znaczenie, a R2 oznacza 
rodnik (Ci-C4) alkilowy. Otrzymane związki o wzo-
rze 1 ewentualnie przeprowadza się w ich sole do-
puszczalne w rolnictwie lub w farmakologii. 

(8 zastrzeżeń) 
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A01N P.249230 17.08.1984 

Pierwszeństwo: 17.08.1983 - S t . Zjedn. Am. (nr 524172) 

Stauffer Chemical Company, Westport, Stany Zjed-
noczone Ameryki (Frank X. Wollard). 

Środek chwastobójczy 

Środek chwastobójczy charakteryzuje się tym, że 
obok znanych, dopuszczalnych w rolnictwie nośników 
i/albo substancji pomocniczych zawiera skuteczną 
chwastobójczo ilość substancji aktywnej, którą stano-
wi nowa, fluorowana pochodna N-podstawionego pi-
rolidonu-2 o ogólnym wzorze przedstawionym na ry-
sunku, w którym X oznacza grupę trójfluorometylo-
wą, atom chloru lub grupę cyjanową. 

Środek jest użyteczny w zwalczaniu wielu gatun-
ków chwastów szerokolistnych i trawiastych, zarów-
no przed, jak i po wzejściu roślin, natomiast cha-
rakteryzuje się selektywnością wobec wielu gatun-
ków trawiastych roślin uprawnych. (4 zastrzeżenia) 

A21B 
A61N 

P.248716 12.07.1984 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej 
Akademii Medycznej, Warszawa, Polska (Leszek Głu-
ski, Tadeusz Mika). 

Układ do pomiaru wrażliwości człowieka 
na pobudzenie prąciem elektrycznym 

Celem wynalazku jest umożliwienie wykonania 
dłuższych serii badań dynamicznych przy zapewnie-
niu podczas badania stosunkowo wysokiego komfor-
tu osobie badanej i badającej oraz obiektywnej oce-
ny badanych parametrów. Układ do pomiaru wraż-
liwości człowieka na pobudzenie prądem elektrycz-
nym składa się z oscylatora sinusoidalnego (GU) i 
generatora szumu (GS), które połączone są z ukła-
dem aplikacyjnym (UA) i osobą badaną (BC), poprzez 
układ kluczowania (UK), układ wzorcowania (UW) 
i przetwornik napięciowoprądowy (Ul). Impulsy z ge-

neratora taktu (GT) wysterowują generator losowy 
(GL), układ wboru kluczowania (SK) i układ wyste-
rowania sygnalizatorów (WS). 

Dyskryminator decyzji w oparciu o fazową zależ-
ność impulsów z przycisku przekazywania decyzji 
(PG) obsługiwanego przez osobę badaną (BC), impul-
sy z generatora losowego (GL) i generatora taktu 
(GT), klasyfikuje podjęte decyzje i przesyła informa-
cję do pamięci buforowej (PB), skąd przesyłana jest 
do wskaźnika decyzji (WD) i rejestratora decyzji (RD). 

(4 zastrzeżenia) 

A23G 
A21C 

P.244119 10.10.1983 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Prze-
twórstwa Płodów Rolnych, Kalisz, Polska (Czesław 
Grygiel, Irena Gościniak). 

Formierka do formowania mas plastycznych, 
zwłaszcza cukierniczych lub piekarniczych 

Celem wynalazku jest zwiększenie sprawności i 
zmniejszenie wrażliwości urządzenia na pewne wa-
hania parametrów masy. 

Formierka ma podajnik ślimakowy z jedną lub wię-
cej parą ślimaków tłoczących (1, 2, 3, 4) ułożonych 
w płaszczyźnie poziomej, przy czym pary ślimaków 
odgrodzone są od siebie przegrodą (8) obudowy (5) 
a ich ślimaki obracają się względem siebie w kie-
runkach przeciwnych. Od końca ślimaków do głowi-
cy (10) formującej znajduje się strefa wyrównywania 
ciśnienia wspólna dla wszystkich par ślimaków tło-
czących. (3 zastrzeżenia) 

A23G P.244150 14.10.1983 

Akademia Rolnicza w Krakowie, Kraków, Polska 
(Piotr Tomasik, Mieczysław Pałasiński, Stanisław 
Wiejak). 

Sposób karmelizacji węglowodanów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu karmelizacji węglowodanów, w którym zużywa 
się o połowę mniej energii niż w sposobach tradycyj-
nych i otrzymuje karmel o dobrej rozpuszczalności 
w wodzie i alkoholu. 

Sposób karmelizacji wzglowodanów polega na tym, 
że węglowodan z dodatkiem katalizatora lub bez 
ogrzewa się do temperatury 100-200°C, w warunkach 
beztlenowych. (1 zastrzeżenie) 

A61K P. 249061 03.08.1984 

Pierwszeństwo: 04.08.1983 - W. Brytania (nr 83/26633) 

Unilever NV, Rotterdam, Holandia. 

Sposób wytwarzania kompozycji 
imrmmogennych do podawania doustnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu wytwarzania szczepionki do podawania doust-
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nego przeciw pierwotniakom pasożytniczym, takim 
jak' ziarniaki (Coccidia), zawierającej żywe pierwot-
niaki zamknięte w cystach, osadzonych w sztywnym 
podłożu żelowym, sposobu pozwalającego zachować 
zasadniczą żywotność pierwotniaków bez znaczniej-
szego uszkodzenia naturalnego mechanizmu zakaża-
nia gospodarza. 

Sposób według wynalazku obejmuje stadium two-
rzenia zawiesiny żywych pierwotniaków pasożytni-
czych zamkniętych w cystach, w materiale tworzącym 
żel, oraz stadium doprowadzania do zestalenia się za-
wiesiny w sztywny żel, poprzez wkraplanie zawiesi-
ny do podłoża zestalającego. Korzystnie jako podłoże 
żelowe stosuje się alginian, a zestalenie przeprowa-
dza na drodze chemicznej w wodnym roztworze soli 
wapniowej. (10 zastrzeżeń) 

A61L P,248074 06.06.1984 

Pierwszeństwo: 06.06.1983 - St. Zjedn. Am. (nr 501,040) 

Ethicon, Inc., Somerville, Stany Zjednoczone Ame-
ryki (Alastair Wilson Hunter, Simon Bogdansky). 

Nić chirurgiczna, sposób wytwarzania 
elastycznej nici chirurgicznej i opakowanie sterylne 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu wytwarzania nici chirugicznej o należytej gięt-
kości i wytrzymałości. Nić chirurgiczna na bazie ko-
lagenu, według wynalazku zawiera zaabsorbowaną wo-
dę, środek higroskopowy i niejonowy środek po-
wierzchniowo czynny w ilości wystarczającej do 
zwiększenia giętkości nici i, w wielu przypadkach, 
działania mocującego. Jako środek higroskopowy sto-
suje się glicerol. Jako niejonowy środek powierzchnio-
wo czynny stosuje się blokowy kopolimer o składzie: 
polioksyetylen/polioksypropylen. Nić zawiera również 
alkohol izopropylowy. 

Sposób wytwarzania elastycznej nici chirurgicznej 
na bazie kolagenu polega na tym, że zanurza się nić 
na bazie kolagenu w roztworze zawierającym wodę, 
środek higroskopowy i niejonowy środek powierzchnio-
wo czynny, stosuje się roztwór zawierający również 
alkohol izopropylowy. 

Sterylna nić chirugiczna na bazie kalogenu znaj-
duje się w zatopionym opakowaniu sterylnym. 

(11 zastrzeżeń) 

A61M 
A61K 

P.247978 31.05.1984 

Pierwszeństwo: 01.06.1983 - St. Zjedn. Am. (nr 4999989) 

Diamond Shamrock Chemicals Company, Dallas, 
Stany Zjednoczone Ameryki. 

Urządzenie terapeutyczne 

Wynalazek dotyczy urządzenia terapeutycznego do 
pozaustrojowego działania na chorobowy płyn ustro-
jowy, zwłaszcza do usuwania efektorów patologicz-
nych z płynów ustrojowych pacjenta. 

Urządzenie zawiera komorę (1) mającą górną obu-
dowę (2) i dolną obudowę (3). Obudowy (2, 3) mają 

kołnierze zamykające (4, 6), pomiędzy którymi zamo-
cowana jest uszczelka (5). Dolna obudowa (3) ma 
otwór wlotowy (7) a górna obudowa (4) otwór wylo-
towy (8) płynu ustrojowego. Wewnątrz komory (1) 
umieszczone są naprzemiennie warstwy arkuszy (9) 
biospecyficznego polimeru i obojętnych płyt oddzie-
lających (10). (17 zastrzeżeń) 

A61N P. 244137 13.10.1983 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Medycznej 
„ORMED", Warszawa, Polska (Andrzej Wróblewski, 
Jerzy Płoński, Mariusz Stopczyk). 

Układ śledzenia progu pobudliwości serca 
oraz sygnalizacji skuteczności stymulacji 

Celem wynalazku jest umożliwienie badania wpły-
wu różnych czynników na próg pobudliwości oraz 
operowania stale minimalną skutecznością wartości 
impulsu. 

Układ składa się z układu generatora (G), układu 
formowania impulsów (F), układu śledzenia impulsów, 
wzmacniacza impulsów wyjściowych (W3) oraz dwóch 
wzmacniaczy biologicznych (Wi i W2), z których je-
den podłączony jest do EKG, natomiast drugi do elek-
trody sercowej. Wyjście wzmacniacza (Wi) połączone 
z układem śledzenia (S), który połączony jest z ukła-
dem formowania impulsów (F) sprzężonym z układem 
generatora (G) oraz ze wzmacniaczem implsów wyjś-
ciowych (W3). Wyjście wzmacniacza (W3) połączone 
jest z elektrodą sercową i poprzez wzmacniacz (W2) 
z układem formowania impulsów (F). Wyjścia wzmac-
niaczy (Wi, W2, W3) połączone są z sygnalizacją świetl-
ną (4, 5, 6). (1 zastrzeżenie) 
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Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D P. 244229 20.10.1983 B0 ID P.244272 22.10.1983 
Politechnika Szczecińska, Szczecin, Biuro Projek-

tów Ochrony Atmosfery „Proať", Szczecin, Polska (Jan 
Otto, Andrzej Kośmider, Andrzej Kucharski, Andrzej 
Jaworski, Jerzy łazikowski). 

Sposób oczyszczania gazów odlotowych 
w produkcji chlorku i polichlorku winylu 

oraz odzyskiwanie emitowanych do atmosfery gazów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oczyszczania ga-
zów odlotowych o niskiej i o wysokiej koncentracji 
zanieczyszczeń. 

Oczyszczanie gazów odlotowych w produkcji chlorku 
i polichlorku winylu oraz odzyskiwanie emitowanych 
do atmosfery gazów na drodze absorpcji a następnie 
desorbcji z rozpuszczalnika organicznego, polega na 
tym, że absorbcję prowadzi się w7 ketonach alifatycz-
nych, alicyklicznych lub aromatycznych albo w ich 
mieszaninie w temperaturze od 220K do 345K, a na-
stępnie desorpcję z podanych ketonów w temperatu-
rze powyżej 293K. (1 zastrzeżenie) 

B01D P. 244233 18.10.1933 

Polska Akademia Nauk - Instytut Katalizy i Fi-
zykochemii Powierzchni, Kraków, Polska (Jerzy Woj-
ciechowski). 

Sposób kondensacji par cieczy z powietrza 
lub innych gazów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania bar-
dziej ekonomicznego od dotychczasowych sposobu usu-
wania par cieczy, zwłaszcza pary wodnej z powietrza 
lub innych gazów, pochodzących zwłaszcza z procesów 
suszarniczych. 

Sposób kondensacji par cieczy z powietrza lub in-
nych gazów prowadzony drogą schładzania gazów do 
temperatury rosy, polega na tym, że strumień gazów 
zawierający pary cieczy podawany jest cyklicznie, 
przemiennie, w odwrotnych kierunkach, przez war-
stwę wypełnienia ceramicznego lub metalicznego, a 
następnie przez chłodnicę, korzystnie chłodzoną wodą 
przemysłową i kolejno przez drugą warstwę wypeł-
nienia ceramicznego lub metalicznego, przy czym czę-
stotliwość zmian kierunku strumienia korzystnie wy-
nosi 20-40 zmian na godzinę, a warstwa wypełnienia 
ceramicznego lub metalicznego korzystnie wynosi 
40-60 cm. (3 zastrzeżenia) 

B01D 
B01J 

P.244236 18.10.1983 

Polska Akademia Nauk - Instytut Katalizy i Fi-
zykochemii Powierzchni, Kraków, Polska (Jerzy Woj-
ciechowski). 

Sposób regeneracji adsorbentów, 
zwłaszcza węgla aktywnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
mniej energochłonnej niż dotychczas metody regene-
racji adsorbentów, przy jednoczesnym wykorzystaniu 
energii spalania zdesorbowanych substancji. 

Sposób regeneracji adsorbentów, zwłaszcza węgla 
aktywnego polega na przedmuchiwaniu adsorbentu 
stopniowo ogrzewanym strumieniem powietrza cyrku-
lującego przez adsorber, przy czym cały strumień lub 
część strumienia przepuszczana jest przez reaktor 
katalityczny, skąd po oczyszczeniu wraca do cyrku-
lującego strumienia gazu. (4 zastrzeżenia) 

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Polska (Bog-
dan Palicki, Wiesław Buderaski). 

Filtr wirowy samooczyszczający 

Filtr wirowy samooczyszczający stosowany jest na 
statkach rybackich i w lądowym przetwórstwie ryb, 
kalmarów i kryla w systemach wstępnego składowa-
nia i schładzania, a także w ich przetwórstwie. 

Filtr ma dwie cylindryczne komory górną (1) i dol-
ną (2) umieszczone jedna nad drugą. Górna komora 
(1) jest zamknięta od góry pokrywą (13) wyposażoną 
w przeźroczysty wziernik (14) i króciec (15) odpienia-
jąco-odpowietrzający. We wnętrzu stożkowego sita 
osadzonego w tej komorze jest umieszczony swobod-
nie zgarniak (8) zanieczyszczeń. W dolnej komorze (2) 
znajduje się wkład osadzający stanowiący pionową 
rurę (17) i współśrodkowo zamocowane kołowe pół-
ki (19) tworzące szczeliny na przemian z rurą i ścia-
ną komory dolnej. (2 zastrzeżenia) 

B01F P.244167 14.10.1983 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego, Katowi-
ce, Polska (Jerzy Rokita, Jerzy Kmiecik, Sławomir 
Tomaszewski, Władysław Wilgusiewicz). 

Zasobnik do zawiesiny drobnoziarnistych 
ciał stałych w cieczach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
zasobnika do zawiesiny drobnoziarnistych ciał sta-
3ych w wodzie, w którym wyeliminowano możliwość 
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sedymentowania ciał stałych a utrzymanie drobno-
ziarnistych ciał stałych w zawieszeniu dokonywane 
jest przy znacznie zmniejszonym zużyciu energii. 

Zasobnik według wynalazku ma wewnątrz obudo-
wy (1) co najmniej jeden poziomo umieszczony obra-
cający się względem osi cylinder (2), na którego we-
wnętrznej i zewnętrznej powierzchni znajdują się 
żebra (3 i 4). Cylinder (2) jest obustronnie otwarty. 

(3 zastrzeżenia) 

B01J 
B01F 

P. 244120 10.10.1983 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiar-
skiego „Stomil", Poznań, Polska (Jerzy Rybarczyk, Je-
rzy Zamorski, Zbigniew Dalke). 

Urządzenie do strumieniowego mieszania 
i podawania cieczy aktywnych chemicznie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
urządzenia umożliwiającego mieszanie w określonym 
stosunku ilościowym cieczy aktywnych chemicznie o 
zróżnicowanej lepkości. 

Urządzenie według wynalazku składa się z dwóch 
oddzielnych linii przygotowania komponentów, z któ-
rych każda ma zbiornik roboczy (1) z mieszadłem (3) 
otoczony płaszczem grzewczym (4) o regulowanej tem-
peraturze podgrzewania i każdy ze zbiorników (1) 
jest połączony z głowicą wtryskową (8) przy pomocy 
dwóch obwodów: zasilająco-dozującego składającego 
się z przewodu ssącego (5), pompy (6) i przewodu tło-
czącego (7) oraz obwodu recyrkulacyjnego (12), przy 
czym głowica wtryskowa (8) jest wyposażona w dwa 
zawory wielodrogowe (9) z co najmniej dwoma ka-
nałami służącymi do połączenia obwodu zasilającego 
z obwodem recyrkulacyjnym, a po przesterowaniu 
obwodu zasilającego z komorą mieszania (10), która 
przechodzi w gardziel zakończoną przewodem (11) po-
dającym mieszaninę do miejsca przeznaczenia. 

(3 zastrzeżenia) 

B01J 
C10G 

P. 248359 

Pierwszeństwo: 02.07.1983 - RFN (nr P 3323885.5) 

Ruhrkohle AC, Es&3n, Republika Federalna Niemiec 
(Eckard Wolowski, Frank Mirtsch). 

22.06.1984 

Sposób prowadzenia procesu w baterii wielofazowych 
reaktorów obciążonych termicznie i ciśnieniowo oraz 
urządzenie z baterią wielofazowych reaktorów obcią-

żonych termicznie i ciśnieniowo 

Sposób prowadzenia procesu w baterii wielofazo-
wych reaktorów obciążonych termicznie i ciśnieniowo, 
zwłaszcza procesu uwodorniania węgla w fazie błot-
nej w baterii reaktorów zawierających kotły pływa-
jące z zewnętrznym płaszczem ciśnieniowym, przy 
czym do przestrzni pierścieniowej między kotłem i 
płaszczem ciśnieniowym wprowadza się środek nośny, 
polega na tym, że od powstałej w wyniku reakcji fa-
zy gaz/pary oddziela się substancje stałe i/albo oleje 
i fazę gaz/pary zawraca się jako środek nośny przez 
przewód przegubowy do przestrzeni pierścieniowych 
reaktorów i separatora pracującego na gorąco, powo-
dując wyrównanie ciśnienia. 

Urządzenie z baterią wielofazowych reaktorów ob-
ciążonych termicznie i ciśnieniowo, zwłaszcza do pro-
cesu uwodorniania węgla w fazie błotnej, zawierają-
cej reaktory z kotłem pływającym i zewnętrznym 
płaszczem ciśnieniowym, przy czym w przestrzeni 
pierścieniowej między kotłem i płaszczem ciśnienio-
wym znajduje się środek nośny, charakteryzuje się 
tym, że przestrzeń pierścieniowa reaktorów (5) i se-
paratora (6) pracującego na gorąco połączona jest 
przewodem przegubowym (12) doprowadzającym jako 
środek nośny fazę gaz/pary po oddzieleniu od niej 
substancji stałych i/albo olejów. (10 zastrzeżeń) 

B01L P. 244248 21.10.1983 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Marek 
Zieliński, Bogusław Sikora). 

Laboratoryjne urządzenie 
do osuszania powietrza 

Przedmiotem wynalazku jest laboratoryjne urządze-
nie do osuszania powietrza przeznaczone zwłaszcza do 
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osuszania powietrza kierowanego do olejowych pomp 
próżniowych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
oporów przepływu powietrza w urządzeniu z adsor-
bentem fizycznym. 

Urządzenie do osuszania powietrza stanowi ciśnie-
niowy zbiornik cylindryczny wyposażony w dno sito-
we, w którym w dolnej części zbiornika pod dnem si-
towym (3) znajduje się króciec (4) doprowadzający 
wilgotne powietrze usytuowany stycznie do korpusu 
zbiornika oraz bezpośrednio pod dnem sitowym (3) 
na obwodzie zbiornika rozmieszczone są promieniowo 
pionowe szykany (5) a nad dnem sitowym (3) umiesz-
czona jest warstwa adsorbentu fizycznego (7) w po-
staci zgranulowanej, przy czym górna część zbiorni-
ka połączona jest za pomocą połączenia szybkozłącz-
nego (8) z głowicą zawierającą wskaźnik optyczny (9), 
nad którym umieszczony jest olejowy łapacz pyłów 
(11) wyposażony w sprężynowy zawór płytkowy (12) 
oraz zamknięcie syfonowe (13) i pierścieniowy odboj-
nik (15). (1 zastrzeżenie) 

B03B P.244126 12.10.1983 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (An-
drzej Mróz, Stanisław Wroński). 

Urządzenie do klasyfikacji dynamicznej 
zawiesin ciał stałych w cieczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji urządzenia umożliwającego uzyskanie 
ostrego rozdziału na frakcję o wymaganej granulacji 
oraz zawiesiny cząstek większych od średnicy oczek 
siatki o dużym stężeniu. 

Urządzenie do klasyfikacji dynamicznej zawiesin 
ciał stałych w cieczach stanowi cylindryczny korpus 
ze stożkowym dnem zakończonym króćcem odlotowym, 
wyposażony w usytuowany stycznie króciec wlotowy 
oraz usytuowany współosiowo wirujący cylindryczny 
element perforowany pokryty siatką i osadzony na 
wydrążonym wale napędowym, w którym w cylin-
drycznej przestrzeni pomiędzy wewnętrzną ścianką 
korpusu (7) a siatką (3) umieszczone są współosiowo 
przegrody pierścieniowe (6) nie stykające się z kor-
pusem i siatką i ustyuowane w takiej odległości od 
.siebie, aby zewnętrzna krawędź przegrody (6) umiesz-
czonej wyżej znajdowała się poniżej poziomu wewnę-
trznej krawędzi przegrody (6) umieszczonej niżej, zaś 
wirujący element cylindryczny (2) jest połączony ze 
ślimakiem zagęszczającym (5). (1 zastrzeżenie) 

B03D 
B09K 

P.248212 T 13.06.1985 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Je-
rzy Sablik, Kazimierz Makula, Juta Olszowska, Cze-
sław Kozłowski, Stefania Rabus, Fryderyk Weber). 

Odczynnik do wzbogacania 
mułów węglowych 

Odczynnik poprawia efektywność wzbogacania mu-
łów węglowych w procesie flotacji, prowadząc do 
maksymalnego uzysku substancji węglowej, a jego 
własności fizykochemiczne ułatwiają aplikację. 

Odczynnik składa się z 50-70% dwu- i trójizopro-
pylobenzenu, 15-25% izobutylobenzenu, 5-10% izo-
propyloindenu, 2-5% dwufenylometanu oraz 2-5% 
dwufenylopropanu. Odczynnik może zawierać ponad-
to 0-20% polarnych substancji pianotwórczych. 

(2 zastrzeżenia) 

B08B P.244200 17.10.1983 

Wielkopolskie Zakłady Obuwia „Polania", Gniezno, 
Polska (Jerzy Grobelny, Ireneusz Lisiewicz, Marek 
Chmielewski). 

Urządzenie do usuwania zanieczyszczeń 
z form lub innych metalowych części 

maszyn i urządzeń 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia zapewniającego dużą skuteczność mycia 
przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska. 

Urządzenie do usuwania zanieczyszczeń z form lub 
innych metalowych części maszyn składa się z ko-
mory ze zbiornikiem w którym pokrywa (6) zbiorni-
ka jest wyposażona w cylindryczną obrotową głowi-
cę (12) z wewnętrznym wybraniem, gdzie osadzone 
są promieniowo skośnie przewody rurowe (13) wy-
stające ponad głowicę zagięte ku dołowi na końcach. 

(1 zastrzeżenie) 

B08B P.248547 T 30.06.1984 

Bogusław Szarejko, Gdańsk, Polska (Bogusław 
Sfzarejko). 

Sposób i przyrząd do mycia powierzchni, 
zwłaszcza przy użyciu płynów agresywnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i przyrządu do mycia powierzchni, zwłasz-
cza przy użyciu płynów agresywnych, eliminujących 
kontakt obsługującego (myjącego) z tymi płynami. 

Sposób polega na nasyceniu roboczej, myjącej 
płytki medium myjącym, pocieraniu płytką o mytą 
powierzchnię, a następnie usuwaniu z płyty płynów 
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wraz z zanieczyszczeniami przez ich wyciskanie, przy 
czym wyciskanie realizuje się przez dociskanie do 
myjącej płytki sztywnej i twardej płyty ruchem 
obrotowym. 

Przyrząd do mycia ma na trzonku (1) zamocowa-
ny korpus (2), do którego spodniej płaskiej po-
wierzchni (zamocowana jest trwale gąbczasta, nasią-
kliwa płytka (3) myjąca. Do obrzeża korpusu (1) 
zamocowana jest obrotowo za pomocą zawiasów (4) 
cienka sztywna, pomocnicza płyta (5). 

(6 zastrzeżeń) 

B21D P.248211 T 13.06.1984 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 244639 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Józef 
Kowal, Ruf in Wojtyczka, Jan Perek, Stanisław Łaboń-
ski, Stanisław Cioch). 

Urządzenie do regenerowania 
górniczej obudowy chodnikowej 

Wynalazek umożliwia automatyczne, samoczynne 
wybijanie regenerowanego łukowego elementu (3) ze 
stempla (1) i matrycy (2) po każdym nacisku. Urzą-
dzenie do regenerowania obudowy ma w tym celu 
co najmniej jeden sprężynowy wyrzutnik (4) łukowe-
go elementu (3) ze stempla (1) oraz co najmniej je-
den wyrzutnik tego elementu (3) z matrycy (2), 
składający się z dwóch dźwigni dwuramiennych (5) 
dołączonych do bocznych ścianek czołowej części 
matrycy (2). Ramiona dźwdgni dwuramiennych (5) 
z jednej strony są połączone z obrotowym wał-
kiem (7) opierającym się na dennej części łu-
kowego elementu (3), a z drugiej strony są połączo-
ne ze sprężynami (8) zakończonymi śrubami regula-
cyjnymi (9). 

Urządzenie jest przeznaczone do przywracania pier-
wotnego kształtu łukowym elementom odrzwi, zde-
formowanym na skutek ciśnienia górotworu. 

(1 zastrzeżenie) 

B22C P.244263 21.10.1933 

Politechnika Poznańska, Poznań. Polska (Adam Ba-
ranowski, Krzysztof Bramiński, Zenon Ignaszak, An-
drzej Ziółko wski). 

Jednorazowy odgazowywany model nadlewu 

Przedmiotem wynalazku jest jednorazowy odgazo-
wywany model nadJewu przeznaczony do odtwarzania 

wnęk kulistych w formach odlewniczych bez dodat-
kowej powierzch»i podziału formy, wykonany ze sty-
ropianu i usuwany przez wypalenie ciekłym metalem 
zalewanym do formy. 

Jednorazowy odgazowywany modei nadlewu ma zew-
nętrzny kształt w postaci kuli, wewnętrznie wydrążo-
nej, przechodzącej u dołu od strony wnęki w szyj-
kę (1). Szyjka (1) ma zewnętrzny zarys walca, a we-
wnętrzny zarys w postaci fragmentu powierzchni stoż-
ka ściętego. Model wykonany jest ze styropianu jako 
dwuczęściowy, z podziałem w płaszczyźnie najwięk-
szego wymiaru, czyli średnicy równoległej do płasz-
czyzny dolnej krawędzi szyjki (1), na część górną (2) 
i część dolną (3). Pośrodku górnej części (2) model 
ma gniazdo (4) odwzorowujące występ masy formier-
skiej, wchodzące w głąb modelu. Górna część (2) i 
dolna część (3) modelu mają na swych czołowych kra-
wędziach jednakowe łączeniowe występy (5) na ca-
łym obwodzie, przy czym część górna (2) po stronie 
zewnętrznej, a część dolna (3) po stronie wewnętrz-
nej. Na górnej części (2), w pobliżu gniazda (4) mo-
del ma dwa odgazowujące otwory (6). Wewnętrzne 
wydrążenie (7) ma kształt zbliżony do zewnętrznego 
kształtu modelu nadlewu. Dla modeli o średnicy zew-
nętrznej; określonej przedziałem od 90 mm do 600 
mm, średnia grubość ścianki modelu nadlewu jest 
określona stosunkiem objętości styropianu do obję-
tości modelu nadlewu, zawartym w granicach odpo-
wiednio od 0,35 do 0,15, a wielkość otworów odga-
zowujących jest określona w ten sposób, że łączne po-
le przekroju tych otworów, wyrażone w cm2, zawie-
ra się w granicach od 1,5 do 1,75 wartości ilorazu ob-
jętości modelu nadlewu, wyrażonej w cm3 i liczby 
1000, izaś średnica pojedynczego odgazowującego otwo-
ru wynosi co najmniej 10 mm. Korzystnie jest, gdy 
otwory te pokrywają się z otworami przelewowymi 
w formie. Nie jest istotne, czy otwory te wykonane 
zostaną w czasie formowania modelu według wy-
nalazku ze spienionego polistyrenu, czy też w trakcie 
wykonywania formy. (i zastrzeżenie) 

B23K P.244127 12.10.1983 

Per H, Moe, Drammen, Norwegia (Par. H. Moe). 

Sposób łączenia części metalowych 
za pomocą zgrzewania dyfuzyjnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu pozwalającego na skrócenie czasu trwania ope-
racji łączenia części metalowych, przeznaczonych dla 
podwodnego rurociągu do przesyłania ropy i gazu. 

Sposób łączenia części metalowych za pomocą zgrze-
wania dyfuzyjnego polega na utworzeniu przestrzeni 
stykowej (3) między przeciwległymi łączonymi po-
wierzchniami (4, 5), mającej wysokość wzrastającą 
ogólnie od brzegów (7) ku środkowi. Przestrzeń ta 
jest połączona przewodem (6) z zewnętrznym źródłem 
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gazu przepłukującego i źródłem podciśnienia. Podczas 
wstępnego nagrzewania i dociskania do siebie obu 
części doprowadza się do stykowej przestrzeni (3) 
przepłukujący gaz obojętny lub redukujący, np. wo-
dór, dopóki wskutek zgrzewania dyfuzyjnego prze-
strzeń ta nie zamknie się na brzegach (7). Następnie 
korzystnie, poddaje się złącze działaniu podciśnienia, 
po czym przez dalsze nagrzewanie, szybkie dociśnię-
cie i przetrzymanie przez odpowiedni okres czasu 
otrzymuje się w wyniku całkowite zgrzanie dyfuzyj-
ne części. Korzystnym jest zmniejszenie przekroju 
poprzecznego części w obszarze łączenia i następnie 
wytłoczenie ich do pierwotnego przekroju podczas 
zgrzewania dyfuzyjnego. (10 zastrzeżeń) 

B23P P.244172 14.10.1983 

B23K P.244260 20.10.1983 

Instytut Spawalnictwa. Gliwice. Polska (Hubert 
Papkala). 

Głowica technologiczna zgrzewarki oporowej 
do zgrzewania garbowego konstrukcji 

blaszanych w dwu poziomach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania gio-
wicy technologicznej zgrzewarki oporowej do zgrze-
wania garbowego konstrukcji blaszanych w dwu po-

ziomach, umożliwiającej dogodne ustawienie, prze-
mieszczenie i zgrzewanie poszczególnych detali kon-
strukcji, zwłaszcza o małych wymiarach, z trudno do-
stępnymi miejscami łączenia. 

Głowica według wynalazku ma sprężysty wysięg-
nik (4) pośredniej elektrody (2), składający się z co 
najmniej dwu płaskich równoległych ramion - gór-
nego (5) i dolnego (6), nadających podczas zgrzewania 
pośredniej elektrodzie (2) oraz związanemu z nią ele-
mentowi <7) złożony ruch roboczy. (1 zastrzeżenie) 

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, Polska (Mie-
czysław Olszewski). 

Sposób wytwarzania narzędzi 
z wewnętrznymi kanałami chłodzącymi 

Sposób według wynalazku umożliwia rozwiązanie 
problemu wykonawstwa narzędzi, zwłaszcza wierteł 
krętych z wewnętrznymi kanałami dla cieczy chłodzą-
cej w procesie ekonomicznym i technologicznie pro-
stym. 

Sposób wytwarzania narzędzi z wewnętrznymi ka-
nałami chłodzącymi, w którym wewnętrzne otwory 
przed obróbką kształtową wypełnia się .sypkim ma-
teriałem, charakteryzuje się tym, że we wstępniaku 
(1) wykonuje się od strony chwytowej centryczny 
otwór (2), którego dno doprowadza się na odległość (3) 
od czoła wstępniaka (1). Odległość ta uwzględnia wy-
dłużenie materiału w trakcie kształtowania części ro-
boczej narzędzia oraz naddatek na jego ostrzenie. 

Po ukształtowaniu części roboczej narzędzia, dno 
centrycznego otworu (2) łączy się z powierzchnią 
roboczą (6) wzdłużnymi otworami (5). (1 zastrzeżenie» 

B23P 
B26D 

P.244262 21.10.1983 

Politechnika Poznańska, Poznań. Polska (Edward 
Pająk, Kazimierz Wieczorowski, Stanisław Kowalski). 

Sposób anodowo-mechanicznego 
cięcia metali 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu w którym nie występowałoby zjawisko wyłado-
wań elektrycznych pomiędzy bocznymi powierzchnia-
mi katody i szczeliny tworzącej się w anodzie. 

Sposób anodowo-mechanicznego cięcia metali cha-
rakteryzuje się tym, że przecinany metalowy przed-
miot jest połączony z dodatnim biegunem źródła prą-
du stałego stanowiącego anodę, a tnące narzędzie jest 
połączone z ujemnym biegunem źródła tego prądu 
stanowiąc katodę. 

Do szczeliny mięclzyelektrodowej wprowadza się 
strumifń elektrolitu, zwłaszcza wodnego roztworu 
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szkła wodnego, w którym następuje elektrochemiczne 
roztwarzanie anody oraz pasywacja jej powierzchni 
z utworzeniem błonki pasywacyjnej. Przez poruszanie 
katody względem anody ściera się anodową błonkę 
pasywacyjną powodując pomiędzy tak odsłoniętymi 
częściami anody a katodą powstanie wyładowań iskro-
wych i mikrołukowych. Sposób według wynalazku od-
różnia się od dotychczas znanych metod tym, że przy 
bocznych powierzchniach tnącej katody (2) w obsza-
sze usytuowanym przed jej wejściem do szczeliny 
międzyelektrodowej tworzy się ze strumieni (6) elek-
trolitu ekrany spolaryzowane ujemnie przez skontak-
towanie ich z dodatkowymi katodami. 

(3 zastrzeżenia) 

B23Q P. 244161 12.10.1983 

Fabryka Maszyn Rolniczych „Agromet-Inofama", 
Inowrocław, Polska (Wiesław Roguszczak). 

Urządzenie wykonawcze 
układu automatycznej korekcji 
wymiaru wytaczanej średnicy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia cechującego się małymi gabarytami i pro-
stotą konstrukcji, zapewniającego dużą dokładność ko-
rekcji. 

Urządzenie ma silnik krokowy (M) ze śrubą pocią-
gową i umieszczoną na niej nakrętką (N) sprzężoną z 
kołem zębatym (Z3) zazębionym bezluzowo z kołem o 
zębach śrubowych (Z4). Ruch korekcyjny silnika kro-
kowego (M) powoduje przesunięcie koła (Z3) i obrót 
koła (Z4) osadzonego na wałku wyjściowym (WW) 
zesprzęglonym z końcówką wytłaczadła. 

(1 zastrzeżenie) 

B25C P.244149 14.10.1983 

Zakłady Mechaniczne Przemysłu Stolarki Budowla-
nej „Stolbud", Boboszewo, Polska (Kazimierz Hondra, 
Stanisław Suplewski). 

Magazynek łączników, 
zwłaszcza w urządzeniach wbijających 

Celem wynalazku jest uproszczenie budowy maga-
zynka oraz ułatwienie wkładania iączników. 

Magazynek ma popychacz (1) przesuwny na listwie 
nośnej (2), połączonej wodzikiem (5) z elementem osła-
niająco-prowadzącym (6) mającym na ściance prowa-
dzenia elementu osłaniająco-prowadzącego (6), krzyw-
kę, która powoduje ruchy odchylné elementu (6) na 
czopach (8). Element naciągający (9) jednym końcem 
umocowany jest na popychaczu (1), a drugim, poprzez 
bloczek (10), w zaczepie popychacza (11). 

, (2 zastrzeżenia) 

B288 P.248734 17.07.1984 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET", 
Kalisz Pomorski, Polska (Jan Pietrusewicz, Antoni 
Dąbrowski, Marian Dykiert, Henryk Wolski). 

Sposób i urządzenie do wytwarzania 
kształtek betonowych, zwłaszcza dachówek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro-
stszego i krótszego, a zarazem bardziej ekonomiczne-
go procesu produkcji dachówek, przy mniej materia-
łochłonnym, energochłonnym, a zarazem bardziej wy-
dajnym i mniej zawodnym urządzeniu. 

Sposób polega na tym, że formowanie dachówki 
przeprowadza się podając beton na ruchomą podstawę, 
z ruchomej podstawy na podkłady usytuowane na ko-
lejnej ruchmej podstawie, przy czym najpierw wstęp-
nie formuje się wyrób przez nacisk powierzchniowy, 
następnie formuje się go na gotowo i zaciera przez 
nacisk liniowy. Tak uformowany wyrób przekazuje 
się samoczynnie do dalszej obróbki technologicznej. 

Urządzenie ma zbiornik zasypowy (1') usytuowany 
na ramie nośnej (1), urządzenia, za pośrednictwem 
konstrukcji wsporczej (8), w której usytuowany jest 
przenośnik transportowy (7) stanowiący ruchome dno 
zbiornika (I')-

Na ramie nośnej (1) usytuowany jest ponadto wi-
brator (2), zespół wstępnego formowania (3), zespół 
formowania na gotowo (4) i zespół wykańczający (6), 
a dodatkowo może być usytuowany zespół koloryzu-
jący (5). We wnętrzu ramy (1) biegnie transporter 
wieloczłonowy (12) składający się z dwuczęściowych 
segmentów (13), spiętych ze sobą łańcuchem (12'). 
Części segmentu (13) są ze sobą połączone zam-
kiem (38). (22 zastrzeżenia) 

B32B P.244237 19.10.1983 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg", Gliwice, Pol-
ska (Bogumiła Budrewicz, Barbara Cichy, Jan Ciszek, 
Władysław Jankowski, Anna Kukla, Kazimierz Bier-
nacki, Barbara Sikorska, Maria Szlechter, Roman Bor-
kowski). . . 
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Sposób wytwarzania tworzyw warstwowych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie sposobu wytwarzania tworzyw warstwowych 
zapewniającego dobrą antyadhezyjność warstw zew-
nętrznych w czasie prasowania, przy niezmienionych 
własnościach elektrycznych i mechanicznych gotowego 
wyrobu. 

Sposób wytwarzania tworzyw warstwowych na noś-
nikach organicznych i nieorganicznych z zastosowa-
niem żywic syntetycznych, zwłaszcza epoksydowych i 
fenolowych, charakteryzuje się tym, że nasyca się lub 
impregnuje arkusze nośnika stanowiące warstwy prze-
kładkowe, kompozycją żywicy syntetycznej zawierają-
cą 0,15 do 1,0 części wagowych wosku polietylenowe-
go utlenionego o liczbie kwasowej 15-35 mg KOH/1 g, 
rozpuszczonego w rozpuszczalniku organicznym. 

(5 zastrzeżeń) 

B61D P.243990 30.09.1983 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kra-
ków. Polska (Adam Owiński). 

Urobkowy wóz kopalniany 

Celem wynalazku jest wyeliminowanie przestojów 
pociągu kopalnianego związanych z oczyszczaniem 
skrzyń jego wozów oraz wyeliminowanie pracy ręcz-
nej "i uszkodzeń mechanicznych skrzyni w czasie ich 
oczyszczania. 

Ürobkowy wóz kopalniany ma skrzynię w kształ-
cie walca, ze ściętą górną częścią płaszczyzną równo-
ległą do jego osi. Do walcowej powierzchni zewnę-
trznej skrzyni są przytwierdzone, naprzeciw siebie, 
po obu stronach osi skrzyni dwie listwy prowadni-
cze (2) o zarysie linii śrubowej. Skrzynia jest wypo-
sażona w osadzone obrotowo w ramie podwozia (3) 
wozu, czopy cylindryczne (4), przytwierdzone do jej 
ścian czołowych w osi walca skrzyni, w których są 
osadzone obrotowo osie (5) prostopadłych do osi wal-
ca skrzyni ramion (6) listwy-drapaka (7) sztywnie po-
łączone z ramą podwozia (3), przy czym listwa-dra-
pak (7) jest usytuowana wzdłuż tworzącej walca 
skrzyni, w pobliżu jej wewnętrznej powierzchni i kra-
wędzi otworu wysypowego skrzyni. (1 zastrzeżenie) 

B61D P.244148 14.10.1983 

Fabryka Wagonów „Świdnica", Świdnica, Polska 
(Zbigniew Brzoska, Leon Adamiec, Stanisław Kos). 

Podparcie skrajnych części ramy nośnej 
o ściany czołowe zbiornika, zwłaszcza wagonów cystern 

Celem wynalazku jest włączenie zbiornika do 
współpracy wytrzymałościowej z ramą nośną w przy-
padku unoszenia wagonu za belkę czołową. 

Skrajne części ramy nośnej (5) podparte są podpo-
rami (1) o ściany czołowe zbiornika (3). Jeden ko-
niec podpory (1) przymocowany jest na sztywno do 
zbiornika (3) poprzez pierścień (2) dla łagodnego roz-
prowadzenia sił z podpory (1) na powłokę zbiorni-
ka (3). Drugi koniec umieszczony jest luźno w gniaz-
dach (4) przyspawanych do ramy nośnej (5). Między 
ramą nośną (5) a podporą (1) występuje luz. 

(2 zastrzeżenia) 

B64C P.244123 10.10.1983 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świd-
nik", Świdnik, Polska (Tadeusz Sawczuk, Zbigniew 
Paluch). 

Tłumik bifilarny 
zwłaszcza wirnika nośnego śmigłowca 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji tłumika zapewniającej większą jego trwa-
łość. 

Tłumik bifilarny składający się z wahadła (1) po-
łączonego z ramieniem (2) za pomocą sworzni (3) z 
tulejkami (4) i (5) oraz z współpracujących pierścieni 
tocznych (6) d (9) osadzonych w wahadle i w ramie-
niu charakteryzuje się tym, że tulejka (4) i tulejki (5) 
mają kołnierze tak ukształtowane, że ich odległość od 
czół współpracujących pierścieni tocznych (6) i (9) 
jest najmniejsza przy sworzniu (3) i zwiększa się na 
zewnątrz. 

Pierścienie toczne (6) osadzone w ramieniu (2) są 
mocowane pokrywami kształtowymi (7) za pomocą 
śrub (8). Pokrywy te są zaopatrzone w promieniowe 
wybrania zabezpieczające sworznie (3) przed wypad-
nięciem. Promieniowe wybrania mają szerokość mniej-
szą od średnicy kołnierzy tulejek (4) i (5) i długość 
zapewniającą wymagany zakres ruchów wahadła (1) 
podczas eksploatacji. 

Wahadło (1) tłumika pracującego w płaszczyźnie 
wirnika ma kształt zapewniający położenie jego środ-
ka ciężkości w odległości „e" poniżej poprzecznej osi 
symetrii tulejki (4). (3 zastrzeżenia) 

B65D 
B06L 

P.243980 29.09.1983 

Dolnośląska Fabryka Maszyn Włókienniczych „POL-
MATEX-DOFAMA". Kamienna Góra, Polska (Jan 
Maciaś, Ryszard Woźniak). 

Przekładka 
do walcowych pojemników włókienniczych 

Celem wynalazku jest opracowanie lekkiej i' wy-
trzymałej konstrukcji przekładki zapewniającej pra-
widłową jakość zabarwień włókna luźnego w apara-
cie barwiarskim. 
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Przekładka ma ażurowe dno utworzone z co naj-
mniej dwóch współosiowo ułożonych pierścieni (1) 
i (2) połączonych ze sobą na stałš za pomocą pro-
mieniście rozmieszczonych żeber (3) o przekroju ceo-
wym. Długość żeber (3) łączących poszczególne pierś-
cienie jest co najmniej równa promieniowi pierwsze-
go pierścienia (1) wyznaczonemu gabarytami pojem-
nika, do którego przekładka jest stosowana. 

(4 zastrzeżenia) 

B65D 
C09K 

P. 244110 13.10.1983 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstruk-
cji Metalowych „Mostostal"', WarszawTa, Polska (An-
drzej Podściański, Janina Zielińska, Jerzy Stefaniuk, 
Krystyna Pakula-Peczot). 

Sposób uszczelniania wieżowych zbiorników na wodę 
montowanych przy użyciu prefabrykowanych segmen-
tów z ocynkowanych blach stalowych oraz kit służący 

do tego uszczelnienia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
szczelności wieżowych zbiorników na wodę. 

Sposób polega na tym, że najpierw układa się ela-
stoplastyczne wkładki kitu (11) pomiędzy kątownika-
mi (8, 8a) sąsiednich segmentów (3, 3a) części zbior-
nika, stanowiące pierwszy stopień uszczelnienia, a na-
stępnie układa się od strony wewnętrznej zbiornika 
dodatkowe wkładki kitu (12) w celowo utworzonych 
wnękach (10) pomiędzy łączonymi elementami, stano-
wiące drugi stopień uszczelnienia. 

Kit służący do opisanego wyżej uszczelnienia, za-
leżnie od wykonania, kauczukowego lub asfaltowo-
- kauczukowego, stanowi mieszaninę kauczuku Ker, 
asfaltu drogowego, lateksu butadienowo-styrenowego, 
ekstraktu pofurfurylowego, oleju silnikowego, faktysy, 
żywic syntetycznych, rozpuszczalnika organicznego 
oraz wypełniaczy o odpowiednio dobranych ilościach 
części wagowych stosowanych składników. 

(2 zastrzeżenia) 

B65G P. 243989 30.09.1983 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kra-
kow, Polska (Adam Owiński). 

Pomost rozładowczy 
urobkowego wozu kopalnianego 

Celem wynalazku jest umożliwienie całkowitego 
opróżniania skrzyni wozu w sposób ciągły. 

Pomost rozładowczy urobkowego wozu kopalniane-
go zawiera rozmieszczone wzdłuż toków szynowych (1) 
stałe konstrukcje oporowe (2), do których są zamo-
cowane naprzeciw siebie wysięgniki (3) zakończone 
ułożyskowanymi rolkami.(4), przy czyni jedna z ro-
lek (4) jest usytuowana pomiędzy poziomem odpowia-
dającym położeniu krawędzi otworu wysypowego 
skrzyni (5) wozu a poziomem najwyższego punktu 
konstrukcji podwozia wozu. (1 zastrzeżenie) 

B65G P.244162 13.10.1982 

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „Proj-
mors"', Gdańsk, Polska (Walerian Massalski, Kazimierz 
Mioduszewski, Andrzej Mrozowski). 

Sposób rozładunku odpadów paleniskowych 
ze środków transportu wodnego 

Celem wynalazku jest obniżenie kosztów i praco-
chłonności rozładunku odpadów paleniskowych. 

Sposób rozładunku charakteryzuje się tym, że odpa-
dy paleniskowe znajdujące się w ładowni jednostki 
pływającej poddawane są procesowi uwodnienia, a na-
stępnie po uzyskaniu konsystencji zawiesiny wodnej 
są wysysane i transportowane hydraulicznie na skła-
dowisko. (1 zastrzeżenie) 

B65G P.244219 18.10.1983 

Kopalnia WTęgla Kamiennego „Marcel", Wodzisław 
Śląski, Polska (Bogusław Byrtek, Franciszek Kopka). 

Sposób transportowania ciężkich elementów 
na nachyleniu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie transportu cięż-
kich elementów w ścianie górnictwa podziemnego z 
urabiającą maszyną przesuwaną wzdłuż przenośnika 
przy pomocy podwójnego, zamkniętego w obwodzie 
poprzez zblocza krążków, łańcuchowego cięgna. 

Łańcuchowe cięgno przechodzące w górnym odcin-
ku między zbloczami krążków ciągnika, a w dolnym 
poprzez rozłączny zaczep przy urabiającej maszynie 
może współpracować z tą maszyną w układzie jego 
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zablokowania w zbloczu krążka, lub w układzie, jako 
cięgno ruchome, połączone z maszyną w zaczepie. Nie-
zależnie od układu współpracy łańcuchowego cięgna 
z urabiającą maszyną, sposób transportu ciężkich ele-
mentów w ścianie po przenośniku odbywa się w wy-
niku rozporowania czy innej formy utwierdzenia ca-
iej maszyny oraz odblokowania łańcuchowego cięgna 
w zbloczu krążka i rozłącznym zaczepie przy maszy-
nie. Uruchomienie mechanizmu posuwu maszyny spo-
woduje przesuw w obwodzie zamkniętym wzdłuż 
przenośnika tylko łańcuchowego cięgna, do którego 
przymocowany jest potrzebny do przetransportowania 
ciężki element. (1 zastrzeżenie) 

B65G P.244227 18.10.1983 

Kopalnia Węgla Kamiennego ,,Manifest Lipcowy'', 
Jastrzębie, Polska (Karol Grzywa, Edmund Korzuch, 
Marian Grzesik, Józef Strzódka, Zbigniew Wojaczek, 
Antoni Piechota). 

Sposób przygotowania do transportu 
i składowania odpadów przemysłowych 

Sposób polega na tym, że do wagonów zwłaszcza 
samowyładowczych dozuje się posobnie warstwami od-
pady ziarnista o łącznej ilości 15-4O°/o całej masy od-
padów w wagonie, oraz popioły lotne i odpady flota-
cyjne. 

Jako warstwę dolną dozuje się odpady ziarniste w 
ilości 15-20% całej masy odpadów w wagonie, zaś ja-
ko w7arstwę górną odpady flotacyjne zmieszane z od-
padami ziarnistymi. Sposób według wynalazku umoż-
liwia równoczesny transport i zwałowanie odpadów 
ziarnistych razem z uciążliwymi w oddzielnym trans-
porcie i zwałowaniu odpadami flotacyjnymi i popio-
łami lotnymi. (1 zastrzeżenie) 

B65G P.244249 21.10.1983 

The British Petroleum Company p.I.e., Londyn, Wiel-
ka Brytania. 

Zawiesina mineralna 

Przedmiotem wynalazku jest przydatna do pompo-
wania zawiesina cząstek taka jak węgiel w wodzie 
i sposób transportowania takiej zawiesiny. 

Zawiesina cząstek mineralnych w wodzie zawiera-
jąca grube cząstki mineralne o wymiarach w grani-
cach 5 do 50 mm i drobne cząstki mineralne o wy-
miarach poniżej 200 mikronów charakteryzuje się 
tym, że zawiesina zawiera 50-85(io wagowych czą-
stek mineralnych w stosunku do ogólnej wagi cząstek 
mineralnych i wody, przy czym 30°/o wagowych czą-
stek mineralnych występuje wr postaci cząstek gru-
bych, 10%] do 40% w postaci cząstek drobnych i resz-
tę do 100% wagowych stanowią cząstki o wymiarach 
pośrednich. 

Sposób transportowania przydatnej do pompowania 
zawiesiny cząstek mineralnych w wodzie przez ruro-
ciąg charakteryzuje się tym, że cząstki drobne wy-
dziela się z zawiesiny w końcówce rurociągu i zwra-
ca do ponownego stosowania. (10 zastrzeżeń) 

B66B 
E21F 

P.243982 29.09.1983 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Jowisz", Bęclzin-Woj-
kowice, Polska (Antoni Barski, Eugeniusz Antonik, 
Ryszard Czech). 

Urządzenie do kontroli i sygnalizacji 
otwarcia klap naczyń wydobywczych 

Celem wynalazku jest zapewnienie automatycznej 
Kontroli i sygnalizacji niedomknięcia klapy naczynia 
wydobywczego w punktach załadunku i wyładunku 

urobku, sygnalizacji otwarcia się klapy podczas ru-
chu naczynia wydobywczego oraz zapewnienie bez-
piecznego doprowadzenia naczynia wydobywczego do 
punktu załaduku lub wyładunku urobku w przypad-
ku otwarcia się klapy skipowej. 

Urządzenie składa się z łyżwy ślizgowej zamocowa-
nej do czołowej krawędzi wewnętrznej wychylnej kla-
py (2) naczynia wydobywczego (3). Klapa (2) ma 
wbudowane magnesy stałe. Ponadto, urządzenie za-
wiera łączniki magnetyczne (5, 6, 7, 8) zabudowane 
wewnątrz prowadnika (9) w szybie wyładowczym (13). 
Łączniki magnetyczne (5, 6, 7, 8) są usytuowane od-
powiednio powyżej punktu załadunku (10) i poniżej 
punktu wyładunku (11), w miejscach znajdujących się 
w pobliżu przerw WT ciągłości prowadnika (9) i są po-
łączone elektrycznie z usytuowanym na powierzchni 
układem sygnalizacji i blokady (12) urządzenia wy-
ciągowego (14). (1 zastrzeżenie) 

B66F P.244223 18.10.1983 

Kombinat Budownictwa Ogólnego „Beskid", Biel-
sko-Biała, Polska (Lech Gajewski, Ryszard Patka, 
Mirosław Danisiewicz). 

Układ sterowania 
zwłaszcza wózkiem transportu betonu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu cechującego się prostotą i zapewniającego 
ciągłość pracy urządzenia. 

Układ składa się z układu automatycznego (A) oraz 
ręcznego (B). Układ automatyczny (A) składa się z 
zespołu sterowania automatycznego (2), zespołu wybo-
ru stanowisk (3), zespołu blokad elektrycznych (4), ze-
społu wózka jezdnego (6) lub zespołu spustowego (7). 
Układ ręczny (B) składa się z zespołu sterowania ręcz-
nego (9), zespołu wózka jezdnego (6) lub zespołu spu-
stowego (7). (1 zastrzeżenie) 
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Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C01B P.244175 15.10.1983 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Komplet-
nych Obiektów „Chemadex", Krakówr, Polska (Marian 
Krajewski). 

Sposób zatężania roztworu kwasu siarkowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zrealizowania 
ekonomicznego procesu zatężania kwasu przy niskich 
temperaturach w warunkach próżni. 

Zatężanie kwasu przeprowadza się dwustopniowo 
wprowadzając w I stopniu rozcieńczony kwas do 
zamkniętego obiegu cyrkulacyjnego w układzie: (pod-
grzewacz - separator-wyparka, a następnie podtężo-
ny kwas kieruje się do podobnego układu: podgrze-
wacz - 'sépara tor-wy parka w II stopniu, zaś opary 
wodne wydzielone z obu układów koindensuje się od-
dzielnie stosując dwa różne nośniki zimna (rozcień-
czony kwas siarkowy) o zróżnicowanej temperaturze, 
które cyrkulują w oddzielnych, zamkniętych obiegach, 
przy czym do ochładzania nośnika zimna w II stop-
niu stosuje się agregat chłodniczy. (7 zastrzeżeń) 

C03B P.244214 19.10.1983 

Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników, 
Warszawa, Polska (Jerzy Zółkiewicz, Piotr Góral, 
Eugeniusz Żurawrski, Jan Wroniecki, Andrzej Poro-
wiński. Piotr Gryko, Lech Wiśniewski). 

Sposób i kaseta do cięcia przedmiotów 
z zewnętrzną powierzchnią walcową 

o małych średnicach, zwłaszcza rurek szklanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
procesu cięcia rurek szklanych elementów półprze-
wodnikowych. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że pierwszą warstwę przedmiotów (1), które stanowią 
rurki szklane, umieszcza się w równolegle usytuowa-
nych rowkach pryzmowych (2) płyty ustalającej (3), 
zaś każdy przedmiot (1) z kolejnej warstwy umiesz-
cza się w pryzmie utworzonej przez płaszczyzny prze-
chodzące przez dwie równoległe proste tworzące po-
wierzchni walcowych dwóch sąsiednich przedmiotów 
(1) poprzedniej warstwy. 

Kaseta według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że zawiera płytę ustalającą (3) z równolegle usytuo-
wanymi rowkami pryzmowymi (2) i jest ograniczona 
bakami. (3 zastrzeżenia) 

C03C P. 244279 22.10.1983 

Instytut Szkła i Ceramiki - Filia w Krakowie, 
Kraków, Polska (Elżbieta Zelazowska, Andrzej Ste-
fańczyk, Jadwiga Skirgajłło). 

Sposób wytwarzania szkła bezodblaskowego 

Sposób wytwarzania szkła bezodblasikowego polega 
na zanurzaniu szkła kolejno w kąpieli wstępnej sta-
nowiącej 2-5% wodny roztwór kwasu fluorowodoro-
wego korzystnie w czasie 10-15 min, w kąpieli sol-
nej, w której sól stanowi bez wodny węglan potasu 
z zawartością 40% kwasu fluorowodorowego korzyst-
nie w czasie 2-10 min i w kąpieli z 40% kwasu fluo-
rowodorowego korzystnie w czasie 2-10 min. 

Kąpiele przeprowadzane są w temperaturze poko-
jowej. (4 zastrzeżenia) 

C03C P. 246072 T 03.02.1984 

Zakład Badawczy Konstrukcyjno-Technologiczny. 
Kraków, Polska (Ryszard Albin, Krzysztof Biernat, 
Andrzej Fijał). 

Sposób napełniania baniek szklanych 
płynem srebrzącym 

oraz układ do stosowania tego sposobu 

Celem wynalazku jest skrócenie jednostkowego 
czasu napełniania bańki przy jednoczesnym uniknię-
ciu strat materiałowych. 

Sposób polega na tym, że połączenie obu składni-
ków płynu srebrzącego następuje ibezpośredniio "" w 
bańce przeznaczonej do srebrzenia. 

Układ składa się ze zbiornika (1) azotanu srebra 
oraz zbiornika (2) reduktora połączonych przewodami 
(3, 4) z dozownikiem (5), do którego przyłączona jest 
końcówka dozująca (6). Końcówka (6) ma dwa nieza-
leżne otwory przepływowe. 

Wynalazki znajdują zastosowanie w procesie sreb-
rzenia szklanych ozdób choinkowych. (2 zastrzeżenia) 

C02F 
C10G 

P.248380 22.06.1984 

Pierwszeństwo: 24.06.1983 - RFN (nr P 3322784. 5) 

Ruhrkohle AG, Essen, Republika Federalna Nie 
mieć (Eckard Wolowski, Hans-Friedrich Tamm). 
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Sposób obróbki wody technologicznej 
i ścieków przy uwodornianiu węgla 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest 
up r os zeze nie proces u. 

SpOiSÓlb obróbki wody technologicznej i ścieków w 
instalacji do uwodorniania węgla z dołączonym sepa-
ratorem pracującym na zimno, przy czym do prze-
wodu doprowadzającego do separatora pracującego na 
zimno dla uniknięcia zatkania się tego p.r.zewodu 
przez zasolenie wtryskuje się wodę szybko chłodzącą, 
charakteryzuje tym, że jako wodę szybko chłodzącą 
stosuje .siię otrzymywane w instalacji uwodorniania 
węgla ścieki zawierające kwasy smołowe. 

(2 zastrzeżenia) 

C04B 
C03C 

P. 244180 17.10.1983 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 236159 

Instytut Szkła i Ceramiki, Warszawa, Polska (Mi-
chai Hnaiyszaik, Elżbieta Sijka, Henryk Pieczar owsiki, 
Andrzej Gó-rnicki, Krystyna Waardak). 

Sposób wytwarzania farb naszkliwnych 
do dekoracji ceramiki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania farb 
naszkliwnych charakteryzujących się intensywnością 
barw oraz wysokim połyskiem. 

Sposób według wynalazku polega na sporządzeniu 
zestawu surowcowego farby z fryty krzemianowo-
-borowej o następującym składzie w % wagowych: 
S1O2 45-60, B2O3 5-20. AI2O3 5-15 ; Na2O + K2O 6-16, 
ZnO 0-10, CaO 1-8, PbO 1-8 i barwników cera-
micznych np. spinelowych lub cyrkonowych w ilości 
5--40% wagowych. (1 zastrzeżenie) 

C04B P. 249221 16.08.1984 

Pierwszeństwo: 19.08.1983 - RFN (nr P 3329972.2) 
29.12.1983 - RFN (nr P 3347375.7) 
02.03.1984 - RFN (nr P 3407702.2) 

Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Ipho-
fen, Republika Federalna Niemiec. 

Sposób i urządzenie do wytwarzania suchej pochodnej 
lotnego popiołu w postaci proszku 

oraz składnik materiałów budowlanych 
otrzymany tym sposobem 

Suchą pochodną lotnego popiołu w postaci proszku 
z lotnego popiołu zawierającego tlenek wapnia wy-

C05F 
B093 

P. 244125 12.10.1983 

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej 
„Biprowod", Warszawa, Polska (Jan Gruchalski. Gra-
żyna Wasiak, Robert Rybacki, Jan Egiersizdorff, Da-
nuta Ma lek). 

Krajowa kompostownia odpadów 

Krajowa kompostownia odpadów charakteryzuje się 
tym, że odpady są kompostowane w cyklicznie pra-
cujących otwartych komorach kompostowych (1) 
obsługiwanych przez suwnicę (2) z chwytakiem, któ-
ra załadowuje, okresowo przesypuje oraz wyładowuje 
zawartość kornóir, a odpady w komorach (1) są napo-
wietrzane przez odsysanie odgazów z dna komór, któ-
re następnie są tłoczone do filtra dezodor ac y j ne g o (6), 
zaś uzdatnianie kompostu jest wykonywane przez 
samojezdny zestaw urządzeń (4) do wydzielania 
i oczyszczania kompostu, który porusza, się wzdłuż 
sizeregu komór kompostowych (1), prz-' czym kompost 
i inne wydzielone materiały są składowane na polu 
składowym obsługiwanym przez suwnicę (3) pracującą 
równolegle do samojezdnego zestawu urządzeń (4) do 
wydzielania i oczyszczania kompostu. 

Krajowa kompostownia odpadów służy do produk-
cji kompostu z odpadów komunalnych z możliwością 
dodatku osadów ściekowych. (3 zastrzeżenia) 

C06D P.244188 17.10.1983 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą-
browskiego. Warszawa, Polska (Jerzy Grochowski, 
Michał Styczewski, Kazimierz Kowalski). 

twarzą się w ten sposób, że dodaje się nadmienia 
ilość wody albo wodnej zawiesiny, niekonieczną do 
gaszenia, która to ilość wody przez ciepło reakcji 
zostaje całkowicie odparowana i odprowadzona. 

Urządzenie według wynalazku zawiera mieszalnik 
(4) suchego lotnego popiołu z wodą, naczynie reak
cyjne (i) z cieplnie izolowanymi ścianami (2) i z urzą
dzeniem wyładowczym (5) oraz odprowadzeniem opa
rów (8). Uzyskana pochodna lotnego popiołu jest sto
sowana do wytwarzania nadającego się do składowa
nia produktu względnie jako składnik materiałów 
budowlanych albo surowiec do wytwarzania mate
riałów budowlanych. (12 zastrzeżeń) 
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Wybuchowy materiał dymotwórczy 

Wynalazek rozwiązuje .zagadnienie opracowania 
wybuchowego materiału dymo twór czego nadającego 
się do szybkiego wytwarzania zasłon dymnych. 

Wybuchowy materiał dymotwórczy stanowi jedno-
rodną mieszaninę 15-55% wagowych czterochlorku 
węgla, 2,5-80% wagowych glinu oraz do 70% wago-
wych tlenku cynkowego, inicjowaną za pomocą spłon-
ki pobudzającej lub małego ładunku materiału wy-
buchowego. (1 zastrzeżenie) 

C07C 
C08G 

P.244242 21.10.1983 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Henryk Staniak, Franciszek Wilk, Kazimierz. Rataj -
czak, Małgorzata Majewska). 

Sposób wytwarzania 
małocząsteczkowych poliaminoamidów 

Wynalazek rozwiązuje .zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania, małocząsteczkowych poliamino-
amidów umożliwiającego zmniejszenie ich ciężaru 
cząsteczkowego i lepkości. 

Sposób wytwarzania małocząsteczkowych poliamino-
amidów z polialkilenioamin i dimeryzowanych estrów 
metylowych kwasów tłuszczowych, polega 'na tym, że 
do mieszaniny ipolialikilenoaminy i meitanoüu w ilości 
10-80 części wagowych na 100 części wagowych po-
lialkilenopoliaminy o temperaturze od 20-90°C wpro-
wadza się diimeryzowane estry metylowe kwasów 
tłuszczowych ogrzane do temperatury od 40 do 170°C. 
Poliailkilenoamimę stosuje się w nadmiarze nie prze-
kraczającym 39% wagowych w stosunku do ilości po-
llialkilenoaiminy wchodzącej w reakcją. Mieszaninę 
reakcyjną ogrzewa się z jednoczesnym oddestylowa-
niem metynolu z reakcji kondensacji i metanolu 
wprowadzonego do polialkilenopoliaminy w tempera-
turze od 80°C do 170°C, a następnie oddestylowuje 
się pod zmniejiszonym ciśnieniem nadmiar polialki-
lenopoliaminy. (4 zastrzeżenia) 

C07C P.248296 T 18.06.1984 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Wojciech Igna-
czak, Wiesław Kamiński, Tadeusz Paryjczak). 

Sposób otrzymywania l,2-dwuamino-4-nitrobcnzenu 

Wynalazek rozwiązuje -zagadnienie opracowania 
sposobu otrzymywania l,2-dwuamino-4-nitrobenzenu 
o czystości 95%, sposobu umożliwiającego wielokrotne 
użycie stosowanego katalizatora oraz regenerację i za-
wracanie do procesu stosowanego etanolu. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 2,4-
-dwunitroaoiilinę poiddaje się redulkcji gazowym wo-
dorem użytym w ilości stechioimetrycznej, w obecności 
katalizatora palladowego osadzonego na węglu aktyw-
nym o zawartości fazy metalicznej 5-10% wagowych, 
w środowisku etanolu, w temperaturze 345-348 K. 
w ciągu 1,5-2,5 godziny, przy czym stosuje się 0,11 g 
katalizatora i 0,0077-0,0098 dm3 etanolu na 1 g 2,4-
-dwunitroaniliny. (1 zastrzeżenie) 

C07C P. 248427 T 26.06.1984 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jan Kraska, Ka-
zimierz Blus). 

Sposób otrzymywania 
l-amino-2,4-dwuchloroantrachinonu 

Wynalazek rozwiązuje .zagadnienie opracowania 
wydajnego sposobu otrzymywania czystego l-amino-
2,4-dwUiChloroantrachinonu, przydatnego do bezpośred-
niej syntezy barwników antrachinomowych. 

Sposób otrzymywania l-amino-2,4-dwuchloroantra-
chinonu na drodze bezpośredniego chlorowania l-ami-
noantrachinonu gazowym chlorem, w środowisku roz-
puszczalników organicznych, polega na tym, że jako 
rozpuszczalniki stosuje się chlorowane węglowodory 
alifatyczne takie, jak czterochloroetylen, trójchloro-
etylen, 1,1,2-trójchloroetan, 1,1,1,2-czterachloroeta.n. 
l^.l^-czterochloroetan, czterochlorek węgla, korzy-
stnie czterochloroetylen, przy czym reakcję chlorowa-
nia prowadzi się ewentualnie w obecności kataliza-
torów takich, jak jod, chlorek żelazowy, trójchlorek 
glinowy, trójchlorek antymonowy, w temperaturze od 
50°C do temperatury wrzenia rozpuszczalnika, a pro-
dukt wydziela się ze środowiska reakcji, przez od-
destylowanie z parą wodną rozouszczalnika lub oct-
filtrowanie produktu w temperaturze 5-25°C. 

(1 zastrzeżenie) 

C07C P. 248456 T 27.06.1984 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jan Kraska. Ka-
zimierz Blus). 

Sposób otrzymywania 
l-amino-2,4-d\vuchloroantrachinonu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
wysoko wydajnego sposobu otrzymywania czystego 
l-amino-S^-dwuchloroantrachinonu, mającego zastoso-
wanie do syntezy barwników antrachinonowych. 

Sposób otrzymywania l-amino-2,4-dwuchloro'a.ntra-
chinonu na drodze reakcji l-aminoantrachinonu z chlor-
kiem tionylu, w środowisku rozpuszczalnika organicz-
nego, chlorowania otrzymanego produktu, a następnie 
hydrolizy grup v blokującej produktu chlorowania, po-
lega na tym, że reakcję l-aminoantrachinonu z chlor-
kiem tionylu prowadzi się przy użyciu .stechlometry-
cznej ilości chlorku tionylu w środowisku czterochlo-
roetylenu w temperaturze od 50°C do temperatury 
wrzenia rozpuszczalnika, produkt tej reakcji poddaje 
się chlorowaniu gazowym chlorem korzystnie w obec-
ności kailizatorów »takich, jak jod, .trójchlorek żela-
zowy, trójchlorek glinowy, trójchlorek antymonowy 
w temperaturze od 50°C do temperatury wrzenia roz-
puszczalnika, a produkt wydziela się ze środowiska 
reakcji przez oddestylowanie z parą wodną cztero-
chloroetylenu. (1 zastrzeżenie) 

C07C P.248947 26.07.1984 

Pierwszeństwo: 28.07.1983 - Włochy (nr 22293A/83) 

Snamprogetti S.p.A., Mediolan, Włochy (Renzo Co-
miotto, Bruno de Maglie). 

Sposób wytwarzania butenu-1 
o wysokiej czystości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
ßjpotsoihu otrzymywania touitatiu-l o wysokiej czysltości, 
w procesie charakteryzującym się niskim zużyciem 
energii. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że buten-i 
klasy pO'limeryzacyjnej otrzymuje się za pomocą dwu-
etapowego frakcjonowania strumienia węglowodorów 
o 4 aitomaich (węgla, zasadnicizo 'pozbaiwdoi.iego buitaidie-
nu. 

W .pierwszym etapie procesu frakcjonowania prak-
tycznie cały izobutan, zawarty w zestawie węglowo-
dorów o 4 atomach węgla, oddziela się jako górny 
strumień. Natomiast dolny strumień z pierwszego eta-
pu frakejowania kieruje się do drugiego etapu frak-
cjonowania, 0'trzymując w ten sposób buten-1 o wy-
sokiej czystości jako frakcję górną, a pozostałe skład-
niki jaka frakcję dolną. 

Górne produkty z drugiego etapu frakcjonowania 
poddaje się sprężaniu za pomocą sprężarki i przesyła 
w stanie sprężonym, częściowo do reboilera pier w-
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szego etapu frakcjonowania, a pozostałość do reboile-
ra drugiego etapu frakcjonowania, po czym skropiony 
w dwóch reboAlerach buten-1 częściowo odprowadza 
się jako produkt końcowy, a częściowo stosuje się w 
w innych etapach procesu. Buten-1, który nie został 
odprowadzony jako produkt finalny, częściowo pod-
daje się do górnej sekcji drugiego etapu frakcjono-
wania, gdzie jest stosowany jako flegma, a częścio-
wo do górnego skraplacza pierwszego etapu frakcjo-
nowania, gdzie ulega odparowaniu, stanowiąc płyn 
chłodzący do odparowania górnych produktów. Bu-
ten-1, który przesyła się jako flegmę do górnej sek-
cji drugiego etapu frakcjonowania i/lub buten-1, któ-
rym zasila się skraplacz pierwszego etapu frakcjono-
wania, ulegają rozprężeniu przed wprowadzeniem od-
powiednio do drugiego etapu jako flegma i do skrap-
lacza pierwszego etapu, wytwarzając parę butenu-1, 
którą razem z parami toutenu-l, wytworzonymi w 
skraplaczu pierwszego etapu i z iparami butenu-1, 
pochodzącymi z góry drugiego etapu przesyła się do 
jednego lub obu reboilerów dwóch etapów frakcjo-
nowania. Wytworzony buten-1 znajduje zastosowanie 
do produkcji liiniowego polietylenu o niskiej gęstości. 

(3 iza strzeżenia) 

C07C P.248948 26.07.1984 

Pierwszeństwo: 28.07.1983 - Włochy (nr 22294A/83) 

Snamprogetti S.p.A. Mediolan, Włochy (Renzo Co-
miotto, Bruno de Maglie). 

Sposób odzysku butenu-1 
klasy polimeryzacyjnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu odzysku butenu-1, umożliwiającego utrzyma-
nie ma niskim poziomie izomeryzacji butenu-1 w bu-
ten-2 na etapie selektywnego uwodornienia butadienu 
i pochodnych acetylenu. 

ßuten-1 klasy polimeryzacyjnej odzyskuje się ze 
strumienia węglowodorów o 4 atomach węgla, zawie-
rającego buten-1, izobutan., sizoibuten, n-butan, bute-
ny-2, i zmniejszone ilości węglowodorów o 3 i 5 ato-
mach węgla, butadienu oraz pochodnych acetylenu 
przez poddanie strumienia eteryfikacji alkoholem ali-
fatycznym w celu eliminacji izobutenu, który przek-
ształca się w eter allkito-IIIirz-ibsuitylowy, odpowiedni 
do zastosowanego alkoholu i oddzieleniu tak otrzy-
manego trzeciorzędowego eteru od pozostałej części 
strumienia, destylowaniu w pierwszej kolumnie desty-
lacyjnej pod ciśnieniem bezwględnym 5-20 atm 
(5Xl,01325Xl05-20XlJ01325Xl05Pa) takiej frakcji i 
otrzymywaniu górnego strumienia zawierające-
go głównie izobutan oraz dolnego strumienia 
zawierającego pozostałe składniki. a następnie 
destylowaniu strumienia zawierającego pozostałe 
składniki w drugiej kolumnie destylacyjnej 
pod ciśnieniem bezwględnym 3-10 atm (3Xl,01325X 
X105-10X1,01325 XlO5Pa) i otrzymywaniu górnego 
strumienia zawierającego butan-1 o stopniu czystości 
80-95% oraz dolnego strumienia zawierającego wyso-
kowrzące związki, n-ibutan i butan-2, cis- i trans-. 
Górny strumień z drugiej kolumny destylacyjnej po-
daje się do zespołu selektywnego uwodorniania buta-
dienu i pochodnych acetylenu, alby stężenie tych związ-
ków zmniejszyć do wartości w granicach 30-200 
ppm, przy czym strumień pochodzący z zespołu selek-
tywnego uwodorniania podaje się ostatecznie do ko-
lumny destylacyjnej, pracującej pod ciśnieniem bez-
względnym 3-10 atm (3Xl,01325Xl05-10Xl,01325X 
105Pa), otrzymując z półki bliskiej szczytowi kolumny 
buten - 1 klasy polimeryzacyjnej. 

(1 zastrzeżenie) 

C07D P. 241918 11.05.1983 

Pierwszeństwo: 12.04.1983 - Austria (nr A 1298/83) 

Gerot - Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H., Wie-
deń, Austria. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych pirogalolu 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych piraga-
lolu o ogólnym wzorze 1, w którym Rx i R2 stano-
wią jednakowe lub różne podstawniki i ozinaczają 
atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy, R3 i R4 
stanowią jednakowe lufo różne podstawniki i ozna-
czają atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy, X, 
Y i Z również stanowią jednakowe lub różne pod-
stawniki i oznaczają atom wodoru, atom chlorowca 
lub grupę nitrową, n oznacza liczbę 0, 1 lub 2, a 
R5 oznacza atom wodoru, grupę oksiranylową, mono-
lub dwuhydroksyalkilową, N-(dwuhydroksyalkilo)-
-amino-hydroksyalkilową, karboksylową, karbalko-
ksylową, karbamoilową, N-alkilokarbamoliową, 

N,N-dwualkilokarbamoilową, cyjanową, A2-imidazo-
linyl-2-ową, grupę oksymu amidu, grupę oksymu 
estru lub grupę acetalu dwualkilowego, przy czym 
podistawnik aminowy grupy karbamoilowej może 
także oznaczać nasycony pierścień heterocykliczny o 
łącznie 2 heteroatomach, pod warunkiem, że przy-
najmniej jeden z symboli Ri, R2, R3, R4 i R5 ma róż-
niące się od atomu wodoru, wyżej podane znaczenie 
oraz ich soli z nieorganicznymi lub organicznymi 
kwasami lub zasadami polega na tym, że 4-hydro-
ksy-l,3-benzodioksal o ogólnym wzorze 2, w któ-
rym Ri, R2, X, Y i Z mają wyżej podane znaczenie 
lub jego fenolan, poddaje się reakcji ze związkiem 
o ogólnym wzorze 3, w którym R3, R-i, R5 i n mają 
wyżej podane znaczenie, a A oznacza atom chlorow-
ca, grupę sulfonyloksylową i otrzymany związek o 
wzorze 1, w którym R5 stanowi grupę cyjanową, 
karbalkoksylową lub karboksylową ewentualnie 
przeprowadza się w związek o wzorze 1, w którym 
R5 odpowiednio oznacza grupę A2-imidazolinyl-2-ową, 
grupę oksymu amidu, grupę karboksylową, grupę 
karbamoilową, grupę N-alkilokarbarnoilową, grupę 
N,N-dwualkilokarbamoilową lub grupę oksymu estru, 
a otrzymaną pochodną o ogólnym wzorze 1 ewen-
tualnie rozszczepia się na enancjomery i/lub ewen-
tualnie przeprowadza się w sól z farmakologicznie 
dopuszczalnymi kwasem lub zasadą. 

Związki o wzorze 1 można stosować do wytwa-
rzania leków przeciwbólowych, środków cieniują-
cych do zdjęć rentgenowskich i do fotouczulaczy. 

(1 zastrzeżenie) 

C07D P.242203 25.051983 

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", 
Warszawa, Polska (Jerzy Cieślak, Irena Oszczapo-
wicz, Adam Sikora, Teresa Gumiężna, Jacek Kulak). 
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Sposób wytwarzania soli sodowej 
kwasu 6-[D(-)alfa(-)4-etylo-2,3-diokso-l-

-piperazynokarbonyloaminoHfenyloacetamido]-
-penicylanowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania ty-
tułowej soli w reakcji jednoetapowej, której czas 
trwania wynosi około 30 minut. 

Sposób wytwarzania soli sodowej kwasu 6-[D(-) 
alfa(-)etylo-2,3-diokso-l-piperazynokarbonyloamino(-) 

fenyloacetamidoj-penicylanowego pole-ga na tym, że 
do wodnego lub wodno-organicznego roztworu ampi-
cyliny w obecności zasady dodaje się w jednej por-
cji surową l-chlorokarbonylo-2,3-dioksopiperazynę 
w temperaturze 4-10°C, po czym mieszaninę reak-
cjną miesza się, odibarwia węglem aktywnym, a na-
stępnie w obecności rozpuszczalnika organicznego za-
kwasza się do wartości pH 1,5-2,0 i po oddzieleniu 
warstwy organicznej i po jej wysuszeniu wytrąca się 
sól sodową w/w penicyliny przez dodanie 2-etylo-
kapronianu sodowego w rozpuszczalniku organicz-
nym. 

Związek otrzymany sposobem wg wynalazku ma 
działanie przeciwfoakteryjne. (4 zastrzeżenia) 

C07D P.243826 20.09.1983 

Pierwszeństwo: 20.09.1982 - St. Zjedn. Am. 
(nr 420,544) 

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

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
2(1H,3H) indolonów 

Sposób wytwarzania związku o wzorze 1, w któ-
rym w pierwszym przypadku A2 oznacza atom wo-
doru lub grupę metylową, a B1 i C1, niezależnie od 
siebie, oznaczają atomy wodoru, grupy (Ci-C2) alki-
lowe, grupy fenylowe lub grupy benzylowe, w drugim 
przypadku A2 oznacza atom wodoru lub grupę me-
tylową, a B1 i C1 tworzą wraz z atomem azotu, do 
którego są przyłączone, pierścień piperydynowy, 
pierścień pirolidynowy, pierścień morfolinowy lub 
pierścień imidazolowy, a w trzecim przypadku A2 

i B1 tworzą razem grupę 1,3-propylenową, grupę 1,4-
-butylenową lub grupę 1,5-pentylenową, a C1 ozna-
cza atom wodoru, grupę (Ci-C2) alkilową, grupę fe-
nylową lub grupę benzylową, a ponadto W oznacza 
atom wodoru, grupę (Ci-C2) alkilową, grupę 
(Ci-C2) alkoksylową, atom chloru lub atom fluoru, 
a W1, X1 i Y1, niezależnie od siebie, oznaczają ato-
my wodoru, grupy (Ci-C2) alkilowe, grupy (Ci-C2) 
alkoksylowe, grupy (Ci-C2) alkilotio, atomy bro-
mu, atomy chloru, atomy fluoru, grupy trójfluoro-
metylowe, grupy hydroksylowe, grupy formylowe, 
grupy karboksyamidowe, grupy (Ci-C2) alkilokar-
boksyamidowe, grupy dwu-(Ci-C2) alkilokarboksy-
amidowe, grupy cyjanowe, grupy mitrowe, grupy 
aminowe, grupy (Ci-C2) alkiloaminowe lub grupy 
dwu (Ci-C2) alkiloaminowe, pod warunkiem, że (i) 
gdy A2 oznacza atom wodoru lub grupę metylową, 
B1 i C1 oznaczają niezależnie od siebie atomy wo-
doru, grupy (Ci-C2) alkilowe, grupy fenylowe lub 
grupy benzylowe, a którykolwiek spośród W1, X1 i 
Y1 oznacza grupę 4-chlorową, to co najmniej jeden 
spośród W1, X1 i Y1 ma inne znaczenie niż atom wo-
doru oraz (ii) gry A2 oznacza atom wodoru lub gru-
pę metylową, a B1 i C1 są takie ssame i oznaczają 
atomy wodoru lub grupy (Ci-C2) alkilowe, to co 
najmniej jeden spośród W1, X1 i Y1, ma inne zna-
czenie miż atom wodoru, polega na tym, że amid o 
wzorze 3, w którym A2, B1, C1 mają wyżej podane 
znaczenie, aktywowany uprzednio przez reakcję z 
POCI3 w temperatruze 0-30°C poddaje się reakcji 
z indolomem o wzorze 4, w którym W, W1, X1 i Y1 

mają wyżej podane znaczenie. 
Związki o wzorze 1 są środkami gabergicznymi 

użytecznymi w leczeniu schizofrenii. 
(7 zastrzeżeń) 

C07D P.247747 24.09.1982 

Pierwszeństwo: 25.09.1981 - W. Brytania (nr 8129064) 
04.03.1982 - W. Brytania (nr 8206400) 
08.04.1982 - W. Brytania (mr 8210490) 

Beechaim Group ip.l.c. (poprzednio Beeicham Group 
Limited), Brentford ,Wielka Brytania. 

Sposób wytwarzania nowych benzopiranów 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w któ-
rym jeden iz podstawników Ri i R2 oznacza atom wo-
doru, a drugi grupę alkilokarbonylową, alkoiksykarbo-
tny loi wą, allkiilokaribon y lofoiks y loi wą, alki lóh ydirok s y m e t y -
Iową, nitrową, cyjaruową, atom chloru, grupę trójfluo-
rametylową, alkilosulfinylową, alkilosulfenylową, al-
ikofesySiUlfiinylową aikoiksysulfonylową, alkiloikarbony-
loamiinlową, ailikokisy'karfoonyloiamiinowa albo aminosul-
fimylową, amiinosulfoinylową lub aminolkarbioinylową, w 
których reszta amiimoiwa jest ewentualnie podstawiona, 
lub grupę alikiilosulfinyloaimlinową, alikilosulfoinyloami-
nową, alikaksysulfinyloaimiiiniową, lufo alkoiksysuilfomylo-
amiinową albo grupę etylenową terminalnie podstawio-
ną albo grupę o wizoinze -C(alkil)NOH lub grupę o 
wzioinze -C(al!kil)NNH2, przy cizyim grupy ailiki;lowe lub 
reszty alkilowe zawierających je grup mają 1-6 ato-
mów węgla; jeden z ipodistaiwników R3 i R4 oznacza 
atom 'wodtoru lub grupę alkilową o 1-4 atomach wę-
gla, a 'drugi oznaciza grupę alkilową o 1-4 atomach 
węgla, lub R3 i R4 razem :z atomem węgla ,do którego 
są .pnzyłącizioinie, twonzą grupę spiroalkilową o 3 - 6 
atomach węgla, R5 (oianacza atom wodoru, grupę alki-
lową o 1-3 atomach węgla lub acylową o 1-3 ato-



Nr 9 (297) 1985 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 19 

mach węgla, m oznacza 1 lub 2 oraiz grupa laktamowa 
znajduje się w pozycja tor ans względem grupy OR5, 
polega ma tym, że utlenia się związek o wzorze 3 lufo 
jego sód iz metalem, w ikitóryim to wzorze jeden z pod-
stawników Ri' d R2' oznacza atom wodoru albo grupę 
lub atom dający się wymienić na atom wodoru, zaś 
drugi ozinaciza podstawnik: zdefiniowany wyżej dla 
drugiego z podstawników Ri i R2 lub grupę albo atom 
dający się ma powyższy podstawnik wymienić, R3, R4, 
R5 1 m imają wyżej podane znaczenie, a grupa laikta-
mowa zajmuje pozycję itrans względem grupy OR5, 
przy ozyim w przypadiku, gdy jeden iz podstawników 
Ri i R2 jest giruipą 'lub atomem dającym się wymieinić 
na atom wodoru, wówczas tę grupę lub atom wymiiie-
nia się na atom wodoru, zaś w případku gdy drugi 
z podstawników Ri i R2 jest grupą lub a kumem dają-
cym się wymienić na grupę wyżej zdefiniowaną lub 
drugiego iz podstawników Ri ii R2, wówozas doikonuje 
siię tej wymiany. 

Związki o wzorze 1 wykazują działanie obniżające 
ciśnienie krwi. (12 zastrzeżeń) 

C07D P.247748 24.09.1982 

lulb reszty alkilowe izawiieirających je grup imają 1-6 
altom ów 'węgila; jeden iz podstawników R3 i R4 ozna-
cza atom iwodonu lub grupę alkilową o 1-4 atomach 
węgla, a drugi oznacza grupę alkilową o 1-4 atoimach 
węgla lub R3 i R4 raizein* iz atomem węgla do iktórego 
są pinzyłąeizone, twanzą girupę spdiroialkilową o 3-6 
atoimach węgla; R5 oznacza atom 'wiodoru, grupę alki-
lową o 1-3 atomach węgla lub acylową o 1-8 ato-
mach węgla, n oznacza i lub 2 oraz grupa Iaktamowa 
zinajduje isię w pozycji trans względem grupy OR5, po-
lega na tyim, że poddaje się cylklizacjd, izwią;zek o wzo-
rze 3, w .którym jeden iz podisitawników Ri' i R2', ozna-
cza atom wodoru lub grupę albo atom dający się wy-
mienić na aitom wodoru, a drugi oznacza podstawnik 
zdefiniowany powyżej dla .drugiego z podstawników 
Ri i R2 lub grupę albo atom dający się na powyższy 
ptodstawnáik wymienić; R3, R4 i n mają znaczenie po-
dane uprzednio, L3 oamacza grupę odchodzącą a pod-
stawoiwa grupa amiinowa zaĵ muje pozycję trans wzglę-
deim grupy OR5; przy czym w przypadku gdy jeden 
z podstawników Ri' i R2' jest grupą lub atomem .da-
jącym się wymienić na atom ;wodoru, wówczas tę giru-
pę lub atom wymienia się na atom wodoru, zaś w 
przypadku gdy drugi z podstawników Ri' R2' jest 
grupą lub atomem dającym się wymienić na grupę 
uprzednio zdefiniowaną dla drugiego iz podstawników 
Ri i R2 wówczas 'dolkoinuije się tej wymiany. 

Związki o wzonze 1 wykazują działanie oibniżające 
ciśnienie ferwi. (12 zastrzeżeń) 

C07D P.248249 T 15.06.1984 

Politec/hinika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zdzi-
sław Szule, Anna D. Ingloit, Jacek Młochowsfci). 

Sposób wytwarzania nowego estru etylowego 
10-kanboksynietylo-l,2,3,4-tetrahydroakrydonu 

Sposób wytwarzania nowego estru etylowego 10-kar-
boiksyimetylo-l,2,3,4-tetraihydiroialkirydonu o wzorze 1, 
polega na tym, że 1,2,3,4-teitrahydnoaikrydon ogrzewa 
się dio wrizieniia z aikoihotowym roatiwoirem wodór oit len-
ku potasowego i inastępnie odparowuje tnozpusziczainik 
otrganicziny a suchą pozoistałoiść ogrzewa się z chloro-
octem etylu w bezwodnym rozpuszczalniku organicz-
nym, inertnym w stosiulku do subistratów. 

Związek wytwonztoy sposobem według v/yinalaiziku 
zniajduje zastostawanie w syntezie organicznej jako 
subistirat do wytwarzania sotlii siodowej l0-ikarboksymie-
tylo-l,2,3,4-<tetinaihydnoalkirydoou, 'która wykazuje ak-
tywność ibiOtagicziną jaiko efektywny stymulator :ko-
móxkowego priocesu imdiulkcji interfeinoinu. 

(1 zastrzeżenae) 

C07D P.248250 T 15.06.1984 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zdzisław 
Sziulc, Anna D. Inglolt, Jace/k Młochowslki). 

Sposób wytwarzania nowego 10-karboksymetylo-
-1,2,3,4-tetrahydroakrydonu 

Sposób wytiwanziania nowego lO-ikairboksymetylo-l^, 
3,4-tetirahyidroakryidOnu o wizionae 1, w którym R ozna-
cza aito'm soidu Juto atom wodoru plo'lega na tym, że 
najpierw 1,2,3,4-teitrahyďroalkrydon ogrzewa się do 

Pierwszeństwo: 25.09.1981 - W. Brytania (mir 8129064) 
04.03.1982 - W. Brytania (nr 8206400) 
08.04.1982 - W. Brytania (nr 8210490) 

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

Sposób wytwarzania nowych benzopiranów 

Sposób wytwarzania nowych benzopiranów o wzorze 
1, w iktóryim jeden z podisitawnilków Ri i R2 oznacza 
atom wodoru, a drugi grupę alikilokairibonylooksyliową, 

aikiiohydroiksymstylOiwą, nitrową, cyjamową, atom chlor
ku, grupę trójfluorometylową, aikilosulfiinylową, alkilo-
sulfonylową, alkoksysulfinylową, alkoksysulfonylową, 
alkilokarbonyloamlnową, alkoiksykarbonyloaiminową al-
boaminosulfinyiową, amimosulfomylową lub aminoikarbo-
nylową, w których reszta aminoiwa jest ewentualnie pod
stawiona lub grupę alkilosuliinyloaminową, alkilosulfo-
nyloaminową, alkolksysulfinyloamiinową lub alikoksysul-
foinyloaimimo-wą, albo grupę etylenową terminalnie pod
stawioną albo grupę o wzorze -C(alkil)NOH lub grupę 
© wzloirize -C(alkil)-NNH2, przy czyim grupy alkilowe 



20 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 9 (297) 1985 

winzenila z alkoholowym rozitworem wodorotlenku po-
tasowego, po czym odparowuje iroizipusizczalnik orga-
niczny, a suchą pozositałość ogrzewa z chlorooctamem 
etylu w bezwodnym roizpulsizcizainálku organicznym, 
inertnym w stosunku do subisitratów. Otrzymay ester 
stylowy lO-ikarbo'ksymeítylo-l^^^-tetraihydiroafcrydoinu 
o wzorze h y dr olizuje się następnie wolnym wodorem 
wodorotlenku sodloiwego, przy cizym reakcję prowadzi 
się we wrzącym alkoholu. Otnzymainą w 'taki sposób 
sól o wzorze ogólnym 1, w -którym R oizinaoza atom 
soldu, przeprowadza Się, istojsując !ktwais nieorganiczny, 
w kwas o iwzorze ogólnym 1, w którym R ozinacza 
atom wodoru. 

Sól sodowa 10-kait)0)ksymetylo-l,2,3,4-tetrahydro-
askrydfonu o wzorize 1, -w którym R oiznaciza atom sodu, 
wykazuje aktywność biologicaną jako efektowny (Sty-
mulator komórkowego' procesu indukcji interferonu. 

(1 zastrzeżenie) 

C07D P.248251 T 15.06.1984 

Poili/techindlka Wrocławska, Wrocław, Poilska (Zdizi-
słiaw Szuic, Anna D. Inglott, Jacelk Młochowslki). 

Sposób wytwarzania nowego estru etylowego 
2,7-dibromo-10-karboksymetylo-akrydomx 

Sposób wytwarzania nowesgo es:tru etylowego 2,7-di-
briCumo-l0-kaïiboiksyanetylo-aikrydonu o wizoinze 1, po-
lega ina tyim, że 2,7-difoiriarrKoaikrydoin ogrizewa się do 
iwnzeniia z alkoiholowyim iroiztworem wodorotleinku po-
taisu, ;po czym otdpiaroiwuje roizpuszcizailnik a otrizymamą 
(Sól poitaisową 2,7-idiibrotmoakrydoiniu poddaje reakcji z 
chlorotoictaineim etylu Ogtnzewająe reagenty do wnzeinia 
w bezwodnym cnazpuiszicizalniku organácianym, iinertinym 
w stoBuiniku ido substraitów. 

Zwiiątzek wytiWarzoy isiP'Osobem według wynalaziku 
znajduje zas'tíoisowanie w sysitemie organicznej jalkosiuib-
strat do otrzymywania soli sodowej 2,7-dibiro/mo-10-
Hkarboiksyimetylo-iakrydonu, która wykazuje ak tyw-
ność bioloigicaną jako ef'öktywny stymulator komórko-
wego procesu indukcji interferonu. (1 zastrzeżenie) 

C07D P. 248252 T 15.06.1984 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zdzi-
sław Sz-ulc, Anna D. Ing lot, Jacek Młochowski). 

Sposób wytwarzania nowego 
2,7-dibromo-lO-karboksynietylo-akrydonu 

Sposób wytwarzania nowego 2,7-dibroimo-10-kanbo-
ksymetylo-akrydonu o wzorze ogólnym 1. w którym 
R oznacza atom wodoru lub atom sodu polega na 
tym, że najpierw 2,7-dibromoa:krydOin ogrzewa się do 
wrzenia z alkoholowym roztworem wodorotlenku po-
tasowego, po czym odparowuje rozpuszczalnik a o-
trzymaną sól potasową 2,7-dioromo-akrydanu, podda-
je reakcji z chlorooctanem etylu, ogrzewając reagen-
ty do wrzenia w bezwodnym rozpuszczalniku ograni-
cznym, iner tnym w stosunku do sub strato w. Tak o-
trzymany ester etylowy 2,7Hdiobromo-10-ikarboksyme-
tylo-aikrydonu o wzorze 2 hydralizuje się wodnym 
roztworem wodorotlenku sodu, przy czym reakcję pro-
wadzi się we wrzącym alkoholu, a otrzymaną sól so-
dową 2,7-dibroimo-lO-kariboksymetyla-akrydonu zada-
je się następnie kwasem nieorganicznym, najkorzy-
stniej .kwasem solnym. 

Związek o wzorze i w postaci soli sodowej wyka-
zuje aktywność biologiczną jako efektywny stymula-
tor komórkowego procesu indukcji interferonu. 

(1 zastrzeżenie) 

C07H P.242953 08.07.1983 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Barbara Ste-
fańska, Leonard Falkowski, Edward Borowski). 

Sposób otrzymywania 
nowych N-podstawionych pochodnych 

antybiotyków antracyklinowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania 
antybiotyków o niskiej toksyczności. 

Sposób otrzymywania nowych N-podstawionych po-
chodnych antybiotyków antracyklinowych o wzorze 
ogólnym, w którym R oznacza atom wodoru lub gru-
pę wodorotlenową polega na tym, że na antybiotyk 
w postaci zasady, w roztworze dwumetyloacetamidu 
działa się nadmiarem molowym acetetalu metylowego 
N, N-dwumetyloformamidu, całość miesza się w tem-
peraturze pokojowej i w atmosferze azotu, a po za-
kończeniu reakcji produkt wytrąca się z mieszaniny 
poreakcyjnej eterem etylowym i heksanem i propor-
cji 1:1. 

Otrzymane antybiotyki mają działanie przeciwno-
wotworowe. (1 zastrzeżenie^ 
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C07H P.250350 14.11.1983 

Pierwszeństwo: 15.11.1982 - St. Zjedin. Am. (nr 441979) 

Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Amery-
ki. 

Sposób wytwarzania 
4"-epi-9-deskeo-9a-metylo-9a-
-aza-Sa-homoerytromycyny A 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu wytwarzania tytułowego zwiąizku wykazującego 
działanie bakteriobójcze wobec organizmów opornych 
na erytromycynę A, a dodatkowo wobec Hemophilus 
influenzáé, charakteryzującego' sie przy tym wysokim 
poziomem wchłaniania i wyjątkowo długim półokre-
sem życia. Sposób wytwarzania 4"-epi-9-deiskeito-9a-
-metylo-9a-aza-9a-homoerytroimcyny A, ewentualnie 
w postaci jej farmakologicznie dopuszczalnych soli, 
(polega na tyim, że 4"-dezoksy-4-"keto-9-deise!kito-9a-
-metylo-9a-aza-9a-homoerytromycynę A poddaje się 
uwodorodnieniu wodorem, stosując metal szlachetny 
lub nikiel Raneya jako katalizator, w rozpuszczalniku 
obojętnym w warunkach reakcji, w temperaturze 
20-100°C. (1 zastrzeżenie) 

C07J P. 244079 07.10.1983 

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa, 
Polska (Maria Skibińska, Teresa Uszyćka-Horawa. 
Maria Malinowska, Romana Jaworska, Edward Sto-
chlak). 

Sposób wytwarzania 
17a, 21-dipropoksy-9 a-chloro-lG/r-metylo-ll 

^-hydroksy-1, 4-pregnadien-3, 20-dionu 

Wynalazek rozwiązuje zaga^dnienie kilkakrotnego 
skrócenia czasu trwania procesu technologicznego i 
prowadzemia procesu otrzymywania tytułowych 
związków bez niepożądanych reakcji ubocznych. 

Według wynalazku substrátem w procesie wytwa-
rzania 17, 21-dipropioniainu beclometazoinu jest 16 ß-
-metylo-17a, 21-dihydroksy-l, 4, 9 (ll)-pregnatrien-3, 
20-dion. Związek ten przeprowadza się w 17a, 21-or-
topropionian 9 (ll^-dehydropochiodnej, który poddaje 
się hypochlorowaniu i otrzymany 17a, 21-ortopropdo-
nian beclometazonu hydrolizuje się do 17-moniopropio-
nionu beclometazonu, z którego przez propionowanie 
na C21 otrzymuje się dipropionian beclometazionu, 
lub otrzymany w pierwszym etapie 17a, 21-ortopro-
pioinian 9 (ll)-dehydropochodnej poddaje się najpierw 
hydrolizie, a następnie hypochlorowaniu i propono-
waniu na C21. 

Wytwarzany związek jest jednym z silniejszych le-
ków przeciwzapalnych i przeciwalergicznych. 

(8 zastrzeżeń) 

C07J P. 244685 21.11.1983 

Pierwszeństwo: 22.11.1982 - RFN (nr P 3243482.0) 

Schering Aktiengesellschaft. Bergkamen, Republika 
Federalna Niemiec i Berlin Zachodni. 

Sposób wytwarzania 
nowych 6a-metylokortykoidów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu wytwarzania nowych związków chemicznych 
wykazujących działanie formakologiiczne, zwłaszcza do 
leczenia wyprysków kontaktowych, egzem, oparzeń i 
innych schorzeń isikóry. 

Sposób wytwarzania nowych 6a-metylokartykoidów 
o ogólnym wzorze 1, w którym oznacza wiąza-
nie pojedyncze luib podwójne, R oznacza grupę acylo-
ksylową o najwyżej 8 atomach węgla, X oznacza gru-
pę acyloksylową o co najwyżej 8 atomach węgla, po-
lega na tym, że ea-metylokortykoid o lOgólnym wzorze 
2, w którym i R mają wyżej podane znacze-
nie, estryfikuje się w położeniu 21. (1 zastrzeżenie) 

C07J P.248306 T 20.06.1984 

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa, 
Polska (Czesława Danuta Księżny, Teresa Uszycka-
-Horawa, Jadwiga Smolińska, Romana Jaworska). 

Sposób wytwarzania 21-octanu 
6a-metylo-17ot, 21-dihydroksy-4-pregnen-3, 20-dionu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
spoisoibu wytwarzania tytułowego związku z wydajno-
ścią o 30-35°/« wyższą w stosiunkiu do wydajno;ści 
uzyskiwanej znanym sposobem. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
6/?-metylo-3/?, 5a, 17a-trilhydroksy-piregnan-20-o.n prze-
prowadza się w 21-îbromo-6/?-imetylo-3/?, 5a, 17a-tri-
hydroksy-pregnan-20-o.n, który poddaje się reakcji 
wymiany bromu na grupę acetoksylową i następnie 
21-octan 6/?-imetylo-3/?, 5a, 17a, 21-tetrahydroksypre-
gnan-20-toniU, wyodrębniony lub w mieszaninie pore-
akcyjnej, utlenia się do 21-octanu 6^-metylo-5a, 17a, 
21-trihydroksy-pregnan-3, 20-dionu. Ten ostatni zwią-
zek albo poddaje się najpierw rehydratacji .do 21-oc-
taniu 6^-metylo-17a, 21-dihydroks_y-4-pregnen-3, 20-dio-
nu, który następnie poddaje się izomeryzacji, albo 
przeprowadza się dehydratację z izomeryzacją. 

21-oetan 6a-metylo-17a, 21-dihydroksy-4^pregnen-3, 
20-dionu stanowi produkt (pośredni w syntezie 6a-me-
tyloprednizolonu-substancji o aktywności biologicz-
nej. (1 zastrzeżenie) 
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C08J 
H01B 
H01L 

P. 244170 14.10.1983 

Andrzej Mościcki, Łódź, Polska (Andrzej Mościcki). 

Sposób wytwarzania podkładek 
pod elementy elektroniczne 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiającego otrzymanie elastycznych 
podkładek o znacznie większej wytrzymałości mecha-
nicznej niż podkładki z miki, dobrze przewodzących 
ciepło będąc równocześnie izolatorem elektrycznym. 

Sposób wytwarzania podkładek pod elementy elek-
troniczne, szczególnie tranzystory, polega na tym, że 
do żywicy silikonowej dodaje się sproszkowany tlenek 
glinu odmiany a w ilości 200-5000/" wagowych w sto-
sunku 'do żywicy oraz utwardzacz żywicy z dodat-
kiem .katalizatora iw ilości 2-40/» wagowych w sto-
sunku do żywicy, po czym po dokładnym zmieszaniu 
składników, .mieszaniną tą .napełnia się odkrytą for-
mę i pozostawia do czasu usieciowania żywicy. 

(1 zastrzeżenie) 

C08K 
C08L 
C07C 

P.248481 29.06.1984 

Pierwszeństwo: 30.06.1983 - W. Brytania (nr 17799/83) 

FBC Limited, Cambridge, Wielka Brytania. 

Aktywowana kompozycja środka porotwórczego 
oraz sposób wytwarzania substancji czynnej tego 

środka 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

kompozycji nadającej ,się do aktywowania chemicz-
nych środków poro twórczych lub przyspieszania bądź 
aktywowania wulkanizacji kauczuku. 

Aktywowana kompozycja środka porotwóczego cha-
rakteryzuje się tym, że zawiera środek porotwórozy 
ulegający rozkładowi pod wpływem temperatury oraz 
odpowiednią ilość jednego lub więcej produktów reak-
cji mocznika z tlenkiem, węglanem lufo wodorotlen-
kiem cynku, .kadmu, wapnia lub ołowiu, przy czym 
wspomniany produkt reakcji może być ewentualnie 
w .postaci solwatu. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 2 - 5 
części mollowych mocznika poddaje -się reakcji z 
1 częścią molową tlenku, węglanu lub wodorotlenku 
cynku, 'kadmu, wapnia lub ołowiu w temperaturze 
120-il:80°IC, ewentualnie w obecności rozpuszczalnika. 

{9 zastrzeżeń) 

C08L P. 244241 21.10.1983 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Henryk Staniak, Jerzy Ryűhlewski, Małgorzata Ma-
jews'ka, Jerzy Rotnioki). 

Kompozycje epoksydowo-smołowe 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwięk-
szenie elastyczności początkowej i zmniejszenie spad-
ku elastyczności kompozycji iw czasie z zachowaniem 
ich dobrej oidporności chemicznej i doibrej odporności 
na ścieranie i zarysowanie. 

Kompozycja qpo,ksydowo-.smoiowa z żywic epoksy-
dowych, utwardzaczy aminowych i smół węglowych, 
ewentualnie z dodatkiem napełniaczy, rozcieńczalni-
ków i przyspieszaczy, charakteryzuje -się tym, że za-
wiera .na 100 części wagowych ciekłej małocząstecz-
kowej żywicy qpoksydowej od 50-80 części wago-
wych utwardzacza, mającego aromatyczne grupy ami-
nowe pierwszo- dnugo- i trzeciorzędowe, grupy hydro-
ksylowe związane z łańcuchem alifatycznym oraz 
od 10-200 części wagowych smoly węglowej. 

(1 zastrzeżenie) 

C08L 
C08J 

P. 248245 T 14.06.1984 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Halina Szaliń-
ska, Mirosław Pietrzak). 

Sposób modyfikacji żywicy poliestrowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania ży-
wicy poliestrowej o zmniejszonym skurczu objętoś-
ciowym i podwyższonej odporności termicznej. 

Sposób modyfikacji żywicy poliestrowej, z ewen-
tualnym dodatkiem mączki kwarcowej w .stosunku 
wagowym 1:1, polegający na radiacyjnym utwardze-
niu, charakteryzuje się tym, że nienasyconą żywicę 
poddaje się modyfikacji akrylanami metali, takich jak 
akrylan sodu, akrylan potasu, akrylan wapnia, akry-
lan magnezu, akrylan baru, akrylan żelaza, akrylan 
«miedzi, akrylan kobaltu oraz akrylan manganu w ilo-
ści 0,05-3,0% wagowych, a następnie otrzymaną kom-
pozycję poddaje się utwardzaniu za pomocą pro-
mieniowania y60 C°, dawką 2,0-7,0.104 Gy. 

(1 zastrzeżenie) 

C09B P.244164 13.10.1983 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jan Kraska, 
Zygmunt Boruszczak). 

Sposób wytwarzania pigmentów 
monoazowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu, w którym reakcje sprzęgania i mody-
fikacji prowadzone są w tym samym środowisku. 

Sposób wywtarzania pigmentów monoazowych o 
wzorze ogólnym 1, w którym X oznacza atom tlenu 
lub grupę iminową, Y oznacza atom wodoru, chloru, 
bromu, grupę metylową, metoksylową lub nitrową, 
Ri oznacza atom wodoru, chloru, bromu, fluoru, grupę 
metylową, metoksylową, etoksylową lub nitrową, Rî, 
który zajmuje we wzorze 1 położenie oznaczone nu-
merem 3, 4 lub 5 oraz R3 oznaczają atom wodoru, 
chloru, bromu, fluoru, grupę metylową, metoksylową, 
etoksylową, trójfluorometylową, nitrową, karboalkok-
sylową określoną wzorem -COOR4, sulfonamidową 
określoną wzorem -SO2NReR5 oraz grupę karboami-
dową określoną wzorem -CONReRs, przy czym R4 
oznacza grupę metylową, etylową, n-propylową lub 
n-butylową, R5 i Re oznaczają atom wodoru, grupę 
metylową, etylową n-propylową, n-butylową, fenylową, 
fenylową podstawioną w położeniu orto-, meta- lub para 
aitoimeim chloru, tanomu, .grupą metylową, meitoksylową 
lub etoksylową, na drodze sprzęgania zdwuazowanych 
amin aromatycznych z amidami kwasu 3-hydrokcy-
naftoesiowego-2, a inaistępinie imodyfiikacjli produktu 
sprzęgania charakteryzuje się tym, że reakcji sprzę-
gania poddaje się zdwuazowane aminy aromatyczne 
pochodne aniliny zawierające w pierścieniu aroma-
tycznym, jeden, dwa lub trzy podstawniki oraz amidy 
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o wzorze ogólnym 5, w którym X i Y mają wyżej 
podane znaczenie, przy czym reakcje sprzęgania pro-
wadzi się w środowisku rozpuszczalników organicz-
nych takich, jak glikol etylenowy, glikol dwuetyleno-
wy, eter jednometylowy, jednoetylowy lub jedno-
n-butylowy glikolu etylenowego lub dwuetylenowego 
bądź w wodnych roztworach tych rozpuszczalników, 
w obecności wodorotlenku sodowego, potasowego, 
trójetylobenzyloamoniowego, pirydyny lub trójetano-
loamkiy użytych w ilościach wynikających ze stechio-
metrii reakcji, w temperaturze 0 - 50°C, a produkt 
sprzęgania poddaje się modyfikacji na drodze ogrze-
wania mieszaniny poreakcyjnej w temperaturze 100 -
170°C, a następnie wyodrębnia z rozcieńczonej wodą 
mieszaniny reakcyjnej przez odsączenie. 

(1 zastrzeżenie) 

C09K 
C04B 

P.244131 11.10.1983 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Tadeusz Rembielak, Michał 
Stopyra, Andrzej Hromek, Marian Pólus, Tadeusz 
Gandor). 

Środek do wypełniania szczelin i pustych 
przestrzeni w górotworze 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego środka, który umożliwia dokładne wypełnienie 
i uszczelnienie pustek w górotworze. 

Środek zawiera wagowo: cement hutniczy lub por-
tlandzki w ilości 70 - 94%, gips w ilości 6 - 30%, 
środek spulchniający w postaci proszku aluminiowego 
w ilości 0,1 - 0,5% w stosunku do cementu i gipsu 
oraz wodny roztwór soli NaCL o stężeniu 10 - 20% 
wagowych w ilości 0,8 - 1,1 objętościowo w stosun-
ku do składników stałych. (1 zastrzeżenie) 

C09K 
C23G 

P.244244 21.10.1983 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Ewa Radomska, Benigna Szeptycka, Hanna Krysz-
czyńska, Antonina Kozłowska, Sylwia Włodarczyk). 

Inhibitor trawienia powierzchni stalowych 
w kwasie solnym i sposób wytwarzania 

inhibitora trawienia powierzchni stalowych 
w kwasie solnym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania in-
hibitora, który zmniejsza skutecznie szybkość trawie-
nia podłoża stalowego i równocześnie odznacza się 
zdolnością hamowania procesu nawodonrowama sitali 
podczas trawienia. 

Inhibitor trawienia w kwasie solnym powierzchni 
stalowych pokrytych zgorzeliną, rdzą lub kamieniem 
kotłowym zawiera jako związek inhibitujący alkinol 
o wzorze ogólnym R-C=C-Ri-0H, w którym R ozna-
cza H lub CH2-OH lub CH2-O-CH2-OH lub CH2-O-
-CH2-CH/CI/-OH natomiast Ri oznacza CH2 lub 
CH2-O-CH2 lub CH2-O-CH2-CH-CI i/lub jako związek 
inhibitujący zawiera aldehyd alifatyczny wraz z solą 
amoniową o wzorze ogólnym N+/R/4Ć1", w którym 
R oznacza H lub CnH2a-i, a n jest liczbą naturalną 
od 1 do 4, przy czym alkinolu zawiera od 1 do 30 mi-
limoli na 1 litr roztworu trawiącego, soli amoniowej 
zawiera od 5 do 30 milimoli na 1 litr roztworu 
a aldehydu alifatycznego zawiera od 5 do 30 milimo-
li na 1 litr roztworu a ponadto zawiera imid kwasu 
o-sulfobenzoesowego lub jogo sól sodową w ilości od 
0,1 do 30 mil i moli na 1 lita1 roztworu trawiącego. 

Sposób wytwarzania inhibitora polega na tym, że 
odważoną ilość soli amoniowej wprowadza się do od-
mierzonej ilości około 50% roztworu wodnego soli 
sodowej imidu kwasu o-sulfobenzoesowego i dodaje 
się odmierzoną ilość aldehydu alifatycznego lub jego 

roztworu wodnego oraz odmierzoną ilość alkinolu 
i po uzupełnieniu wodą do 11 wygrzewa się roztwór 
w temp. 70°C przez kilka godzin, uzupełniając uby-
tek wody po zakończeniu wygrzewania. 

(2 zastrzeżenia) 

C09K 
C23G 

P.244245 21.10.1983 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa. Polska 
(Ewa Radomska, Sylwia Włodarczyk, Hanna Krysz-
czyńska, Benigna Szeptycka, Antonina Kozłowska). 

Inhibitor trawienia powierzchni stalowych 
w roztworach kwasu siarkowego i sposób 

wytwarzania inhibitora trawienia powierzchni 
stalowych w roztworach kwasu siarkowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
inhibitora trawienia w kwasie siarkowym nie ulega-
jącego rozkruszaniu ani rozpylaniu i przy tym nada-
jącego się do szybkiego rozcieńczenia w roztworze 
trawiącym. 

Inhibitor trawienia powierzchni stalowych w roz-
tworach kwasu siarkowego stanowi wodny roztwór 
zawierający związek alkinylowy o wzorze ogólnym 
R-C^C-Ri-OH, w którym R oznacza H lub CH2OH 
lub CH2-O-CH2-OH lub CH2-O-CH2-CH-OH/CI/ 
natomiast Ri oznacza CH2 lub CH2-O-CH2 lub CH2-
-O-CH2-CH-CI i/lub zawiera związek o wzorze ogól-
nym R-C^C-Ri-SOsMe, w którym R oznacza H 
lub CH2-SO3Me lub CH2-O-CH2SO3Me lub CH2-O-
-CH2-CH/OH/-SO3Me natomiast Ri oznacza CH2 
lub CH2-O-CH2 lub CH2-O-CH2-CH-OH, a Me w 
obydwu tych wzorach ogólnych oznacza jon metalu 
alkalicznego lub żelazna i/lub czwartorzędową sól 
pirydyny o wzorze ogólnym C5H5N+-R~, w którym 
R~ oznacza CnH2n-SO3~ i n jest liczbą naturalną 
od 1 do 4 i/lub sól czwartorzędowa pirydyny o wzo-
rze ogólnym (CsHsN-R-NCsHs)^ 2X~, w którym 
R oznacza rodnik alkilenowy, a X~ oz/nacza .anion 
chlorowcowy, przy czym związku alkinylowego za-
wiera od 1 do 30 milimoli na 1 litr roztworu trawią-
cego a czwartorzędowej soli pirydyny od 5 do 30 mi-
limoli na 1 litr roztworu trawiącego. 

Sposób wytwarzania inhibitora trawienia po-
wieirzchind sitaloiwych w roztworach ikwasu isiiairlkor.vego 
charakteryzuje się, tym, że określoną ilość związku 
alkinylowego ewentualnie wraz z określoną ilością 
około 50% wodnego roztworu czwartorzędowej soli pi-
rydyny, ewentualnie wprowadza się do około 50% 
wodnego roztworu związku sulfonowego, dodaje się 
nieco wody, miesza się, po czym uzupełnia się wodą 
do objętości 1 litra i wygrzewa się w tempeira'turize 
70°C przez kilka godzin a po wygrzewaniu uzupełnia 
się ubytek wody. (2 zastrzeżenia) 

C09K 
C23G 

P.244246 21.10.1983 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej. Warszawa, Polska 
(Benigna Szeptycka, Hanna Kryszczyńska, Sylwia 
Włodarczyk, Antonina Kozłowska, Ewa Radomska). 

Inhibitor trawienia powierzchni stalowych 
w kwasie solnym i sposób wytwarzania inhibitora 

powierzchni stalowych w kwasie solnym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
-nowego inhibitora zmniejszającego skutecznie szyb-
koiść trawienia podłoża stalowego i będącego stężo-
nym roztworem nadającym się do szybkiego rozcień-
czenia w roztworze trawiącym. 

Inhibitor trawienia w ikwasie solnym powierzchni 
stalowych zawiera jako związek inhibitujący alkinol 
o wzorze ogólnym R - - C = C - R i - O H , w którym R 
oznacza H lub C H 2 - O H lub C H 2 - O ^ C H 2 - O H lub 
CH 2 -O-CH2-CH(C1) -OH natomiast Ri oznacza CH2 
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lub CHz-O-CH2 lub C H 2 - O ^ C H Î - C H - C l i/lub ja-
ko związek inhibitujący zawiera aldehyd alifatyczny 
łącznie wraz, z solą amoniową o wzorze ogólnym 
N+(R).iCl-. w którym R oznacza H luib CnH2n-i a n 
jest liczbą naturalną od 1 do 4, przy czym alkinolu 
zawiera od 1 do 20 milimoli na 1 litr roztworu _ tra-
wiącego, soli amoniowej zawiera od 5 ido 30 milimoli 
na 1 litr roztworu trawiącego a aldehydu alifatycz-
nego zawiera od 5 do 30 milimoli na 1 litr roztworu 
trawiącego. 

Sposób wytwarzania inhibitora trawienia polega na 
tym, że sól amoniową wprowadza się do aldehydu ali-
fatycznego lub jego roztworu wodnego i następnie do 
otrzymanej mieszaniny dodaje się alkinol lub wodny 
roztwór alkinolu, uzupełnia się wodą do objętości 1 
litra i wygrzewa w temperaturze 70°C przez kilka go-
dzin a po zakończeniu wygrzewania uzupełnia się u-
bytek wody. (2 zastrzeżenia) 

C10G P. 248358 22.06.1984 

C09K 
C23G 

P. 244247 21.10.1983 

Instytut Mechanika Precyzyjnej. Warszawa, Polska 
(Sylwia Włodarczyk, Ewa Radomska, Betnigna Szeptyc-
ka, Hanna Kryszczyńska, Antonina Kozłowska). 

Inhibitor trawienia powierzchni stalowych 
w roztworach kwasu siarkowego 

i sposób wytwarzania inhibitora trawienia 
powierzchni stalowych 

w roztworach kwasu siarkowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
składu i sposobu wytwarzania inhibitora zmniejsza-
jącego (Skutecznie szybkoiść trawienia ipodłoża stalo-
wego i jednocześnie hamującego proces nawodorowa-
nia stali podczas trawienia. 

Inhibitor trawienia powierzchni stalowych w roz-
tworach kwasu siarkowego stanowi roztwór wodny 
zawierający związek alkinylowy o wzorze R - C = C -
- R i - O H . w którym R oznacza H lub CH2OH lub 
OH*-O-CH2-OH lub CH2-O-CH2 -CH-^OH(Cl) 
natomiast Ri oznacza CH2 lub C H 2 - O - 4 ^ lub C H a -
-O-1CH2-CH-Cl lub związek o wzorze ogólnym 
R-C=C-ili-^SO3Me, w którym R oznacza H lub 
CH2-SO3Me lub CH2-O-CH2-SO3Me lub C H 2 - O -
-CH2-CH(OH)-SO3Me natomiast Ri oznacza CH2 
lub CH 2 -O-^H 2 lub CH2-O-CH2-CH-OH, a Me 
oznacza jon metalu alkalicznego lub żelaza, albo czwar-
torzędową sól pirydyny o wzorze ogólnym CsHsN*-
-R~ , w którym R~ oznacza CnH2n-SÛ3~ i n jest 
liczibą naturalną od 1 do 4 lub o wzorze ogólnym 
(C5H9N-^R^NC5H5)++2X-1 w którym R oznacza rod-
nik aikilenowy, a X oianacza anion chlo-
rowcowy albo zawierający mieszaninę dwóch 
składników z wyżej wymienionych grup związ-
ków a ponadto zawierający imid kwasu 
o-sulfoibenzoesoweg© lub jego sól sodową, przy czym 
sól sodowa imidu kwasu o-sulfo benzoesowego może 
być dodawana wraz z solą sodową sulfondanu naftale-
nowego o wzorze ogólnym C10H5R3, w którym R ozna-
cza SOsNa albo jeden lub dwa podstawniki R mogą nie 
występować, przy czym związek alkinylowy zawarty 
jest w ilościach od 1 do 30 milimoli na 1 litr roztwo-
ru trawiącego, sól czwartorzędowa pirydyny w ilo-
ściach od 5 do 30 milimoli na 1 litr roztworu trawią-
cego, imid kwasu o-sulfobenzoesowego lub jego sól 
sodowa w iloiści od 0,1 do> 40 milimoli na 1 litr roz-
tworu trawiącego i sulfondan naftalenowy w ilości 
old 0,1 do 5 rndiliimoli na 1 litr rozitworiu trawiącego. 

Sposób wytwarzania inhibitora trawienia polega na 
tym, że do 50% wodnego roztworu soli sodowej imidu 
kwasu o-sulfobenzoesoiwego wprowadza się związek 
alkinylowy albo wodny roztwór związku alkinylowego 
oraz czwartorzędową sól pirydyny i/luib sól sodową 
sulfomianu naftalenowego i po uzupełnieniu wodą do 
objętości jednego litra wygrzewa się roztwór przez 
kilka godzin w temperaturze 70°C, a po wygrzewaniu 
uzupełnia się ubytek wody do objętości jednego litra. 

(2 zastrzeżenia) 

Pierwszeństwo: 24.06.1983 - RFN (nr P 3322730.6) 

Ruhrkohle AG, Essen, RFN (Josef Langhoff, Eckard 
Wolowski, Frank Mirtsch). 

Sposób uwodorniania węgla 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest 
zmniejszenie udziału trudno wrzących olejów w pa-
rach surowych węglowodorów. 

Sposób uwodorniania węgla przez uwodarnianie w 
fazie błotnej i następne uwodornianie w fazie gazo-
wej, polega na tym, że oleje węglowe z uwodornienia 
w fazie błotnej rozdziela się przez częściowe skrople-
nie w separatorze pośrednim, pod ciśnieniem procesu, 
na wrzącą część ciekłą i łaltwiąj wrzące pary, pio czym 
pary prowadzi się przez reaktory pracujące w fazie 
gazowej i przekształca w (częściowo) rafinowane pro-
dukty o niższym zakresie temperatur wrzenia, a część 
ciekłą, zawierającą w większości frakcje wysokowrzą-
ce odbiera się przed reaktorem pracującym w fazie 
gazowej i jako część rozpuszczalnika kieruje się do 
zarabiania węgla. (8 zastrzeżeń) 

C10H P.249329 24.08.1984 

Pierwszeństwo: 26. 08.1983 - RFiN (nr P 3330750.4) 

Chemische Werke Hüls AG, -Mauri, Republika Fede-
ralna Niemiec. 

Sposób wytwarzania acetylenu 
i gazu syntezowego lub redukcyjnego z węgla 

w procesie łukowym 

Sposób wytwarzania acetylenu i gazu syntezowego 
lub redukcyjnego z węgla metodą łukową lub plaz-
mową, polega na tym, że sproszkowany węgiel .pod-
daje się pirolizie w pierwszym reaktorze łukowym 
przy gęstości energii od 1 do 5 kWh/Nm3, czasie prze-
bywania w nim od 0,5 do 10 m/sekund i w temperatu-
rze co najmniej 1500°C w taki sposób, by ilość otrzy-
manych z ft/ęgla gazowych związków nie przekracza-
ła l^-krotn^j ilość tak zwanych lotnych składników 
węgla, następnie pozostały po istzyibMm schłodzeniu 
koks doprowadza się do drugiego reaktora łukowego. 
w którym w procesie łukowym lub plazmowym za po-
mocą czynnika zgazowującego, przez ogrzewanie i 
priy czasie przebywania w reaktorze od 1-15 sekund 
w temperaturze co najmniej 800°C ulega reakcji prze-
miany ma gaz syntezowy luib redukcyjny, zaś stru-
mień gazu ze strefy pirolizy poddaje się oczyszcza-
niu i z niego iprzez działanie selektywnym rozpusz-
czalnikiem otrzymuje się acetylen, a igaz ze strefy 
zgazowania ewentualnie oziębia się i oczyszcza. 

(8 zastrzeżeń) 

C10M P.244205 17.10.1983 

Instytut Technologii Nafty, Kraków, Polska (Fran-
ciszek Steimmec, Anna Zaijezierska, Tomasz Szczurek, 
Zdzisław Jagodziński). 

Olej do obróbki metali skrawaniem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
oleju zapewniającego podwyższenie gładkości obra-
bianej (powierzchni oraz zmniejszenie zużycia ostrza 
narzędzia skrawającego. 

Olej według wynalazku zawiera: 2-15 części wago-
wych siarkowanych niskocząsteczkowych oiligotmerów 
propylenu, 0,5-9 części wagowych chlorowanych wę-
glowodorów iiiparafinowych, 2--30 części wagowych 
olejów tłuszczowych o liczbie zmydlenia 160-230 mg 
KOH/g á liczbie jodowej iponiżej 110 gJ2/100 g, 
0,5-4 części wagowych alkiloarylos,ulfonianów metali 
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ziem alkalicznych d/lub aimoniowych, korzystnie z re-
zerwą alkaliczną powyżej] 10 mg KOH/g, do 0,6 czę-
ści wagowych alikilowanych fenoli, do 0,4 części wa-
gowych ailkiloinaftalenów, -do 0,01 części wagowych 
olejów poliimetylosiloksanowych o lekkości poniżej 
600 mm2/s w temperaturze 20°C oraz do 94 części 
wagowych oleju naftowego o lepkości poniżej 90 mm2/s 
w temperaturze 50°C. (1 zastrzeżenie) 

CI0M P.244206 17.10.1983 

Instytut Technologii Nafty, Kraków, Polska (Fran-
ciszek .Steinmec, Anna Zajezier.ska, Tomasz Szczurek). 

Sposób wytwarzania siarkowego dodatku smarnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania siar-
kowego dodatku smarnego nadającego się do popra-
wy własności przeciwzatarciowyeh i przeciwzużycio-
wych olejów -smarowych i 'smarów plastycznych. 

iSposób według wynalazku polega -na ogrzewaniu 
związków organicznych z wiązaniami nienasyconymi 
z siarką w obecności 0,05-8,00/° wagowych alkiiloary-
losiulfanianów metalami ziem alkalicznych z rezerwą 
alkaliczną powyżej 10 mg KOH/g oraz średniej ma-
sie cząsteczkowej grupy siulfonianoweij 400-750, w 
temperaturze powyżej 220°C. <1 zastrzeżenie) 

CI0M P.244207 17.10.1983 

Instytut Technologii Nafty, Kraków, Polska (Fran-
ciszek Steinmec, Anna Zajezierska, Tomasz Szczurek, 
Zdzisław Jagodziński). 

Olej do procesu obróbki skrawaniem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
oleju nadającego się szczególnie do obróbki stali 
austenitycznych. 

Olej według wynalazku zawiera: 1-10 części wa-
gowych .siarkowanej terpentyny, zawierającej 25-48°/» 
wagowych siarki związaneij, 0,5-9 części wagowych 
chlorowanych węglowodorów n-parafinowych, 2-30 
części wagowych olejów tłuszczowych o liczibie zray-
dlenii-a 160-230 mg KOH/g i liczbie jodowej poniżej 
110 g J2/IOO g, 0,5-4 części wagowych alkiloarylosiul-
fonianów metali ziem alkalicznych i/iulb aimoniowych, 
do 0,6 części wagowych alkiilowanyc-h fenoli, do 0,4 
części wagowych alkilonaftalenów, do 0,01 części wa-
gowych olejów poumetylosiloksanowych oraz do 94 
części wagowych oleju naftowego o lepkości poniżej 
90 mm2/s w temperaturze 50°C. (1 zastrzeżenie) 

C10M P.244208 17.10.1983 

Instytut Technologii Nafty, Kraków. Polska (Fran-
cáiszök iSteimmec, Arma Zajezieirís'ka, Tomasz Szczurek). 

Sposób wytwarzania dodatku siarkowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania do-
datku siarkowego do olejów smarowych i smarów 
plastycznych podwyższającego ich własności przeciw7-
zatarciowe i przeciwzużyciowe. 

Sposób według wynalazku polega na ogrzewaniu 
związków oirgainliezinych .z iwiązaTiliaimi nienaisyconyimi 
z siarką w temperaturze poniżej 220°C, w obecności 
0,02-0,8% wagowych alkiloarylosulfonianów wytwa-
rzanych w reakcji kwasu alkiloarylosulfonowego o 
średniej masie cząsteczkowej 400-750 z aminą N H 2 -
-CH2-CH 2 (NH-CH 2 )n -NH 2 , gdzie n wynosi 0 do 3, 
przy stosunku gramorównoważinikowym kwasu sulfo-
nowego do aminy wynosi od 1:1,1 do 1:3. 

(1 zastrzeżenie) 

CI0M P.244209 17.10.1983 

Instytut Technologii Nafty, Kraików, Polska (Fran-
ciszek Steinmec, Anna Zajezierska, Tomasz Szczurek). 

Sposób wytwarzania 
siarkowego dodatku smarnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania siar-
kowego dodatku smarnego nadającego się do popra-
wy własności przeclwzatareiowych i przeciwzużycio-
wych olejów smarowych i smarów plastycznych. 

Sposób według wynalazku polega na ogrzewaniu 
związków organicznych z wiązaniami nienasyconymi 
typu węglowodorów, estrów i ich mieszanin z siarką 
w obecności 0,02-6,0% wagowych aminoamidu alkeno-
bursztynowegio o masie cząsteczkowej 900-1800, za-
wierającego do 3 grup aminowych, w temperaturze 
poniżej 220°C. (1 zastrzeżenie) 

C10M 
B29C 

P.248372 T 22.06.1984 

Krajowy Związek Spółdzielni Chemicznych „Che-
mix" - Ośrodek Technologii Chemii Gospodarczej, 
Bydgoszcz, Polska (Eldward Kokoiszyruski, Edward 
Dziemianiko, Anna Olewinska, Marian Wysocki). 

Rozpuszczalnikowy środek antyadhezyjny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania nie-
palnego środka antyadhezyjnego, nadającego sie do 
zastosowania w wielokrotnych cyklach formowania 
bez każdorazowego natrysku form. 

Rozpuszczalnikowy środek antyadhezyjny dla two-
rzyw, zwłaszcza poliuretanowych, zawierający w 100 
częściach wagowych: 90-99,49 części rozpuszczalników, 
zwłaszcza niepalnych ehlorowcowęglowodorów, takich 
jak dwuchlorometan (chlorek metylenu), charaktery-
zuje się tym, że zawiera ponadto: 0,6-9,99 części 0-
lejów węglowodorowych, zwłaszcza oleju parafinowe-
go, wazelinowego lub oleju polietylenowego powstają-
cego jako produkt uboczny przy polimeryzacji etylenu, 
a stanowiącego niskokrzepnące frakcje olejowe nisko-
cząslteczfeowego polietylenu i 0,01-4 części rozpusz-
czalnych w olejach mydeł kwasów tłuszczowych za-
wierających 10-25 atomów węgla w łańcuchu wę,glo-
woidoirowyim, zwłalszoza mydeł gliinlowych ikwaisu steary-
nowego i palmitynowego, przy czym proporcje wago-
we mydła do oleju zawierają się w granicach od 1:99 
do 40:60. (1 zastrzeżenie) 

C U D P. 244234 14.10.1983 

Akademia Rolnicza, Kraków, Polska (Piotr Tomasik, 
Małgorzata Bączkowicz). 

Sposób wytwarzania środka myjącego 
i środek myjący wytworzony tym sposobem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania tanie-
go oraz nietoksycznego dla środowiska naturalnego 
środka myjącego. 

SpOiSÓb wytwarzania' środka myjącego na bazie soku 
ziemniaczanego polega na oddzieleniu białka, po czym 
sok zagęszcza isię lub nie i odbarwia, a następnie pod-
daje się nawanianiu esencjami zapachowymi i doda-
je środki konserwujące. 

Środek według wynalazku zawiera zagęszczany lub 
nie, pozbawiony białka i odbarwiony isok ziemniacza-
ny w ilości od 98 do 99,8% objętościowych, od 0,1 do 
1,8% objętościowych środka zapachowego i od 0,1 do 
0,2% objętościowych środka konserwującego. 

(2 zastrzeżenia) 

C13K P.248156 T 11.06.1984 

Akademia Ekonomiczna im. O,skara Langego, Wroc-
ław, Polska (Józef Soliński). 
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Sposób oczyszczania serwatki 
przed krystalizacją laktozy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiającego zwiększenie wydajności pro-
cesu krystalizacji laktozy. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że ser-
watkę naturalną, serwatkę zagęszczoną lub melas po-
laktozowy poddaje się wstępnemu odbiałczeniu w tem-
peraturze 323-368 K i przy pH 2,0-4,0, a wytrącony 
osad białka oddziela się, po czym roztwór zadaje się. 
garbnikami w ilości od 0,2 do 2% objętościowych i z 
kolei zanieczyszczenia w postaci osadu usuwa się, rua 
przykład za pomocą filtracji, wirowania, a czysty roz-
twór laktozy zagęszcza się i krystalizuje, przy czym 
jako garbnik używa się wyciąg z dębu, quebracho, mi-
mozę, valex, garbniki syntetyczne typu fenolowego, 
które wprowadza się do gorącego, zakwaszonego roz-
tworu serwatki o temperaturze od 323 do 363 K. 

(4 zastrzeżenia) 

C23C P. 244160 12.10.1983 

Fabryka Maszyn Rolniczych „Agromet-Inofama", 
Inowrocław, Polska (Jan Paprzycki). 

Wanna cynkownicza 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 

wanny cynkowniczej o dużej wydajności termicznej 
przy stosunkowo małym zużyciu energii elektrycznej. 

Wanna cynkownicza ima, umieszczone wzdłuż boków, 
komory grzewcze (19) zawierające płytę grzewczą (1) 
i płytę prądową (2), oddzielone od siebie przegrodami 
(6), a na poziomie komór grzewczych (19) zanurzone 
są elektrody ochronne (3) połączone z płytą ekwipo-
tencjalną umieszczaną na zewnątrz obudowy wanny 
(8). (3 zastrzeżenia) 

C23F P. 244259 20.10.1983 

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte, Gdynia, Polska (Zygmunt Mlszewski). 

Układ ochrony metalowych podwodnych elementów 
kadłuba okrętowego z tworzyw sztucznych 

przed elektrokorozją 

Układ ochrony metalowych podwodnych elementów 
kadłuba Oikrętowego wykonanego z tworzyw sztucz-

nych, składający się z metalowych podwodnych ele-
mentów kadłuba i obwodów uziemiających, charakte-
ryzuje ,się tym, że każdy element metalowy (1) pod-
wodnej części kadłuba ma oddzielny -układ uziemia-
jący (2) zakończony anodą uziemiającą (4) wykonaną 
z. materiału małorozpuszczalnego w wodzie morskiej 
pod wpływem spływającego z niego prądu elektrycz-
nego. (4 zastrzeżenia) 

C25D P. 244271 21.10.1983 

Zakłady Urządzeń Technicznych „Zgoda", Święto-
chłowice, Polska (Jarosław Zalitacz, Grzegorz Niko-
łajuk, Roman Pięta. Bazyli Maroszczuk). 

Sposób odgazowania elektrolitu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób odgazowania 
elektrolitu w procesach nakładania powłok metodą 
galwaniczną na powierzchniach wąskich szczelin i ma-
łych otworów części maszyn i urządzeń. 

Sposób odgazowania polega na tym, że ruch wzdłuż 
powierzchni podlegającej obróbce galwanicznej wyko-
nuje przedmiot względnie elektroda (10) zabudowana 
w wąskich .szczelinach (7) przedmiotu (6) lub też 
przedmiot i elektroda równocześnie, przy czym pręd-
kość ruchu lub suma prędkości ruchów jest większa 
od 1,2 m/s. . (2 zastrzeżenia) 



Nr 9 (297) 1985 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 27 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D01G P.244177 17.10.1983 

Lubuska Fabryka Zgrzeblarek Bawełnianych „Pol-
matex-Faliubaz", Zielona Góra, Polska (Ryszard Łu-
kianowski, Antoni Głowienka). 

Mieszarka wielokomorowa 

Celem wynalazku jest zwiększenie stopnia wymie-
szania surowców włókienniczych. 

Mieszarka według wynalazku zbudowana jest z sze-
regu komór (1) Dołączonych w pary. Częścią ścianki 
(4) między komorami (1) stanowiącymi parę jest ru-
choma przegroda (5). Pod każdą parą komór (1) usy-
tuowane są odbierające wałki (2) i rozluźniający wa-
łek (3). Surowiec z mieszarki odprowadzany jest dwo-
ma taśmowymi transporterami (11 i 12) do wylotowe-
go otworu (13). (1 zastrzeżenie) 

D01H P. 244114 10.10.1983 

Instytut Włókiennictwa, Łódź, Polska (Henryk Ku-
bie a. Wacław Anikuidoiwicz, Mieczysław Hertz, Jan Ma-
dej, Regina Minoberg, Henryk Urbanowski). 

Aparat rozciągowy przędzarki 

Przedmiotem wynalazku jest aparat rozciągowy 
przędzarki zwłaszcza do przędzenia przędzy zgrzebnej. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania du-
żych rozciągów niedoprzędu. 

Aparat rozciągowy przędzarki składający się z wał-
ków zasilających i wałków wydających jest wyposa-
żony na drodze przebiegu w nim nidoprzędu, między 
walkami zasilającymi (1, 2) i wałkami wydającymi 
(3, 4, 5) w pierwszej kolejności od wałków zasilają-
cych (1, 2) w nibyskrętową spiralę (6) i współpracu-
jący z nią jeżakowy wałek (7) o oddzielnym napędzie 
i prędkości wiejksizej od prędkoiści zasilają-
cych wałków (1, 2) a mniejszej od prędkości wydają-
cych wałków (3, 4, 5), przy czym jeżakowy wałek (7) 
jest tak usytuowany, że jego kąt opasania a wynoisi 
od 0-180°. (1 zastrzeżenie) 

D02G P.244105 10.10.1983 

Chodakowskie Zakłady Włókien Chemicznych „Che-
mitex", Sochaczew, Polska (Włodzimierz Gałecki, Sta-
nisław Krzywosz, Stanisław Gałecki, Jan Słubik, Woj-
ciech Iglewski, Józef Wiśniewski, Włodzimierz Pta-
Sizyński). 

Sposób otrzymywania przędzy teksturowej 
o cyklicznie zmiennej kolorystyce 

oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu 

Sposób otrzymywania przędzy teksturowanej o cy-
klicznie zmiennej kolorystyce polega na tym że rdzeń 
podawany ze stałą prędkością przeplatany jest przez 
kolorowe przędze zasilające z różną prędkością, przy 
czym intensywność podawania przędz jest cykliczna. 

Urządzenie do otrzymywania przędzy teksturowanej 
o cyklicznie zmiennej kolorystyce składa się z gale-
ty rdzenia (1), z galet kolorowych przędz zasilających 
(2) osadzonych miniośrodowo na wspólnej osi (3) w 
przeciwnych kierunkach. (4 zastrzeżenia) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E01B P.244168 14.10.1983 

Akademia Rolniczo-Techniczna. Olsztyn, Polska 
(Władysław Dąbrowski, Andrzej Wanic). 

Przykładnica kolejowa 

Wynalazek doltyczy przyttóładimicy kolejqwej, kitóra 
przy pomocy ściennego znaku geodezyjnego zastabili-

zowanego na szlakach kolejowych w słupach tarkcji 
elektrycznej lub zabetonowanego w dowolnym miej-
scu ławy torowiska służy do pomiaru odchylenia pod-
łużnego, poprzecznego i wysokościowego osi toru lub 
samej szyny toru. 

Przykładnica według wynalazku ma trzy tuleje: pod-
łużną (1), poprzeczną i wysokościową (3), umocowane 
ze isobą we wzajemnie prostopadłych kierunkach, we-
wnątrz których wispółioisiowo po'ituisaaja isię elementy 
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przesuwne (4), (6), przy czym tuleja podłużna (1) za-
kończona jest głowicą mocującą tuleję poprzeczną, 
natomiast element przesuwny (4) tulei podłużnej (1) 
zakończony jest głowicą (12) mocującą tuleję wysoko-
ściową (3). (4 zastrzeżenia) 

E03F 
E02D 

P.248194 T 12.06.1984 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadec-
kich, Bydgoszcz, Polska (Jan Klugiewicz). 

Sposób lokalizacji i uszczelniania 
miejsc infiltracji wody gruntowej 

do kanałów kanalizacyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
spolsoibu .umożliwiającego dokładną lokalizację i 
uszczelnienie miejsc infiltracji, a jednocześnie taniego 
i możliwego do powszechnego stosowania. 

Istota wynalazku polega na tym, że do kanału wpro-
dza się zbiornik (3) silnie przylegający krawędziami 
do wewnętrznej ścianki kanału i mający boczne ścian-
ki sprężyste zaś w dnie wąż (4) z którego odpływa 
woda gruntowa, wówczas, gdy zbiornik (3) znajduje 
się naprzeciw otworu (2) w ściance kanału (1) i wte-
dy przez wąż (4) wtłacza się substancje uszczelnia-
jące dO' zbiornika (3), który następnie ściska się w 
kierunku ścianek kanału, tak aby substancje te zo-
stały z niego wyciśnięte do otworu (2) i pozostały tam 
do czasu ich stwardnienia. Ponadto wykonuje się w 
sąsiednim gruncie studzienki (5) prize z k)tóre wprowa-
dza isię indykatory, ;a ich pojawienie isię fw odpływie 
z węża (4) dowodzi o właściwej lokalizacji zbiornika 
<3) naprzeciw otworu (2) w kanale (1) oraz drogi prze-
pływu oid studzienki (5) zatem w te studzienkę wpro-
wadza się substancje uszczelniające a po ich [poja-
wieniu się w odpływie z węża (4) zamyka się je i 

ściska zbiornik (3) w kierunku ścianki (1) tak że sub-
stancje te wyciska się do otworu (2) i pozostają tam 
do czasu ich stwardnienia. Przedmiot wynalazku mo-
że znaleźć zastosowanie w budownictwie. 

(2 zastrzeżenia) 

E04B P.242138 23.05.1983 

Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych .,In-
westprojekt", Łódź, Polska (Ludwik Andrzej ewski). 

Sposób rozdzielnego montażu ściany osłonowej, 
wielowarstwowej oraz ściana montowana 

tym sposobem 

Sposób polega na tym, że gotowy element żelbeto-
wy stanowiący zewnętrzną warstwę fakturową (8) u-
przednio wykonaną w Zakładach Prefabrykatów łączy 
się z płytami stropowymi budynku, uszczelnia się 
miejsca styków warstw fakturowych, a następnie mon-
tuje się kolejno od wnętrza budynku warstwę izola-
cyjną (10), paroszczelną (11) oraz na odpowiedniej 
konstrukcji warstwę wykończeniową wewnętrzną (16). 

Ściana oisłoindwa charaikteryziuje (się tym,, że pomię-
dzy warstwą fakturową (8) a warstwą izolacyjną (10) 
ma warstwę wentylacyjną (9) w postaci szczeliny u-
twoirzonej za pomocą żeberek dystansowych, natomiast 
między warstwą (10) a warstwą wykończeniową (16) 
ma warstwę paroszczelną (11), mocowaną do warstwy 
(16). 

Sposób według wynalazku eliminuje zawilgocenie 
i komprymację materiału izolacyjnego w procesie pro-
dukcji ściany, w czasie składowania i transportu. Po-
nadto ściana według wynalazku posiada znacznie 
mniejszy ciężar. (7 zastrzeżeń) 

E04B P. 244204 17.10.1983 

Centralny Ośrodek Studiów Projektowania i Reali-
zacji ,,Inwestprojekf', Katowice, Polska (Ryszard Hy-
la, Roman Brodowy, Zygmunt Rebes, Tadeusz Na-
wrót). 

Połączenie pasmowej ściany osłonowej, 
zwłaszcza z betonu komórkowego 

z konstrukcją budynku 

Przedmiotem wynalazku jest połączenie ściany osło-
nowej zwłaszcza z betonu komórkowego z konstruk-
cją budynku, znajdujące szczególnie zastosowanie w 
budynkach realizowanych w technologii wielkopłyto-
wej. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania po-
łączenia umożliwiającego ograniczenie powierzchni 
złączy poziomych i eliminującego osłabienie izolacyj-
ne przegrody w płaszczyznach kontaktowych z kon-
strukcją budynku. 

Połączenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że elementem konstrukcyjnym łączącym elemen-
ty pasmowe ściany osłonowej ze ścianą nośną budyn-
ku jest uformowany przez przewęzłowe filarki mię-
dzyokienne (2) i Izolację termiczną (3) monolityczny 
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wspornik żelbetowy (1). Tworzy on jedną całość ze 
złączem pionowym usytuowanym na zakończeniu ścia
ny poprzecznej. Główne zbrojenie wspornika stanowią 
pręty stalowe (8), które spinają ze sobą obejmy sta
lowe (5) elementów pasmowych z pętlami stalowymi 
(7) wystającymi z prefabrykatu ściany wewnętrznej. 

Obejmy stalowe (5) elementów pasmowych mają w 
przybliżeniu kształt litery „C" i z obu swych końców 
zamocowane są do końcówek uchwytu montażowego 
tych elementów. Obejmując element w strefie przy-
podporowej w jego płaszczyźnie czołowej, obejmy bie
gną we wrębie dowolnego kształtu. (2 zastrzeżenia) 

E04B P. 248287 T 18.06.1984 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Gen. A. Zawadzkie-
go, Opole, Polska (Tomasz Dziadek, Aleksander Świ-
toński, Ewelina Świtońska, Konrad Jędrzejowski). 

Sposób łączenia warstwy izolacji termicznej 
z konstrukcją nośną ściany 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu, który poprawiłby współpracę ocieplenia z 
podłożem oraz umożliwiałby zwiększenie trwałości 
i bezpieczeństwa użytkowania budynku. 

W sposobie według wynalazku w warstwie izolacji 
termicznej wykonane są wgłębienia, wypełnione ma-
teriałem z którego wykonana jest konstrukcja nośna 
ściany (1). W warstwie nośnej ściany (1) wykonuje 
się miejscowe elementy 'kotwiące (4) zagłębione w 
warstwie ocieplającej. (1 zastrzeżenie) 

E04C 
B63B 
B32B 

P.244129 11.10.1983 

Fabryka Mebli Okrętowych „Famos", Stargard 
Gdański, Polska (Jerzy Steńczyk, Andrzej Kiecol, An-
drzej Sobierajski, Zbigniew Jezierski. Andrzej Ma-
karski, Ryszard Kaczko, Krystyna Nylk). 

Piyta izolacyjna do budowy ścian działowych 
i szalunkowych 

Płyta izolacyjna do budowy ścian działowych i sza-
lunkowych rozwiązuje zagadnienie poprawy izolacji 
termicznej i akustycznej płyt. Płyta wg wynalazku 
ma co najmniej jedną warstwę (3) izolującą termicz-
nie i akustycznie z materiału włóknistego 'korzystnie 
z tkaniny szklanej usytuowaną pomiędzy okładziną 
(1) lub okładzinami (1) a rdzeniem. (1 zastrzeżenie) 

E04G 
E04C 

P.244212 19.10.1983 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska 
(Marian Kawulok). 

Sposób profilaktycznego usztywniania budynków 
na terenach górniczych i narożny element poziomy 

do profilaktycznego usztywniania budynków 
na terenach górniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia 
konstrukcji obiektu przez zwiększenie jej sztywności 
i odporności ma wpływy ruchów pionowych za pomo-
cą zewnętrznych, kratowych usztywnień stalowych, 
założonych na obwodzie nadziemnej części budynku. 

Sposób profilaktycznego usztywnienia budynków na 
terenach górniczych według wynalazku polega na tym, 
że stosuje się stalowe obwodowe kratownice o pasach 
równoległych (2, 3 i 4), elementach narożnych (13) 
i krzyżulcach (14) w kształcie litery „X", przy czym 
pas (2) kratownicy (1) zakłada się w poziomie posadz-
ki parteru lub w poziomie stropu nad piwnicami, pa-
sy (3) zakłada się w poziomach pozostałych stropów, 
pas (4) w poziomie stropu najwyżej położonego, zaś 
pasy (2, 3 i 4) kratownic połączone -są iza pomocą na-
krętek rzymskich (5) umiejscowionych poza narożami 
ścian w zamknięte obwody obejmujące od zewnątrz 
mury budynku, a poziome elementy przekrojów pa-
sów (2, 3 i 4) kratownic od strony budynku są wpusz-
czone w spoiny muru. 

Narożny element poziomy według wynalazku wy-
konany jest z kształtowników wygiętych w narożach 
budynku do kąta odpowiadającego kątowi utworzo-
nemu przez ściany zewnętrzne schodzące się w tym 
narożu, z wyciętymi (6) lub wstawionymi (7) pozio-
mymi częściami, korzystnie półkami lub -stopkami, 
przekroju porKrzeczneg© tych kształtowników w miej-
scu ich wygięcia. (2 zastrzeżenia) 
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E21B P. 244174 15.10.1983 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo-Poszu-
kiwania Nafty i Gazu Jasło, Jasło, Polska (Witold 
Błażej owski, Jan Węgrzy na wic z). 

Rozszerzacz otworów wiertniczych 

Przedmiotem wynalazku jest roizszerzacz otworów 
wiertniczych, którego konstrukcja pozwala na szybką 
i wielokrotną wymianę elementów wiercących w wa-
runkach wiertni. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma wymien-
ną płytę dolną (4) przylegającą dociskowo do płyty 
górnej (2) zabezpieczoną przed obrotem wypustami 
(5) a przed przemieszczeniem się w dół mufą gwin-
towaną (11) za pośrednictwem pierścienia dociskowego 
(10). Do wymiennej płyty dolnej (4) zamocowane są 
dodatkowo za pomocą wypustów kątowych (6) seg-
menty wiercące, iktóre stanowią łapy (8) i elementy 
wiercące (9). 

Konstrukcja pozwala na szybką i wielokrotną wy-
mianę elementów wiercących w warunkach wiertni. 

(1 zastrzeżenie) 

E21C P. 244203 17.10.1983 

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwi-
ce, Polska (Zygmunt Jaro min, Jan Parafiniewicz, An-
drzej Kędziora, Helmut Blochel). 

Nóż do urabiania skał 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie urabiania skał 
o raźnej twardości i zwięzłości bez nadmiernego roz-
drabniania urobku i nadmiernego zapylenia przodka. 

Część tnąca (2) noża składa się z dwóch elementów 
tworzących jedną całość, a mianowicie z rozcinające-
go ostrza (1) i klina (3), przy czym oś ostrza (1) jest 
odchylona względem osi (8) trzonka (5) w stronę po-
wierzchni przyłożenia. (7 zastrzeżeń) 

E21C P.244269 21.10.1983 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Jan Rynik). 

Maszyna do urabiania i ładowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
maszyny o zwartej budowie oraz zmniejszonej długo-
ści i ciężarze w stosunku do maszyn dotychczas sto-
sowanych. 

Maszyna ta wyposażona jest w sanie przestawne. 
względem jednej z płóz, oraz organy urabiające, prze-
sławne, przybierające położenie pracy przed osią pio-
nową płozy w obu kierunkach posuwu maszyny. 

Maszyna wyposażona jest w bęben urabiający (1) 
napędzany przez głowicę (2) przytwierdzoną do kad-
łuba maszyny (3). Kadłub maszyny (3) ma płozę (4) 
wyposażoną przykładowo w dwie rolki (5) toczące się 
po płaskowniku (6) klina ładującego (7) przymocowa-
nego do. rynny (8) przenośnika zgrzebłowego. Sanie 
przestawne (9) wyposażone są w dwie płozy (10) z u-
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mocowaniem przegubowym, obejmujące prowadnicę 
murową (12) przytwierdzoną do zastawek przenośnika 
(13). Sanie przestawne (9) połączone są z kadłubem 
(3) maszyny poprzez suwak (14) i prowadnicą (15). 
Suwałk (14) ma kszitałt paryzimaityeany i jest prowadzony 
w prowadnicy (15) razem ze wpustem (16). Sanie prze-
sławne (9) są zblokowane z kadłubem (3) maszyny za 
pomocą urządzenia blokującego. (9 zastrzeżeń) 

E21D P.248187 T 12.06.1984 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 119453 

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Korciag", Gliwice, 
Polska (Hubert Szopka, Erwin Górecki). 

Hydrauliczny stojak obudowy górniczej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcja hydraulicznego .stojaka, który przy na-
głym wzroście ciśnienia w cylindrze na skutek tąpań 
natychmiast bez utraty odporności sprowadzałby 
to ciśnienie do wielkości poniżej dopuszczalnego obcią-
żenia. 

Hydrauliczny stojak obudowy górniczej przeznaczo-
ny jest do pracy w wyrobiskach ścianowych zagro-
żonych tąpaniami i wstrząsami i jest zaopatrzony w 
przelewowy zawór (4) i gazowy akumulator (5) usy-
tuowany posobnie względem stojaka. Do otwarcia za-
woru (4) w rozwiązaniu zastosowano' siłę wymuszają-
cą wielokrotnie wyższą od siły koniecznej do otwar-
cia tego zaworu i działającą w momencie wyczerpa-
nia się energochłonności gazowego akumulatora (5). 
W otworze w tłoku (17) gazowego akumulatora (5) 
tlkwi trzepień (19) stykając się z trzonkiem (15) 
grzybka (8) a oporowy element (23) na dnie akumula-
tora (5) jest wyposażony w odbojnik (24) usytuowany 
w osi trzpienia (19). (5 zastrzeżeń) 

E21F P. 249033 31.07.1984 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Gór-
nicze „Rudna", Polkowice, Polska (Wiktor Błądek, 
Henryk Cieszkowski, Jerzy Jarmużek, Stanisław Ko-
pa, Alfred Kosiorowski, Stanisław Krajewski, Walde-
mar Sidorowicz, Stanisław Siewierski). 

Sposób lokowania skały płonnej 
przy komorowo-filarowym systemie 

eksploatacji złoża rudnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie lokowania skały 
płonnej w wyrobiskach eksploatacyjnych za pomocą 
tych samych maszyn, urządzeń i technologii, które 
służą do prowadzenia eksploatacji złoża. 

Zgodnie z wynalazkiem sposób lokowania skały 
płonnej (6) w wyrobiskach eksploatacyjnych polega na 
rozcięciu eksploatacyjnego pola (1) wyrobiskiem (2) na 
bloki (3), w których po podzieleniu na mniejsze czę-
ści, pozostawia się pnie (4). Uzyskuje się w ten spo-
sób przestrzenie (5, 7) do lokowania skały płonnej (6). 

Po wypełnieniu przestrzeni (5, 7) skałą płonną (6) 
na pewnym oibszarze eksploatacyjnego pola (1) i wy-
braniu wcześniej części pozostawionych pni (4), roz-
strzeliwujje się pnie (4) nie wybrane, jednocześnie z 
wywołaniem zawału stropu w tym obszarze. 

Powtarzając opisane czynności uzyskuje się możli-
wość ciągłego lokowania skały płonnej w polu eks-
ploatacyjnym (1). (2 zastrzeżenia) 

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

F01C P.244189 17.10.1983 

Zakłady Urządzeń Okrętowych „Hydroster", Gdańsk, 
Polska (Bohdan Sieniawski, Henryk Miazga). 

Układ połączeń komór roboczych maszyny wyporowej 

Przedmiotem wynalazku jest układ połączeń komór 
roboczych maszyny wyporowej, mający zastosowanie 
do pomp i silników hydraulicznych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu pomniejszającego przeciek z komór o dużym 
ciśnieniu do komór o małym ciśnieniu. 

Układ połączeń komór roboczych maszyny wyporo-
wej, o co najmniej dziesięciu komorach roboczych, 
utworzonych między planetą (4), obwodnicą (5) i sa-
telitami (6), charakteryzuje się tym, że komory (17) 
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o średnim ciśnieniu znajdujące się po obu stronach 
trzech garbów (7) oddzielonych od siebie o 2/3 n ra-
dianów, są złączone z otworami (8) zasilającymi ko-
mory (17) o średnim ciśnieniu w położeniu II roz-
dzielacza (2). (1 zastrzeżenie) 

F02M P. 248214 T 13.06.1984 
B05B 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 246941 

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska (Józef 
Drozd owaki. 

Rozpylacz 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji rozpylacza umożliwiającej uzyskanie osz-
czędności wysoikiojakościowych stali. 

Rozpylacz wykonamy jest jaiko element dzielony 
i składa się z korpusu (1) oraz końcówki rozpylacza 
(2). Końcówka rozpylacza (2) jest pasowana z korpu-
sem (1) na powierzchni stożkowej (10) i zamocowana 
za pomocą nakrętki (11). Zewnętrzna powierzchnia 
końcówki rozpylacza (2) zaopatrzona jest w cienką 
warstwę (9) wykonaną z dwutlenku cyrkoru. 

(2 zastrzeżenia) 

F02P P.244254 20.10.1983 

Marian Spychała, Bydgoszcz, Polska (Marian Spy-
chała). 

Tyrystorowy układ zapłonowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wydłużenia cza-
s>u trwania iskry w zapłonie tyrystorowym. 

Tyrystorowy układ zapłonowy charakteryzuje się 
tym, że w szereg z uzwojeniem pierwotnym cewki 
zapłonowej (L) włączony jest tyrystor (Tl) a równole-
gle do uzwojenia" pierwotnego cewki zapłonowej (L) 
lub równolegle do tyrystora (Tl) podłączony jest kon-
densator (C) w szereg z tyrystorem (T2) zboczniko-
wanym diodą (D). (1 zastrzeżenie) 

F02P P.247714 T 17.05.1984 

Aleksander Obtułowicz, Jerzy Kowal, Warszawa, 
Polska (Aleksander Obtułowicz, Jerzy Kowal). 

Rozdzielacz zapłonu ze ślizgowym przerywaczem 
prądu o charakterystyce niezależnej od 

stopnia zużycia 

Przedmiotem wynalazku jest rozdzielacz zapłonu do 
silników spalinowych z zapłonem iskrowym, wyposa-
żony w przerywacz ślizgowy. 

Zasadniczymi elementami tego rozdzielacza są: ko-
mutator (1), 'odizolowana szczotka przerywacza (2) po-
łączona z cewką zapłonową i szczotka masowa (5). 

Komutator (1) jest osadzony na wałku rozdzielacza 
(zamiast tradycyjnej krzywki) i ijest obracany przez 
wałek rozrządu za pomocą kół zębatych. Komutator 
ma na zewnętrznaj walcowej powierzchni metalową 
koronkę (4), a pod nią materiał izolacyjny. Korona na 
długości (b) jest pełnym pierścieniem, a na długości 
(a) ma segmenty w ilości odpowiadającej liczbie cylin-
drów silnika. 

Metalowe szczotki (2 i 5) są połączone z metalo-
wymi dźwigniami (3 i 6) wyposażonymi w sprężyny 
zapewniające docisk szczotek do .komutatora. Szczotki 
są osłonięte otoczkami (7 i 8) z materiału o mniej-
szej odporności na ścieranie niż 'Szczotki. Otoczki te 
zapewniają idolbre (prowadzenie (szczotek po ikomutato-
rze, oraz utrzymują gładkość i czystość komutatora. 

(4 zastrzeżenia) 

F03G P. 244165 13,10.1983 

Akademia Rolnicza, Kraików, Polska (Jakub Fic). 

Kolektor słoneczny 

Przedmiotem wynalazku jest kolektor słoneczny 
pływający maijący zastosowanie do ogrzewania pły-
nów, wody używanej do zabiegów higienicznych, 
ogrzewania pomieszczeń, ogrzewania wody w stawach 
zarybionych itp. 

Kolektor słoneczny ma płytę pochłaniającą (2), po-
krytą warstwą selektywną, do której przymocowane 
są od -dolnej strony pływaki (1) i prostopadle do pły-
ty pochłaniającej (2) radiátory (3). (1 zastrzeżenie) 
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F04D P.243941 29.09.1983 

PAN Instytut Maszyn Przepływowych, Gdańsk, 
Polska (Kazimierz Steller, Andrzej Łojek). 

Sposób regulacji pomp wirowych 
oraz urządzenie prerotacyjno-upustowe 

do regulacji, zwłaszcza pomp szybkobieżnych 

Wynalazek uzupełnia dotychczas stosowane metody 
regulacji prerotacyjnej, stosowaaie.i w szybkobieżnych 
pompach wirowych o bezłopatkową regulację prero-
tacyjno-upustową. 

Sposób polega na tym, że regulację parametrów 
hydraulicznych pompy dokonuje się za pomocą od-
poiwiedinio üia'kierowainego stiuiimienia objętości cie-
czy z upustu, który powoduje zmianę natężenia prze-
pływu i zmianę krętu cieczy przed wlotem na wirnik. 

Urządzenie prerotacyjno-upustowe do regulacji pa-
rametrów hydraulicznych pompy wirowej zawiera 
s(pLrailę zasilającą (1) (wbudowaną w przeiwód ssaiwny 
(2) przed wirnikiem (3) i połączoną przewodem upu-
stowym z przewodem tłocznym. i(3 zastrzeżenia) 

F15B P.248037 T 04.06.1984 

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądo-
wej „Navicentrum", Wrocław, Polska (Marek Fili-
pecki. Krzesimir Raganowicz). 

Hydrauliczny zasilacz o stałej mocy na wyjściu 

Hydrauliczny zasilacz o stałej mocy na wyjściu 
zawiera jednostrumieniową pompę (1), kolektory (4, 
10), i n regulatorów przepływu (5) włączonych na 
wyjściach kolektora (4) i połączonych z n-1 zawo-
rami (9) automatycznego rozładowania, włączonymi 
na wejściu kolektora (10) oraz akumulator (11) ener-
gii, znajdujący się pomiędzy zaworami (9) a hydra-
ulicznym zbiornikiem (6). (1 zastrzeżenie) 

F16C P.244053 06.10.1983 

Zakłady Urządzeń Technicznych „Zgoda"', Święto-
chłowice, Polska (Marian Witold Malicki, Jarosław 
Zalitacz, Gazimierz Gurgul, Janusz Przestek, Gerard 
Chwalek, Eugeniusz Szweda). 

Łożysko ślizgowe wielowarstwowe 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji ło-
żyska ślizgowego o właściwościach zabezpieczających 
przed zatarciem w ciężkich warunkach pracy. 

Zgodnie z wynalazkiem na jedne i ze współpracu-
jących powierzchni ślizgowych łożyska, np. warstwie 
(6) z twardego materiału antyfrykcyjnego wykonane 
są rowki (2) o dowolnym kształcie przekroju, usytuo-
wane pod kątem 30 do 90° od kierunku ruchu obra-
cającego się elementu łożyska i wypełnione mate-
riałem antyfrykcyjnym (3) określonej sprężystości. 
Pomiędzy rowkami (2) z wypełnieniem (3) znajdują 
.się pasma nośne (4). 

Łożyska przeznaczone są do przenoszenia dużych 
obciążeń, w szczególności do łożyskowania wałów 
korbowych siłników spalinowych wysokoprężnych. 

(4 zastrzeżenia) 

F16D P.248006 T 31.05.i-

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Stanisław Ja-
kubaszek). 

Sprzęgło samonastawne 

Wynalazek rozwtiajzuje zagadnienie opracoiwiaináa 'koni-
strukcji sprzęgła samonastawnego o mniejszym współ-
czynniku tarcia. 

Sprzęgło składa się z dwóch członów (2 i 3), pomię-
dzy którymi znajduje się łącznik (1) w postaci tarczy 
z wybraniami na obwodzie, wewnątrz których znaj-
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dują się łożyska (7) osadzone na sworzniach (6 i 10) 
łączących odpowiednio łącznik (1) z członami (2 i 3). 
Ponadto na powierzchniach czołowych członów (2 i 3), 
od strony łącznika (1), znajdują się wybrania, wew-
nątrz których znajdują się kulki (5) osadzone w ko-
szykach (4). (2 zastrzeżenia) 

F16K P.244190 17.10.1983 

Zakłady Urządzeń Okrętowych „Hydroster", Gdańsk, 
Polska (Bohdan Sieniawski). 

Zawór zwrotny, zwłaszcza do połączeń 
płytowych elementów napędów hydraulicznych 

Celem wynalazku jest zmniejszenie gabarytów 
i uproszczenie konstrukcji zaworu. 

Zawór zwrotny charakteryzuje sie tym, że kulka 
(3) zaworu usytuowana jest na przelotowym otworze 
(1) w obudowie (5) cylindrycznej, dociskającej pier-
ścień (4) uszczelniający do gniazda (2). 

(1 zastrzeżenie) 

F16L 
E03B 

P.248298 T 18.06.1984 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadec-
kioh, Bydgoszcz, Polska (Jan Klugiewicz, Piotr Dzie-
weczyńsiki). 

Urządzenie do lokalizacji i uszczelniania miejsc 
infiltracji wody gruntowej w podziemnych kanałach 

Celem wynalazku jest opracowane prostej w obsłu-
dze i taniej konstrukcji urządzenia umożliwiającej do-
kładne zlokalizowanie nieszczelności i właściwe, szyb-
kie jej uszczelnienie. 

Urządzenie wyposażone jest w szczelny i sprężysty 
worek (5), który znajduje się naprzeciw otworu (10), 

przy czym worek ten bez wydrążenia lub z osioiwym 
wydrążeniem ma na końcach, na obwodzie, sprężyste 
pierścienie (9), przez które przechodzą węże (7) od-
prowadzające wodę, a następnie doprowadzające cie-
kłe substancje uszczelniające do przestrzeni (13) utwo-
rzonej między wewnętrzną powierzchnią ścianki (1), 
wewnętrzną powierzchnią worka (5) i pierścieniami (9). 

(1 zastrzeżenie) 

F23Q 
F16K 

P.243816 19.09.1983 

Leon Pabian, Bielsko-Bdała, Polska (Leon Pabian). 

Zaworek zewnętrzny do zapalniczki 

Celem wynalazku jest opracowanie szczelnej kon-
strukcji zaworka o lepszym montażu, i łatwej tech-
nologii wykonania. 

Zaworek, składajcy się z obudowy, grzybka, sprę-
żyny i uszczelek, według wynalazku charakteryzuje 
się tyim, że część obudowy (1) stanowi piaski łeb 
wyposażony w uszczelkę (2). Wewnątrz obudowy (1) 
umieszczony jest grzybek (4) z uszczelką górną (3). 

Łelb grzybka (4) ma wykonane kanały, przelotowe 
dla gazu. Ponadto grzybek (4) ma na dole uformo-
wany koszyczek pod uszczelkę (6). Na grzybek nało-
żona jest sprężyna (5). (1 zastrzeżenie) 

F24F P.244210 17.10.1983 

Ośrodek Badaiwczo-Rozwojowy Przemysłu Urządzeń 
Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i Odpylających „Ba-
rowent", Katowice, Polska (Justyn Polok, Jan Rad-
wański). 

Wentylator promieniowy z wlotem kolanowym 

Przedmiotem wynalazku jes.t wentylator promienio-
wy z wlotem kolanowym, którego zadaniem jest uzys-
kanie prawidłowego rozkładu prędkości przed wirni-
kiem wentylatora przy jednoczesnym wyeliminowa-
niu drgań strumienia gazów. 

Wentylator ma we wlocie (1) kolanowym co naj-
mniej jedną stałą kierownicę (2) usytuowaną między 
płaszczyzną (3) wlotową a osią wentylatora, która 
odchyla strumień powietrza w kierunku współbież-
nym. Kąt nachylenia kierownic w stosunku do osi sy-
metrii wlo,tu kolanowego zawiera się w granicach 
0° < a < 75°. 

Wentylator według wynalazku eliminuje drgania 
strumienia gazów, a tym samym drgania płyty czo-
łowej skrzyni wlotowej. (1 zastrzeżenie) 
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F27D 
F27B 

P.249143 10.08.1984 

Pierwszeństwo: 13.08.1983 - Szwajcaria (nr 4411/83) 

ARC Technologies Systems Ltd., Georgetown, Cay-
man Islands, Wielka Brytania (Derek Hill, Inge Lau-
terbach - Daimmler, Tom Taube, Dieter Zöllner). 

Zespół elektrody do pieców łukowych 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji ze-
spoŁu elektrody o .niskim koszcie konweracji oraz o 
skutecznie Izolowanej od innych części elektrody, 
trwałej i łatwo wymienialnej metalowej osłonie ob-
sady elektrody. 

Zespół elektrody do pieców łukowych zawiera chło-
dzony wodą metalowy trzon (1) oraz zużywającą się 
czynną część (3), połączone wzajemnie przy pomocy 
gwintowej złączka (2). Metalowy trzon (1) otoczony 
jest poniżej swego oibszaru mocowania (18) ochron-
nym płaszczem (14) zamocowanym rozłącznie wokół 
metalowego trzonu (1). Między płaszczem (14) a me-
talowym trzonem (1) umieszczona jest warstwa (43) 
izolującego elektrycznie materiału ogniotrwałego, któ-
ra jest chłodzona za pomocą układu chłodzenia pła-
szcza. 

Ochronny płaszcz (14) zawiera co najmniej jedną 
stalową rurę (15) dla przewodzenia czynnika chłodzą-
cego. Stalowa rura (15) korzystnie jest dodatkowo 
otoczona ogniotrwałym materiałem typu żużla., ailbo 
też moiże być osadzona be.zipoired.nio w takim mate-
riale. (12 zastrzeżeń) 

F28C 
F27D 

P. 244153 14.10.1983 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„Bipromet", Katowice, Polska (Leon Wesołek, Witold 
Smereczański, Marian Warmuz, Piotr Romano wicz, 
Andrzej Poderewski, Piotr Czerwiński, Ludwik Wnu-
kiewicz, Józef Glonek). 

Sposób chłodzenia gazów, 
zwłaszcza z pieca szybowego do topienia 

koncentratów miedzi na kamień miedziowy 
oraz urządzenie do chłodzenia gazów, 

zwłaszcza z pieca szybowego do topienia 
koncentratów miedzi na kamień miedziowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia ma-
ksymalnej przepustowości odpylni i sprawności odpy-
lania gazów. 

.Sposób polega na tym, że chłodzenie gazów odbywa 
się w dwu etapach, z których pierwszy polega na 
szybkim i znacznym chłodzeniu za pomocą odparowa-
nia wprowadzonej bezpośrednio do strugi gazów mgły 
wodnej, regulowanej w funkcji temperatury i natę-
żenia przepływu gazów, zaś drugi etap prowadzony 
jest na drodze mokrego odpylania. 

Istotą rozwiązania konstrukcyjnego urządzenia jest 
to, że w króćcu wlotowym odpylni suchej zabudowa-
ne jest w metalowej osłonie (4) wypełnionej korzyst-
nie parą wodną, dyszowe urządzenie (3) do rozpyla-
nia wody na mgłę. (2 zastrzeżenia) 

F28F P.244111 10.10.1983 

Hűtőtechnika Ipari Szöbetkezet, Tata, Węgry (Imre 
Bodai, Lajos Dudás, Laszlo Pataki, János Stamler). 
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Przyrząd do zamocowania płytek 
wymienników ciepła w rurach nośnych 

Przyrząd do zamocowywania płytek wymienników 
ciepła na rurach nośnych jest złożony z dzielonych 
tulei (3) z zewnętrznym stożkiem w ilości odpowia-

dającej liczbie osadzeń na rurach płytek wymienni-
ków ciepła oraz z dołączonych do nich tulei (4) z we-
wnętrznym stożkiem, płyty dociskającej (9) oraz ele-
mentów (14) przenoszących siłę. Przyrząd zapewnia 
zamocowanie płytek wymienników ciepła na rurach 
nośnych bez zastosowania materiału wiążącego. 

(3 zastrzeżenia) 

Dział G 
FIZYKA 

G01B 
G01D 

P.244138 13.10.1983 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Medycznej 
.jORMED", Warszawa, Polska (Aidám Bednařezyk, Ro-
man Kępski, Tomasz Wardaszko). 

Optyczny przetwornik kąta 

Celem wynalazku jest ułatwienie uzyskania zarówno 
charakterystyki o małej nieliniowości jak też charak-
ter y styki nieliniowej. 

Przetwornik ma zamocowaną w korpusie (2), w linii 
prostej pomiaru, diodę elektroluminescencyjną (3), ja-
ko źródło światła, przesłonę pionową (6) i fotodiodę 
(7). 

W środkowej części korpusu (2) umieszczona jest 
przesłona ruchoma (5) o zarysie śrubowym, umoco-
wana 'do elementu obrotowego. Dodatkowo w korpu-
sie (2) zamocowana jest fotodioda porównawcza (10) 
z przesłoną (9). Całość od spodu zamyka podstawa 
(1) oraz od góry pokrywa (8). (2 zastrzeżenia) 

G01F P. 244157 14.10.1983 

„PUSKÁS TIVADAR'' Műszer - és Gépipari Szö-
vetkezet, Budapeszt, Węgry (József Barsi, József 
Dróith, Józesef Hegyi, Attila Hiirtkó, Ennö Kiisis, Zoltán 
Szili). 

Układ połączeń do wskazywania poziomu 
cieczy w zbiornikach 

Wynalazek dotyczy układu opartego na systemie 
cyfrowym, który działa na zasadzie porównywania 
szerokości impulsu i pracuje z elektronicznym po-
równywaniem sygnałów. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że wyjście sondy (1) dołączone jest do wejścia prze-
twornika (2), którego wyjście połączone jest z pierw-
szym wejściem pierwszego komparatora (5) i z wejś-
ciem przetwornika (3). Wyjście przetwornika (3) do-

łączone jest do wejścia obwodu elektrycznego (4) 
wytwarzającego zmienną szerokość impulsu, którego 
wyjście z kolei jest połączone z drugim wejściem 
pierwszego komparatora (5) i z jednym z wejść dru-
giego komparatora (7), podczas gdy wyjście pierwsze-
go komparatora (5) połączone jest z drugim wejściem 
drugiego- komparatora (7) poprzez elektryczny ofowód 
opóźniający (6). 

Wyjście drugiego komparatora (7) jest połączone po-
przez elektryczny obwód uruchamiający (8) z wej-
ściem elementu nastwczego (9), na przykład przekaź-
nika. 

Układ według wynalazku może być zastosowany 
zwłaszcza do kontroli poziomu cieczy w* zbiornikach 
przy pomocy sondy pomiarowej. (3 zastrzeżenia) 

G01F P.244230 20.10.1983 

Leon M. Kołodziejczyk, Warszawa, Polska (Leon M. 
Kołociziejczyk). 

Urządzenie do dozowania 
półpłynnych rozwarstwiających się artykułów 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji 
urządzenia o zwiększonej niezawodności działania. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że wewnątrz 
zbiornika (15) ma umieszczony cylinder (1) z tłokiem 
(2). Ponadto zbiornik (15) jest wTposażony w zawór 
(ll-j-14) usvtuowany w jego dnie i uszczelniony 
uszczelką (10). (1 zastrzeżenie) 
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G01F P.248164 T 12.06.1984 

Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa, Pol-
ska (Marek Marciniak, Tomasz PiotroWiSki). 

Urządzenie do pomiaru zmian poziomu wody 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji urzą-
dzenia do pomiaru zmiennych stanów wód powierz-
chniowych, podziemnych, a zwłaszcza do pomiaru dy-
namiki lustra wody w studniach lub podobnych zbior-
nikach. 

Zespół pomiarowy urządzenia stanowi sonda (1) 
składająca się z łańcucha (2) szeregowo połączonych 
rezystorów (3) oraz równoległego przewodu (4), która 
jest zanurzona w wodzie. Łańcuch (2) jest dołączony 
do źródła prądu stałego (5) i równocześnie do wejścia 
wzmacniacza separującego (6), do którego jest dołą-
czony również przewód (4). Wyjście wzmacniacza se-
parującego (6) jest połączone z wyjściem (Wy) urzą-
dzenia, które jest połączone również z przewodem (4). 
Urządzenie przetwarza położenie lustra wody wzglę-
dem poziomu odniesienia na analogowy sygnał elek-
tryczny. (1 zastrzeżenie) 

G01F 
F28F 

P.248286 T 18.06.1984 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Gen. A. Zawadzkie-
go, Opole. Polska (Krzysztof Góral, Dariusz Gronow-
ski, Dariusz Koncewicz. Romain Uibrich, Rudolf Zmar-
zły). 

Sposób detekcji pary, 
zwłaszcza w podgrzewaczach cieczy 

wynalazku jest umożliwienie prowadzenia 
ciągłej, obiektywnej regulacji stanu pracy podgrzewa-
cza w pobliżu tziw. „punktu pęcherzyków". 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na od-
cinku adiabatycznym rury (1) rozmieszcza sie nadaj-
niki światła (6) i odbiorniki światła (7), z których im-
pulsy poddaje się analizie w bloku analizującym (8) 
i przetworzeniu w bloku sterowania na sygnał ste-
rujący. (2 zastrzeżenia) 

G01L P. 248004 T 31.05.1984 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jan Cieplucha, 
Sławomir Wieczorkowski). 

Przetwornik różnicy ciśnień 

Celem wynalazku jest zapewnienie dużej czułości 
przetwornika także przy niewielkich wartościach ciś-
nienia płynu. 

Przetwornik różnicy ciśnień płynu na .sygnał elek-
tryczny, stanowi rurowy przewód (1), którego wlot 
lub wylot jest wyposażony w co najmniej jedną kapi-
láře (2) łączącą przetwornik z jedną z przestrzeni po-
miarowych, zaś wewnątrz rurowego przewodu (1) jest 
umieszczone włókno termoanemometrycizne (4) połą-
czone z elektrycznym układem pomiarowym (5). 

(2 zastrzeżenia) 

G01L 
G12B 
G01M 

P.248005 T 31.05.1984 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Krzysztof Gnio-
tek). 

Sposób uniezależniania wskazań tensometrycznych 
przetworników pomiarowych 

od wpływów termicznych 

Sposób polega na tym. że powierzchnię membrany, 
na której są naklejone tens o metr y oowleka sie war-
stwę materiału o konsystencji mazistej, charakteryzu-
jącego się dobrą przewodnością cieplną, korzystnie 
wanstwą smaru maszynowego. ' (1 zastrzeżenie) 

G01N P.244116 11.10.1983 

Uniwersytet Warszawski, Warszawa. Polska (Marek 
Trojanowicz, Wojciech Matuszewski). 

Detektor do analizy składników cieczy 

Celem wynalazku jest umożliwienie uzyskania na 
wyjściu detektora sygnału o lepszej jakości. 

Detektor charakteryzuje się tym, że korpus (1) ma 
pod wlotem (3) kanału ukształtowany element (4) ścieko-
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wy, usytuowany w ten sposób że strumień mieszani-
ny badanej cieczy i roztworu odczynnika, wpływający 
wlotem (3) kanału do wnętrza korpusu (1), trafia na 
ściankę elementu (4) ściekowego. Środkową cześć ka-
nału stanowi zbiornik (9). (1 zastrzeżenie) 

G01N P. 248280 T 19.06.1984 

Władysław Michałowski, Warszawa, Polska (Wła-
dysław Michałowski). 

Higrometr 

Celem wynalazku jest opracowanie czułego, o ma-
łych rozmiarach włosowego higrometru wskazówko-
wego. 

Higrometr ma czujnik włosowy (6) o długości więk-
szej "od długości płytek bazowych (1, 2). Płytka mo-
cująca (10) czujnik włosowy (6) do półki (3) oraz 
supeł (23) znajdują się na tej samej połowie płytek 
bazowych (1, 2). Czujnik włosowy (6) jest zawinięty 
na wałku (7) osadzonym na osi (24) w saneczkach 
(8), które mają prowadnice (28) i gwintowany otwór, 
do którego jest wkręcony wkręt (18). Wkręt (18) jest 
wkręcony również do płytki (16), a między płytką 
(16) a itylną ścianką .saneczek (8) znajduje siię sprę-
żynka (17). Płytka (16) przymocowana jest do płytek 
bazowych (1, 2) klinami (32 i 33). 

Obudowę higrometru włosowego stanowi tuleja, 
której jeden koniec zakończony jest dekielkiem z o-
kienkiem, w którym widać wskazówkę (21), której 
część wskazująca porusza się nad tarczą (20). 

(7 zastrzeżeń) 

G01R P.244152 14.10.1983 

Pierwszeństwo: 12.06.1983 - MTP Poznań 
(nr 9/MTP/83) 

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Elek-
tronicznej Aparatury Pomiarowej „EUREKA", War-
szawa, Polska (Jacek Borowy, Jacelk Kwaśniik). 

Układ analizatora stanów logicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu analizatora stanów logicznych znajdującego 
zastosowanie w wizualnej analizie przebiegów logicz-
nych badanych układów, zwłaszcza układów cyfro-
wych, zapewniającego wykrywanie w badanych prze-
biegach logicznych wąskich impulsów, wygaszanie do-
wolnego jednego lub kilku kanałów oraz. wygaszanie 
nie zapisanej części pamięci. 

Układ według wynalazku zbudowany z układu 
wejściowego w postaci zespołu bramek buforowych, 
'bloku pamięci, układu odczytu, układu kontrolera, 
generatora kwarcowego, charakteryzuje się tym, że 
ma układ wykrywania wąskich impulsów (UWI) włą-
czony między zespół bramek buforowych (ZBB), a 
blok pamięci (BPA) oraz ma układ sterowania oscy-
loskopu (USO) i układ modulatora (UMO), dołączo-
ne do wyjść układu odczytu (UOD). Wyjścia układu 
wykrywania wąskich impulsów (UWI) połączone są 
z wejściami układu wykrywania słowa wyzwalają-
cego (UWS), zbudowanego z komparatora (KOM) i 
pierwszego zespołu przełączników (ZPS), zaś równo-
ległe wyjścia tego zespołu przełączników (ZPS) są 
połączone z wejściami blokady kanałów (BLK) ukła-
du odczytu (UOD). (1 zastrzeżenie) 

G01R P.244228 20.10.1983 

Leopold Szymańiski, Gdańsk, Polska (Leopold Szy-
mański). 

Wskaźnik napięcia w obwodach elektrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy układu 
iwi&kaźnilk małpięcia w ofoiwodaic'h elektrycznych, nie 
wymagającego odrębnego źródła zasilania układu. 

Wskaźnik z wyświetlaniem wyników w postaci ko-
lumny zapalonych diod elektroluminescencyjnych za-
wiera punktowy korektor charakterystyki napięcio-
wej spełniający równanie 

gdzie: n - kolejny stopień zadziałania korektora, 
Ukl - wartość napięcia pierwszego stopnia. 

Punktowy korektor charakterystyki napięciowej 
(K) ma możliwość indywidualnej korekcji poszczegól-
nych stopni korektora sterującego kluczami tranzy-
storowymi (T) połączonymi równolegle z poszczegól-
nymi diodami elektroluminescencyjnymi (D), z któ-
rych zapalona część jest źródłem napięcia referencyj-
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nego dla punktowego -korektora charakterystyki na-
pięciowej (K). Z kolulmną diod elektroluminescen-
cyjnych (D) połączony jest szeregowo dwustopniowy 
układ redukcji mocy (Urm) zrealizowany na elemen-
tach aktywnych. (2 zastrzeżenia) 

G01R P. 248191 T 12.06.1984 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jan 
Masny, Stanisław Osiński, Włodzimierz Waśkowicz). 

Układ do kontroli stanu izolacji 
względem ziemi sieci elektroenergetycznych 

niskiego napięcia 

Przedmiotem wynalazku jest układ do kontroli 
stanu izolacji względem ziemi sieci elektroenerge-
tycznych niskiego napięcia, nie mających bezpośred-
nich uziemień roboczych. 

Układ zawierający blok pomiarowy, charakteryzuje 
się tym, że jedno z wejść tego bloku (BP) jest po-
łączone równolegle z odwracającymi wejściami dwóch 
komparatorów (KN1) i (KN2), których odwracające 
wyjścia są połączone z potencjometrycznym. rezy-
storem (R), a nieodwracające wejścia są zasilane róż-
nymi napięciami odniesienia (UO1) i (UO2). 

(1 zastrzeżenie) 

G01R P. 248246 T 15.06.1984 

Politechnika Wrocławska. Wrocław, Polska (Janusz 
Janiczék, Krzysztof Jellemeik). 

Linearyzator charakterystyk przetworników 

Przedmiotem wynalazku jest linearyzator charakte-
rystyk przetworników, przeznaczony do stosowania 
w przyrządach i systemach pomiarowych. 

Linearyzator ma na wejściu analogowo-cyfrowy 
przetwornik (1), którego wyjście jest połączone przez 
układ dopasowania (2) kodów z wejściem pamięci (3) 
danych, a sygnały sterujące są doprowadzone z aryt-
metycznej jednostki (4) do układu (2) dopasowania, 
z którego drugiego wyjścia są następnie podane do 
drugiego wejścia przetwornika (1). (1 zastrzeżenie) 

G01R P.248319 T 19.06.1984 

Kopalnia Węgla Kamiennego ,,Kazimierz-Juliusz", 
Sosnowiec, Polska (Adam Banasik, Zygmunt Wróbel, 
Zbigniew' Ludzik, Stanisław Krawczyk). 

Elektroniczny cyfrowy miernik czasów działania 
oraz niejednoczesności otwierania 

i zamykania styków wyłączników mocy 

Wynalazek ~ozwiązuje zagadnienie opracowania 
elektronicznego cyfrowego miernika czasów działania 
oraz niejednoczesności otwierania i zamykania sty-
ków wyłączników mocy pozwalającego na automatycz-
ny pomiar czasu ruchu styków wyłącznika w kilku 
zadanych punktach pomiarowych na podstawie, któ-
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rych można określić rozkład prędkości styków w 
funkcji drogi, charakterystyczne czasy cyklu działa-
nia wyłącznika oraz niejednoczesność otwierania i za-
mykania głównych torów prądowych poszczególnych 
faz. 

W mierniku według wynalazku wejścia pomiaro-
wych czujników (CPi) są połączone z wejściami mul-
tipleksera (MP,), którego wyjście jest połączone z re-
jestrem (R), a wejścia adresowe ze sterującym 
licznikeim (LS) połączonym z generatorem impulsów 
(GI). Natomiast blok zliczających liczników (LZ) jest 
poprzez rejestr (R) połączony .z cyfrowym blokiem 
odczytowym (CBO) oraz układem wejścia-wyjścia 
bloku pamięci (M), której wejścia adresowe są połą-
czone ze sterującym licznikiem (LS,). (2 zastrzeżenia) 

G01R P. 250261 31.10.1984 

Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa, Pol-
ska (Stanisław Oleszkiewicz. Stanisław Porębski). 

Układ do pomiaru charakterystyk 
prądowo-napięciowych struktur półprzewodnikowych 

z dużą pojemnością złącza diodowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu pozwalającego na pełną ocenę jakości złącza 
diodowego badanej struktury półprzewodnikowej, 
umożliwiającego uzyskanie na ekranie oscyloskopu 
obrazu charakterystyki prądowo-napięciowej struktur 
półprzewodnikowych z dużą pojemnością złącza jed-
nocześnie dla kierunku przewodzenia i kierunku 
zaporowego. 

W układzie według wynalazku kontakt (A) badanej 
struktury (10) jest dołączony równolegle do wyjścia 
wzmacniacza schodkowego napięcia polaryzacji (4) 
i wejścia pomiarowego wzmacniacza napięciowego 
(5). Kontaikt (B) badanej struktury (10) jest dołączo-
ny do wejścia pomiarowego wzmacniacza prądo-
wego (6). 

Wejście detektora zera (7) połączone z wyjściem 
wzmacniacza napięciowego (5) dołącza się do wejścia 
(X) oscyloskopu. Wyjścia detektora zera (7) są po-
łączone z wejściami sterującymi wzmacniacza napię-
ciowego (5,) i wzmacniacza prądowego (6). Wejście 
wzmacniacza schodkowego napięcia polaryzacji (4) 
jest połączone z wyjściem przetwornika cyfrowo-ana-
logowego (3), a wejście tego przetwornika jest po-
łączone z binarnym licznikiem cyfrowym (2), .którego 
wejście jest połączone z generatorem impulsów pros-
tokątnych U) i układem wygaszania strumienia elek-
tronowego (9). 

Wyjście wzmacniacza prądowego (6) połączone 
z układem kasowania (8) dołącza się do wejścia (Y) 
oscyloskopu. Wyjście układu kasowania (8) jest po-
łączone z wejściem zerującym binarnego licznika 
cyfrowego (2), a wyjście układu wygaszania strumie-
nia elektronowego (9) dołącza się do wejścia (Z) 
oscyloskopu. (3 zastrzeżenia) 

G01T 
E21B 

P.244225 18.10.1983 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Za-
kład - Geofizyka Kraków, Kraków, Polska (Edward 
Wojciechowski, Tadeusz Massalski). 

Sonda radiometryczna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sondy o małym poborze prądu. Sonda według wy-
nalazku ma wzmacniacz prądu zmiennego (W,) za-
wierający kondensator (C2) i rezystor (R3) różniczku-
jące impulsy wejściowe, a ponadto ma przerzutnik 
monostabilny (PM) zbudowany na tranzystorach 
komplementarnych (Ti) i (T2) znajdujących się w sta-
nie wyłączonym gdy przerzutnik monostabilny (PM) 
znajduje się w stanie pasywnym. 

Sonda radiometryczna według wynalazku znajduje 
zastosowanie do pomiarów neutron-neutron w otwo-
rach wiertniczych. (1 zastrzeżenie) 

G02B P.241192 18.10.1983 

Politechnika Warszawska. Warszawa, Polska (An-
drzej Wierciak, Ludwik Euczyński, Andrzej Rasta-
wicki, Jerzy Mizieliński; Jan Soltysiński. Wiesław 
Czerwiec). 

Mechanizm przemieszczania 
w dwóch niezależnych kierunkach 

Celem wynalazku jest uproszczenie i obciążenie 
kosztów konstrukcji mechanizmu. 

Mechanizm stosowany jest w mikroskopach czy in-
nych przyrządach optycznych przy wymaganej do-
kładności przesuwu ± urn przedmiotów o dużych ma-
sach. Zawiera on trzy równoległe płyty (1, 2, 3), z któ-
rych środkowa (2), najkorzystniej ażurowa, ma zamo-
cowane w jednej płaszczyźnie elementy prowadzone 
(4) walcowe, zaś elementy prowadzące (5) mocowane 
są jedynie do zewnętrznych płyt (1, 3) mechanizmu. 

Element prowadzony ma postać dwóch oddzielnych 
czopów mocowanych ' wzdłuż tej samej osi. Miejsca 
osadzenia czopów mają powierzchnię ustalającą, pro-
stopadłą do kierunku ruchu i powierzchnię ustalają-
cą/walcową o tworzącej równoległej do kierunku ru-
chu, osadzoną bezluzowo w płycie środkowej (2) i mo-
cowaną w niej przy pomocy śrubowych elem?ntów 
złącznych. Elementy prowadzące (5) mają po>stać ło-
żysk kulkowych poprzecznych. (5 zastrzeżeń) 

G03B P.244191 18.10.1983 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (An-
drzej Wierciak. Ludwik Boczyński. Józef Zadara, An-
drzej Rastaw7icki, Jerzy Mizieliński, Janusz Igielski, 
Jan Sołtyński). 
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Uchwyt do dokładnego orientowania 
w przestrzeni układu optycznego 

Uchwyt zawiera zespół przesuwu poziomego, zespól 
przesuwu pionowego i ruchu obrotowego. Zespół prze-
suwu poziomego stanowią trzy płyty (3, 4, 5), z któ-
rych środkowa (4), korzystnie ażurowa, ma zamoco-
wane w jednej płaszczyźnie elementy prowadzone (6), 
walcowe, zwłaszcza jako dwa oddzielne czopy moco-
wane wzdłuż tej samej osi. 

Do płyt zewnętrznych (3, 5) mocowane są jedynie 
elementy prowadzące (7), zwłaszcza w postaci łożysk 
kulkowych, poprzecznych. Zespół ruchu obrotowego 
zawiera dwa współśrodkowe pierścienie (12, 13) uło-
żyskowane wzajemnie prostopadle, o osiach obrotu 
leżących w jednej płaszczyźnie i przechodzących 
przez środek elementu orientowanego. Zespoły ruchu 
obrotowego i przesuwu pionowego zawieszone są na 
sprężynach śrubowych (11), naciskowych, odciążają-
cych układ. Sprężyny (11) umieszczone są wewnątrz 
prowadnicy przesuwu pionowego (9) w kształcie ru-
ry. Sprężyny te z jednej strony są zamocowane do 
korpusu przesuwu pionowego (10), a ze strony prze-
ciwnej do prowadnicy przesuwu pionowego (9), zamo-
cowanej na płycie górnej (5) przesuwu poziomego. 

(4 zastrzeżenia) 

G06F P. 244108 10.10.1983 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i 
Pomiarów, Wrocław, Polska (Janusz Paterman, Tere-
sa Kramarowska). 

Układ detekcji klawiszy 
pojemnościowych 

Przedmiotem wynalazku jest układ detekcji klawi-
szy pojemnościowych, mający zastosowanie w kompu-
terowych systemach przetwarzania danych, w którym 
wyeliminowano wpływ pojemności klawiszy klawia-
tury na wynik pomiaru klawisza aktualnie detekowa-
nego. 

W układzie według wynalazku wiersze matrycy kla-
wiszy są włączone na wejścia przełączników wierszo-
wych (Xi), których jedne wyjścia są połączone z od-
wracającym wejściem operacyjnego wzmacniacza (W), 
zaś drugie wyjścia - z masą układu, przy czym 
wejścia wspomnianych kluczy poprzez odpowiadają-
ce im rezystory (Rai) są połączone z wyjściem wzmac-
niacza (W), a poprzez diody (Dj) - z wyjściem emi-
terowego wtórnika (WT). Kolumny matrycy klawiszy 

są włączone na wejścia kolumnowych przełączników 
(Yj), których jedne wyjścia są połączone z masą ukła-
du, a drugie - z wyjściem pomiarowego wzmacnia-
cza (W) połączonym z kolei z komparatorem (K). 

Wyjście komparatora (K) jest włączone na jedno z 
wejść logicznej bramki (B), której drugie wejście 
wraz z wejściem emiterowego wtórnika (WT) są połą-
czone z torem sterowania (S). (1 zastrzeżenie) 

G09F P.244199 17.10.1983 

Jerzy Stasiak, Janusz. Piechocki, Poznań, Polska (Je-
rzy Stasiak, Janusz Piechocki). 

Gabłota, zwłaszcza wystawiennicza 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji ga-
bloty zwiększającej widzialność eksportu, o lepszej 
szczelności i zwiększonym stopniu zabezpieczania eks-
portu przed kradzieżą. 

Gablota składa się z części ekspozycyjnej utworzo-
nej przez podest ekspozycyjny (17) i klosz (1) wyko-
nany z pięciu płyt szklanych połączonych ze sobą za 
pomocą kleju, z części nośnej w postaci stołu, które-
go blat (5) ustalony jest na ramie wykonanej z ką-
townika (7) oraz elementu łączącego w postaci na 
przykład drewnianej ramy (3), w której wybraniu 
zamocowany jest w sposób stabilny klosz (1) gabloty. 
Boki ramy (3) zaopatrzone są w dwie pary zabezpie-
czonych płytkami otworów służących do ustalania w 
nich wkręcanych od wewnątrz uchwytów służących 
do przenoszenia klosza (1) gabloty. Dolne części nóg 
stołu zaopatrzone są w stopki regulacyjne. Zamyka-
nie gabloty następuje w wyniku zastosowania wewnę-
trznych zamków patentowych (11) sprzężonych z sy-
stemem alarmowym (13). (3 zastrzeżenia) 
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Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01H P.248248 T 15.06.1984 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska .Wie-
sław Jaworski, Bogdan Miedziński, Zenon Okra-
szewski). 

Przekaźnik kontaktronowy 

Przedmiotem wynalazku jest przekaźnik kontaktro-
nowy z samopodtrzymaniem, przeznaczony do dtoso-
wania w układach automatyki zabezpieczeniowej i 
przemysłowej, zwłaszcza jako przekaźnik nadmiaro-
wo-prądowy i sygnalizacyjny. 

Przekaźnik ma sterujące uzwojenie (3) i podmagne-
sowujące uzwojenie (2) zasilane z jednego źródła na-
pięcia stałego i nawinięte przeciwsobnie na karka-
sie (1), wewnątrz którego jest umieszczony kontak-
tron (4). Obwód elektryczny, zawierający sterujące 
uzwojenie (3) jest połączony szeregowo z kondensa-
torem (7) i zwierany przez pomiarowy człon (8) w 
momencie przekroczenia przez wielkość mierzoną war-
tości krytycznej. Równolegle do kondensatora (7) jest 
włączony dodatkowo regulowany rezystor (10). 

(2 zastrzeżenia) 

H01H P. 248338 T 20.06.1984 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Bolesław Bola-
nowski, Zbigniew Kolaciński, Andrzej Sokołowski). 

Elektrodynamiczny układ napędowo-gaszeniowy 
wyłącznika szybkiego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu o prostej konstrukcji, małych gabarytach i cię-
żarze, zapewniającego bardzo intensywne chłodzenie 
łuku i szybkie jego zgaszenie. 

Układ wyposażony w zespół zestykowy złożony ze 
styku ruchomego i styku nieruchomego oraz dwie, 

usytuowane współosiowo i wytwarzające przeciwsob-
ne pole magnetyczne, cewki ruchomą połączoną me-
chanicznie ze stykiem ruchomym oraz cewkę nieru-
chomą, charakteryzuje się tym, że zespół zestykowy 
(1, 2) jest usytuowany w obszarze oddziaływania po-
la magnetycznego wytwarzanego pomiędzy cewką ru-
chomą (4) a cewką nieruchomą (3), która jest sprzę-
żona mechanicznie ze stykiem nieruchomym (1). 

(4 zastrzeżenia) 

H01J 
H04N 

P.241154 14.10.1983 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy 
Kaczmarczyk, Barbara Kaczmarczyk). 

Sposób wytwarzania wiązki elektronów 
o dużej gęstości prądu na powierzchni 

jej wykorzystania i wyrzutnia elektronowa 
do stosowania tegc sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu wytwarzania wiązki elektronów i wyrzutni elek-
tronowej, pozwalających na regulację położenia cha-
rakterystyki sterowania wyrzutni, a tym samym umoż-
liwiających wybór średniej energii strumienia elek-
tronów wchodzących do obszaru analizy. 

W sposobie według wynalazku ze strumienia emito-
wanego z katody wydziela się elektrony o torach roz-
bieżnych, leżących na powierzchniach bocznych stoż-
ków o kątach wierzchołkowych zawartych w dobra-
nym przedziale, wokół centralnego kąta (©o), następ-
nie zakrzywia się ich tory w obrotowo-symetrycznym 
analizatorze energii, korzystnie cylindrycznym, zwier-
ciadlanym. 

Elektrody formujące wyrzutni według wynalazku 
tworzą obrotowo-symetryczny analizator energii, któ-
rego szczelina wlotowa (Sl) jest tak przesunięta 
względem czynnej, powierzchni katody (PE), że elek-
trony wchodzą do obszaru analizy (OA) pod kątami 
względem osi układu (Z) zawartymi w dobranym prze-
dziale wokół centralnego kąta (Bo). (5 zastrzeżeń) 

H01P P. 248180 T 13.06.1984 

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Elek-
tronicznej Aparatury Pomiarowej „Eureka"'. Warsza-
wa, Polska (Stanisław Polisiak, Andrzej Dąbrowski, 
Tadeusz Siemienowicz, Jan Gdak). 

Obciążenie falowodowe 

Przedmiotem wynalazku jest obciążenie falowodo-
we o rozszerzonym zakresie częstotliwości roboczych 
i niskim współczynniku fali stojącej stosowane, zwła-
szcza do nadajników i linii przesyłowych w zakresie 
częstotliwości do 500 MHz. 

Obciążenie według wynalazku składa się z dwóch 
jednakowych części (1 i 2) połączonych rozłącznie i 
tworzących falowód (3) o wewnętrznym kształcie kli-
nowym, ostry kąt którego wynosi 14°. 

Wewnątrz falowodu (3) umieszczona jest płytka di-
elektryczna (4) z cienką warstwą rezystancyjną (5). 
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Pomiędzy częściami (1 i 2) znajduje się ramka (6) 
odprowadzająca ciepło i połączona trwale z warstwą 
rezystancyjną. (5). Wyprowadzenie (7) od warstwy re-
zystancyjnej (5) stanowi gniazdo cylindryczne, połą-
czone rozłącznie z kolcem sprężynującym złącza (8). 
Zewnętrzne powierzchnie obu części (1 i 2) korpusu 
falowodu (3) stanowi ożebrowany radiator (9). 

(2 zastrzeżenia) 
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H0IR P.244122 10.10.1983 

Spółdzielnia Inwalidów Niewidomych, Gdynia. Pol-
ska (Jan Kania). 

Złączka bezgwintowa 
do przewodów elektroenergetycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
złączki o małej grubości, prostych elementach doci-
skowych, w której przewody byłyby zakleszczone bez-
pośrednio w szynie przewodzącej. 

Złączka bezgwintowa do przewodów elektroenerge-
tycznych ma izolacyjny korpus (1) szyny przewodzą-
cej (3) z wygiętymi w dół końcami (3a, 3b) mający-
mi wycięcia. Pod szyną (2) umieszczone są elementy 
dociskowe (4) oparte na ramieniu dolnym, podczas 
gdy ramię górne służy do dociskania przewodu (13) 
do szyny (2). (3 zastrzeżenia) 

H02H 
G01R 

P. 244231 20.10.1983 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarówr „ME-
RA-PIAP!>, Warszawa, Polska (Leszek Ciastyk, Krzy-
sztof Stefański, Janusz Zakolski). 

Sposób zabezpieczenia transformatora sieciowego 
zasilającego układy pomiarowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia 
transformatora sieciowego zasilającego układy pomia-

rowe przed uszkodzeniem wynikającym z przeciążenia 
go w wyniku awarii w układzie sterowania. 

Sposób zabezpieczenia według wynalazku polega na 
pomiarze prądu płynącego przez rezystor (R), w ob-
wodzie pierwotnym transformatora sieciowego (TR), 
z którego sygnał podaje się przez układ oddzielenia 
galwanicznego (B) do układu zabezpieczenia (C), któ-
rego częścią wykonawczą jest przekaźnik (D) odcina-
jący zasilanie transformatora sieciowego (TR) w przy-
padku awarii w układzie sterowania (A). 

(1 zastrzeżenie) 

H02H 
H03F 

P.244240 21.10.1983 

Centralny Ośrodek Bada wczo-Roz woj owy Elektro-
nicznego Sprzętu Powszechnego Użytku „COBRESPU", 
Warszawa, Polska (Jerzy Kania, Adam Irek, Walde-
mar Midrowski). 

Układ do zabezpieczania 
tranzystorów mocy 

Przedmiotem wynalazku jest układ do zabezpiecza-
nia tranzystorów mocy przed przeciążeniem i znisz-
czeniem, zwłaszcza tranzystorów mocy pracujących 
w układach impulsowych. 

W układzie według wynalazku do obwodu kolek-
tor-emiter tranzystora mocy (1) jest dołączony rów-
nolegle obwód anoda-katoda tyrystora (7), którego ob-
wód bramka-katoda jest dołączony do elementu sen-
sorowego (6). (2 zastrzeżenia) 
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H02H P.248213 T 13.06.1984 

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska (Wiesław 
Salmonówicz, Zdzisław Rochna). 

Układ zabezpieczający 
kabel echosondy sieciowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu pozwalającego na statkach rybackich zabezpie-
czyć kabel echosondy sieciowej przed zerwaniem, spo-
wodowanym niewłaściwą obsługą windy trałowej. 

Układ ma szeregowo połączony przetwornik aku-
styczny (B) i styki (NZ, NO). Styk (NZ) jest sterowa-
ny stycznikiem hamulca (S) windy kablowej (WK), 
natomiast styk (NO) jest stykiem przekaźnika (P), ste-
rowanym przez nastawnik (N) windy trałowej (WT). 

(3 zastrzeżenia) 

H02P P.241999 14.05.1983 

Centrum Mechanizacji Górnictwa „KOMAG", Gli-
wice, Polska (Władysław Winnicki, Lucyna Sleziak). 

Sposób regulacji prędkości obrotowej silnika induk-
cyjnego pierścieniowego i układ regulacji prędkości 
obrotowej silnika indukcyjnego pierścieniowego, zwła-
szcza do napędu głównego wentylatora kopalnianego 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że regulację obrotów silnika indukcyjnego pierścienio-
wego (1) wentylatora (2) dokonuje się za pośrednic-
twem rezystancji regulacyjnej (5) poprzez zmianę jej 
wartości. 

W układzie elektrycznym według wynalazku do za-
cisków uzwojeń wirnika silnika (1), równolegle do za-
cisków cieczowego rozrusznika (3) jest dołączona re-
gulacyjna rezystancja (5), za pośrednictwem elektrycz-
nego łącznika (4). (2 zastrzeżenia) 

H03F P. 244193 T 18.10.1983 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Ma-
rian Kazimierczuk). 

Wzmacniacz mocy 
wielkiej częstotliwości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
wzmacniacza mocy o dużej sprawności energetycznej. 

Wzmacniacz ma w obwodzie wyjściowym tranzysto-
ra, pracującego jako klucz, ćwierćfalowy odcinek linii 
długiej (Ld), dołączony do obwodu rezonansowego 
(LCR), dostrojonego do częstotliwości pracy wzmac-
niacza. (1 zastrzeżenie) 

H03G 
G05F 

P. 244121 10.10.1983 

Instytut Systemów Sterowania, Katowice. Polska 
(Roman Antosik, Kazimierz Noga). 

Układ kompensacyjny do wzmacniaczy 
o programowanym wzmocnieniu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu zapewniającego pełną kompensację zmienności 
rezystancji przełączników analogowych dla dowolnych 
wzmocnień. 

W układzie według wynalazku obwód sprzężenia 
zwrotnego wzmacniacza operacyjnego (W) tworzą trzy 
rezystory (Rli, R2i, R3i) oraz przełącznik analogowy 
(Kli), przy czym do wyjścia wzmacniacza operacyjne-
go (W) podłączony jest jedną końcówką rezystor (R3i), 
do którego drugiej końcówki są podłączone rezysto-
ry (R2i) i (Rli). Druga końcówka rezystora (R2i) jest 
podłączona do masy, a druga końcówka rezystora 
(Rli) poprzez przełącznik analogowy (Kli) jest pod-
łączona do wejścia wzmacniacza (W). 

Do wejścia wzmacniacza (W) poprzez przełącznik 
analogowy (Ki) podłączony jest rezystor (Ri), którego 
druga końcówka podłączona jest do wejścia układu 
(WE), przy czym przełączniki (Kli) i (Ki) są załączo-
ne, a pozostałe przełączniki są wyłączone. 

(1 zastrzeżenie) 

H03K 
H03F 

P.244135 12.10.1983 

Zakład Elektronicznej Aparatury Pomiarowej „Me-
ratronik", Warszawa, Polska (Paweł Studzdński, An-
drzej Trandziuk). 
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Sposób wzmacniania sygnałów napięciowych w wielo-
iakresowym przetworniku analogowo-cyfrowym pra-

cującym na zasadzie podwójnego całkowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu wzmacniania sygnałów, który pozwo-
liłby na uproszczenie konstrukcji wzmacniacza sepa-
rującego prądu stałego, będącego pierwszym stopniem 
wielozakresowego przetwornika analogowo-cyfrowego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w cy-
klu pomiarowym przetwornika napięcie mierzone i 
napięcie wzorcowe wzmacnia się we wzmacniaczu se-
parującym prądu stałego z tym samym współczynni-
kiem wzmocnienia zależnym od zakresu napięcia mie-
rzonego. (1 zastrzeżenie) 

H04M P. 249147 10.08.1984 

Pierwszeństwo: ll.08.i983 - Francja 
(nr 8313212) 

Compagnie Industrielle des Telekomunications CIT-
ALCATEL. Paryż, Francja. 

Numeryczna centrala satelitarna 
dla łączenia abonentów 

Przedmiotem wynalazku jest numeryczna centrala 
satelitarna umożliwiająca łączenie abonentów ana-
logowych i abonentów cyfrowych. 

Zawiera ona jednostkę sterowania cyfrowego (UCN) 
oraz koncentratory cyfrowe abonentów należące do 
co najmniej jednego z wymienionych rodzajów: miej-
scowy dla abonentów analogowych (CNLA), zamiej-
scowy dla abonentów analogowych (CNEA), miejsco-
wy dla abonentów cyfrowych (CNLN), zamiejscowy 
dla abonentów cyfrowych (CNEN), oraz zamiejscowy 
mieszany (CNEM) dla abonentów analogowych i abo-
nentów cyfrowych, przy czym każdy koncentrator jest 
połączony z jednostką sterowania poprzez połączenie 
multipleksowe (LI, L2, 9, 18, 28), a jednostka stero-
wania zapewnia koncentrację połączeń multiplekso-
wych i jest połączona z numeryczną centralą przyłą-
czeniową poprzez połączenie multipleksowe (29). 

(4 zastrzeżenia) 

H05B P.248247 T 15.06.1984 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Tomasz 
Janta. Dariusz Mazany). 

Nagrzewnica indukcyjna 

Przedmiotem wynalazku jest nagrzewnica induk-
cyjna, przeznaczona do nagrzewania magnetycznych 
elementów cylindrycznych o dużych średnicach, 
umieszczonych wewnątrz lub na zewnątrz nagrzew-
nicy. 

Nagrzewnica składa się ze wzbudnika (1) chłodzo-
nego cieczą i cylindrycznego jarzma (3) magnetycz-
nego z nabiegunnikami. Jarzmo (3) składa się z kli-
nowych segmentówr (2), wykonanych z ciętych rdzeni 
zwijanych, obrabianych mechanicznie, przy czym kie-
runek najlepszego przewodnictwa magnetycznego jest 
równoległy do osi nagrzewnicy. Jarzmo (3) może być 
umieszczone na zewnątrz lub w środku wzbudnika (1). 

(4 zastrzeżenia) 

H05H P.244252 20.10.1983 

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

Dysza wylotowa palnika plazmowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania dy-
szy o zwiększonej trwałości. 

Dysza wylotowa palnika plazmowego ma zewnętrz-
ną powierzchnię w kształcie stożka o kącie (a) wy-
noszącym 15-60°. przy czym dysza wylotowa (1) 
/.amocowana jest w stożkowym gnieździe osadczym 
zespołu uchwytu (2) za pomocą nakrętki docisko-
wej (3). (1 zastrzeżenie) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01B W. 73251 14.09.1984 

Państwowy Ośrodek Maszynowy, Nowa Wieś Lę-
borska, Polska (Jan Wenta). 

Brona zębowa 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie przedłuże-
nia okresu użytkowania zębów w bronie zębowej. 

Urządzenie składa się z belek poprzecznych (1, 2, 
3), belek podłużnych (4 i 5), do których mocowane są 
pod kątem różnym od 90c zęby (6). Zęby (6) mają 
w górnej części otwory (7) umożliwiające mocowanie 
ich na różnych wysokościach w zależności od stopnia 
zużycia. (2 zastrzeżenia) 

A01C W. 73489 27.10.1934 

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

Bęben zwrotny 
sadzarki uniwersalnej ziemniaków 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji bębna o małej masie i prostej tech-
nologii wykonania. 

Bęben składa się z dwóch tarcz oraz płaszcza (3) 
połączonych wzajemnie w wyniku punktowego za-
gniatania końców (3a) płaszcza (3) na tarczach. 

(3 zastrzeżenia) 

A01D W. 72927 10.07.1984 

„Agromet" Fabryka Maszyn Rolniczych, Strzelce 
Opolskie, Polska (Mirosław Karczmarczyk). 

Zbiornik na kamienie 
w maszynach rolniczych 

Urządzenie składa się z pojemnika na kamienie i 
mechanizmu opróżniania, przy czym mechanizm opróż-

niania stanowi dźwignia sprężysta (6) w kształcie li-
tery L przytwierdzonej do drzwiczek (4) osadzonych 
na ścianie bocznej (2) pojemnika i zapadki (7) zamo-
cowanej do ściany bocznej (3). Otwór wTsypowy dla 
kamieni w zbiorniku jest na całą szerokość stołu 
przebierczego. (2 zastrzeżenia) 
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A01D W. 72936 11.07.1984 

Państwowy Ośrodek Maszynowy „Stopka", Koro-
' nowo, Polska (Stanisław Sawosz). 

Samoładujący wyorywacz buraków 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie maszy-
ny do zbioru buraków, która magazynuje je podczas 
pracy do pewnej ilości, a następnie umożliwia prze-
ładowanie ich do przyczepy. 

Istotą rozwiązania jest to, że na konstrukcji ramy 
(1) wyorywacza buraków zamontowano konstrukcję 
wsporczą (14), na której opiera się zasobnik zasypo-
wy (16) na przegubach (15) posiadający ruchomą kla-
pę (13) wraz z zabezpieczeniem (17) oraz siłownik (9) 
umieszczony mimośrodowo w dnie zbiornika zasypo-
wego (16) jest tak wykonana, że od strony pionowe-
go przenośnika (12) zasypowego stanowi jego przedłu-
żenie oraz przystosowana jest do wysokości przycze-
py (18). Obudowę boczną zasobnika zasypowego (16) 
stanowią pręty (19) umożliwiające swobodne jego 
opróżnianie z buraków. Napęd z przekładni kątowej 
przenoszony jest jednocześnie na zespół oczyszczają-
cy, obrotowy ruszt gwiazdowy oraz pionowy prze-
nośnik (12). (3 zastrzeżenia) 

A01D W. 72972 19.07.1984 

Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Dzierzgowo, Polska 
(Kazimierz Wypyski, Kazimierz Smoliński, Konrad 
Majewski). 

Zgarniacz słomy 

Zgarniacz słomy według wzoru użytkowego pozwala 
na narzucenie na podbierać z tej części słomy, która 
pozostaje poza szerokością podbieracza w przypadku, 
gdy szerokość podbieracza jest mniejsza niż szerokość 
pasma słomy, pozostawianego przez kombajn. 

Do poziomej belki (3) podbieracza prasy (4) przy-
mocowane jest za pomocą jarzma (2) ramię składają-
ce się z części nieruchomej (1) i ruchomej (12), połą-
czonych rodzajem przegubu utworzonego z ceownika 
(7) na części (1). uchwytu (16) na części (12) i sworz-
nia (9). 

Część ramienia (12) połączona jest ze sworzniem (9) 
sprężyną (21) i łańcuchem (22) co pozwala na dowol-
ne ustalenie koła zgarniającego (13) w płaszczyźnie 
pionowej. Obrót dookoła sworznia (9) ustawia ramię 
w płaszczyźnie poziomej. W czasie ruchu podbiera-
cza (4), koło (13) obracając się narzuca na niego sło-
mę leżącą obok. Po zakończeniu pracy, koło (13) 
wraz z ramieniem (12) obraca się w położenie równo-
ległe do osi podłużnej podbieracza. (5 zastrzeżeń) 

A47C W. 72933 11.07.1984 

Stefan Drobner, Łódź, Polska (Stefan Drobner). 

Krzesło rozkładane 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększe-
nia ilości funkcji krzesła o funkcję fotela. 

Krzesło ma siedzisko (1) wraz z oparciem (2) osa-
dzone trwale na pręcie dystansowym (5), który połą-
czony jest z konstrukcją nośną krzesła wahliwie. Po-
nadto na powierzchni spodu siedziska (1), bliżej kra-
wędzi połączenia z oparciem (2), znajduje się zamo-
cowany zaczep sprężynowy w kształcie prostokąta, 
na którego przyprostokątną dłuższą o przekroju owal-
nym, przymocowaną wahliwie do spodu siedziska (1), 
nasunięta jest sprężyna walcowa, śrubowa, której jed-
na końcówka przytwierdzona jest na trwale i nie-
przesuwnie do tej przyprostokątnej. Drugą naprzeciw-
ległą przyprostokątną stanowi pręt blokujący (7) o 
przekroju owalnym i średnicy równej co najmniej 
średnicy wycięć umieszczonych w dwóch punktach 
przeciwległych, górnych wierzchołków wewnętrznych 
ścian bocznych (3) krzesła połączonych trzema prę-
tami (4). (1 zastrzeżenie) 

A47C W. 72939 13.07.1984 

Zdzisław Kochner. Jerzy Skrzypczak, Poznań, Pol-
ska (Zdzisław Kochner, Jerzy Skrzypczak). 

Leżak wypoczynkowy 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie kon-
strukcji leżaka -umożliwiającej ręczną zmianę położe-
nia ciała do pozycji leżącej włącznie bez koniecznoś-
ci wstawania z leżaka. 

Leżak składa sie z podstawy dolnej - części o sta-
łym położeniu (1 i 2) wraz z ogranicznikiem rozsta-
wu (7) oraz ruchomych elementów, których położenie 
zmienne reguluje się ręczną dźwignią (8) mającą trzy 
wycięcia, w których położenie leżaka jest blokowane. 
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Wszystkie elementy ruchome jakimi są: ramka pod-
parcia (3), belka podlokietnika (4), wysięgnik podnóż-
ka (5) - tworzą jeden wzajemnie powiązany łańcuch 
kinematyczny. Leżak ma również trzy niezależne od 
siebie tamv nośne (13, 14 i 15). (2 zastrzeżenia) 

A47G W. 71220 26.10.1983 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Predom'1, Warsza-
v'tj, Polska (Wiktoria Malińska). 

Zestaw sztućców 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie zestawu 
sztućców charakteryzującego się prostą technologią 
wykonania oraz możliwością zastosowania na opra-
wy różnych materiałów. 

W skład zestawu wchodzi łyżka, widelec, nóż i ły-
żeczka do herbaty mające rękojeść (3). Oprawa uchwy-
tu (1) obejmuje dookoła rękojeść (3) i połączona jest 
z nią za pomocą dwóch nitów (2). Nity (2) umieszczo-
ne są na końcach płaskiej gładkiej oprawy uchwy-
tu (1) współosiowo z-zaokrągleniami końców opra-
wy (1) i mają średnicę główki zbliżoną do szerokości 
oprawy (1). (1 zastrzeżenie) 

A47G W. 71221 26.10.1883 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Predom", Warsza-
wa, Polska (Wiktoria Malińska). 

Zestaw sztućców 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie funkcjo-
nalnego zestawu sztućców o prostej technologii wy-

konania. Wchodzące w skład zestawu łyżka, widelec, 
nóż i łyżeczka do herbaty mają oprawę uchwytu (1) 
umieszczoną na metalowej rękojeści (2) stanowiącej 
całość z częścią pracującą sztućca. Oprawa uchwytu 
(1) ma stały przekrój w kształcie litery C, a koniec 
oprawy (1) nie dochoctzi do końca metalowej rękojeści. 

(1 zastrzeżenie) 

A47G W. 71222 26.10.1983 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ,.Predom", Warsza-
wa, Polska (Wiktoria Malińska). 

Zestaw sztućców 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie funkcjo-
nalnego zestawu sztućców o prostej technologii wy-
konania. 

Zestaw charakteryzuje się tym, że wchodzące w je-
go skład łyżka, widelec, nóż i łyżeczka do herbaty 
mają oprawę uchwytu (1) umieszczoną na metalowej 
rękojeści (2) stanowiącej całość z częścią pracującą 
sztućca. Oprawa uchwytu (1) nie dochodzi do końca 
metalowej rękojeści (2) i ma kształt prostopadłościanu 
o zaokrąglonych krawędziach i gładkich powierzch-
niach. (1 zastrzeżenie) 

A17J W. 72948 13.07.1984 

Zakłady Sprzętu Elektrogrzejnego ,,Predom-Selfa", 
Szczecin, Polska (Tadeusz Grzymaia, Adam Kuczyń-
ski, Józef Majda, Wiktor Pomian). 

Przyrząd do opiekania i gotowania 

Ceiem wzoru użytkowego jest opracowanie przyrzą-
du umożliwiającego jednoczesne prowadzenie proce-
su opiekania i gotowania. 

Istota przyrządu polega na tym, że ma on element 
grzejny (6) w kształcie płaskiej spirali połączonej ze 
wspornikiem (8) za pomocą którego element grzejny 
utrzymywany jest nad komorą grzejną (1). Element 
grzejny (6) osadzony jest rozłącznie za pomocą sprę-
żystego zacisku (11) wspartego na tylnej ściance (4) 
oraz ramion (10) osadzonych na łączniku łączącym 
wewnętrzne ścianki (18) bocznych kaset (2). 

(3 zastrzeżenia) 
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A47J W. 72965 16.07.1984 

Spółdzielnia Niewidomych „Bytomianka". Bytom-
-Karb, Polska (Karolina Wołek). 

Wieszak 

Wieszak ma dwa elementy środkowe (1) o przekro-
ju poprzecznym w kształcie litery „U", połączone 
przegubowo z jednej strony z płaskijmi elementami 
zewnętrznymi (2), a z; drugiej strony z płaskim ha-
kiem (3) w taki sposób, aby po złożeniu wieszaka ele-
menty zewntęrzne (2) oraz hak (3) mieściły się cał-
kowicie we wnętrzu elementów środkowych (1). Po-
łączenia przegubowe elementów środkowych (1) z ele-
mentami zewnętrznymi (2) oraz hakiem (3) mają ogra-
niczniki rozwarcia, zapewniające po rozłożeniu właś-
ciwy kąt między ramionami wieszaka. 

W stanie złożonym wieszak tworzy prostokątną 
płytkę o niewielkich wymiarach, nie mającą wysta-
jących elementów, podatnych na uszkodzenie w cza-
sie transportu. (2 zastrzeżenia) 

A63B W. 72945 13.07.1984 

Wojewódzki Związek Spółdzielni Inwalidów Zakład 
Usług Technicznych, Opole, Polska (Stanisław An-
druszkiewicz, Jan Dębowski). 

Urządzenie do supinacji i pronacji 

Celem wzoru jest opracowanie funkcjonalnej kon-
strukcji urządzenia, łatwej w obsłudze i o dużym 
stopniu bezpieczeństwa. 

Urządzenie znajduje zastosowanie w przychodniach 
rehabilitacyjnych i służy do wyrobienia ruchu odwra-
cania i nawracania przedramienia. 

Urządzenie, zbudowane z elementów nośnych, we-
dług wzoru charakteryzuje się tym, że na prowad-
nicy (1) osadzony jest przesuwnie korpus mechanizmu 
obrotowego (4), z którym połączony jest zabierak (12) 
z obwodowym wybraniem (6a) na zatrzask (6) doci-
skany sprężyną (7), natomiast do części czołowej za-
bieraka (12) przymocowane jest koło linowe (13) z 
linką (17) zakończoną łącznikiem (18), na którym za-
wiesza się miękki ciężarek (19). (1 zastrzeżenie) 

A63H W. 72920 09.07.1984 

Ośrodek 
(Witold 

Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy 
Techniki i Organizacji, Bydgoszcz, Polska 
Rosenkiewicz). 

Podkładka zaciskowa 
kół jezdnych zabawek 

Celem wzoru jest umożliwienie szybkiego montażu 
kół bez dodatkowych zabezpieczeń technologicznych 
wykonywanych na osi. 

Podkładka zaciskowa charakteryzuje się tym, że 
otwór wewnętrzny podkładki (1), stanowiący ząbki, 
jest mniejszy od średnicy osi (2), na której osadzony 
jest wspornik podwozia (3) wraz z kołem (4) i kołpa-
kiem (5), przy czym podkładka (1) jest sprężysta, 
ząbkowana wewnętrznie. (1 zastrzeżenie) 

A63H W. 72921 09.07.1984 

Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy Ośrodek 
Techniki i Organizacji, Bydgoszcz, Polska (Witold Ro-
senkiewicz). 

Złącze zatrzaskowe 
zabawek jezdnych 

dokonania łatwej 
uszkodzenia jego 

Celem wzoru jest umożliwienie 
wymiany silnika w zabawce bez 
obejmy i podstawy. 

Złącze zatrzaskowe charakteryzuje .się tym, że pod-
stawa (9) z zagłębieniem i kołkiem oporowym (3) za-
bezpieczającym silnik (1) przed obrotem ma słupki (2) 
zakończone występami, które umożliwiają rozłączne 
ich połączenie z obejmą (4) silnika (1) zakończoną 
karbem oporowym. (1 zastrzeżenie) 
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Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B25B W. 72493 07.05.1984 

Spółdzielnia Rzemieślnicza Usługowo-Produkcyjna, 
Rzeszów, Polska (Kazimierz Perchał, Eugeniusz Świ-
der, Kazimierz Świder). 

Zestaw kluczy nasadkowych do odkręcania 
i przykręcania elementów śrubowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje problem opracowania 
konstrukcji uniwersalnego zestawu kluczy nasadko-
wych, mającego zastosowanie do odkręcania i przy-
kręcania elementów śrubowych zarówno w miejscach 
łatwo jak i trudno dostępnych.. 

Zestaw kluczy stanowi dziewięć nasadek sześcio-
kątnych (1) o różnych typowymiarach, pokrętło z 
przetyczką (2), przedłużacz krótki (3), przedłużacz 
długi (4), przegub (5), rękojeść z przegubem (6), ręko-
jeść z grzechotką (7), wkrętak krzyżowy (8) i wkrętak 
płaski (9), przy czym wszystkie elementy zestawu 
umieszczone są w pojemniku z przykrywą osadzoną 
na zawiasie i wypełnioną wkładką elastyczną. 

(5 zastrzeżeń) 

B25B 
B25C 

W. 72522 04.07.1984 

Wiesław Malicki, Jaraczewo, Polska (Wiesław 
Malicki). 

Prawidło do zbijania 
ramek pszczelarskich 

Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji prawi-
dła ułatwiającej i skracającej czas wykonania ramek. 

Prawidło składa się z płyty montażowej (1) oraz 
podstawy (2), która składa się z dwóch kowadełek (3) 
połączonych ze sobą wygiętą rurką. 

Na kowadełkach (3) spoczywa płyta montażowa (1) 
poprzez listwę drewnianą (4). 

Płyta montażowa (1) ma przytwierdzone kątowni-
ki stałe (5 i 5a) oraz kątowniki przesuwne (6 i 6a), 

dociskające włożone pomiędzy nie listwy drewniane 
(4, 4a i 4b) sprężynującymi urządzeniami (7) przy-
twierdzonymi do płyty montażowej (1). 

Listwy drewniane (4, 4a i 4b) przyciskane są do 
płyty montażowej (1) krzyżakowym dociskiem (8> 
utwierdzonym na środku płyty montażowej (1). 

Z drugiej strony płyty montażowej (1) jest zamo-
cowana gałka, służąca do obrotu płyty montażowej (ł) 
w trakcie zbijania ramki pszczelarskiej. 

(3 zastrzeżenia) 

B23B 
B21D 

W. 72995 23.07.1984 

Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol", 
Tarnobrzeg, Polska (Bronisław Karbarz, Marian 
Szczur, Jan Misiak, Edward Kopeć, Stanisław 
Rachwał). 

Urządzenie do obróbki powierzchni kołnierzy 
rurociągów zespolonych 

Urządzenie służy do obróbki kołnierzy rurociągów 
zespolonych podczas wymiany jednego z przewodów 
rurowych. 

Na podstawie (1) zamocowana jest przekładnia (2> 
mająca dwa koła zębate, wałek (3) z głowicą skra-
wającą (4) i pokrętło (5). Przekładnia (2) napędzana 
jest wiertarką elektryczną (6). Łoże (9) wyposażone 
jest w płytę (7) do mocowania kołnierzy (8) segmen-
tów rurociągu przy pomocy śrub (10). 

(1 zastrzeżenie) 

B25G W. 72842 28.06.1984 

Spółdzielnia Pracy „Komet", Warszawa, Polska (Lech 
Barlak). 

Kun do młotków 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia pewnego i bezpiecznego łączenia narzędzi z drew-
nianym trzonkiem. 

Klin, stanowiący cienkościenny element wbijany w 
trzonek, składa się z części prostokątnej (1) zaopa-
trzonej w przetłoczenia w postaci nieprzelotowych 
żłobków (2), przebiegających równolegle do dłuższe-
go boku klina i wykonanych na przemian z obydwu 
stron, oraz z części klinowej (3), która zaczyna się 
na wysokości zarysu żłobków (2). (1 zastrzeżenie) 
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B25H 
B65B 

W. 72421 25.04.1984 

Fabryka Maszyn i Urządzeń „Famak", Kluczbork, 
Polska (Leszek Olejnik, Bogusław Pijanka). 

Regał do blach 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwie-
nia składowania blach długich o wysokości powyżej 
2 metrów. 

Regał do blach utworzony jest z rur połączonych 
z podstawą i tworzący obróconą literę T. Słup pio-
nowy stanowią dwie rury (1) oddalone od siebie o 
440 milimetrów połączonych z podstawą, między któ-
rymi od podłoża o 300, a potem co 290 milimetrów 
przymocowane są stopnie (3) w postaci podwójnych 
prętów usytuowanych poziomo do wysokości 1070 mi-
limetrów, przy czym na wysokości 1400 milimetrów 
do rur (1) przymocowane są z obu stron wsporniki do 
mocowania podestu (5). (1 zastrzeżenie) 

B25H W. 72865 29.06.1984 

Instytut Gospodarki Magazynowej, Poznań, Polska 
'(Adam Wojciechowski, Stanisław Sieluk). 

Słup nośny regału 

Celem wzoru jest opracowanie lekkiej konstrukcji 
słupa umożliwiającej budowę regałów z elementami 
zaczepowymi. 

Słup nośny, stanowiący profilowany kształtownik z 
perforacjami, zawiera półkę (1) zewntęrzną oraz środ-
niki (2) zewnętrzne i środniki (3) wewnętrzne, usy-
tuowane prostopadle do półki zewnętrznej. Środniki 
(2) zewnętrzne połączone są ze środnikami wewnętrz-
nymi półkami (4) skośnymi. (3 zastrzeżenia) 

B25H W. 72866 29.06.1984 

Instytut Gospodarki Magazynowej, Poznań, Polska 
(Zbigniew Skowroński, Adam Wojciechowski, Janusz 
Kaczmarek). 

Półka regału magazynowego 

Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji półki o 
oszczędnym zużyciu materiału, zapewniającej sztyw-
ne połączenie jej z regałem. 

Półka zawiera płaskie poszycie (1) wzmocnione od 
dołu belkami wzdłużnymi i belkami poprzecznymi. 
Półka połączona jest z poprzeczkami (4) za pomocą 
przetyczek (6). Przetyczki (6) mają kształt litery „L" 
i zakończone są łbami. (2 zastrzeżenia) 

B23K W. 72994 23.07.1984 

Zakłady Okrętowych Urządzeń Elektrycznych i Au-
tomatyki „Elmor", Gdańsk, Polska (Wiesław Gościm-
ski, Mirosław Hryniewiecki, Tadeusz Biernacki). 

Ciągnikowy zespół 
prądotwórczo-spawalniczy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania ciągni-
kowego zespołu prądotwórczo-spawalniczego o roz-
szerzonym zakresie funkcjonalnym, umożliwiającego 
wykonywanie prac spawalniczych w oparciu o własne 
źródło napięcia. 

W zespole według wzoru prądnica (1) zamocowana 
jest wahliwie w dolnej części konstrukcji nośnej (2) 
i napędzana jest przekładnią pasową, której małe ko-
lo pasowe (9) osadzone jest na wale prądnicy (1), a 
duże koło pasowe na wale (12) ułożyskowanym jedno-
stronnie w górnej części konstrukcji nośnej (2). Nad 
prądnicą (1) zamocowana jest wysuwana kaseta po-
miarowo-rozdzielcza (14). Do konstrukcji nośnej za-
mocowany jest na wysokości usytuowania kasety (14) 
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transformator spawalniczy. Końce uzwojenia wtórne-
go transformatora (6) dołączone są do izolowanych 
zacisków (8), zamocowanych do konstrukcji kasety (14) 
od strony drzwi górnych (19). Do tych zacisków pod-
łączone są przewody spawalnicze. (2 zastrzeżenia) 

B23K W. 73071 01.08.1984 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Armatury Przemy-
słowej, Kielce, Polska (Leopold Płaski, Marian Zynek, 
Marian Michalewicz, Jan Snarski). 

Urządzenie do automatycznego napawania 
powierzchni uszczelniających 
w armaturze przemysłowej 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia urządzenia do napawania, ograniczającego udział 
spawacza w procesie napawania wyłącznie do usta-
wienia przedmiotu napawanego i włącznienia pracy 
urządzenia. 

Urządzenie wykonane jest w oparciu o półautomat 
spawalniczy do spawania metodą MIG z palnikiem (6) 
do napawania powierzchni, zawieszonym na wysięg-
niku słupowym (9) przy użyciu mechanizmu wahadło-
wego (7) z przegubem (8). Wysięgnik .słupowy (9) usy-
tuowany jest między dwoma stołami obrotowymi (5), 
na których mocowane są przedmioty napawane (12). 
Palnik (6) ma możliwość ruchu wahadłowego w płasz-
czyźnie prostopadłej lub równoległej do osi ramienia 
wysięgnika słupowego (9). (2 zastrzeżenia) 

B43K W. 72538 17.05.1984 

Przedsiębiorstwo Zagraniczne „Ampol", Niepołomi-
ce k/Krakowa, Polska (Paweł Buczek). 

Długopis 

Długopis złożony z obsadki (1), w postaci rurki o 
przekroju kwadratowym, zaopatrzonej na końcu w 
gwint (2), .służący do połączenia jej z korkiem (3) 
oraz z oprawki (6) o przekroju kwadratowym, osa-
dzonej zaciskowo wewnątrz obsadki (1), przy czym w 
otworze (9) oprawki jest osadzona rurka tuszowa (10). 
Nasadka (12) długopisu ma postać rurki o przekroju 
kwadratowym, nasadzanej na oprawkę (6) i jedno-
stronnie zamkniętej za pomocą korka (15). 

Ponadto nasadka (12) jest zaopatrzona w występy 
(13), między którymi jest umieszczony metalowy klips 
(14), natomiast korek (15) jest zaopatrzony w rowek 
(16), służący do dociśnięcia wygiętej końcówki klip-
sa (14) do wewnętrznej ścianki nasadki (12). 

(3 zastrzeżenia) 

B43K W. 72539 17.05.1984 

Przedsiębiorstwo Zagraniczne „Ampol", Niepołomi-
ce k/Krakowa, Polska (Paweł Buczek). 

Długopis 

Długopis jest złożony z obsadki (1), stanowiącej jed-
nostronnie zamkniętą tuleję, mającą w przekroju 
kształt wydłużonego prostokąta z zaokrąglonymi 
obrzeżami oraz z obsadki (2), której część (2a) jest 
zaciskowo osadzona wewnątrz obsadki (1) i zaopa-
trzona w osiowe otwory, służące do osadzenia w niej 
rurek tuszowych (5), których końcówki piszące (8) 
są osadzone w czołowych otworach (9) oprawki (2). 
Nasadka (3) długopisu ma postać jednostronnie zam-
kniętej tulei o przekroju identycznym, jak przekrój 
obsadki (1) i jest zaopatrzona w szeroki klips. 

(3 zastrzeżenia) 

B43K W. 72540 17.05.1984 

Przedsiębiorstwo Zagraniczne „Ampol", Niepołomi-
ce k/Krakowa, Polska (Paweł Buczek). 

Długopis 

Długopis, którego elementy są ze sobą zaciskowo 
połączone, złożony jest z obsadki (1) w kształcie rur-
ki ze skośnymi obrzeżami (2), w której z jednej stro-
ny jest zaciskowo osadzona oprawka (3) rurki piszą-
cej (4), mająca postać cylindrycznej tulejki, z drugiej 
zaś występ (7) elementu zamykającego (8), którego 
średnica zewnętrzna jest równa średnicy wewnętrznej 
obsadki (1). 



Nr 9 (297) 1985 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 53 

Długopis jest ponadto zaopatrzony w nasadkę w 
postaci jednostronnie zamkniętego cylindra ze zna-
nym klipsem, która również ma skośne obrzeże, od-
powiadające skośnemu obrzeżu (2) nasadki (1). Kon-
strukcja długopisu upraszcza jego składanie. 

(2 zastrzeżenia) 

B43L W. 72541 17.05.1984 

Przedsiębiorstwo Zagraniczne „Ampol", Niepołomi-
ce k/Krakowa, Polska (Paweł Buczek). 

Pisak 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie takiej 
konstrukcji pisaka, w której poszczególne elementy 
składowe dawałyby się łatwo łączyć przy zapewnie-
niu odpowiedniej szczelności połączeń. 

Pisak złożony jest z obsadki (1) w kształcie rurki, 
zaopatrzonej w gwintowany otwór (7), w który wkrę-
cana jest oprawka (3) rurki tuszowej (4) z końcówką 
piszącą (5). Z drugiej strony oprawki, na jej wewnę-
trznej powierzchni, znajdują się pierścieniowe wystę-
py (10), służące do zaciskowego, szczelnego połącze-
nia z korkiem (8), zaopatrzonym w pierścieniowe row-
ki (9). Nasadka (11) pisaka ma również postać rurki 
ze skośnie ściętymi obrzeżami (12), szczelnie pasują-
cymi do skośnych obrzeży (2) obsadki (1) i na po-
wierzchni wewnętrznej zaopatrzona jest w elastyczny 
pierścieniowy występ (13), służący do zaciskowego 
szczelnego połączenia z korkiem (14), zaopatrzonym w 
pierścieniowe rowki (15). (2 zastrzeżenia) 

B62D W. 72922 11.07.1984 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Euge-
niusz Rusiński, Paweł Wojdała). 

Rama wózka przednich kół przyczepy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji ramy wózka przednich kół przyczepy, 
która umożliwia zmianę długości pociągu drogo-
wego. 

Rama składa się z czołownicy (1), dwóch podłużnie 
(2), belki tylnej (3) i dyszla (5). Równolegle do po-
dłużnie (2) zamocowane są dwie prowadnice (4), słu-
żące do przesuwnego zamocowania dyszla (5). Dy-
szel (5) osadzony jest przesuwnie względem prowad-
nic (4) za pośrednictwem suwaków (7) i przegubów. 
Ponadto dyszel (5) połączony jest z tylną belką (3) 
ramy za pomocą siłownika (9). (2 zastrzeżenia) 

B62K W. 72993 23.07.1984 

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „Polmo", 
Kwidzyn, Polska (Witold Klingenberg). 

Lampa tylna motoroweru 

Wzór użytkowy dotyczy lampy, wyposażonej w świa-
tło pozycyjne, mocowanej do tylnego błotnika moto-
roweru. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie uzyskania określonej 
normą światłości lampy i uproszczenia konstrukcji jej 
podstawy. 

Lampa według wzoru ma podstawę z jednorodnego 
tworzywa, mającą w części środkowej odbłyśnik (1) 
o powierzchni walcowej, na którego bokach są szcze-
liny do osadzenia wsporników (2) i w dwóch naroż-
nikach jest tulejka (7) do mocowania klosza (8), przy 
czym część środkowa podstawy przechodzi w uchwy-
ty (9, 11). . (2 zastrzeżenia) 

B65B W. 72984 19.07.1984 

Stanley Kubik, Kraków, Polska (Stanley Kubik). 

Opakowanie 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia funkcjonalnego opakowania do przechowywania 
luzem drobnych przedmiotów, które jest wielokrotnie 
otwierane i zamykane w trakcie użytkowania. 

Opakowanie składa się z pojemnika (1) wyposażo-
nego w kołnierz (2) i z wieczka (3) z występem (4). 
Pojemnik (1) i wieczko (3) są połączone na stałe za-
wiasem (5) wykonanym z tego samego materiału co 
pojemnik (1) i wieczko (3). Na zewnętrznej powierzch-
ni pojemnika (1), po .stronie przeciwnej do zawiasu 
(5) a zgodnej z występem (4) na wieczku (3) jest wy-
konany analogiczny występ (6). (2 zastrzeżenia) 
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B65D W. 72937 13.07.1984 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstruk-
cji Metalowych „Mostostal", Warszawa, Polska (Krzy-
sztof Miłaczewski, Włodzimierz Wojnowski, Marek 
Sikorski, Krzysztof Trawiński, Tadeusz Wójcik, Bo-
lesław Brudka). 

Zespół zsypowy silosu, 
zwłaszcza na materiały trudnozsypne 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
zespołu zsypowego, umożliwiającego prawidłowe 
opróżnianie silosu z materiałów trudnozsypnych ta-
kich jak. np. mączki paszowe. 

Zespół charakteryzuje się tym, że w górnej części 
stożkowej (5) jest umieszczony płaski element zabu-
rzający (7) w płaszczyźnie przechodzącej przez oś 
stożka, natomiast dolna część stożkowa (6) zawiera 
elementy rurowe (8) z poprzecznymi przegrodami (9) 
o osiach równoległych do osi stożka, przy czym linia 
przenikania powierzchni tych elementów rurowych (8) 
z dolną częścią stożkową (6) jest krzywą zamkniętą. 

(1 zastrzeżenie) 

B63D W. 72959 16.07.1984 

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej „Polmo", 
Świdnica, Polska (Jan Stępień, Ryszard Klucz). 

Paleta do zakładania i zdejmowania 
przyrządu na prasę 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji 
palety pozwalającej sprawnie i bezpiecznie zakładać 
i zdejmować przyrządy na prasę. 

Paleta charakteryzuje się tym, że jej podstawa (4) 
stanowi wraz z płytą (10) oraz wspornikami środko-
wymi (9) i wspornikami skrajnymi (11) konstrukcję 
zwartą. Na podstawie (4) przytwierdzone są gniazda 

(2), w których na sworzniach (8) obrotowo zamonto-
wane są rolki (3). Do boków i tyłu podstawy (4) przy-
twierdzone są odpowiednio opory boczne (1) i opory 
tylne (5) wystające nad rolki. W przedniej części 
gniazda (2) umieszczone są sworznie zabezpieczają-
ce (6) zaopatrzone w uchwyty (7). (1 zastrzeżenie) 

B65G W. 72938 13.07.1984 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstruk-
cji Metalowych „Mostostal", Warszawa, Polska (Krzy-
sztof Miłaczewski, Krzysztof Trawiński, Marek Si-
korski, Tadeusz Wójcik, Andrzej Podściański). 

Zespół dekompresyjno-napowietrzający 
zbiorników na materiały sypkie, 

zwłaszcza trudnozsypne 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji zespołu dekompresyjno-napowietrza-
jącego w zbiornikach na materiały sypkie, zwłaszcza 
trudnozsypne, który stanowiłby jednocześnie układ 
przeciwpożarowy dla materiałów ulegających samoza-
paleniu. Zgodnie z wzorem przedmiotowy zespół sta-
nowią rury perforowane (3) z otworami (4) usytuowa-
ne tuż przy ściankach zbiornika, które są ułożone za-
równo w części stożkowej (2), jak też w części cylin-
drycznej (1), przy czym do wlotu (5) układu rur per-
forowanych (3) jest wprowadzane zależnie od potrzeb, 
albo powie erze, albo sprężony dwutlenek węgla. 

(1 zastrzeżenie) 

B65G W. 72964 18.07.1984 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń 
Transportowych, Bytom, Polska (Tadeusz Pietruszka). 

Hydrauliczny napęd mechanizmu 
jazdy wózka wygarniającego 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest hydrauliczny 
napęd mechanizmu jazdy wózka wygarniającego, sto-
sowanego do wygarniania spod wylotu zasobnika ma-
teriałów sypkich i kawałkowych. 

Celem wzoru użytkowego jest wyeliminowanie sko-
kowej jazdy wózka na niektórych odcinkach trasy 
spowodowanej nierównomiernym zazębianiem się koła 
zębatego z listwą palczastą. 

Istotą wzoru jest wyposażenie napędu w wahacz 
(4), osadzony z jednej strony w dwóch łożyskach, za-
mocowanych do belki podwozia wózka, a z drugiej 



Nr 9 (297) 1985 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 55 

strony połączony z podwoziem za pomocą dociskowej 
sprężyny, przy czym w wahaczu (4) zabudowany jest 
na łożyskach tocznych wał (3), zakończony osadzo-
nym na nim kołem zębatym (5), na którym zabudo-
wane jest łożysko toczne (9), dociskane do listwy pal-
czastej (6) za pomocą sprężyny i dodatkowo siłą po-
chodzącą od momentu obrotowego silnika hydrau-
licznego (1). (2 zastrzeżenia) 

B67D W. 72941 12.07.1984 

Krakowskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego 
„Polmos", Kraków, Polska (Zbigniew Jóźwik). 

Nalewak do maszyny rozlewniczej 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie właściwego 
napełniania naczynia do wymaganej objętości i zapo-

biega stratom płynu w przypadku uszkodzenia naczy-
nia w czasie napełniania. 

Nalewak ma korpus (1) z kanałem środkowym (12) 
mieszczącym wewnątrz trzpień zaworu (2). W ścian-
ce korpusu (1) uformowany jest kanał próżniowy (11) 
łączący się z kanałem (12) i zamykany przez ramię 
złącza (6). 

Wewnątrz kanału (11) biegnie pręt sterujący (5) po-
łączony z trzpieniem zaworu (2) ramieniem złącza (6). 
Dolny koniec pręta strującego (5) wchodzi w stycz-
ność z górną powierzchnią głowicy centrującej i pod-
czas jej ruchu ku górze powoduje otwarcie kanału 
próżniowego (11), przemieszczenie trzpienia zaworu 
(2) i uniesienie grzybka zaworu (7), co pozwala na 
swobodny wypływ płynu przez końcówkę (10) z rów-
noczesnym doprowadzeniem podciśnienia do jej ka-
nalika (14). (1 zastrzeżenie) 

Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C21C W. 72962 18.07.1984 

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska (Jerzy Ty-
bulczuk, Jacek Marfiak, Janusz Cupiał, Marek Kare-
wicz, Krzysztof Dorawski, Adam Kowalski, Franci-
szek Sadowski). 

Urządzenie do sferoidyzacji żeliwa 

Urządzenie do sferoidyzacji żeliwa zbudowane jest 
z bębnowej kadzi obrotowej (1), na zewnątrz której 
zamotnowana jest komora reakcyjna (3) posiadająca 
zamykany otwór załadowczy (4). W ściance oddziela-
jącej komorę reakcyjną (3) od kadzi (1) jest przelo-
towa szczelina (s). 

Komora reakcyjna (3) usytuowana jest powyżej osi 
obrotu kadzi (1). Naprzeciw komory reakcyjnej (3) 
znajduje się otwór wlewowo-wylewowy (2), którego 

górny poziom usytuowany jest pomiędzy osią obrotu 
a szczeliną (s). Korzystnie jest aby stosunek średnicy 
wewnętrznej kadzi (1) do jej tworzącej wynosił 0 . 6 -
-1 ,2 a szczególnie 0,8-1,0. (2 zastrzeżenia) 
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Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

Nr 9 (297) 1985 

E04B W. 72902 05.07.1984 

Studencka Spółdzielnia Pracy „Żaczek", Kraków, 
Polska (Andrzej Fedak, Ewa Arvay-Podhalanska, Bo-
gusław Podhalański, Janusz Dudek). 

Budynek jednorodzinny 
centralnie ogrzewany pewietrzem 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmniejsze-
nia oporów przepływu powietrza, co pozwala na wy-
łącznie konwekcyjne ogrzewanie pomieszczeń pod 
wpływem czynnika ciśnienia grawitacyjnego. 

Budynek ma ścianę środkową (2) prowadzoną przez 
wysokość piwnicy, parteru i piętra, dzielącą rzut po-
ziomy budynku na w przybliżeniu dwie równe części. 
W ścianie (2) znajdują się pionowe kanały nawiewne 
(6) i recyrkulacyjne (7). Kanały nawiewne (6) połą-
czone są w piwnicy przez prowadzony wzdłuż ścia-
ny (2) kolektor zbiorczy (5) do komory podgrzewa-
cza (4). 

Wyloty kanałów nawiewnych (6) znajdują się w po-
szczególnych pomieszczeniach parteru i piętra, przy-
legających do ściany środkowej (2). Podgrzewacz (4) 
zabudowany jest centralnie w narożniku między ścia-
ną środkową (2) oraz usytuowaną prostopadle do niej 
ścianą z trzonem kominowym (3). (2 zastrzeżenia) 

E04D W. 72917 09.07.1984 

Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemy-
słowego „PRZEMYSŁÓWKA", Bydgoszcz, Polska 
(Krzysztof Obuchowicz, Adam Ligarzewski, Antoni 
Sztrajt). 

Płyta dachowa 

Płyta dachowa posiadająca na dłuższych końcach 
znane poprzeczne żebra (3) ma w przekroju poprzecz-
nym pomiędzy tymi żebrami kształt spłaszczonej lite-
ry „T", w której środkową część stanowi żelbetowe 
żebro (2) o kształcie litery „V" a daszek stanowią be-
tonowe, jednostronnie zbieżne wsporniki (1). 

(1 zastrzeżenie) 

E05B W. 72967 16.07.1984 

Spółdzielnia Niewidomych ,,Bytomianka'\ Bytom-
-Karb, Polska (Karolina Wołek). 

Zamek magnetyczny 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zastosowa-
nia większych magnesów niż w znanych zamkach 
magnetycznych co pozwala na uzyskanie większej siły 
zamknięcia. 

Zamek ma obudowę (1), mieszczącą magnes (2) oraz 
sąsiadujące z nim dwie płytki (3), które zabezpieczo-
ne są przed wypadnięciem z obudowy (1) od strony 
styku ze zworą (4) przy pomocy centralnie umieszczo-
nej poprzeczki (5). 

Zamek przeznaczony jest do zamykania dużych ele-
mentów, np. drzwi rozsuwanych. (1 zastrzeżenie) 
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E05G W. 73113 13.08.1984 

Witold Sobczak, Sopot, Polska (Witold Sobczak). 

Plomba 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
plomby do zabezpieczenia towarów lub pomieszczeń, 
zakładanej ręcznie, bez stosowania dodatkowych urzą-
dzeń jak plombownica. 

Elastyczny pasek (1) jest zakończony z jednej stro-
ny profilowanym wtykiem (2), z drugiej zaś - pro-
filowanym gniazdem (3). Oba zakończenia, po ich po-
łączeniu, stanowią nierozłączalny sprzęgnik. 

Po wprowadzeniu wtyku (2) do prześwitu (13) 
gniazda (3), zaczep (8) nie może być wyciągnięty z 
komory (14) usytuowanej na końcu otworu (12). Wy-
ciąganie powoduje przerwanie wtyku (2) w miejscu 
osłabiającego otworu (6), a więc zniszczenie plomby. 

(3 zastrzeżenia) 

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

F02P W. 72923 11.07.1984 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Piotr 
Wrzecioniarz, Zbigniew Krupcała, Julian Tołłoczko, 
Janusz Knast). 

Aparat zapłonowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji aparatu zapłonowego do dwucylin-
drowego silnika spalinowego z zapłonem iskrowym, 
umożliwiającej dokładne ustawienie kąta zapłonu w 
obu cylindrach. 

Aparat zapłonowy ma obudowę (1) z centralnie osa-
dzonym wałkiem (2) z krzywką (3) sterującą, dwa 
przerywacze (5) zamocowane do obudowy (1) za po-
średnictwem wsporników (4) oraz odśrodkowy regu-
lator wyprzedzenia zapłonu. Wsporniki (4) połączone 
są z obudową (1) za pomocą śrub (7), przy czym część 
otworów (8) na śruby (7) ma kształt owalny, co u-
możliwia przesunięcie kątowe przerywaczy (5) wzglę-
dem siebie i obudowy (1). (1 zastrzeżenie) 

F16H 
A63H 

W. 72916 09.07.1984 

Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy Ośrodek 
Techniki i Organizacji, Bydgoszcz, Polska (Witold 
Rosenkiewicz). 

Płyta montażowa przekładni zębatej 

Celem wzoru jest umożliwienie montowania prze-
kładni w sposób rozłączny i stosowanie je] w róż-
nych zabawkach oraz wymianę w razie uszkodzenia. 

Płyta montażowa ma szczelinę (8), umożliwiającą 
sprężyste uginanie części płyty (9) zakończonej wy-
stępem (4). Prowadnica (3) z kołkiem oporowym (5) 
stanowią siedzisko przekładni (1) wraz z obudową (7) 
w płycie (6). (2 zastrzeżenia) 

F16L 
F24D 

W. 71646 30.12.1983 

Centrum Techniki Komunalnej, Warszawa, Polska 
(Henryk Wróbel). 

Układ kompensacyjny rurociągów cieplnych 

Celem wzoru jest zmniejszenie szerokości pasa te-
renu koniecznego do zabudowy rurociągu, oraz 
zmniejszenie ilości potrzebnych przegubów rurowych. 

Układ zawiera odcinek rurowy (1) z obustronnymi 
wyoibleniami, usytuowany poprzecznie do osi ruro-
ciągu. Odcinek ten połączony jest za pomocą prze-
gubów rurowych (3) z wykonanymi symetrycznie w 
stosunku do punktu przecięcia osi rurociągu i od-
cinka, wyobleniami rurociągu (2). 

Układ tworzy wygięcie rurociągu w kształcie li-
tery S. (1 zastrzeżenie) 
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FI6S W. 72908 09.07.1984 

Kazimierz Środka, Dorota Jarodzka-Śródka, Wroc
law, Polska (Kazimierz Środka, Dorota Jarodzka-
-Śródka). 

Element konstrukcyjny 
w postaci krawędziaka kształtowego 

Celem wzoru jest opracowanie prostej w produkcji 
i montażu konstrukcji elementu konstrukcyjnego. 

Element .konstrukcyjny ma w przekroju poprzecz
nym kształt kwadratu z wycięciami (2) na każdym 
z narożników. Na każdym z końców (5) krawędziaka 
jest usytuowany okrągły czop (6) o średnicy (7) rów
nej od trzeciej części ido połowy grubości (1) krawę
dziaka, i o długości równej grubości krawędziaka. 
W połowie długości czopa <6) jest usytuowany prze
lotowy otwór (13) dla przejścia elementu zabezpie
czającego złącze po zmontowaniu elementów kon
strukcyjnych w danym węźle budowanego przed
miotu. (4 zastrzeżenia) 

F16S W. 72909 09.07.1984 

Kazimierz Sródka, Dorota Jarodzka-Śródka, Wroc-
law, Polska (Kazimierz Środka, Dorota Jarodzka-
-Śródka). 

Element konstrukcyjny 
w postaci krawędziaka kształtowego 

Celem wzoru jest opracowanie elementu konstruk-
cyjnego o łatwym montażu i zwiększonym zakresie 
stosowania. 

Element konstrukcyjny ma postać krawędziaka 
o przekroju kwadratu, na którego narożach są usy-
tuowane wycięcia w kształcie kwadratu z bokiem (3) 

o długości (4) równej ósmej części grubości (1) kra-
wędziaka. Na końcach (5) krawędziaka są usytuowane 
naprzeciwległe występy o grubości równej połowie 
grubości (1) i długości (8) równej grubości (1) kra-
wędziaka, przy czym pośrodku podstawy (9) występu 
jest usytuowany otwór montażowy (10) o średnicy (11) 
równej od trzeciej części do połowy grubości kra-
wędziaka. Natomiast na ścianie bocznej (12) występu 
jest wykonany otwór dla elementu zabezpieczającego 
złącze po wykonaniu montażu elementów składowych 
węzła. (5 zastrzeżeń) 

Dział G 
FIZYKA 

G01B W. 72832 28.06.1984 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Antoni Kot, Józef śzymkowiak). 

Dystansometr suwmiarkowy 

Celem wzoru jest umożliwienie prowadzenia szyb-
kiego i bezpośredniego pomiaru zmian długości baz. 

pomiarowych w zakresie 0,5 do 4,0 metra z błędem 
względnym mniejszym od 1:20000. 

Dystansometr suwmiarkowy składa się z łat (1 i 2), 
które połączone są złączem (3) oraz z końcówek uzu-
pełniających (6), przy czym na łatach (1 i 2) osadzone 
są suwmiarki (4) z końcówkami pomiarowymi (5). 

(1 zastrzeżenie) 

G01C W. 72833 28.06.1984 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice.. 
Polska (Jan Mertas, Ewa Wojs-Terlecka). 

Dystansometr szybowy teleskopowy 

Celem wzoru jest umożliwienie przeprowadzenia 
szybkiego i dokładnego pomiaru odległości pomiędzy 
ipunktami kontrolnymi. 

Dystansometr szybowy teleskopowy służy do bez-
pośredniego pomiaru odległości pomiędzy punktami 
kontrolnymi stabilizowanymi na poziomach badaw-
czych w przekroju tarczy szybu oraz wzdłuż rury 
szybowej z płynną regulacją bazy pomiarowej. 

Dystamsometr szybowy teleskopowy zbudowany jest 
z. rur (1, 2, 3 i 4) składanych teleskopowo. Rury (1 
i 4) zaopatrzone są w końcówki pomiarowe (5), po-
nadto rura (1) ma noniusz odczytowy (6). 

(1 zastrzeżenie) 

G01C W. 72834 28.06.1984 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Krzysztof Opałka, Ewa Wojs-Terlecka). 
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Dystansometr szybowy 

Celem wzoru jest zwiększenie dokładności pomiaru. 
Dystansometr szybowy składany służy do pomiaru 

odległości między punktami kontrolnymi stabilizowa-
nymi w pionie wzdłuż rury szybowej względnie na 
poziomach badawczych w przekrojach tarczy szybu. 
Dystansometr składa silę z kompletu łat bazowych 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) precyzyjnie łączonych z naniesio-
nym podziałem milimetrowym (8) ramion pomia-
rowych stałego (9) i ruchomego (10) z noniuszem (11). 

(1 zastrzeżenie) 

G01C W. 72835 28.06.1984 

Politechnika Śląska im, W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Pod ska (Jan Mertas). 

Dystansometr mikrometryczny 

Celem wzoru jest umożliwienie precyzyjnego, bez-
pośredniego pomiaru zmian odległości dla baz po-
miarowych długości 1, 2, 3 i 4 metrów. 

Dystansometr mikrometryczny służy do pomiaru 
zmian odległości między punktami kontrolnymi sta-
bilizowanymi na powierzchni terenu lub w wyro-
biskach górniczych. 

Dystansometr mikrometryczny składa się z prętów 
inwarowych (1, 2, 3 i 4), które łączy się ,w dowolne 
długości przy pomocy złącz (5). Pręt (4) zaopatrzony 
jest w mikrometr (6) i końcówkę pomiarową (7). 
Końcówkę pomiarową (8) mocuje się na pierwszym 
pręcie (1). (1 zastrzeżenie) 

G01J 
H04N 

W. 71617 29.12.1983 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektro-
nicznego Sprzętu Powszechnego Użytku „Unitra-
-COBRESPU", Warszawa, Polska (Franciszek Mayzel, 
Bogdan Niewiadomski, Wojciech Krajewski). 

Miernik bieli 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania miernika 
bieli, do pomiaru i regulacji barwy białej iprzy pro-
dukcji odbiorników telewizji kolorowej, dostosowa-
nego do systemu zbierania danych. 

Miernik wykonany w postaci skrzynki z umiesz-
czonymi wewnątrz układami elektronicznymi, cha-
rakteryzuje się. tym, że skrzynka wyposażona jest 
w gniazdo wielo wtykowe magnetofonowe (10) oraz 
doprowadzające kaible (11). (1 zastrzeżenie) 

G01N W. 72457 02.05.1984 

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Rze-
szów, Polska {Romuald Borek, Benedykt Rząjsa, Jan 
Buczek, Jan Kiełbus, Andrzej Wołoch). 

Stanowisko do wykrywania wad materiałowych 
w rurach i prętach metalowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia stanowiska do wykrywania wad materiałowych, 
o zwartej konstrukcji, umożliwiającej łatwą wymianą 
głowicy pomiarowej na głowice o innych parametrach. 

Stanowisko według wzoru użytkowego ma kształt 
szafy-pulpitu (1) z wnękami w ścianie czołowej, w 
których umieszczone są bloki funkcjonalne urządzeń 
pomiarowo-regulacyjnyeh, w skład których wchodzą: 
zasilacz stabilizowany (2), monitor (3), blok sterowa-
nia napędem i wskaźnikiem liniowym zawierający 
trzy kasety (4, 5 i 6) oraz generator (7), nanowolto-
mierz (8) zaopatrzony w miernik pomiaru sygnału 
wyjściowego oraz w dodatkowy wzmacniacz bufo-
rowy o parametrach dobranych dla potrzeb elektro-
mechanicznej rejestracji sygnału, a we wnęce szafy 
nad pulpitem (9) zaopatrzonym w nastawnik (13) 
prędkości przesuwu badanego obiektu umieszczony 
jest blok napędowy (10) rolek prowadzących (11) 
badany obiekt sprzężony z głowicą pomiarową (12), 
natomiast dolna część szafy pod pulpitem (9) stanowi 
pomieszczenie dla elementów napędu elektrycznego. 

(1 zastrzeżenie) 

G01R W. 72009 01.03.1984 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Elektro-
montaż", Warszawa, Polska (Edward Zmarzłowski. 
Jan Dzwonkowski). 

Echomeir, zwłaszcza elektrycznych linii kablowych 

Echometr ma obudowę panelową (9), w której 
umieszczona jest lampa obrazowa (1) z maskownicą 
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(2). Z obudową (9) jest połączona za pomocą zawia-
sów (3) płyta czołowa (5), na której są rozmieszczane 
cztery grupy czujników sensorowych, z których grupa 
(4) steruje załączaniem i wyłączaniem urządzenia 
i zakresem temperatury pracy urządzenia, grupa (6) 
steruje czterema rodzajami pracy urządzenia i re-
gulacją czułości użytkowej, grupa (7) steruje wybo-
rem jednej pamięci półprzewodnikowej urządzenia, 
grupa (8) steruje znakami alfanumerycznymi i war-
tościami parametrycznymi obrazu przebiegu elek-
trycznego. 

Obudowa (9) ma otworki (11) do regulacji przepły-
wu powietrza, a także klocki (16) zamocowane .na 
wspólnym drążku (15), utrzymujące urządzenie w po-
zycji pionowej. (1 zastrzeżenie) 

G01V 
G01S 

W. 72458 02.05.1984 

Zakład Doświadczalny Ośrodka Badawczo-Rozwo-
jowego Górnictwa Surowców Chemicznych, Kraków, 
Polska (Andrzej Rakoczy, Jerzy Kryza. Bartłomiej 
Rałowicz, Janusz Białczyk, Kazimierz Liszka, Andrzej 
Maciejewski, Józef Nowak). 

Sonda ultradźwiękowa 
do pomiaru podziemnych komór wypełnionych cieczą 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie pomiaru 
kształtu komór ługowniczych przy eksploatacji otwo-
rowej soli. 

Sonda ma dwuczęściową obudowę (1), której dol-
na część oddzielona jest od górnej przegrodą (9) 
z uszczelnieniem, w którym osadzona jest oś (7) obro-
tu zespołu przetworników (11) poziomych i przetwor-
nik (12,) pionowy, napędzana silnikiem (5) poprzez 
przekładnię (6). Dolna część wypełniona jest cieczą 
(13) sprzęgającą przetworniki z badanym ośrodkiem. 
a oś obrotu przetworników jest połączona z układem 
(8) znacznika północy wraz z ławą optyczną znajdu-
jąca się w górnej azęści so-nidy, gdzie znajduje się, 
również układ (4) dopaisowania przetworników do 
parametrów kabla przesyłowego oraz układ (3) ste-
rowania wyborem przetworników. (1 zastrzeżenie) 

G U B W. 71470 09.12.1983 

Zakłady Mechaniki Precyzyjnej „UNITRA-MAG-
MOR", Gdańsk, Polska (Marek Łubiński, Marian Ma-
liszewski, Stanisław Leszczyna, Tadeusz Iwanow, 
Zbigniew Tychulski). 

Magnetofon kasetowy typu „mini" 

Przedmiotem opisu jest magnetofon kasetowy typu 
,,mini" o zmniejszonej wysokości. W magnetofonie 
według wynalazku kieszeń kasety umieszczona jest. 
na górnej ścianie urządzenia. Wszystkie elementy 
regulacji, kontroli i przełączniki znajdują sie na p3y-
cie czołowej. W górnej części płyty czołowej w j e i -
nym rzędzie znajdują się klawisze mechanizmu (1) 
oraz elementy kontroli wizualnej (2, 3). W doli1»] 
części płyty czołowej umieszczone są elementy regu-
lacji (5, 8), przełączniki (6), gniazda (7, 9) oraz wy-
łącznik sieciowy (4). (1 zastrzeżerie) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01H W. 72183 22.03.1984 

Dolnośląskie Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej 
„POLAM-MYSŁAKOWICE". Mysłakowice, k/Jeleniej 
Góry, Polska (Marek Tomczyk, Ireneusz Kwiatkow-
ski, Zygmunt Ulikowski, Henryk Pudełko, Józef Osso-
wicki, Krzysztof Białynicki, Krzysztof Cwidak). 

Gniazdo bezpiecznika topikowego instalacyjnego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uzyskania 
najkorzystniejszych proporcji wymiarowych gniazda, 
pozwalających zwiększyć wytrzymałość mechaniczną 
oraz zapewnić dobre odprowadzanie ciepła. 

Gniazdo wykonane jest tak, że stosunek wysokości 
korpusu izolacyjnego (1) do jego długości wynosi 1,1 
do 1,5 najkorzystniej 1,25 do 1,35. (1 zastrzeżenie) 
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H0IR W. 72907 09.07.1984 

Grażyna Dumicz, Barbara Antoszkiewicz, Warsza-
wa, Polska (Grażyna Dumicz, Barbara Antoszkiewicz). 

Złącze pośrednie 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania złącza 
pośredniego przeznaczonego do łączenia różnych urzą-
dzeń sprzętu elektronicznego, zwłaszcza elektroaku-
stycznego, o wyższej niezawodności niż złącza stoso-
wane dotychczas. 

Złącze składa się z wtyku (1) i gniazda (3) umoco-
wanych trwale w .sztywnym korpusie (2). Wewnątrz 
korpusu (2) stanowiącego obudowę złącza wykonane 
są odpowiednie połączenia elektryczne między koń-
cówkami wtyku (1) i gniazda (3). (3 zastrzeżenia) 

H02B W. 72804 20.06.1984 

Pierwszeństwo: 10.04.1384 -
Międzynarodowy Salon Medyczny „SALMED-84" 

Poznań (nr 2/SAL/84) 

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

Kaseton obsługi medycznej 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania kasetonu 
pozwalającego zgrupować wszystkie przyciski sterów-

nicze, wyłączniki i gniazda przyłączeniowe w jednym 
miejscu. 

Kaseton obsługi medycznej ma kształt prostopadło-
ścianu osadzonego poziomo na ścianie, w którym 
zgrupowane są obok siebie w dwóch szeregach, gór-
nym; wyłącznik (1) oświetlenia ogólnego, wyłącznik (2) 
oświetlenia nocnego, przycisk (3) kasowania alarmu 
pacjenta, przycisk (4) alarmu do lekarza, przycisk (5) 
kasowania alarmu do lekarza, sygnalizacja (6) włą-
czenia alarmu, zaś w dolnym szeregu; gniazdo (7) 
wideofonu, gniazdo (8) monitora TV, gniazdo (9) ka-
mery TV, gniazdo (10) wielostykowego zdalnego ste-
rowania i gniazdo (11) sieciowe przyłączeniowe. 

(1 zastrzeżenie) 

H83F 
H05K 

W. 71471 09.12.1983 

Zakłady Mechaniki Precyzyjnej „UNITRA-MAG-
MOR", Gdańsk, Polska (Marek Łubiński, Paweł Fry-
drychowicz, Stanisław Leszczyna). 

Wzmacniacz typu „mini" 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wzmacniacz ty-
pu „mini" o dużej funkcjonalności, przy zmniejszonej 
wysokości. We wzmacniaczu wszystkie elementy re-
gulacji, kontroli i przełączniki znajdują się na płycie 
czołowej. 

W górnej części płyty czołowej w jednym rzędzie 
znajdują się elementy regulacji barwy tonu (1, 3, 5, 7), 
zrównoważenia kanałów (8), wzmocnienia (11) oraz 
wskaźniki diodowe (9). W dolnej części płyty czoło-
wej umieszczone są przełączniki komutacji źródeł (16, 
17), przełączniki filtrów (14), systemów głośnikowych 
(18), wyłącznik sieciowy (13) i gniazdo słuchawko-
we (19). (1 zastrzeżenie) 

H04M W. 72536 17.05.1984 

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych im. 
Komuny Paryskiej „TELKOM-ZWUT", Warszawa, 
Polska (Andrzej Blinkiewicz, Michał Radwan, Miro-
sław Hutnik, Maciej Adamczyk, Włodzimierz Głażew-
ski, Włodzimierz Napiórkowski, Zbigniew Zieliński). 

Szafa abonenckiej centrali telefonicznej 
o pojemności 100 numerów 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie sterowania 
programowanego central telefonicznych przy zastoso-
waniu jednej szafy. 

Szafę centrali telefonicznej stanowi jeden korpus (1), 
który ma zamocowaną pomiędzy ramami wybierako-
wymi (2, 3) i zespołami przekaźnikowymi (16; 17; 18; 
19; 20; 21; 22; 23; 24; 25) ramę zespołów elektronicz-
nych (4). Pod zespołami przekaźnikowymi (16; 17; 18; 
19; 20; 21; 22; 23; 24; 25), w dole korpusu szafy (1) są 
trzy zespoły urządzeń elektronicznych (26; 27; 28). 
Rama zespołów elektronicznych składa się z ośmiu 
prostokątnych paneli (5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12), umiesz-
czonych obok siebie z jednego boku ramy (4) oraz z 
zespołu łączówek kompletnych (13) zamocowanych w 
drugim boku ramy (4). (2 zastrzeżenia) 
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H04M 
H05K 
H02B 

W. 72537 17.05.1984 

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych im. 
Komuny Paryskiej „TELKOM-ZWUT", Warszawa, 
Polska (Michał Radwan, Mirosław Hutnik, Maciej 
Adamczyk, Włodzimierz Głażewski, Grzegorz Sadow-
ski, Jan Topolnicki, Leszek Smykowski). 

Szafa abonenckiej centrali telefonicznej 
o pojemności 40 numerów 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmniejsze-
nia objętości szafy. 

Szafę centrali telefonicznej stanowi korpus (1), 
który ma zamocowaną w przestrzeni pomiędzy dwo-
ma ramami wybierakowymi (2 i 3) i zespołami prze-
kaźnikowymi (17; 18; 19; 20- 21; 22) ramę zespołów 
elektronicznych (4), składającą się z sześciu prostokąt-
nych paneli (5; 6; 7; 8; 9; 10), umieszczonych obok sie-
bie z boku ramy oraz z trzech prostokątnych zespo-
łów elektronicznych (11; 12; 13) zamocowanych w dru-
gim boku ramy (4). (2 zastrzeżenia) 

H0 IM W. 72596 24.05.1984 

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych im. 
Komuny Paryskiej „TELKOM-ZWUT", Warszawa, Pol-
ska (Michał Radwan, Mirosław Hutnik, Andrzej Pie-
kut, Maciej Adamczyk, Włodzimierz Głażewski, Zbi-
gniew Zieliński). 

Aparat pośredniczący abonenckiej 
centrali telefonicznej o pojemności 100 numerów 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
konstrukcji aparatu pośredniczącego, która pozwoliła-
by na zmniejszenie jego rozmiarów i kosztów oraz 
zwiększenie funkcjonalności działania i łatwości ob-
sługi. 

Przednią część tworzą dwie płyty (2) i (3) pochylo-
ne do siebie pod kątem większym niż 90°. 

Na płycie pionowej (2), z lewej strony znajduje się 
nieprzeźroczysta płyta, na której naniesiona jest krat-
ka (4) z numerami wszystkich abonentów, a z prawej 
strony prostokątny otwór (5), w którym znajduje się 
wyświetlacz cyfrowy i dwie diody świecące (6). 

Natomiast na płycie poziomej (3) znajduje się z pra-
wej strony pięć diod świecących (7), poniżej których 
umiejscowione są cztery rzędy przycisków stanowią-
cych klawiaturę wielofunkcyjną (8), a z lewej strony 
płyty (3) znajdują się dwa zespoły diód świecących 
(9) i dwa rzędy przycisków (10). 

Z boku obudowy (1) jest mikrotelefon (11) połączo-
ny poprzez przewód (13) i wtyczkę (14) z gniazdem 
(15). Z tyłu obudowy (1) znajduje się wyjście kabla 
wieloparowego (16). (1 zastrzeżenie) 

H04M W. 72597 24.05.1984 

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych im. 
Komuny Paryskiej „TELKOM-ZWUT'', Warszawa, Pol-
ska (Michał Radwan, Mirosław Hutnik, Andrzej Pie-
kut, Włodzimierz Głażewski). 

Aparat pośredniczący abonenckiej 
centrali telefonicznej o pojemności 40 numerów 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie proste-
gO' w budowie oraz łatwego w eksploatacji aparatu 
pośredniczącego. 

Aparat mający kształt aparatu telefonicznego, cha-
rakteryzuje się tym, że z lewej strony pokrywy (2) 
ma prostokątny otwór (4), w którym umieszczony jest 
zespół elektronicznego wyświetlacza cyfrowego, poni-
żej którego znajduje się usytuowany w kwadracie, 
zespół ośmiu diód świecących (5). 

Natomiast z boku podstawy (1) są dwa przełączni-
ki wychylne (7 i 8) oraz dwa wyjścia sznurowe (9 i 10). 

(1 zatrzeżenie) 
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H04M W. 72998 23.07.1984 

Radomska Wytwórnia Telefonów „Telkom-RWT", 
Radom, Polska (Witold Jakubas). 

Nakładka ochronna 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania nakładki 
przeznaczonej do zabezpieczania klawiatury telefonicz-
nej przed uszkodzeniami mechanicznymi w transpor-
cie. 

Nakładka ochronna jest wykonana z tektury, ma 
jednostronne przegięcia, a na krótkich ściankach bocz-
nych (2) prostokątne występy (4). (1 zastrzeżenie) 

H05K 
H02B 

W. 71109 30.09.1983 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnic-
twa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Ta-
deusz Gilewski). 

Skrzynka zasilająca 
do zasilania płyt wulkanizacyjnych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest skrzynka do 
zasilania płyt wulkanizacyjnych, zwłaszcza dla wul-
kanizacji taśm przenośnikowych w warunkach tere-
nowych. 

Skrzynka według wzoru ma płytę (4) i odejmowal-
ne wieko (11). Do płyty (4) od góry przymocowana 
jest wtyka odbiornikowa (5), a obok niej dwa gniazda 
wtykowe (6). Od dołu do płyty (4) przymocowany jest 
kontrolno-pomiarowo-regulacyjny zespół (8). 

W pobliżu gniazd wtykowych (6) po przeciwnej stro-
nie płyty (4), przytwierdzone są styczniki (7) połączo-
ne przewodami z gniazdami (6). Cewka każdego stycz-
nika (7) jest połączona przewodem z kontrolno-pomia-
rowo-regulacyjnym zespołem (8). Ponadto skrzynka 
ma listwę (9) z samoprzełączającym przekaźnikiem (10). 

(3 zastrzeżenia) 



Wykaz numerowy 
zgłoszonych wynalazków opublikowanych w BUP Nr 9/85 

Nr zgłoszenia 

1 

241918 
241999 
242138 
242203 
242953 
243816 
243826 
243941 
243980 
243982 
243989 
243990 
244053 
244079 
244105 
244108 
244111 
244114 
244116 
244119 
244120 
244121 
244122 
244123 
244125 
244126 
244127 
244129 
244131 
244135 
244137 
244138 
244140 
244148 
244149 
244150 
244152 
244153 
244154 
244157 
244160 
244161 
244162 
244164 
244165 
244167 
244168 
244170 

Int. Cl.3 

2 

C07D 
H02P 
E04B 
C07D 
C07H 
F23Q 
C07D 
F04D 
B65D 
B66B 
B65G 
B61D 
F16C 
C07J 
D02G 
G06F 
F28F 
D01H 
G01N 
A23G 
B01J 
H03G 
H0IR 
B64C 
C05F 
B03B 
B23K 
E04C 
C09K 
H03K 
A61N 
G01B 
B65D 
B61D 
B25C 
A23G 
G01R 
F28C 
H01J 
G01F 
C23C 
B23Q 
B65G 
C09B 
F03G 
B01F 
E01B 
C08J 

Strona 

3 

17 
44 
28 
17 
20 
34 
18 
33 
11 
13 
12 
11 
33 
21 
27 
41 
35 
27 
37 

3 
6 

44 
43 
11 
13 

7 
8 

29 
23 
44 

4 
36 
12 
11 
10 

3 
38 
35 
42 
36 
26 
10 
12 
22 
32 

5 
27 
22 

Nr zgłoszenia 

1 

244172 
244174 
244175 
244177 
244179 
244180 
244188 
244189 
244190 
144191 
244192 
244193 T 
244199 
244200 
244203 
244204 
244205 
244206 
244207 
244208 
244209 
244210 
244212 
244214 
244219 
244223 
244225 
244227 
244228 
244229 
244230 
244231 
244234 
244235 
244236 
244237 
244240 
244241 
244242 
244244 
244245 
244246 
244247 
244248 
244249 
244252 
244254 
244255 

Int. Cl.3 

2 

B23P 
E21B 
C01B 
D01G 
A01G 
C04B 
C06D 
F01C 
F16K 
G03B 
G02B 
H03F 
G09F 
B08B 
E21C 
E04B 
C10M 
C10M 
C10M 
C10M 
C10M 
F24F 
E04G 
C03B 
B65G 
B66F 
G01T 
B65G 
G01R 
B01D 
G01F 
H02H 
C11D 
B01D 
B01D 
B32B 
H02H 
C08L 
C07C 
C09K 
C09K 
C09K 
C09K 
B01L 
B65G 
H05H 
F02P 
A01B 

Strona 

3 

9 
30 
14 
27 

1 
15 
15 
31 
34 
40 
40 
44 
41 

7 
30 
28 
24 
25 
25 
25 
25 
34 
29 
14 
12 
13 
40 
13 
38 

5 
36 
43 
25 

5 
5 

10 
43 
22 
16 
23 
23 
23 
24 

6 
13 
45 
32 

1 
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1 

244259 
244260 
244262 
244263 
244269 
244271 
244272 
244279 
244685 
246072 T 
247714 T 
247747 
247748 
247978 
248004 T 
248005 T 
248006 T 
248037 T 
248074 
248156 T 
248164 T 
248180 T 
248187 T 
248191 T 
248194 T 
248211 T 
248212 T 
248213 T 
218214 T 
248245 T 
248246 T 
248247 T 
248248 T 
248249 T 
248250 T 

2 

C23F 
B23K 
B23P 
B22C 
E21C 
C25D 
B01D 
C03C 
C07J 
C03C 
F02P 
C07D 
C07D 
A61M 
G01L 
G01L 
F16D 
F15B 
A61L 
C13K 
G01F 
H01P 
E21D 
G01R 
E03F 
B21D 
B03D 
H02H 
F02M 
C08L 
G01R 
H05B 
H01H 
C07D 
C07D 

3 

26 
9 
9 
8 

30 
26 

5 
14 
21 
14 
32 
18 
19 
4 

37 
37 
33 
33 

4 
25 
37 
42 
31 
39 
28 

8 
7 

44 
32 
22 
39 
45 
42 
19 
19 

1 

248251 T 
248252 T 
248280 T 
248286 T 
248287 T 
248296 T 
248298 T 
248306 T 
248319 T 
248338 T 
248358 T 
248359 
248360 
248372 T 
248427 T 
248456 T 
248481 
248547 T 
248716 T 
248734 
248925 
248947 
248948 
249033 
249061 
249121 
249122 
249143 
249147 
249221 
249230 
249329 
250261 
250350 

2 

C07D 
C07D 
G0 IN 
GO1F 
E04B 
C07C 
F16L 
C07J 
G01R 
H01H 
C10G 
B01J 
C02F 
C10M 
C07C 
C07C 
C08K 
B08B 
A21B 
B28B 
A01N 
C07C 
C07C 
E21F 
A61K 
A01N 
A01N 
F27D 
H04M 
C04B 
A01N 
C10H 
G01R 
C07H 

3 

20 
20 
38 
37 
29 
16 
34 
21 
39 
42 
24 

6 
14 
25 
16 
16 
22 

7 
3 

10 
1 

16 
17 
31 

3 
2 
2 

35 
45 
15 

3 
24 
40 
21 



Wykaz numerowy 
zgłoszonych wzorów użytkowych opublikowanych w BUP Nr 9/85 

Nr zgłoszenia 

71109 
71220 
71221 
71222 
71470 
71471 
71617 
71646 
72009 
72183 
72421 
72457 
72458 
72493 
72522 
72536 
72537 
72538 
72539 
72540 
72541 
72596 
72597 
72804 
72832 
72833 
72834 
72835 
27842 
72865 
72866 
72902 
72907 

Int. Cl.3 

H05K 
A47G 
A47G 
A47G 
G U B 
H03F 
G01J 
F16L 
G01R 
H01H 
B25H 
G01N 
G01V 
B25B 
B25B 
H04M 
H04M 
B43K 
B43K 
B43K 
B43L 
H04M 
H04M 
H02B 
G01B 
G01C 
G01C 
G01C 
B25G 
B25H 
B25H 
E04B 
H0IR 

Strona 

63 
48 
48 
48 
60 
61 
59 
57 
59 
60 
51 
59 
60 
50 
50 
61 
62 
52 
52 
52 
53 
62 
62 
61 
58 
58 
58 
59 
50 
51 
51 
56 
61 

Nr zgłoszenia 

72908 
72909 
72916 
72917 
72920 
72921 
72922 
72923 
72927 
72933 
72936 
72937 
72938 
72939 
72941 
72945 
72948 
72959 
72962 
72964 
72965 
72967 
72972 
72984 
72993 
72994 
72995 
72998 
73071 
73113 
73251 
73489 

Int. Cl.3 

F16S 
F16S 
F16H 
E04D 
A63H 
A63H 
B62D 
F02P 
A01D 
A47C 
A01D 
B65D 
B65G 
A47C 
B67D 
A63B 
A47J 
B65D 
C21C 
B65G 
A47J 
E05B 
A01D 
B65B 
B62K 
B23K 
B23B 
H04M 
B23K 
E05G 
A01B 
A01C 

Strona 

58 
58 
57 
56 
49 
49 
53 
57 
46 
47 
47 
54 
54 
47 
55 
49 
48 
54 
55 
54 
49 
56 
47 
53 
53 
51 
50 
63 
52 
57 
46 
46 



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 5 
Dział C - Chemia i metalurgia 14 
Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo 27 
Dział E - Budownictwo; Górnictwo 27 
Dział F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska 31 
Dział G - Fizyka 36 
Dział H - Elektrotechnika 42 

Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków 64 

II. Wzory użytkowe 

Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie 46 
Dział B - Różne procesy przemysłowe; Transport 50 
Dział C - Chemia i metalurgia 55 
Dział E - Budownictwo; Górnictwo 56 
Dział F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska 57 
Dział G - Fizyka 58 
Dział H - Elektrotechnika 60 

Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych 66 



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

na 1985 r. - dla czasopism 

„BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO" 
cena prenumeraty: kwart. 1300 zł, półr. 2600 zł, rocznie 5200 zł 

W A R U N K I PRENUMERATY: 

1. DLA OSÓB PRAWNYCH - INSTYTUCJI I ZAKŁADÓW PRACY: 

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

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

2. DLA OSÓB FIZYCZNYCH - INDYWIDUALNYCH PRENUMERATORÓW: . 

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

- osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - siedzibach Oddziałów RSW „Prasa - Książ-
ka - Ruch", opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych nadawczo-od-
dawczych właściwych dla miejsca zamieszkania prenumeratora. 
Wpłaty dokonują używając „blankietu wpłaty" na rachunek bankowy miejscowego Od-
działu RSW „Prasa - Książka - Ruch". 

3. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa - Książka - Ruch", 
Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto 
NBP XV Oddział w Warszawie Nr 1153-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wy-
syłki za granicę pocztą zwykłą jest droższa od prenumeraty krajowej O 5O°/o dla zlece-
niodawców indywidualnych i o lOO°/o dla zlecających instytucji i zakładów pracy. 

TERMINY P R Z Y J M O W A N I A P R E N U M E R A T Y : 

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

- do dnia pierwszego każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty roku bieżącego. 





Cena 200 zł 


