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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalaz-
czości (Dz. U. PRL Nr 43, poz. 272) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych 
wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" podane są w ukła-
dzie klasowym według symboli Int. 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 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 wy-

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

wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń. 

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

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

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

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

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

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

Informuje się, że odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. 1 można zamawiać w Urzę-
dzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy: 

a) podać numer „Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer 
stronicy, 

b) wskazać numer zgłoszenia, klasę patentów 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: 1052-2533-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków, 

wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych; 
opłaty za usługi i odwołania. 

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

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

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

Warunki prenumeraty podano na trzeciej stronie okładki. 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Centralny Ośrodek 
Informacji Patentowej, Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa 
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Warszawa, dnia 07.05.1985 r. Nr 10 (298) 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 LUDZKÍE 

A01B P.244397 1983-10-31 

Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego, Lubienie-
wice, Polska (Roman Papkę). 

Wał łąkowy 

Przedmiotem wynalazku jest wał łąkowy przezna-
czony do ciężkiego wałowania użytków zielonych. 

Wał łąkowy zawierający ramę, na której obrotowo 
zamocowany jest walec, charakteryzuje się tym, że 
walec (1) o średnicy nominalnej 0170 cm i długości 
większej od rozstawu kół pojazdu ciągnącego, na po-
wierzchni cylindrycznej jest wzdłużnie użebrowany 
kątownikami (2) wzajemnie ze sobą zespawanymi. 
Wał (1) ma trzy komory (3, 4, 5), przy czym komora 
(4) jest wypełniana cieczą, a komory (3 i 5) materia-
łem sypkim. (2 zastrzeżenia) 

A01B P.245713 T 1984-01-11 

Zespół Szkół Budownictwa Wodnego i Melioracji, 
Trzciana k. Rzeszowa, Polska (Tadeusz Sobusiak, Woj-
ciech Wdowik, Robert Pokrywka). 

Urządzenie do pozyskiwania darniny 

Urządzenie według wynalazku rozwiązuje problem 
wydajnego pozyskiwania darniny, przy pełnej mecha-
nizacji czynności związanych z jej cięciem, podcina-
niem, rozcinaniem i transportem. 

Urządzenie składa się z ramy nośnej (1), ramy ro-
boczej (2), transportera poprzecznego (3), układu na-
pędowego (4) i zespołu jezdnego, przy czym w ramie 
roboczej (2) umieszczony jest zespół cięcia wzdłużne-
go, podcinający i cięcia poprzecznego, który stanowią 
dwa usytuowane obok siebie lemiesze (9) oraz umiesz-
czone pod nimi i przy ich obrzeżach trzy obrotowe 
kroje talerzowe (11), a ponadto trzy noże (14) cięcia 
poprzecznego osadzone na wałkach (13) ułożyskowa-
nych w tylnej części ramy roboczej (2) nad rynnami 
(11 i 12) transportującymi darninę i wałkami zaopa-
trzonymi w bębny obrotowe przenoszące darninę do 
rynien (12) i transportera poprzecznego (3), przymo-
cowanego do tylnej części ramy nośnej (1). 

(3 zastrzeżenia) 

A01C 
C09K 

P. 249374 1934-08-27 

Pierwszeństwo: 
1983-08-29- Europejski Urząd Patentowy 

(nr 83108486.8) 

SAREA AG, Cham, Szwajcaria. 

Sposób traktowania gleby 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu umożliwiającego skuteczną ochronę gleby przed 
erozją pod wpływem wiatru i wody. 

Sposób polega na tym, że traktuje się glebę wod-
nym roztworem kondensatu wstępnego na bazie form-
aldehydu zawierającym inicjator kondensacji w ilości 
wystarczającej do zakończenia kondensacji w z góry 
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określonym okresie czasu, nie przekraczającym 24 go-
dzin. Ph roztworu wynosi albo poniżej 5, gdy stosuje 
się kwaśny inicjator albo powyżej 10, gdy stosuje się 
alkaliczny inicjator. (13 zastrzeżeń) 

A01D 
G05D 

P.249493 1984-09-06 

Pierwszeństwo: 
1983-09-06 - St. Zjedn. Am. (nr 529428; 529429) 

Deere and Company, Moline, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Terry Arden Williams, Donald WTayne De-
morest). 

Układ sterowania kierowaniem żniwiarki 
do upraw międzyrzędowych 

Żniwiarka (11) holowana za pomocą zaczepu (16) 
przez ciągnik ma rozdzielacze (19, 31), pomiędzy któ-
rymi przechodzi rząd (18) uprawy. Każdy rozdzielacz 
(19, 31) ma zespół wyczuwania (41, 43) rzędu. 

Rząd uprawy przechodzi pomiędzy parą ramion 
(47, 48). Ramię jest odchylane, gdy żniwiarka nie jest 
ustawiona zgodnie z rzędem i ma pionowy wał osio-
wy. Do każdego ramienia (47, 48) jest przymocowana 
płytka uruchamiająca przełącznik, który zamyka prze-
łącznik detekcyjny (145, 147), umożliwiając układowi 
sterowania (45) takie kierowanie żniwiarką za pomo-
cą tłoka i cylindra (33) przesuwających zaczep, że 
żniwiarka powraca do ustawienia zgodnego z rzędem 
uprawy. Przełączniki są połączone ze sterowanym 
elektrycznie układem zaworu sterującego (185), który 
steruje cylindrem. 

Celem uniknięcia wysyłania przez dwa przełączniki 
detekcyjne (145, 147) sygnałów przeciwstawnych jed-
nocześnie do układu zaworu sterującego (185), pierw-
szy i drugi przekaźnik (201, 203) są włączone pomię-
dzy przełączniki i układ zaworu sterującego. Prze-
łączniki są także połączone z cewkami przekaźników. 
Powoduje to, w przypadku zamknięcia pierwszego 
przełącznika (145), otwarcie drugiego przekaźnika (203) 
i w przypadku zamknięcia drugiego przełącznika, 
otwarcie pierwszego przekaźnika (201). (5 zastrzeżeń) 

A01D 
G05D 

P.249494 1984-09-06 

Pierwszeństwo : 
1983-09-06 - S t . Zjedn. Am. (nr 529428) 

Deere and Company, Moline, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Terry Arden Williams). 

Urządzenie do wyczuwania rzędu uprawy, 
zwłaszcza dla kierowania żniwiarki 

Żniwiarka (11) holowana za pomocą zaczepu (16) 
przez ciągnik ma rozdzielacze (19, 21), pomiędzy któ-
rymi przechodzi rząd (18) uprawy. Każdy z rozdzie-
laczy ma zespół wyczuwania (41, 43) rzędu. Rząd upra-
wy przechodzi pomiędzy parą ustawionych wstępnie 
ramion (47, 48) zespołu. Ramię jest odchylane, gdy 
maszyna nie jest ustawiona wzdłuż rzędu i ma pio-
nowy wał osiowy (79), który obraca się razem z nim. 
Wał zawiera płytkę uruchamiającą (95), która zamyka 
przełącznik (145), powodując, że układ sterowania kie-
ruje żniwiarką za pomocą tłoka i cylindra (33), które 
przesuwają zaczep w taki sposób, że przywrócone zo-
staje zgodne ustawienie żniwiarki z rzędem uprawy. 

Zespół wyczuwania (41, 43) rzędu zawiera podstawę 
(51) i ramię (47, 48) jest zamontowane na tej podsta-
wie, która jest przystosowana do przymocowania jej 
za pomocą trzpienia lub zacisków do rozdzielacza. 

Ustawienie wstępne ramienia jest określone przez 
sprężynę skrętną (101) umieszczoną wokół wału osio-
wego (79), przy czym jednym końcem sprężyna jest 
przymocowana do ramienia, a drugi koniec jest przy-
mocowany w sposób regulowany do zespołu podsta-
wy tak, że napięcie wstępne może być zmieniane. 

(12 zastrzeżeń) 

A01D 
G05D 

P. 249495 1984-09-06 

Pierwszeństwo: 
1983-09-06 - St. Zjedn. Am. (nr 529428) 

Deere and Company, Moline, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Terry Arden Williams). 

Urządzenie do wyczuwania rzędu uprawy, 
zwłaszcza dla kierowania żniwiarki 

Żniwiarka (11) holowana za pomocą zaczepu (16) 
posiada rozdzielacze (19, 21), pomiędzy którymi prze-
chodzi rząd (18) uprawy i każdy rozdzielacz posiada 
zespół wyczuwania (41, 43) rzędu, przymocowany do 
niego sworzniami. Rząd uprawy przechodzi pomiędzy 
parą ramion (47, 48) zespołu. Ramię jest odchylane, 
gdy maszyna nie jest ustawiona wzdłuż rzędu, przy 
czym ramię posiada pionowy wał osiowy (79). Ramię 
zawiera płytkę uruchamiającą (95), która zamyka prze-
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łącznik (145) powodując, że układ sterowania kieruje 
żniwiarką za pomocą tłoka i cylindra (33), przesuwa-
jących zaczep w taki sposób, że przywrócone zostaje 
ustawienie żniwiarki wzdłuż rzędu uprawy. 

Celem umożliwienia cofania żniwiarki bez zanie-
czyszczania ramion (47, 48) każde ramię jest wypo-
sażone w część wleczoną, która zakrzywia się do tyłu 
na kącie większym niż prosty w kierunku rozdziela-
cza (19, 21) i następnie kończy się pod rozdzielaczem 
tak, że rośliny mogą przechodzić gładko pod ramie-
niem nie tylko podczas ruchu naprzód żniwiarki, ale 
i podczas cofania. (3 zastrzeżenia) 

A01D 
G05D 

P.249496 1984-09-06 

Pierwszeństwo: 
1983-09-06 - St. Zjedn. Am. (nr 529428) 

Deere and Company, Moline, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Terry Arden Williams). 

Urządzenie do wyczuwania rzędu uprawy, 
zwłaszcza dla kierowania żniwiarki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia od-
porności urządzenia na wnikanie obcych ciał, np. ku-
rzu. 

Żniwiarka (11) holowana przez ciągnik za pomocą 
zaczepu (16) ma rozdzielacze (19, 21), pomiędzy któ-
rymi przesuwa się rząd uprawy. Każdy rozdzielacz 
ma zespół wyczuwania (41, 43) rzędu przymocowany 
przy pomocy trzpieni. Rząd uprawy przechodzi po-
między parą ramion (47, 48) zespołu. Ramię jest od-
chylane, gdy maszyna nie jest ustawiona zgodnie 
z rzędem uprawy, przy czym ramię ma pionowy wał 
osiowy (79), który obraca się wraz z nim. Wał ma 
płytkę uruchamiającą (95), która zamyka przełącznik 
(145) powodując, że układ sterowania kieruje żniwiar-
ką za pomocą tłoka i cylindra (33), przesuwających 

zaczep w taki sposób, że przywrócone zostaje zgodne 
ustawienie żniwiarki z rzędem uprawy. 

Obudowa (149) jest zastosowana w celu odsłaniania 
przełącznika i górnej części wału osiowego. Przełącz-
nik jest umieszczony na podłodze (151) obudowy. Wał 
osiowy przechodzi przez podłogę i jest częściowo oto-
czony przez pierwszą ściankę (153) obudowy, przy 
czym ścianka jest otwarta w stronę przełącznika. 
Obudowa ma zdejmowaną pokrywę (175), która za-
myka obudowę przełącznika. (4 zastrzeżenia) 

A01D 
G05D 

P. 249497 1984-09-06 

Pierwszeństwo: 
1983-09-06 - St. Zjedn. Am. (nr 529427; 529428) 

Deere and Company, Moline, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Dale Ray Dolberg, Harold Eugene de Buhr, 
Henry William Suechting Jr, Terry Arden Williams). 

Urządzenie do wyczuwania rzędu uprawy, 
zwłaszcza dla kierowania żniwiarki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia, w którym ruch ramion jest mniej ograni-
czony i mniej podatny na uszkodzenia. 

Żniwiarka (11) holowana za pomoczą zaczepu (16) 
przez ciągnik ma rozdzielacze (19, 21), pomiędzy któ-
rymi przechodzi rząd (18) uprawy. Każdy rozdzielacz 
ma zespół wyczuwania (41, 43) rzędu, przymocowany 
do niego sworzniami. Rząd uprawy przechodzi pomię-
dzy parą ramion (47, 48) zespołu. Ramię zostaje od-
chylone, gdy żniwiarka nie jest ustawiona zgodnie 
z rzędem. Ramię ma pionowy wał osiowy (79), który 
obraca się razem z nim. Do wału przymocowany jest 
element uruchamiający (95) przełącznik, który zwiera 
przełącznik (145), powodując działania układu stero-
wania kierowaniem żniwiarki za pomocą tłoka i cy-
lindra (33), które przesuwają zaczep, obracając żni-
wiarkę do ustawienia zgodnego z rzędem uprawy. 
Przełącznik jest uruchamiany przez popychacz krzyw-
kowy (183), który styka się z powierzchnią krzywko-
wą na krótszym boku płytki elementu uruchamiają-
cego (95). (20 zastrzeżeń) 

3 
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A01D 
G05D 

P.249498 1984-09-06 

Pierwszeństwo : 
1983-09-06 - St. Zjedn. Am. (nr 529426; 529427) 

Deere and Company, Moline, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Henry William Suechting Jr., Harold Euge-
ne de Buhr, Terry Arden Williams, Dale Ray Dol-
berg). 

Urządzenie do wyczuwania rzędu uprawy, 
zwłaszcza dla kierowania żniwiarki 

Żniwiarka (11) holowana przez ciągnik za pomocą 
zaczepu (16) ma rozdzielacze (19, 21), pomiędzy któ-
rymi przechodzi rząd (18) uprawy. Każdy rozdzielacz 
ma zespół wyczuwania (41, 43) rzędu. Rząd uprawy 
przechodzi pomiędzy parą ramion (47, 48) zespołu. 
Ramię jest odchylane, gdy maszyna nie jest ustawio-
na zgodnie z rzędem, przy czym ramię ma pionowy 
wał osiowy (79), który obraca się razem z nim. Do 
wału przymocowana jest płytka uruchamiająca (95), 
która zamyka przełącznik (145) powodując, że układ 
sterowania kieruje żniwiarką za pomocą tłoka i cy-
lindra (33), przesuwających zaczep w taki sposób, że 
przywrócone zostaje zgodne ustawienie żniwiarki 
z rzędem uprawy. 

Zespół wyczuwania (41, 43) rzędu zawiera zespół 
podstawy (51) i ramię (47, 48) jest zamontowane na 
tym zespole podstawy, który jest przystosowany do 
przymocowania trzpieniami lub zaciskowo do różnych 
rozmiarów rozdzielaczy na podstawie ich ścianek bocz-
nych (49, 53). (14 zastrzeżeń) 

A01D 
G05D 

P.249499 1984-09-06 

Pierwszeństwo: 
1983-09-06 - St. Zjedn. Am. (nr 529426; 529427; 529428) 

Deere and Company, Moline, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Terry Arden Williams, Dale Ray Dolberg, 
Harold Eugene de Buhr, Henry William Suechting 
Jr.). 

Urządzenie do wyczuwania rzędu uprawy, 
zwłaszcza dla kierowania żniwiarki 

Żniwiarka (11) ciągnięta przy pomocy zaczepu (16) 
przez ciągnik ma rozdzielacze (19, 21), pomiędzy któ-
rymi przechodzi rząd (18) uprawy. Każdy z rozdzie-
laczy ma zespół wyczuwania (41, 43) rzędu przymo-
cowany do niego sworzniami. Rząd roślin uprawy 
przechodzi pomiędzy parą ramion (47, 48) zespołu. Ra-
mię jest odchylane, gdy maszyna nie jest ustawiona 
zgodnie z rzędem i ma pionowy wał osiowy (79). Ra-

mię ma płytkę uruchamiającą (95), która zwiera prze-
łącznik (145), powodując kierowanie żniwiarki przez 
układ sterowania kierowaniem za pomocą tłoka i cy-
lindra (33), przesuwających zaczep tak, aby przywró-
cić ustawienie żniwiarki w rzędzie uprawy. 

Gdy uprawa lub pole czynią niewłaściwym użycie 
zespołu wyczuwania, para ramion może być przesu-
nięta w położenie wyłączone pod rozdzielaczami, gdzie 
są całkowicie zawarte w obrysie (w rzucie głównym) 
rozdzielaczy tak, że zespoły nie muszą być wymon-
towane. (25 zastrzeżeń) 

A01G P.244412 1983-11-02 

Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta, 
Wrocław, Polska (Jan Sarosiek, Zofia Wiewiórka). 

Sposób stymulacji wzrostu roślin 
za pomocą drgań elektromagnetycznych 

Sposób stymulacji wzrostu roślin za pomocą drgań 
elektromagnetycznych według wynalazku polega na 
poddaniu roślin działaniu szerokopasmowego promie-
niowania elektromagnetycznego o charakterze szumo-
wym. 

Pobudzające promieniowanie zawarte jest między 
glebą na której rosną rośliny a siecią przewodów roz-
piętą nad roślinami. Gleba i sieć przewodów stanowią 
dwie okładki kondensatora, do którego dołączony jest 
generator szumów, poprzez wzmacniacz zapewniający 
odpowiednią moc promieniowania. Działanie może być 
ciągłe lub programowane w czasie. Możliwe jest rów-
nież wybieranie przy pomocy filtrów węższego pasma 
promieniowania, odpowiedniego dla danej rośliny. 

(1 zastrzeżenie) 

A01N P.249634 1984-09-18 

Pierwszeństwo : 
1983-09-19 - St. Zjedn. Am. (nr 533685) 

Monsanto Company, St. Louis, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Chwastobójczy preparat w postaci płynnej emulsji 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
trwałego przy dłuższym przechowywaniu chwastobój-
czego preparatu w postaci płynnej emulsji. 

Chwastobójczy preparat według wynalazku zawiera 
jako środek aktywny mieszaninę 2-chloro-2',-6'-die-
tylo-N-(metoksymetylo)acetanilidu i 2-chloro-4-etylo-
ammo-6-izopropyloamino-l,3,5-triazyny w ilości odpo-
wiednio 20,00-37,50% wagowych i 10,00-20,00% wa-
gowych, a także zawiera rozpuszczalnik węglowodoro-

4 



Nr 10 (298) 1985 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 

wy w ilości 15,00-30,00% wagowych, emulgator w 
ilości 2,00-7,25% wagowych, stabilizator w ilości 
0,05-0,75% wagowych, glinkę hydrofilową w ilości 
0,20-2,50% wagowych, środek przeciw zamarzaniu w 
ilości 1,00-10,00% wagowych i ewentualnie substancje 
pomocnicze w ilości 0,00-5,00% wagowych oraz wodę 
w ilości uzupełniającej do 100% wagowych. 

(17 zastrzeżeń) 

A23K P. 244373 1983-10-28 

Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, Polska (Wło-
dzimierz Bednarski, Jan Tomasik). 

Sposób wytwarzania preparatu tłuszczowo-białkowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania preparatu tłuszczowo-białkowe-
go w postaci trwałej emulsji, bez konieczności stoso-
wania drogich emulgatorów. 

Według wynalazku preparat otrzymuje się z Bio-
masy drożdży namnażanych na podłożu z serwatki. 
W tym celu do serwatki dodaje się zaszczep drożdży 
Candida curvata w ilości 3,0--10,0% objętościowych 
w stosunku do podłoża i prowadzi hodowlę w wa-
runkach optymalnych dla szczepu umożliwiających 
biosyntezę tłuszczu, białek i witamin, następnie otrzy-
maną biomasę drożdży oddziela się od podłoża, pod-
daje plazmolizie a otrzymaną jednolitą masę po ochło-
dzeniu wzbogaca się koagulatem białek serwatkowych 
lub mlekiem odtłuszczonym, po czym całość homoge-
nizuje się, zagęszcza i suszy. Otrzymany preparat 
znajduje zastosowanie jako składnik pasz mlekoza-
stępczych w żywieniu cieląt lub prosiąt. 

(2 zastrzeżenia) 

A23K P. 248594 T 1984-07-06 

Akademia Ekonomiczna im. Oscara Langego, Wroc-
ław, Polska (Katarzyna Szołtysek, Jerzy Ziobrowski). 

Sposób przygotowania paszy, 
zwłaszcza paszy dla drobiu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia przy-
swajalności białka zawartego w paszy, a tym samym 
zmniejszenia zużycia ilości paszy na jednostkę przy-
rostu masy tuszek drobiowych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pro-
wadzi się hodowlę pleśni Pénicillium roqueforti, na 
podłożu serwatkowym wzbogaconym dodatkiem źró-
deł azotu, po czym grzybnię oddziela się od płynnego 
medium, przemywa wodą i ponownie odwirowuje. 
Z kolei miesza się ją ze śrutą zbożową w stosunku 
masowym 1:1, suszy w warunkach zachowawczych, 
w temperaturze około 313 K, a następnie rozdrabnia 
do wielkości od 1 do 3 mm. Tak przygotowaną por-
cję paszy wprowadza się do zasadniczej części śruty 
zbożowej, w takiej ilości, aby zawartość grzybni w 
mieszance wynosiła ok. 1%. Uzyskaną mieszankę prze-
znacza się do bezpośredniego skarmiania lub maga-
zynuje. (1 zastrzeżenie) 

A23K P. 248620 T 1984-07-06 

Fabryka Żelatyny, Puławy, Polska (Mieczysław Sło-
wik, Stanisław Augustyn, Roman Łyszcz, Leon Kowal-
czyk, Waldemar Pawłowski, Marian Górko, Mieczy-
sław Jurga). 

Sposób wytwarzania precypitatu paszowego 
z ługów pomaceracyjnych 

pochodzących z demineralizacji kości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania cią-
głego sposobu wytwarzania precypitatu paszowego, 
pozwalającego na uzyskanie wysokiej wydajności. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
reaktora wprowadza się jednocześnie, w sposób ciąg-
ły, ługi pomaceracyjne i mleko wapienne, utrzymując 
pH 7+0,5, a produkt reakcji odprowadza do osadnika, 
skąd po zagęszczeniu przepływa do drugiego reaktora, 
gdzie traktuje się go w sposób ciągły ługami poma-
ceracyjnymi utrzymując pH 4±0,5, po czym otrzyma-
ny osad krystaliczny zagęszcza się, oddziela, prze-
mywa i suszy w znany sposób. (2 zastrzeżenia) 

A47J P.247596 T 1984-05-07 

Wielobranżowy Związek Spółdzielni Pracy Ośrodek 
Zaplecza Technicznego, Rzeszów, Polska (Jacek Mac-
kiewicz). 

Sposób wytwarzania 
wiader ocynkowanych oraz wiadro 

Według wynalazku wszystkie elementy wiadra wy-
konuje się z blachy uprzednio ocynkowanej. Następ-
nie korpus wiadra łączy się z dnem na zakładkę 
a uchwyty pałąka zamocowuje się za pomocą nitów. 

Korpus (1) wiadra oraz dno (6) mają co najmniej 
po dwa obwodowe wytłoczenia (3), (7) usztywniające. 
Uchwyty (11) pałąka (12) połączone są z korpusem 
za pomocą nitów (10). Miejsca styku stopki (8) z kor-
pusem (11) wiadra mają pierścień uszczelniający wy-
konany z lutowia lub żywicy. (2 zastrzeżenia) 

A61B P.244289 1983-10-24 

7 Szpital Marynarki Wojennej, Gdańsk-Oliwa, Pol-
ska (Romulad Gutkowski). 

Podciśnieniowy przyrząd chirurgiczny 
do odsłaniania pól operacyjnych 

Celem wynalazku jest opracowanie prostej w uży-
ciu konstrukcji przyrządu, zapewniającej możliwie 
największą przestrzeń działania w obrąbie pola ope-
racyjnego, stabilizującej pole operacyjne, eliminującej 
traumatyzację tkanek i narządów oraz nie wymaga-
jącej licznego zespołu operacyjnego. 

Przyrząd składa się z worka (1), granulatu (3), prze-
wodu (4), kranika (6), względnie elementu (12) wytwa-
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rzającego podciśnienie. Przyrząd ma postać szczelnego 
worka (1), mającego co najmniej jednostronną powło-
kę (7) ochronną, którego przestrzeń wewnętrzna składa 
się z komór (9) usytuowanych symetrycznie lub nie-
symetrycznie, wypełnionych granulatem (3). Komory 
(9) tworzą układy co najmniej jednowarstwowe, nie-
przemienne lub przemienne. (6 zastrzeżeń) 

A61K P. 237305 1932-07-06 

Pierwszeństwo: 
1981-07-07 - Rep. Fed. Niemiec (nr P 3126 703.3) 

Dr Karl Thomae GmbH, Biberach/Riss, Republika 
Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania postaci bromoheksyny 
o przedłużonym działaniu 

Sposób wytwarzania postaci bromoheksyny o prze-
dłużonym działaniu stanowiącej pokryte powłoką sfe-
roidalne cząstki albo tabletki charakteryzuje się tym, 
że sferoidalne cząstki uzyskuje się przez naniesienie 
bromoheksyny i/albo jej soli razem z kwasem względ-
nie kwasową substancją na jądra wyjściowe z kwasu 
albo substancji kwasowej względnie na obojętne jąd-
ra wyjściowe w obecności środka zwiększającego przy-
czepność i potem natryskuje się roztwór lakieru two-
rzący otoczkę, względnie bromoheksynę i/albo jej sole 
granuluje się z kwasowymi substancjami, prasuje na 
tabletki i tabletki otacza lakierem, lub sferoidalne 
cząstki zawierające centralne jądro wyjściowe, stano-
wiące kwas lub kwasową substancję uzyskuje się 
przez pokrycie jądra rozpuszczalnym w soku jelito-
wym składnikiem lakieru i na jądro nanosi się bro-
moheksynę względnie jej sól. Bromoheksyna stoso-
wana jest w leczeniu chorób układy oddechowego. 

(10 zastrzeżeń) 

A62B P.244306 1983-10-26 

Bányászati Aknamélyitö Vállalat, Budapeszt, Węgry. 

Ratunkowy apart tlenowy, 
zwłaszcza do wykorzystania pod ziemią 

Celem wynalazku jest opracowanie lekkiej konstruk-
cji aparatu o małych wymiarach, nadającej się do 
noszenia podczas wykonywania pracy, zabezpieczają-
cej użytkownika na stosunkowo krótki okres czasu. 

Ratunkowy aparat tlenowy jest podzielony na dwa 
zespoły, z których jeden zespół podstawowy zawiera 
zbiornik tlenu (11) i urządzenie uruchamiające (12) do-
prowadzające tlen, wyposażone w przycisk urucha-
miający (13) oraz urządzenie dozujące (2) do tlenu 
i dodatkowego tlenu. Drugi zespół przyłączeniowy, 
obok znanych części aparatu ratunkowego, zawiera 
pustą poduszkę powietrzną (7) z tym, że co najmniej 
jedna jego ściana boczna w postaci osłony (9) jest 
zaopatrzona w wychylną pokrywę. (5 zastrzeżeń) 

Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D 
B01J 

P. 244440 1983-11-04 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska, Tadeusz Ja-
nowski, Zbigniew Złonkiewicz). 

Sita ferromagnetyczne do filtru, 
zwłaszcza do amoniaku 

Celem wynalazku jest opracowanie sit ferromagne-
tycznych tanich w wytwarzaniu i prostych w bu-
dowie. 

Istotą wynalazku jest to, że sita składają się ze 
zwiniętego ściśle w kształcie spirali zespołu dwóch 
taśm z blachy elektrotechnicznej, jednej płaskiej (1), 
drugiej falistej (2) o jednakowych szerokościach, ze-
spolonych ze sobą, zwiniętych taśmą falistą na ze-
wnątrz, przy czym kolejne sita ułożone są jedne na 
drugich i zwinięte przeciwnie. (1 zastrzeżenie) 

B01D P.244441 1983-11-04 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi - Huta Mie-
dzi „Głogów", Żukowice, Polska (Andrzej Paderew-
ski, Piotr Romanowicz, Władysław Wroński, Witold 
Kowal, Jan Garbaczewski, Wojciech Cis, Leon Weso-
łek, Stanisław Sędzik). 

Sposób i zespół urządzeń 
do odwadniania szlamów z mokrego odpylania gazów, 

zwłaszcza z pieca szybowego 

Celem wynalazku jest zapewnienie szybkiego i sku-
tecznego odwodnienia szlamów o różnym składzie che-
micznym, w stopniu wymaganym w procesie dalszego 
metalurgicznego przerobu szlamów. 

Sposób polega na dwuetapowym odwadnianiu szla-
mów. W pierwszym etapie dokonuje się częściowego 
odwodnienia przez zagęszczanie szlamów do zawarto-
ści wody 35-95%, natomiast drugi etap odwadniania 
szlamów prowadzi się w procesie rozpyłowego susze-
nia szlamów, w którym zawartość wody wynosi do 
20%, a średnia temperatura w suszarni rozpyłowej 
wynosi 150-300°C. 

Zespół urządzeń obejmuje zbiornik uśredniający (3) 
podłączony pomiędzy zagęszczacze (1) szlamów i su-
szarnię rozpyłową (2), oraz urządzenia (7, 8) do su-
chego i mokrego odpylania gazów, za którymi znaj-
duje się wentylator (6) odciągający gazy do komina 
(10). Odbiór produktu suszenia rozpyłowego i pyłów 
dokonywany jest za pomocą urządzenia wygarniają-
cego (11). Wynalazek ma zastosowanie w hutnictwie 
do odwadniania szlamów z mokrego odpylania gazów, 
zwłaszcza z pieca szybowego. (4 zastrzeżenia) 
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B01D P.249686 1984-09-21 

Pierwszeństwo: 1983-09-22 - Szwajcaria (nr 5149/83-8) 

Gebrüder Sulzer Aktiengesellschaft, 
Szwajcaria (Heinz Juzi). 

Naczynie do rozdzielania faz 

Winter thur, 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji na-
czynia do rozdzielania mieszaniny gazu i cieczy w 
kotłach parowych, zapewniającego utrzymywanie sta-
łego poziomu cieczy w naczyniu zarówno na jego dłu-
gości jak i w czasie w wyższym stopniu niż w znanych 
rozwiązaniach. 

Naczynie ma w zamkniętym zbiorniku (1) wykona-
ne otwory na co najmniej jeden przewód dopływowy 
(20) i jeden przewód odpływowy (30) mieszaniny. 
Otwór wylotowy, do którego doprowadzony jest prze-
wód odpływowy (30), jest na takim poziomie, że prze-
cina go powierzchnia rozdziału fazy gazowej i ciekłej. 
Zbiornik (1) zawiera komorę wstępną (2) i oddzieloną 
od niej ścianką działową (15) komorę wyjściową (3). 
Między górną krawędzią ścianki działowej (15) i ścian-
ką zbiornika (1) utworzony jest otwór przelotowy (11) 
na gaz, przy czym poziom cieczy znajduje się poniżej 
tego otworu. Dla przepływu fazy ciekłej mieszaniny 
w dolnej części ścianki działowej (15) wykonane jest 
szereg otworów przelewowych (12), przy czym te 
otwory przelewowe (12) na ciecz i otwór przepływowy 
(11) na gaz są tak rozłożone, aby jakiekolwiek turbu-
lencje w komorze wstępnej (2) jak najmniej wpływały 
na powierzchnię rozdziału faz w komorze wyjściowej 
(3) (8 zastrzeżeń) 

B02C P.2443I8 1983-10-25 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Produk-
cji Zwierzęcej „Meprozet", Gdańsk, Polska (Ryszard 
Ossowski). 

Rozdrabniacz pasz gospodarskich 

Przedmiotem wynalazku jest rozdrabniacz pasz gos-
podarskich z napędem mechanicznym, przeznaczony 
zwłaszcza dla małych i średnich gospodarstw rolnych 
i hodowlanych. 

Rozdrabniacz pasz składa się ze zbiornika (2) mają-
cego u góry zasyp (3), a na dole tarczę (4) stanowią-
cą jednocześnie dno zbiornika. Na tarczy tej zamoco-
wane są noże stałe (5) współpracujące z nożami obro-
towymi (6) osadzonymi na tulei (7) nad tarczą (4). Tu-
leja (7) otrzymuje napęd od silnika elektrycznego za-
mocowanego do stojaka (1) pod zbiornikiem. Na dole 
zbiornika znajduje się również zawór spustowy (11) 
do spuszczania przygotowanej paszy. Zawór zamyka-
ny jest pokrywą (13) z wykorzystaniem mimośrodowe-
go docisku zatrzasku (15). Rozdrabniacz pasz zawiera 
skuteczne uszczelnienie przecieków ze zbiornika na 
silnik i przez zawór spustowy. (3 zastrzeżenia) 

B02C P. 244377 1983-10-28 

Zakłady Mechaniczne „Tarnów", Tarnów, Polska 
(Stanisław Wójtowicz, Jarosław Koptiew, Józef Kuba-
la, Józef Kuźnar). 

Nóż krzyżowy do maszynki do mielenia mięsa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji noża 
krzyżowego, który niezależnie od funkcji cięcia stano-
wi również uszczelnienie otworu centralnego sitka ma-
szynki. Nóż ma zastosowanie w maszynkach napędza-
nych zarówno ręcznie, jak i elektrycznie. 

Nóż charakteryzuje się tym, że ma pierścieniowy 
występ z czołową powierzchnią (3), która leży w je-
dnej płaszczyźnie z usytuowanymi na ramionach (2) 
noża powierzchniami przyłożenia (1) oraz ma zamy-
kające kwadratowy otwór (5) i dno (6), z okrągłym 
przelotowym otworem (7). Średnica okrągłego przelo-
towego otworu (7) jest mniejsza od boku kwadratowe-
go otworu (5). (2 zastrzeżenia) 

B03B 
B04B 

P.244340 1983-10-28 

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „Proj-
mors", Gdańsk, Polska (Stefan Jarmołowski, Henryk 
Narkiel). 
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Sposób obróbki zawiesin odpadów paleniskowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób obróbki zawie-
sin odpadów paleniskowych i pulp z elektrowni i elek-
trociepłowni. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu umożliwiającego przeprowadzenie procesu odwod-
nienia opadów paleniskowych i pulp na małej po-
wierzchni, oraz umożliwiającego bezpośredni załadu-
nek odwodnionych odpadów na środki transportowe. 

W sposobie pulpa z różnymi frakcjami noddawana 
jest procesowi odwodnienia poprzez przemieszczanie 
przez mechaniczne urządzenia odwadniające typu ma-
szynowego. (1 zastrzeżenie) 

B21B P. 244419 1983-11-02 

Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn i 
Urządzeń Hutniczych „Hutmaszprojekf-Hapeko", Ka-
towice, Polska (Wiesław Brzozowski, Stefan Trojan, 
Roman Bortnowski). 

Manipulator walcowniczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
rządzenia umożliwiającego manipulację pasmem wal-
cowniczym podczas podawania do walców roboczych 
klatki walcowniczej. 

W tym celu manipulator wyposażony jest w głowi-
cę składającą się z pary nawrotnie napędzanych ro-
lek (1) i (2), które mogą być względem siebie dosuwa-
ne lub odsuwane powodując zaciśnięcie lub zluzowanie 
walcowanego pasma w zaciskowej szczelinie (14) mig-
dzy obwodami rolek (1) i (2). Do głowicy w geome-
trycznej osi szczeliny (14) zamocowane są dwa rurowe 
czopy osadzone w łożyskach, względem których jest 
możliwy obrót głowicy i walcowanego pasma zaciś-
niętego między rolkami (1) i (2). Łożyska ustawione 
są na wózku poruszającym się po torach. 

Manipulator znajduje zastosowanie wszędzie tam, 
gdzie warunki lokalizacyjne uzasadniają odstąpienie 
od stosowania znanych rozwiązań takich urządzeń jak 
samotoki walcownicze, stoły pod-nośne itp. 

(2 zastrzeżenia) 

B21C P.244390 1983-10-31 

Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych 
„Hutmen", Wrocław, Polska (Zbigniew Stasiewicz, Jan 
Matusiak, Ryszard Sochacki, Antoni Malec, Mieczy-
sław Ratajski, Stanisława Myśliwiec, Józef Mrugała, 
Zdzisław Kosek, Stanisław Machalica). 

Urządzenie do wewnętrznego czyszczenia 
tulei roboczej recypienta prasy hydraulicznej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego urządzenia do czyszczenia wewnętrznej po-
wierzchni roboczej recypienta prasy hydraulicznej, któ-
re umożliwi skuteczne czyszczenie jej ze wszystkich 
drobnych pozostałości materiału wyciskanego i równo-
cześnie konstrukcja urządzenia zapewni funkcjonalne 
i bezkolizyjne działanie w całym procesie wyciskania. 

Urządzenie według wynalazku wyposażone jest w 
dyszę (2) osadzoną na przewodzie (3), połączonym przez 
łącznik obrotowy (4) z przewodem (5), który z kolei 
jest połączony przewodem teleskopowym (6), ze zbior-
nikiem (8) sprężonego powietrza. Przewód teleskopo-
wy (6) wyposażony jest w zawór talerzowy (7). Dysza 
(2) ma na całym obwodzie szczelinę, której pole prze-
kroju stanowi mniej niż 20% pola przekroju przewo-
du (3). (i zastrzeżenie) 

B21D P. 244343 1983-10-28 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Bu-
dostal-4", Dąbrowa Górnicza, Polska (Stefan Samulski, 
Jerzy Niziołek, Wiesław Wronowicz, Krzysztof Latos). 

Sposób i urządzenie do wytwarzania rozpór górniczych 
typu WRG 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wydajnej pro-
dukcji rozpór górniczych typu WRG. Sposób wytwa-
rzania polega na wykonywaniu operacji spłaszczania 
kątownika równocześnie na dwóch kolejnych elemen-
tach w ciągłym przesuwaniu materiału z jednej ope-
racji do drugiej. 

Urządzenie do wytwarzania rozpór typu WRG skła-
da się z klinów przesuwnych (4) przesuwających w 
prowadnicach zgniataków (6) zgniataki (5), które po-

8 
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wodują spłaszczanie materiału, kątownika stalowego 
(12) znajdującego się w prowadnicach materiału (8) 
i usytuowanego zderzakiem (9). Ruch powrotny zgnia-
taków (5) powodują sprężyny (10). (2 zastrzeżenia) 

B22F 
C22C 

P.248696 T 1984-07-11 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Zdzisław Haś, 
Jerzy Nowacki). 

Sposób wytwarzania spieku żelazo-fosforowego 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest pod-
niesienie jakości spieku żelazo-fosforowego. 

Sposób wytwarzania spieku żelazo-fosforowego po-
legający na prasowaniu mieszaniny żelaza i fosforu 
zawierającej ewentualnie dodatki modyfikujące, a na-
stępnie spiekaniu tak otrzymanej wypraski, charakte-
ryzuje się tym, że mieszaninę proszku żelazowego 
o średnicy ziaren poniżej 0,05 mm, sproszkowanego 
czerwonego fosforu o średnicy ziaren poniżej 0,03 mm 
i oleju mineralnego o niskiej lepkości, zawierającą 
ewentualnie dodatki modyfikujące, o stosunku wago-
wym składników: 0,11-9,7 części wagowych fosforu 
i 0,06-1,84 części wagowych oleju na 88,35-99,83 częś-
ci wagowych żelaza poddaje się, po zmieszaniu w mły-
nie kulowym, prasowaniu pod ciśnieniem 300-800 MPa 
w czasie nie krótszym niż 30 s, a otrzymaną wypra-
skę poddaje się spiekaniu w temperaturze 1272-1373 K 
w czasie nie krótszym niż 900 s, przy czym wypraskę 
podgrzewa się do temperatury spiekania trójetapowo, 
w pierwszym etapie do temperatury 660-690 K, w 
drugim etapie wygrzewa się izotermicznie w tempe-
raturze 660-690 K w ciągu co najmniej 500 s, zaś 
w trzecim etapie podgrzewa się do temperatury spie-
kania. (1 zastrzeżenie) 

B23B P.244442 1983-11-04 

Fabryka Automatów Tokarskich „Ponar-Wrocław", 
Wrocław, Polska (Ryszard Sroga). 

Automat tokarski sterowany numerycznie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
automatu tokarskiego sterowanego numerycznie, umoż-
liwiającego obustronną obróbkę przedmiotu, zwłaszcza 
w zakresie wykonywania operacji poprzecznego 
i wzdłużnego wiercenia, rozwiercania, gwintowania 
i frezowania. 

Na wielościennej pobocznicy narzędziowej głowicy 
(3) - ukształtowanej w postaci graniastosłupa forem-
nego, którego oś będąca zarazem osią obrotu narzę-
dziowej głowicy jest równoległa do osi wrzecienników 
(5 i 6) - wykonane są prostopadle do jej osi bazowe 
otwory (4), w których usytuowane są elementy przy-

łączeniowe dla narzędzi, zwłaszcza napędzanych obro-
towo wierteł, rozwiertaków, gwintowników i frezów, 
przy czym elementy przyłączeniowe mają postać no-
żowych imaków, gwinciarskich oprawek oraz wiertar-
sko-frezarskich głowic. (1 zastrzeżenie) 

B23C 
B21C 

P.244315 1983-10-25 

Cukrownie Gdańskie, Malbork, Polska (Hubert Gra-
bowski). 

Narzędzie skrawająco-czyszczące 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro-
stej konstrukcji głowicy frezowej, służącej zwłaszcza 
do czyszczenia rur, pozwalającej na łatwy montaż 
i demontaż w przypadku wymiany frezów. 

Urządzenie ma wykorbiony wał (1) posiadający co 
najmniej dwa wykorbienia (8) przesunięte względem 
siebie o kąt 180° oraz osadzone swobodnie na tym 
wale krążki frezowe (4), które mają możliwość prze-
mieszczania się w płaszczyźnie prostopadłej do osi 
wału (1). (1 zastrzeżenie) 

B23K P.244420 1983-11-03 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Tadeusz M. Ba-
liński, Ireneusz Wasilewski, Stanisław Kaczanowski). 

Urządzenie do automatycznego zgrzewania, 
zwłaszcza robot przemysłowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia 
mechanizmu urządzenia do automatycznego zgrzewa-
nia przed przeciążeniem. 

Urządzenie według wynalazku ma dwa sygnalizato-
ry (7, 8), które w przypadku zgrzania się elektro-
dy szczęki stałej (1) lub elektrody szczęki ruchomej (2), 
lub jednoczesnego zgrzania się dwu elektrod do 
zgrzewanych elementów (10) zmieniając swój stan wy-
zwalają sygnał „stop systemu". Sygnał ten, po usunię-
ciu przyczyny jego wyzwolenia, pozwala na dalsze 
kontynuowanie programu bez konieczności wykony-
wania dodatkowych czynności. (4 zastrzeżenia) 

9 
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B23P 
B25B 

P.244275 1983-10-24 

Zakłady Kuziennicze i Maszyn Rolniczych „Agro-
met", Jawor, Polska (Wacław Minta, Leopold Solar-
ski, Bogumił Majchrzak, Eugeniusz Góranowski, Jan 
Wątroba). 

Urządzenie do montażu 
i demontażu ciężkich maszyn 

Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia 
umożliwiającego sprawną i bezpieczną konserwację 
fundamentów ciężkich maszyn. 

Urządzenie ma opartą na słupach (2) ramę (1), wy-
posażoną w jezdne szyny (4), po których porusza się 
para nośnych ram (5).. Nośne ramy (5) zaopatrzone są 
w hydrauliczne podnośniki (7) posiadające transpor-
towe cięgna (8) zakończone zawiesiami (9). Urządze-
nie według wynalazku znajduje zastosowanie zwłasz-
cza w zakładach kuzienniczych przy montażu i de-
montażu pras, młotów i podobnych maszyn. 

(3 zastrzeżenia) 

B25D P.244433 1983-11-02 

Ośrodek Bada wczo-Roz woj owy Automatyki i Urzą-
dzeń Precyzyjnych, Łódź, Polska (Roman Alfred Zor-
ga, Krzysztof Szemberg, Dariusz Kurant). 

Mechaniczne urządzenie udarowe w obudowie 

Celem wynalazku jest zmechanizowanie prac przy 
opróżnianiu zbiorników wszędzie tam, gdzie z braku 
sieci sprężonego powietrza nie mogą być stosowane 
urządzenia o napędzie pneumatycznym. 

Mechaniczne urządzenie udarowe złożone jest z ukła-
du napędowego, który stanowi elektromagnetyczny 
siłownik nurnikowy ustawiony pionowo zworą do góry, 
oraz młotka o ramieniu wykonanym w postaci dźwig-
ni dwuramiennej, kątowej. Z wora (1') siłownika (1', 1") 

jest oparta na rdzeniu (1") za pomocą sprężyn powrot-
nych (2) i sworzni prowadzących (3), i połączona luź-
no poprzez sztywny łącznik (7) z poziomym, krótszym 
odcinkiem (6') ramienia młotka. Wielokrotnie dłuższy, 
pionowy odcinek (6") ramienia jest zakończony bija-
kiem (8) z elastyczną nakładką (9) na ściance czoło-
wej. Ramię (6', 6") w miejscu zagięcia jest podparte 
obrotowo na stałej ośce (10). Siłownik jest umieszczo-
ny w obudowie (4), korzystnie pyłoszczelnej, która na 
ściance zewnętrznej, u dołu, od strony młotka ma od-
bojnik elastyczny (11). 

Urządzenie jest przeznaczone zwłaszcza do uderza-
nia z zewnątrz w ściankę leja zbiorników materiałów 
sypkich, np.: na placach budów, w młynarstwie, w 
przemyśle spożywczym, chemicznym. (4 zastrzeżenia) 

B25J P.244342 1983-10-28 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Krzy-
sztof Mianowski, Kazimierz Nazarczuk). 

Ramię manipulatora 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji ramienia manipulatora o prostej konstrukcji 
i dużej sztywności. 

Ramię manipulatora zawiera trzy podłużne człony 
(A, B, C) o zmiennej długości, osadzone w korpusie (1) 
tak, że tworzą krawędzie boczne ostrosłupa o stałej 
podstawie i ściętym wierzchołku, na którym jest osa-
dzona końcówka (14) ramienia. Pierwszy człon (A) ma 
prowadnicę o ruchu posuwisto-zwrotnym, której je-
den koniec osadzony jest w korpusie (1) za pomocą 
przegubu o dwóch stopniach swobody, korzystnie prze-
gubu Cardana (16), zaś drugi koniec jest połączony 
sztywno z końcówką (14) ramienia. Drugi i trzeci człon 
(B, C) jest podwieszony jednym końcem w korpusie 
(1), korzystnie za pomocą przegubu Cardana, zaś dru-
gim końcem do końcówki (14) ramienia za pomocą 
przegubów (12, 13) o dwóch stopniach swobody. 

(5 zastrzeżeń) 

B25J 
H01.T 

P.250553 1984-11-23 

Zakład Doświadczalny Sprzętu Oświetleniowego 
i Urządzeń Technologicznych przy ZWLE im. R. Luk-
semburg, Warszawa, Polska (Roman Pietruczak, Jan 
Gelo). 

Chwytak, zwłaszcza trzonków świetlówek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji zminiaturyzowanego chwytaka szczękowe-
go o dużej niezawodności. 

Urządzenie składa się z zestawu szczęk ściskanych 
sprężynami (1) osadzonego w głowicy (8) tłoczyska (9) 
siłownika pneumatycznego, przy czym zarówno tłok 
(10) jak i tłoczysko (9) są zamocowane przesuwnie 
względem stołu roboczego urządzenia do montażu 
świetlówek. Szczęki chwytaka w postaci dwuramien-
nych dźwigni o ramionach roboczych (3) i (4), i za-
zębiających się ramionach pomocniczych (6) i (7) są 
osadzone na osobnych osiach obrotu usytuowanych na 
zewnątrz szczęk, z których jedna ma ząb blokujący (5). 
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Tłok (10) jest zakończony popychaczem (11) ramion 
pomocniczych, głowica (8) tłoczyska ma wycięcie (12) 
do wprowadzania kołków trzonka świetlówki, a mię-
dzy tłoczyskiem a tłokiem są dwa kanałki (13) do 
wprowadzenia drutowych elektrod świetlówki. 

(3 zastrzeżenia) 

B26D 
B21F 

P.244045 1983-10-04 

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice, 
Polska. 

Urządzenie do cięcia prętów, 
zwłaszcza walcowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
specjalistycznego urządzenia umożliwiającego cięcie 
prętów, zwłaszcza prętów przeznaczonych na osie 
krążników górniczych przenośników taśmowych, pro-
stopadle do ich osi. 

Urządzenie wyposażone jest w ramię (1) nachylone 
do podstawy (2) oraz zaopatrzone w ogranicznik (3). 
W podstawie znajduje się siłownik (5), mający na 
swym tłoczysku podporę (6), przy czym na podstawie 
(2) zamocowany jest płytowy uchwyt (9) zaopatrzony 
w nieruchomy nóż (11) oraz połączony z siłowni-
kiem (11). (3 zastrzeżenia) 

B27B P.244308 1983-10-25 

Słupski Zakład Przemysłu Maszynowego Leśnictwa, 
Słupsk, Polska (Mirosław Czar:iecki). 

Prowadnica pilarki łańcuchowej 

Celem wynalazku jest przedłużenie żywotności pro-
wadnicy. 

Prowadnica pilarki łańcuchowej mającej zastosowa-
nie w leśnictwie i przemyśle drzewnym, charaktery-
zuje się tym, że ma obrotową końcówkę, składającą 
się z trzech obracających się kół (5), (6), (8) połączo-
nych ze sobą oraz część stałą (9), będącą łącznikiem 
z częścią główną i mającą otwór, który jest bieżnią 
zewnętrzną łożyska. (4 zastrzeżenia) 

B28D 
B27B 

P. 244443 1983-11-04 

Biuro Projektów Przemysłu Kruszyw, Kamienia Bu-
dowlanego i Surowców Mineralnych, Kraków, Polska 
(Wacław Chrząszczewski, Romuald Poprawa, Jan Żeb-
rowski, Piotr Swiątkiewicz). 

Mechanizm napędu ramy piłowej traka 

Celem wynalazku jest uproszczenie konstrukcji me-
chanizmu i zmniejszenie jej wymiarów. 

Mechanizm napędu ramy piłowej traka, z ramą 
piłową (1) poruszającą się po prowadnicach (2) moco-
wanych do ramy nośnej (3), według wynalazku charak-
teryzuje się tym, że pomiędzy ramą piłową (1) a kon-
strukcją (3) lub fundamentem traka umieszczony jest 
cylinder hydrauliczny (6) z dwustronnym tłoczyskiem 
(5), powodujący posuwisto-zwrotny ruch ramy piło-
wej z piłami. Układ cylindra zasilany jest przez zna-
ny zespół pompowy (7). (2 zastrzeżenia) 

B29G P. 244109 1983-10-10 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Nitron-Erg", Krup-
ski Młyn, Polska (Herbert Foks, Jan Guga, Czesław 
Huzar, Józef Korcz, Piotr Szreniawa). 

Sposób wytwarzania 
płyt ze spienionego polistyrenu 

Celem wynalazku jest umożliwienie otrzymania 
niewypaczonych i niezwichrowanych płyt przy zapew-
nieniu dobrej wydajności procesu. 



12 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 10 (298) 1985 

Sposób polega na spienianiu parą wodną perełek 
polistyrenu zawierających niskowrzące węglowodory 
nasycone, sezonowanie spienionych perełek w tempe-
raturze do 40°C, umieszczanie wysezonowanych pere-
łek w płaskiej, zamkniętej przestrzeni i działanie na 
nie kolejną parą wodną i powietrzem pod ciśnieniem. 

(3 zastrzeżenia) 

B42D 
B44F 

P.241887 1983-07-08 

Stanisław Jungowicz, Krościenko n. Dunajcem, Pol-
ska (Stanisław Jungowicz). 

Album zbiorczy 
do wielofunkcyjnych pocztówek kopertowych 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji al-
bumu umożliwiającej gromadzenie i przechowywanie 
różnego rodzaju pocztówek oraz korespondencji listo-
wych wielokrotnego użytku. 

Album zbiorczy składa się z okładki czołowej (1) 
i okładki tylnej (2), wykonanych z twardego materia-
łu, które spinane są za pomocą sprzączki zapadko-
wej (9) z uchwytem (10). W okładce tylnej (2) albu-
mu zamocowane są dwie śruby (12 i 13) plastikowe 
z nakrętkami. (2 zastrzeżenia) 

B60L 
G01P 

P. 249746 1984-09-26 

Pierwszeństwo: 1983-09-28 - Szwajcaria 
(nr 5 237/83-5) 

Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon - Bührle AG, 
Zurych, Szwajcaria. 

Nadajnik pomiarowy dla układów zabezpieczających 
pojazd przed poślizgiem i zarzucaniem, do pomiaru 

ilości obrotów osi pojazdu 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji na-
dajnika pomiarowego do pojazdów wyposażonych w 
łożyska wahliwe, na którego działanie nie miałyby 
wpływu dopuszczalne ruchy wahliwe. 

Nadajnik pomiarowy zawiera wieniec biegunowy 
zamocowany do osi koła i nadajnik impulsów (8). 
Aby uzyskać jak najmniejszy wpływ ruchu wahliwe-
go, wieniec biegunowy jest przewidziany jako koło 
stożkowe (4), którego powierzchnia biegunowa (10) 
tworzy w przybliżeniu powierzchnię pasa kulistego, 
którego osie przecinają się z osią (11) łożyska (2). 

(1 zastrzeżenie) 

B61F P.244396 1983-10-29 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów Szynowych, 

Poznań, Zaodrzańskie Zakłady Przemysłu Metalowe-
go im. M. Nowotki, „Zastal", Zielona Góra, Polska 
(Józef Ficner, Joachim Dysarz, Adam Sienicki). 

Węzeł połączenia ostojnicy z korpusem maźnicy 
środkowej wózka pojazdu szynowego 

Celem wynalazku jest zapewnienie takiego kształ-
tu ostojnicy i korpusu maźnicy środkowej w rejonie 
ich styku, który umożliwi pochylanie się ostojnicy bez 
styku wewnętrznej bocznej powierzchni ucha łapy 
korpusu maźnicy środkowej ze wspornikiem ostoj-
nicy. 

Powierzchnia robocza (4) wspornika (3) ostojnicy 
stanowi wypukłe walcowe zaokrąglenie, którym opie-
ra się na wklęsłej powierzchni oporowej (5) gniazda 
(6) korpusu maźnicy stanowiącej wycinek walca. 

(2 zastrzeżenia) 

B62D P.248476 T 1984-06-29 
Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „Ursus", War-

szawa, Polska (Wacław Bolimowski, Antoni Kosiński, 
Krzysztof Wiróblewski). 

Dach kabiny kierowcy, zwłaszcza do ciągnika 
rolniczego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji dachu kabiny kierowcy o dużej wytrzyma-
łości zapewniającej możliwość instalowania elemen-
tów ogrzewania i wentylacji takich, jak: filtr powie-
trza, dmuchawa i nagrzewnica. 

Dach kabiny kierowcy ma kanały powietrzne (10) 
ukształtowane w wyniku przetłoczenia blachy wewnę-
trznej (1) i blachy zewnętrznej (2) zgrzanych ze sobą 
wzdłuż obu boków oraz wzdłuż obrzeża luku (9) 
i zamkniętych denkiem przednim (3) i denkiem tyl-
nym (4). 
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Dach kabiny kierowcy ma komorę dmuchawy (16) 
znajdującą się pomiędzy osłoną (6) i nagrzewnicą (15) 
zamkniętą od góry pokrywą przednią (8) mającą od 
strony wewnętrznej wykładzinę (17) wykonaną z pian-
ki poliuretanowej. Od strony wewnętrznej dach ka-
biny ma wykładzinę (11) wykonaną z tworzywa sztucz-
nego i ma na całym obwodzie obrzeże uformowane 
w sposób umożliwiający założenie uszczelki (13), przy 
czym wykładzina (11) przymocowana jest do blachy 
zewnętrznej (1) za pomocą wkrętów (12), a przestrzeń 
zawarta pomiędzy blachą wewnętrzną (1) i wykładzi-
ną (11) wypełniona jest pianką poliuretanową (14). 
Wynalazek nadaje się do stosowania w kabinach po-
jazdów, zwłaszcza ciągników rolniczych. 

(6 zastrzeżeń) 

B63B P. 244288 1983-10-24 

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Polska (Lech 
Lont, Henryk Trokiewicz). 

Hamulec wciągarki, zwłaszcza do lodzi ratunkowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia mo-
mentu przenoszonego przez hamulec w stosunku do 
momentu przenoszonego przez znane hamulce mimo-
środowe o tych samych gabarytach. 

Hamulec wciągarki, zwłaszcza do łodzi ratunkowej, 
składający się ze szczęki (ó) mimośrodowej umiesz-
czonej wewnątrz obrotowej tarczy z wewnętrzną (7) 
bieżnią, w której szczęka (9) mimośrodowa jest za-
łożyskowana obrotowo na tulei (11) mimośrodowej, 
połączonej z dźwignią (21) hamulca i obciążnikiem 
(22) hamulca zatrzymującego, charakteryzuje się tym, 
że wewnątrz bieżni (7) wewnętrznej, pod szczęką (8) 
mimośrodowa, znajduje się szczęka (9) wspomagająca. 
Szczęka (8) mimośrodowa od dołu jest podparta sty-
kowo na ruchomym końcu (12) szczęki (9) wspoma-
gającej, zaś szczęka (9) wspomagająca założyskowana 
jest przez sworzeń (13) z pokrywą hamulca. 

(2 zastrzeżenia) 

B63B P.244379 1983-10-28 

Zakłady Urządzeń Okrętowych „Famor", Bydgoszcz, 
Polska (Jan Perejczuk, Henryk Sionkowski). 

Latarnia sygnałowo-pozycyjna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie szczelności po-
łączeni-a podstawy latarni z pokrywą. 

Latarnia według wynalazku ma podstawę (2), z 
otworem (6) zawierającym wieloboczne wycięcia (7) 
i pokrywę (10) wyposażoną we wspornik (9) z dwo-
ma zaczepami (8), przy czym dno (5) podstawy (2) ma 
przetłoczenie (11) w postaci równi pochyłej. 

(3 zastrzeżenia) 

B63H 
G05D 

P.248798 1984-07-16 

Instytut Morski, Gdańsk, Polska (Czesław Downar, 
Kazimierz Fink). 

Urządzenie sterownicze skoku śruby i prędkości 
obrotowej silnika statku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zdalnego stero-
wania skokiem śruby nastawnej i prędkością obroto-
wą silnika napędu statku w sposób rozdzielny w 
urządzeniu sterowanym jednodźwigniowo. 

Według wynalazku pulpit w sterówce wyposażony 
jest dodatkowo w zawór (8) nastawiania prędkości 
obrotowej silnika oraz ręcznie nastawiany zawór roz-
dzielczy (9) punktu sterowania, sprzężony z elektry-
cznym przełącznikiem (10), połączony przewodem ste-
rowniczym (12) z elektromagnetycznym trójdrogowym 
zaworem (13), usytuowanym w układzie pulpitu w 
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maszynowni. Elementem przełączającym sterowanie 
z jednodźwigniowego na sterowanie rozdzielne, to jest 
oddzielne sterowanie skokiem śruby nastawnej i od-
dzielne sterowanie prędkością obrotową silnika głów-
nego, jest dźwignia (14). Załączenie opisanego do-
datkowego obwodu dźwignią (14) pozwala na natych-
miastowe przejście z konwencjonalnego sterowania 
sprzężonego na sterowanie rozdzielne. 

(3 zastrzeżenia) 

B65B P.249413 1984-08-29 

Ośrodek Badawczo-Rezwojowy „Erg", Jasło, Polska 
(Edward Niezgoda, Edward Cyran, Stanisław Micha-
lik, Jan Kołodziej). 

Podajnik szufladek prostopadłościennych 

Celem wynalazku jest opracowanie automatycznego 
podajnika kaset współpracującego z końcówką dozu-
jącą naboje do kaset. 

Podajnik stanowi układ złożony z podnośnika (I) 
półkowego, pochylni (II) złożonej z trzech szeregowo 
połączonych rynien o zróżnicowanym profilu toru ze-
ślizgu dla wymuszania zmian położenia kasety (1) na 
pochylni, poziomego przenośnika (III) taśmowego, pro-
wadników (19, 19') wzdłużnych i prowadników (21') 
poprzecznych oraz manipulatora mechanicznego z wy-
sięgnikami (22) sterowanymi układem krzywkowym 
dla poprzecznego względem kierunku biegu taśmy (17) 
przesuwania pustych kaset (1) do końcówki (V) por-
cjującej naboje i powrotnego przesuwania napełnio-
nych kaset na taśmę (17) tego samego przenośnika. 

(3 zastrzeżenia) 

B65D P.249404 1984-08-30 

Pierwszeństwo: 1983-09-01 - Norwegia (nr 833138) 

Norsk Hydro a.s, Oslo, Norwegia (Eirik Myklebust, 
Anders Juel, Odd Fredrik Rasmussen). 

Elastyczny pojemnik 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ela-
stycznego pojemnika do napełniania, transportu i ma-
gazynowania sypkiego materiału, przy czym pojemnik 
ten wykonany jest z przynajmniej jednego kawałka 
materiału podstawowego. 

Dno pojemnika jest utworzone z przynajmniej czte-
rech parami jednakowo dużych klap (4), które są 
bezpośrednimi przedłużeniami ścian bocznych pojem-
nika. Klapy denne (4) są utworzone przez linie cięcia 
w kawałku materiału, a kąty wierzchołkowe (a) i (ß) 
klap pomiędzy odpowiednimi liniami cięcia są zwró-
cone do środka dna. Suma kątów wierzchołkowych 
(a) i (ß) klap jest mniejsza niż 360°, tak że dno po-
jemnika utworzone przez połączenia (7) klap (4) jest 
ku dołowi nieco stożkowe lub lejowe, kiedy pojemnik 
jest rozdęty. 

Dno pojemnika dzięki posiadaniu czterech klap (4) 
będzie kwadratowe lub prostokątne, zależnie od tego 
czy (a) = (ß) czy (a) ¥= (ß). Każdy ze szwów dennych 

(7) może kończyć się w pewnej odległości od środka 
dna, tak że w niewielkim obszarze wokół środka nie 
ma szwów, a w obszarze tym można umieścić rynnę 
wyładowczą. (6 zastrzeżeń) 

B65D P. 249689 1984-09-21 

Pierwszeństwo: 1983-10-21 - St. Zjedn. Am. 
(nr 544,311) 

Dart Industries Inc., Northbrook, Stany Zjednoczo-
ne Ameryki (Mark P. Zieff). 

Zamknięcie pojemnika 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego zamk-
nięcia pojemnika, które umożliwia zarówno luźne 
przykrycie jak i szczelne zamknięcie pojemnika. 

Element uszczelniający (36) pokrywy (11) ma ela-
stycznie ściągane zgrubienie obwodowe (38). Otwór 
pojemnika (10) ma średnicę stopniowaną dzięki cze-
mu powstają dwa pierścieniowe stopnie (33, 34). Ob-
wodowe zgrubienie (38) może spoczywać luźno na 
pierwszym większym stopniu, a po naciśnięciu na 
element (13), co spowoduje ugięcie elastycznego ele-
mentu uszczelniającego (36) może być osadzone szczel-
nie na drugim mniejszym stopniu. (8 zastrzeżeń) 

B85G P.244266 1983-10-21 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Lu-
cjan Fajfrowski, Andrzej Wandzioch). 

Urządzenie do tłumienia hałasu zsuwni 

Celem wynalazku jest skuteczne obniżenie poziomu 
hałasu w rejonie zsuwni poprzez zmniejszenie energii 
kinetycznej nadawy. Urządzenie składa się z zespo-
łów elastycznych elementów bezwładnościowych w po-
staci wahadłowych płyt (1), zawieszonych korzystnie 
po trzy płyty w dwóch rzędach na drodze spływu 
nadawy. 
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Wahadłowa płyty (1) są połączone z obudową (5) 
zsuwni za pomocą nastawnych w pionie i poziomie 
zawiesi (4), tak aby ich środki ciężkości znajdowały 
się w miejscach najczęstszych udarów brył nadawy. 
Ponadto wahadłowe płyty (1) są wyposażone w dol-
nej części w wymienne obciążenia (2) dla zrównania 
ich ciężaru ze średnim ciężarem brył nadawy, a w 
górnej części w ograniczniki (3) wychylenia. Urządze-
nie jest przeznaczone zwłaszcza do tłumienia hałasu 
zsuwni w zakładach mechanicznej przeróbki węgla. 

(3 zastrzeżenia) 

B66C P. 244339 1983-10-28 

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „Proj-
mors", Gdańsk, Polska (Tadeusz Czajka, Tomasz Pasz-
kiewicz). 

Wskaźnik zmiany wysięgu żurawia wieloczłonowego 

Wynalazek rozwiązuje problem wskazywania zmiany 
wysięgu żurawia wieloczłonowego z dużą dokład-
nością. 

Wskaźnik zawierający skalę wysięgu wraz z ukła-
dem dźwigniowo-krążkowym charakteryzuje się tym, 
że zespół połączonych ze sobą przegubowo dźwigni 
(Î, 2, 3) jest odwzorowaniem układu dźwigni (4, 5, 6) 
żurawia. (1 zastrzeżenie) 

B66C 
G01L 

P.244435 1983-11-03 

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, Ko-
byłka, Polska (Janusz Malinowski). 

Układ do przetwarzania 
na elektryczny sygnał analogowy 
siły wywieranej przez siłownik 

Celem wynalazku jest opracowanie układu o uprosz-
czonej w stosunku do znanych rozwiązań budowie. 

Układ mający tensometrycżne przetworniki ciśnie-
nia (1, 2) o okrągłym w przekroju zarysie wewnętrz-
nym i o spłaszczonym w tym przekroju obrysie zew-
nętrznym, zaślepione na swych końcach (3, 4) osadzo-
ne w obudowie (8) i połączone z poszczególnymi ko-
morami siłownika charakteryzuje się tym, że do 
każdego z dwóch przeciwległych boków czworobocz-
nego mostka oporowego doprowadzany jest sygnał 
wyjściowy z jednego tylko z dwóch przetworników 
(1, 2) przy tym stosunek czułości przetworników (1, 2) 
równy jest odwrotności stosunku powierzchni czynnych 
tłoka siłownika ograniczających te komory. Sygnał 
wyjściowy mostka stanowi wynikowy sygnał analo-
gowy. Układ przeznaczony jest zwłaszcza do ogra-
niczników obciążenia żurawi. (1 zastrzeżenie) 

Dział C 
CHEMIA i METALURGIA 

C01B P. 244293 1983-10-24 

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Polska 
(Leonard Firlus, Stanisław Folek, Marta Stechman, 
Genowefa Kuśnierczyk). 

Sposób wytwarzania 
dyspergowanego kwasu polikrzemowego 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
dyspergowanego kwasu polikrzemowego mającego za-

stosowanie w środkach farmaceutycznych jako nośnik 
przeciwzbrylacz krzemionkowy. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wy-
trącony w znany sposób, w wyniku reakcji krzemianu 
sodowego z kwasem siarkowym, mokry kwas poli-
krzemowy przemywa się z poreakcyjnych soli sodo-
wych zakwaszoną wodą o pH poniżej 5, zawiesinę 
rozprowadza się do zawartości substancji stałej co 
najmniej 8% i poddaje się mieleniu, a następnie 
suszeniu na suszarce rozpryskowej, przy czym przy 
wejściu na suszarkę lub w trakcie suszenia odczyn 
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zawiesiny podwyższa się substancją alkaliczną do pH 
poniżej 7. W celu uzyskania kwasu polikrzemowego 
o bardzo małej gęstości nasypowej otrzymany kwas 
poddaje się dalszemu rozdrobnieniu do uzyskania 
gęstości nasypowej mniejszej od 100 g/dm3. 

(2 zastrzeżenia) 

C01B 
B01D 

P. 248661 T 1984-07-11 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Jerzy 
Myszkowski, Waldemar Paździoch, Jadwiga Żalińska-
-Gawrońska, Milka Antoszczyszyn, Waldemar Goc, 
Marianna Szymroszczyk). 

Sposób oczyszczania chlorowodoru od zanieczyszczeń 
związkami chloroorganicznymi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu umożliwiającego zastosowanie jako rozpuszczal-
nika produktu odpadowego z syntezy epichlorohy-
dryny. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że chlo-
rowodór zanieczyszczony chlorowęglowodorami oczysz-
cza się przez absorpcję rozpuszczalnikiem, stanowią-
cym mieszaninę trichloropropanu i eterów tetrachlo-
rodipropylowych, przy czym ilość trichloropropanu 
w mieszaninie wynosi 5-20% wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

C01F P. 244429 1983-11-04 

Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budow-
lanych, Opole, Polska (Stanisław Oleksowicz, Stani-
sław Ciepły, Elżbieta Kosacka). 

Sposób ciągłego otrzymywania wodorotlenku glinowego 
na drodze karbonizacji roztworów glinianowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
ciągłego sposobu otrzymywania "wodorotlenku glino-
wego za pomocą prostego układu dającego możliwości 
oszczędności nakładów inwestycyjnych jak i eksploa-
tacyjnych. 

Sposób według wynalazku polega na karbonizacji 
roztworów glinianowych prowadzony w układzie reak-
torów zbiornikowych z mieszadłami, w którym prze-
pływ zawiesiny pomiędzy zbiornikami odbywa się 
grawitacyjnie przelewem, pompami albo w połączeniu 
obu sposobów, przy czym gaz zawierający dwutlenek 
węgla doprowadza się do absorbera wstępnego i re-
aktorów karbonizacji od góry, do dystrybutorów 
umieszczonych na głębokości do trzech metrów od 
poziomu cieczy lub zawiesiny, a skarbonizowaną za-
wiesinę z ostatniego reaktora poddaje się obróbce 
krystalizacyjnej w co najmniej jednym mieszalniku 
zbiornikowym umieszczonym na końcu kaskady reak-
cyjnej. (3 zastrzeżenia) 

C02F 
B01D 

P,244370 1983-10-28 

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Pomorskie Zakłady 
Urządzeń Okrętowych „Warma", Grudziądz, Polska 
(Adam Piotrowski, Jan Zalewski, Zdzisław Pacuszka, 
Sławomir Hulanicki, Jerzy Grudziński, Ryszard Dry-
jas). 
Urządzenie do odolejania mieszanin wodno-olejowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie odolejania wód 
zęzowych na statkach morskich i śródlądowy ch. 

Urządzenie ma filtr (5) usytuowany w dolnej części 
odolejacza pierwszego stopnia (1), którego przestrzeń 
wewnętrzna połączona jest za pomocą rurociągu (6) 

z króćcem ssącym pompy (7), zaś króciec tłoczący 
pompy (7) połączony jest za pomocą rurociągu (8) 
z wewnętrzną przestrzenią wkładów koalescencyjnych 
(10) umieszczonych w odolejaczu drugiego stopnia (9), 
a ponadto rurociąg (6) połączony jest poprzez ruro-
ciąg (12) z zaworem (13) doprowadzającym wodę płu-
czącą. Osie wzdłużne wkładów koolescencyjnych (10) 
oraz filtru (5) usytuowane są prostopadle do kierunku 
wypływu oleju lub napływu mieszaniny wodno-olejo-
wej oraz kierunku działania siły grawitacyjnej. 

(3 zastrzeżenia) 

C02F 
B01D 

P.244371 1933-10-23 

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Pomorskie Zakłady 
Urządzeń Okrętowych „Warma", Grudziądz, Polska 
(Adam Piotrowski, Jan Zalewski, Zdzisław Pacuszka, 
Sławomir Hulanicki, Antoni Wiewiórka, Jerzy Gru-
dziński, Józef Krzysztoszek). 

Urządzenie do rozdzielania mieszanin wodno-olejowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
urządzenia zapewniającego skuteczność procesu roz-
dzielania mieszanin wodno-olejowych, przy jednoczes-
nym zwiększeniu żywotności urządzenia. 

Urządzenie składa się z pojedynczych płytek (1) 
usytuowanych równolegle względem siebie tak, że 
tworzą szczeliny (2), których wielkość zawiera się 
w granicach od 5 do 40 mm. Dolna część płytki (1) 
odgięta jest pod kątem od 10° do 45° na wysokości 
od 1/3 do 2/3 wysokości płytki (1). 

Zestawione w jednej płaszczyźnie płytki (1) stano-
wią warstwę rozdzielczą pierwszą (3), zaś zestawione 
w drugiej płaszczyźnie stanowią warstwę rozdzielczą 
drugą (4). Poprzez umieszczenie warstwy rozdzielczej 
pierwszej (3) nad warstwą rozdzielczą drugą (4) uzys-
kuje się sekcję, przy czym płytki (1) w warstwie 
rozdzielczej drugiej (4) obrócone są o kąt 90° w sto-
sunku do płytek (1) w warstwie rozdzielczej pierw-
szej (3), co nadaje sekcji kształt kratownicy. 

Ilość sekcji w urządzeniu może być dowolna i uza-
leżniona jest od natężenia przepływu mieszaniny wod-
no-olejowej jak również żądanego stopnia rozdzielenia 
mieszaniny. (6 zastrzeżeń) 
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C02F P.244398 1983-11-02 

Wojskowy Ośrodek Naukowo-Badawczy Służby 
Żywnościowej, Warszawa, Polska (Andrzej Jabłoński. 
Grzegorz Augustyniak). 

Jonitowy filtr wody 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
urządzenia nadającego się do demineralizacji wody 
i oczyszczania jej z zanieczyszczeń mechanicznych 
i organicznych, zwłaszcza w warunkach polowych. 

Filtr składa się z nastawianych jeden na drugi 
wzajemnie dopasowanych części: stojaka (1), korpusu 
(2) i nadstawki (3) oraz dodatkowych elementów -
zbiornika na wodę (5) i pokrywy (4), które po złoże-
niu stanowią zwarty element transportowy. 

(6 zastrzeżeń) 

C02F 
B01D 

P.244413 1983-11-02 

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Pomorskie Zakłady 
Urządzeń Okrętowych, Grudziądz, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Technicznych Wyrobów Włó-
kienniczych, Łódź, Polska (Adam Piotrowski, Jan Za-
lewski, Zdzisław Pacuszka, Janina Gortat, Andrzej 
Moraczewski, Sławomir Hulanicki, Jerzy Grudziński). 

Wkład koalescencyjny do rozdzielania mieszanin 
wodno-olejowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
dokładnego rozdzielenia mieszaniny wodno-olejowej. 

Wkład według wynalazku zawiera perforowaną osło-
nę cylindryczną (1), na której jest zamocowana wie-
lowarstwowa przegroda koalescencyjna (4) za pomocą 
opasek zaciskowych (5), przy czym w wielowarstwo-
wej przegrodzie koalescencyjnej (4) warstwę pierwszą 

i warstwę trzecią stanowi syntetyczny materiał włók-
nisty, olejofilny, warstwę drugą stanowi niskomikro-
nowa wata szklana w postaci runa o grubości włókien 
od 1 do 4 μm, zaś warstwę czwartą stanowi tkanina 
włóknista, a poszczególne warstwy połączone są po-
przez igłowanie. (3 zastrzeżenia) 

C04B P.248693 T 1984-07-10 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
ca, Kraków, Polska (Leszek Stoch, Jan Przeniosło, 
Adam Różalski, Henryk Wilk, Stanisław Szostak, Ja-
nusz Wiśniewski). 

Sposób wytwarzania 
ceramicznych materiałów budowlanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu wytwarzania ceramicznych materiałów budow-
lanych w oparciu w całości o odpady przemysłowe 
z wyeliminowaniem surowców ilastych, jak również 
z pominięciem innych składników stosowanych do-
tychczas. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że przy-
gotowuje się masę zawierającą jako podstawowy 
składnik popioły lotne, pyły dymnicowe, odpady po-
pioło-żużlowe lub inne odpady zawierające powyżej 
50% wagowych popiołów lotnych w ilości 60-95% 
wagowych, które miesza się z substancjami bogatymi 
w tlenek wapnia, takimi jak: cement portlandzki, 
pyły cementowe, wapno palone, wapno hydratyzo-
wane, wapniowe odpady przemysłowe lub mieszaniny 
tych substancji w ilości 5-40% wagowych oraz ewen-
tualnie wprowadza się niewielkie ilości topników 
i mineralizatorów i z tak przygotowanej masy po 
ujednorodnieniu formuje się materiały metodą pół-
suchego prasowania, a następnie w znany sposób 
suszy i wypala. (4 zastrzeżenia) 

C07C P.237756 1982-08-03 

Pierwszeństwo: 1981-08-03 - Włochy (nr 49031-A/81) 

FIDIA S.p.A., Abano Terme, Włochy. 

Sposób wytwarzania nowych amidów organicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu wytwarzania nowych związków chemicznych, 
przydatnych do zwiększania lub stymulowania aktyw-
ności biologicznej in vivo kwasów karboksylowych, 
wykazujących aktywność biologiczną in vitro. 

Sposób wytwarzania nowych amidów organicznych 
o wzorze 1, w którym Rt-CO oznacza resztę kwasu 
karboksylowego, przy czym kwas karboksylowy nie 
jest naturalnym kwasem tłuszczowym normalnie zwią-
zanym z azotem lipidów zawierających azot, R2 ozna-
cza atom wodoru, grupę alkilową o 1-7 atomach albo 
grupę cykloalkilową o 4 -7 atomach węgla, zaś R , - N 
oznacza resztę lipidu zawierającego azot, polega na 
reakcji kwasu karboksylowego z lipidem zawierającym 
azot w warunkach zapobiegających estryfikacji wol-
nego kwasu. (9 zastrzeżeń) 

C07C 
A01N 

P. 245837 1984-01-20 

Pierwszeństwo: 1983-01-24 - Holandia (nr 83/00239) 

Duphar International Research B.V., 

17 
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Sposób wytwarzania 
nowych pochodnych benzoilomocznika 

i środek szkodnikobójczy zawierający te pochodne 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu wytwarzania nowych związków chemicznych bę-
dących substancją czynną środka szkodnikobójczego 
oraz opracowanie środka szkodnikobójczego. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych benzoilo-
mocznika o ogólnym wzorze 1, w którym Rx oznacza 
atom wodoru albo 1 lub 2 podstawniki, takie jak atom 
chlorowca, grupa alkilowa lub chlorowcoalkilowa 
o 1-4 atomach węgla, R2 oznacza wodór albo 1 lub 
2 podstawniki, takie jak atom chloru, grupa metylo-
wa i trifluorometylowa, a R3 oznacza atom wodoru 
albo oznacza 1-3 grupy alkilowe lub alkenylowe, albo 
R3 razem z pierścieniem, do którego jest przyłączony, 
tworzy bi- lub policykliczną grupę hydrokarbylową 
o 8-14 atomach węgla, polega na tym, że związek 
o ogólnym wzorze 4, w którym A oznacza grupę ami-
nową lub izocyjanianową, a R2 i R3 mają wyżej po-
dane znaczenie, poddaje się reakcji ze związkiem 
o ogólnym wzorze 5, w którym B oznacza grupę izo-
cyjanianową lub aminową, a Ri ma wyżej podane 
znaczenie, przy czym, jeżeli A oznacza grupę amino-
wą wówczas B oznacza grupę izocyjanianową, a jeżeli 
A oznacza grupę izocyjanianową wówczas B oznacza 
grupę aminową. (4 zastrzeżenia) 

C07C P.248644 1984-07-10 

Pierwszeństwo: 1983-07-12 - Szwajcaria (nr 3820/83-2) 

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania benzantronu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ła-
twego do przeprowadzenia sposobu wytwarzania ben-
zantronu o wysokiej czystości. 

Sposób wytwarzania benzantronu polega na reakcji 
antrachinonu z gliceryną i/lub akroleinę, w obecności 
reduktora, w stężonym kwasie siarkowym jako śro-
dowisku reakcji. Jako reduktor stosuje się antron. 
Benzantron jest ważnym produktem pośrednim do wy-
twarzania barwników, zwłaszcza barwników kadzio-
wych. (6 zastrzeżeń) 

C07C P. 249429 1984-08-31 

Pierwszeństwo: 1983-09-02 - Węgry (nr 3061/83) 

Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára 
Rt., Budapeszt, Węgry. 

Sposób wytwarzania 
G-demetylo-G-dezoksy-G-metyleno-S-oksytetracykliny 

oraz jej lla-chloropochodnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania wy-
soko wydajnego sposobu otrzymywania tytułowych 
związków. 

Sposób wytwarzania 6-demetylo-6-dezoksy-6-metyle-
no-5-oksytetracykliny i jej lla-chloropochodnych po-
lega na tym, że lla-chloro-5-oksytetracykliłio-6,12-he-
miketal albo jego sole z kwasami, poddaje się reakcji 
z mieszaniną odwodniającą, otrzymaną przez reakcję 
kwasu mrówkowego i kwasu chlorosulfonowego i po-
wstające sole lla-chloro-o-demetylo-e-dezoksy-e-mety-
leno-S-oksytetracykliny wyodrębnia się i/albo podda-
je dehalogenacji przez traktowanie środkami reduku-
jącymi. Otrzymane związki służą do wytwarzania an-
tybiotyków tetracykliny. (7 zastrzeżeń) 

C07D P. 243410 1983-08-12 

Pierwszeństwo: 1982-08-13 - Francja (nr 82.14.128) 
1983-04-22 - Francja (nr 83.06.631) 

Sanofi S.A., Paryż, Francja (Dino Nisato, Sergio Bo-
veri). 

Sposób wytwarzania 
N-podstawionego 1-tlenku amidu 

kwasu nikotynowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu wytwarzania związków chemicznych wykazują-
cych niezwykle dużą i stosunkowo długotrwałą aktyw-
ność antagonistyczną, wobec receptorów typu H2 hi-
staminy i znajdujących zastosowanie do leczenia 
owrzodzenia żołądka i dwunastnicy. 

Sposób wytwarzania N-podstawionego 1-tlenku ami-
du kwasu nikotynowego o wzorze ogólnym 1, w któ-
rym X oznacza atom azotu lub grupę CH, Am ozna-
cza grupę aminową podstawioną niższą grupą alkilo-
wą, fenylową lub cykloalkilową, dwiema jednakowymi 
lub różnymi grupami alkanylowymi, alkinylowymi, 
niższymi hydroksyalkilowymi, niższymi alkoksyalkilo-
wymi, niższą grupą dwualkiloaminową, ewentualnie 
podstawioną grupą fenylową, cykloalkilową, metok-
sylową, hydroksylową, grupę tiomorfolinową, hek-
sametylenoiminową, piperydynową, ewentualnie pod-
stawioną grupę metylową, hydroksylową lub hydro-
ksymetylową, lub dwiema grupami metylowymi, gru-
pę piperazynową, podstawioną niższą grupę alkilową 
lub hydroksyalkilową, ewentualnie w postaci soli, po-
lega na reakcji aminy o wzorze 6, w którym X i Am 
mają podane znaczenie, z funkcyjną pochodną kwasu 
o wzorze 7, w rozpuszczalniku organicznym, w tempe-
raturze między 0°C a temperaturą .wrzenia rozpusz-
czalnika. (4 zastrzeżenia) 



Nr 10 (298) 1985 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 19 

C07D P. 243621 1983-09-02 

Pierwszeństwo: 1982-09-04 - Wielka Brytania 
(nr 8225246) 

Pfizer Corporation, Colon, Republika Panamy, Bruk-
sela, Belgia (Simon Fraser Campbell, Peter Edward 
Cross, John Kendrick Stubbs). 

Sposób wytwarzania 
nowych pochodnych dihydropirydyny 

Sposób wytwarzania nowych związków o ogólnym 
wzorze 1, w którym R oznacza grupę ary Iową lub he-
teroarylową, a R1 i R2 są jednakowe lub różne i oz-
naczają grupę Ci-Cj-alkilową lub grupę 2-metoksy-
etylową, Y oznacza grupę - ( C H 2 ) 2 - , - ( C H 2 ) 3 - , 
- C H 2 C H ( C H ; ) - lub -CH 2 C(CH 3 ) 2 - , X oznacza atom 
tlenu lub siarki, a R4 oznacza atom wodoru, grupę 
Cj-C4-alkilową, C3-C6-cykloalkilową, - C O O ( C i - C 4 
alkil), -CH2COO(C!-C4alkil), arylową, -SO 2 -a ry lo-
wą lub heteroarylową, oraz farmakologicznie dopusz-
czalnych soli addycyjnych tych związków z kwasami, 
polega na tym, że związek o ogólnym wzorze 2, w któ-
rym R, R1, R2 i Y mają wyżej podane znaczenie, pod-
daje się reakcji albo z izocyjanianem lub izotiocyja-
nianem o ogólnym wzorze R4NCX, w którym R4 ma 
wyżej podane znaczenie z wyjątkiem atomu wodoru, 
a X oznacza atom tlenu lub siarki, albo z cyjanianem 
lub tiocyjanianem sodowym lub potasowym w obec-
ności kwasu, po czym powstały związek o wzorze 1, 
ewentualnie przeprowadza się w farmakologicznie do-
puszczalną sól działając odpowiednim kwasem. Związ-
ki o wzorze 1 są przydatne jako środki przeciwko nie-
dokrwieniu i nadciśnieniu. (5 zastrzeżeń) 

C07D P.244439 1983-11-03 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOW-
NIA", Zakłady Chemiczne „Organika-Zachem", Byd-
goszcz, Polska (Andrzej Brzezicki, Janusz Dula, Zofia 
Pokorska, Marian Spadło, Manfred Stajszczyk, Jerzy 
Wasilewski, Eugeniusz Wójcik, Marek Usakiewicz, Ta-
deusz Wilusz, Grzegorz Lewandowski, Stanisław Gaw-
rych). 

Sposób wytwarzania epichlorohydryny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia uzy-
sku epichlorohydryny w procesie odchlorowodorowa-
nia dwuchloropropanoli prowadzonym w kolumnie od-
pędowej. 

Sposób wytwarzania epichlorohydryny przez epoksy-
dowanie mieszaniny składającej się z 70fl/o 1,2-dwu-
chloropropanoli i 30% 1,3-dwuchloropropanoli, znajdu-
jącej się w roztworze wodnym w stężeniu 1,8-4% 
wagowych za pomocą mleka wapiennego mieszanego 
z wodnym roztworem dwuchloropropanoli w tempe-
raturze 38-45°C do pH 10-12, utrzymywanego na 
tym poziomie podczas trwania reakcji epoksydacji, 
przy czym proces ten prowadzi się w kolumnie pół-
kowej a reakcję epoksydacji prowadzi się jednocześ-

nie z rektyfikacyjnym odpędem powstającej epichloro-
hydryny żywą parą wodną, charakteryzuje się tym, że 
proces prowadzi się w kolumnie półkowej posiadają-
cej co najmniej 19 półek, podając wodny roztwór dwu-
chloropropanoli na drugą lub trzecią półkę licząc od 
szczytu kolumny, przy czym czas przebiegającej w fa-
zie ciekłej reakcji na półce kolumny wynosi 25-35 
sekund, a zawartą w mieszaninie parowej epichloro-
hydrynę odbiera się ze szczytu kolumny pod ciśnie-
niem 47-57 kPa i w odpowiadającej temu zakresowi 
temperaturze 80-85°C doprowadzając do kuba kolum-
ny taką ilość żywej pary aby stopień odparowania 
utrzymać w granicach 0,045-0,080. (1 zastrzeżenie) 

C07D P. 245158 1983-12-16 

Pierwszeństwo: 1982-12-21 - Wielka Brytania 
(nr 8236347) 

Pfizer Corporation, Colon, Republika Panamy, Bruk-
sela, Belgia (Simon Fraser Campbell, Peter Edward 
Cross, John Kendrick Stubbs, John Edmund 
Arrowsmith). 

Sposób wytwarzania 
nowych pochodnych dihydropirydyny 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych dihydro-
pirydyny o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza 
ewentualnie podstawioną grupę arylową lub hetero-
arylową, R1 i R2 są jednakowe lub różne i oznaczają 
grupę Cj-C4-alkilową lub grupę 2-metoksyetylową, 
Y oznacza grupę o wzorze - ( C H 2 ) n - , w którym n 
oznacza 2, 3 lub 4, ewentualnie podstawioną grupę 
metylową lub dwiema grupami metylowymi, a Rs 

oznacza ewentualnie podstawioną 5- lub 6-członową 
grupę heterocykliczną związaną z sąsiednim atomem 
azotu poprzez atom węgla i ewentualnie skondenso-
waną z ewentualnie podstawioną drugą 5- lub 6-czło-
nową grupą heterocykliczną lub z ewentualnie pod-
stawionym pierścieniem benzenowym, a także farma-
kologicznie dopuszczalnych addycyjnych soli tych 
związków z kwasami, polega na tym, że związek 
o ogólnym wzorze 65, w którym R, R1, R2 i Y mają 
wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji ze związ-
kiem o ogólnym wzorze R3Q, w którym Q oznacza 
grupę odszczepiającą się, a Rs ma wyżej podane zna-
czenie, po czym ewentualnie przeprowadza się związek 
o wzorze 1 w jego farmakologicznie dopuszczalną ad-
dycyjną sól z kwasem. 

Związki o wzorze 1 mają działanie zapobiegające 
przenikaniu wapnia do komórek w stanach niedo-
krwienia oraz działanie hipotensyjne. (5 zastrzeżeń) 

C07D P. 245701 1984-01-13 

Pierwszeństwo: 1983-01-13 - Francja (nr 8300453) 

Rhone-Poulenc Santé, Courbevoie, Francja. 
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Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
pirolo-lH,3H-[l,2-c]tiazoli 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania' spo-
sobu wytwarzania nowych związków chemicznych wy-
kazujących działanie przeciwalergiczne i przeciwzapal-
ne. 

Sposób wytwarzania nowych lH,3H-pirolo[l,2-c]tia-
zoli o wzorze ogólnym 1, w którym Rx i R2 oznaczają 
atom wodoru lub grupy alkilowe, R3 oznacza atom wo-
doru, a R4 grupę NH2, alkiloaminową, dialkiloamino-
wą, fenyloaminową lub difenyloaminową, lub R3 i R4 
oznaczają atom wodoru, grupę alkilową o 1-5 ato-
mach węgla lub fenylową podstawioną, lub też R3 
oznacza atom wodoru, a R4 oznacza grupę pirydylową, 
alkilową (o 1-5 atomach węgla) podstawioną przez 
COOH, NH2, alkiloamino, dialkiloamino, morfolino, 
piperydyno, pirolidynylo-1, piperazynylo-1 (ewentual-
nie podstawione grupą alkilową, pirydylową, fenylową 
lub benzylową ewentualnie podstawioną), fenylową, 
ewentualnie podstawioną pirydylową lub imidazolilo-
wą, lub R3 i R4 tworzą razem 5- lub 6-członowy pierś-
cień heterocykliczny, który może zawierać atom tle-
nu, siarki lub azotu, ewentualnie podstawiony grupą 
alkilową, alkoksykarbonylową, hydroksyalkilową, ami-
noalkilową, alkiloaminoalkilową, dialkiloaminoalkilo-
wą, pirydylową, pirymidynylową, pirazynylową, feny-
lową ewentualnie podstawioną lub benzylową ewen-
tualnie podstawioną, przy czym w podanych defini-
cjach grupy i części alkilowej zawierają 1-5 atomów 
węgla, a podstawione grupy fenylowe lub benzylowe 
mają podstawniki takie jak atom chlorowca, grupę 
alkilową, alkoksylową, alkilotio, trójfluorometylową 
lub dwualkiloaminową, ewentualnie w postaci soli ad-
dycyjnych z kwasami, ewentualnie metalami, lub za-
sadami azotowymi, polega na tym, że poddaje się 
reakcji amoniak lub aminę o wzorze HNR3R4, w któ-
rym R3 i R4 mają wyżej podane znaczenie, z kwasem 
o wzorze ogólnym 2, w którym Ri i R2 mają wyżej 
podane znaczenie, po czym izoluje się otrzymany pro-
dukt i ewentualnie przekształca w sól addycyjną 
z kwasem, sól metaliczną lub addycyjną z zasadą azo-
tową. (3 zastrzeżenia) 

C07D P.248638 1982-12-17 

Pierwszeństwo: 1981-12-22 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 334.017) 

Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania 
nowych pochodnych penicyliny 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych penicyliny 
o wzorze 1, w którym R1 oznacza atom wodoru, gru-
pę hydroksylową, formylooksylową, alkanoilooksylową 
o 2 -7 atomach węgla, alkoksykarbonylooksylową 
o 2 -7 atomach węgla lub grupę o wzorze R2C6H4COO, 
w którym R2 oznacza atom wodoru, grupę alkilową 
o 1-4 atomach węgla, grupę alkoksylową o 1-4 ato-

mach węgla, atom fluoru, chloru, bromu lub jodu albo 
grupę cyjanową, a Q oznacza grupę azydową, grupę 
benzylooksykarbonyloaminową, 4-nitrobenzylooksykar-
bonyloaminową lub l-metylo-2-metoksykarbonylowi-
nyloaminową, polega na kontaktowaniu związku 
o wzorze 2 ze związkiem o wzorze XCH2OCOOCH2X, 
w których to wzorach M oznacza kation tworzący sól 
karboksylanową, X oznacza atom chloru, bromu lub 
jodu, a R1 i Q mają wyżej podane znaczenie, w obo-
jętnym rozpuszczalniku organicznym, w temperaturze 
od -20 do +60°C. 

Otrzymane związki są półproduktami użytecznymi 
w syntezie nowych, przeciwbakteryjnych pochodnych 
penicyliny i inhibitora ß-laktamazy połączonych most-
kiem bis-hydroksymetylu. (3 zastrzeżenia) 

C07D P.248923 1984-07-25 

Pierwszeństwo: 1983-07-25 - Francja (nr 83 12 443) 

Sanofi, Paryż, Francja. 

Sposób wytwarzania 
pochodnych triazolopirymidyny 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w któ-
rym X oznacza pierścień pirydylowy, ewentualnie 
podstawiony, Rx oznacza atom wodoru lub grupę ali-
fatyczną o 1-5 atomach węgla, o łańcuchu prostym 
lub rozgałęzionym, nasyconą lub nienasyconą, a R2 
oznacza grupę alkilową o 1-4 atomach węgla i łań-
cuchu prostym lub rozgałęzionym oraz ich soli addy-
cyjnych z kwasami farmaceutycznie dopuszczalnymi 
polega na tym, że kondensuje się związek o wzorze 2, 
w którym X ma wyżej podane znaczenie z ortoestrami 
o wzorze R2-C(OR)3, w którym R2 ma wyżej poda-
ne znaczenie, a R oznacza grupę metylową lub ety-
lową, po czym prowadzi się ewentualnie alkilowanie, 
przy czym otrzymuje się związki o wzorze 1, w któ-
rym Rj jest różne od atomu wodoru, a następnie 
otrzymane produkty ewentualnie przeprowadza się 
znanymi sposobami w sole w reakcji z farmaceutycz-
nie dopuszczalnymi kwasami. Związki o wzorze 1 ma-
ją działanie nasercowe. (3 zastrzeżenia) 
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C07D P. 249551 1984-09-11 

Pierwszeństwo: 1983-09-12 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 531.141) 

Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania 
krystalicznych soli aminowych 

1,1-dwutlenku N-(6-metylopirydylo-2)-2-metylo-
-4-hydroksy-2H-l,2-benzotiazyno-3-karbonamidu 

Sposób wytwarzania nowych krystalicznych, nie-
higroskopijnych, rozpuszczalnych w wodzie soli ety-
lenodwuaminowej, monoetanoloaminowej lub dwu-
etanoloaminowej 1,1-dwutlenku N-(6metylopirydylo-2)-
-2-metylo-4-hydroksy- 2H - l,2-benzotiazyno-3-karbona-
midu, polega na tym, że 1,1-dwutlenek N-(6-metylo-
pirydylo-2-) -2-metylo-4-hydroksy-2H-l,2-benzotiazyno-
-3-karbonamidu poddaje się reakcji z etylenodwuami-
ną, monoetanoloaminą lub dwuetanoloaminą. Nowe 
sole, znajdują zastosowanie jako związki o działaniu 
przeciwartretycznym. (10 zastrzeżeń) 

C07D P.249775 1983-11-08 

Pierwszeństwo: 1982-11-08 - Francja (nr 8218705) 

SANOFI, Paryż, Francja (Claude Bernhart, Werner 
Cautreels, Patrick Gautier). 

Sposób wytwarzania pochodnych 
y-butyrolaktonu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu wytwarzania nowych związków chemicznych, 
wykazujących działanie przeciw arytmii serca. 

Sposób wytwarzania pochodnych y-butyrolaktonu 
o wzorze ogólnym 1, w którym grupa NRR oznacza 
grupę piperydynową, ewentualnie podstawioną 1-2 
grupami metylowymi, n jest równe 2, Rx oznacza atom 
wodoru, a R2 i R3 tworzą razem grupę (CH2)P, w któ-
rej p jest równe 4, przy czym pierścień butyrolaktonu 
przyłączony jest do pierścienia pirydylowego w po-
zycji 2', 3' lub 4', jak również izomerów, soli i miesza-
nin izomerów tych związków, polega na poddaniu 
reakcji pirydyloacetonitrylu, w rozpuszczalniku obojęt-
nym, takim jak tetrahydrofuran, w temperaturze -60 
do - 80°C, z epoksydem o wzorze 2, kwasowej hydro-
lizie, a następnie reakcji otrzymanego produktu w roz-
tworze w obecności środka sodującego, takiego jak 
wodorek sodu z reagentem o wzorze 3, w którym Hal 
oznacza atom chlorowca, i przekształceniu ewentual-
nie otrzymanego produktu w sól. (1 zastrzeżenie) 

C07D P.249964 1983-08-05 

Pierwszeństwo: 1982-08-07 - Wielka Brytania 
(nr 8222823) 

Tanabe Seiyaku Co., Ltd, Osaka, Japonia (Toyonari 
Oine, Hiroshi Sugano, Yoshihisa Yamada, Totaro Ya-
maguchi, Satoshi Ohshima). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
kwasu 7ß-[(Z)-2-(2-aminotiazolilo-4)-

2-oksyiminoacetamidol-S-cefemokarboksylowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu wytwarzania nowych związków chemicznych wy-
kazujących działanie mikrodobójcze wobec wielu 
drobnoustrojów, w tym bakterii Gram-dodatnich 
i Gram-ujemnych. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych kwasu 
7ß -[(Z)-2-(2-aminotiazolilo-4)-2-oksyiminoacetamido]-3-
-cefemokarboksylowego-4 o ogólnym wzorze 1, w któ-
rym R1 oznacza atom wodoru lub niższą grupę alkilo-
wą, R2 oznacza grupę (l-metylo-lH-tetrazolilo-5)tio, 
a R3 oznacza grupę karboksylową, albo R2 oznacza 
grupę o ogólnym wzorze 2, w którym Y oznacza atom 
wodoru, grupę hydroksymetylową lub karbamoilową, 
a R3 oznacza grupę COO~, zaś n oznacza 2 lub 3, lub 
farmakologicznie dopuszczalnych soli tych związków, 
polega na tym, że związek o ogólnym wzorze 3, w 
którym R7 oznacza atom wodoru lub grupę zabezpie-
czającą, a R1 i n mają wyżej podane znaczenie, lub 
jego sól poddaje się reakcji ze związkiem pirydyno-
wym o ogólnym wzorze 4, w którym Y ma wyżej po-
dane znaczenie lub z (l-metylo-5-merkapto)tetrazolem 
bądź ich solami, w przypadku gdy R7 oznacza grupę 
zabezpieczającą, grupę tę usuwa się, po czym otrzyma-
ny produkt ewentualnie przeprowadza się w farma-
kologicznie dopuszczalną sól. (3 zastrzeżenia) 

C07D P.249965 1983-03-15 

Pierwszeństwo: 1982-03-16 - St. Zjedn. Ameryki 
(nr 358.751) 

Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania 
nowych bicyklicznych pochodnych benzenu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu wytwarzania nowych związków chemicznych, 
użytecznych jako środki działające na obwodowy 
układ nerwowy, a w szczególności jako środki prze-
ciwbólowe, przeciwbiegunkowe i przeciwwymiotne. 

Sposób wytwarzania nowych bicyklicznych pochod-
nych benzenu o ogólnym wzorze 2, w którym Rx ozna-
cza atom wodoru lub grupę acylową, R2 i R3 każdy 
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niezależnie oznacza atom wodoru lub gupę metylową, 
Z oznacza grupę OCH(CH3)CH2CH2CH2 lub grupę 
C(CH3) (CH2)6, a W oznacza atom wodoru lub grupę 
fenylową, polega na tym, że związek o wzorze 11, w 
którym R2 i R3, Z i W mają wyżej podane znaczenie, 
Yx oznacza atom wodoru, grupę metylową, benzylową 
lub acetylową, a R7 oznacza atom wodoru, grupę me-
tylową lub etylową albo odpowiadający mu lakton 
o wzorze 12, w którym R2, R3, Z i W mają wyżej po-
dane znaczenie, redukuje się w obojętnym dla prze-
biegu reakcji rozpuszczalniku wodorkiem metalu, ko-
rzystnie wodorkiem glinowo-litowym albo uwodornia 
się katalitycznie w obecności metalu szlachetnego jako 
katalizatora. (1 zastrzeżenie) 

C07F P.244211 1983-10-18 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Tadeusz Wil-
czewski). 

Sposób otrzymywania rutenocenu 
i jego metylowej pochodnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
uproszczonego sposobu otrzymywania rutenocenu 
i jego metylowej pochodnej, i uzyskiwania większej 
wydajności w porównaniu do sposobów znanych. 

Sposób otrzymywania rutenocenu polega na ogrze-
waniu mieszaniny halogenku (jr-cyklopentadienylo)bis 
(trifenylofosfino)rutenu(II) o wzorze ogólnym 1, w któ-
rym X oznacza atom chlorowca z dwucyklopentadie-
nem w kilkakrotnym nadmiarze molowym w stosun-
ku do rutenu. Ogrzewanie prowadzi się w środowisku 
rozpuszczalnika polarnego, w temperaturze wrzenia 
mieszaniny reakcyjnej, w czasie od 0,1 do 10 godzin 
i w obiegu zamkniętym. 

Sposób otrzymywania metylowej pochodnej ruteno-
cenu polega na ogrzewaniu mieszaniny metylowej po-
chodnej halogenku (n-cyklopentadieiiylo)bis(trifenylo-
fosfino)rutenu(II) o wzorze ogólnym 2, w którym X 
oznacza atom chlorowca z halogenkiem (jt-cyklopen-
tadienylo)bis(trifenylofosfino)rutenu(II) o wzorze ogól-

nym 1, w którym X oznacza atom chlorowca. Do mie-
szaniny przed rozpoczęciem ogrzewania dodaje się 
dwucyklopentadien w kilkakrotnym nadmiarze molo-
wym w stosunku do rutenu. Całość ogrzewa się w 
środowisku rozpuszczalnika polarnego, w temperatu-
rze wrzenia mieszaniny reakcyjnej, w czasie od 0,1 
do 10 godzin i w obiegu zamkniętym. (6 zastrzeżeń) 

C07F P. 246162 1984-02-10 

Pierwszeństwo: 1983-02-11 - RFN (nr P 3304677.8) 
1983-12-23 - RFN (nr P 3346637.8) 

Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt n. Menem, 
Republika Federalna Niemiec. 

Środek ochrony roślin 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka, który nie będzie miał wad dotychczas znanych 
preparatów pestycydowych. 

Drobnodyspersyjny ciekły środek ochrony roślin na 
bazie emulsji wodnych, które zawierają jedną albo 
kilka substancji czynnych charakteryzuje się tym, że 
jako rozpuszczalne w oleju i w wodzie środki dysper-
gujące zawiera fosforylowane kopolimery blokowe na 
bazie tlenku propylenu i tlenku etylenu, które ewen-
tualnie mają rdzeń alkoholi alifatycznych, albo ich 
sole metali alkalicznych, metali ziem alkalicznych, 
amonowe, jedno-, dwu albo trójalkiloamonowe, albo 
jedno-, dwu- albo trójalkanoloamonowe. 

Sposób wytwarzania środków ochrony roślin pole-
ga na tym, że składniki dysperguje się w tempera-
turze 0°-60°C w strefie wysokiej turbulencji przez 
mieszanie albo wstrząsanie w wodzie, dotąd aż utwo-
rzy się żądana emulsja. (15 zastrzeżeń) 

C07F P. 248588 T 1984-07-04 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Marian 
Dul, Jerzy Mróz, Janina Sanagórska, Wojciech Ros-
pond). 

Sposób otrzymywania 
nowych kompleksów miedziowo-amoniowych 

2,2'-tiobis(alkilofenoli) 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu otrzymywania nowych związków chemicznych 
posiadających zdolność stabilizowania polimerów, 
zwłaszcza polioolefin, względnie włókien syntetycz-
nych przed destrukcyjnym działaniem promieniowa-
nia świetlnego. 

Sposób otrzymywania nowych kompleksów miedzio-
wo-amoniowych 2,2'-tiobis(alkilofenoli) o wzorze ogól-
nym przedstawionym na rysunku, gdzie R oznacza 
wodór, prosty lub rozgałęziony rodnik alifatyczny 
względnie pierścień alifatyczny zawierający 1-10 ato-
mów węgla, Ri i R2 oznaczają prosty lub rozgałęzio-
ny rodnik alifatyczny zawierający 1-10 atomów węg-
la, amin są liczbami całkowitymi 1 lub 2, polega na 
tym, że na 1 mol 2,2'-tiobis(alkilofenolu) rozpuszczone-
go w rozpuszczalniku organicznym, najkorzystniej w 
chloroformie, działa się 1 molem soli miedziowej, naj-
korzystniej octanem miedziowym w postaci wodnego 
roztworu, oraz 1-5 molami amoniaku lub aminy ali-
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fatycznej, w temperaturze 288-313 K, w ciągu 5-30 
minut, po czym, po oddzieleniu warstwy organicznej, 
wydziela się z niej produkt końcowy na drodze kry-
stalizacji z równoczesnym odparowaniem rozpuszczal-
nika. (1 zastrzeżenie) 

C08F P.244416 1983-11-02 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia", 
Kędzierzyn-Koźle, Polska (Janusz Bereś, Małgorzata 
Kałędkowska, Krystyna Ponikowska-Panjor, Jerzy Wa-
silewski, Konstanty Chmielewski, Andrzej Jakubowicz, 
Bogusław Więckiewicz, Zbigniew Ślęzak). 

Sposób wytwarzania poliakrylanow 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzy-
skanie emulsji poliakrylowych o zwiększonej stabil-
ności. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wod-
ny roztwór zawierający 5-40°/o wagowych kwasu 
akrylowego oraz 1-10% wagowych kwasów alkilo-
benzenosulfonowych miesza się z alkoholem o 4-10 
atomach węgla lub z mieszaniną alkoholi o 4-10 ato-
mach węgla w ilości 50-200% molowych w stosunku 
do kwasu akrylowego obecnego w roztworze, a uzy-
skaną emulsję wygrzewa się do osiągnięcia stanu rów-
nowagi, określanej liczbą kwasową, a następnie pod-
daje się polimeryzacji w obecności inicjatorów nad-
tlenkowych, po czym zatęża się uzyskaną emulsję po-
przez usunięcie nadmiaru użytego alkoholu. 

(4 zastrzeżenia) 

C08L 
C08J 

P.244310 1983-10-25 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat-Erg", Jasło, 
Polska (Bronisław Brach, Henryk Wojtal, Andrzej 
Adamkowski, Jan Niewodowski, Krystyna Waśko). 

Sposób wytwarzania 
wyrobów z polichlorku winylu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu wytwarzania wyrobów z polichlorku winylu 
o zwiększonej udarności i wytrzymałości cieplnej. 

Sposób według wynalazku polegający na wymiesza-
niu komponentów i zżelowaniu mieszanki oraz ukształ-
towaniu wyrobu, zwłaszcza w procesie wytłaczania w 
temperaturze 130 do 220°C, charakteryzuje się tym, 
że stosuje się na 100 części wagowych polichlorku wi-
nylu od 3 do 60 części wagowych pyłu z odpylania 
spalin piecowych lub od 3 do 40 części wagowych 
węglanu wapnia oraz 0,5 do 8,0 części wagowych ży-
wicy poliestrowej maleinowej, przy czym reguluje się 
stopień zżelowania mieszanki szybkością jej dozowa-
nia do wytłaczarki. 

Sposób znajduje zastosowanie zwłaszcza do wytwa-
rzania rur, profili, taśm i płyt. (3 zastrzeżenia) 

C09C P.249687 T 1984-09-21 

Pierwszeństwo: 1983-09-24 - RFN (nr P 3334596.1) 

Merck Patent Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Darmstadt, Republika Federalna Niemiec. 

Pigment błękitu berlińskiego 
zdolny do tworzenia zawiesiny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kich pigmentów z błękitem berlińskim, które dałyby 
się dobrze zawieszać nie tylko w preparatach wod-
nych ale także i organicznych. 

Pigment błękitu berlińskiego zdolny do tworzenia 
zawiesiny, przy czym błękit berliński jest wytrącony 
na płytkach miki, charakteryzuje się tym, że dodat-
kowo powleczony jest jedną warstwą zasadowego siar-
czanu glinowego i drugą warstwą stanowiącą miesza-
ninę wodorotlenku metalu i polisiloksanu lub kwasu 
tłuszczowego. 

Sposób wytwarzania pigmentów błękitu berlińskie-
go zdolnych do tworzenia zawiesiny polegający na 
tym, że do wodnej zawiesiny miki dodaje się roztwór 
żelazocyjanku i soli żelaza, po czym ewentualnie do-
konuje się utlenienia, a następnie tak otrzymany pig-
ment na bazie miki pokryty warstwą błękitu berliń-
skiego wyodrębnia się, przemywa i suszy, charakte-
ryzuje się tym, że po naniesieniu błękitu berlińskiego 
do zawiesiny dodaje się sól glinu, siarczan i zasadą, 
a następnie roztwór soli metalu tworzącego rozpusz-
czalny wodorotlenek i roztwór polisiloksanu lub roz-
twór soli metalu alkalicznego kwasu tłuszczowego, po 
czym pigment wyodrębnia się i suszy. (8 zastrzeżeń) 

C09C P. 249688 T 1984-09-21 

Pierwszeństwo: 1983-09-24 - RFN (nr P 3334598.8) 

Merck Patent Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Darmstadt, Republika Federalna Niemiec. 

Pigmenty o połysku perłowym 
odporne na działanie czynników atmosferycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania nie 
zawierającej chromu powłoki odpornej na działanie 
czynników atmosferycznych, obojętnej pod względem 
barwy, która wywierałaby możliwie najmniejszy 
wpływ na połysk i jakość barwy pigmnetów podsta-
wowych. 

Pigment o połysku perłowym z polepszoną odpor-
nością na działanie czynników atmosferycznych, na 
bazie łusek miki z naniesioną warstwą tlenków me-
tali charakteryzuje się tym, że na warstwie tlenku 
metalu ma dodatkową powłokę ochronną, zawierającą 
polisiloksan i związek metalu ziem rzadkich. 

Sposób wytwarzania pigmentów o połysku perłowym 
z polepszoną odpornością na działanie czynników 
atmosferycznych na bazie łusek miki z naniesioną 
warstwą tlenków metali polega na tym, że do wod-
nej zawiesiny pigmentu dodaje się, przy ściśle ustalo-
nej wartości pH, wodny roztwór siloksanu i wodny 
roztwór soli metalu ziem rzadkich, a następnie pig-
ment wyodrębnia się, przemywa i suszy. (9 zastrzeżeń) 

C09D P.244428 1983-11-05 

Instytut Szkła i Ceramiki, Warszawa, Polska (Mi-
chał Hnatyszek, Henryk Pieczarowski, Andrzej Gór-
nicki, Elżbieta Sijka, Zbigniew Jońca). 

Topnik do farb ceramicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania top-
nika, który w połączeniu z barwnikiem daje farby 
reaktywne monobarwne o równej krawędzi reliefu. 

Topnik składający się z SiO2, A12O3, Na2O, K2O, ZnO, 
B2O3, PbO, V2O5 charakteryzuje się tym, że zawiera 
jako tlenki modyfikujące V2O5 i MoO3 przy następu-
jącym składzie tlenkowym w % wagowych: SiO2 3 0 -
45, B2O3 8-16, A12O3 3-9, PbO 15-30, ZnO 0-4, 
Na2O + K2O 6-15, V2O5 + Mo03 5-15. (1 zastrzeżenie) 
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C09K P. 244333 1983-10-26 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOW-
NIA", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Marian Kozupa, Jan 
Wojtyczka, Mieczysław Zawadzki, Roman Supeł). 

Płyn przeciwzamarzający 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pły-
nu, który nie działa korodująco na środki transportu 
i może być stosowany do zabezpieczenia kopalin ta-
kich jak węgiel na składowiskach i w czasie transpor-
tu w okresie jesienno-zimowym. 

Płyn przeciwzamarzający "składa się z 1-12,5% wa-
gowych metanolu, 2 - 1 0 % wagowych chlorku sodu, 
5 - 3 8 % wagowych pozostałości po destylacji eterów 
etylów: ch glikolu monoetylenowego i glikolu dwu-
etylenowego, 0 , 2 - 1 % wagowego sumarycznej ilości 
chlorków trójmetyloalkiloamoniowych i chlorków dwu-
metylodwualkiloamoniowych, których rodniki alkilo-
we zawierają 16-22 atomów węgla oraz wody sta-
nowiącej pozostałość do 100% wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

C10B P. 249331 1984-08-24 

Pierwszeństwo : 
1983-08-25 - Wielka Brytania (nr 83/22899) 

British Gas Corporation, Londyn, Wielka Brytania. 

Sposób zgazowania węgla 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uspraw-
nienie procesu zgazowania węgla. 

Sposób wytwarzania gazów zawierających metan, 
w którym strumień zasilający zawierający stały ma-
teriał węglowy poddaje się zgazowaniu w obecności 
pary wodnej i tlenku jako czynników gazujących, w 
warunkach złoża nieruchomego i wytwarzania popio-
łu - żużla płynnego, zaś wytworzony gaz poddaje się 
obróbce w celu usunięcia z niego nieprzereagowanej 
pary wodnej, związków rozpuszczalnych w wodzie 
i skraplających się, związków organicznych, charak-
teryzuje się tym, że co najmniej część potrzebnej do 
reakcji pary wodnej wprowadza się przez dodanie 
wodnej cieczy w mieszaninie z innymi czynnikami 
gazującymi. (6 zastrzeżeń) 

C10J P.249332 1984-08-24 

Pierwszeństwo: 
1983-08-25 - Wielka Brytania (nr 83/22900) 

British Gas Corporation, Londyn, Wielka Brytania. 

Sposób obróbki ługów odciekowych 
zawierających halogenki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu obróbki ługów odciekowych, zwłaszcza z procesu 
popiołowo-żużlowego zgazowania węgla. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że ług 
odciekowy zawierający halogenki ogrzewa się i prze-
prowadza w stan pary do temperatury 400-500°C, 
przy czym ogrzewanie to prowadzi się z prędkością 
co najmniej 50°C/sekundę w zakresie 100-300°C, a na-
stępnie kontaktuje się otrzymaną parę z węglanem 
wapnia utrzymywanym w temperaturze 400-500°. 

(8 zastrzeżeń) 

C12N P.249853 1984-10-03 

Pierwszeństwo: 
1983-10-03 - St. Zjedn. Am. (nr 538099) 

Sandoz A. G., Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania czynnika wzrostu komórek T 
małp człekokształtnych gibbonów 

Sposób wytwarzania gTCGF polega na tym, że 
transformuje się gospodarza wektorem transferowym 
zawierającym sekwencję DNA kodującą gTCGF, pod-
daje hodowli wymienionego transformowanego gospo-
darza i wydziela się wytworzony gTCGF. 

(6 zastrzeżeń) 

C21C P.249333 1984-08-24 

Pierwszeństwo: 1983-08-26- Węgry (nr 2999/83) 

Lenin Kohászati Müvek, Miskolc, Węgry. 

Sposób wytwarzania stali o niskiej zawartości węgla 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
stali o niskiej zawartości węgla pod próżnią z wdmu-
chiwaniem tlenu przez regulację końcowej zawartości 
węgla i temperatury dmuchu, przy czym po spuście 
stali przeprowadza się odżużlanie, podgrzewanie, rea-
lizowane pod próżnią świeżenie, a następnie rafino-
wanie i odlewanie, przy czym tlen wprowadza się do 
wytopu przez lancę, poszczególne jednostki układu 
chłodzi się wodą chłodzącą, a tworzące się gazy spa-
linowe odprowadza się z układu. 

W sposobie według wynalazku, podczas gdy od 
góry przez lancę tlenową doprowadza się tlen, to jed-
nocześnie od dołu wytop przedmuchuje się argonem, 
w sposób ciągły mierzy się skład, temperaturę i ilość 
ulatniających się gazów spalinowych oraz temperaturę 
i ilość doprowadzanej i odprowadzanej wody chłodzą-
cej, w zależności od tych danych reguluje się natę-
żenie przepływu argonu i na podstawie otrzymanych 
wyników pomiarów przeprowadza się kolejne etapy 
procesu technologicznego lub przetwarzania. 

(5 zastrzeżeń) 

C22B P.248550 T 1984-07-02 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Zbig-
niew Adamski, Ryszard Chamer, Adela Kościelniak, 
Franciszek Królicki, Zbigniew Pachoń, Stefan Rumia-
nowski, Zbigniew Śmieszek, Walter Wojciechowski, 
Janusz Wójtowicz, Leszek Gotfryd). 

Sposób odzyskiwania cyny z pyłów tlenkowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie odzyskiwania cy-
ny z pyłów tlenkowych, jakie powstają podczas ognio-
wego przetapiania zgarów białych metali. 

Sposób odzyskiwania cyny z pyłów tlenkowych po-
lega na redukcji metali zawartych w pyłach, a na-
stępnie na ługowaniu wyredukowanej mieszaniny me-
tali i redukcji cyny z roztworu po ługowaniu. Re-
dukcję metali z pyłów tlenkowych prowadzi się w 
roztworze kwasu solnego o stężeniu od 5 do 20%, przy 
czym jako reduktor stosuje się cynk. Ługowanie mie-
szaniny metali dokonuje się roztworem kwasu solne-
go o stężeniu 20 do 25%. Natomiast redukcję cyny 
z roztworu po ługowaniu dokonuje się cynkiem. 

(3 zastrzeżenia) 

C25D P. 244400 1983-11-02 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Ryszard Wasiak, Marek Kieszkowski, Dariusz Cichow-
ski, Paweł Ciećko). 
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Sposób prowadzenia zamkniętego obiektu kąpieli 
do osadzania powłok, zwłaszcza w procesie 

galwanicznego nakładania powłok 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zmniej-
szenie kosztów procesu. 

Sposób według wynalazku polegający na podawaniu 
kąpieli ze strefy obróbki galwanicznej do strefy od-
parowania a ze strefy odparowania po zatężeniu ką-
pieli w strefie odparowania z powrotem do strefy 
obróbki galwanicznej, charakteryzuje się tym, że ką-
piel galwaniczną podgrzewa się w strefie obróbki gal-
wanicznej i wprowadza się do strefy odparowania, 
w której kąpiel jest prowadzona w przepływie w sto-
sunkowo cienkiej warstwie w przybliżeniu poziomo, 
przy czym w całej strefie odparowania lub tylko w 
jej części przez prowadzoną w przybliżeniu poziomo 
kąpiel przeprowadza się od dołu do góry powietrze 
przez barbotaż, ewentualnie przeprowadzane powiet-
rze jest podgrzane, po czym przeprowadzone przez 
kąpiel powietrze jest odprowadzane na zewnątrz obie-
gu po uprzednim oddzieleniu porwanych cząstek ką-
pieli sposobem bezwładnościowym, a zatężony roztwór 

ze strefy odparowania wprowadza się z powrotem do 
strefy obróbki galwanicznej, przy czym kąpiel gal-
waniczną uzupełnia się w sposób ciągły popłuczynami 
z płuczki wodnej do płukania przedmiotów po tej ką-
pieli galwanicznej. (7 zastrzeżeń) 

C01F P.244305 1983-10-26 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska 
drzej Uroanek, Krzysztof Kumanowski). 

Sposób wytwarzania siarczanu glinowego 

(An-

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usprawnienia 
technologii procesu. 

Sposób wytwarzania siarczanu glinowego polega na 
tym, że zmielony surowiec zawierający związki glinu 
i związki żelaza poddaje się reakcji z gazowym trój-
tlenkiem siarki samym lub w mieszaninie z innymi 
gazami. (1 zastrzeżenie) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D02G P.249773 1984-09-27 

Pierwszeństwo: 
1983-09-23 - St. Zjedn. Am. (nr 536314) 

E. I. du Pont de Nemours and Company, Wilming-
ton, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Urządzenie do teksturowania przędzy 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

urządzenia eliminującego prawdopodobieństwo złego 
nastawienia urządzenia do teksturowania w wyniku 
błędnej oceny jakości włókna przez operatora, wynik-
łej z subiektywnego odczucia operatora 

Urządzenie do teksturowania przędzy mające zwartą 
konstrukcję i łatwe do regulacji, zawiera korpus (10) 
element (12) prowadzący przędzę, ruchomą dyszę Ven-
turiego (14) oraz cylindryczną przegrodę (18) umiesz-
czoną przy wylocie dyszy Venturiego (14). Dysza Ven-
turiego (14) może być przesuwana w korpusie (10) 
z położenia napiętego do położenia roboczego, przy 
czym jest utrzymywana w zadanym położeniu za po-
mocą pręta (30) o płaskich bokach (31), zamocowanego 
obrotowo w korpusie (10), którego płaskie boki (31) 
sprzęgają się z ściankami rowka (28) w kołnierzu (16) 
zamocowanym do dyszy Venturiego (14), oraz kulo-
wego ogranicznika (34) regulowanego za pomocą śru-
by ustalającej (38), wkręcanej we wspornik (20) połą-
czony z korpusem (10). Dysza Venturiego (14) jest 
uszczelniona za pomocą uszczelki (24), typu O-ring, 
usytuowanej w rowku (25) w korpusie (10). 

(4 zastrzeżenia) 

D06L P.244411 1983-11-02 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Bawełnianego, Łódź, Polska (Sławomir Andrzejewski, 
Andrzej Fabianowski, Jerzy Grygielewicz, Zdzisław 
Skonieczka, Bronisław Buła). 

Sposób bielenia włókienniczych wyrobów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawy jakości 
wyrobów włókienniczych i zmniejszenia zużycia che-
mikaliów w procesach nadtlenkowego bielenia wyro-
bów włókienniczych zawierających celulozowe włók-
na. 

Sposób bielenia włókienniczych wyrobów w jedno-
etapowych lub wieloetapowych procesach bielenia, 
z zastosowaniem jednego lub kilku środków bielących, 
polega na napawaniu włókienniczych wyrobów wod-
nym bielącym roztworem o pH 8-12, zawierającym 
3-20 g/dm3 roztworu nadtlenku wodoru, 0,1-20 g/dm3 

kazeinianu sodowego, 1-5 g/dm8 wodorotlenku so-
dowego, a następnie po odżęciu na obróbce termicznej 
w komorze reakcyjnej w temperaturze 60-100°C w 
czasie 0,5-2 godzin. Równocześnie z procesem bielenia 
zachodzi proces odklejania włókienniczych wyrobów. 

(1 zastrzeżenie) 

D07B P.244417 1983-11-02 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia", Jastrzębie, 
Polska (Alfred Budziński, Antoni Kandzia, Józef Han-
sel, Marian Wójcik, Stanisław Dzióbek, Leszek Jarno, 
Krystian Sibila). 

Sposób stabilizacji własności sprężystych 
lin stalowych oraz urządzenie do stabilizacji 

własności sprężystych lin stalowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia cza-
su stabilizacji oraz opracowania urządzenia do stabi-
lizacji własności sprężystych lin stalowych cechują-
cego się prostotą konstrukcji. 

Sposób stabilizacji własności sprężystych lin stalo-
wych polega na tym, że podczas wstępnego napinania 
liny, przewija się ją i poddaje się działaniu siły zmień-
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nej w czasie, o wartości 5-20% amplitudy wartości 
statycznej siły napinającej i częstotliwości nie prze-
kraczającej kilka Hz. Urządzenie do stabilizacji war-
tości sprężystych lin stalowych ma dwa bębny ma-
gazynowe (1) i {2) ustawione w pobliżu siebie po jed-
nej stronie ramy (4) w której jest przesuwnie zamo-
cowane koło nawrotne (5) połączone z siłownikiem (6) 
oraz układem napinającym (7), zaś z drugiej strony 
na zewnątrz ramy (4) są usytuowane kołowroty cier-
ne (8). (2 zastrzeżenia) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E02D 
E04B 

P.244360 1983-10-27 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Kato-
wice, Polska (Tomasz Kaczmarek, Piotr Morgała, Bo-
gumił Paluch). 

Prefabrykowany element rozdzielczy 
ściany szczelinowej 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego elemen-
tu rozdzielczego, którego użycie eliminuje konieczność 
stosowania dodatkowej izolacji ściany. 

W elemencie rozdzielczym (1) znajdują się umiesz-
czone w osłonie (4) i zabezpieczone uszczelką (5) wy-
puszczone taśmy dylatacyjne (2). Taśmy dylatacyjne 
(2) są umieszczone w elemencie rozdzielczym (1) dwu-
stronnie lub jednostronnie. Przy jednostronnym osa-
dzeniu taśm dylatacyjnych (2), od strony ściany szcze-
linowej (6) znajdują się wypuszczone zbrojenia słu-
żące do zespolenia prefabrykowanego elementu roz-
dzielczego (1) ze ścianą szczelinową (6). Element ma 
zastosowanie przy budowie konstrukcji oporowych 
i tunelowych, zapewniając ich wodoszczelność, zwłasz-
cza na terenach objętych eksploatacją górniczą. 

(2 zastrzeżenia) 

E04B 
E04II 

P. 244276 1983-10-24 

Warszawskie' Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalo-
wych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal", Warsza-
wa, Polska (Zygmunt Melnik, Stanisław Szydłowski, 
Tadeusz Szymański). 

Słupowa podpora montażowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmechanizowania 
i optymalizacji pola roboczego, przy równoczesnym 
zabezpieczeniu maksymalnych warunków jakości mon-

tażu przy wykonawstwie budowlanym przekryć stoż-
kowych w stalowych zbiornikach cylindrycznych z seg-
mentów powłokowo-żebrowych. Zgodnie z wynalaz-
kiem obrotnik (3) osadzony pomiędzy pierścieniowymi 
żebrami (2), przymocowanymi do trzonu wsporczego 
(1), zawiera dwa górne i dolne układy przegubów (9, 
10), na których jest osadzony uchylnie wysięgnik ro-
boczy (4) wraz z podestami (5) dla obsługi o regulo-
wanym położeniu pod kątem do 90° względem osi 
trzonu (1), natomiast końce pomostowej podstawy (7) 
centratora (6) są zaopatrzone w pionowe regulatory 
(11) oraz w poziome oporniki (12), służące do regu-
lacji geometrii montowanych segmentów stożkowego 
przekrycia (8). (1 zastrzeżenie) 

E05B 
H02B 

P. 250127 1984-10-20 

„Elbud" Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroener-
getycznego w Krakowie, Zakład Konstrukcji Metalo-
wych w Wieluniu, Wieluń, Polska (Andrzej Frukow-
ski, Bolesław Dembski, Marian Marszałek, Wiesław 
Włodarczyk). 

Mechaniczna blokada drzwi 
w celkách rozdzielni wysokiego napięcia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania blo-
kady cechującej się prostotą konstrukcji, łatwością 
obsługi i niezawodnością działania. 
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Mechaniczna blokada ma listwę blokującą (1) 
z otworem podłużnym (5) z jednej strony i otworem 
okrągłym (6) z drugiej strony, zamontowaną na od-
sądzonych sworzniach wieloklinów (6) napędów (7) 
odłącznika szynowego (8) i odłącznika liniowego (9). 
Natomiast odłącznik szynowy (8) połączony jest za 
pomocą cięgna z wieloklinem (2) z dźwignią (13) rygla 
(3) drzwi. (1 zastrzeżenie) 

E21B P. 244311 1983-10-25 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Zielo-

nogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu, Zielona Gó-
ra, Polska (Władysław Wiśniak, Tadeusz Anioł, Ry-
szard Popiel, Bolesław Wojnar, Aleksander Kalinow-
ski). 

Układ obiegu płuczki na wiertnicy 

Przedmiotem wynalazku jest układ obiegu płuczki 
na wiertnicy mający zastosowanie w szczególności 
przy sporządzaniu płuczki wiertniczej o dużej gęsto-
ści. 

Układ obiegu płuczki według wynalazku składający 
się z części ssącej i z części tłoczącej charakteryzuje 
się tym, że część ssąca układu zawiera kosze ssące 
(9, 10, 11, 12) usytuowane w sposób rozłączny przy 

ścianach zbiorników (1, 2, 3) oraz kolektor ssący (26) 
usytuowany w zbiornikach (3, 4, 5). Część tłocząca 
układu zawiera kolektor rozdzielający (35) połączony 
rurociągiem (34) z mieszalnikami hydraulicznymi (33), 
które z kolei połączone są za pomocą rurociągu tło-
czącego wysokociśnieniowego (30) zakończonego króć-
cami (31) z pompami tłokowymi (6, 7, 8). 

(1 zastrzeżenie) 

E21B P. 244387 1983-10-31 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-

ca, Kraków, Polska (Stanisław Jucha, Stanisław Wilk, 
Lucyna Czekaj, Tomasz Sołtysek, Edward Derewecki, 
Tadeusz Dubiel, Kazimierz Mucha, Bronisław Małek, 
Zbigniew Klimecki). 

Sposób uszczelniania rur w otworze wiertniczym 
oraz zaczyn do uszczelniania rur 

w otworze wiertniczym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego uszczelnienia aby nie występowało odkształca-
nie i pękanie rur okładzinowych. 

Sposób uszczelniania rur w otworze wiertniczym po-
lega na tym, że przestrzeń pozarurową otworu wiert-
niczego wypełnia się zaczynem polimerowo-iłowym 
wytwarzanym na wlocie kolumny rur z równocześnie 
zatłaczanych do kolumny rur i zmieszanych na jej 
wlocie, wodnego roztworu polimeru i płuczki wiert-
niczej, po czym z części przestrzeni pozarurowej, na 
długości 100-300 m od dołu kolumny rur, zaczyn po-
limerowo-iłowy wypiera się zaczynem cementowym. 

Zaczyn do uszczelniania rur w otworze wiertniczym 
zawiera zaczyn cementowy o stosunku wagowym wo-
dy do cementu 0,35-0,55 oraz zaczyn polimerowo-
-iłowy, którym jest mieszanina wodnego roztworu po-
limeru 2-10% wagowo i płuczki wiertniczej o kon-
centracji iłu 6-30% wagowych. (2 zastrzeżenia) 

E21C P.243814 1983-09-19 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Marcel", Wodzisław, 

Polska (Franciszek Kopka, Bogusław Byrtek, Zygmunt 
Holona, Herbert Tománek, Jan Śmieszek). 

Urządzenie zabezpieczające górniczą maszynę 
urabiającą o nachylonych wyrobiskach 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia 
urabiającej maszyny w ścianie nachylonej podłużnie 
przed samostaczaniem w przypadku zerwania cięgna 
roboczego, bez korzystania z kołowrotu bezpieczeń-
stwa. 

W tym celu urabiająca maszyna (1) z podwójnym 
łańcuchem (2, 3) rozpiętym w obwodzie zamkniętym 
wzdłuż wyrobiska poprzez zblocza krążków (4, 5) ma 
przymocowany do sań (6) zapadkowy hamulec (7) 
przez który przechodzi zabezpieczające dolne łańcu-
chowe cięgno (3), które jest unieruchomione w gór-
nym zbloczu krążka (4) za pomocą ryglującego sworz-
nia (8). Górne łańcuchowe cięgno (2) jako robocze jest 
również unieruchomione w górnym zbloczu krążka (4). 
Zapadkowy hamulec (7) ma zamek z blokującą za-
padką i ryglującym sworzniem, który jest sterowany 
przez obsługę rozpiętym wzdłuż kombajnu łańcusz-
kiem i dźwignią. (2 zastrzeżenia) 
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E21C P.248452 T 1984-06-27 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Józef 
Paździora, Franciszek Poloczek). 

Sposób eksploatacji 
resztek pokładów węgla kamiennego 

Wynalazek pozwala na eksploatację resztek pokła-
dów węgla kamiennego, których nie można wyeksploa-
tować tradycyjnym sposobem górniczym, szczególnie 
powodujących zagrożenie tąpaniami dla pokładów wy-
żej i niżej leżących. Sposób polega na wykonywaniu 
z wyrobiska korytarzowego (6) otworów (3) do zale-
gającej wyżej resztki (1) i prowadzeniu hydrauliczne-
go urabiania calizny. 

Wokół każdego otworu (3) tworzy się komorę (10) 
o promieniu (R) ustalającym taką grubość (G) ścianek 
międzykomorowych (11), aby w czasie eksploatacji 
utrzymywały strop. Jednocześnie odprowadza się hy-
draulicznie urobek poprzez otwory (3) do wyrobiska 
korytarzowego (6). (1 zastrzeżenie) 

E21C P. 249670 1984-09-20 

Pierwszeństwo: 1983-09-22 - RFN (nr P. 3334268.7) 

Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, Lünen, Repub-
lika Federalna Niemiec. 

Nóż do maszyny urabiającej 
pracującej oddzielająco, 

zwłaszcza do struga węglowego 

Nóż (1) ma na swojej powierzchni przyłożenia (7) 
wkładki (8) ze stopu twardego, które stanowią osłonę 
przed, zużywaniem i zapewniają większą trwałość noża. 

(3 zastrzeżenia) 

E21D P. 244296 1983-10-24 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Górni-
czego „Budokop", Mysłowice, Polska (Kazimierz Dy-
ląg, Jan Mateja, Kazimierz Rułka, Wiktor Trębacz, 
Stanisław Wrona). 

Tężnik odrzwi obudowy odrzwiowej 
i sposób zabudowy tężnika 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania bel-
ki przenoszącej siły ściskające i rozciągające tego sa-

mego rzędu zwanej tężnikiem i sposobu jej zabudowy 
przeznaczone do powiązania odrzwi wykonanych 
z kształtowników górniczych zwłaszcza korytkowych 
w usztywniony szkielet przestrzenny. 

Tężnik wykonany z kształtownika zimnogiętego lub 
walcowanego mający wycięcie obejmujące profil ele-
mentu obudowy posiada w pobliżu obu końców (1, 1') 
w obu pochyłych częściach ramion (4) otwory (2) re-
gulacyjne do zmiany rozstawu odrzwi (d). Ramiona 
kształtownika są tak wyprofilowane, że tworzą kąt 
(a) wierzchołkowy większy od 60° i mniejszy od 120°. 
Tężnik zakłada się na nowo wznoszone odrzwia i łą-
czy je z poprzednim tężnikiem sworzniem (5), który 
przetyka się przez korzystnie wybrane otwory regula-
cyjne. 

Na wystający poza odrzwia koniec tężnika nakłada 
się element (8) zamykający i stabilizujący odrzwia, 
który demontuje się przed założeniem kolejnego tęż-
nika w następnym cyklu wznoszenia obudowy. Tężnik 
według wynalazku pozwala na połączenie odrzwi w 
szkielet przestrzenny bez względu na jakość wykona-
nia elementów odrzwi zwłaszcza w przypadku zwi-
chrowania łuków, a sposób połączenia za pomocą 
sworznia umożliwia łatwy montaż tężników w jeden 
ciąg. Takie połączenie w przypadku działania sił roz-
ciągających zapobiega odginaniu się końców tężników. 

(7 zastrzeżeń) 

E21D P. 244359 1983-10-27 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Dymitow", Bytom, 
Polska (Rudolf Ostrihansky, Zbigniew Cieślak, Adolf 
Drewniak, Stefan Nowaczyk, Wincenty Pretor, Tade-
usz Skórek, Henryk Sroka, Grzegorz Stawiński, Ta-
deusz Mijał, Andrzej Urzędowski). 

Zestaw obudowy zmechanizowanej 
do pracy w wyrobisku ścianowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia 
stropu w wyrobisku ścianowym prowadzonym z pod-
sadzką hydrauliczną. 

W zestawie tym zastosowano dodatkową stropnicę 
tylną (3) o budowie skrzynkowej opartej na dwóch 
wspornikach. Od dołu stropnica ta ma gniazdo, w 
którym zamocowany jest rdzennik podpory hydrau-
licznej (6). Spodnik tej podpory jest połączony uchyl-
nie za pomocą sworzni z uchwytami zamocowanymi 
trwale do spągnic (1) zestawu obudowy od ich strony 
wewnętrznej. Poza tym stropnica tylna (3) ma do-
datkowe elementy wzmacniające jej konstrukcję 
umieszczone od strony wybranej przestrzeni. 

(4 zastrzeżenia) 
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E21D P.244393 1983-10-31 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Gór-
niczego „Budokop", Mysłowice, Polska (Władysław 
Mietliński, Adrian Jakiel, Dariusz Golec). 

Obudowa szybowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania obu-
dowy szybowej przeznaczonej do szybów wykonywa-
nych w warstwach skał skłonnych do przemieszczania 
się w kierunku do osi szybu. 

Obudowa według wynalazku ma od strony góro-
tworu warstwę upodatniającą wykonaną z drążonych 
elementów ceramicznych lub budowlanych o stosun-
kowo dużym stopniu ściśliwości. Graniczna nośność 
tej warstwy jest mniejsza od obliczeniowej nośności 
obudowy wstępnej lub ostatecznej. Obudowa tego ty-
pu ma dużą podatność, która chroni obudowę przed 
deformacjami a zależna jest od wielkości pęcznienia 
i odprężenia skał oraz rodzaju obudowy. W okresie 
wyczerpania całego przedziału ściśliwości warstwa 
upodatniającą przejmuje siły zewnętrzne górotworu 
i powoduje, że obudowa ostateczna nie jest obciążona 
co korzystnie wpływa na uzyskanie gwarantowanej 
nośności obudowy. 

Rozwiązanie według wynalazku stosowane może być 
przy głębieniu szybów metodami zwykłymi i specjal-
nymi oraz przy rekonstrukcji obudów szybowych 
uszkodzonych na przykład w wyniku pęcznienia góro-
tworu. . (1 zastrzeżenie) 

E21D P. 244444 1983-11-04 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast", Tychy-Bieruń 
Nowy, Polska (Zygmunt Skimina). 

Korytarzowa obudowa łukowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania obu-
dowy, w której wyeliminowanoby złącze typu śrubo-
wego. 

Korytarzowa obudowa łukowa składająca się z po-
łączonych ze sobą elementów o przekroju korytkowym 
(1) (2) z wykonanymi na końcach łączonych ze sobą 
elementów otworami podłużnymi (4) łączona jest za 
pomocą klinów (3) umieszczonych prostopadle do osi 
korytka (1) i równolegle do osi wyrobiska górniczego. 
Obudowa łukowa stosowana jest głównie w górni-
ctwie przy wykonywaniu chodników korytarzowych. 

(1 zastrzeżenie) 

E21D P. 244445 1983-11-04 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Bogdan Zdrojewski). 

Złącze obudowy górniczej 

Przedmiotem wynalazku jest złącze obudowy górni-
czej przeznaczone do nietrwałego mocowania ze sobą 
elementów podpór i rozpór. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania złą-
cza cechującego się sztywnością połączenia elemen-
tów oraz krótkim okresem montażu i demontażu obu-
dowy wyposażonej w opisane złącze. 

Złącze według wynalazku składa się z mimośrodu 
(7) połączonego poprzez oś (2) pomocniczą i kotwicę 
(3) z obejmą (6). Mimośród (7) jest zawieszony na osi 
(1) głównej, która wchodzi w skład obejmy. Złącze 
może być stosowane w stojakach, rozporach i obudo-
wach łukowych chodników. (1 zastrzeżenie) 

E21D P.248591 T 1984-07-04 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 124682 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Jan 
Perek, Edward Kowalski, Stanisław Łaboński, Józef 
Łojas, Tadeusz Mamczarczyk, Bohdan Sawka). 

Przenośna rozpora chodnikowej obudowy górniczej 

Rozporę stanowi łącznik (1) o zamkniętym profilu, 
zaopatrzony obustronnie w dwudzielne zamki. 

Zamki składają się ze stabilizatora kształtownika 
(2) obudowy w postaci pręta (4) połączonego trwale 
z górną płaszczyzną (5) końcówki łącznika (1) i do-
stosowanego do kształtu dolnej powierzchni (6) koł-
nierza (7) tego kształtownika (2) oraz z wychylnego 
zaczepu (3) umieszczonego przelotowo w podłużnych 
otworach (8, 9) wykonanych w łączniku (1). 

Wychylny zaczep (3) z jednej strony obejmuje gór-
ną powierzchnię kołnierza (7) kształtownika (2) obu-
dowy, a z drugiej strony jest korzystnie zaopatrzony 
w gwint (10) dla ustalającej nakrętki (11). Rozpora 
jest przeznaczona do wzajemnego stabilizowania 
odrzwi obudowy, zwłaszcza wykonanych z kształtow-
ników o dużej masie jednostkowej, dostosowanych do 
wyrobisk chodnikowych o znacznych przekrojach po-
przecznych i wybiegach. (1 zastrzeżenie) 
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E21D P.249690 1984-09-21 
Pierwszeństwo: 1983-09-24 - R F N (nr P 3334607.0) 

Hermann Hemscheidt Maschinenfabrik GmbH end 
Co., Wuppertal, Republika Federalna Niemiec. 

Nadajnik sygnałów sterujących do sterowania 
hydrauliczną obudową kroczącą 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
funkcjonalnego i nie wymagającego konserwacji ste-
rowania korygującego, które może pracować bez do-
prowadzenia cieczy ciśnieniowej. 

Nadajnik sygnałów przenosi sygnały sterujące 
z przyrządu sterowania wstępnego (1) na odległość 
do drugiego przyrządu sterującego (2), za pomocą któ-
rego jest włączany przyłączony przyrząd sterujący (3) 
hydraulicznej obudowy kroczącej. Sygnał sterujący 
jest wyzwalany za pomocą dźwigni sterującej (13) w 
przyrządzie sterowania wstępnego (1), w którym tłok 
(12) naciska na powierzchnię elastycznie odkształcal-
nego, wypełnionego cieczą ciśnieniową mieszka ciśnie-
niowego (7). Przy tym ciecz ciśnieniowa przechodzi 
przez przyłączony przewód (4) i naciska na drugi, tak 
samo ukształtowany, mieszek ciśnieniowy (7), połączo-

ny przez przewód (4) z mieszkiem ciśnieniowym (7) 
w przyrządzie sterowania wstępnego (1). W drugim 
przyrządzie sterującym (2) znajduje się tłok (18), któ-
ry pod działaniem sprężyny (20) jest dociskany, na 
drodze włączania (S) do powierzchni drugiego mieszka 
ciśnieniowego (7). Impuls ciśnieniowy z przyrządu ste-
rowania wstępnego (1) jest przenoszony z drugiego 
mieszka ciśnieniowego (7) na tłok (18)̂  który przesuwa 
włącznik (16) przyrządu sterującego (3) w położenie 
włączenia. (5 zastrzeżeń) 

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

F02P P.244363 1983-10-27 

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Paweł Michni-
kowski, Arkadiusz Szymczak). 

Sposób wyznaczania kąta wyprzedzenia zapłonu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wyznaczania 
kąta wyprzedzenia zapłonu przeznaczony do stosowa-
nia w niezautomatyzowanych systemach diagnostycz-
nych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu zapewniającego dużą dokładność i małą uciąż-
liwość pomiaru. 

Sposób wyznaczania kąta wyprzedzenia zapłonu po-
lega na tym, że w błysku lampy stroboskopowej (4) 
porównuje się wzajemne ustytuowanie dwóch znaków 
graficznych (2 i 3) umieszczonych na wirującym ele-
mencie (1) silnika w odległości kątowej wyznaczonej 
obrotem tego wirującego elementu w okresie między 
impulsem czujnika położenia wału korbowego a im-
pulsem prawidłowo ustawionego zapłonu. 

(1 zastrzeżenie) 

F03D P. 248463 T 1984-06-27 
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 

Kraków. Polska (Jan Ryś). 

Karuzelowy silnik wiatrowy 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia kon-

strukcji silnika wiatrowego o pionowej osi obrotu ze 
sterowanym, zmiennym położeniem płata względem 
kierunku wiatru podczas obrotu płata wokół osi wir-
nika. 

Silnik ma wirnik (1) łożyskowany na nieruchomej, 
pionowej osi głównej (2) oraz ma ustalone obrotowo 
względem pionowych osi (31) płaty (3). Na osi głów-
nej (2) znajdują się nieruchome koła (41) połączone 
z kołami (42) na osiach (31) płatów (3) bezpoślizgo-
wymi przekładniami mechanicznymi (4), zwłaszcza 
łańcuchowymi, o przełożeniu 2:1. (4 zastrzeżenia) 

F15B P. 244302 1983-10-26 
Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska (Wło-

dzimierz Augustyniak, Wojciech Matuszewski, Marek 
Trojanowicz). 

Siłownik elektromagnetyczny i układ jego zasilania 

Celem wynalazku jest zapewnienie możliwości po-
ruszania elementów aparatów, maszyn lub urządzeń 
nawet przy dużych oporach statycznych. 

Siłownik charakteryzuje się tym, że cewka (7) lub 
cewki selenoidów (1) są włączone do układu generu-
jącego powtarzające się impulsy pola magnetycznego. 

Układ zasilania siłownika charakteryzuje się tym, 
że w obwód każdej z cewek (7) selenoidów (1) jest 
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włączony układ impulsowy, zwłaszcza połączone sze-
regowo rezystor (9) i tyrystor (10), którego bramka 
jest włączona do układu (11) sterującego. 

(2 zastrzeżenia) 

F16B 
B23P 

P.244297 1983-10-24 

Huta Kościuszko, Chorzów, Polska (Józef Trzeciak). 

Sposób rozłączania połączeń stożkowych, 
zwłaszcza stożkowej tulei osadczej koła 

w gnieździe wałka i złącze stożkowe tulei osadczej 
koła w gnieździe wałka 

Wynalazek rozwiązuje problem ułatwienia demon-
tażu koła zębatego osadzonego w wałku. 

Sposób polega na tym, że w zamkniętą z jednej 
strony przestrzeń gniazd po stronie przeciwnej do kie-
runku wyjścia tulei wprowadza się olej, który na-
stępnie poddaje się w sposób uderzeniowy ciśnieniu. 

Złącze charakteryzuje się tym, że koło zębate (1) 
z tuleją (2) ma osiowy, przelotowy otwór (5) dla trzpie-
nia (4), a gniazdo (6) wałka (3) ma nieprzelotowy 
otwór (7) dla pomieszczenia oleju (8). (2 zastrzeżenia) 

F16B 
B23P 

P.244320 1983-10-27 

Zabrzańskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglo-
wego, Zabrze, Polska (Franciszek Koczuła). 

Urządzenie do demontażu zespołu wału 

Celem wynalazku jest wyeliminowanie możliwości 
zrywania i niszczenia odsądzenia demontowanego wału. 

Urządzenie według wynalazku ma do końcówki tło-
czyska (3) siłownika (2) przymocowany trzpień (6) 
zakończony odsądzeniem (8) o średnicy zbliżonej do 
średnicy demontowanego wału (1). Na odsądzeniu (8) 
trzpienia (6) i odsądzeniu wału (1) jest nasadzona 
dwukołnierzowa, dzielona tuleja (5), obejmująca jed-

nym kołnierzem odsądzenie (8) trzpienia (6), a dru-
gim - odsądzenie wału (1). Dzielona tuleja (5) jest 
zabezpieczona przed wypadnięciem zewnętrzną tuleją 
(4). (2 zastrzeżenia) 

F16B P.244322 1983-10-27 

Zakłady Metalowe PREDOM-MESKO, Skarżysko-
-Kamienna, Polska (Andrzej Piątek, Antoni Bartosze-
wicz, Ryszard Jaworski). 

Urządzenie do skręcania połączeń gwintowych 
z określonym momentem 

Celem wynalazku jest opracowanie łatwej w ob-
słudze konstrukcji urządzenia, w której skręcanie po-
łączeń gwintowych będzie następowało z ciągłym na-
rastaniem momentu skręcającego od wartości zerowej 
do wartości zadanej. 

Urządzenie ma wrzeciono czynne (3) i wrzeciono 
bierne (4), między którymi przebiega proces skręca-
nia. Wrzeciono bierne (4) wyposażone jest w korbę 
(14), która ma utwierdzone cięgno (15) z zamocowa-
nym obciążnikiem (16). Ramię korby (14) i cięgno (15) 
w fazie rozpoczęcia procesu skręcania tworzą między 
sobą kąt 180° malejący w miarę procesu skręcania 
do kąta 90°. Wrzeciono czynne (3) ma wymienną 
oprawkę (6) z uchwytami (7 i 8) dla obu części po-
łączenia skręcanego. (4 zastrzeżenia) 

F16C P.244364 1983-10-27 

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Andrzej Ma-
met). 

Łożysko ślizgowe samosmarowne 

Celem wynalazku jest przedłużenie żywotności łoży-
ska ślizgowego z drewna. 

Łożysko ślizgowe samosmarowne zawierające war-
stwę drewna częściowo ścieśnionego, według wyna-
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lazku charakteryzuje się tym, że w warstwie nasy-
conej czynnikiem smarującym ma posadowione pro-
mieniowo od strony czopa (3) w głąb łożyska prze-
wodzące ciepło elementy (5), które rozmieszczone są 
promieniowo usytuowanymi spływowymi otworami (4). 

(1 zastrzeżenie) 

F16D P. 244345 1983-10-28 

Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn 
i Urządzeń Hutniczych HUTMASZPROJEKT-HAPE-
KO, Katowice, Polska (Daniel Książkiewicz). 

Sprzęgło zębate hamulcowe 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji 
sprzęgła umożliwiającej dokładne ustawienie pozycji 
narzędzi roboczych w chwili zatrzymania maszyny, 
przy poszerzonym, w stosunku do sprzęgieł jednostron-
nych, zakresie przesunięcia i skoszenia osi wałów łą-
czonych zespołów napędowych. 

Sprzęgło według wynalazku ma umocowany do pia-
sty (1) z tarczą hamulcową uzębiony łącznik (2) współ-
pracujący z tuleją (3). Tuleja (3) ma na przeciwleg-
łym końcu uzębienie współpracujące z piastą (4) sprzę-
gła. Pomiędzy uzębieniami tulei (3) usytuowana jest 
dystansowa tulejka (5). (2 zastrzeżenia) 

F16D P. 244347 1983-10-28 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy 
Rossian). 

Dwukierunkowe sprzęgło cierne 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro-
stej konstrukcji sprzęgła zapewniającej łączenie i roz-
łączanie wałków napędzającego i napędzanego dopie-
ro po osiągnięciu przez silnik określonej wartości obro-
tów oraz samoczynnie wyłączającej się po wyłącze-
niu silnika. 

Dwukierunkowe sprzęgło cierne, zbudowane z bloku 
napędzanego, składającego się z napędzanej tarczy 
sprzęgłowej biernej osadzonej trwale na wałku na-
pędzanym, i z bloku napędzającego, wyposażonego w 
dwuramienna krzywkę napędową osadzoną trwale na 

wałku napędzającym i w rolki napędowe według wy-
nalazku charakteryzuje się tym, że na krzywce na-
pędowej (1) umieszczona jest obrotowo swobodna tar-
cza bezwładnikowa, składająca się z tarczy (3), pod-
trzymującej rolki napędowe (4) i połączonej z nią 
trwale tarczy (5), podtrzymującej sprężyny (6). 

(2 zastrzeżenia) 

F16D P. 244434 1983-11-03 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiar-
skiego „Stomil", Poznań, Polska (Ryszard Sendlewski, 
Kazimierz Dudkowiak, Czesław Nowik, Henryk Kę-
sy). 

Element elastyczny sprzęgła 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podniesienia 
trwałości elementów elastycznych sprzęgieł. 

Element jest zbudowany z warstw tkaninowo-gu-
mowych uformowanych w kształcie pierścienia, na 
obrzeżach którego znajdują się dwie stopki, przy czym 
stopka wewnętrzna (1) ma elastyczne wzmocnienie 
wykonane z dwu wiązek drutówek (2) i (4) zwinię-
tych obwodowo oraz pierścieni (3) i (4) wykonanych 
z twardej gumy. Natomiast stopka zewnętrzna (6) ma 
elastyczne wzmocnienie, składające się z dwu wiązek 
drutówki (7) i (9) zwiniętych obwodowo i przedzielo-
nych pierścieniem (8) z twardej gumy. 

(2 zastrzeżenia) 

F16D P. 248563 T 1984-07-03 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole, Polska (Zbigniew 
Żalisz). 
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Sprzęgło kompensacyjne 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji sprzęgła umożliwiającej transmisję mocy źró-
dła napędu przy bardzo znacznych wartościach błę-
dów ustawienia względnego osi wałów oraz jednocześ-
nie skutecznie tłumiącej wszelkiego rodzaju drgania 
pochodzące od źródła napędu. W tym celu w tarczy 
(1) sprzęgła zastosowany jest zamknięty i szczelny 
układ hydrauliczny zakończony parą membran (9) za-
mkniętych w cylindrach hydraulicznych (7) usytuo-
wanych obwodowo. 

Na trzpieniach (15) tarczy sprzęgłowej (2) osadzone 
są elementy łożysk tocznych (16). (2 zastrzeżenia) 

F16K P.244286 1983-10-25 

Hermann Hemscheidt Maschinenfabrik GmbH end 
Co., Wuppertal, Republika Federalna Niemiec. 

Układ sterowania zaworu elektrohydraulicznego 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego układu, 
za pomocą którego w jednym obwodzie z zabezpie-
czeniem samoistnym można będzie równocześnie ste-
rować kilkoma zaworami elektrohydraulicznymi urzą-
dzenia roboczego. 

Wynalazek dotyczy układu sterowania zaworu elek-
trohydraulicznego, zwłaszcza zaworu sterującego do 
hydraulicznej obudowy kroczącej. 

Układ zawiera elektromagnes (1) dołączony do ob-
wodu z zabezpieczeniem samoistnym, wykonujący kot-
wicą większy skok niż korpus zamykający przełącza-
nego zaworu 3/2-drogowego, i naprężający poduszkę 
sprężynową (2), umieszczoną pomiędzy kotwicą a su-
wakiem zaworu (3). Kotwica dochodzi do przylegania 
do obudowy i wytwarza siłę szczątkową. Zawór jest 
przy obniżonym napięciu przytrzymywany w położe-
niu przełączenia przez pozostałą zredukowaną siłę 
magnetyczną we współdziałaniu z siłą resztkową. Przy 
wyłączaniu poduszka sprężynowa podnosi z obudowy 
kotwicę przytrzymywaną jeszcze tylko przez siłę reszt-
kową. (3 zastrzeżenia) 

F16K P. 244399 1983-11-02 

Wojskowy Ośrodek Naukowo-Badawczy Służby Żyw-
nościowej, Warszawa, Polska (Marceli Czachor, Sta-
nisław Twardy). 

Membranowy zawór bezpieczeństwa 

Zawór składa się z dwu zasadniczych, wzajemnie 
dopasowanych, połączonych części (1) (2), przylegają-
cych poprzez elastyczną przeponę (3), stanowiącą 
membranę zaworu. Jedna z części służy do mocowa-
nia do zabezpieczanego zbiornika, druga zaopatrzona 
jest w przebijak (4) do dziurawienia membran. Zawór 
ma ponadto dodatkowy magazynek (5) na zapasowe 
membrany (6). (1 zastrzeżenie) 

F16K P. 248383 1984-06-25 

Pierwszeństwo: 1983-06-24 - R F N (nr P-3322798.5) 

Ruhrkohle Aktiengesellschaft, Essen, Rep. Fed. Nie-
miec (Artur Richter). 

Zawór do pobierania próbek 

Celem wynalazku jest opracowanie takiej konstruk-
cji zaworu, która mogłaby prawidłowo pracować jak 
najbliżej reaktora. 

Zawór do pobierania próbek ze strumieni cieczy 
lub gazu, zwłaszcza dla reaktorów ze złożem fluidal-
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nym i reaktorów z pyłem lotnym o przepływach gazu 
charakteryzujących się wysoką temperaturą i niebez-
pieczeństwem konwersji, według wynalazku charak-
teryzuje się tym, że zawiera urządzenie grzejne (37, 
41) i/lub urządzenie płucząco-czyszczące. 

(6 zastrzeżeń) 

F16K P. 248384 1984-06-25 

Pierwszeństwo: 1983-06-24 - R F N (nr P-3322798.5) 

Ruhrkohle Aktiengesellschaft, Essen, Rep. Fed. Nie-
miec (Artur Richter). 

Zawór do pobierania próbek 

Celem wynalazku jest opracowanie takiej konstruk-
cji'zaworu, która mogłaby prawidłowo pracować jak 
najbliżej reaktora. 

Zawór do pobierania próbek ze strumieni cieczy 
lub gazu, zwłaszcza z urządzeń do zgazowywania wę-
gla ze złożem nieruchomym, przy wysokiej zawartości 
cząstek nielotnych w gazie surowym, według wyna-
lazku charakteryzuje się tym, że zawiera urządzenie 
grzejne (37, 41) i/lub urządzenie płucząco-czyszczące. 

(6 zastrzeżeń) 

F16K P.249794 1984-09-28 

Pierwszeństwo : 
1983-09-30 - Szwajcaria (nr 5321/83-5) 

BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri und Cie., Ba-
den, Szwajcaria. 

Obrotowa klapa z serwomotorem 

Celem wynalazku jest zmniejszenie do minimum 
czasu zamykania obrotowej klapy bez konieczności 
powiększania serwomotoru. 

Obrotowa klapa poruszana serwomotorem, otwiera-
na siłą hydrauliczną, a zamykana siłą sprężyny, we-
dług wynalazku charakteryzuje się tym, że nadmierna 
siła hydrauliczna serwomotoru (2) w fazie końcowej 
operacji otwierania zostaje zmagazynowana w pakie-
cie sprężyn (3) i uwolniona przy operacji zamykania. 

(4 zastrzeżenia) 

F23N 
F22B 

P. 244365 1983-10-28 

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kra-
ków, Polska (Ryszard Cybulski, Bogdan Łagowski). 

Układ do opalania gazem, zwłaszcza wytwornicy pary 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawienia ja-
kości spalania oraz zmniejszenia uciążliwości obsługi 
pracującej wytwornicy pary. 

Układ ma korpus zespołu palnikowego, na zewnątrz 
którego zamontowany jest transformator wysokiego 
napięcia (2) i blok elektryczno-elektroniczny (3), a we-
wnątrz znajduje się wentylator promieniowy (4), po-
niżej którego umieszczone są, przewód doprowadzający 
gaz i elektrody zapłonowe. Na przewodzie doprowa-
dzającym gaz zamontowany jest fotorezystor połą-
czony z dodatkowym blokiem elektronicznym (9) znaj-
dującym się wewnątrz bloku elektryczno-elektronicz-
nego (3). Ponadto na zewnątrz korpusu zespołu pal-
nikowego wbudowany jest zespół zaworów sterujących 
(10). Układ według wynalazku przeznaczony jest do 
wytwornicy pary i ma zastosowanie w przemyśle 
gazowniczym, energetycznym i budowlanym. 

(1 zastrzeżenie) 

F23Q 
H01T 

P. 242739 1983-06-09 

Zakłady Ceramiki Radiowej - Zakład Doświad-
czalno-Badawczy Ceramiki Elektronicznej, Warszawa, 
Polska (Krzysztof Kubat, Andrzej Podgórski, Euge-
niusz Toporowski). 

Zapalacz piezoelektryczny z pobudzaniem statycznym 

Celem wynalazku jest zwiększenie żywotności za-
palacza piezoelektrycznego. 

Zapaiacz jest wyposażony w mechanizm pobudza-
jący składający się z przycisku i dźwigni, przy czym 
przycisk ma otwór zbieżny, w którym umieszczone są 
dwde symetryczne dźwignie (2, 2') na końcach wygięte 
i zaopatrzone w prostokątne otwory (3, 3') przezna-
czone do zamocowania ruchomej płytki (4), opartej 
na powierzchni kostki (7) i mającej na przeciwleg-
łych powierzchniach dwa wybrane kanałki (5, 5') pry-
zmatyczne, w których umieszczone są nakładki (6, 6') 
zakończone klinowo, przy czym jedna z nich wsunięta 
jest w gniazdo kostki (7) będącej częścią obejmy 
a druga w przetwornik (9). (1 zastrzeżenie) 
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F25D P. 243107 1983-07-20 

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

Próg demontowalny drzwi chłodniczych 

Celem wynalazku jest zapewnienie gazoszczelnośei 
osadzenia progu demontowalnego drzwi chłodniczych 
oraz umożliwienie wielokrotnego montażu progu. 

Próg demontowalny składa się z części stałej (7), 
którą stanowi element ceownika wspawany między 
słupy ościeżnicy (8) i wyposażony w pionowe gwin-
towane otwory, z części demontowalnej (1), zbudowa-
nej z dwóch ceowników o różnej długości zespawa-
nych ze sobą półkami i tworzących w ten sposób 
profil zamknięty, z elementów oporowych o kształcie 
graniastosłupów i przekroju w kształcie połowy tra-
pezu równoramiennego, mających po 2 otwory pozio-
me, gwintowane i skośne płaszczyzny uszczelnienia, 
śrub dociskowych poziomych (3), mocujących część 
demontowalną (1) do elementów oporowych, między 
którymi znajdują się pionowe uszczelki (5), i z usz-
czelki poziomej (4). (1 zastrzeżenie) 

F25D 
B01J 

P. 249401 1984-08-30 

Pierwszeństwo: 1983-08-31 - Węgry (nr 3034/83) 

Hűtőgépgyár, Jászberény, Węgry. 

Rekíyfikator do absorpcyjnego urządzenia chłodniczego 
z gazem wyrównawczym 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji rek-
tyfikatora mieszczącej się w ograniczonej dyspono-
wanej przestrzeni, możliwej do wykonania z więk-
szymi tolerancjami, w której usytuowanie odcinków 
rurowych zapewni ciągłe pochylenie. 

Rektyfikator charakteryzuje się tym, że pomiędzy 
kondensatorem (4) a rurką pompującą (6) urządzenia 
chłodniczego umieszczony jest odcinek rurki rekty-
fikatora (3), który dołączony jest do płaszcza zamk-
niętej od góry rurki zewnętrznej mieszczącej rurkę 
pompującą (6) pod kątem różniącym się od kąta pro-
stopadłego do osi wzdłużnej kondensatora (4) i rurki 
pompującej (6). Koniec (1) rurki pompującej (6) wy-

staje poprzez wzajemne ujście (2) płaszcza (5) rurki 
zewnętrznej i odcinka rurki rektyfikatora (3). Ko-
rzystnie pomiędzy górnym końcem rurki pompującej 
(6) a końcem zewnętrznej zamkniętej rurki istnieje 
odstęp przynajmniej 5 mm, a pomiędzy ujściem i koń-
cem rurki pompującej (6) istnieje odstęp przynaj-
mniej 10 mm. (3 zastrzeżenia) 

F28D P. 248701 T 1984-07-11 

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej 
„Biprowod", Oddział w Zabrzu, Zabrze, Polska (Jerzy 
Chodorowski, Tadeusz Hanak). 

Wymiennik ciepła 

Przedmiotem wynalazku jest wymiennik ciepła do 
podgrzewania powietrza składający się z ścian sito-
wych, walczaka i rurek, przy czym osadzenie rurek 
w jednej ścianie sitowej (1) jest przesuwne, a luz 
między średnicą wewnętrzną otworu w ścianie sito-
wej (1) a średnicą zewnętrzną rur (2) wynosi od 0,5 
do l% średnicy otworu (13). 

Otwory ściany sitowej (1) mają rowki labiryntowe 
(3), natomiast obok ściany sitowej (1), po zewnętrznej 
stronie rur (2), znajduje się druga ściana sitowa (4), 
w której otwory są mniejsze o grubość ścianki rur 
(2). Wymiennik ciepła według wynalazku charaktery-
zuje się w czasie pracy dużą elastycznością przez co 
eliminuje się naprężenia termiczne i odkształcenia. 

(3 zastrzeżenia) 

F42C P. 244341 1983-10-28 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Sła-
womir Lamowski, Mirosław Rafalski, Andrzej Woj-
ciechowski, Zbigniew Tumanów). 

Impulsator rakietowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji impulsatora rakietowego umożliwiającego 
uzyskanie impulsu siły zbliżonego do skoku jednost-
kowego. 

35 
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Istota wynalazku polega na tym, że ładunek głów-
ny (15) stanowi proch nitroglicerynowo-nitrocelulozowy 
w postaci folii ukształtowanej spiralnie. Ponadto, im-
pulsator zawiera korek zapłonowy (3), który wypo-
sażony jest w zapłonnik (2), korzystnie spłonkę gór-
niczą, uszczelniony żywicą epoksydową (4). Przestrzeń 
spalania ładunku zapalającego jest ograniczona prze-
poną (5) zamocowaną pierścieniową nakrętką (6) po-
przez przekładkę (7) do powierzchni oporowej (8) kor-
ka zapłonowego. Dysza (C) zakończona jest przeponą 
(10) o dużej podatności na ściskanie zamocowaną 
poprzez podkładkę (11) o dużej podatności na ściska-
nie, nakrętkę (12) z wewnętrznym kołnierzem oporo-
wym (13). (1 zastrzeżenie) 

Dział G 
FIZYKA 

G01K 
H01C 
H01R 

P.244376 1983-10-28 G01N 
E21F 

P. 244331 1983-10-25 

Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych MERA-
-KFAP, Kraków, Polska (Ludomir Olkuśnik). 

Zacisk pomiarowy, dwubiegunowy, czterostykowy 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji za-
cisku zapewniającej dwa niezależne połączenia styko-
we na każdej końcówce pomiarowej badanego prze-
twornika. 

Zacisk pomiarowy ma umieszczone % obydwu stron 
płaskiego rdzenia (1), wykonanego z materiału izola-
cyjnego w formie listwy poszerzonej w strefie za-
ciskowej (4) do wymiaru określonego średnicą wew-
nętrzną rurki, w której zacisk ma być umieszczony, 
dwa nieruchome płaskie styki wewnętrzne (2) w po-
staci metalowych taśm o szerokości nie większej od 
szerokości rdzenia (1) i długości mniejszej od długości 
rdzenia (1) oraz dwa wykonane z taśmy sprężystej 
styki zewnętrzne (3) o szerokości nie większej od 
szerokości styków wewnętrznych (2) i długości mniej-
szej od długości styków wewnętrznych (2) oddzielone 
od nich warstwami izolacyjnymi (5) na całej długości 
za wyjątkiem strefy zaciskowej (4). Styki zewnętrzne 
(3) są w strefie zaciskowej (4) odgięte na zewnątrz 
i tak ukształtowane, że przesunięcie suwaka pier-
ścieniowego (6) nasuniętego na styki zewnętrzne (3) 
w skrajne położenie, aż do oparcia się o poszerzenie 
rdzenia, powoduje ich przesunięcie w kierunku styków 
wewnętrznych (2) i zaciśnięcie końcówek pomiaro-
wych (15) badanego przetwornika (16) między zacis-
kami wewnętrznymi (2) odpowiednio ukształtowanymi 
zakończeniami (13) styków zewnętrznych (3). 

(6 zastrzeżeń) 

Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektrotechniki i Au-
tomatyki Górniczej „EMAG", Katowice, Polska (Jacek 
Antonowicz, Bolesław Firganek, Marek Krupa, Wła-
dysław Mironowicz, Marian Rybka). 

Metanomierz kombajnowy 

Przedmiotem wynalazku jest metanomierz kombaj-
nowy, przeznaczony do ciągłej kontroli stężenia me 
tanu w powietrzu w otoczeniu kombajnu, który po 
przekroczeniu progowego stężenia sygnalizuje stan 
zagrożenia oraz inicjuje sygnał wyłączenia napięcia 
zasilania kombajnu. 

Metanomierz składa się z przetwornika pomiaro-
wego (PP) połączonego poprzez komparatory progu 
alarmowego i progu ostrzegawczego (UK1, UK2) 
z przekaźnikiem wykonawczym (PW) inicjującym 
sygnał (SW) wyłączenia napięcia zasilania kombajnu. 
Ponadto, metanomierz zawiera układ wskaźnika op-
tycznego (UWO) z optycznym wskaźnikiem (WO), po-
łączony równolegle z przetwornikiem pomiarowym 
(PP), komparatorem progu alarmowego (UK2) oraz 
iskrobezpiecznym zasilaczem sieciowym (IZS), który 
jest połączony poprzez układ kontroli napięcia zasi-
lania sieciowego (UKZS) równolegle z układem za-
łączania czasowego (UZC) i układem impulsowania 
(Ul), których wyjścia poprzez węzeł sumacyjny (WS) 
są połączone z iskrobezpieczną baterią akumulatorów 
(IBA), połączoną z układem kontroli akumulatorów 
(UKA). Układ kontroli akumulatorów (UKA) jest po-
łączony z przekaźnikiem wykonawczym (PW) i ukła-
dem gotowości załączania (UGZ). 

Przekaźnik wykonawczy (PW) jest połączony z op-
tycznym sygnalizatorem (LSŻ) blokady zasilania sie-
ciowego. Układ gotowości załączania (UGZ) jest po-
łączony z układem kontroli metanomierza (UKM) 
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i optycznym sygnalizatorem (LSg) gotowości i po-
prawności działania metanomierza. 

Rozwiązanie pozwala na pracę metanomierza przez 
ustalony okres czasu po wyłączeniu napięcia zasilania 
kombajnu wskutek przekroczenia progu alarmowego 
oraz przy krótkotrwałych spadkach i zanikach na-
pięcia sieciowego. (2 zastrzeżenia) 

G01N P. 244335 1983-10-26 

Raciborska Fabryka Kotłów RAFAKO, Racibórz, Pol-
ska (Alfred Tomaszewski). 

Urządzenie do badań zmęczeniowych materiałów 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do badań 
zmęczeniowych materiałów w środowisku korozyjnym 
przy wysokich temperaturach i ciśnieniu. 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji 
urządzenia zapewniającej długą i bezawaryjną jej 
pracę bez zniekształcającego oddziaływania autoklawu 
na zadany program badań próbki materiałowej. 

Urządzenie ma autoklaw z grzałką elektryczną (11), 
wahadłowo napędzany napędem, który ma komorę do 
umieszczenia w niej przynajmniej jednej próbi ma-
teriałowej (3) oraz ma przynajmniej jedną dwura-
mienną dźwignię (4) z bezwładnościowym ciężarkiem 
(7) zamocowanym na jednym ramieniu. Drugie ramię 
dźwigni (4) stanowi uchwyt do umieszczenia w nim 
końca próbki materiałowej (3) do wymuszania jej 
odkształceń cyklicznych. (1 zastrzeżenie) 

G01N P.244336 1983-10-26 

Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości, War-
szawa, Polska (Jan Tadeusz Burski, Jan Oszczygieł). 

Uniwersalna oprawka do badania filtrów 
metodą spektrofotometryczną 
oraz spektrokolorymetryczną 

Wynalazek ma na celu umożliwienie badania tego 
samego filtru w spektrofotometrach i spektrokolory-
metrach. 

Uniwersalna oprawka ma w swych ramionach ro-
wek (2), w którym jest osadzony badany filtr (3) oraz 
usztywniający wkręt (4) osłonięty gumową zastawką 
(5). Na otwartej części kształtownika jest osadzona 
wkładka (6). (3 zastrzeżenia) 

G01N 
E04F 

P. 244378 1983-10-28 

Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych 
Problemów Techniki, Warszawa i Pracownie Konser-
wacji Zabytków, Warszawa, Polska (Jerzy Mazurek, 
Joanna Cieplińska). 

Sposób oceny wytrzymałości 
na ściskanie wypraw tynkowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie prowadzenia oce-
ny tynków w obiektach zabytkowych metodą nie-
niszczącą. 

Sposób polega na tym że ze znanych wykresów 
prędkości grupowych fal płytowych w funkcji ilo-
czynu grubości warstwy i częstotliwości fal płyto-
wych, dla materiału próbki o własnościach chemicz-
nych zbliżonych do własności materiału badanego 
i grubości równej grubości materiału badanego do-
biera się częstotliwość fal płytowych. Następnie war-
tość tej częstotliwości sprawdza się doświadczalnie 
za pomocą głowicy ultradźwiękowej i dobiera się 
częstotliwość optymalną na podstawie pomiaru mak-
symalnej energii płytowych fal akustycznych. 

Metodą niszczącą doświadczalnie ustala się korelacje 
między wytrzymałością na ściskanie i prędkością 
płytowych fal akustycznych dla zbioru próbek ma-
teriału. Następnie za pomocą głowic ultradźwięko-
wych dokonuje się pomiaru prędkości fal płytowych 
w danym punkcie materiału badanego. Z wykresu 
zależności pomiędzy wytrzymałością na ściskanie 
a prędkością fal płytowych wykonanego dla materiału 
próbek odczytuje się wartość wytrzymałości na ścis-
kanie materiału badanego w określonym punkcie. 

(1 zastrzeżenie) 

G01N P.248454 T 1985-06-27 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Eu-
geniusz Bąk). 

Urządzenie do pomiaru lepkości mieszanin cieczy 
i ciał stałych 

Celem wynalazku jest zapewnienie jednolitej struk-
tury mieszaniny w czasie pomiaru, a tym samym 
umożliwienie wykonania właściwego i dokładnego po-
miaru parametrów reologicznych badanego medium. 

Urządzenie działa na zasadzie pomiaru oporów ru-
chu wirującego tłoczka w cylindrze wypełnionym 
badanym medium. Urządzenie ma perforowany cy-
linder (2) z wirującym tłoczkiem (1), umieszczony 
w mieszalniku (5) do przygotowania jednorodnej mie-
szaniny badanego medium. Mieszalnik (5) jest zaopa-
trzony w przyścienne mieszadło grabkowe (8) i cen-
tralne mieszadło śmigłowe (10). (4 zastrzeżenia) 
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G01P P.244324 1983-10-27 

Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fizycznej, 
Warszawa, Polska (Józef Koszewski, Andrzej Minol). 

Sposób i układ do pomiaru szybkości przepływu cieczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu i układu, pozwalających zwiększyć dokładność 
pomiaru szybkości przepływu cieczy. 

Sposób polega na pomiarze unoszenia frontu fali 
cieplnej w badanej cieszy, w którym dokonuje się 
pomiaru różnicy częstotliwości proporcjonalnej do 
szybkości przepływu cieczy, pomiędzy wzorcową czę-
stotliwością fali cieplnej wymuszanej przez generator 
impulsów cieplnych (GIC), a częstotliwością fali ciepl-
nej odbieranej przez czujnik temperatury (C) znaj-
dujący się w stałym położeniu względem generatora 
impulsów cieplnych (GIC). 

Układ zawiera generator sygnału cieplnego (GIC) 
z grzejnikiem (G) umieszczonym w przepływającej 
cieczy oraz czujnik temperatury (C) umieszczony 
w tej cieczy w stałej odległości od źródła sygnału 
cieplnego, dołączony do wejścia układu pomiarowego, 
który tworzy układ pętli fazowej (PLL) zamkniętego 
obwodu automatycznej regulacji fazy czoła fali ciepl-
nej. Rozwiązanie według wynalazku znajduje zasto-
sowanie zwłaszcza w chromatografii cieczowej. 

(2 zastrzeżenia) 

G01P 
G01R 

P. 244369 1983-10-28 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Jan 
Powrosławski, Stanisław Kawulok, Lesław Bura). 

Układ elektryczny do sprawdzania czułości 
przetwornika mechaniczno-elektrycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu przeznaczonego do sprawdzania czułości prze-
tworników mechaniczno-elektrycznych wytwarzają-
cych napięcie, zwłaszcza piezoelektrycznych lub elek-
trokinetycznych czujników przyspieszeń, w warunkach 
przemysłowych. 

Układ składa się z wejściowego wzmacniacza (1), 
liniowego prostownika (2), szczytowego detektora (3), 
okienkowego dyskryminatora (4) i elektrycznego wska-
źnika (5), połączonych w tej kolejności ze sobą sze-
regowo. (1 zastrzeżenie) 

G01P P. 244438 1983-11-03 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 234438 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Jan 
Powrosławski, Stanisław Kawulok, Lesław Bura, To-
masz Kotlarski, Wojciech Żelechowski). 

Urządzenie do ciągłego pomiaru i rejestracji 
przekroczeń pszyspieszeń poziomych 

naczynia wyciągowego w szybie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji urządzenia, która pozwoliłaby na za-
stosowanie w urządzeniu oprócz czujników przyspie-
szeń granicznych, czujników przebiegów ciągłych 
przyspieszeń. 

Urządzenie ma czujniki (1, 2) przebiegów ciągłych 
przyspieszeń naczynia wyciągowego w szybie, połą-
czone poprzez progowe przetworniki (PX, PY) napię-
cia ciągłego na skokowe impulsy elektryczne ze ste-
rującym układem (3) dziurkarki (5). Do dziurkarki (5) 
są dołączone poprzez odpowiednie rejestry znacznika 
ręcznego dziurki (RR) i początku postoju (RP) układy 
generatorów ręcznego znacznika dziurki (GR) i znacz-
nika początku postoju (GP) naczynia wyciągowego, 
które wraz z generatorem podstawy czasu (GC) oraz 
czujnikiem (4) obecności dźwigarów szybowych połą-
czone są z wejściem selektora impulsów (8) poprzez 
układ wybierania sygnału startu (WS). (5 zastrzeżeń) 

G01R P. 244115 1983-10-11 

Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników 
„CEMI" - Zakład Doświadczalny Urządzeń Techno-
logicznych, Warszawa, Polska (Eugeniusz Stefaniuk). 

Układ do pomiaru napięcia wstecznego 
gałęzi układu prostowniczego 

przy zadanym prądzie wstecznym tej gałęzi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu pozwalającego na pomiar napięcia wstecznego 
dowolnej gałęzi układu prostowniczego przy zadanym 
prądzie wstecznym tej gałęzi. 
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Układ wykorzystujący zasadę wytwarzania zerowe-
go spadku napięcia na gałęzi boczkującej gałąź po-
miarową odznacza się tym, że jeden koniec gałęzi 
pomiarowej (Gl) jest dołączony do wyjścia źródła 
prądu (ZP) polaryzującego tę gałąź w kierunku zapo-
rowym, a drugi koniec gałęzi pomiarowej (Gl) jest 
połączony poprzez przełącznik (P3) z węzłem suma-
cyjnym (1), a do którego dołączone jest poprzez prze-
łącznik (Pl) źródło prądu programującego (ID) oraz 
wejście źródła prądu (ZP). (1 zastrzeżenie) 

G01R 
H03F 

P.244346 1983-10-28 

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska (Wojciech 
Leśniewski, Paweł Gajkowski). 

Wzmacniacz pomiarowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
wzmacniacza pomiarowego mostka tensometrycznego 
stosowanego w elektronice, zapewniającego dużą do-
kładność pomiarów. 

Wzmacniacz pomiarowy według wynalazku wypo-
sażony jest w zasilacz (1) napięcia prostokątnego po-
łączony z jednym lub więcej czujnikami tensome-
trycznymi (2), z których każdy połączony jest ze 
wzmacniaczem sumującym (4). Ze wzmacniaczem su-
mującym (4) połączony jest prostownik liniowy (6), 
a z nim wzmacniacz wyjściowy (8). (2 zastrzeżenia) 

G01R P. 244357 1983-10-27 

Główne Biuro Studiów i Projektów Energetycznych 
„Energoprojekt", Zakład Doświadczalny, Poznań, Pol-
ska (Jerzy Kosmowski, Irena Nawrocka, Hanna Cy-
raniak, Michał Cyraniak). 

Sposób pomiaru rezystancji, zwłaszcza uziemień 
i urządzenie do pomiaru rezystancji, 

zwłaszcza uziemień 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu i urządzenia pozwalających na bezpośredni od-
czyt cyfrowy wartości rezystancji w czasie trwania 
pomiaru. 

Sposób polega na zmianie liniowej, w obwodzie 
pomiarowym wartości prądu poprzez jego płynną re-
gulację za pomocą autotransformatora i pomiarze 
poprzez dyskryminator poziomu przy żądanej wartości 
prądu w układzie dyskryminatora, a następnie odczy-
cie wartości napięcia, które równe jest liczbowo war-

tości rezystancji uziomu. Urządzenie składa się z au-
totransformatora (1) i transformatora prądowego (2), 
do których podłączony jest przekładnik pomiarowy 
(3), układ dyskryminatora napięcia (4), układ pomia-
rowo-sygnalizacyjny (5) oraz lampki sygnalizacyj-
ne (6). (2 zastrzeżenia) 

G01R P.244366 1983-10-28 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Zygmunt 
Nagiełło, Wincenty Kościelecki, Stefan Kamiński, Bo-
lesław Wybraniak, Romuald Plewa). 

Przetwornik transduktorowy sondy pomiarowej 
dla magnetometru do pomiaru indukcji składowej 

pionowej słabych pól magnetycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zaprojektowania 
prostego przetwornika transduktorowego sondy po-
miarowej dla magnetometrów do pomiaru indukcji 
składowej pionowej słabych pól magnetycznych, o du-
żej dokładności ustawienia jego osi pomiarowej w kie-
runku pionowym. 

Przetwornik charakteryzuje się tym, że jego poje-
dyncza cewka (2) ma na korpusie cewki (1) uzwoje-
nie magnesujące (M) nawinięte w połowie w odwrot-
nym kierunku, oraz uzwojenie pomiarowe (P) nawi-
nięte współosiowo w jednym dowolnym kierunku. 
Wewnątrz korpusu (1) jest umieszczony przesuwnie 
w jej osi rdzeń ferromagnetyczny (3), mający obudo-
wę ochronną (4). Cewka (2) ma osadzony na niej 
pierścieniowy ochraniacz (11), na którym wsparte 
są trzy rozstawione poziomo w odległościach co 120° 
śruby (12), wkręcone w pierścień (10), którego średni-
ca jest znacznie większa od średnicy zewnętrznej 
cewki (2). (1 zastrzeżenie) 

G01R P. 244367 1983-10-28 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Zygmunt 
Nagiełło, Jan Figwer, Witold Leonowicz). 

Układ do regulacji i kontroli kierunku osi pomiarowej 
przetworników transduktorowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania no-
wego układu regulacji i kontroli kierunku osi pomia-
rowej przetworników transduktorowych wykazującego 
cechę zwiększonej dokładności i łatwości regulacji 
w kącie przestrzennym obejmującym kierunek pio-
nowy. 

Układ charakteryzuje się tym, że jego część regu-
lacyjną stanowią dwa wkręty (4) sporządzone z ma-
teriału metalowego o znacznym ciężarze właściwym, 
zwłaszcza z mosiądzu, osadzone w poziomoosiowych 
gwintowanych wzajemnie prostopadłych otworach 
w pasowaniu obrotowym ciasnym. Otwory te są wy-
konane w wałku (3) sporządzonym z materiału amag-
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netycznego zwłaszcza z tworzywa sztucznego termo-
plastycznego, przyłączonym do dolnej części przetwor-
nika transduktorowego (1) w taki sposób, że stanowi 
on przedłużenie korpusu tego przetwornika. 

Część kontrolna układu składa się ze źródła po-
przecznego pola magnetycznego przemiennego w po-
staci płaskiej cewki o kształcie prostokątnym (5) 
i generatora prądu przemiennego (6) oraz selektyw-
nego mikrowoltomierza (7), przyłączonego do uzwo-
jenia pomiarowego w przetworniku transduktorowyrn 
(1). Osie wkrętów przecinają oś symetrii wzdłużnej 
przetwornika transduktorowego (1), a ich długość jest 
nie większa jak 60% średnicy wałka (3). 

(1 zastrzeżenie) 

G01R P.244385 1983-10-31 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Piotr Gał-
kowski, Andrzej Dziedzic, Jan Lewandowski). 

Układ zdalnego sterowania 
przełącznikiem wieloobwodowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
uproszczonego układu zdalnego sterowania przełącz-
nikiem, mającego zwiększoną odporność na zakłócenia 
powstające w układzie zasilania układów oddalonych 
od siebie. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że masa (8) dekodera (D) w części odbiorczej jest 
połączona poprzez diody (Dl, D2 i D3) z wejściami 
(10, 11 i 12) dekodera (D) oraz poprzez odrębne rezy-
stancje (R2) i wspólną dla nich rezystancję (Rl) 
z biegunem „+" źródła prądu (A) w części nadawczej, 
które w części odbiorczej jest równolegle przyłączone 
do przełącznika wieloobwodowego (E). (1 zastrzeżenie) 

G01R P. 244422 1983-11-04 

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Stefan 
Wójtowicz, Piotr Rzemieniewski). 

Układ sygnalizacji przekroczeń 
i pomiaru rezystancji izolacji 
pod napięciem przemiennym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu o dużej rezystancji wejściowej oraz większej 
szybkości zadziałania sygnalizacji w porównaniu 
z układami zawierającymi filtry bierne. 

Układ charakteryzuje się tym, że pomiędzy badaną 
rezystancję (Ri) a ziemię włączony jest układ rezy-
stancyjno-pojemnościowy (RC), a do środka tego 
układu (RC) za pośrednictwem indukcyjności (L) przy-
łączone jest źródło napięcia pomiarowego (Up) po-
łączone szeregowo z wejściem konwertera (KN). Wyj-
ście konwertera (KN) połączone jest z miernikiem, 
napięcia (V) oraz z jednym wejściem komparatora 
(K), którego drugie wejście dołączone jest do napięcia 
odniesienia, a wyjście do elementu przekaźnikowe-
go (P). 

Układ znajduje zastosowanie przy ciągłej kontroli 
rezystancji izolacji sieci prądu przemiennego oraz 
urządzeń zasilanych przemiennym napięciem robo-
czym. (3 zastrzeżenia) 

G02B 
A61B 

P.247049 T 1984-04-04 

Andrzej Kowalski, Dariusz Kowalski, Warszawa, 
Polska (Andrzej Kowalski, Dariusz Kowalski). 

Amniokolposkop 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji urzą-
dzenia łączącej w sobie funkcje amnioskopu i kolpo-
skopu, a tym samym umożliwiającej manipulacje świa-
tłem z żarówki i posyłanym światłowodowo oraz sto-
sowanie obu źródeł światła równocześnie ze zmiana-
mi barwnego filtrowania, przy prowadzeniu obserwa-
cji pod małym i znacznym powiększeniem. 

Amniokolposkop, mający wydłużony tubus z pod-
wojonymi ściankami, pomiędzy którymi umieszczone 
są włókna światłowodowe oraz na wsporniku soczew-
ka lupy, pryzmatyczny układ optyczny, okular i dwa 
obiektywy, według wynalazku charakteryzuje się tym. 
że w części rączki (1) umieszczone jest złącze (2) po-
łączone włącznikiem (3) osadzonym w kształtowym 
elemencie (4). Element (4) osadzony jest na osi (5) 
i unieruchamiany pokrętką (6). Włącznik (3) połączony 
jest z oprawą (7) mocującą żarówkę (8). W rączce (1) 
umieszczony jest ponadto układ optyczny wrraz z opra-
wą (9) oraz lustro (10) pod oprawą (11) z pryzmatem 
(12) zamocowanym na łączniku (13). Światłowód (17) 
wyprowadzony jest w profilowanej rurce (16) przy-
mocowanej do płytki (18) za pomocą zaciskowego-me-
chanizmu (19). Płytka (18) przymocowana jest do ele-
mentu (4) rączki za pomocą śruby (22) i nakrętki (21). 

(1 zastrzeżenie) 
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G05D P. 244348 1983-10-28 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy 
Rossian, Jan Kowalewski). 

Urządzenie do regulacji położenia 
współpracujących systemów, 

zwłaszcza optycznego i elektronicznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia umożliwiającego płynną i dokładną zmia-
nę położenia systemów oraz pewne i jednoznaczne 
ustalenie ich położenia względem siebie przy znacz-
nej odporności na przeciążenia. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że systemy 
umieszczone są wewnątrz obrotowych bloków (2, 3) 
wyposażonych w kołnierze (4) o jednakowych śred-
nicach zewnętrznych przytwierdzone do pryzmy (1) 
z centralnie usytuowanym kanałem (H) za pomocą 
uchwytów (5) i zabezpieczone na pozycjach robo-
czych rozporowymi elementami ustawczymi (6) zazę-
bionymi z kołnierzami (4) współdziałającymi z za-
stawkami (7) oraz klinami (9) przy realizacji zmiany 
położenia systemu, a usytuowane suwliwie w kanale 
(H) i pociągane elementem śrubowym (8) opartym 
o nieruchomą zastawkę (7). 

Jeden z systemów jest z jednej strony ułożyskowa-
ny wahliwie w swoim bloku (2), a z drugiej strony 
podparty elementami regulacyjnymi (12), korzystnie 
rozmieszczonymi co 120° w tym bloku (2) dla zmiany 
osi kierunkowej systemu w zakresie kąta bryłowego 
(a), którego wierzchołek umiejscowiony jest w płasz-
czyźnie obrotu łożyska wahliwego. (2 zastrzeżenia) 

G05D 
E03B 

P. 248652 1984-07-09 

Akademia Rolnicza, Wrocław, Polska (Donat Dejas, 
Andrzej Reinhard, Jan Medyk, Elżbieta Bondar-No-
wakowska). 

Układ sterujący urządzeniami do regulacji 
poziomu cieczy, 

zwłaszcza w przepompowniach melioracyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu do regulacji poziomu cieczy, który charakte-
ryzuje się wysoką czułością, co pozwala na usytuo-
wanie całego urządzenia sterującego w dużej odleg-
łości od elektrod mierzących poziom cieczy. 

Układ składa się z bramki (2), do której obu wejść 
podłączono elektrodę przygotowującą (1) i rezystor 
(Ro), poprzez który podawane jest napięcie dodatnie 
z bieguna (8). Wyjście bramki (2) podłączone jest do 
wejścia (S) przerzutnika (RS) zbudowanego z bramek 
(4 i 5). Do wejścia (R) przerzutnika (RS) podłączona 
jest elektroda załączająca (3) i rezystor (Ro), poprzez 
który podawane jest napięcie dodatnie z bieguna (8). 
Oba wyjścia przerzutnika (RS) podłączone są do blo-
ku opóźniającego (17), który pobudza blok załączający 
(18) urządzenia elektroenergetycznego (12). Urządzenie 
(12) włącza z kolei agregat pompowy (13). Masę ca-" 
łego urządzenia i ujemny biegun (7) połączono z elek-
trodą (6). (1 zastrzeżenie) 

G05D P.250041 1984-10-16 

Insytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Władysław Kącki, Jerzy Giziński, Kazimierz Derla-
cki, Andrzej Brzozowski). 

Zerostat 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia do wzorcowania termoelementów, które 
ma układ zabezpieczający przed zamarzaniem miesza-
niny termostalowej. 

Istota zerostatu polega na tym, że komora robocza 
(1) zerostatu jest połączona z górną powierzchnią ko-
mory termostatycznej (2) sztywno albo za pomocą 
mieszka sprężystego (4), nad którego górną powierzch-
nią jest wyłącznik (5) włączony w pierwszy obwód 
zasilania elementów Peltiera (8). Dolny koniec komo-
ry roboczej (1) znajduje ^ i ę nad drugim mieszkiem 
(7) albo wewnątrz tego mieszka (7) przymocowanego 
do dolnej powierzchni komory termostatycznej (2). 
Pod dolną powierzchnię drugiego mieszka (7) znaj-
duje się wyłącznik (3) drugiego obwodu zasilania ele-
mentów Peltiera (8). Pofalowane powierzchnie obu 
mieszków (4) i (7) znajdują się na zewnątrz komory 
termostatycznej (2). (8 zastrzeżeń) 

G11B P.244300 1983-10-25 

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Bogdan Wie-
czorkowski, Krzysztof Floryan). 

Uchwyt głowicy magnetofonowej w urządzeniach 
do bezstykowego odczytu informacji 

zapisanych na ścieżkach magnetycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
uchwytu umożliwiającego precyzyjne ustawienie czoła 
głowicy magnetofonowej, z zachowaniem optymalnego 
kształtu i wymiaru szczeliny pomiędzy głowicą, a noś-
nikiem informacji. 

Uchwyt składający się z korpusu nośnego mocowa-
nego obrotowo na wsporniku, głowicy magnetofono-
wej zamocowanej pośrednio do korpusu nośnego, oraz 
elementów regulacyjnych mających postać mechaniz-
mów śrubowych, według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że korpus nośny (1) składa się z dwóch czę-
ści stałej i ruchomej, przy czym do części ruchomej 
korpusu (1) jest zamocowana głowica magnetofonowa 
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(2), a do części stałej jest zamocowana za pomocą 
przegubu, równolegle do czoła głowicy (2) dźwignia 
(10) z elementem regulacyjnym (11). Głowica (2) jest 
zamocowana za pośrednictwem dwóch płytek (3, 4) 
o różnych wymiarach zewnętrznych, które osadzone 
są jedna na drugiej i obrotowo względem siebie, na 
przegubie (5) oraz elementach regulacyjnych (6) wy-
posażonych w sprężyny (7) kasujące luzy, z tym że 
przegub (5) jest zamocowany w odległości najbliższej 
od czoła głowicy (2), a płytka (4) na której jest osa-
dzona płytka (3) wraz z głowicą (2) ma dwa otwory 
(8) usytuowane równolegle, po przeciwległej stronie 
od czoła głowicy (2) i rozstawione w odległości nieco 
mniejszej od szerokości płytki (3), służące do regu-
lacji przesuwu w płaszczyźnie poziomej płytki (2) 
wraz z głowicą (2) względem korpusu (1). 

W innym wykonaniu wynalazku korpus nośny (1) 
stanowiący pod względem struktury metalu jednolitą 
całość, ma budowę ażurową. Ażur ten tworzą wycię-
cie w kształcie litery „Z" w części środkowej oraz 
wycięcie w kształcie litery „U" w części bocznej kor-
pusu (1) przy czym pionowy wymiar gabarytowy czę-
ści korpusu (1) w której znajduje się przelotowe gnia-
zdo (13) do jego mocowania na wsporniku, jest więk-
szy od pionowego wymiaru gabarytowego pozostałej 

ażurowej części korpusu (1). Pozostałe środki tech-
niczne są analogiczne jak w pierwszej wersji wyna-
lazku. (7 zastrzeżeń) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01C P. 244362 1983-10-27 

Zakłady Podzespołów Radiowych „Unitra-Miflex", 
Kutno, Polska (Eugeniusz Przybył, Stefan Krajniak, 
Jan Majchrzak). 

Kondensator elektryczny 
o małej indukcyjności własnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
kondensatora o małej indukcyjności własnej i o pro-
stej technologii wytwarzania. 

Kondensator składający się z kilku lub kilkunastu 
odizolowanych od siebie i połączonych szeregowo bądź 
szeregowo-równolegle zwijek, i umieszczonych w obu-
dowie, charakteryzuje się tym, że połączenia zwijek 
(1) oraz doprowadzenia do zacisków (3) wykonane są 
wielotorową łączówką (2), która ma tory robocze po-
łączone przynajmniej jednym mostkiem. 

(2 zastrzeżenia) 

H01F 
B65H 

P.244436 1983-11-03 

Zakłady Budowy Urządzeń Technologicznych „Uni-
tra-Elmasz", Zakład Budowy Urządzeń Technologicz-
nych, Białystok, Polska (Józef Leończak). 

Urządzenie do nawijania krzyżowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia do nawijania krzyżowego cewek na nie-
ruchome karkasy, które przy prostej budowie i nie-
dużych wymiarach, pozwoliłoby uzyskać znaczną pręd-
kość obrotową nawijania. 

Urządzenie według wynalazku składa się z korpu-
su (1), wałka krzywki (2) z przelotowym otworem, w 
którym obrotowo zamocowany jest wałek wrzeciona 
(5) z osadzonym na nim sztywno wrzecionem (6). Na 
tarczy wrzeciona (6) umieszczona jest przegubowo 
dwuramienna dźwignia (11) z wałkiem (12), która 
przekazuje ruch wahadłowo-zwrotny od krzywki (3) 
do prowadnika (14) poprzez cięgno (16). Ruch wahad-
łowo-zwrotny prowadnika (14) zamocowanego prze-
gubowo i obracającego się razem z wrzecionem (6) 
uzyskiwany jest w wyniku różnicy prędkości obroto-
wej wrzeciona (6) i krzywki (3) umieszczonych w jed-
nej osi i obracających się w jednym kierunku. 

(2 zastrzeżenia) 

H01F P.248440 T 1984-06-28 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Stefan 
Kubisa). 

Cewka uzwojenia sinusoidalnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie techniczne opra-
cowania kształtu cewki uzwojenia sinusoidalnego, wy-
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konanej techniką druku, mającej zastosowanie w mi-
kromaszynach elektrycznych. 

Cewka charakteryzuje się tym, że boki czynne (a, 
b, ... n) leżące po pierwszej stronie prostej wyzna-
czającej środek (Y-Y) rozpiętości cewki (r) brane 
kolejno od tej prostej (Y-Y) w kierunku na zewnątrz 
cewki (8) mają długość rzutów na tę prostą (Y-Y) 
tworzące rosnący postęp, najkorzystniej arytmetyczny 
i rozmieszczone są tak, że końce ich rzutów na tę 
prostą (Y-Y) leżą symetrycznie względem prostej 
wyznaczającej środek (A-A) szerokości cewki (c), na-
tomiast po drugiej stronie prostej wyznaczającej śro-
dek (Y-Y) rozpiętości cewki (r) pierwszy biorąc od 
tej prostej (Y-Y), czyli wewnętrzny bok czynny (a) 
ma długość rzutu na tę prostą (Y-Y) równą połowie 
długości rzutu na tę prostą (Y-Y) pierwszego boku 
czynnego (a) po pierwszej stronie tej prostej (Y-Y), 
przy czym jeden koniec tego pierwszego czyli we-
wnętrznego boku czynnego (a) po drugiej stronie tej 
prostej (Y-Y) stanowiący jednocześnie jedną z koń-
cówek cewki (8) leży w punkcie centralnym (O) cewki 
(8), to jest w punkcie przecięcia tej prostej (Y-Y) 
z prostą wyznaczającą środek (A-A) szerokości cewki 
(c), zaś rzuty końców kolejnych boków czynnych (ß, 
..., [i) po drugiej stronie prostej wyznaczającej środek 
(Y-Y) rozpiętości cewki (r) na tę prostą (Y-Y) po-
krywają się z rzutami na tę prostą (Y-Y) odpowied-
nich boków czynnych (a, b, ..., n) po pierwszej stronie 
tej prostej (Y-Y) dzięki czemu połączenia czołowe 
(1, 2, ..., N i 1', 2', ..., N') przebiegają równolegle do 
prostej wyznaczającej środek (A-A) szerokości cewki 
(c), a ostatni czyli zewnętrzny bok czynny (v) po dru-
giej stronie prostej wyznaczającej środek (Y-Y roz-
piętości cewki (r) ma długość rzutu na tę prostą ( Y -
Y) równą połowie długości rzutu na tę prostą (Y-Y) 
ostatniego czyli zewnętrznego boku czynnego (n) po 
pierwszej stronie tej prostej (Y-Y), dzięki czemu je-
den z końców (k) tego ostatniego czyli zewnętrznego 
boku czynnego (v) po drugiej stronie prostej (Y-Y) 
stanowiący jednocześnie drugą z końcówek cewki (8) 
leży na prostej wyznaczającej środek (A-A) cewki (c). 

(1 zastrzeżenie) 

H01L P. 244406 1983-11-03 
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, 

Warszawa, Polska (Jacek Tomaszewski, Elżbieta Nos-
sarzewska-Orłowska, Andrzej Brzozowski, Halina Wo-
dzińska). 

Sposób wytwarzania krzemowych warstw 
epitaksjalnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania 
krzemowych warstw epitaksjalnych o grubości poni-
żej 1 [im o dobrej skokowości złącza stosowanych do 
wytwarzania struktury złączowej przyrządów półprze-
wodnikowych o małym oporze szeregowym. 

Sposób wytwarzania krzemowych warstw epitaksjal-
nych na płytkach podłożowych domieszkowanych ar-
senem poddanych uprzednio odpowiedniemu trawie-
niu polega na wieloetapowym procesie nanoszenia dwu 
kolejnych warstw. Jako pierwszą osadza się warstwę 
epitaksjalną domieszkowaną fosforem do poziomu kon-
centracji fosforu w warstwie dobranej tak, aby była 
równa poziomowi koncentracji arsenu w płytce pod-
łożowej. Następnie osadza się drugą warstwę epitak-

sjalną krzemu domieszkowaną również fosforem do 
poziomu koncentracji dobranej tak, aby była równa 
żądanemu poziomowi koncentracji wytwarzanej war-
stwy zasadniczej. (1 zastrzeżenie) 

H01R P.242244 1983-05-25 
Dolnośląskie Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej 

„POLAM-MYSŁAKOWICE", Mysłakowice k/Jeleniej 
Góry, Polska (Zygmunt Ulikowski, Mieczysław Czają, 
Alfred Dedo). 

Styk boczny skrętowy-ślizgowy 
do oprawek do lamp gwintowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eliminacji kale-
czenia trzonka żarówki, zwłaszcza wykonanego z alu-
minium, oraz zakleszczania podczas wkręcania żarów-
ki do oprawki. Styk boczny skrętowy-ślizgowy do 
oprawek z trzonkiem gwintowym E składający się 
z łapki, wspornika i części stykowej jest wykonany 
z jednego kawałka taśmy. Część stykowa (3) ma w 
górnej części nagięte obrzeże po promieniu R pod 
kątem a, które ułatwia ześlizgiwanie się styku po 
trzonku żarówki podczas jej wkręcania w oprawkę. 

(1 zastrzeżenie) 

H01R P. 244298 1983-10-24 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„BIPROMET", Katowice, Polska (Henryk Ożdżyński, 
Edward Maniszowski). 

Sposób wykonywania uziomów w gruncie2 

oraz uziom wykonany tym sposobem 

Sposób wiedług wynalazku polega na tym, że příed 
przystąpieniem do wykonania zaizolowanego elementu 
(1) zagłębionego w gruncie (2), wykonuje się warstwę 
ochronną (3) z materiału budowlanego, w której osa-
dza się element lub elementy metalowe (4) odpro-
wadzającej ładunki elektryczne, połączony lub połą-
czone z przewodem uziemiającym (5). 

Uziom według wynalazku stanowi zaizolowany ele-
ment (1), zagłębiony w gruncie i ustawiony przy 
ochronnej warstwie (3). (2 zastrzeżenia) 
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H02B 
H01R 

P. 244448 1983-11-05 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycz-
nej, Zielona Góra, Polska (Norbert Jągowski, Czesław 
Kondratowicz, Henryk Ośko, Zdzisław Tarnowski). 

Zacisk przyrządu elektrycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania za-
cisku, którego konstrukcja zapewniałaby szczelność 
połączenia zacisku z obudową. 

Zacisk przyrządu elektrycznego złożony jest z kor-
pusu (1) wykonanego z blachy, mającego w części tyl-
nej wycięcie (7) oraz z wkręta (10), podkładki sprę-
żystej (11) i nakładki zaciskowej (9). Korpus (1) za-
cisku w części środkowej na obu bocznych krawę-
dziach ma uskoki tworzące trójkątne ząbki, a w tyl-
nej części na jego obu bocznych krawędziach ma wy-
cięcia zmniejszające pojemność cieplną tej części za-
cisku. (1 zastrzeżenie) 

H02K P. 244361 1983-10-27 

Zakład Doskonalenia Zawodowego, Katowice, Pol-
ska (Zygmunt Lach). 

Urządzenie do usuwania uzwojeń 
z silników elektrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia do usuwania uzwojeń z silników elektrycz-
nych, poddawanych procesowi regeneracji, pozwala-
jącego na bezpieczną, dokładną i wydajną pracę. 

Urządzenie wyposażone jest w siłownik hydraulicz-
ny (11) zamocowany do podstawy (1) na przegubie 
kulowym (2). Tłoczysko (10) siłownika (11) zakończone 
jest uchwytem narzędziowym (6) z hakiem narzędzio-
wym (8), służącym do usuwania uzwojeń z silnika (12). 
Silnik (12) mocowany jest do stołu (3) regulowanymi 
zaczepami (5). Stół (3), na którym jest zamocowany 
silnik (12) może być podnoszony i opuszczany bez-
stoDniowo. (3 zastrzeżenia) 

H03B 
H03J 

P.248505 T 1984-06-29 

Zakłady Radiowe „Unitra-Rzeszów", Rzeszów, Pol-
ska (Adam Janik, Jan Foltman, Józef Mikuła). 

Sposób wytwarzania znacznika częstotliwości 
w generatorze wobulowanym i układ generatjra 

wobulowanego z cyfrowym znacznikiem częstotliwości 

Wynalazek rozwiązuje problem podawania znacz-
nika dla dowolnej częstotliwości w zakresie wobula-
cji bez konieczności stosowania precyzyjnie skalowa-
nego częstotliwościowo generatora wysokiej częstotli-
wości. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że od 
momentu „tp" rozpoczęcia cyklu przemiatania często-
tliwości generatora wobulowanego po czasie „t", r e -
gulowanym w zakresie O - T , wyzwala się impuls 
znacznika, w czasie trwania którego zlicza się na licz-
niku cyfrowym impulsy generatora wobulowanego. 

Układ według wynalazku ma generator napięcia 
przestrajającego (1), którego jedno wyjście połączone 
jest z wejściem generatora wobulowanego (2), a dru-
gie jego wyjście połączone jest z wejściem (Wl) kom-
paratora (4), natomiast do drugiego jego wejścia (W2) 
dołączone jest regulowane źródło napięcia odniesienia 
(9). Wyjście generatora wobulowanego (2) poprzez 
układ formujący (3) połączone jest z bramką logiczną, 
której wyjście połączone jest z wejściem zliczającym 
(VV3) licznika sprzężonego z wyświetlaczem (8). Z ko-
lei wyjście komparatora (4) połączone jest z wejściem 
zerującym (W4) licznika (7) oraz z wejściem uniwi-
bratora (5), którego wyjście sprzęgnięte jest z bramką 
logiczną (6) oraz wyjściem znaczników (WYZN). 

(2 zastrzeżenia), 

H03B 
H03J 

P. 248506 T 1984-06-29 

Zakłady Radiowe „Unitra-Rzeszów", Rzeszów, Pol-
ska (Jan Foltman, Kazimierz Szteliga). 

Generator wobulowany 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ge-
neratora do strojenia obwodów pośredniej częstotli-
wości AN i FM odbiorników radiofonicznych. 
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Generator charakteryzuje się tym, że do jednego 
z wyjść generatora przestrajanego (GS) przyłączony 
jest cyfrowy dzielnik częstotliwości (CD), którego wyj-
ście połączone jest poprzez filtr pasmowy (Fl) z wyj-
ściem (WY2) częstotliwości niższej, a drugie wyjście 
generatora przestrajanego połączone jest z blokiem 
znaczników (BZ) oraz poprzez filtr pasmowy (F2) 
z wyjściem (WY3) częstotliwości wyższej. 

(2 zastrzeżenia) 

H03F 
H04N 

P.244285 1983-10-25 

Warszawskie Zakłady Telewizyjne, Warszawa, Pol-
ska (Wojciech Wisialski). 

Przestrajany wzmacniacz na fale decymetrowe, 
zwłaszcza do głowic odbiorników telewizyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zachowania dużej 
stałości szerokości przenoszonego pasma częstotliwo-
ści i dużego tłumienia częstotliwości z poza pasma, 
wzmacniacza na fale decymetrowe, zwłaszcza do gło-
wic telewizyjnych. 

Wzmacniacz według wynalazku zawiera przestraja-
ny filtr pasmowy z dwoma obwodami rezonansowy-
mi, z których każdy zawiera linię długą (Lnl, Ln2) 
w postaci odcinka przewodu nad płaszczyzną prze-
wodzącą na potencjale masy. Filtr ten obciąża tran-
zystor wzmacniający (T), którego elektroda wyjściowa 
sprzężona jest z pierwszym obwodem rezonansowym 
filtru. Dławik (LI) zamykający obwód zasilania tran-
zystora (T) i kondensator równoważący (C6) drugiego 
obwodu rezonansowego położone są nad tą płaszczyz-
ną przewodzącą pomiędzy tymi liniami długimi (Lnl, 
Ln2), będąc w polu ich oddziaływania. (4 zastrzeżenia) 

H03F P.244386 1983-10-31 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Stefan Ka-
miński, Bogdan Cherek, Roman Rutkowski). 

Wzmacniacz selektywny napięcia przemiennego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania no-
wego wzmacniacza selektywnego napięcia przemien-
nego nadającego się do bezpośredniej współpracy 
z magnetometrami zawierającymi przetworniki trans-
duktorowe oraz pozbawionego indukcyjności. 

Wzmacniacz selektywny napięcia przemiennego cha-
rakteryzuje się tym, że stanowią go dwa wzmacnia-
cze operacyjne (Wl i W2) połączone między sobą przy 
pomocy rezystancji i pojemności w strukturę filtru 
aktywnego środkowoprzepustowego z wielokrotnym 
sprzężeniem zwrotnym, pomiędzy które włączony jest 
filtr ceramiczny (FC), mający na wejściu i na wyjściu 
dopasowujące go rezystancje (Rl i R2). 

(1 zastrzeżenie) 

H03G P. 244321 1983-10-27 

Zakłady Mechaniki Precyzyjnej „UNITRA-MAG-
MOR", Gdańsk, Polska (Marek Łubiński). 

Układ dwukanałowego wskaźnika poziomu 
na diodach LED lub wskaźniku fluorescencyjnym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu o uproszczonej konstrukcji, stwarzającego moż-
liwość wprowadzenia funkcji PEAK HOLD. 

W układzie według wynalazku klucze (4, 5) kana-
łów (L, R) połączone są z jednym wejściem układu 
sterującego (1), zaś wyjścia tego układu połączone są 
z dwoma równoległymi zespołami wskaźników (6, 7) 
kanałów (L, R). Zespoły te połączone są z kluczami 
zasilającymi (8, 9), przy czym klucze zasilające po-
łączone są bezpośrednio z transformatorem (2). Układ 
przeznaczony jest do stereofonicznego sprzętu po-
wszechnego użytku. (2 zastrzeżenia) 

H03K 
G05F 

P.244358 1983-10-27 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów, Wrocław, Polska (Wojciech Rubrycki, Je -
rzy Kontny). 

Modulator szerokości impulsów, 
zwłaszcza do zasilaczy impulsowych 

Przedmiotem wynalazku jest modulator szerokości 
impulsów, zwłaszcza do zasilaczy impulsowych ma-
jący zastosowanie w automatyce elektronicznej, za-
pewniający dobrą jakość stabilizacji dla wolnozmien-
nych przebiegów. 

W układzie modulatora według wynalazku, do wej-
ścia napięcia stabilizowanego układu scalonego (Us) 
jest dołączone wyjście różnicowego wzmacniacza (W) 
i dalej do jednego z wejść tego wzmacniacza jest do-
łączone napięcie stabilizowane (Us ), zaś do drugiego 
wejścia - poprzez rezy storo wy dzielnik napięcia (R) 
i kondensator (C) - jest dołączone wyjście wspomnia-
nego wzmacniacza (W), natomiast z drugim wejściem 
wzmacniacza (W) poprzez rezystor (Ri) jest połączone 
napięcie odniesienia (Uo). (1 zastrzeżenie) 

H03K P.248512 T 1984-06-29 

Zakłady Radiowe „Diora" Ośrodek Badawczo-Roz-
wojowy Radiofonii Odbiorczej, Dzierżoniów, Polska 
(Jerzy Sadowski, Leszek Szabuńko). 

Translator poziomów sygnałów logicznych układów 
MOS na poziomy sygnałów logicznych układów TTL 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego konstrukcyjnie translatora poziomów sygna-
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łów logicznych układów MOS- na poziomy sygnałów 
logicznych układów TTL. 

Translator według wynalazku ma na wejściu układ 
(1) elektronicznego klucza zbudowany na tranzystorze 
(2) typu pnp, którego emiter poprzez rezystor (4) jest 
połączony ze źródłem (5) napięcia (Ut) progu trans-
lacji. Kolektor omawianego tranzystora (2) jest połą-
czony z bazą drugiego tranzystora (6) typu npn, któ-
rego kolektor jest połączony równocześnie poprzez 
rezystor (7) ze źródłem (8) napięć zasilających logicz-
ne układy TTL (Oi-f-On) współpracujące poprzez ten' 
translator z wyjściem układu MOS (3) oraz bezpo-
średnio z zespołem (9) wyjść, który jest połączony 
z wejściami wymienionych układów TTL (OH-On). 

Napięcie progu translacji dobiera się tak, aby wiel-
kość tego napięcia była większa od najwyższego "na-
pięcia odpowiadającego stanowi „O" logicznego na 
wyjściu omawianego układu MOS (3) i aby była 
mniejsza od najmniejszego poziomu napięcia odpowia-
dającego stanowi „1" logicznej na wyjściu danego 
układu MOS (3). (1 zastrzeżenie) 

H04M P. 244299 1983-10-25 

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Marian Lig-
manowski, Marcin Pobudzin). 

Układ do sygnalizacji komputacyjnej w łączu 
telefonicznym, zwłaszcza w łączu reduktorowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu pozwalającego na przystosowanie translacji 
do zestawiania połączeń od i do wytypowanych abo-
nentów w przypadkach braku zasilania w jednej trans-
lacji łącza. 

Pierwsza translacja (trl) układu według wynalazku 
jest wyposażona w nadajnik (NZ) sygnału zajęcia łą-
cza o postaci napięcia przemiennego oraz w przekaź-
nik zasilający (1), do którego uzwojeń są dołączone 
dodatkowe zestyki (e). Druga translacja (tr2) jest wy-
posażona w odbiornik (OZ) wspomnianego sygnału oraz 
jeden mostek zasilający, którego przekaźnik (2) sta-
nowi element odbiorczy. (2 zastrzeżenia) 

H04M P.244388 1983-10-31 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
ca, Kraków, Polska (Tadeusz Płatek, Stanisław Kuta, 
Tadeusz Gryba). 

Elektroniczny abonencki zespół liniowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
elektronicznego abonenckiego zespołu odznaczającego 
się małą tłumiennością sygnału rozmownego przy rów-
noczesnej tłumienności asymetrii. 

Zespół zawiera dwa układy Darlingtona (TXT2, T3T4), 
których bazy są połączone z dzielnikami napięcia 
(RiR2, R6Ry) włączonymi pomiędzy żyły łącza abonen-
ckiego (a i b) i bieguny źródła podstawowego napię-
cia' zasilania (UzJ, zaś do kolektorów są podłączone 
diody separujące (D1} D2). Żyły łącza abonenckiego 
(a i b) są połączone, poprzez diody sprzęgające ( D 3 -
D6) z biegunami podstawowego źródła napięcia zasi-
lania (lizi) i z biegunami (P, Q) układu ograniczają-
cego. (1 zastrzeżenie) 

H04N 
G06K 

P. 244283 1983-10-25 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Andrzej Cichocki). 

Układ synchronizacji linii i kadru zobrazowania 
o zmiennych parametrach rastru 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu, pozwalającego utrzymać synchronizm często-
tliwości linii i kadru dla praktycznie dowolnych war-
tości działających jeszcze na układy odchylania. 

W układzie według wynalazku wyjścia układów 
odbioru lub układów separacji impulsów linii (9) i ka-
dru (12) dołączone są jednocześnie do pierwszych 
wejść przełącznic elektronicznych dwuargumento-
wych (2) i (4) i do wejść wyzwalających monoflopów 
(5) i (6). Monoflopy (5, 6) mają tę właściwość, że im-
pulsy wyzwalające podawane w odstępach mniejszych 
niż założone stałymi czasowymi (RiCi) i (R2C2) dłu-
gości impulsów generowanych przez monoflopy powo-
dują powstawanie na ich wyjściach stanu ustalonego 
w postaci napięcia stałego. Napięcie to przekazywane 
jest na wejścia sterujące przełącznicami (2) i (4) w 
taki sposób, że odcina impulsy generatorów impul-
sowych wolnobieżnych linii (1) i kadru (3) połączonych 
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z drugimi wejściami przełącznic (2) i (4). Wyjścia 
przełącznic dołączone są do znanych układów odchy-
lania. 

Układ znajduje zastosowanie szczególnie w moni-
torach cyfrowego przetwarzania danych. 

(1 zastrzeżenie) 

H04N P. 244284 1983-10-25 

Warszawskie Zakłady Telewizyjne, Warszawa, Pol-
ska (Lech Kwiatuszyński, Michał Kowalczyk, Jerzy 
Rutkowski, Czesław Zabłocki). 

Sposób i układ do wytwarzania sygnału 
telewizyjnego do pomiarów i kontroli 

odbiorników telewizyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i układu pozwalających na ułatwienie i upro-
szczenie wytwarzania sygnału telewizyjnego do po-
miarów i kontroli odbiorników telewizyjnych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że naj-
pierw wytwarza się sposobem bezpośrednim pierw-
szy sygnał telewizyjny na częstotliwościach pośred-
nich, a potem przetwarza się ten sygnał w drugi syg-
nał telewizyjny na częstotliwościach równych odpo-
wiednim częstotliwościom pożądanego kanału telewi-
zyjnego. 

Układ według wynalazku zawiera generator (1) syg-
nału telewizyjnego na częstotliwościach pośrednich, 
heterodyne (11) o regulowanej częstotliwości oraz mie-
szacz podwójnie zrównoważony (10), którego wejścia 
są sprzężone odpowiednio z wyjściem generatora oraz 
z wyjściem heterodyny. (2 zastrzeżenia) 

H04N P. 244304 1983-10-26 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektro-
nicznego Sprzętu Powszechnego Użytku „Cobrespu", 
Warszawa, Polska (Janusz Czerniewski, Hanna Grun-
wald-Podkowska,. Włodzimierz Chrostowski, Wojciech 
Smogorzewski, Edward Ambroziak, Tadeusz Sztop, 
Wojciech Karasiewicz, Krzysztof Obidziński, Bolesław 
Skórnicki). 

Układ przystosowujący odbiornik telewizyjny 
do odbioru dwóch niezależnych dźwięków 

w systemie transmisji z dwoma nośnikami fonii TV 

Przedmiotem wynalazku jest układ przystosowujący 
odbiornik telewizyjny monofoniczny do odbioru dwóch 
niezależnych dźwięków w systemie transmisji z dwo-
ma nośnymi fonii TV, stanowiący układ wbudowany 

w odbiornik TV lub w postaci przystawki dołączonej 
odpowiednio do układu odbiornika TV wyposażonego 
w jeden tor dźwięku dla odbioru dwóch dźwięków. 

Układ według wynalazku wraz z dodatkowym torem 
fonii złożonym z filtru (14), wzmacniacza częstotliwoś-
ci różnicowej (15) oraz detektora FM (16) ma podwój-
ny przełącznik krzyżowy (17) z dołączonym do jed-
nego z wyjść wzmacniaczem słuchawkowym (18) ze 
słuchawkami (19). Dodatkowy tor fonii wraz z prze-
łącznikiem (17) i wzmacniaczem słuchawkowym (18) 
mogą stanowić układ przystawki (3) dołączonej do 
układu podstawowego toru fonii (2) odbiornika TV. 

Przy pomocy wyboru podwójnym przełącznikiem 
krzyżowym (17), zarówno jeden, jak i drugi sygnał 
foniczny mogą być odtwarzane przy pomocy wybra-
nego przetwornika elektroakustycznego to jest słu-
chawek (19) lub głośnika (13). (2 zastrzeżenia) 

H05F P.248415 T 1984-06-27 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Ludwik 
Badian, Ryszard Kacprzyk, Andrzej Krowiński). 

Neutralizator ładunku elektrycznego 

Przedmiotem wynalazku jest neutralizator ładunku 
elektrycznego, przeznaczony do stosowania w tech-
nologii folii polimerowych i przetwórstwie tworzyw 
sztucznych, a zwłaszcza w technologii kondensatorów 
zwijkowych. 

Neutralizator składa się z zespołu ulotowych elek-
trod (1) i siatkowej elektrody (2), które są umieszczone 
w dielektrycznej obudowie (3). Neutralizator ma zew-
nętrzne źródło (5) zasilania wysokim napięciem prze-
miennym. Siatkowa elektroda (2) jest zasilana ze źró-
dła (6) napięcia stałego. Zespół ulotowych elektrod 
(1) jest usytuowany prostopadle do siatkowej elek-
trody (2). (4 zastrzeżenia) 
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H05H P.244389 1983-10-31 

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

Tuleja chłodząca zespół uchwytu dyszy 
palnika plazmowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania tulei, 
której konstrukcja zapewniałaby dobre chłodzenie zes-
połu uchwytu dyszy wylotowej. 

Tuleja chłodząca zespół uchwytu dyszy palnika plaz-
mowego ma otwór wpływowy i otwór wypływowy, 
przy czym oś otworu wpływowego (2) jest nachylona 
pod kątem a = 20-80° do osi pionowej tulei (1) i pod 
kątem ß = 10-60° do osi poziomej tulei (1), a oś 
otworu wypływowego jest nachylona pod kątem 
Y = 10-60° do osi poziomej tulei (1) i pod kątem 
g = 20-60° do osi pionowej tulei (1). (1 zastrzeżenie) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01B W. 73737 1984-12-07 

Państwowy Ośrodek Maszynowy, Lwówek, Polska 
(Zenon Tomczewski). 

Wał ciągnikowy gładki 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania wału 
ciągnikowego trój członowego służącego do powierzch-
niowego ugniatania roli w celu zwiększenia podsią-
kania wody w górnej warstwie gruntu. 

Urządzenie ma jednolitą prostokątną ramę (1) po-
dzieloną poprzeczkami (2) na pola, w których mieszczą 
się człony walców (3) osadzonych obrotowo na czo-
pach wprowadzonych w końce wahaczy. Rama ma 
na przednim boku osadzony zaczep (6) do trójpunkto-
wego zawieszenia wału na ciągniku rolniczym a na 
przeciwległym boku osadzone zaczepy dla współpra-
cujących z wałem bron. (1 zastrzeżenie) 

A47B W. 71863 1984-02-03 

Janusz Gardasiewicz, Pruszków, Polska (Janusz Gar-
dasiewicz). 

Uchwyt regulacyjny szafki wiszącej 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie kon-
strukcji uchwytu umożliwiającego regulację położenia 
zawieszonej szafki w trzech płaszycznach, bez koniecz-
ności zdejmowania szafki. 

Uchwyt regulacyjny szafki wiszącej składa się 
z obudowy, osi, wieszaka i dwu regulacyjnych wkrę-
tów. Obudowę tworzą dwie usytuowane równolegle 
płytki (1 i 2), z których każda wyposażona jest w klo-
cek (3) mający otwór na śrubę (5) oraz, w środkowej 
części, w okrągły otwór na oś (7). Oś (7) wyposażona 
jest w nagwintowany otwór na regulacyjny wkręt (9) 
mający zaciskowy pierścień oraz, w części górnej, 
w dwa kanały dla wieszaka (11). Wieszak (11) wypo-

sażony jest w wygięte obrzeże (13) współpracujące 
z kanałami w osi (7), nagwintowany otwór dla regu-
lacyjnego wkręta (15) oraz w wygiętą do góry koń-
cówkę (16), która ma dwa szerokie prostokątne wy-
brania (17 i 18), jedno w części pionowej dla kołka 
(19), a drugie w części poziomej dla haka (20). 

(1 zastrzeżenie) 

A47G W. 72982 1984-07-20 

Eugeniusz Brudnicki, Maciej Brudnicki, Warszawa, 
Polska (Eugeniusz Brudnicki, Maciej Brudnicki). 

Wieszak ścienny do ściereczek 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania funkcjo-
nalnej konstrukcji wieszaka. 

Wieszak ma płytkę (1), w której są wytłoczone trzy 
równolegle do siebie położone zawiasy (2). W zawia-
sach (2) są osadzone obrotowo wieszaki (3), wygięte 
w punkcie (4) promieniowo do góry i zabezpieczone 
przed wysunięciem nitami (5). (1 zastrzeżenie) 

A47J W. 72691 1984-06-07 

Antoni Owczarek, Jarosław Fiedorowicz, Warszawa, 
Polska (Antoni Owczarek, Jarosław Fiedorowicz). 
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Wieszak uniwersalny 

Będący przedmiotem wzoru użytkowego wieszak 
uniwersalny składa się z zespołu przesuwnego i zes-
połu wieszającego. 

Zespół przesuwny posiada prowadnik (1), na który 
wmontowano sprężyny (2) wraz z elementami do 
wieszania (3), w których wnętrzu uformowano ctwór 
(4) posiadający odsądzenia (10) współpracujące z loz-
tłoczeniami (5) prowadnika (1) ograniczające ruch 
zewnętrzny sprężyn (2) zaś w górnej części elemen-
tów (3) znajdują się uchwyty (9) umożliwiające ich 
przesuw na dowolny rozstaw. (1 zastrzeżenie) 

A47L W. 72875 1984-06-30 

Bogusław Szarejko, Gdańsk, Polska (Bogusław Sza-
rejko). 

Przyrząd do mycia podłogi 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia przyrządu do mycia podłogi, eliminującego ko-
nieczność kontaktowania się rąk myjącego z myjącym 
medium. 

Przyrząd składa się z rurowego trzonka (1), do dol-
nego końca którego zamocowana jest konstrukcja kor-
pusu (2). Jest ona wyposażona na przeciwległych 
obrzeżach w obrotowo zamocowane dwie twarde 
i sztywne płyty (3 i 4), za pomocą zawiasów (5 i 6). 
Do tych płyt (3 i 4) zamocowana jest z kolei, od spo-
du, gąbczasta i elastyczna myjąca płyta (7). Rozstaw 
równoległych osi zawiasów (5 i 6) jest równy podwo-
jonej grubości ściśniętej gąbczastej płyty (7). Wymiary 
rzutów płyta (7) oraz obu płyt (5 i 6) i odstępu między 
nimi, są równe. 

Podczas mycia operację usuwania zarówno myją-
cego medium z zanieczyszczeniami, jak i płuczącej 
wody z myjącej gąbczastej i elastycznej płyty (7) 
realizuje się przez obrót pomocniczych sztywnych płyt 
(3 i 4) ku sobie, powodujący ściskanie i wyciskanie 
płynów z gąbczastej płyty (7). (3 zastrzeżenia) 

A63F W.72439 1984-05-03 

Przedsiębiorstwo Zagraniczne w Polsce „Sparks" -
Zygmunt Piłat, Wesoła, Polska (Wojciech Kałkusiński, 
Barbara Kałkusińska). 

Gra zręcznościowa 

Gra ma postać kwadratowego plastikowego pudełka, 
w którego pierwszym dnie (2) znajdują się rozmiesz-
czone symetrycznie na całej powierzchni okrągłe 
otwory (3) o jednakowej średnicy, natomiast z boku 
wzdłuż jednego boku umiejscowione są okrągłe wgłę-
bienia (6). Pudełko posiada drugie dno (4), które ma 
lekki przechył w stronę prostokątnego korytka (5). 
Wysokość krawędzi (7) pudełka jest mniejsza od polo-
wy średnicy metalowej kulki (8) znajdującej się na 
pierwszym dnie (2) pudełka (1). (6 zastrzeżeń) 

A63H 
B43L 

W. 72543 1984-05-17 

Anna Kułaj-Dominiak, Warszawa, Polska (Anna 
Kułaj-Dominiak). 

Zabawka w postaci samochodu z przyczepą 

Zabawka w postaci samochodu z przyczepą, której 
samochód składa się z podwozia (1) w kształcie pro-
stokątnego pudełka, przy czym jego boczne ścianki 
są zaopatrzone w dwie pary rowków (13) i (14) do 
osadzenia w nich osi tylnej (3) i osi przedniej (5) 
samochodu z kołami (4), zaś z tyłu znajduje się wy-
stęp (15) do zaciskowego połączenia podwozia (1) 
z nadwoziem (6) samochodu. Nadwozie (6) jest zaopa-
trzone w występy (24) z rowkami (24) służącymi do 
umieszczenia w nich osi przedniej (5) samochodu 
oraz występ (25) z otworem śrubowym, służący do 
połączenia za pomocą śruby (26) z podwoziem (1) 
samochodu. Z nadwoziem (6) samochodu jest połączo-
na część (7), zaopatrzona w przeźroczyste płytki (27) 
imitujące szyby samochodu. We wnętrzu samochodu 
jest umieszczony znany mechanizm sprężynowy (2). 

Przyczepa składa się z podwozia (8), w którego 
bocznych ściankach znajdują się rowki (28) dla osa-
dzenia w nich osi (10) przyczepy z kołami (4) oraz ze 
skrzyni (9), której występ (30) jest zaopatrzony w otwór 
śrubowy, służący do połączenia skrzyni (9) z podwo-
ziem (8) za pomocą śruby (29). Wewnątrz skrzyni (9) 
jest umieszczona temperówka (11) z nożykiem (!2) 
połączona z podwoziem (8) za pomocą śruby (32) i za-
ciśnięta pod występem (30) skrzyni (9) przyczepy. Me-
chanizm sprężynowy jest zaopatrzony w obudowę 
z elastycznego tworzywa sztucznego, na przykład po-
lietylenu, umieszczony zaciskowo w podwoziu (1) sa-
mochodu za pomocą występu (18), wchodzącego w 
szczelinowe wycięcie (19) podwozia (1), a z przodu 
dociśnięty do powierzchni podwozia za pomocą sta-
nowiącego jedną z nim całość hakowego występu (17). 

(3 zastrzeżenia) 
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Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01L 
A47B 

W. 72970 1984-07-17 

Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych „Polon", 
Zakład Radiochemicznych Urządzeń Laboratoryjnych, 
Toruń, Polska (Franciszek Pietkuń, Remigiusz RakoŁ-
ny, Henryk Antkowiak, Romuald Krause). 

Stół pod wagę 

Stół pod wagę analityczną przeznaczony jest do 
laboratoriów chemicznych, radiochemicznych, medycz-
nych i farmaceutycznych. 

Stół pod wagę charakteryzuje się tym, że ma stojak 
(1), na którym asymetrycznie umieszczona jest płyta 
podwagowa (2) spoczywająca na czterech amortyza-
torach (3) umieszczonych w obudowach (4). Stojak (1) 
obudowany jest konstrukcją blaszaną wolnostojącą 
składającą się z dwóch osłon bocznych (6) połączo-
nych rozłącznie z osłoną górną (7). Osłona górna (7) 
posiada cztery profilowane segmenty połączone nie-
rozłącznie. Podpory stojaka (1) zakończone są stopka-
mi (5) z tworzywa sztucznego. Konstrukcja stołu wa-
gowego zapewnia ergonomiczne warunki pracy pod-
czas ważenia oraz eliminuje zakłócenia odczytu na 
wagach mikroanalitycznych. (3 zastrzeżenia) 

B08B 
B28B 

W. 73148 1984-08-21 

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

Urządzenie do czyszczenia i smarowania podkładów, 
zwłaszcza do produkcji dachówek 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia urządzenia do czyszczenia i smarowania, które 
zapewnia dużą dokładność operacji technologicznych 
ze względu na małe przerwy pomiędzy poszczegól-
nymi zabiegami. 

Urządzenie składa się z ramy nośnej (1), na której 
umieszczono zespół czyszczący (2), zespół smarujący 
(3), motoreduktor (4), silnik (5) oraz taśmę wieloczło-
nową (6). Zespół czyszczący (2) ma element czyszczący 
(7) składający się z wiązek czyszczących (15) oraz 
obudowę (8), która jest jednocześnie ssawką odku-
rzacza przemysłowego. 

Zespół smarujący (3) składa się z ramy pośredniej 
(9), zbiornika oleju (10), zaopatrzonego w dysze gra-
witacyjne (11), elementu czyszczącego (12), rynny 
ściekowej (13) oraz zasilacza (14), który samoczynnie 
reguluje poziom oleju w zbiorniku (10). Zespoły (2) 

i (3) są napędzane od wspólnego silnika (5) poprzez 
przekładnie (18), natomiast taśma wielosegmentowa 
(6) jest napędzana przez motoreduktor (4). 

(5 zastrzeżeń) 

B23B W. 73027 1984-07-28 

Huta „Warszcwa", Warszawa, Polska (Jan Kra-
szewski, Kazimierz Książek). 

Oprawka nożowa 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
konstrukcji oprawki nożowej stosowanej zwłaszcza w 
okrawarkach prętów. 

Oprawka ma korpus (1), w którego gnieździe, na 
kołku (4), osadzone są płytka skrawająca (3) i pod-
kładka (2). Płytka skrawająca dociśnięta jest od góry 
ramieniem dociskacza (5) opartego z drugiej strony o 
boczną ścianę gniazda oprawki, którego docisk jest 
regulowany za pomocą śruby (6), umieszczonej luźno 
w dociskaczu i wkręconej w korpus. (1 zastrzeżenie) 

B23B W. 73028 1984-07-28 

Huta „Warszawa", Warszawa, Polska (Jan Kraszew-
ski, Kazimierz Książek). 

Oprawka nożowa 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszcze-
nia konstrukcji oprawki nożowej stosowanej zwłasz-
cza w łuszczarkach prętów. 

Oprawka ma korpus (1), w którego gnieździe, na 
kołku (6) umieszczone są wieloostrzowa płytka skra-
wająca (5) i podkładka (7). Płytka skrawająca dociśnię-
ta jest dociskaczem (3) osadzonym również na kołku 
(2), którego docisk regulowany za pomocą śruby (4). 
Śruba (4) jest umieszczona luźno w korpusie, a jej 
końcówka jest wkręcona w dociskacz. 

(1 zastrzeżenie) 
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B23D W. 72953 1984-07-16 

Huta Stalowa Wola, Kombinat Przemysłowy, Stalo-
wa Wola, Polska (Kazimierz Szajowski, Waldemar 
Rutkowski). 

Głowica wielonożowa 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji głowicy wielonożowej o zwiększonej 
ilości równocześnie skrawających noży. 

Głowica wielonożowa do wykonywania wzdłużnych 
kanałów w cylindrycznych długich otworach ma w 
korpusie (1) umieszczone promieniowo noże (3) wspie-
rające się na stożkowej części tulei (6), która prowa-
dzona jest w otworze korpusu (1.) i na wewnętrznym 
wrzecionie (7). 

Na zewnętrznej, przedniej części korpusu (1) przed 
nożami (3) jest osadzony stały prowadnik (11) spręży-
sty, w postaci tulei z kołnierzem z wzdłużnymi prze-
cięciami (12) tworzącymi sprężynujące segmenty (13) 
mające na zewnętrznym obwodzie występy (14) o za-
rysie promieniowym, a ich zakończenia (15) mają 
kształt kropli, którymi opierają się o stożek (16) tu-
lei zewnętrznej (17). Również na zewnętrznej części 
korpusu (1) głowicy, w jej tylnej części przed noża-
mi (3) jest osadzony ruchomy prowadnik (23) spręży-
sty, w postaci tulei z kołnierzem ze wzdłużnymi prze-
cięciami (24), które tworzą sprężynujące segmenty (25) 
mające na zewnętrznym obwodzie występy 26) o za-
rysie promieniowym o zakończeniach (27) w kształ-
cie kropli, które opierają się o stożek (28) tulei ze-
wnętrznej (29). 

Kołnierz prowadnika (23) jest osadzony z luzem (30) 
między zakończeniem tulei (29) a pierścieniem (31) 
sprężynującym i ustalony nakrętką (32). Takie roz-
wiązanie prowadników zapewnia niezawodne stero-
wanie ruchem noży (3) podczas ruchu powrotnego 
głowicy do skrawania następnej warstwy. 

(2 zastrzeżenia) 

B23D W. 73082 1984-08-06 

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

Brzeszczot do piły tarczowej 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest brzeszczot do 
piły tarczowej, przeznaczonej do cięcia drewna i ma-
teriałów drewnopochodnych. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia brzeszczota, który zapewniałby mniejsze zużycie 

mocy, a jednocześnie nie nastręczałby trudności przy 
ostrzeniu. Brzeszczot według wzoru ma zarys trójką-
ta równobocznego ze ściętymi wierzchołkami. Na bo-
kach tego wieloboku ukształtowane są zęby tnące (1) 
korzystnie w kształcie trójkątów równoramiennych, 
w których ramiona stanowią pobocznicę zęba, a każ-
da z pobocznic zęba ma przynajmniej jedno ostrze (2). 

(1 zastrzeżenie) 

B24D W. 73075 1984-08-03 

Pleszewska Fabryka Aparatury Przemysłu Spożyw-
czego „Spomasz", Pleszew, Polska (Andrzej Piętka, 
Stefan Krzewski, Aleksander Marciniak, Jan Walen-
dowski). 

Urządzenie do polerowania czasz obrotowych 

Celem wzoru jest zapewnienie uzyskania optymal-
nych wyników obróbki czasz, zwłaszcza wykonywa-
nych ze stali kwasoodpornych. 

Urządzenie do polerowania czasz, wyposażone w 
zespół napędu i prowadzenia taśmy polerskiej bez 
końca, według wzoru użytkowego, charakteryzuje się 
tym, że zespół umieszczony jest obrotowo za pomocą 
przegubu (8) w belce nośnej (9) urządzenia i równo-
ważony jest z drugiej strony przegubu (8) przeciwcię-
żarem (11) poruszającym się po prowadnicy (10) do-
stosowanej kształtem do zarysu polerowanej powierz-
chni. Do zarysu polerowanej powierzchni dostosowa-
na jest także wielkość przeciwciężaru (11) oraz ele-
menty ograniczające jego ruch po prowadnicy. 

(1 zastrzeżenie) 

B25B W. 72983 1984-07-19 

Fabryka Samochodów Ciężarowych im. B. Bieruta, 
Lublin, Polska (Ryszard Koczkodaj, Jan Jonaszko). 

Szczypce do pierścieni osadczych 

Celem wzoru jest opracowanie uniwersalnej kon-
strukcji szczypiec wyposażonej w skuteczne zabezpie-
czenie wymiennych końcówek przed obrotem w gnieź-
dzie. 

Szczypce do pierścieni osadczych, sprężynujących, 
wewnętrznych i zewnętrznych mają między ramiona-
mi (1) i (2) śrubę (3) z nakrętkami regulacyjnymi (4) 
służącą do napinania pierścieni osadczych w celu ich 
zdjęcia lub montażu. Na czołach ramion (1) i (2) są 
gniazda (6) z nacięciami (7), w które to nacięcia wcho-
dzą spłaszczenia (8) końcówek (5). Końcówka zabezpie-
czona jest przed wysunięciem się z gniazda (6) wkrę-
tem mocującym (9) dociskowo do powierzchni (10) 
tej końcówki. (l zastrzeżenie) 
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B253 W. 73069 1984-08-01 

Łomżyńskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Na-
rew", Łomża Polska (Wiktor Leszczuk). 

Klacz szczękowy do wkrętów 

Celem wzoru, jest umożliwienie łatwego wykręca-
nia lub wkręcania wkrętów o łbach kształtowych. 

Klucz szczękowy do wkrętów ma górną szczękę (2) 
z nagwintowanym otworem, w którym jest umiesz-
czony wymienny, dociskowy wkręt (7) z kształtową 
stopką (9) i kształtowym łbem (8) w taki sposób, że 
kształtowa stopka (9) jest usytuowana pomiędzy gór-
ną i dolną szczęką (2 i 4) i ma kształt roboczej po-
wierzchni (10) dostosowany do kształtu łba wkręta 
podlegającemu wkręcaniu lub wykręcaniu. Trzpień 
(1) w pobliżu górnej szczęki (2) ma wgłębienie (11) 
od strony dociskowego wkręta (7). 

(2 zastrzeżenia) 

B25B W. 73077 1984-08-03 

Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych 
„BIPROMET", Katowice, Polska (Jerzy Pilecki, Ma-
rian Raduj). 

Imadło samocentrujące 

Celem wzoru jest wyeliminowanie podczas moco-
wania przedmiotów o różnych wielkościach koniecz-
ności każdorazowego ustawiania bazy oporowej oraz 
konieczności stosowania dwóch siłowników hydrauli-
cznych. 

Imadło samocentrujące charakteryzuje się tym, że 
szczęka (4) wyposażona jest w zębatki (6) i (7), a szczę-
ka (5) w zębatki (8) i (9), przy czym pomiędzy zę-
batką (6) szczęki (4) a zębatką (8) szczęki (5) umiesz-
czone jest ząbate koło (10), zaś pomiędzy zębatką (7) 
szczęki (4) a zębatką (9) szczęki (5) umieszczone jest 
zębate koło (11). (1 zastrzeżenie) 

B28B W. 72681 1984-06-04 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfika-
cji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Waldemar Pure, Ta-
deusz Waszkiewicz). 

Dachówczarka wibracyjna 

Dachówczarka wibracyjna według wzoru użytkowe-
go umożliwia produkcję jednocześnie dwóch dachó-
wek cementowych dla budownictwa mieszkaniowego 
i gospodarczego. 

Dachówczarka według wzoru składa się z wibrato-
ra (9), silnika elektrycznego (11), formy (4) zawieszo-
nej za pomocą amortyzatorów (5) na stojaku (1), pod-
kładek (7) stanowiących dno formy, wypychanych za 
pomocą zespołu dźwigniowego (19) uruchamianego pe-
dałem nożnym (20). Do stojaka (1) przymocowana jest 
za pomocą mechanizmu (13) płyta stemplowa (16) 
wraz z zespołem stemplowym (12). 

(1 zastrzeżenie) 

B29C W.72918 1984-07-09 

Piotr Płaza, Bielsko-Biała, Polska (Piotr Płaza). 

Szczęki robocze zgrzewarki do folii PCW 

Celem wzoru jest zmniejszenie ciężaru szczęk oraz 
wyeliminowanie zjawiska przyklejania się do nich 
folii PCW podczas zgrzewania. 
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Szczęki robocze zgrzewarki oporowej do folii PCW 
charakteryzują się tym, że cd strony grzewczej mają 
wzdłużny rowek w kształcie litery „U", utworzony 
z nierozłącznie przymocowanych listew ochronnych (5) 
i metalowej listwy nośnej (1). W rowku ułożony jest 
element grzejny (2) umieszczony w koszulce silikono-
wej (3). (1 zastrzeżenie) 

B30B W. 72928 1984-07-10 

Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn 
i Urządzeń Hutniczych „Hutmaszprojekt-Hapeko", Ka-
towice, Polska (Edward Dziubek, Jan Niesler, Andrzej 
Płotecki, Lesław Kriger, Karol Pliczko, Piotr Snarski, 
Florian Szmidt). 

Prasa hydrauliczna pionowa do prasowania 
specjalnych kształtek ceramicznych, 
zwłaszcza do kształtek z otworem 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie takiej 
konstrukcji zespołów prasy, które wyeliminują lub 
co najmniej zmniejszą niedogodności znanych pras, 
a mianowicie zwiększą sztywność i stabilność kon-
strukcji nośnej prasy, pozwolą na skuteczniejsze spul-
chnianie masy ceramicznej, jak również uproszczą 
i zwiększą stopień pewności działania mechanizmu ry-
glowego stołu formującego prasy. 

Urządzenie wyposażone jest w trzy ruchome stoły 
(7, 9, 12) przemieszczane na pionowych kolumnach (4) 
i korpus podstawy (3) zbliżony do kwadratu, którego 
zewnętrzne gabaryty są większe od gabarytów zewnę-
trznych konstrukcji prasy. Usztywniające belki (5), 
łączące dolny (3) i górny (1) korpus, przesunięte są 
względem płaszczyzny przechodzącej przez główną oś 

(20) prasy i kolumny (4). Prasa zawiera także mecha-
nizm (16) ryglujący położenie środkowego stołu (9) 
w czasie prasowania, w postaci poziomo odchylanego 
ramienia, który napędzany jest siłownikiem. Pojem-
nik (30) masy ceramicznej urządzenia zasypowego (17), 
ma spulchniacz (33) masy o konstrukcji ramieniowej, 
napędzany siłownikiem (37). (2 zastrzeżenia) 

B43K 
A63H 

W. 72544 1984-05-17 

Anna Kułaj-Dominiak, Warszawa, Polska (Anna Ku-
łaj-Dominiak). 

Długopis 

Długopis stanowiący równocześnie zabawkę i mają-
cy postać strzykawki lekarskiej ma oprawkę w po-
staci rurki (1) połączoną za pomocą gwintu (7) z na-
sadą (6). W oprawce osadzony jest przycisk (3), imi-
tujący sworzeń tłoka strzykawki lekarskiej i osadzo-
na przesuwnie rurka tuszowa (4), zakończoną koń-
cówką piszącą (5), zaopatrzoną w sprężynę śrubową. 

Mechanizm wysuwający końcówkę piszącą składa 
się z układu podłużnych występów (8), tworzących na 
wewnętrznej powierzchni rurki (1) układ rowków 
płytszych (9) i rowków głębszych (10), z osadzonego 
przesuwnie w przycisku (3) przesuwnika (13), zaopa-
trzonego w podłużne występy (15), współpracujące 
z rowkami (9) i (10), i zakończone zaokrąglonymi czo-
łowymi zębami (16) oraz z zapadki (17), mającej po-
stać tulei z podłużnymi występami (18), zakończonymi 
czołowymi powierzchniami skośnymi (19), współpra-
cującymi z zaokrąglonymi czołowymi zębami (16) prze-
suwnika (13) oraz ze skośnymi zakończeniami (20) 
występów (8). (2 zastrzeżenia) 

Anna Kułaj-Dominiak, Warszawa, Polska (Anna Ku-
łaj-Dominiak). 

Długopis 

Długopis stanowiący równocześnie zabawkę i ma-
jący postać termometru lekarskiego ma oprawkę (1) 
wykonaną z przeźroczystego tworzywa sztucznego 
i mającą kształt termometru. Oprawka jest zaopatrzo-
na w skalę imitującą skalę termometryczną i zamknię-
ta jest od góry korkiem (7) mającym otwór (8), w 
który wchodzi końcówka rurki tuszowej (3), umiesz-
czonej w oprawce (1). Nasadka (6) osłaniająca koń-
cówkę piszącą (5) ma kształt imitujący kształt zbior-
niczka cieczy termometrycznej. (2 zastrzeżenia) 

B43K W. 72545 1934-05-17 
A 63H 
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B60Q W. 73049 1984-07-31 

Fabryka Samochodów Małolitrażowych „Polmo", 
Bielsko-Biała, Polska (Andrzej Szewczyk, Kazimierz 
Ordon). 

Lampa zewnętrzna do samochodów 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji lampy o elementach ułatwiających mon-
taż. 

Lampa zewnętrzna do samochodów składająca się 
z korkusu (1), klosza (2), odbłyśnika (3) oraz żarówki 
(10) z oprawką (14) i wiązką przewodów ma wzdłuż 
całego obwodu lampy, na krawędziach styku korpusu 
(1) z kloszem (2), złącze zakładkowe, gdzie krawędź 
korpusu (1) ma odsądzenie (5) zewnętrzne, a krawędź 
klosza (2) nieco płytsze odsądzenie (6) wewnętrzne. 
Odbłyśnik (3) ma bliżej obrysu zewnętrznego, po stro-
nie wypukłej w osi symetrii podłużnej, ustawione 
wgłębieniem na zewnątrz, pryzmy (4), ustalające po-
łożenie odbłyśnika (3) względem kolumn (8) korpu-
su (1). (1 zastrzeżenie) 

B60R W. 72958 1984-07-16 

Jerzy Rosiek, Krzysztof Sokalski, Gdańsk, Polska (Je-
rzy Rosiek, Krzysztof Sokalski). 

Opływka aerodynamiczna przednia 
samochodu osobowego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia nowej opływki przedniej aerodynamicznej do sa-
mochodu osobowego nie wykazującej skłonności do 
zmęczeniowego pękania w połowie długości, tańszej 
w wykonawstwie i eksploatacji od znanych opływek 
tłoczonych z blachy. 

Opływka charakteryzuje się tym, że stanowi jp 
kształtownik kątowy, którego półka pionowa- (1) ma 
na całej swej długości (L) jednakową grubość (g) 
i wysokość zmienną od wysokości największej (h1) 
w części zewnętrznej (A) opływki, przez wysokość 
stałą (h2) w części środkowej (B) opływki, aż do wy-
sokości najmniejszej (h3) w bezpośrednim sąsiedztwie 
części wewnętrznej (C) opływki. Półka pionowa (1) 
przechodzi łukiem o promieniu (R) nie mniejszym jak 
(12g) w półkę poziomą (2) utrzymywaną w stosunku 
do półki pionowej (1) pod kątem pochylenia Y° ^ 90°. 
Półka pozioma (2) ma w części środkowej jej szero-
kości (b) grubość (gl) < (g) i jest zaokrąglona w wi-
doku z góry, w części zewnętrznej promieniem więk-
szym od promienia (R), w części wewnętrznej pro-
mieniem mniejszym od promienia (R) i w części środ-

kowej promieniem nie mniejszym jak 30 długości cał-
kowitych (L) półki pionowej (1). Półka pozioma (2) 
obrzeżona jest na krawędzi opasaniem (4), mającym 
grubość (g3) wrynoszącą nie mniej jak 1,3 grubości (g) 
i długość (L2) nie mniejszą jak (2g). Półka pionowa 
(1) wygięta jest w widoku z góry łukiem o promie-
niu większym od 40 długości (L) i ma w pobliżu kra -
wędzi (5) wykonane dwa przelotowe otwory (6). Wszy-
stkie krawędzie opływki są zaokrąglone łukiem o pro-
mieniu niniejszym od 0,5 (g). Opływka ma wykona-
nie prawe lub lewe. (3 zastrzeżenia) 

B62D W. 73017 1984-07-27 

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „Ursus", War-
szawa, Polska (Antoni Kosiński). 

Błotnik przesławny, zwłaszcza do kół przednich 
ciągników rolniczych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji błotnika przestawnego, mocowanego 
do korpusu przedniej osi napędzanej. 

Błotnik przestawny ma dwa wsporniki, dolny (V 
i górny (2), mocowane na stałe do korpusu przedniej 
osi (4). Wsporniki (1) i (2) mają otwory, do których 
mocowany jest przestawnie błotnik (3) za pomocą że-
ber, dolnego (5) i górnego (6), śrubami (7). 

(1 zastrzeżenie) 
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Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C12C W. 72912 1984-07-10 

Instytut Przemysłu Fermentacyjnego, Warszawa, 
Polska (Lech Solarek, Wojciech Pęziński). 

Urządzenie do dezynfekcji zielonego słodu 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
dezynfekcji zielonego słodu, które znajdzie zastosowa-
nie w przemyśle spirytusowym, zwłaszcza w gorzel-
niach rolniczych. 

Urządzenie według wzoru użytkowego stanowi apa-
rat mleczka słodowego, którego zbiornik (1) jest wy-
posażony w dolnej części w sitową przegrodę (2) ma-
jącej postać zasuwy połączonej zawiasowo z rękojeś-
cią (5). Zbiornik (1) jest połączony ze zbiornikiem (3) 
środka dezynfekcyjnego. (2 zastrzeżenia) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E01B 
E21F 

W. 72960 1984-07-16 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Jaworzno", Jaworzno, 
Polska (Emil Cicharski, Eugeniusz Nocuń, Adolf Leś). 

Czyszczarka torowisk górniczych 

Wzór użytkowy dotyczy konstrukcji uniwersalnej 
czyszczarki torowisk górniczych znajdującej zastoso-
wanie przy czyszczeniu międzytorza zwłaszcza głów-
nych dróg przewozowych w kopalniach. 

Czyszczarka wykonana na bazie wozu urobkowego 
ma na osiach (1, 4) kół jezdnych (2, 5) zamocowane 
na sztywno koła łańcuchowe (3, 6) połączone łańcu-
chem (7) bez końca z górnym kołem łańcuchowym (8) 
zamocowanym obrotowo do ramy podwozia (9). Gór-
ne koło łańcuchowe (8) poprzez przekładnię zębatą 
(11, 12) sprzężone jest obrotowo z bębnem napędo-
wym (13) podawarki taśmowej (14) zamocowanym 
obrotowo do ramy podwozia (9). Między osiami (1, 4) 
do ramy podwozia (9) zamocowane jest przesuwnie 
w kierunku pionowym koło napinające (23), na któ-
rym wspiera się łańcuch (7) bez końca. 

Do ramy podwozia (9) przed przednimi kołami (2; 
zamocowany jest przegubowo poprzez sworzeń (25) 
zbierak (26) podnoszony i opuszczany podnośnikiem 
śrubowym (27). Wewnątrz podwozia umieszczone są 
obciążniki (29), natomiast przed przednim kołem jezd-
nym (2) znajduje się wylot przewodu (31) doprowa-
dzającego ze zbiornika (30) piasek. Z przodu rama 
podwozia na zaczep (32) do mocowania do lokomoty-
wy, a z tyłu ma drugi zaczep (33) do dopinania wozu 
urobkowego. (3 zastrzeżenia) 

E03C 
A47B 

W. 72951 1984-07-13 

Andrzej Fiedukowicz, Łódź, Polska (Andrzej Fie-
dukowicz). 

Zlewozmywak 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie zlewo-
zmywaka, który można obudować w szafce bez żad-
nych elementów dodatkowych takich, jak: wkręty 
czy gwoździe, bez względu na niedokładności wymia-
rowe szafki. 

Zlewozmywak stanowi płyta (1) z wytłoczonymi w 
niej zagłębieniami tworzącymi miski (2). Obrzeża (4) 
płyty (1) są rozbieżnie wygięte ku dołowi. Obrysie 
krawędzi utworzonej przez płytę (1) i jej obrzeża (4) 
jest równe zewnętrznemu obrysiu szafki (5), w któ-
rej jest obudowany zlewozmywak. Zlewozmywak jest 
obudowany w szafce (5) w ten sposób, że górna część 
szafki (5) jest umieszczana wewnątrz obrzeży (4) pły-
ty (1). (1 zastrzeżenie) 

E03D W. 72956 1984-07-17 

Sergiusz Parfionow, Mikołaj Michalczuk, Stanisław 
Gorayski, Warszawa, Polska (Sergiusz Parfionow, Mi-
kołaj Michalczuk, Stanisław Gorayski). 

Płuczka klozetowa 

Celem wzoru użytkowego jest uproszczenie kon-
strukcji płuczek stosowanych dotychczas. 
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Płuczka klozetowa składa się ze zbiornika (1) za-
woru zamykającego dopływ wody (2), rury (4) wy-
giętej w kształcie odwróconej litery U oraz z pozio-
mego łącznika (6) ze sprężystego materiału. Jeden ko-
niec rury znajduje się w pobliżu dna zbiornika, wy-
gięcie rury wystaje ponad poziom wody, a drugi ko-
niec połączony jest z łącznikiem. Łącznik ten jest 
przymocowany do rury (7) odprowadzającej wodę. 

Zanurzając za pomocą linki spustowej (9) i rygla 
(8) wygięcie rury pod poziom wody powoduje się 
opróżnienie całego zbiornika na zasadzie działania le-
wara hydraulicznego. (1 zastrzeżenie) 

E04H W. 73011 1984-07-24 

Chodakowskie Zakłady Włókien Chemicznych „Che-
mitex", Sochaczew, Polska (Marian Przekwas, Tadeusz 
Nowacki, Waldemar Flis, Zenon Górecki). 

Pomost wód śródlądowych, zwłaszcza jezior 

Pomost przeznaczony jest w szczególności dla ośrod-
ków wypoczynkowych. 

Pomost składa się z części stałej (1) połączonej 
z częścią pływającą (2) poprzez kładkę pośrednią (3), 
przy czym części te połączone są z kładką pośrednią 
(3), rozłącznie przegubowo. Część stała wykonana jest 
w postaci sztywnej kratownicy połączonej z palami 
wbitymi w dno. Część pływająca (2) wykonana jest 
z segmentów (9) zaopatrzonych w pływaki. Część pły-
wająca i kładka pośrednia są demontowane po za-
kończeniu sezonu letniego i wyciągane na brzeg. 

(3 zastrzeżenia) 

E21B W. 72976 1984-07-18 
E21C 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Kon-
rad Pluta, Jan Klepek, Szczepan Biliński, Grzegorz 
Christoph). 

Koronka dwuostrzowa do wiercenia 
udarowo-obrotowego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia takiej konstrukcji koronki dwuostrzowej, aby jej 
trwałość i wydajność wiercenia były maksymalne. 

Koronka ma trzon (1) wykonany ze stali narzędzio-
wej i zakończony płytkami z węglików spiekanych, 

usytuowanymi po przeciwnych stronach podłużnej osi 
symetrii koronki, równolegle do jej osi symetrii po-
przecznej. Płytki tworzą ostrza (2, 3) o prostych kra-
wędziach tnących (4, 5) przechodzących w części środ-
kowej w ścin (S) do łamania centralnego rdzenia. 
Zakończenie trzonu (1) od strony ostrzy (2, 3) stano-
wią płaszczyzny przyłożenia (6, 7) w kształcie wycin-
ków koła z kątem środkowym (ô) wynoszącym od 
40° do 50°, a płaszczyzny natarcia (8, 9) ostrzy (2, 3) 
przechodzą w łukowe rowki spływowe (10, 11) o kącie 
rozwarcia (cp) wynoszącym od 130° do 140° i promie-
niu wynoszącym od 45 mm do 55 mm. W rowkach 
spływowych znajdują się wyloty dwóch kanałów prze-
płuczkowych (12, 13) połączonych drugostronnie z ku-
listym dnem stożkowego gładkiego gniazda o zbież-
ności 1:12 dla sprzęgania koronki z żerdzią wiertniczą. 

(1-zastrzeżenie) 

E21B 
F16K 

W. 72985 1984-07-19 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Poszu-
kiwania Nafty i Gazu Piła, Piła, Polska (Ryszard 
Krych, Jan Opiela). 

Zawór cyrkulacyjny 
stosowany przy opróbowaniu otworów wiertniczych 

rurowym próbnikiem złoża 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej 
konstrukcji zaworu cyrkulacyjnego aby była możli-
wość wykonania pełnych cykli opróbowań próbnikiem 
złoża poziomów gazo- i roponośnych w głębokich 
otworach wiertniczych, bez konieczności stosowania 
wysokich ciśnień. 

Istotą zaworu cyrkulacyjnego jest to, że ma on wa-
łek ceramiczny (3) usytuowany poprzecznie do otworu 
przelotowego (2) korpusu (1), osadzony jednym koń-
cem w ścianie wewnętrznej korpusu (1), zaś drugim 
końcem przechodzący przez otwór w przeciwległej 
ścianie korpusu (1) i swoją czołową płaszczyzną pod-
pierający metalową przeponę (4). (1 zastrzeżenie) 
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Dział F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

F04D W. 72961 1984-07-18 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomp Przemysło-
wych, Warszawa, Polska (Marian Wojtyna, Bogumił 
Skrzyński, Witold Smętek). 

Pompa wirowa, bezdławnicowa 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie połączenia 
przestrzeni za wirnikiem silnika elektrycznego z prze-
strzenią ssawną pompy bez konieczności wykonywa-
nia długich otworów w wale pompy lub stosowania 
przewodów zewnętrznych. 

Pompa wirowa, bezdławnicowa składa się z korpu-
su tłocznego (1) pompy i połączonego z nim rozłącz-
nie korpusu (2) silnika elektrycznego, wewnątrz któ-
rych na wspólnym wale (3), osadzonym w dwóch ło-
żyskach tocznych (4, 5), jest zamocowany wirnik (8) 
pompy oraz wirnik (9) silnika elektrycznego z uszczel-
niającą tuleją kształtową (10). W korpusie (2) jest osa-
dzony stojan (11) silnika elektrycznego, który jest 
zanurzony w pompowanej cieczy. 

Istota rozwiązania według wzoru użytkowego pole-
ga na przemieszczaniu cieczy smarującej i chłodzącej 
z przestrzeni (18) za wirnikiem (9) silnika, do prze-
strzeni ssawnej (26) pompy, przy pomocy dwóch row-
ków (21), wykonanych na powierzchni wału (3), ko-
mory (23), dwóch otworów promieniowych (24) i otwo-
ru osiowego (25) w przedniej części wału (3). 

(1 zastrzeżenie) 

F04D W.72974 1984-07-18 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Adolf 
Lobejko, Bohdan Marzec, Józef Mazur). 

Głowicowy wentylator osiowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększe-
nia bezpieczeństwa głowicowego wentylatora osiowe-
go wobec metanu, par benzyny i par rozpuszczalni-
ków oraz ułatwienia produkcji tego wentylatora. 

W tym celu wentylator ma pierścieniową wkładkę 
(3) pomiędzy wirnikowym wałkiem (4) i pokrywą (1) 
ułożyskowania (2), połączoną spoczynkowo z pokry-
wą (1) oraz ma pierścieniową nakładkę (7) pomiędzy 
wieńcem wirnikowego koła (8) a kierownicą (5) obu-
dowy (6), połączoną spoczynkowo z kierownicą (5). 
Wkładka (3), nakładka (7) i wirnikowe koło (8) są 
wykonane z tworzywa nie dającego iskier zapalają-
cych metan, pary benzyny i pary rozpuszczalników, 
podczas gdy pokrywa (1) ułożyskowania (2) oraz kie-
rownica (5) i płaszcz (12) obudowy (6) są wykonane 

z jednakowego tworzywa o małej skłonności do iskrze-
nia zapalającego metan, pary benzyny i pary . roz-
puszczalników, (1 zastrzeżenie) 

F04D W. 72975 1984-07-18 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Adolf 
Łobejko, Bohdan Marzec, Józef Mazur). . 

Kanałowy wentylator osiowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
bezpieczeństwa kanałowego wentylatora osiowego wo-
bec par rozpuszczalników przez zabezpieczenie jego 
obudowy przed awaryjnym iskrzeniem tarciowym. 

W tym celu obudowa wentylatora ma cylindrycz-
ną wykładzinę (2), pomiędzy płaszczem (1) a łopatka-
mi wirnika (3), połączoną spoczynkowo z płaszczem 
(1) oraz ma nakładki (6 i 8) na przywirnikowych 
częściach podstawy (4) silnika (5) i jej wspornika (7), 
połączone z nimi spoczynkowo. Wykładzina (2) oraz 
nakładki (6, 8) są wykonane z tworzywa nie dającego 
iskier zapalających pary rozpuszczalników, podczas 
gdy obudowa (1, 4 i 7) wentylatora jest wykonana 
z tworzywa o małej skłonności do iskrzenia zapala-
jącego pary rozpuszczalników. (1 zastrzeżenie) 

F16C W. 72955 1984-07-17 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Osobo-
wych, Warszawa Polska (Janusz Lipka). 
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Przegub krzyżakowy 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie kons-
trukcji przegubu o łatwym montażu i demontażu. 
Przegub przeznaczony jest do sterowania skrzynią 
biegów w pojazdach mechanicznych. 

Przegub stanowi krzyżak (1), w którym czop dzie-
lony (2) i (3) dociskany jest do gniazd (4) i (5) po-
wierzchnią walcową czopa jednolitego (6). Gniazda (4) 
i (5) osłonięte są tulejkami elastycznymi (8) z kołnie-
rzami (10). (1 zastrzeżenie) 

Zakłady Techniki Medycznej Służby Zdrowia, Wroc-
law, Polska (Mieczysław Bąk, Tadeusz Joczyn). 

Gniazdo odcinające 

Celem wzoru użytkowego jest skonstruowanie takie-
go gniazda odcinającego, które podczas naprawy lub 
wymiany zaworu punktu poboru będzie automatycz-
nie zamykać wypływ gazu z instalacji. 

Gniazdo charakteryzuje się tym, że w osi pionowej 
znanej kostki wbudowany ma zawór odcinający umie-
szczony w korpusie (1), w którym zabudowane jest 
sztywno łoże (2) wyposażone w grzybek (3) przesuwnie 
osadzony i wyposażony od dołu w sprężynę (4) do-
ciskową, przy czym grzybek (3) w części cylindrycznej 
ma na obwodzie otwory (7) okrągłe, przelotowe, zaś 
pomiędzy korpusem (1) a łożem (2) oraz pomiędzy 
łożem (2) i grzybkiem (3) umieszczone są uszczelki (5 
i 6). (1 zastrzeżenie) 

F16K W.73076 1984-08-03 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Hutniczych, 
Bytom, Polska (Witold Wójcieki). 

Blok zaworowy 

Celem wzoru użytkowego jest zwiększenie funkcjo-
nalności i przedłużenie żywotności bloku zaworowego. 

Blok zaworowy wyposażony jest w zawór upustowy 
(4) wykonany w wersji kulowej i zawór przelewowy 
(2) wykonany w wersji płytowej, przy czym zawór 
przelewowy przymocowany jest w sposób rozłączny 
do zewnątrznej części korpusu (1). 

(2 zastrzeżenia) 

F16L W. 72947 1984-07-13 

Kopalnia i Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol", 
Tarnobrzeg, Polska (Grzegorz Kicak, Mieczysław Ku-
dyba, Zdzisław Fudala, Bogdan Chmielewski, Tadeusz 
Czaderski). 

Przyrząd do usuwania nieszczelności rurociągów 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie bezpieczne-
go usuwania nieszczelności na czynnym rurociągu. 

Przyrząd składa się z dwóch półpierścieni (2) połą-
czonych ze sobą zawiasem (4) i zamkiem śrubowym 
(3). Półpierścienie (2) wyposażone są w śruby (5) do-
ciskające bezpośrednio nakładkę uszczelniającą. 

(1 zastrzeżenie) 

F16L W. 73021 1984-07-28 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Po-
żarniczego i Ochronnego, Bydgoszcz, Polska (Wiesław 
Ardanowski, Józef Lisiecki, Kazimierz Lewandowski, 
Marian Burzyński). 

Złączka pośrednia, zwłaszcza pożarowa 

Celem wzoru jest umożliwienie szybkiego i szczel-
nego łączenia złączki z instalacją przeciwpożarową. 

Złączka, której korpus zawiera dwa jednokierunko-
we gwinty umieszczone na zewnątrz złączki od strony 
każdego jej czoła, według wzoru charakteryzuje się 
tym, że w zewnętrznej części środkowej korpus (1) 
przechodzi w ośmiokątny czop (4) narzędziowy, od-
dzielony od obu gwintów (2, 3) podtoczeniami stano-
wiącymi gniazda dla uszczelek (5 i 6). Część wewnę-
trzna złączki ma zarys ściętego stożka, natomiast na 
jej czole (7) zawarty jest garbik (8). 

(1 zastrzeżenie) 

F16K W. 72377 1984-07-18 
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F21S W. 73033 1984-07-31 
Warszawskie Zakłady Sprzętu Oświetleniowego 

„POLAM-MËOS", Warszawa, Polska, (Jacek Rembel-
ski, Ryszard Woźniak). 

Wieloramienna lampa zwieszakowa, 
służąca do oświetlenia 
i wystroju pomieszczeń 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia wieloramiennej lampy zwieszakowej, o usztywnio-
nej konstrukcji, prostej w wykonaniu i o estetycznym 
wyglądzie. 

Lampa ma ramiona kloszowe (7) wykonane z rurek 
ukształtowanych w postaci litery „S" ułożonej pozio-
mo. Kolumnę pionową lampy tworzą ramiona kolum-
ny (4) w postaci rurek w kształcie zbliżonym do wy-
dłużonej litery „S" wzdłuż jej osi pionowej. Poszcze-
gólne ramiona kloszowe (7) i ramiona kolumny (4) są 
odpowiednio usytuowane w jednej płaszczyźnie pio-
nowej. (3 zastrzeżenia) 

F21S W. 73034 1984-07-31 
Warszawskie Zakłady Sprzętu Oświetleniowego „PO-

LAM-MEOS", Warszawa, Polska (Ryszard Woźniak, 
Jacek Rembelski). 

Wieloramienna lampa zwieszakowa 
służąca do oświetlania pomieszczeń 

Wzór dotyczy wieloramiennej lampy zwieszakowej, 
o sztywnej konstrukcji. 

Lampa ma ramiona złożone z dwóch członów 
w kształcie fajek stanowiących ramię małe (7) i ra-
mię duże (9), połączonych pod kątem prostym przy 
pomocy ozdobnej złączki (8). Część pionowa (4) kor-
pusu (3) lampy utworzona jest z trzech dwustronnie 
ściętych kul (5), gdzie między drugą, a trzecią kulą 
od góry umieszczono krążek podstawy (6). Identyczne 
kule (5) umieszczono u podstaw kloszy (10). Dwustron-
nie ścięte kule (5) złożone są z dwóch ściętych półkul 
(11, 12) wykonanych z blachy. Półkule dolne (12) mają 
wyprofilowane na obwodzie zakładki (13), w których 
umieszczone są półkule górne (11). (3 zastrzeżenia) 

F23B W. 73088 1984-08-06 

Bogdan Ożgo, Głęboczek, Murowana Goślina, Polska. 
(Bogdan Ożgo). 

Palenisko kotłowe 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie pale-
niska o wysokiej sprawności. 

Palenisko kotłowe ma w obudowie (1) zamontowa-
ny pod kątem ostrym do tej obudowy i wyprowadzo-
ny na zewnątrz płaszcz osłonowy (10). W płasz-
czu osłonowym (10) osadzona jest żaroodporna 
dysza wysokotemperaturowa (11), dopowietrzna z 
zewnątrz, której koniec (12), wlotowy jest usy-
tuowany w obszarze komory spalania nad rusztem 
(6) i jest ścięty w płaszczyźnie równoległej do płasz-
czyzny wyznaczonej przez ruszt, a koniec (13), wylo-
towy wyprowadzony jest na zewnątrz paleniska, poza 
płaszcz osłonowy (10). (1 zastrzeżenie) 

F23H W. 73090 1984-08-06 

Bogdan Ożgo, Głęboczek, Murowana Goślina, Pol-
ska (Bogdan Ożgo). 

Ruszt paleniska kotłowego 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie kon-
strukcji rusztu o uproszczonym zespole napędzającym, 
umożliwiającej proste dopowietrzanie dyszy wysoko-
temperaturowej . 

Ruszt o przekroju poprzecznym kołowym składają-
cy się z górnej (4) i dolnej (5) części o kształcie stoż-
ków ma wałek obrotowy (8) wykonany z elementu 
rurowego, mający na końcu dolnym, poza dnem (9) 
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komory popielnikowej (10), obrotową przesłonę (11) 
dopływu powietrza z otoczenia zewnętrznego, a w 
części górnej, na obwodzie, otwory odpowietrzające 
(12). Poniżej otworów (12), na elemencie rurowym, 
osadzona jest suwliwa przesłona (13) tych otworów. 
Element rurowy połączony jest w górnej części skoś-
nym, rurowym odcinkiem (15) z grzybkowym prze-
garniaczem (16), który ma na tworzącej stożka otwory 
(8), doprowadzające powietrze w strefę wlotu dyszy 
wysokotemperaturowej (3). Ponadto część górna (4) 
rusztu połączona jest z częścią dolną (5), wieńcem 
zębatym (6), sprzężonym ruchowo z napędzającym ko-
łem zębatym (7) o małej średnicy i o osi równoległej 
do osi paleniska kotłowego. Nad częścią (4) rusztu 
znajduje się zgarniak nożowy (19). (1 zastrzeżenie) 

F23L W. 73089 1984-08-06 

Bogdan Ożgo, Głęboczek, Murowana Goślina, Pol-
ska (Bogdan Ożgo). 

Segment komory spalania, 
w szczególności paleniska kotłowego 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie segmen-
tu komory spalania z dyszą wysokotemperaturową 
o wysokiej efektywności dopowietrzania. 

Segment komory spalania ma pod wlotem dyszy 
wysokotemperaturowej (3), usytuowanej w płaszczyź-
nie nad rusztem (5), pomiędzy tą dyszą a rusztem, 
zamontowaną osłonową rurę (6), prostopadłą do osi 
Tcomory, poprzez którą wprowadzona jest do tej ko-
mory dysza dopowietrzania (7). Osie obu dysz przeci-
nają się poza płaszczyznami ścięcia ukośnego obu 
dysz, wlotu dyszy wysokotemperaturowej (3) i wylotu 
dyszy dopowietrzania (7). Dysza dopowietrzania (7) ma 
w części wlotowej, poza obudową (1) segmentu komory 
spalania, ruchomą przesłonę (9). (1 zastrzeżenie) 

F24D W. 73031 1984-07-30 

Państwowy Ośrodek Maszynowy, Brześć Kujawski, 
Polska (Roman Grzebielucha, Marek Cichowicz, Jerzy 
Woźniak, Krzysztof Kuczyński, Albin Szczepaniak). 

Grzejnik centralnego ogrzewania 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie ułatwienia 
wytwarzania grzejnika centralnego ogrzewania. 

Istotą wzoru użytkowego jest to, że każdy z dwóch 
kolektorów (1) grzejnika ma postać przewodu o prze-
kroju w przybliżeniu prostokątnym, zestawionego 
z jednej ścianki (2) zaopatrzonej w dwa rzędy otwo-
rów (3), w których są osadzone i przyspawane od ze-
wnątrz rury (4) w przybliżeniu równoległe względem 
siebie, natomiast do dwóch przeciwległych brzegów 
(5) i (6) wspomnianej ścianki (2) jest przyspawane ko-
rytko (7) w postaci ceownika, przy czym na obu koń-
cach kolektorów (1) są przyspawane denka (8), z któ-
rych dwa mają końcówki (9) łączące grzejnik z insta-
lacją centralnego ogrzewania. (1 zastrzeżenie) 

F24H 
F22B 

W. 72943 1984-07-12 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej, Andrychów, Polska (Alojzy Kasperek, Sta-
nisław Orkisz). 

Kocioł niskociśnieniowy do ogrzewania 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
sprawności kotła. 

Kocioł niskociśnieniowy do ogrzewania pomieszczeń 
zwłaszcza cieplarń i pomieszczeń produkcyjnych sta-
lowy spawany ma ścianki korpusu (1) wykonane jako 
komory wodne. W górnej części korpusu (1) umiesz-
czone są rury płomienicowe (2). W dolnej części kor-
pusu (1) na ruszcie (4) z rur połączonych ze ścianami 
korpusu (1) osadzony jest kosz (5) mający trzy ściany 
(6, 7) wykonane z szeregu lub szeregów przemiennie 
ustawionych rur połączonych ze ścianami korpusu (1) 
przy czym ścianki (6, 7) zwężają się ku górze. Do po-
pielnika (9) doprowadzona jest rura (10) wymuszonego 
wlotu powietrza. (3 zastrzeżenia) 



BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 10 (298) 1985 

F28D W.73047 1984-07-31 

Krośnieńskie Huty Szkła, Krosno, Polska (Marek 
Czerny, Andrzej Paczosa). 

Radiacyjny, płaszczowy rekuperator metalowy 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest radiacyjny 
płaszczowy rekuperator metalowy przeznaczony dla 
wannowych pieców szklarskich. Celem wzoru użytko-
wego jest poprawa szczelności rekuperatora i zbliże-
nie mierzonej temperatury płaszcza wewnętrznego do 
rzeczywistej wartości. 

Rekuperator ma płaszcz wewnętrzny (1) nierozłącz-
nie połączony z płaszczem zewnętrznym (5) oraz ko-
lektorem (8, 9) i ma spoinę termoelementu (11) połą-
czoną nierozłącznie z blachą płaszcza wewnętrznego (1) 
po stronie spalin. (3 zastrzeżenia) 

F42B W. 73070 1984-08-01 

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka 
k/Warszawy, Polska (Ryszard Kleszko, Zuzanna Gajcy). 

Nabój imitujący start przeciwpancernego 
pocisku kierowanego 

Nabój charakteryzuje się tym, że w polietylenowej 
łusce naboju nad miotającym ładunkiem prochowym 
(3) umieszczonym w jej dolnej części ma osadzony 
smugacz (4) z masą zapłonową (5), zabezpieczony przed 
przemieszczaniem się tekturowymi tulejkami dystan-
sowymi (8 i 10), podkładkami (9) oraz tekturowym 
korkiem (11). 

Nabój wystrzeliwany jest na specjalnych placach 
ćwiczeń pozorując start przeciw pancernego pocisku 
kierowanego, co usprawnia szkolenie w zakresie wy-
pracowywania danych dla oddziałów wydzielonych do 
zwalczania zauważonych celów. (1 zastrzeżenie) 

Dział G 
FIZYKA 

G01B W. 73759 1984-12-12 

Polskie Koleje Państwowe - Centralny Ośrodek 
Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa, 
Polska (Henryk Chrościcki). 

Przyrząd do sprawdzania 
dokładności wskazań mikrometrów 

w zakresie pomiarowym ponad 25 mm 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmniejsze-
nia błędów temperaturowych kabłąka mikrometru 
i płytek wzorcowych podczas sprawdzania dokład-
ności wskazań mikrometrów o dużych zakresach po-
miarowych. 

Przyrząd zawiera część wspornikową zamocowaną 
do kabłąka (8) mikrometru od strony jego wrzeciona 
(6). Część wspornikowa jest połączona z korpusem (1), 
w którego nagwintowanym otworze jest umieszczona 
śruba (2) zakończona z jednej strony łbem (3), a z 
drugiej strony powierzchnią sferyczną (4), tak że łeb 
(3) śruby (2) jest usytuowany naprzeciw kowadełka (5) 
mikrometru, a powierzchnia sferyczna (4) zakończe-
nia śruby (2) jest usytuowana naprzeciw powierzchni 
pomiarowej wrzeciona (6) mikrometru. Śruba (2) jest 
zabezpieczona przed zmianą położenia za pomocą urzą-
dzenia ustalającego (7). (1 zastrzeżenie) 

G01K W. 72952 1984-07-16 

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska (Roman Ry-
glicki, Wojciech Wierzchowski, Edward Zemlak). 

Końcówka ochronna termopary zanurzeniowej 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zabezpiecze-
nia drutu termopary przed uszkodzeniem w przypad-
ku zbyt głębokiego zanurzenia lancy w kąpieli meta-
lowej. 
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Istotą rozwiązania jest osadzenie jednego końca jed-
nostronnie zasklepionej rurki kwarcowej (1) w tektu-
rowej tulejce (2). (1 zastrzeżenie) 

G03B 
M05G 

W. 72734 1984-06-14 

Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Me-
dycznych „FARUM", Warszawa, Polska (Ryszard 
Chmiel, Andrzej Michalak). 

Urządzenie do wykonywania 
zdjęć rentgenowskich warstwowych 

Urządzenie do wykonywania zdjęć rentgenowskich 
warstwowych ma listwę sprzęgającą składającą się 
z oprawy (1) i części ruchomych (2) i (6). Listwa 
sprzęgająca ma prowadnicę składającą się z trzech 
płaskowników o przekrojach prostokątnych (2), (7), (8) 
złączonych na kształt ceownika, z których jeden sta-
nowi półkę, do której mocowane są dwa pozostałe 
płaskowniki, z uprzednio wykonanymi wzdłużnymi 
bruzdami w kształcie półkola. 

Rozstawienie tych płaskowników przed ostatecznym 
utwierdzeniem jest regulowane. Mechanizm zmiany 
warstw ma zespół prowadzący oprawę nakrętki (15) 
z czopem (11) wyznaczającym wysokość warstwy, 
gdzie listwy prowadzące (9) i (13) o regulowanym 
rozstawieniu stanowią jednocześnie podparcie zabez-
pieczające oprawę nakrętki (15) przed obracaniem. 

(1 zastrzeżenie) 

G04B W.72990 1984-07-23 

PKP Kolejowe Zakłady Łączności, Bydgoszcz, Polska 
(Władysław Januszewski, Lucjan Łączkowski). 

Zegar wtórny dwustronny 

Celem wzoru użytkowego jest rozwiązanie konstruk-
cyjne zegara przeznaczonego do używania na pero-
nach, który daje się łatwo demontować dla naprawy 

i regulacji mechanizmów bez konieczności zdejmowa-
nia całego zegara z zawiesi i spełnia wymogi strugo-
szczelności. 

Zegar składa się z obudowy zewnętrznej, dwóch me-
chanizmów zegarowych, dwóch tarcz i szyb osłono-
wych. Obudowę zegara tworzy korpus (1), do którego 
w sposób rozłączny przymocowane są z obu stron 
ramy (6) zawierające w swym wnętrzu tarcze zega-
rowe (12) z mechanizmami (3) zegarów i szyby osłono-
we (8). (1 zastrzeżenie) 

G05D W.72973 1984-07-18 

Spółdzielnia Inwalidów, Radzyń Podlaski, Polska 
(Władysław Karczmarczuk, Janusz Kowalczyk, Witold 
Kowalczyk, Wacław Pawlina). 

Czujnik sygnalizacyjny spadku ciśnienia, 
zwiaszcza do układów pneumatycznych 

w ciągnikach 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie kon-
strukcji czujnika o dużej wytrzymałości zmęczeniowej 
odpornego na znaczne drgania. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że w korpusie (1) 
zakończonym gwintem zewnętrznym, z otworem dwu-
średnicowym przy zakończeniu otworu o większej 
średnicy umieszczona jest okrągła elastyczna membra-
na (9) dotykająca do osiowo umieszczonego popycha-
cza (7) prowadzonego w płytce izolacyjnej (12) współ-
pracującego z zamontowanymi w przestrzeni we-
wnętrznej izolatora (2) płytką styku ruchomego (3) 
i znajdującymi się pod nią stykami stałymi (4) 
w kształcie dwóch półpierścieni, połączonych nitami 
mocującymi (11) przechodzącymi poprzez korpus izo-
latora (2) do wtyczek (10) płytkowych. Styk ruchomy 
(3) dociskany jest poprzez sprężynę naciskową (5) 
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wkrętem regulacyjnym (6). Dolna krawędź izolatora 
(2) opiera się poprzez membranę (9) na uszczelce (8), 
a górna krawędź korpusu (1) połączona jest nieroz-
łącznie z tworzącą izolatora (2). (1 zastrzeżenie) 

G11B W. 73062 1984-08-01 
Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych „ME-

RA - KFAP", Kraków, Polska (Karol Golda). 

Obudowa urządzenia informatycznego, 
zwłaszcza jednostki pamięci na dyskach elastycznych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
obudowy urządzenia informatycznego, charakteryzują-
cej się prostotą konstrukcji i wykonania, umożliwia-
jącej łatwy i szybki montaż. 

Na poziomej ścianie elementu (1) znajdują się 
wsporniki (2) służące do mocowania urządzenia infor-
matycznego; wsporniki (3) umożliwiające mocowanie 
osłony (4) oraz otwory wentylacyjne. Ściana pionowa 

elementu (1) przeznaczona jest do mocowania zasila-
cza. Na pionowych ścianach osłony (4) znajdują się-
otwory wentylacyjne umożliwiające przepływ powie-
trza chłodzącego elementy elektroniki. Obudowę urzą-
dzenia informatycznego stanowi jednolity element (1) 
o kształcie litery „L". (1 zastrzeżenie) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01R W. 73068 1984-08-01 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Remon-

towej Energetyki, Wrocław, Polska (Maciej Galicki). 

Szybkozłącze wtykowe 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania szybko-
złącza wtykowego do łączenia elementów układów 
hydraulicznych, szczególnie układów wymagających 
częstego łączenia i rozłączania. 

Szybkozłącze wtykowe składa się z zaworu-gniazda 
(1) i zaworu-wtyczki (2), wyposażonych w dociskane 
sprężynami (4) suwaki (5) mające kształt butli z wy-
drążoną częścią (6) o większej średnicy i z dwoma 
stykającymi się powierzchniami stożkowymi, z których 
powierzchnia (7) o tworzącej nachylonej pod więk-
szym kątem do osi suwaka stanowi powierzchnię 
uszczelniającą, przylegającą w stanie rozłączonym 
szybkozłącza do odpowiadającej jej stożkowej po-
wierzchni (8) gniazda, mającej tworzącą większą niż 
tworząca stożka suwaka, a powierzchnia (9) o tworzą-
cej nachylonej pod kątem mniejszym do osi suwaka 
ma otwory (10) o osiach nachylonych do osi suwaka 
korzystnie pod kątem od 15° do 60°. (1 zastrzeżenie) 

H05K W. 73044 1984-08-01 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania 

Napędów, Toruń, Polska (Jerzy Bakalarczyk). 

Obudowa urządzenia elektronicznego, 
zwłaszcza jednopłytkowego 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania obudowy 
o prostej konstrukcji, bardziej funkcjonalnej niż obu-
dowy stosowane dotychczas. 

Obudowa urządzenia elektronicznego zwłaszcza jed-
nopłytkowego z klawiaturą i wyświetlaczem zbudo-
wana z dwóch części, osłony dolnej i górnej wyko-
nanych z tłocznej blachy stalowej, charakteryzuje się-
tym, że osłona dolna (A) tworzy jednocześnie dwie 
ściany boczne (1, 2), zaś osłona górna (B) tworzy jed-
nocześnie ścianę tylną (4), wierzchnią (5), odczytową 
(6), pulpitową (7) i ścianę przednią (8), przy czym 
ściana tylna (4) jest prostopadła do ściany wierzch-
niowej (5), która z kolei ejst równoległa do ściany 
przedniej (8), zaś ściana odczytowa (6) tworzy płasz-
czyznę ukośną do ściany wierzchniej. Do ścian bocz-
nych (1, 2), które są prostopadłe do ściany dolnej (3) 
są trwale umocowane wsporniki (9, 10 i 11) służące 
do połączenia osłony górnej z osłoną dolną. 

(4 zastrzeżenia)-
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244438 
244439 
244440 
244441 
244442 
244443 

Int. Cl.3 

2 

G05D 
G01R 
H03K 
E21D 
E02D 
H02E 
H01C 
F02P 
F16C 
F23N 
G01R 
G01R 
G01P 
C02F 
C02F 
Ą23K 
G0LK 
B02C 
G01N 
B63B 
G01E 
H03F 
E21B 
H04M 
H05H 
B21C 
E21D 
B61F 
A01B 
C02F 
F16K 
C25D 
H01L 
D06L 
A01G 
C02F 
C08F 
C07B 
B21B 
B23K 
G01R 
C09D 
C01F 
B25D 
F16D 
B66C 
H01F 
G01P 
C07D 
B01D 
B01D 
B23B 
B28D 

Strona 

3 

41 
39 
45 
28 
26 
44 
42 
30 
31 
34 
39 
39 
38 
16 
16 

5 
36 

7 
37 
13 
40 
45 
27 
46 
48 

8 
29 
12 

1 
17 
33 
24 
43 
25 

4 
17 
23 
25 

8 
9 

40 
23 
16 
10 
32 
15 
42 
38 
19 
6 
6 
9 

11 
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1 

244444 
244445 
24444Ä 
245158 
24570L 
245713T 
245837 
246162 
247049 T 
247596 T 
248383 
248384 
248415 T 
248440 T 
248452 T 
248454 T 
248463 T 
248476 T 
248505 T 
248506 T 
248512 T 
248550 T 
248563 T 
248588 T 
248591 T 
248594 T 
248620 T 
248638 
248644 
248652 T 
248661 T 
248693 T 
248696 T 
248701 T 
248798 

2 

E21D 
E21D 
H02B 
C07D 
C07D 
A01B 
C07C 
C07F 
G02B 
A47J 
F16K 
F16K 
H05F 
H01F 
E21C 
G01N 
F03D 
B62D 
H03B 
H03B 
H03K 
C22B 
F16D 
C07F 
E21D 
A23K 
A23K 
C07D 
C07C 
G05D 
C01B 
C04B 
B22F 
F28D 
B63H 

3 

29 
29 
44 
19 
19 

1 
17 
22 
40 

5 
33 
34 
47 
42 
28 
37 
30 
12 
4 4 
44 
45 
24 
32 
22 
29 

5 
5 

20 
18 
41 
16 
17 
9 

35 
13 

1 

248923 
249331 
249332 
249333 
249374 
249401 
249404 
249413 
249429 
249493 
249494 
249495 
249496 
249497 
249498 
249499 
249551 
249634 
249670 
249686 
249687 T 
249688 T 
249689 
249690 
249746 
249773 
249775 
249794 
249853 
249964 
249965 
250041 
250127 
250553 

2 

C07D 
C10B 
C10J 
C21C 
A01C 
F25P 
B65D 
B65B 
C07C 
A01D 
A01D 
A01D 
A01D 
A01D 
A01D 
A01D 
C07P 
A01N 
E21C 
B01D 
C09C 
C09C 
B65D 
E21D 
B60L 
D02G 
C07D 
F16K 
C12N 
C07D 
C07D 
G05D 
E05B 
B25J 

3 

20 
24 
24 
24 

1 
35 
14 
14 
18 

2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 

21 
4 

28 
7 

23 
23 
14 
30 
12 
25 
21 
34 
24 
21 
21 
41 
26 
10 



Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych opublikowanych w BUP Nr 10/1985 

Nr zgłoszenia 
1 

71863 
72439 
72543 
72544 
72545 
72681 
72691 
72734 
72875 
72912 
72918 
72928 
72943 
72947 
72951 
72952 
72953 
72955 
72956 
72958 
72960 
72961 
72970 
72973 
72974 
72975 
72976 
72977 
72982 

Int. Cl.3 

2 

A47B 
A63F 
A63H 
B43K 
B43K 
B28B 
A47J 
G03B 
A47L 
C12C 
B29C 
B3ÛB 
F24H 
F16L 
E03C 
G01K 
B23D 
F16C 
E03D 
B60R 
E01B 
F04D 
B01L 
G05D 
F04D 
F04D 
E21B 
F16K 
A47G 

Strona 
3 

49 
50 
50 
54 
54 
53 
49 
63 
50 
56 
53 
54 
61 
59 
56 
62 
52 
58 
56 
55 
56 
58 
51 
63 
58 
58 
57 
59 
49 

Nr zgłoszenia 
1 

72983 
72985 
72990 
73011 
73017 
73021 
73027 
73028 
73031 
73033 
73034 
73044 
73047 
73049 
73062 
73068 
73069 
73070 
73075 
73076 
73077 
73082 
73088 
73089 
73090 
73148 
73737 
73759 

Int. Cl.3 

2 

B25B 
E21B 
G04B 
E04H 
B62D 
F16L 
B23B 
B23B 
F24D 
F21S 
F21S 
H05K 
F28D 
B60Q 
G11B 
H01R 
B25B 
F42B 
B24D 
F16K 
B25B 
B23D 
F23B 
F23L 
F23H 
B08B 
A01B 
G01B 

Strona 
3 

52 
57 
63 
57 
55 
59 
51 
51 
61 
60 
60 
64 
62 
55 
64 
64 
53 
62 
52 
59 
53 
52 
60 
61 
60 
51 
49 
62 



S P I S TREŚCI 

I. Wynalazki 

Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie 1 
Dział B - Różne procesy przemysłowe; Transport 6 
Dział C - Chemia i metalurgia 15 
Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo 25 
Dział E - Budownictwo; Górnictwo 26 
Dział F - Mechanika: Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska 30 
Dział G - Fizyka 36 
Dział H - Elektrotechnika 42 

Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków 65 

II. Wzory użytkowe 

Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie 49 
Dział B - Różne procesy przemysłowe; Transport 51 
Dział C - Chemia i Metalurgia 56 
Dziaî E - Budownictwo: Górnictwo 56 
Dziaï F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska 58 
Dział G - Fizyka 62 
Dział H - Elektrotechnika 64 

Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych 67 



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 

WARUNKI PRENUMERATY: 

1. DLA OSÓB PRYWATNYCH I ZAKŁADÓW PRACY: 
- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miastach wojewódzkich i pozosta-

łych miastach, w których znajdują się siedziby Oddziałów RSW „Prasa -
Książka - Ruch" zamawiają prenumeratę w tych oddziałach, 

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

2. DLA OSÓB FIZYCZNYCH - INDYWIDUALNYCH PRENUMERATORÓW: 

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

- osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - siedzibach Oddziałów RSW „Pra-
sa - Książka - Ruch", opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocz-
towych nadawczo-oddawczych właściwych dla miejsca zamieszkania prenu-
meratora. 
Wpłaty dokonują używając „blankietu wpłaty" na rachunek bankowy miejsco-
wego Oddziału RSW „Prasa - Książka - Ruch". 

3. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa - Książ-
ka - Ruch", Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 
00-950 Warszawa, konto NBP XV Oddział w Warszawie Nr 1153-201045-139-11. 
Prenumerata ze zleceniem wysypki za granicę pocztą zwykłą jest droższa od 
prenumeraty krajowej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla 
zlecających instytucji i zakładów pracy. 

TERMINY PRZYJMOWANIA PRENUMERATY - na kraj i zagranicę: 
- 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 


