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

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

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

zek lub wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków, 
wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych; 
opłaty za skargi 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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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, 21 maja 1985 r. Nr 11 (299) Rok XIII 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

I. W Y N A L A Z K I 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01B P.244454 83 1107 

Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, Polska (Ka-
zimierz. Wierzbicki, Mikołaj Semczyszyn, Ryszard Ja-
szczułt, Adam Lipińśki). 

Pług do orek 

Wynalazek dotyczy pługa do orek wszystkich ro-
dzajów gleb, który może znaleźć zastosowanie w pań-
stwowych i prywatnych gospodarstwach rolnych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji pługa, aby korpusy płużne mogły 
wykonywać ruch skokowy w stosunku do ramy płu-
ga i aby możliwe było wyłączenie z pracy pewnej 
liczby korpusów. 

Według wynalazku korpusy płużne (2) zamocowane 
są przesuwnie do ramy (1), a każdy korpus (2) za-
opatrzony jest w siłownik (5) zamocowany jednym 
końcem w środku oporu korpusu płużnego (2) a dru-
gim końcem połączony ze zderzakiem (6) następnego 
korpusu (2). Zmiana położenia odbywa się za pomo-
cą dodatkowego siłownika hydraulicznego (8) zamo-
cowanego jednym końcem idlo łapy oporowej (7) a 
-drugim końcem do .korpuisiu płużnego (2). Pracą si-
łowników (5) i (8) stanuje rozdzielacz (4) zaimocowa-
ny na ramie głównej (1), poprzez przewody ciśnie-
niowe (9), do którego płyn pod ciśnieniem doprowa-
dzony jest od sprężarki lub pompy hydraulicznej (3) 
zainstalowanej w ciągniku bądź na ramie (1) pługa. 

(1 zastrzeżenie) 

A01B P.248851 T 84 07 19 

Politechnika. Białostocka, Białystok, Polska (Wło-
dzimierz Ancipiuk, Kazimerz Cho romański). 

Maszyna do obróbki gleby 

Przedmiotem wynalazku jest maszyna do obróbki 
gleby. 

Maszyna służy do kruszenia gleby i łuszczenia ko-
rzeni. 

Maszyna zawiera dwa elementy robocze i klin pro-
sty (1) i współpracujący z nim klin obrotowy (4). 
Klin prosty (1) przesuwając się podcina korzenie 
ohwasltów i jednocześnie oddziela warstwę gleby. 
Gleba spływająca z klina prostego (1) powoduje o-
brót klina obrotowego (4) i jednocześnie ulega kru-
szeniu. (3 zastrzeżenia) 

A01H P.248279 T 84 06 18 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfika-
cji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Jan Brzozowski). 

Sposób i urządzenie do zbioru pyłku kwiatowego 

Sposób zbioiru pyłku kwiatowego polega na mecha-
nicznym strząsaniu pyłku z kwiatów lub wiech kwia-
towych poprzez uderzanie w pylniki, a następnie 
wciąganiu pyłku do pojemnika poprzez zasysanie lub 
elektrostatycznie. W .konstrukcji urządzenia zastoso-
wano ruchome podwozie (1), na którym jeist zamo-
cowany pojemnik (2) z wkładem filtrującym (4), po-
łączony rurą ssącą (6) z dolną częścią pochyłej tacki 
(8). Na wyższym, odsądzonym w bok od pojemnika 
(2) końcu tacki (8) jest umieszczony wibrator (10) 
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napędzany silnikiem (9). W dolnej części pojemnika 
(2) znajduje się kr ociec wylotowy (5) połączony z 
urządzeniem wytwarzającym podciśnienie. 

(2 zastrzeżenia) 

A01K P. 248278 T 84 06 13 

BrzedsięlbionstwiO Połowów Dalekomorskich i Usług 
Rybackich, „Dalmor", Gdynia, Polska (Ryszard Kor-
pys, Jan Goździikow^ki, Wiesław Jaczewski, Andrzej 
Lewandoiwski). 

Obciążnik pelagiczny 

Przedmiotem wynalazku jest obciążnik pelagiczny 
przystosowany do łączenia go w zwielokrotnione ze-
stawy, odznaczający się poosiową stabilizacją. 

Oibciążnik pelagiczny według wynalazku stanowi 
układ przynajmniej dwóch eleme nit ów, których trzon 
ima kształt sześcianu, a z których to elementów przy-
najmniej jeden element (1) tkwi swym wypustem we 
wpuście drugiego elementu (2), przy czym pierwszy 
z tych elementów (1) ma dwa wyjpuisty <1'), 'każdy 
ukształtowany najkorzystniej w kształcie ostrosłupa 
ściętego na zewnętrznej stronie dwóch przeciwległych 
'sobie ścianek i .podstawą równy lub mniejszy od 
wymiarów tyc'h ścianek, zaś drugi element (2) ma 
jeden wpust (2') ukształtowany najkorzystniej w po-
staci ostrosłupa ściętego na zewnętrznej stronie jed-
nej z dwóch przeciwległych sobie ścianek i podsta-
wą równy lub mniejszy od wymiarów tej ścianki a 
w dnuigiej z tych przeciwległych sobie ścianek ma 
wyprofilowany wpust (2") odpowiadający wymiarami 
i kształtem wypustom tych obu elementów (1 i 2). 
Oba elementy (1 i 2) mają poosiowo usytuowany ka-
nał (3), w przekroju poprzecznym prostokątny, w któ-
ryim to kanale tkwi łańcuch (4) usytuowany swyimi 
ogniwami w ten sposób, że w przekroju; poprzecznym 

tego kanału (3) każda para ogniw (4' i 4") średnica-' 
mi siwymi jest zlokalizowana na przekątnych tego 
kanału (3) a długość tych średnic jest nieznacznie 
mniejsza od długości przekątnych tego kanału (3). 

Obciążnik według wynalazku jest wykorzystywany 
w połowach dalekomorskich do obciążania włoków 
pelagiczny eh. (1 zastrzeżenie) 

A01N 
C07F 

P.243703 83 09 09 

Pierwszeństwo: 82 09 10 - RFN (nr P 32 33 603.9) 
-82 10 21 - RFN (nr P 32 38 958.2) 

Hoechst AG, Frankfurt n/Meneim, Repubilika Fede-
ralna. Niemiec. 

Środek chwastobójczy i regulujący wzrost 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie qpracowania 
środka przydatnego przecijw chwastom oraz jako re-
gulator wzrostu w uprawach roślin użytkowych. 

Środek chwastobójczy i regulujący wzrost zawiera 
jako substancję czynną związek o ogólnym wzorze 1, 
w którym Ri i R2 niezaaeżnie od siebie oznaczają 
{Ci-Cio)-al;kil, CF3, benzyl, cykloheksyl, cyjanoetyl, 
fenyl albo OH; A oznacza grupy - •CO- , =CHOH, 
=CHQR4, =CHOHal, =CHOCONR5R6 albo =iCHNHR7, 
R3 oznacza - C H , SH, (C^-Ci2)-alkoksy, (C3-^C8)-ey-
kloalkoksy, (C3-C6)-alikenyloksy, (C3-CoJ-alkinylokisy, 
fenoksy, albo benzyloksy, przy czym wymienione gru-
py ze swej strony mogą być podstawione przez OH, 
chlorowiec CF3, (Ci-C^-alkil ailbo przez (Ci-Ci)-al-
koksy ; (Ci-C6)-alikilo'tio, (Ca-CsJ-cykloalkilotio, 
(C3-CeJ-alkinyiotio, fenylotio albo benzylioitio, przy 
czym wymienione grupy ze siwej strony mogą być 
podstawione przez chlorowiec, CF3, (Ci-CO-alkil, albo 
przez (Ci-C^-ailkoksy; ami no (Ci-C4)-alkiloamino, 
hydro,ksyloa,mino, O-{Ci-C^-ałkilohydroiksyloamino. 
dwu-(Ci-C^-alkiiloamino, anilino, (C7-Cio)-fenyloal-
.kiloaimino, dwu-iC?-Cio)-ienjdoalkiloami.no, N-fenylo-
-iN-(d-C4)-alkiloamino, N-fenylo-N-(C3^C6)-alkenylo-
amino- albo N-fenylo-N-(C3-Ceí-alkinyloamino, przy 
czym wymienione gnupy ze swej strony mogą być 
podstawione przez OH, chlorowiec, (Ci-C4)-alkil albo 
przez (Ci-C4)-atlikoksy; hydrazymo, ß-{Ci--Ci)-al.kilo-
hydrazyno, ß, ^-idwu-fCi-CO-alkilohydrazyno, pipery-
dyno, ipirolidyno, morfoilino, 2,6-dwumeityloimorfolino 
albo rodnik o wzorze -ONCRsRg; R4 oznacza (Ci-Ce)-
-^alkil alilil, prop arg id, benzyl alibo chloro wcobenzyl; 
R5 i R6 niezależnie od siebie oznaczają wodór, 
(Ci-Ci2)-ailkil, (Ca-(C8)-cykloalkil, (C3-(C6)-alkenyl, 
(C3-Ci2)-alkil, (Cs^CsJ-cyMoaiikil, (Cs-Ce)-alkenyl, 
(C3-C6)-alkinyl, fenyl, benzyl, benzoil, fenoksysulfo-
nyil, (Ci-Ci2)-alkilos;uMonyl, (C3-C6)-alkenylosulfonyI 
algo fenylosulfonyl, przy czym wymienione, grupy ze 
swej strony moigą być podstawione przez chlorowiec, 
CF3, ON, (Ci-C4)-alkoksy albo przez (d-C4)-alkoksy-
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karbony!, R7 oznacza wodór, (Ci-CgJ-ailkil, (C2 
ałkenyl, (C3-C6)-aakinyl, (Ci-C4)-acy!, chloro wco-
H(CI-C4)-.acyl albo benzoil, Rs i R9 .niezależnie ad sie-
bie oznaczają (Ci-Ci2)-alkil; albo razem oznaczają 
rodnik alikilenowy o 3-8 atomach węgla, jak rów-
nież ich sole z zasadaimi aillbo kwasami, z tym za-
strzeżeniem, że Ri i R2 nie .mogą oznaczać równocześ-
nie -OH, jeśli A oznacza grupę o wizorze -CH-NH2. 

(3 zastrzeżenia) 

A01N P.249500 84 09 06 

Pierwszeństwo: 83 09 07 - RFiN (nr P 33 32 270.8) 

Bayer AG, Leverkusen, Republika Federalna Nie-
miec. 

Środek chwastobójczy 

Środek chwastobójczy charakteryzuje się tym, że 
kombinację substancji czynnych, składającą się z 
chwastobójczej substancji czynnej hamującą fotosyn-
tezę i z synergetycznej 1,4-dwupodstawionej pochod-
nej pirazolu o wzorze 2, w którym Rł oznacza rod-
nik alkilowy, podstawiony rodnik benzylowy oraz 
grupy o wzorze 11, -CO--XR5, -^CO^NRBRT, R2 

oznacza grupę aminową, alkiloaminową oraz grupy 
o wzorze 14-, 15 i 16, jak również grupę nitrową gdy 
R1 nie oznacza podstawionego rodnika benzylowego, 
R3 oznacza rodnik alkilowy. R4 oznacza rodnik alki-
lowy, R5 oznacza rodnik alkilowy albo chlorowco-
akilowy, R6 oznacza atom. wodoru albo rodnik alki-
lowy, R7 oznacza rodnik alkilowy, grupę chlorowco-
alkilotio, cyjanoalkilotio albo ewentualnie podstawio-
ny rodnik fenylowy, przy czym jednak R6 i R7 rów-
nocześnie nie oznaczają grupy metylowej, R8 oznacza 
atom wodoru albo rodnik alkilowy, R9 oznacza atom 
wodoru albo rodnik alkilowy, R10 oznacza rodnik 
alkilowy, grupę chloTowcoalkilotio, cyjanoalkilotio 
albo ewentualnie podstawiony rodnik fenylowy, albo 
R9 i R10 wraz z atomem azotu, z którym są związane, 
oznaczają pierścień heterocykliczny, 'który może za-
wierać dalsze heteroatomy, X, Y i Z oznaczają atom 

tlenu lub siarki, a n oznacza 0 lub 1. Jako chwasto-
bójczą substancję czynną hamującą fotosyntezę śro-
dek zawiera: pochodne triazynonu, pochodne triazy-
nodionu, pochodne triazyny, pochodne mocznika, po-
chodne ikarbonanilidu, pochodne uracylu, pochodne 
bis - karbaminianu, pochodne pirydazynonu, po-
chodne hyidroiklsyibeinzoinitrylu. (6 zastrzeżeń) 

A01N P.249501 84 09 06 

Pierwszeństwo: 83 09 07 RFN (nr P 33 32 271.6) 

Bayer AG, Leverkusen, Republika Federalna Nie-
miec. 

Środek chwastobójczy 

Środek chwastobójczy charakteryzuje się tym, że 
zawiera kombinację substancji czynnych składającą 
się z chwastobójczej substancji czynnej hamującej 
fotosyntezę i synergistycznej podstawionej pochodnej 
azolilowej o wzorze 2, 3 i 4, w których R1 oznacza 
atom wodoru lub grupę alkilokarbonylometylową, 
R2 oznacza atom wodoru lub rodnik alkilowy, R3 

oznacza atom wodoru, grupę alkilową lub alkilo'tio, 
a R4 oznacza atom wodoru lub chlorowca, przy czym 
jako chwastobójczą substancję czynną hamującą fo-
chodne triazyny, pochodne mocznika, pochodne kar-
bonanilidu, pochodne uracylu, pochodne bis - kartoa-
tosyntezę środek zawiera: pochodne triazynonu, po-
chodbe (triazynoididnu, pochodne trliaz^ny, pochodne 
uriacyilu, pochodne tois-ikoribaminianu, pochodne p!iry-
dazynoinu, (pochodne ihyidrolkisyibenzoiniiitrylu. 

(6 izastrzeżeń) 

A01N P. 249502 84 09 06 

Pierwszeństwo: 83 09 07 - RFN (nr P 3332272.4) 

Bayer AG, Leverkusen, Republika Federalna Nie-
miec. 

Środek chwastobójczy 

Środek chwastobójczy charakteryzuje .się tym, że 
zawiera kombinację substancji czynnych składającą 
się z chwastobójczej substancji czynnej hamującej 
fotosyntezę i z synergistycznego amidu kwasu piry-
dynokarboksylowego o wzorze przedstawionym na 
rysunku, w którym R oznacza rodnik alkilowy, atom 
chlorowca, grupę nitrową, cyjanową, alkoksylową, 
ewentualnie podstawiony rodnik fenylowy lub ewen-
tualnie podstawioną grupę benzyloksylową, a n ozna-
cza liczbę 0, 1, 2 lub 3, przy czym jako chwastobój-
czą substancję czynną hamującą fotosyntezę środek 
zawiera: pochodne triazynonu, pochodne triazynodio-
nu, pochodne triazyny, pochodne mocznika, pochodne 
karbonanilidu, pochodne uracylu, pochodne bis^kar-
baminianu, pochodne pirydazynonu, pochodne hydro-
ksybenzonitrylu. (6 zastrzeżeń) 
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A22C P.244518 83 1110 

Centrala Rybna, Poznań. Polska (Stanisław Rybar-
czyk). 

Urządzenie do poprzecznego cięcia dużych ryb 
na znormalizowane kawałki 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji 
urządzenia o zmniejszonych wymiarach, dostosowanej 
do produkcji konserw o różnej wysokości na stat-
kach. 

Urządzenie ma obrotowy podajnik (2) do ryb, osa-
dzony stycznie do obwodu głowicy noży tarczowych 
(3). Podajnik (2) jest wykonany w postaci tarczowej 
i ma na obwodzie stałe gniazda korytkowe _ (7) do 
pojedynczego osadzania w nich dużych ryb i poda-
wania ich do głowicy noży do cięcia. Obrotowy po-
dajnik (2) jest osadzony poniżej głowicy noży tar-
czowych (3) i przesunięty obwodowo na odpowiednią 
odległość kątową. (2 zastrzeżenia) 

A23C P. 244575 83 11 16 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „PREDOM", War-
szawa, Polska (Jan Jędryka, Mieczysław Naruszewicz, 
Marian Dytrych). 

Maselnica 

Celem wynalazku jest opracowanie prostej kon-
strukcji maselnicy niezawodnej w działaniu. 

Maselnica ma pierścień nośny (1) wsparty na dwóch 
podporach (2) w kształcie walców, przy czym w jed-
nej z podpór (2) znajduje się silnik napędowy (3). 
Końcówika napędzająca (4) silnïka napędowego (3) jest 
sprzęgnięta z pierścieniem obrotowym (5) umieszczo-
nym wewnątrz pierścienia nośnego (1), przy czym w 
pierścieniu obrotowym (5) jest zamocowany zbiornik 
roboczy (6). (1 zastrzeżenie) 

A23J 
A23K 
A23L 

P.244395 83 10 28 

Akademia Rolnicza, Wrocław, Polska (Stanisław 
Zaleski, Stanisława Szubińska, Adam Malicki. Leszek 
Rumor, Ryszard Tereszkiewicz, Marian Kierzkowski). 

Sposób przetwarzania krwi zwierzęcej 
i jej frakcji 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pełniejszego za-
gospodarowania krwi zwierzęcej na cele paszowe, 
kosmetyczne, spożywcze bądź farmaceutyczne. 

Sposób przetwarzania krwi stabilizowanej związka-
mi wiążącymi jony wapnia naturalnie występujące 
w miej, zwłaszcza cytrynianem sodu lub frakcji tak 
stabilizowanej krwi polega na tym, że wprowadza się 
organiczne lub nieorganiczne związki wapnia w ilości 
0,009-0,018 mol/dm3, co odpowiada 0,1-0,2% maso-
wych chlorku wapnia i dodaje się soli sodu, potasu 
lub wapnia w ilości 0,085-0,43 mol/dm3 w odnie-
sieniu do masy krwi, co odpowiada 0,5-2,5% maso-
wych chlorku sodu, a następnie układ pozostawia się 
na czas potrzebny do zestalenia .się produktu w caîej 
objętości, po czym produkt poddaje się termicznemu 
utwardzaniu. (7 zastrzeżeń) 

A23L P. 248266 T 84 06 18 

Tadeusz Kaczmarek, Józef Prętki, Poznań, Polska 
(Tadeusz Kaczmarek, Józef Prętki). 

Sposób wytwarzania odżywki owsianej 

Przedmiotem wynala/- i jest wytwarzanie odżywki 
owsianej przez poddawanie owsa charakteryzującego 
się wysoką energią kiełkowania (powyżej 95%) -
procesowi słodowania. Proces obejmuje następujące 
operacje technologiczne: moczenie i kiełkowanie 
owsa oraz suszenie mokrego słodu. 

Otrzymany słód owsiany poddaje się najpierw 
obłuszczeniu a następnie rozdrobnieniu na drobny 
grysik lub jego .mieszaninę z mąką. względnie płatko-
waniu słodu i zgniataniu na płatki. (1 zastrzeżenie) 

A23L P.248271 T 84 06 18 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego, Kosza-
lin, Polska (Danuta Drgas, Jadwiga Kabacińska). 

Sposób wytwarzania 
mrożonych owoców homogenizowanych 

zwłaszcza z cukrem 

Sposób wytwarzania mrożonych owoców homoge-
nizowanych zwłaszcza z cukrem, polega na tym, że 
po umyciu owoców, sortowaniu, schładzaniu lub 
mrożeniu i przecieraniu, do owoców dodaje się cu-
kier i inne składniki, następnie miesza utrzymując 
temperaturę od 263 K do 273 K. W dalszej kolejności 
po homogenizowaniu i pakowaniu w opakowania 
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jednostkowe proces mrożenia przeprowadza się w 
temperaturze od 263 K do 283 K. 

Następne wyroby pakuje się w opakowania zbior-
cze i utrwala w temperaturze nie wyższej od 255 K. 

(3 zastrzeżenia) 

A46B P. 248869 T 84 07 19 

Józef Krawczyk, Kraków, Polska (Józef Krawczyk). 

Szczoteczka do zębów 

Szczoteczka do zębów, w swej części czyszczącej, 
w przekroju poprzecznym ma «kształt litery U. Część 
czyszcząca tworzy obejmę (2) włosków (3) wtopio-
nych na całej wewnętrznej powierzchni. W widoku 
z góry część czyszcząca ma kształt odcinka pierście-
nia. (1 zastrzeżenie) 

A47B P. 248695 T 84 07 11 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 247855 

Henryk Gałek, Gliwice, Polska (Henryk Gałek). 

Segment łącznikowy meblowy, zwłaszcza stołu, 
krzesła lub fotela 

Segment łącznikowy ma głowicę (1) w której osa-
dzone jest co najmniej jedno cięgno (2), którego dru-
gi ikoniec połączony jest z elementem ściąganym (4) 
luib z driuigą głowicą (1). Segment 'wyposażony jest w 
tuleję dystansową (8) umieszczoną pomiędzy głowi-
cami <1) i obejmującą cięgno (2). Cięgno (2) połączo-
ne jest z, głowicą (1) za pomocą złącza gwintowego 
(6) a od strony elementu ściąganego (4) zakończony 
jest gwintem dla nakrętki (3). (5 zastrzeżeń) 

A61D P.244528 83 11 11 

Instytut Budownictwa,, Mechanizacji i Elektryfika-
cji Rolnictwa. Warszawa, Polska (Sylwester Skoirtb, 
Lucyna Glinka-Krych, Ryszard Nitecki). 

Sposób i urządzenie do wykrywania zapaleń wymion 

Wynalazek -rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
wykrywania stanów zapalnych wymion krów na fer-
mach stosujących wolnostanowiskowy system chowu. 

Sposób według wynalazku polega na porównaniu 
konduktancji mleka pochodzącego z czterech ćwiar-
tek wymienia tej samej krowy, przed jego zmiesza-
niem. 

Urządzenie do wykrywania stanów zapalnych wy-
mion składa się z czujnika (1) wmontowanego po-
między część górną (2) a część dolną (3) kolektora 
udojowego i zaopatrzonego w elektrody (7) połączone 
z układem sygnalizacyjno-pomiarowym (12). Czujnik 
(1) ma wewnątrz cztery komory (5), przy czym w 
każdej komorze (5) jest umieszczona jedna para elek-
trod (7). Elektrody (7) są połączone w układzie most-
ka zasilanego prądem przemiennym z układu zasi-
lania (11). Układ sygnalizacyjno-pomiarowy (12) jest 
zasilany napięciem stałym z układu prostowniczego 
(13) poprzez stablizator (14). (4 zastrzeżenia) 

A61J P.248944 T 84 07 26 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Ry-
szard Steller, Stanisław Dziołak, Andrzej Gągała, 
Antonina Rachwał). 

Zestaw do podawania lekarstw 

Przedmiotem wynalazku jest zestaw do podawania 
lekarstw, przeznaczony do stosowania w placówkach 
służby .zdrowia. 
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Zestaw składa sią z tacy w postaci kraty z oczka-
mi, w których są umieszczane wyj mo walne wkłady 
(6) do pojemników z lekarstwami. Każdy wyjmowal-
ny wkład (6) posiada podstawę (5) z miejscem ;na co 
najmniej jeden pojemnik oraz pochyłą ścianką (7) 
z ruchomą szybką (8). (2 zastrzeżenia) 

A61K 
C08L 

P.242971 83 07 12 

Pierwszeństwo: 82 07 13 - Japonia (nr 121,835/82) 

Pfizer Corporation:, Colon, Republika Panamy z sie-
dzibą Bruksela, Belgia. 

Sposób wytwarzania środka przeciwzapalnego 

Sposób wytwarzania działającego zewnętrznie 
środka przeciwzapalnego w postaci maści żelowej, 
zawierającego skuteczną przeciwzapalnie ilość piroxi-
camu w układzie wodnym od około 10 do około 50% 
wagowych niższego alkanolu o 1-4 atomach węgla, 
tworzącą żel ilość polimeru ,karbO'ksywinylowego>, od 
około 5 do około 40% wagowych co najmniej jednego 
alkoholu wielowodorotlenowego, co najmniej jedną 
alkanoloaminę w ilości wystarczającej do solublizacji 
piroxicamu i ewentualnie co najmniej jeden czyn-
nik warstwotwórczy w ilości tworzącej warstwę oraz 
wodę w ilości uzupełniającej do 100%, o wartości pH 
w zakresie od około 6,5 do około 9,0 charakteryzującej 
się tym, że a) polimer karboks y winylowy i ewen-
tualnie czynnik warstwotwórczy dysperguje się w 
wodzie, b) otrzymaną dyspersje wodną -miesza się 
z niższym alkanolem i alkoholem wielowodorotleno-
wym, c) piroxicam rozpuszcza się w wodnym roz-
tworze alkanoloaminy i d) ostatecznie łączy się wod-
ny roztwór otrzymany w etapie c) i mieszaninę al-
koholową otrzymaną w etapie b) a następnie poddaje 
się otrzymaną mieszaninę ciągłego mieszaniu. 

(6 zastrzeżeń) 

A61K P.244564 83 11 15 

András Kovács, Rudolf Szebeni, Béla Kőszegi, Bu-
dapeszt, Węgry (András Kovács, Rudolf Szebeni, Be-
la Kőszegi). 

Antykoncepcyjna tabletka dopochwowa 
oraz sposób wytwarzania tych tabletek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
antykoncepcyjnej tabletki dopochwowej możliwej do 
powszechnego zastosowania oraz sposobu wytwarzania 
tej tabletki. 

Antykoncepcyjna tabletka według wynalazku za-
wiera 0,2-3 części wagowych kwasu ortoborowego, 
10-20 części wagowych kwasu winowego, 1-2 części 
wagowych adduktu witaminy K3 z wodorosiarczynem 
sodowym, 0,8-1,2 części wagowych polwinylopiroli-
donu, 2--5 części wagowych stearynianu magnezowe-
go, 8-12 części wagowych karboksymetylocelulozy 
i 50--65 części wagowych mikrokrystalicznej celulozy. 

Sposób wytwarzania antykoncepcyjne tabletki do-
pochwowej ipolega na tym, że wymienione składniki, 
w podanej wyżej ilości poddaje się ujednorodnieniu. 
>po czym wytłacza się tabletki. (2 zastrzeżenia) 

A61K P. 249851 8410 03 

Pierwszeństwo: 83 10 05 - Szwajcaria (nr 5413/83) 

Solco Basel A.G. - Bazylea, Szwajcaria (Robert 
Oertli). 

Sposób wytwarzania biologicznie czynnego 
ekstraktu całkowitego 

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania bilogicznie 
czynnego, niskosodowego, bezpirogenowego, jałowego 
i bezantygenowego ekstraktu całkowitego z narządów 
ssaków i z hodowli komórkowych, składającego się 
z imieszaniiny s/ubstaincji. biologicznie czynnych w 
masie cząsteczkowej poniżej 10000 daltonów. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w 
warunkach wykluczenia obecności wszelkiej substan-
cji obcej oprócz wody i bez stosowania jakiegokol-
wiek materiału nośnikowego do metod rozdzielania, 
materiał wyjściowy, sporządzony v w warunkach o 
możliwie małej ilości zarazków lub w warunkach 
jałowych i ewentualnie przechowywany, rozdrabnia 
się i roztwarza, rozdrobniony i roztworzony materiał 
ogrzewa się szybko do temperatury 70-90°C i po-
nownie chłodzi szybko do niskiej temperatury, pro-
dukty wskutek tego wytrącone oddziela się od roz-
tworu drogą odwirowania, z roztworu tego drogą 
utrafiltracji usuwa się substancje o masie cząstecz-
kowej powyżej 10000 daltonów, a z otrzymanego jako 
pozostałość roztworu odbiera się jony soli drogą 
elektro dializy. ,(8 zastrzeżeń) 

A61N P. 244562 83 11 15 

Andrzej Kryisztof, Łomianki, Pols&a (Andrzej 
Krysztof, Jacek Basiński, Cezary Paprocki, Andrzej 
Sobczak, Paweł Krysztof, Grażyna Sobczak, Ewa 
Paprocka, Halina Basińska). 

Aparat do terapii prądami interferencyjnymi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji aparatu do terapii prądami interferencyj-
nymi o zwiększonej niezawodności działania, a także 
o zwiększonej skuteczności terapeutycznej. 
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Aparat charakteryzuje się tym, że pojedynczy ge-
nerator częstotliwości wzorcowej (1) jest połączony 
poprzez zesipól dzielników częstotliwości (2,) oraz po-
przez człon sterujący prądem (3) z pierwszym obwo-
dem zabiegowym (10) i dodatkowo połączony jest 
z drugim obwodem zabiegowym (11) poprzez genera-
tor przestrajany (8), który jest zaopatrzony w regu-
lowaną ręcznie lub automatycznie pętlę sprzężenia 
fazowego (4), służącą do zmiany częstotliwości w dru-
gim obwodzie zabiegowym (11). Ponadto obwód sprzę-
żenia zwrotnego (13) łączy zwrotnie obwody zabie-
gowe (10, 11) z członami sterowania prądem (3, 12) 
w celu stabilizacji amplitudy prądów w oto u obwo-
dach (10, 11). (2 zastrzeżenia) 

A62C P.248522 T 84 07 02 

Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa, Polska 
(Tytus Karlikowski, Zygmunt Santorski, Ryszard 
Szczygieł, Tomasz Rzewuski, Jerzy Murawlslkli, Kazi-
mierz Walachowski). 

Sposób otrzymywania piany gaśniczej 
do gaszenia pożarów zwłaszcza leśnych 

przy pomocy lotnictwa 

Pianę gaśniczą otrzymuje się poprzez wylew roz-
tworu pianotwórczego z lecącego samolotu lub śmig-
łowca w wyniku działania na strumień roztworu sil-
nego oporu powietrza. Pianę tak powstałą można 
stosować niezależnie od warunków terenowych bez-
pośrednio na źródło poziomu i/lub zakładać pasy 
ochronne. (1 zastrzeżenie) 

A63B P.244650 83 11 17 

Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń 
Medycznych FARUM, Warszawa, Polska (Jan Pa-
jączkowski, Zdzisław Czają. Marek Kaczyński, Wła-
dysław Niewiczerzał, Marek Czasak). 

Bieżnia ruchoma 

Celem wynalazku jest zwiększenie funkcjonalności 
bieżni oraz ułatwienie wymiany zużywających się 
części elektrycznych. 

W .bieżni ruchomej według wynalazku ruchome 
zębatki (2) napędzane przez motoreduktor (10) i słu-
żące do podnoszenia .bieżni o żądany kąt umieszczone 
są w rurach (3) stanowiących jednocześnie fragment 
pochylenia zębatek. Między bębnami napędowymi (13) 
i napinającym (8), opasanymi taśmą poliamidową bez 
końca (5), umieszczona jest łatwo dostępna kaseta 
poręczy (7) i nachylonych pod kątem równym kątowi 
(1*1), w której umieszczone są elementy elektryczne 
narażone na szybsze zużycie. (2 zastrzeżenia) 

A63F P.248038 T 84 06 04 

Zdzisław Bociek, Toruń, Polska (Zdzisław Bociek). 

Zabawka w postaci labiryntu przestrzennego 

Zabawka przeznaczona jest do zabawy polegającej 
na tworzeniu i poszukiwaniu sposobu przeprowadze-
nia kulki właściwym torem, który wybiera sie spo-
śród prawdziwych i fałszywych korytarzy umieszczo-
nych w dwóch poziomach. 

ZaibaWka zawiera dwuczęściową wielotpolową ma-
trycę (1), w Iktósrej umieszcza -się tworzące korytarze 
korki (4). Ścianki (2) spina się wraz z pokrywami (5), 
łącznikami (3). (2 zastrzeżenia) 

A-A 

Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D P. 242491 83 06 10 

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólne-
go „Miastoprojekt - Wrocław"' Wrocław, Polska (Jan 
Marszałek). 

Stacja odgazowania wody 

Przedmiotem wynalazku jest stacja odgazowanr 
wody z termicznym odgazowywaczom stosowana 
zwłaszcza w kotłowniach wodnych. 

Celem wynalazku jest opracowanie stacji odgazo-
wania wody pracującej ciągle przy ciśnieniu atmo-
sferycznym. 

Stacja ma dwa wymienniki ciepła (10 i 13) połą-
czone instalacyjnie z cyrkulacyjną pompą (11), której 
ssący przewód (12) jest połączony z wymiennikiem 
ciepła (13) wstępnie podgrzewającym wodę, ze zbior-
nikiem (2) wody odgazowanej i z przewodem (9) od-
prowadzającym podgrzaną wodę z wymiennika opa-
rów (4). Z wymiennika ciepła (10) stałego podgrzewa-
nia wody, gorąca woda jest odprowadzana do de-
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kompresyjnej tryskaczowej głowicy (3) kolumny od-
gazowywacza (1). Wydajność cyrkulacyjnej pompy 
(11) jest większa od wydajności pompy (16) tłoczącej 
odgazowaną wodą do sieci, przez co odgazowywana 
woda przechodzi wielokrotnie przez kolumnę (1) od-
gazowywacza. (1 zastrzeżenie) 

B01D P.244522 83 11 10 

Instytut Techniki Cieplnej, Łódź, Polska (Bohdan 
Czekański, Anna Głowinkowska). 

Sposób zmniejszania emisji tlenków siarki 
i pyłów do atmosfery, prowadzony metodą suchą 

Sposób według wynalazku, prowadzony metodą su-
chą, wielostopniową, polega na tym, że do gorących 
spalin o temperaturze powyżej 200°C, przepływają-
cych przez komorę reakcji, wprowadza się sole amo-
nowe, najkorzystniej węglan amonu, kwaśny węglan 
amonu lub fosforan amonowy, w postaci suchej, po 
czym mieszaninę zanieczyszczonych spalin, z częścio-
wo skoagulowanymi pyłami i nieprzereagowanymi 
solami amonowymi wprowadza się do odpylacza 
I stopnia, w którym następuje dalsza koagulacja czą-
stek pyłu z częściowym odpyleniem, a następnie spa-
liny przechodzą do odpylacza II stopnia do ostatecz-
nego oczyszczenia spalin, po czym spaliny przechodzą 
przez wymiennik ciepła. 

Oczyszczone spaliny o temperaturze około 180°C są 
nośnikiem energii cieplnej, którą odzyskuje się w 
przeponowym wymienniku ciepła. Produktami odpa-
dowymi odsiarczania i odpylania sposobu według 
wynalazku jest mieszanina siarczynów i siarczanów 
amonowych, które po dotlenieniu do czystych siar-
czanów razem z ewentualnymi domieszkami nie-
przereagowanego węglanu amonu, sadzy oraz pyłów 
krzemianowo-glinowych - stanowią pełnowartościo-
wy nawóz sztuczny do wykorzystania w rolnictwie. 

(3 zastrzeżenia) 

B01D P. 244523 83 11 10 

Instytut Techniki Cieplnej, Łódź, Polska (Anna Gło-
winkowska, Bohdan Czekański). 

Sposób zmniejszania emisji tlenków siarki 
i pyłów do atmosfery, prowadzony metodą mokrą 

Celem wynalazku jest opracowanie ekonomicznego 
i stosunkowo prostego sposobu zmniejszania emisji 
pyłów i tlenków siarki do atmosfery. 

Sposób prowadzony metodą mokrą, wielostopniową, 
z wykorzystaniem procesów chemicznych, termodyna-
micznych i mechanicznych, polega na tym, że w 
pierwszym etapie do spalin o temperaturze powyżej 
200cC wprowadza się środki absorbujące tlenki siarki 
i działające na wytwarzanie zarodników koagulacji 
dla pyłów poniżej 1 x 10~6 m, po czym mieszaninę fa-
zy gazowej z rozproszoną fazą stałą wprowadza się 

do odpylacza mokrego, gdzie mieszanina ta zostaje 
»zroszona strumieniem zimnej, roizpylonej wody, a na-
stępnie przechodzi przez zwężkę Venturiego oraz 
zamknięcie wodne, gdzie oczyszcza się z zanieczy-
szczeń pyłowych oraz związków siarki. Oczyszczone 
spaliny wraz z parą wodną zostają schłodzone do 
temperatury około 70°C w przeponowym wymienni-
ku ciepła, a ciecz wraz z zawiesiną kieruje się do 
odfiltrowania. Ciepło odzyskane z ochłodzenia spalin 
w wymienniku ciepła jest wykorzystywane do celów 
sanitarnych lub przemysłowych. Ciecz wraz z. zawie-
siną, stanowi w postaci ciekłej pełnowartościowy na-
wóz sztuczny, a po odfiltrowaniu w postaci tzw. plac-
ków filtracyjnych.. Jako środki absorbujące tlenki 
siarki stosuje się sole amonowe, szczególnie sodę 
amonowe węglanów lub fosforanów amonu. 

(5 zastrzeżeń) 

B01D P.248253 T 84 06 15 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Piotr 
Kabsch, Henryk Meloch, Krzysztof Kaczmarski, Fran-
ciszek Kmoip, Adam Maroiniak, Janina Mech, Janusz 
Robaszkiewicz, Krystyna Rydosz, Hanna Cybulska). 

Samozasysająca zwężka Venturiego 

Przedmiotem wynalazku jest samozasysająca zwęż-
ka Venturiego o prostokątnym przekroju poprzecz-
nym stanowiąca zasadniczy element roboczy urzą-
dzenia odpylającego zwanego płuczką Venturiego. 

Istota wynalazku polega na wyposażaniu samo-
zasysającej zwężki Venturiego w podłużną zasilającą 
dyszę (5) umieszczoną w konfuzorze (1) oraz usytuo-
waną w osi zwężki i prostopadle do równoległych 
względem siebie dwu bocznych ścian zwężki będących 
płaszczyznami przy czym wlotowe otwory (6) zasila-
jącej dyszy (5) znajdują się w bocznych ścianach 
zwężki natomiast podłużna wylotowa szczelina zasi-
lającej dyszy (5) usytuowana jest na wysokości gar-
dzieli (2) zwężki. Przekrój poprzeczny zasilającej dy-
szy (5) ma kształt zbliżony do zarysu kropli. 

i(2 zastrzeżenia) 

B01D P.248453 T 84 06 27 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (An-
drzej Tobiczyk, Zygfryd Nowak, Czesław Kozłowski). 

Sposób klarowania zawiesin 
oraz urządzenie do klarowania zawiesin 

Sposób zintensyfikowanego klarowania zawiesin po-
lega na aglomerowaniu zawiesiny zawierającej elek-
trolity w postaci NaCl i/lub CaCb i/lub MgCl2 w 
łącznej ilości 0,5-15 kg/m3 środkami flukulacyjnymi 
oraz poddawaniu jej działaniu pola (magnetycznego 
o natężeniu 200-3000 Oe przed wprowadzeniem do 
zagęszczacza. Jako flokulanty stosuje się związki po-
liwinylowe, najkorzystniej pochodne akryloamidu o 
ciężarze cząsteczkowym 3-10 min. 

Urządzenie do stosowania tego sposobu ma genera-
tor (5) pola magnetycznego na rurociągu nadawczym 
(3) oraz koryta (10, 11) odprowadzające sklarowaną 
wodę rozmieszczone na zewnętrznym obrzeżu i/lub 
promieniście na rzucie poziomym zagęszczacza. Za-
gęszczacz stanowi walec (1) ze stożkowym dnem (2), 
którego stosunek średnicy do wysokości wynosi 
2,5:1 do 1:2. (4 zastrzeżenia) 
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B01D P.248469 T 84 06 29 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Kazi-
mierz Grabas, Henryk Górecki. Marian Przemysław 
Hoffmann, Zdzisław Fidler, Wojciech Rogoziński). 

Ekstraktor odśrodkowy do pracy ciągłej 
w układach ciecz - ciecz 

Przedmiotem wynalazku jest ekstraktor odśrodko-
wy do pracy ciągłej w uikładach ciecz-ciecz do sto-
sowania zwłaszcza w warunkach silnie agresywnego 
środowiska, szczególnie do ekstrakcji kationów cie-
kłymi wymieniaczami jonowymi. 

Istota wynalazku polega na tym, że napędowe wa-
ły (10, 12) mieszalnika (1) i bębna (2) wirówki połą-
czone są z napędami (11, 13) o niezależnie regulowa-
nej prędkości obrotowej i są usytuowane względem 
siebie w dowolnej kolejności. Mieszalnik (1) zbudo-
wany jest z dwóch komór (4, 6), przy czym w jed-
nej komorze (4) ulokowane jest -mieszadło (5). a ko-
mora (4) ta jest oddzielona od drugiej komory (6) 
sitową przegrodą (7). Komora (4), w której znajduje 
się mieszadło (5), ma na obwodzie pionowe żebra (8) 
lub profilowaną powierzchnię wewntęrzną. 

(1 zastrzeżenie) 

B01F 
D21J 

P. 244500 83 1109 

Zakłady Płyt Pilśniowych i Wiórowych, Karlino, 
Polska (Franciszek Grzegórzek, Edward Pogorzelski, 

Ferdynand Siwicki, Christos Ginkowski, Jan Paluch, 
Józef Mucha). 

Emulsja hydrofobowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
emulsji hydrofobowej umożliwiającej zwiększenie 
hydrofobowości płyt pilśniowych. 

Emulsja według wynalazku zawiera kwasy tłu-
szczowe porafinacyjne w ilości 0,003-1,8% wagowych, 
wodę amoniakalną o stężeniu 25% w ilości 0,005-
-3,0% wagowych, gacz parafinowy w ilości 0,1-60% 
wagowych oraz wodę w ilości 99,982-35,2% wago-
wych. 

Optymalny stosunek emulsji do suchej masy wió-
rów wynosi 0,06:1. (1 zastrzeżenie) 

B01F P.248024 T 84 06 01 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 
Kraków, Polska (Michał Dyląg, Jan Talaga). 

Mieszadło turbinowe dyskowe 

Mieszadło według wynalazku zawierające łopatki 
rozmieszczone promieniowo i przymocowane do dysku 
charaikteryzuje się tym, że łopatki stanowią dwa po-
łączone elementy, z których jeden elment stanowi ło-
patkę prostą ,(2) usytuowaną w płaszczyźnie prosto-
padłej do dysku (1) a drugi element stanowi łopatkę 
(3) pochyloną. Łopatki (3) pochylone są pod kątem 
do pionu. . (6 zastrzeżeń) 

B01F P.248301 T 84 06 18 

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska (Edward 
Kozak, Sławomir Hulanicki). 

Urządzenie do wytwarzania emulsji 
olejowo-wodnych 

Istota urządzenia do wytwarzania emulsji olejowo-
-wodnych stosowanych zwłaszcza w silnikach wyso-
koprężnych i w palenislkich kotłowych, według wy-
nalazku polega na tym, że ma obudowę (1) i korpus 
(2), w których jest osadzony obrotowo wał (4) posia-
dający na części swojej długości otwór (5). Otwór ten 
ma połączenie, poprzez dalsze otwory (6), z ze-
wnętrzną powierizohinią wału. 

Na pozostałej części wału jest osadzony obrotowo 
wewnętrzny stożek (15) oraz rozłącznie wirnik we-
wnętrzny (9) połączony z wirnikiem zewnętrznym (10), 
zaś między tymi wirnikami usytuowany jest stojan 
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(12) zamocowany do korpusu (2) oraz tarcza (14) osa-
dzona obrotowo na wirniku wewnętrznym (9). Ścian-
ki wewnętrznego stożka (15), wirnika wewnętrznego 
(9) i zewnętrznego (10) oraz stojana (12) i tarczy (14) 
mają otwory (16). (4 zastrzeżenia) 

B01F P. 249979 8410 11 

Pierwszeństwo: 83 1114 - St. Zjedn. Am. (nr 551,618) 

Conoco Inc., Ponca City, Stany Zjednoczone Ame-
ryki. 

Mieszalnik wirowy i sposób mieszania 
strumienia płynu z drugim niskociśnieniowym 

strumieniem 

Celem wynalazku jest umożliwienie efektywnego 
mieszania strumienia płynu zawierającego duże czą-
stki stałe z drugim strumieniem płynu. 

Mieszalnik wirowy ma styczny wlot (14), który 
przymocowany jest do ściany obwodowej (11) a osio-
wy wlot (16) jest przymocowany do ściany bocznej 
(12), natomiast osiowy wylot (15) jest przymocowany 
do ściany bocznej (13). Stycznym wlotem (14) jest do-
prowadzany płyn pod ciśnieniem tworząc wir w ko-
morze (10); a osiowy wlotem (16) jest wprowadzany 
do komory (10) materiał mieszający się w wirze z pły-
nem, przy czym stycznym wylotem (15) są usuwane 
zmieszane ze sobą oba te czynniki. Mieszalnik mą na 
wlocie (16) zawór, a także przerywacz podciśnieniowy 
(17). Pole powierzchni przekroju poprzecznego wylotu 
jest większe niż pole powierzchni przekroju po-
przecznego wlotu. 

Sposób mieszania strumienia płynu z drugim ni-
skociśnieniowym strumieniem polega na tym, że for-
muje się wir za pomocą płynu pod wysokim ciśnie-
niem, przy czym w okolicach osi obrotu wiru panuje 
niskie ciśnienie, .usuwa się płyn z wiru tworząc obro-
tową powłokę z pustym rdzeniem, w który wtrysku-
je się osiowo drugi strumień, i miesza się oba te 
strumienie. Przed wtryśnięciem ao komory drugie-
go strumienia wprowadza się do niego powietrze. 
Drugi strumień jest strumieniem suchych ciał sta-
łych. Do drugiego strumienia dodaje się bezjonowy 
środek powierzchniowo czynny. (9 zastrzeżeń) 

B01J 
G01N 

P.244586 83 11 16 

Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa, Polska 
(Andrzej Borodziński, Jerzy Zieliński). 

Przepływowy reaktor bezgradientowy: 
kamera rentgenowska do badania kinetyki 

reakcji chemicznej z jednoczesną rentgenows_ką 
analizą ciał stałych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji re-
aktora bezgradientowego - kamery rentgenowskiej, 
umożliwiającego prowadzenie pomiarów szybkości 
reakcji chemicznej z jednoczesną analizą rentgenow-
ską badanej próbki w szerokim zakresie stopnia prze-

reagowania i w zakresie temperatury od pokojowej 
do kilkaset stopni Celsjusza. 

Reaktor bezgradientowy ma umieszczony w obudo-
wie z okienkiem (5) przepuszczającym promienie 
rentgenowskie, bloczek (3) utrzymujący badaną prób-
kę (1). Wewnątrz bloczka (3) jest umieszczony grzej-
nik (2) i terimopara do regulacji temperatury. .W 
ściankach bloczka (3) znajduje się układ (11) kana-
łów doprowadzających gaz i układ (12) kanałów od-
prowadzających gaz, połączonych odpowiednio króć-
cem (6) i (7). Na układ (12) jest nałożona perforowa-
na płytka (9) z badaną próbką (1). 

Reaktor wykorzystano w badaniach uwodorniania 
acetylenu w mieszaninie z etylenem na 'katalizatorze 
Pd/Al2O3. (4 zastrzeżenia 

B01J 
G05D 

P.244624 83 11 16 

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 
Kraków, Polska (Jerzy Wojciechowski, Zygmunt Wy-
soćki, Stanisław Suchoń, Elżbieta Pietrzyk). 

Sposób wyrównywania temperatury 
w reaktorach katalitycznego dopalania gazów 

Sposób wyrównywania temperatury w reaktorach 
katalitycznego dopalania gazów, w którym reakcja 
przebiega na stałym złożu katalizatora z cykliczną 
zmianą kierunku strumienia gazów, a złoże umie-
szczone jest pomiędzy dwoma warstwami wypełnie-
nia akumulującego ciepło, prowadzony jest za po-
mocą układu elektronicznego porównującego tempe-
ratury w obu reaktorach. (2 zastrzeżenia) 

B02B 
A01F 

P.248491 T 84 06 28 

Akademia Rolnicza, Lublin, Polska (Jan Gieroba, 
Kazimierz Dreszer). 

Czyszczalnia ziarna, zwłaszcza dla maszyn 
©młotowych i kombajnów zbożowych 

Czyszczalnia składa się z kosza zasypowego (5) 
wyposażonego w zwój śrubowy zasilający (6), obra-
cającego się stożkowego sita (7) posiadającego na we-
wnętrznych ścianach rynny zabierające (9) oraz osa-
dzonego współśrodkowego z sitem (7), wentylatora 
ssącego (8). Wał (18), na którym osadzony jest wir-
nik wentylatora ssącego (8) połączony jest za pomocą 
obejmy (19) z mechanizmem podnoszącym (12). Od 
dolnej strony sito (7) zaopatrzone jest w obudowę (16), 
w której znajdują się przenośniki śrubowe poziome 
(15). (2 zastrzeżenia) 
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B02C P.248034 84 06 Ci 

Zakład Państwowy Elektrownia „Kozienice", Swier-
że Górne, Polska (Adam Skała, Marek Adamczyk, 
Zbigniew Milewski, Roman Wenta, Mieczysław For-
nal, Bogdan Luśtyk). 

Elementy mielące młyna rolkowo-misowego 

Elementy mielące młyna rolkowo-misowego skła-
dające się z konstrukcji nośnej rolki 1 wykładziny 
rolki 2, jarzma misy 3, oraz segmentowej wykładzi-
ny misy (4), znamienne tym, że wykładzina rolki 2, 
oraz segmentowa wykładzina misy 4 mają wypukłe 
krzywizny powierzchni obrotowych tworząc określo-
ny węzeł miażdżący o przekroju klina w płaszczyź-
nie przechodzącej przez oś rolki prostopadłej do po-
wierzchni misy miażdżącej, którego kąt zmniejsza się. 
do średnicy podziałowej misy, a poza nią zwiększa 
się, natomiast segmentowa wykładzina misy 4 ma 
zamknięcie promieniowe wykonane w ten sposób, że 
każdy segment miażdżący 5 i 6 i następny ma bocz-
ne powierzchnie z jednej strany kątowo-wklęsłe 7, z 
drugiej strony kątowo-wypukłe 8, a na przecięciu 
powierzchni wykonane są wgłębienia 9 i 10 umożli-
wiające właściwe ich doleganie, natomiast segment 
zakańczający widziany w przekroju poprzecznym wy-
konamy jeist w kształcie trapezu. (1 zastrzeżenie) 

B02O P. 248394 T 04 06 2" 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Aka-
demia Rolnicza, Warszawa, Polska (Wojciech Soko-
łowski). 

Rozdrabniarka do odpadów forniru 
a zwłaszcza do odpadów forniru o dużej wilgotności 

Rozdrabniarka do odpadów forniru i łuszczki a 
zwłaszcza do odpadów forniru o dużej wilgotności 
zbudowana z zespołu roboczego wyposażonego w tar-
cze charakteryzuje się tym, że tarcze nożowe (7) o 
niniejszej i większej śrenicy i jednakowej grubości 
ułożone są naprzemian i osadzone na wale (2). 

Próg (3) zamocowany na płycie nośnej kadłuba (1) 
ma wycięcia o szerokości równej grubości tarcz no-
żowych (7) i o głębokości równej połowie różnicy 
średnicy tarcz nożowych (7). Krawędzie robocze wy-
stępów progu (3) usytuowane są w jednej linii z po-
bocznicami korpusów tarcz nożowych (7) o większej 
średnicy. (1 zastrzeżenie) 

B04C P.248546 T 84 06 29 

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska (Józef 
Kirkiewicz, Krzysztof Rądkowski). 

Odpylacz cyklonowy-

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji odpylacza cyklowego o dwóch stopniach 
odpylania umożliwiającego uzyskanie dużej skutecz-
ności odpylania. 

Łopatki kierujące (2), w które wyposażona jest 
przestrzeń zawirowania (1) usytuowane są pod na-
rastającym kątem nachylenia do wzdłużnej osi sy-
metrii cyklonu. Dolna część przestrzeni zawirowania 
(1) połączona jest z komorą pyłową (7) poprzez gór-
ną komorę seperacji (8) mającą kształt stożka. Prze-
wód odlotowych (11) gazów oczyszczonych usytuowa-
ny jest w komorze pyłowej (7), przy czym jego wlot 
zamieszczony jest na wysokości połączeń górnej ko-
mory separacji (8) z komorą pyłową (7) a wylot w 
bocznej ściance komory pyłowej (7). W dolnej czę-
ści komory pyłowej (7) usytuowany jest w jej osi 
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pomocniczy przewód odlotowy (12) połączony z prze-
wodem odlotowym (11), przy czym wlot pomocniczy 
przewodu odlotowego (12) umieszczony jest powyżej 
połączenia komory pyłowej (7) z dolną komorą sepa-
racji (9). . (3 zastrzeżenia) 

B05B P. 244487 83 11 09 

Fabryka Obsługowych Urządzeń Samochodowych 
im. Batalionu Czwartaków AL, Warszawa, Polska 
Stanisław Miecznik). 

Dysza wodna 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji 
dyszy wodnej do urządzeń myjących, wysokociśnie-
niowych, umożliwiającej zróżnicowanie ciśnienia 
czynnika zasilającego. 

Dysza ma wewnętrzny korpus (1), na którym osa-
dzony jest zewnętrzny korpus (2) z możliwością wy-
konywania ruchu posuwistego i posuwisto-obrotowe-
go, przy czym w wewnętrznym korpusie (1) jest 
otwór (6) wysokiego ciśnienia i przelotowy otwór (5). 
natomiast w zewnętrznym korpusie (2) jest kanał (4) 
łączący otwór (5) z otworem (7). (1 zastrzeżenie) 

B05B P. 248324 T 84 06 19 

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Kazi-
mierz Cywiński). 

Zespół elektrod sterujących 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eliminacji strat 
lakieru w lakierniach elektrostatycznych „Ű" typu 
stacjonarnego. 

Rozwiązanie polega na zawieszeniu w osi głowic 
(1) poniżej i powyżej krańcowych położeń I i II 
w ruchu poisuwisto-zwrotnym, pierścieni seterujących 
(6) odsuniętych na odstępy hy i h2 od wirujących 

dysków (2) jako atomizerów. Daje to efekt wystero-
wania pola w dole i u góry kabiny. 

Dobierając odpowiedni stosunek średnic pierście-
ni (D2) i średnic dys'ków (Di) uzyfslkuje się ograni-
czenie ilości linii pola (8), po których wędrują cząst-
ki lakieru na elementy i ściany kabiny. Dopuszczal-
ne jest stosowanie pierścieni niepełnych z odpowied-
nimi zakończeniami wycinków postaci rożków lub 
kulek. Na pierścienie (6) powinno dawać się poten-
cjały równe lub bliskie potencjałom na dyskach (2). 

(1 zastrzeżenie) 

B08B P.244536 83 11 11 

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa, 
Polska (Ryszard Szczepanik). 

Zestaw do zaczyszczania i polerowania łopatek 
sprężarek silników turbinowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie mechanicznego 
zaczyszczania uszkodzeń na krawędziach łopatek 
sprężarek silników turbinowych w warunkach eks-
ploatacyjnych oraz jednocześnie wizualną kontrolą 
tego procesu. 

Urządzenie zawiera optyczny przyrząd (1) do oglę-
dzin miejsc trudno dostępnych oraz osadzoną na 
końcu jego części czynnej nasadkę (2) z utwierdzoną 
do niej turbiną powietrzną (3), napędzającą tarcz-
kę ścierną (4). (1 zastrzeżenie) 

B08B P. 244537 83 11 11 

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa, 
Polska (Henryka Koperniak, Andrzej Pawelec). 

Przyrząd do zaczyszczania i polerowania łopatek 
sprężarek silników turbinowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie mechanicznego 
zaczyszczania i polerowania uszkodzeń łopatek sprę-
żarek silników turbinowych w warunkach eksploa-
tacyjnych. 

Przyrząd zawiera wibrator (1) oraz sprzężoną z 
jego czyimi ym elementem (2) żerdź (5) osadzona prze-
suwnie w łożyskach ślizgowych (4) pokrywy (3) 
wibratora (1). Żerdź (5) zaopatrzona jest w wymien-
ną (końcówkę (8) z tarcziką (93 ścierną i jej o<słoną 
(10) teflonową. Żerdź (5) zaopatrzona jest ponadto w 
otwór (7) w pobliżu którego umieszczone jest punk-
towe źródło światła (11) oraz w otwory (6), stano-
wiące gniazdo dla czynnego elementu (2) wibratora 
(1). (1 zastrzeżenie) 
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B08B P.250470 84 11 15 

Tadeusz Smiglak, Marek Landskowski, Poznań, Pol-
ska (Tadeusz Smiglak, Marek Landskowski). 

Urządzenie i zestaw narzędzi roboczych 
do oczyszczania i konserwacji wewnętrznych 

powierzchni pionowych przewodów rurowych, 
zwłaszcza zsypów do śmieci 

Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia czy-
szczącego mającego wymienne narzędzia robocze, co 
pozwala na dokonywanie konserwacji przewodów 
rurowych zbudowanych z różnych materiałów. 

Urządzenie składa się z czyszczaka (1) i przecią-
garki (2) połączonych ze sobą za pomocą liny (8) 
oraz zestawu narzędzi roboczych. Czyszczak (1) zbu-
dowany jest z korpusu (11) w kształcie ażurowego 
kosza złożonego z szeregu płaskich metalowych li-
stew (17) w kształcie litexy „C" oraz silnika (12) 
zamocowanego wewnątrz korpusu (11). Wał (26) sil-
nika (12) połączony jest za pomocą sprzęgła (27) z 
wrzecionem (13). W górnej części czyszczaka (1) 
znajdują ,się dwie stabilizacyjne elastyczne tarcze 
(15, 16) o średnicy większej od wewnętrznej 
średnicy czyszczonego rurowego przewodu (3), 
które połączone są z korpusem (11) za pomocą 
wspornika (14) w kształcie rury. Przeciągarka (2) 
składa się z silnika, przekładni pasowych i bębna 
umieszczonych we wspólnej ramie. 

W skład urządzenia wchodzą także wymienne na-
rzędzia robocze (74), takie jak: skrobak szczotkowy, 
myjka i walec malarski, które w zależności od po-
trzeb mocowane są na wrzecionie (13). 

(7 zastrzeżeń) 

B21C 
B21J 

P.244676 83 11 19 

Huta im. gen. K. Swierczewskiego, Zawadzkie, Pol-
ska (Józef Zymela, Franciszek Kardynał, Tadeusz 
Hatalak). 

Sposób i kowadło do zaostrzania końców rur 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zaostrzania koń-
ców rur zwłaszcza o średnicach powyżej 70 mm przy 
zapewnieniu odpowiedniego kształtu i wytrzymało-
ści ostrza. 

Sposób charakteryzuje się tym,, że w pierwszej 
fazie procesu rura jest formowana pomiędzy po-
wierzchniami stożkowymi przechodzącymi ku środ-
kowi, kowadła, w kształt cylindryczny. 

Kowadło do zaostrzania końców rur, mające po-
wierzchnię roboczą o kształcie będącym wycinkiem 
walca charakteryzuje się tym, że część powierzchni 
roboczej kowadła ma kształt płaski, a następna część 
powierzchni roboczej kowadła leżąca między po-
wierzchnią płaską i powierzchnią będącą wycinkiem 
powierzchni walca ma kształt stożkowy przechodzą-
cy ku środkowi kowadła w cylindryczny. 

(2 zastrzeżenia) 

B21C 
B21J 

P.244677 83 11 19 

Huta im. gen. K. Swierczewskiego, Zawadzkie, Pol-
ska (Józef Zymela, Franciszek Kardynał, Tadeusz 
Hatalak, Piotr Nożownik). 

Sposób zaostrzenia i kowadło do końcówek rur, 
drutów i prętów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
okresu trwałości kowadeł używanych do zaostrzania 
końcówek rur, prętów i drutów przeznaczonych do 
procesów technologicznych ciągnienia. 

Sposób zostrzenia końcówek rur, drutów i prętów 
do ciągnienia polegający na kuciu przesuwającego 
się materiału czterema kowadłami o powierzchniach 
roboczych tworzących po złożeniu kowadła po-
wierzchnię stożka roboczego i walca kalibrującego 
charakteryzuje się tym, że po okresie eksploatacyj-
nej trwałości powierzchni roboczych, kowadła zo-
staną obrócone o 180° i ponownie zamocowane na 
kowarce tak, że stożek roboczy tworzą powierzch-
nię kowadeł, które przed obrotem znajdowały się po-
za częścią kalibrującą w kierunku ruchu materiału 
zaostrzonego. 

Kowadło mające powierzchnię cylindryczną będą-
cą wycinkiem powierzchni stożka i powierzchnię cy-
lindryczną będącą wycinkiem powierzchni walca cha-
rakteryzuje się tym, że ma drugą powierzchnię sta-
nowiącą wycinek powierzchni stożka, która jest 
położona symetrycznie względem pierwszej po-
wierzchni stożkowej z tym, że kowadło ma rowek 
wpustowy (i) wykonany na całej długości kowadła. 

(2 zastrzeżenia) 
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B21C P.248839 T 84 07 19 

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszi-
ca. Gliwice, Polska (Tadeusz Prajsner, Adam Go-
ciyń). 

Ciśnieniowa tuleja ciśnieniowych ciągadeł 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji tulei zdolnej do stabilizowania wahań 
ciśnienia smaru oraz odpornej na zużycie. 

Ciśnieniowa tuleja ciśnieniowych ciągadeł w swej 
środkowej strefie (3) ma własną wokołotworową ciś-
nieniowo-smarową komorę (5) utworzoną z podcię-
cia (6a) wewnętrznego kołnierza (8) i wejściowego 
rozwarcia (7a) otworu (i) tulejowej wkładki (7) wy-
konanej korzystnie z węglików spiekanych i zafra-
sowanej współśrodkowo od strony wyjściowej ciś-
nieniowej tulei. (2 zastrzeże.iia) 

P. 244455 83 1107 B21D 
B21K 

Ośrodek Bada wczo-Rozwoj owy Przemysłu Wyro-
bów Metalowych „Polmetal", Kraków, Polska (Ka-
zimierz Swiątkowski, Zdzisław Urbanik, Jan Woź-
niak). 

Sposób zamykania końców rur 
i tworzenia przewężeń na rurach 

Sposób według wynalazku umożliwia zamykanie 
rur i tworzenie przewężeń na rurach przez wyko-
rzystanie aktywnych sił tarcia do miejscowego na-
grzania wsadu i jego odkształcenia plastycznego. 

W czasie obrotu elementu rurowego (1) następuje 
jednoczesny docisk wyoblaka (2) powierzchni kształ-

towej rury. Ruch wyoblaka (2) w kierunku promie-
niowo-wzdłużnym powoduje ukształtowanie przewę-
żenia na rurze lub zamknięcie jej dna. 

(1 zastrzeżenie) 

B21D P. 244639 83 11 18 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P-241083 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Jó-
zef Kowal, Stanisław Laboński, Jan Perek, Rufin 
Wojtyczka, Stanisław Cioch). 

Urządzenie do regenerowania górniczej obudowy 
chodnikowej 

Wynalazek umożliwia automatyczne, samoczynne 
wybijacie regenerowanego łukowego elementu (3) 
ze stempla (1) i matrycy (2) po każdym nacisku. 

Urządzenie ma w tym celu co najmniej jeden 
wyrzutnik (4) (łukowego elementu (3) ze stempla (1), 
oraz co najmniej jeden wyrzutnik tego elementu (3) 
z matrycy (2), wykonany w postaci sprężystego prę-
ta (5) dołączonego nastawnie do czoła matrycy (2), 
tak aby opierał się na danej części łukowego ele-
mentu (3). Urządzenie jest przeznaczone do przy-
wracania pierwotnego kształtu łukowym elementom 
drzwi, zdeformowanym na skutek ciśnienia góro-
tworu. (5 zastrzeżeń) 

B23G P.244669 83 11 18 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechanizacji Bu-
downictwa „Zremb", Warszawa, Polska (Janusz Stań-
czyk, Ludwik Szymkowiak). 

Głowica gwinciarska, zwłaszcza do rur 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie niezawodnego, 
automatycznego odryglowania głowicy i wycofywa-
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nia noży tnących, po nacięciu gwintu o odpowied-
niej długości. 

Głowica charakteryzuje się tym, że ma tuleję (19) 
sterującą osadzoną centrycznie i przesuwnie w otwo-
rze (18) tarczy (3) sterującej, której tylna ścianka 
opiera się o kulki (4) łożyskowe umieszczone w row-
kach (5) kołnierza (6) korpusu (1). Tuleja (19) ste-
rująca od strony noży (9) tnących jest zamknięta 
pokrywą (20) z zaostrzonymi żebrami (21), a z dru-
giej strony ma popychacz (22) stykający się z koń-
cem jednego ramienia dwuramiennej dźwigni (23) 
zamocowanej uchylnie na tylnej ściance tarczy (3) 
sterującej. Drugie ramię tej dwuramiennej dźwigni 
(23) ma trzpień (24), który współpracuje z elemen-
tem (25) ryglującym tarczę (3) sterującą z pierście-
niem (2) ustawczym. 

Głowica gwinciarska według wynalazku przezna-
czona jest id'o gwinciarki, lw której element gwin-
towany wykonuje ruch obrotowy a głowica wyko-
nuje ruch posuwisty w kierunku tego elementu. 

(2 zastrzeżenia) 

B23K P.244606 83 11 17 

Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Polska (Hubert 
Papkala). 

Sposób lutozgrzewania w złączu kolumnowym 
smukłych elementów miedzianych z podstawą 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu pozwalającego na łatwe i jednoznaczne ustawie-
nie smukłych elementów w wyznaczonym miejscu 
podstawy oraz formowanie złącza w procesie luto-
zgrzewania. 

Sposób lutozgrzewania w złączu kolumnowym smuk-
łych elementów miedzianych z podstawą polega na 

tym, że oba smukłe elementy: górny element (1) i dol-
ny element (2) prowadzone są w rowku (3) gćrnej 
elektrody (5), której część robocza (4) wykonana ze 
spieku elektrodowego o dużym oporze elektrycznym 
kształtuje podczas lutozgrzewania złącze zazwyczaj 
beztopnikowym lutem (6) wprowadzanym w dowol-
nej postaci do styków łączonych smukłych elemen-
tów (1) i (2) i podstawy (7). (1 zastrzeżenie) 

B23K P.244607 83 11 17 

Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Polska (Hubert 
Papkala). 

Sposób lutozgrzewania w złączu zwartym 
elementów miedzianych z podstawą 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu pozwalającego na łatwe i jednoznaczne ustawie-
nie lutu w miejscu styków lutozgrzewanych elemen-
tów z podstawą oraz dokonanie jednoznacznej oceny 
jakości złączy w sposób wizualny. 

Sposób lutozgrzewania w złączu zwartym elemen-
tów miedzianych ustawianych w rowku podstawy po-
lega na tym, że beztopnikowy lut (5) formuje się w 
kształt litery „U" oraz nakłada od czoła na dolny ele-
ment (2), przy czym w procesie lutozgrzewania lut (5) 
po stopieniu zostaje wciągnięty w obszar złącza zwar-
tego elementów (1 i 2) i podstawy (4). 

(1 zastrzeżenie) 

B23K P.244630 83 11 18 

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, 
Warszawa, Polska (Witold Bucholc, Krzysztof Budziak, 
Edmund Tomasik). 

Sposób wytwarzania spoiw 
do lutowania w postaci kształtek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu umożliwiającego wytwarzanie drobnych kształtek 
o żądanym kształcie mających stanowić spoiwo do lu-
towania. 

Sposób wytwarzania spoiw do lutowania w 
postaci kształtek ze stopu metalu nieżelaznego 
z fosforem lub ze stopu metali nieżelaznych z fo-
sforem polega na tym, że kształtki lutownicze o żą-
danym kształcie otrzymane dowolną metodą z metali 
nieżelaznych korzystnie miedzi, cyny, srebra, magne-
zu, manganu, niklu, cynku, kadmu, indu i aluminium 
lub ich stopów korzystnie ze stopu miedzi i cynku, 
miedzi i cyny, miedzi i srebra, cyny i ołowiu oraz 
cynku i kadmu, nasyca się dyfuzyjnie fosforem w ta-
kiej ilości aby końcowa zawartość fosforu w kształt-
kach wynosiła od 0,01 do 10% wagowych. Nasycanie 
prowadzi się w atmosferze gazu obojętnego w tem-
peraturze od 293 K do temperatury niższej o 10 do 
50°/» od temperatury topnienia stopu macierzystego 
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kształtek, przy czym początkowo wsad reaktora ogrze-
wa się z szybkością od 1 do 100 K/min., a po osiąg-
nięciu żądanej temperatury utrzymuje się ją przez 
okres od 0,5 do 60 godzin. (1 zastrzeżenie) 

B23P P. 244451 83 11 07 

Kombinat Przemysłu Narzędziowego „Vis", Warsza-
wa, Polska (Roman Smolski, Stanisław Gryjaro-
wicz, Włodzimierz Goliszek, Janusz Stański, Jerzy 
Wojtowicz). 

Elektropneumatyczna 
jednostka obróbcza 

Elektropneumatyczna jednostka obróbcza przezna-
czona jest zwłaszcza do automatyzacji obróbki wier-
tarskiej i gwinciarskiej. Ponadto jednostka ta umożli-
wia wykonywanie lekkich prac frezarskich. 

Jednostka obróbcza charakteryzuje .się tym, że jej 
wrzeciono (3) umieszczone w pinoli (2) osadzonej suw-
liwie w korpusie wrzecinnika (1), podoarte jest od 
przodu na dwóch stożkowo-rolkowych łożyskach (4) i 
poprzecznym łożysku kulkowym (5) oraz połączone 
jest przesuwnie wielowypustem z ułożyskowaną pia-
stą koła (7) przekładni (8) obrotów elektrycznego .sil-
nika (9) i połączone jest obrotowo poprzez obejmę (10) 
i dwukierunkowe łożysko wzdłużne (11) z tłoczyskiem 
pneumatycznego siłownika (12) dwustronnego działa-
nia. Siłownik ten połączony jest z korpusem przekład-
ni i ma umieszczone na swych pokrywach dławiąco-
-zwrotne zawory (14), hydrauliczny hamulec (15) oraz 
wyłączniki krańcowe (16) i zawór rozrządowy (17) 
sprężonego powietrza. (2 zastrzeżenia) 

B23P P. 244605 83 11 17 

Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Polska (Ryszard 
Michalski, Andrzej Misz, Ryszard Spiechowicz). 

Sposób 
zaciskania elementu konstrukcyjnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu zapewniającego dużą wytrzymałość połączeń za-
równo przy obciążeniach statycznych jak i dynamicz-
nych. 

Sposób zaciskania elementu konstrukcyjnego polega 
na tym, że wypływka metalu (1) tworząca się w cza-
sie zgrzewania tarciowego cylindrycznych przedmio-
tów (3) i (4) lub walcowych przedmiotów dociska-
na jest narzędziem (7) do zaciskanego konstruk-
cyjnego elementu (9) mającego w miejscu styku 

z wyżej wymienioną wypływka metalu zazwyczaj kil-
ka technologicznych występów wgłębiających się w tę 
wypływkę lub kilka technologicznych otworów, w któ-
re ta wypływka jest wciskana. 

Rolę narzędzia dociskającego wypływkę metalu do 
zaciskanego konstrukcyjnego elementu (15) może speł-
niać część czołowej powierzchni (A) przedmiotu (16) 
wystająca poza płaszczyznę styku (B) tego przedmio-
tu z przedmiotem (17). (3 zastrzeżenia) 

B23Q P. 244472 83 1108 

Fabryka Obrabiarek ,,Rafamet", Kuźnia Raciborska, 
Polska (Stanisław Kociołek, Józef Krzynowy). 

Osłona ochronna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji osłony ochronnej, prostej w wykonaniu i mon-
tażu, przeznaczonej zwłaszcza dla zespołów maszyn i 
obrabiarek. 

Osłona ochronna składa się z korpusu (1) w kształ-
cie kątownika nierównomiernego, wkładki ścierającej 
(7) osadzonej z luzem w wybraniu (4) krótszego ra-
mienia (3) korpusu (1) i sprężyny falistej (8) umiesz-
czonej w szczelinie między wkładką i dnem wybra-
nia. Wybranie (4) jest przysłonięte klinowymi wystę-
pami (5) dla rowków (6) wkładki (7). (2 zastrzeżenia) 
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B23Q P.244636 83 11 18 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 125614 

Kombinat Przemysłu Narzędziowego „VIS", War-
szawa, Polska (Filip Olszewski, Włodzimierz Goliszek, 
Zbigniew Szymańczuk, Zygmunt Stegienko, Stanisław 
Gryjarowicz, Waldemar Ściborowski). 

Urządzenie do orientowania, 
podawania i odbierania części 

Celem wynalazku jest wyeliminowanie w urządze-
niu do orientowania, podawania i odbierania części 
metalowych o kształcie walca, którego wysokość w 
stosunku do średnicy jest względnie mała i na które-
go powierzchni umieszczone są wyjścia bazujące nie-
pożądanego magnesowania tych części. 

W urządzeniu przedmiot obrabiany (11) doprowa-
dzony jest do żądanego położenia w obejmie orientu-
jącej (1) poprzez obtaczanie wzdłuż sztywnej listwy 
oporowej (6), wyposażonej od strony obejmy orientu-
jącej (1) w kanał o ściankach bocznych (9) klinowo 
pochylonych. (1 zastrzeżenie) 

B24B P.244535 83 1111 

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa, 
Polska (Ryszard Szczepanik, Tadeusz Kaczyński, Jan 
Szewczyk). 

Zestaw do zaczyszczania i polerowania 
łopatek sprężarek silników turbinowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie mechanicznego 
zaczyszczania uszkodzeń na krawędziach łopatek sprę-
żarek silników turbinowych w warunkach eksploata-
cyjnych oraz jednocześnie wizualną kontrolę tego pro-
cesu. 

Urządzenie zawiera osadzone na wspólnym wspor-
niku (2) zespół (4) do mechanicznego zaczyszczania 
oraz optyczny przyrząd (1) do oględzin miejsc trudno 
dostępnych. Zespół (4) do mechanicznego zaczyszcza-
nia składa się z silnika elektrycznego (3) z mecha-
nizmem krzywkowym (5) zamieniającym ruch obro-
towy na ruch postępowo-zwrotny oraz sprzęgniętej z 
mechanizmem krzywkowym (5) żerdzi (6) z osadzoną 
wymiennie na jej końcu ściernicę (8). Żerdź (6) osa-
dzona jest przesuwnie w łożyskach ślizgowych (7) 
wspornika (2) i współosiowo z częścią lunetową (la) 
optycznego przyrządu (1) do oględzin miejsc trudno 
dostępnych. (1 zastrzeżenie) 

B24B P.244550 83 11 14 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska, 
VEB Maschinenfabrik Halle, Halle, Niemiecka Repu-
blika Demokratyczna (Czesław Dybiec, Mieczysław 
Justyna, Volker Michael, Günter Ludwig, Zbigniew 
Burmajster). 

Urządzenie do kształtowania 
powierzchni przejściowych w kanałach smarowniczych 

łożysk ślizgowych 

Wynalazek umożliwia mechaniczne kształtowanie 
wykańczające spiralnych kanałków smarowniczych w 
łożyskach ślizgowych. Istota rozwiązania polega na tym, 
że rolka (5) zamocowana jest wahliwie i posiada na 
zewnętrznej powierzchni walcowej występ w postaci 
wypukłego wzniesienia (7) prowadzący ją po zarysie 
kanałka smarowniczego (2). (3 zastrzeżenia) 

B24B P.248868 T 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska 
Skiedrzyński, Andrzej Lorenc). 

84 07 19 

(Mieczysław 

Przyrząd do mocowania koła zębatego 
na szlifierce do otworów 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji urzą-
dzenia do mocowania koła zębatego na szlifierce, 
które zapewnia pokrywanie się osi uzębienia z osią 
szlifowanego otworu. 

Urządzenie stanowi połączony ze szlifierką (1), cy-
lindryczny korpus (2) ze stożkowym otworem, w któ-
rym jest umieszczona tuleja (3) przecięta wzdłuż two-



18 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 11 (299) 1985 

rżącej stożkowej zewnętrznej powierzchni dociśnięta 
kołnierzem nakrętki (4) nakręconej na zewnętrzną 
ścianę korpusu (2). Wewnątrz tulei (3) jest umieszczo-
ne obrabiane koło zębate (5) za pośrednictwem wa-
łeczkowego łańcucha (6) złożonego z szeregu równo-
ległych do siebie wałeczków o średnicy nieco więk-
szej niż połowa podziałki koła obrabianego (5), któ-
rych końce są ze sobą połączone elastycznymi taśma-
mi, a ich liczba odpowiada ilości wrębów w obrabia-
nym kole zębatym (5). (1 zastrzeżenie) 

B25D P. 244480 83 11 08 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki i Urzą-
dzeń Precyzyjnych, Łódź, Polska (Roman Zorga, 
Krzysztof Szemberg, Dariusz Kurant). 

Mechaniczne urządzenie do uderzania 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji urzą-
dzenia nie wymagającej dodatkowego urządzenia za-
pewniającego powrót zwory do położenia wyjściowe-
go oraz charakteryzującej się zwiększoną elastycznoś-
cią układu kinetycznego. 

Mechaniczne urządzenie do uderzania zwłaszcza w 
ścianki zbiorników ma jako układ napędowy siłownik 
elektromagnetyczny (1', 1") umocowany w trzyczęścio-
wym wsporniku (2) zworą (1') do góry. Wspornik (2) 
jest otwarty od strony zbiornika (8). Górna, pozioma 
część wspornika (2) jest zagięta w dół pod kątem roz-
wartym i zakończona końcówką widełkową (3) z ośką 
(4), stanowiącą punkt podparcia dla ramienia (5') młot-

ka, które stanowi dźwignię dwuramienną, kątową. Ra-
mię (5') młotka w miejscu podparcia jest zagięte pod 
kątem rozwartym. Jego dłuższy odcinek skierowany w 
dół i zakończony bijakiem (7) jest wygięty w łuk o 
dużej cięciwie, zwrócony powierzchnią wklęsłą w stro-
nę zbiornika (8). Krótszy, poziomy odcinek (5) ramie-
nia, skierowany w stronę przeciwną do zbiornika (8), 
jest połączony pośrednio ze zworą (1') siłownika. 

Urządzenie jest przeznaczone zwłaszcza do uderza-
nia w ściankę leja zsypowego zbiorników materiałów 
sypkich np. w przemyśle młynarskim, spożywczym, 
budownictwie, w celu strząsania gromadzącego się 
wewnątrz na ściankach leja materiału. 

(2 zastrzeżenia) 

B25D P.244530 83 11 11 

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

Elektromagnetyczne urządzenie 
do uderzania 

Celem wynalazku jest umożliwienie stosowania si-
łowników elektromagnetycznych w szerszym niż do-
tychczas zakresie. 

Elektromagnetyczne urządzenie do uderzania, zło-
żone z układu napędowego i młotka, zawiera jako 
układ napędowy siłownik elektromagnetyczny nur-
nikowy, ustawiony we wsporniku (3) poziomo z bocz-
nym wciąganiem zwory (2). Korpus (1) siłownika jest 
zamocowany we wsporniku (3) za pomocą podkła-
dek dystansowych (5) i bocznej podkładki elastycz-
nej (6) za korpusem (1). Zwora (2) jest podparta tocz-
nie za pomocą kulki (7) toczącej się po utwardzonej 
powierzchni wspornika (2) i wchodzącej w wyżłobie-
nie wykonane od spodu zwory (2) w kształcie cza-
szy o promieniu większym jak promień kulki (7). Na 
ściance czołowej zwory (2) znajduje się nakładka ela-
styczna (8). Ze zworą (2) jest połączone pośrednio ra-
mię młotka o zmienianym punkcie podparcia, stano-
wiące dźwignię dwuramienną, prostą z otworami w 
górnym krótszym odcinku (10'). Otwory służą do ob-
rotowego podparcia ramienia za pomocą ośki (13) 
umieszczonej na końcu wymiennego wysięgnika (15) 
mocowanego rozłącznie do narożnika wspornika (3). 
Dłuższy, dolny odcinek (10") ramienia jest zakończo-
ny bijakiem. Wspornik (3) ma kształt litery „U" o 
krótszym boku od strony młotka. 

Urządzenie jest przeznaczone zwłaszcza do udzerza-
nia z zewnątrz w ściankę leja zsypowego zbiorników 
materiałów sypkich np. w młynarstwie, piekarnictwie, 
w przemyśle materiałów budowlanych i innych. 

(4 zastrzeżenia) 
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B27C P. 244488 83 11 09 

Wojewódzka Pracownia Dydaktyczno-Techniczna w 
Ostrołęce, Ostrów Mazowiecka, Polska (Zygmunt 
Stańczuk). 

Strugarko-pilarka 

Celem wynalazku jest opracowanie stabilnej kon-
strukcji strugarko-pilarki o niewielkich gabarytach i 
wysokim stopniu bezpieczeństwa, przystosowanej do 
pracy w małych 1 dużych zakładach. 

Strugarko-pilarka składa się z korpusu, zespołu na-
pędu strugarki i pilarki, zespołu piły tarczowej, ze-
społu roboczego wyrówniarki i zespołu roboczego gru-
bościówki. Korpus składa się z bocznych profilowa-
nych belek (7), wyposażonych w łożyska (130), trwale 
połączonych z płytą (8) stołu odbiorczego i z dwoma 
kątownikami (9), i osadzonych na czterech nogach (10), 
połączonych poprzecznicami (11), wyposażonych w 
stropy (12) z poduszkami (13). Zespół wyposażony jest 
w dwa pasy napędowe (23), napędzające jednocześnie 
wał nożowy (24) i koło napędowe (25) turbiny (14). 
Urządzenie ma zespół odciągu, który składa się z ro-
tacyjnej turbiny (14), koła napędowego (25), turbiny 
(14), czerpni (26) spod wału nożowego (24), czerpni 
spod piły tarczowej (23) i czerpni (23) z nad piły tar-
czowej. Zespół piły tarczowej składa się z mecha-
nizmu mocowania piły (28), osłony (49) osłaniającej 
piłę i wyposażonej w wizjer, klina, zespołu przyrżni 
oraz z uchylnego stolika, stale zmontowanego z kor-
pusem, wyposażonego w mechanizm mocowania oraz 
pionowej regulacji, mechanizm nachylania i mecha-
nizm zaciskowy uchylania stolika, w mostek i w li-
stwę. Zespół roboczy wyrówniarki składa .się z pły-
ty (8') stołu podawczego mocowanej do korpusu roz-
łącznie z systemem dźwigni (62) regulujących jej wy-
sokość oraz z mechanizmu przyciskowego (63) moco-
wanego uchylnie we wspornikach bocznych (64) be-
lek (7). Zespół roboczy grubościówki składa się z me-
chanicznego przycisku podającego oraz z dwóch rolek 
dociskowych zamocowanych na systemie dźwigni. 

(11 zastrzeżeń) 

B27C P. 244657 83 11 17 

Żnińska Fabryka Maszyn i Urządzeń, Żnin, Polska 
(Edmund Ostojski, Andrzej Meiler, Bogdan Adam-
czyk). 

Strugarka wyrówniarka 

Celem wynalazku jest poszerzenie zakresu prac wy-
konywanych na strugarce wyrówniarce przy wyko-
rzystaniu tego samego narzędzia. 

Strugarka wyrówniarka do strugania i wyrównywa-
nia drewna, napędzana silnikiem elektrycznym (17), 
który poprzez przekładnię pasową (16) wprawia w 
ruch roboczy wał nożowy (12), wyposażona w stół po-
dawczy (6) i odbiorczy (2), zespół prowadnicy mate-
riału (4), zespół odciągu wiórów (7), zespół hamowa-
nia (10) i osłony wału nożowego (5), według wyna-
lazku charakteryzuje się tym, że ma stolik do wrę-
gowania (3) i tak skonstruowane przeguby (14), dzię-
ki którym podnoszenie i opuszczanie stołu podawcze-
go i odbiorczego w stosunku do wału nożowego w 
całym swym zakresie odbywa się po promieniu z za-
chowaniem stałej szczeliny stołu do krawędzi tnących 
wału nożowego oraz równoległości całych płaszczyzn 
roboczych stołów względem siebie i względem wału 
nożowego. (2 zastrzeżenia) 

B27G P.248395 T 84 06 26 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Akade-
mia Rolnicza, Warszawa, Polska (Wojciech Soko-
łowski). 

Urządzenie do usuwania pyłu i wiórów 
ze strefy obróbki przy piłowaniu drewna 
i tworzyw drzewnych piłami tarczowymi 

Urządzenie charakteryzuje się tym, ze obudowa (1) 
osłaniająca piłę (2) posiada otwory o dużej średni-
cy usytuowane współosiowo z wrzecionem pilarki oraz 
osadzoną wewnątrz płytę oporową (3) dzielącą prze-
strzeń wewnątrz obudowy (1) na dwie części i obej-
mującą brzeszczot piły (2). 

Płyta oporowa (3) ustawiona jest promieniowo, ma 
kształt łukowy i jest styczna do kanału wylotowego 
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(4). Do płyty oporowej (3) przymocowany jest nastaw-
ny ogranicznik (5), w przedniej części obudowy (1) 
zamocowana jest obrotowo elastyczna przesłona (7) 
dociskana do powierzchni piłowanego elementu. 

(2 zastrzeżenia) 

B28C P.248357 T 84 06 22 

Biuro Studiów i Projektów Maszyn Szklarskich i 
Ceramicznych, Sosnowiec, Polska (Tadeusz Grzyszka, 
Andrzej Jacko, Karol Job, Antoni Gurga, l.-ieczysław 
Kosikowski). 

Urządzenie 
do sporządzania gęstwy gipsowej 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do sporzą-
dzania gęstwy gipsowej do zalewania form ceramicz-
nych. W tym celu zamknięty zbiornik (1) z dnem 
pierścieniowym jest zamontowany na wadze (2), któ-
ra odważa automatycznie odpowiednie ilości wody i 
gipsu. W osi zbiornika zamontowane jest mieszadło 
śmigłowe (3) oraz szczotki myjące (4). 

Szczotki po opróżnieniu zbiornika z gęstwy za po-
mocą siłownika (5) i układu dźwigniowego (6) prze-
mieszczone są z pozycji poziomej do pozycji pionowej. 
W tej pozycji koła cierne (7) osadzone na szczotkach 
współpracują z kołem ciernym (8) stałym w zbiorniku. 

Obracający się względem osi zbiornika układ szczo-
tek powoduje wprowadzenie każdej ze szczotek w 
ruch planetarny. (3 zastrzeżenia) 

B28D P.248389 T 84 06 26 

Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Prze-
mysłowych, Bydgoszcz, Polska (Henryk Grajewski, 
Karol Seydak, Ryszard Kowalski). 

Przecinarka do cięcia 
na sucho lub mokro materiałów ceramicznych 

Przedmiotem wynalazku jest przecinarka do cięcia 
na sucho lub mokro materiałów ceramicznych. Istota 
wynalazku polega na tym, że przecinarka wyposażo-
na jest w głowicę tnącą (2), w skład której wchodzą: 
stół roboczy jezdny (10) wraz z przechylną kołyską 
(11), umocowany do podstawy głowicy tnącej (3) przy 
pomocy dwóch prowadnic tocznych (9) oraz rama 
przechylna (4) również obrotowo zawieszona na pod-
stawie głowicy tnącej (3) wraz z zamontowanym na 
niej wrzeciennikiem (6) ułożyskowanym tocznie, na 
którym jest osadzona tarcza tnąca (7) napędzana za 
pośrednictwem dwubiegowego napędu (5) umocowa-
nego przesuwnie na ramie przechylnej (4), odchyla-

nej podczas cięcia dźwignią ręczną (24) i odciążanej 
zespołem śrubowo-sprężynowym (25). 

Przecinarka podzielona jest na stojak (1) i głowicę 
tnącą (2) na wysokości od .podstawy stojaka 1H = 
= 500-700 mm. Ponadto przecinarka może być wy-
posażona w układ chłodzenia tarczy tnącej (7) .stano-
wiący oddzielny przenośny zespół składający się z 
elektropompki (12) tłoczącej ciecz przewodem (13) na 
którym osadzony jest zawór przelewowy (14) i zawór 
odcinający (15) do osłony tarczy tnącej (7) oraz ze 
zbiornika (16), fartucha ściekowego (17) i filtra (18) 
osadzonego w zbiorniku (16) lub w układ odpylają-
cy tarczy (7) składający się ze ssawki (19) mocowa-
nej do podstawy (3) zakończonej przewodem giętkim 
(20) połączonym z wentylatorem (21) i filtrem wor-
kowym (22) posadowionym na stojaku (23). 

Przedmiot wynalazku może znaleźć zastosowanie w 
budownictwie. (3 zastrzeżenia) 

B29B P. 248190 T 84 06 12 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Stani-
sław Barski). 
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Sposób mielenia tworzyw sztucznych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób mielenia two-
rzyw sztucznych, zwłaszcza polietylenu i poliamidu, 
przeznaczony do stosowania w wielu technologiach, 
a zwłaszcza we fluidyzacyjnym nanoszeniu powłok, 
formowaniu rotacyjnym oraz do usztywniania tkanin, 
preparowania włóknin itp. 

Wynalazek dotyczy sposobu mielenia, polegającego 
na tym, że granulat tworzywa zamraża się w sposób 
ciągły przy pomocy ciekłego azotu lub jego par do 
temperatury od 100°K do 200°K, następnie granulat 
rozdrabnia się w tarczowym młynie w ochronnej 
atmosferze par azotu. (3 zastrzeżenia) 

B29C 
C09J 
B09B 

P.248175 T 84 06 11 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Stani-
sław Barski). 

Sposób utylizacji 
odpadów wieloskładnikowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób utylizacji od-
padów wieloskładnikowych, a więc wykonanych z la-
minatów, kompozytów, materiałów zbrojonych itp., 
umożliwiający odzysk wszystkich składników w po-
staci czystych i pełnowartościowych surowców. 

Wynalazek dotyczy sposobu utylizacji, charaktery-
zującego się tym, że odpady przygotowuje się w ka-
wałkach o masie od 0,5 do 1 kg, następnie zamraża 
się w sposób ciągły z prędkością większą niż 0,l°K/s 
- aż do osiągnięcia różnicy temperatur względem 
otoczenia od 100°K do 120°K. Zamrożone odpady roz-
drabnia się udarowo i dokonuje się separacji oraz 
klasyfikacji poszczególnych składników pod wzglę-
dem ich wielkości, a nadziarno ponownie poddaje się 
zamrożeniu i kruszeniu. (1 zastrzeżenie) 

B60S 
B66F 

P.244592 83 11 15 

B32B 
C04B 

P.244651 83 11 17 

Instytut Celulozowo-Papierniczy, Łódź, Okręgowe 
Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych, Białystok, Pol-
,ska (Henryk Gonera, Tomasz Marcinkowski, Arka-
diusz Szymański, Włodzimierz Karpiuk, Zbigniew 
Kromplewski). 

Granulat z włóknistych półproduktów 
i sposób wytwarzania granulatu 

z włóknistych półproduktów 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zago-
spodarowanie włóknistych materiałów odpadowych, 
takich jak: makulatura, osad włóknisty z przemysłu 
papierniczego, odpady wełny żużlowej, włókien szkla-
nych, azbestu itp. 

Wynalazek dotyczy granulatu z półproduktów włók-
nistych, zwłaszcza wtórnych i odpadowych, którego 
granulki mają w swoim wnętrzu włókna splątane w 
sposób bezładny i otoczone są utrwaloną powłoką. 
Włókna powierzchni granulki związane są wiązania-
mi chemicznymi, przez wysuszenie lub otoczone war-
stwą materiału o innym składzie niż wnętrze granulki. 

Sposób wytwarzania granulatu z włóknistych pół-
produktów, zwłaszcza wtórnych i odpadowych, pod-
daje się obróbce w obracającym się bębnie, przy 
czym zostaje rozdrobniony w postaci śrutki, a ziarna 
jej zostają utrwalone przez suszenie, przez chemicz-
ne wiązanie włókien ich powierzchni lub przez ota-
czanie ziaren materiałem innym niż ich wnętrze. 

Granulat można wykorzystać np. do wytwarzania 
warstw i płyt dźwięko- i termoizolacyjnych, warstw 
i płyt filtracyjnych i chłonnych, nośników preparatów 
nawozowych, owadobójczych i spulchniających. 

(10 zastrzeżeń) 

Sanocka Fabryka Autobusów „Polmo-Autosan"', Sa-
nok, Polska (Eugeniusz Barna, Andrzej Bolanowski, 
Jan Kurasz, Włodzimierz Kowalczyk, Władysław Maj-
da). 

Podnośnik 
do zdejmowania nadwozi pojazdów 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji pod-
nośnika umożliwiającej podnoszenie lub opuszczanie 
nadwozi w sposób płynny i ciągły. 

Podnośnik ma bęben nawijający (17) połączony z 
wałkiem ustalającym (16) mechanizmu zębatkowego 
(9), wspornik podtrzymujący (21) z rolkami napinają-
cymi (22), umocowany w górnej części prowadnicy (1) 
i linę podnosząco-opuszczającą (23), zamocowaną jed-
nym końcem do bębna nawijającego (17), a drugim 
do suwaka prowadzącego (6). (2 zastrzeżenia) 

B63B P. 242003 83 05 16 

Jan Zadrożny, Gdańsk, Polska (Jan Zadrożny). 

Statek wtoczny (Ro-Ro) 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji ka-
dłuba statku o zwiększonej zdolności przetrwania 
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awarii związanych z zalaniem kadłuba, zmniejszonych 
oporach hydrodynamicznych oraz dobrej stateczności. 

Statek charakteryzuje się tym, że ma smukłe linie 
teoretyczne części żywej kadłuba (1) z prostopadło-
ścienną przestrzenią ładunkową (13) nad pokładem 
grodziowym (5), mającym szerokość (B) znacznie więk-
szą od szerokości (Bl) części żywej kadłuba (1). Po-
kład grodziowy (5) wzniesiony jest na wysokość (Fc) 
wolnej burty, która razem z podziałem wzdłużnym 
kadłuba grodziami wzdłużnymi (14) umieszczonymi w 
odległości co najmniej (B/5) od burt oraz ze zbiorni-
kami balastowymi (4) pływaków burtowych (3), roz-
ciągających się w kierunku pionowym, aż do kon-
strukcyjnej linii wodnej, zapewnia niezatapialność 
dwuprzedziałową nawet przy głębokich uszkodzeniach 
kadłuba. (3 zastrzeżenia) 

B65B 
B65D 
B01D 

P. 248254 T 84 06 15 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Piotr 
Kabsch, Henryk Meloch, Krzysztof Kaczmarski, Fran-
ciszek Knop, Adam Marciniak, Janina Mech, Janusz 
Robaszkiewicz, Krystyna Rydosz, Hanna Cybulska). 

Generator aerozolu wzorcowego 

Przedmiotem wynalazku jest generator aerozolu 
wzorcowego, przeznaczony do stosowania w badaniach 
technologii oczyszczania gazów odlotowych z cząstsk 
aerozoli ciekłych, zwłaszcza oleju. 

Istota wynalazku polega na wyposażeniu generato-
ra aerozolu w dozownik (9) cieczy i jego zamocowa-
nie w pokrywie tak iż wylotowe otworki (11) dozow-
nika (9) znajdują się w komorze generatora aerozo-
lu, przy czym dozownik (9) w dolnej części przechodzi 
w pręt (13) służący do rozprowadzania cieczy w po-
stać filmu. Ponadto na obwodzie dozownika (9) wyko-
nany jest pierścieniowy rowek (12) łączący wyloty 
wylotowych otworków (11). (2 zastrzeżenia) 

B65D P.245523 T 83 12 30 

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Marek 
Stępnik, Andrzej Sikorski). 

Zbiornik autocysterny 
do przewozu cieczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji zbior-
ników autocystern o wysokich własnościach wytrzy-

małościowych z nisko usytuowanym środkiem cięż-
kości. 

Zbiornik charakteryzuje się tym, że jego płaszcz 
stanowią cztery płaty wyprofilowane według zarysu 
wycinka spirali logarytmicznej połączone stycznie ze 
sobą w punktach (A, B, C, D). (1 zastrzeżenie) 

B65D P. 248354 T 84 06 22 

Zakład Doświadczalny Mechanizacji Przemysłu Far-
maceutycznego przy Krakowskich Zakładach Farma-
ceutycznych „POLFA", Kraków, Polska (Janusz 01-
szowski). 

Urządzenie do eliminacji 
wadliwie napełnionych opakowań 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do elimi-
nacji wadliwie napełnionych opakowań współpracu-
jące z pakowarką skokową lub rotacyjną. 

Urządzenie ma zespół kontrolujący (5) opróżniają-
cy (6) znakujący (8) i separator (10) wadliwych opa-
kowań. Zespół znakujący (8) ma siłownik (13) z koń-
cówką (9) zrealizowaną jako ostrze dziurkujące tasíme 
lub pozostawiające znak farbą barwną lub magne-
tyczną. 

Odległość między zespołem znakującym (8), a zespo-
łem zamykającym (4) pakowarki, mierzona po zamy-
kającej folii (3) jest równa odległości mierzonej po 
podstawowej folii (1) między zespołem kontrolują-
cym (5), a zespołem zamykającym (4) pakowarki, po-
mniejszonej o część długości opakowania. 

(3 zastrzeżenia) 

B65D 
H01M 

P. 248597 T 84 07 06 

Stanisław Tomaszewicz, WTarszawa, Polska (Stani-
sław Tomaszewicz). 

Uchwyt koszyczkowy 

Przedmiot m wynalazku jest koszyczkowy uchwyt 
przeznaczony do ręcznego transportu głównie akumu-
latorów. Uchwyt wykonany jest z prętów giętych. Je-
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go część koszyczkowa (1) służy do umieszczenia w 
niej ładunku i posiada dwie rączki boczne (3) oraz 
jedną odchylną rączkę środkową (2). Wszystkie ele-
menty uchwytu stanowią nierozłączną całość. 

(1 zastrzeżenie) 

B65D 
B65G 

P.250309 84 1105 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabę-
dy", Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mecha-
nicznych, Gliwice, Polska (Władysław Pawłowski). 

Sposób i pojemnik do składowania i transportu 
materiałów prętowych w pozycji pionowej 

w magazynach 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu i urzą-
dzenia do składowania które umożliwiają uzyskanie 
wysokich wskaźników wykorzystania powierzchni ma-
gazynowej i łatwego dostępu do składowanych mate-
riałów, przy czym do manipulacji transportowych 
można wykorzystać suwnicę hakową. 

Sposób polega na tym, że pojemnik ustanowiony w 
pozycji poziomej napełnia się materiałami prętowy-
mi i zamyka, po czym za pomocą urządzenia dźwigo-
wego ustawia się w pozycji pionowej i transportuje 
w pozycji pionowo-pochyłej na miejsce ustawcze w 
magazynie. W miejscu ustawczym ustawia się pojem-
nik w pozycji pionowo-pochyłej na podłodze i opiera 
się tylną ścianą o korytkową belkę konstrukcji wspor-
czej. 

Pojemnik ma kształt wnękowy, którego dno stano-
wi podstawa pojemnika, do której pod kątem 80-90° 
w stronę tylną są przymocowane dwie pionowe belki 
tylne (5) i dwie pionowe belki przednie (6). Do pio-
nowych belek tylnych (5) są przymocowane poziome 
belki (6). Do pionowych belek tylnych (5) są przymo-
cowane poziome belki (7). Pionowe belki tylne (5) i 
pionowe belki przednie (6) połączone są kłonicami (8). 
U góry pionowe belki przednie (6) są zaopatrzone w 
opory trawersy (9), a od strony czoła w ograniczniki 
materiału (10). (7 zastrzeżeń) 

B65G 
B05B 

P.244664 83 11 18 

Główne Biuro Studiów i Projektów Przeróbki Wę-
gla „Separator", Katowice, Polska (Jan Fibich, Le-
szek Lalewicz, Tadeusz Walasek). 

Urządzenie do zraszania wagonów 

Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia nie 
narażonego na uszkodzenia przy zraszaniu wagonów 
podczas przetoku. 

Urządzenie zawieszone jest obrotowo powyżej swe-
go środka ciężkości na osi (2) z możliwością zmiany 
wysokości zawieszenia. Urządzenie ma kształt koła i 
na swej powierzchni zewnętrznej ma osadzone obrę-
cze (4) z bieżniami (5). W dolnej części urządzenia 
znajdują się trzy układy dysz (6, 7 i 8), wyposażone 
w dysze natryskowe (17), które ustawione są w trzech 
i w czterech płaszczyznach. Urządzenie do zxaszania 
wagonów może być stosowane w różnych systemach 
załadowczych, przy zachowaniu zasady zraszania wa-
gonów podczas przetoku, lub ruchu urządzenia zrasza-
jącego względem nieruchomego wagonu. 

(2 zastrzeżenia) 

B65G P.248341 T 84 06 20 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfika-
cji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Andrzej Stachowski, 
Andrzej Nizielski). 

Przenośnik pionowy odśrodkowy 
do transportu materiałów sypkich 

Przedmiotem wynalazku jest przenośnik pionowy 
odśrodkowy do transportu materiałów sypkich. Może 
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on być stosowany zwłaszcza w magazynach zbożo-
wych, punktach odbioru płodów rolnych czy wytwór-
niach pasz. 

Przenośnik zbudowany jest z pionowego szybu (1) 
wewnątrz którego usytuowana jest taśma transporto-
wa (2). Do taśmy transportowej (2) przytwierdzone 
są czerpaki bez dna (3) oraz czerpaki z dnem (4). 

Czerpaki bez dna (3) mają ściany w kształcie nie-
symetrycznej, czworo bocznej pryzmy takie same jak 
czerpaki z dnem (4). (3 zastrzeżenia) 

B65H 
H02G 

P.244594 83 11 15 

Fabryka Maszyn i Urządzeń „Famak", Kluczbork, 
Polska (Wiesław Głowacz, Andrzej Chwał, Krzysztof 
Ostojski, Stanisław Walczyszyn, Jan Imiołczyk, Sta-
nisław Mokrzycki). 

Hydrauliczny bęben kablowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania bę-
bna kablowego z napędem hydraulicznym do zasila-
nia w energię elektryczną przejezdnych maszyn robo-
czych ciężkich, który pozwala na bezstopniową regu-
lację siły nawijania i odwijania kabla na bęben. 

Bęben mający hamulce zwalniany cylindrem hy-
draulicznym (10) napędzany jest od wolnoobrotowego 
silnika hydraulicznego (11) bezpośrednio albo poprzez 
przekładnię zębatą, przy czym do przewodu hydrau-
licznego z pompy hydraulicznej (12) do silnika hydrau-
licznego (11) podłączone są poprzez sterowany elek-
trycznie rozdzielacz (16) dwa zawory przelewowe (17) 
i (18), których przewody wylotowe połączone są z prze-
wodem wylotowym z silnika (11) i poprzez zawór dła-
wiący (19) ze zbiornikiem (21). (1 zastrzeżenie) 

B66B P.241653 83 04 25 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Gór-
nicze „Polkowice", Polkowice, Polska (Piotr Maćków, 
Czesław Pędziwiatr, Leonard Wittek). 

Urządzenie do ustalania pionowego położenia 
górniczego naczynia szybowego 

Celem wynalazku jest umożliwienie ekonomicznego 
korygowania położenia środka ciężkości naczynia szy-
bowego, zapewniającego jego pionowe położenie. 

Urządzenie stanowi belka (1) nośna, do której za-
mocowane są za pomocą łączników (2) liny wyrów-
nawcze, posadowiana przesuwnie na dźwigarach po-

mostu dolnego naczynia, przy czym belka na końcach 
zaopatrzona jest w ramiona (5), wyposażone w śru-
by regulacyjne stabilizujące urządzenie w stosunku 
do pomostu dolnego naczynia. (1 zastrzeżenie) 

B66C P.244473 83 1108 

Biuro Projektów Konstrukcji Metalowych i Urzą-
dzeń Przemysłowych „MOSTOSTAL", Zabrze, Polska 
(Jan Jasiulek, Ernest Słota, Jerzy Lisowski). 

Żuraw pełzający z mechanizmami pełzania 
na żurawiu 

Celem wynalazku jest opracowanie żurawia pełza-
jącego niezawodnego w działaniu i nie wymagające-
go lin o znacznej długości. 

Żuraw pełzający znajduje zastosowanie w budow-
nictwie zwłaszcza przy montażu masztów radiowych 
i telewizyjnych oraz przy montażu innych wysokich 
budowli. Żuraw pełzający charakteryzuje się tym, że 
zawiera dwa wciągniki elektryczne (23) służące do 
podnoszenia słupa (3), zamocowane do obejmy (4), 
dwa wciągniki elektryczne (24) do podnoszenia obej-
my (4), zawieszone na wspornikach (25), przekładnie 
ślimakowe (19) do odchylania uchwytów głównych (2) 
i uchwytów wsporczych (18), oraz wspornik (11) z 
krążkami prowadzącymi linę, pozwalający na podno-
szenie elementów konstrukcji wsporczej (1). 

(2 zastrzeżenia) 
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B66C P.244570 83 1114 

Huta „Florian", Świętochłowice, Polska (Jan Sta-
choń, Kazimierz Winiarski, Władysław Dudzik). 

Mechanizm ryglowania 
koryt suwnicy wsadowej 

Wynalazek rozwiązuje problem pewnego zabezpie-
czenia wtykacza przed niekontrolowanym przesunię-
ciem. 

Mechanizm mający wtykacz (14) osadzony przesuw-
nie w wahaczu (5) i połączony poprzez klin (12) z 
obejmą (10), która połączona jest z układem dźwigni 
zakończonym na stanowisku sterowania ramieniem, 
charakteryzuje się tym, że ma zapadkę (1) osadzoną 
obrotowo na osi (3) i połączoną swym trzpieniem (11) 
z dźwignią (2), która z kolei drugim końcem łączy 

się z luzownikiem. Zapadka (1) ma powierzchnię (13) 
ukośną w stosunku do kierunku (15) przesuwu wty-
kacza (14), współpracującą z obejmą (10). 

(1 zastrzeżenie) 

Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C01B P.248709 T 84 07 11 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Zyg-
munt Dąbrowski, Aleksander Haberski, Lech Lewar-
towski, Witold Murawski, Michał Turonek, Józef Że-
lazo, Zygmunt Głudkowski). 

Sposób aktywacji węgla 
oraz urządzenie do aktywacji węgla 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia zuży-
cia czynników energetycznych i reagentów, zwiększe-
nia uzysku produktu finalnego w stosunku do wsa-
du poddawanego aktywacji, a także zwiększenia zdol-
ności produkcyjnych obrotowego pieca aktywacyj-
nego. 

Sposób polega na prowadzeniu aktywacji przy 
współprądowym przepływie gazów aktywujących i 
materiału węglowego, który doprowadza się w miej-
scu o najwyższej temperaturze i odbiera w miejscu 
o najniższej temperaturze, dozując promieniowo pa-
rę wodną przez warstwę węgla znajdującego się w 
piecu. 

Urządzenie według wynalazku ma wsyp (7) mate-
riału węglow.-go (3) w bezpośrednim sąsiedztwie prze-
wodu (1), doprowadzającego paliwo gazowe z jednej 
strony pieca, zaopatrzonego na obwodzie w system 
kalibrowanych otworów wypływowych (10) połączo-
nych wyprowadzającymi rurociągami (16) z dozowni-
kiem (11) pary wodnej w postaci obrotowego pierście-
nia z zaworem płatowym, przy czym na wyprowadza-
jących rurociągach (16) znajdują się zawory bezwład-
nościowe (9). Urządzenie składa się korzystnie z dwóch 
obrotowych pieców aktywacyjnych połączonych kana-
łem (4) mieszczącym palnik (5) do dopalania gazów 
poaktywacyjnych jednego pieca lub/i spalania paliwa 
gazowego w palenisku (2) drugiego pieca. 

(3 zastrzeżenia) 

C01F P.244492 83 11 10 

Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budowla-
nych, Opole, Polska (Stanisław Ciepły, Józef Szylic-
ki, Elżbieta Kosacka). 

Sposób ciągłego przygotowania 
zwrotnego roztworu węglanu sodowego do ługowania 

tlenku glinowego z samorozpadowego pyłu 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest umożli-
wienie przygotowania zwrotnego roztworu węglanu 
sodowego w sposób ciągły i współpracę z ciągłym pro-
cesem otrzymywania tlenku glinowego. 

Sposób wredług wynalazku polega na wprowadze-
niu do pojedynczego mieszalnika zbiornikowego albo 
w układ dwóch mieszalników strumieni ługu po kar-
bonizacji, szlamu po odkrzemowaniu, stężonego roz-
tworu sody i mleka wapiennego i mieszaniu przez 
20 do 60 minut, przy czym wielkość strumienia stężo-
nego roztworu sody jest sterowana przez stężenie jo-
nów Na+ w strumieniach ługu pokarbonizacyjnego i 
szlamu po odkrzemowaniu, zaś wielkość strumienia 
mleka wapiennego jest sterowana stężeniem kwaśne-
go węglanu sodowego w strumieniu ługu pokarboni-
zacyjnego oraz zawartością 1 stężeniem składników 
fazy ciekłej strumienia szlamu po odkrzemowaniu 
roztworu glinianowego. (3 zastrzeżenia) 

C01F 
A61K 

P.244648 83 11 18 

Akademia Medyczna, Poznań, Polska (Grażyna Ha-
duch). 

Sposób wytwarzania hydrotalcytu, 
zwłaszcza do celów farmaceutycznych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest 
usprawnienie procesu. 

Sposób wytwarzania hydrotalcytu polega na tym, 
że do wodnego roztworu soli kwasu węglowego wpro-
wadza się kolejno tlenek magnezu i azotan glinowy, 
w proporcji zapewniającej stosunek atomowy Mg : Al 
równy 3:1, po czym mieszaninę ogrzewa się, korzyst-
nie w temperaturze 85-90°C w ciągu 3 godzin, a po 
wytrąceniu krystalicznego produktu prowadzi się je-
go obróbkę znanym sposobem, przy czym reakcję pro-
wadzi się w wodnym roztworze węglanu sodowego o 
stężeniu 0,1-0,33 mol/dm3 lub w wodnym roztworze 
kwaśnego węglanu amonowego o stężeniu 0,8 do 1,1 
mol/dm3. 

Hydrotalcyt stanowi lek przeznaczony do leczenia 
nadwkasoty żołądka, choroby wrzodowej żołądka i 
dwunastnicy oraz związek przydatny do tabletkowa-
nia leków. (2 zastrzeżenia) 

C02F P.248416 T 84 06 27 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jerzy 
Kraska). 
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Biologiczna oczyszczalnia ścieków 
o małej wydajności 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji nie-
wielkich oczyszczalni ścieków z osadem czynnym. 

Biologiczna oczyszczalnia ścieków o małej wydaj-
ności zawiera osadnik wstępny (1), komorę natlenia-
nia (4), osadnik wtórny (5) i ewentualnie filtr (6). 
W osadniku wstępnym (1) wydzielona jest komora (2), 
w której zainstalowany jest zespół pompowy (3), 
transportujący ścieki z osadnika wstępnego (1) do ko-
mory natleniania (4). Komora (2) zespołu pompowego 
(3) wydzielona jest z osadnika wstępnego (1) za po-
mocą kraty koszowej (9). Ponadto osadnik wtórny (5) 
wyposażony jest w dwa przewody recyrkulacyjne (13 
i 14), łączące ten osadnik (5) z komorą natleniania (4) 
lub z osadnikiem wstępnym (1). (1 zastrzeżenie) 

C03C 
C23C 

P.248852 T 84 07 19 

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Stani-
sław Kulaszewicz, Irena Lasocka, Czesław Michalski, 
Klara Turowska). 

Sposób nanoszenia 
przezroczystych i przewodzących warstw 

na podłoża ze szkła lub kwarcu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania 
cienkich warstw SnO2 : Sb na podłożach ze szkła lub 
kwarcu, które wykazują dobrą przepuszczalność op-
tyczną i dobre przewodnictwo elektryczne. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że roz-
twór zawierający 40% wagowych Sn, 0 , 2 - l % wago-
wych Sb oraz reduktor nanosi się przez rozpylanie na 
podłoża szklane lub kwarcowe, umieszczone w piecu 
i ogrzane do temperatury 400-600°C zależnie od ro-
dzaju szkła, przy czym rozpylanie odbywa się za po-
mocą obrotowego rozpylacza, a nośnikiem roztworu 
jest argon. (2 zastrzeżenia) 

C04B P. 244477 83 11 08 

Politechnika Lubelska, Lublin, Kombinat Cemento-
wy „Chełm" - Cemen-townia „Chełm", Chełm, Polska 
(Bogdan Oleszczyński, Edward Wróbel, Jerzy Ucha-
niuk, Wojciech Budzyński, Aleksander Miącz). 

Sposób wytwarzania cementu 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest 
usprawnienie procesu przy jednoczesnym umożliwie-
niu zagospodarowania odpadów kopalnianych. 

Sposób wytwarzania cementu polegający na przygo-
towaniu zestawu surowców zawierających składniki: 
podstawowy i uzupełniające, a następnie wytworze-
niu klinkieru i cementu, charakteryzuje się tym, że 

jako dodatki uzupełniające stosuje się muły popłucz-
kowe wód obiegowych ze wzbogacenia urobku wę-
glowego w ilości 1-30% o składzie 40-60% S1O2, 1 8 -
- 3 5 % A12O3, 2,5-12% Fe2O3, 0,1-10% CaO, 0,2-2,0% 
MgO i 0,2-1,5% SO3. (1 zastrzeżenie) 

C05F P. 248129 T 84 06 07 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Pro-
dukcji Zwierzęcej „MEPROZET", Gdańsk, Polska (An-
drzej Ejimontt, Eligiusz Gussmanin, Włodzimierz Pa-
rzonka, Stanisław Stężała, Krzysztof Wierzbicki). 

Instalacja ujednorodniania gnojowicy 
w zbiornikach magazynujących 

Przedmiotem wynalazku jest instalacja do ujedno-
rodniania gnojowicy w zbiornikach magazynujących 
drogą jej dokładnego wymieszania. Instalacja według 
wynalazku zawiera jeden hermetyczny zbiornik pod-
ziemny (4) oraz jeden lub kilka zbiorników nadziem-
nych (1) połączonych przewodami (3) do spływu gra-
witacyjnego oraz przewodem tłocznym (7). 

W kaz'dyim zbiorniku nadziemnym znajdują się ru-
chome dysze wylotowe (1) i ruchomy wlot (2) do 
przewodu grawitacyjnego spływu. Manipulacja dysza-
mi i wlotem spustowym odbywa się za pomocą 
dźwigni (14) i (15) przez operatora stojącego na po-
deście manipulacyjnym (13). 

Wynalazek; znajduje zastosowanie w dużych go-
spodarstwach hodowlanych trzody chlewnej. 

•(3 zastrzeżenia) 

C07C 
A01N 

P.244404 83 11 02 

Pierwszeństwo: 82 1103 - W. Brytania (nr 82 31444) 

Shell Internationale Research Maatschappij B.V., 
Haga, Holandia. 

Środek chwastobójczy i/lub grzybobójczy 

Środek chwastobójczy i/lub grzybobójczy zawiera 
nośnik oraz substancję czynną stanowiącą związek 
o wzorze ogólnym 1, w którym R1 oznacza atom wo-
doru lub alkil zawierający 1 do 4 atomów węgla, R2 

oznacza atom wodoru, grupę metylową lub metoksy, 
Ar oznacza ewentualnie podstawioną grupę fenylową 
lub ewentualnie podstawiony pierścień heteroaroma-
tyczny zawierający 1 lub 2 at-oimy tlenu, siarki i/lub 
azotu, każdy z podstawników X i Y niezależnie ozna-
cza atom wodoru lub chlorowca lub grupę alkilową, 
chlorowcoalkilową lub alkoksy, a jedna z grup A i B 
oznacza grupę - C O - , - C R 3 ( O R 4 ) - lub --CR3(SR4)-, 
w której R3 oznacza atom wodoru lub grupę alkilo-
wą, a R4 oznacza atonn wodoru, grupę alkilową, alke-
nylową, alkinylową lub cykloałkilową, ewentualnie 
podstawioną grupę fenylową lub 'benzylową lub gru-
pę acylową pochodzącą od kwasu karboksylowego, 
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karbaimiwowego, sulfonowego lub fosforowego; 
C(OR5) (OR 6)- , - C(OR5)(SR6)- l u b _o(SR 5) (SR 6 ) - , 
w której każde z R5 i R6 niezależnie oznacza grupę 
alkilową lub razem oznaczają grupę alkilenową; 
-CHÍCHzC00R7) oznacza grupę ankiloiwą; lub 
- < C N R 8 ) - w której R8 oznacza grupę OR4 lub HNR4, 
a pozostała z grup A i B oznacza grupę - C R * R n 

-CR10R12, w której każde z R9, R10, Ru, R12 niezależ-
nie oznacza atom wodoru lub grupę alkilową lub R u 

i R12 razem oznaczają wiązanie węgiel-węgiel, grupę 
- C H 2 - lub atoim tlenu. (10 zastrzeżeń) 

C07C P.244600 83 11 17 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jacek 
Kijeński, Urszula Ostaszewska, Iwona Cieślo wska-
-Glińslka, Marek Gliński). 

Sposób wytwarzania alkoholu /7-fenyloetylowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
nowego sposobu wytwarzania alkoholu /?-fenyloety-
lowego, przebiegającego w łagodnych warunkach i nie 
wymagającego oddzielania katalizatora od produktu 
reakcji. 

Sposób wytwarzania alkoholu /7-fenyloetylowego 
przez uwodornienie tlenku styrenu, polega na tym, 
że mieszaninę tlenku styrenu i alkoholu alifatyczne-
go zawierającego 1-4 atomów węgla w stosunku 1:6 
do 1:1 przepuszcza się w układzie przepływowym, w 
temperaturze 623-673 K, przez złoże tlenku magnezu 
prażonego w temperaturze 823-1023 K, w strumieniu 
suchego i odtlenionego azotu lub w atmosferze po-
wietrza. 

Alkohol /?-fenyloetylowy jest ważnym półproduk-
tem w chemii gospodarczej, między innymi składni-
kiem kompozycji zapachowych. i(l zastrzeżenie) 

C07C P.244626 83 11 16 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Jolanta 
Grzybowska, Andrzej Czerwiński, Edward Borowski). 

Sposób otrzymywania L-asparaginianów 
(N,N-dimetyloamino) -propyloamidów antybiotyków 

z grupy makrolidów polienowych 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

sposobu wytwarzania nowych związków chemicznych 
wykazujących wysoką aktywność przeciwgrzybową. 

Sposób otrzymywania L-asparaginianów 3-(N,N-di-
metyoamino)-propyloamidów o wzorze ogólnym 1, w 
którym R oznacza resztę makrolidu polienowego, zaś 
L-Asp kwas L-asparaginowy, polega na tym, że 
3-(N,N-dimetyloamino)-proipyloamid 'makrolidu polie-
nowego, po ewentualnym oczyszczeniu, zawiesza się 
w wodzie, działa nań roztworem wodnym kwasu L-
-asparaginowego, a następnie produkt końcowy wy-
trąca z mieszaniny poreakcyjnej acetonem, przy czym 
stosunek molowy kwasu L-asparaginowego do 3-(N,N-
-dimetyloaimino)-propyloamidu makrolidu polienowe-
go wynosi 2:1. (3 zastrzeżenia) 

C07C 
A01N 

P.245840 84 01 20 

Pierwszeństwo: 83 01 24 - Holandia (nr 83/00238) 

Duphar International Research B.V., Weesp, Ho-
landia. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
bezoilomocznika i środek szkodnikobójczy 

zawierający te pochodne 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowych pochodnych bezoilo-
mocznika oraz środka szkodnikobójczego zawierające-
go te pochodne i stosowanego do zwalczania owadów 
i/lub roztoczy. 

Środek szkodnikobójczy, zwłaszcza owadobójczy 
i roztoczobójczy, zawiera obok materiału nośnikowe-
go pochodne benzoilomocznika o ogólnym wzorze 1, 
w którym Ri oznacza atom chlorowca, R2 oznacza 
atom wodoru lub chlorowca, R3 oznacza atom wodo-
ru albo 1 lub 2 podstawniki wybrane z grupy obej-
mującej atoim chloru, grupę metylową lub trójfluoro-
metylową, R4 oznacza atom wodoru lub 1-3 pod-
stawniki, takie, jak atom chlorowca i grupa alkilo-
wa, alkoksylowa, chlorowcoalkilowa i chlorowcoalko-
ksylowa o 1-4 atomach węgla, a X oznacza atom N 
lub grupę CH, n oznacza liczbę 0 lub 1, a R5 oznacza 
atom N lub grupę CiH, n ozinacza liczbę 0 lub 1, a R5 
oznacza atom wodoru, grupę alkilową o 1-6 atomach 
węgla, alkenylową o 2 - 6 atomach węgla lub cykloal-
kilową o 3 - 6 atomach węgla z tytm, że jeżeli n ozna-
cza atom wodoru, wówczas R3 oznacza atom wodoru. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych o ogól-
nym wzorze i, stanowiących substancję czynną środ-
ka według wynalazku, polega na tym, że związek o 
ogólnym wzorze 3, w którym A oznacza grupę ami-
nową lub izocyjanianową, a R, R4, R5, n i X mają 
wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji ze związ-
kiem o ogólnym wzorze 4, w którym B oznacza gru-
pę izocyjanianową lub aminową, a Ri i R2 mają wy-
żej podane znaczenie, przy czym, jeżeli A oznacza 
grupę aminową, wówczas B oznacza grupę izocyja-
nianową, a jeżeli A oznacza grupę izocyjanianową, 
wówczas B oznacza grupę aminową. (3 zastrzeżenia) 

C07C P.248736 T 84 07 12 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Jerzy 
Myszkowski, Waldemar Goc, Teresa Strzałkowska, 
Bożena Gąsowska). 
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Sposób wytwarzania 1,3-dichloropropanu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania l^-dichloropropanu z odpadów 
z procesu wytwarzania chlorku allilu lub z procesu 
wytwarzania tlenku propylenu metodą chlorohydry-
nową. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że od-
pady zawierające od 95 do 99,5% wagowych 1,2-dichlo-
ropropanu poddaje sie. izomeryzacji, a po wydziele-
niu 1,3-dichloropropanu pozostałą mieszaninę zawraca 
sie. ponownie do izomeryzacji. (2 zastrzeżenia) 

C07C P.248906 84 07 24 

Pierwszeństwo: 83 09 07 - Szwajcaria (nr 4888/83) 
84 02 06 - Hiszpania (nr 529,479) 

GENA S.A., Barcelona, Hiszpania (Alberto Palomo 
Coli, Juan Cabre Castellevi, Barry Jackson). 

Sposób wytwarzania estru alkilowego 
a-L-aspartylo-L-fenyloalaniny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiającego szybkie wytwarzanie tytu-
łowych związków, prostym sposooem, ,z dobrą wydaj-
nością. 

Sposób wytwarzania estru alkilowego a-L-asparty-
lo-L-fenyloalaniny polega na tym, że na drodze reak-
cji kwasu L-asparginowego z alkoholowym roztwo-
rem wodorotlenku metalu alkalicznego lub z aminą 
organiczną otrzymuje się odpowiednią dwuwartościo-
wą sól kwasu asparaginowego, następnie w celu za-
bezpieczenia wolnej grupy aminowej soli poddaje się 
ją in situ reakcji z acetylooctanem alkilowym, za-
wierającym 8-20 atomów węgla, o ogólnym wzorze 
CH3-CO-CH2-C00R, w którym R oznacza resztę 
alkilową zawierającą 8-20 atomów węgla, lub z ace-
toacetamidem o ogólnym wzorze CH3-CO-CH 2 -
-CONR'R", w którymi R' oznacza atom wodoru lub 
resztę alkilową zawierającą 1-20 atomów węgla a 
R" resztę alkilową zawierającą 1-20 atomów węgla, 
otrzymany produkt reakcji w niepolarnym rozpu-
szczalniku przekształca się przez działanie chlorkiem 
kwasowym w bezwodnik, który na drodze reakcji z 
estrem alkilowym L-fenyloalaniny przy równocze-
snym odszczepieniu grupy zabezpieczającej prze-
kształca w produkt końcowy. Otrzymane związki 
znajdują zastosowanie jako substancje słodzące. 

(13 zastrzeżeń) 

C07C P.249228 84 08 17 

Pierwszeństwo: 83 08 19 - RFN (nr P 33 30 005.4) 

Chemie Linz Aktiengesellschaft, Linz, Austria 
(Woiligang Linďnier). 

Sposób wytwarzania jednoestrów kwasu winowego 
z optycznie czynnymi alkanoloaminami 

oraz ich odmian optycznie czystych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
łatwego do przeprowadzenia spo<sobu otrzymywania 
tytułowych związków oraz ich odmian optycznie czy-
stych, przydatnych do wytwarzania środków farma-
ceutycznych, między innymi substancji ^-blokujących. 

Sposób wytwarzania jednoestrów kwasu winowego 
z optycznie czynnymi alkanoloaminami, o ogólnym 
wzorze 1, w którym A oznacza ewentualnie podsta-
wioną grupę fenylową, naftyloksymetylową lub indo-
liloksymetylową albo podstawioną grupę fenoksyme-
tylową -o wzorze 5, gdzie E3 stanowi grupę metoksy-
etylową lub grupę Acyl-NH-, przy czym Acyl jest 
niższym rodnikiem alkanoilowym o co najwyżei 
atomach węgla lub rodnikiem dwualkilokarbamoilo-
wym o 1 lub 2 atomach węgla w każdym podstawni-
ku alkilowym a R4 stanowi atom wodoru lub rod-

nik acetylowy, i dalej w którym R2 oznacza atom wo
doru lub rozgałęziony rodnik alkilowy o 3 lub 4 ato
mach węgla, zaś Ri oznacza rodnik dwupodstawione-
go kwasu (R,R)- lub (S,S)-winowego o ogólnym wzo
rze 2, przy czym R5 stanowi rodnik alkilowy, rodnik 
ar alkilowy, ewentualnie podstawiony rodnik alkano-
ilowy, ewentualnie podstawiony rodnik aroilowy, pod
stawiony rodnik winylowy lub rodnik N-arylokarba-
moilowy, oraz ich soli z kwasami lub zasadami, po
lega na tym, że mieszaninę enanejomerów o ogólnym 
wzorze 3, w którym A, R2, R3, R4 i Acyl mają wyżej 
podane znaczenie, poddaje się reakcji w stopie lub w 
aprotonowym rozpuszczalniku z dwupodstawionym 
kwasem (R,R)- lub (S,S)-winowym o ogólnym wzo
rze 4, w którym R5 ma wyżej podane znaczenie, lub 
z jego bezwodnikiem, pod warunkiem, że reakcję 
z wodnym kwasem prowadzi się w obecności środka 
kondensacyjnego, po czym utworzoną mieszaninę par 
izomerów jednoestrów kwasu winowego o wzorze 1 
wyodrębnia się i ewentualnie przeprowadza w sole. 

Tak wytworzone pary izomerów optycznych jedno
estrów kwasu winowego o wzorze 1 rozdziela się dro
gą selektywnej krystalizacji, ekstrakcji rozpuszczal
nikiem organicznym, w których estry o wzorze 1 nie 
ulegają lub tylko nieznacznie ulegają solwolizie. albo 
drogą chromatografii. (16 zastrzeżeń) 

C07D P.242234 83 05 27 

Akademia Medyczna w Łodzi, Łódź, Polska (Ry-
szard Glinka, Barbara Kotełko, Elżbieta Mikiciuk-
-Olasik). 

Sposób otrzymywania nowej pochodnej 
1,4,7-oksadiazoniny 

Sposób otrzymywania 4-etoksykarbonylo-5,6-difeny-
loperhydro-l,4,7-oksydiazoniny polega na reakcji e-
stru etylowego kwasu chloromrówkowego z 5,6-dife-
inyloperhydro-l,4,7-oksadiazoniną w temp. 50-100°C 
w czasie 1-5 godzin stosując jako rozpuszczalniki 
alkohole. Związek ten wykazuje działanie uspakajają-
ce jak również przejściowe obniżenie ciśnienia tętni-
czego krwi oraz zwolnienie czynności serca. 

(1 zastrzeżenie) 

C07D P.242235 83 05 27 

Akademia Medyczna w Łodzi, Łódź, Polska (Bar-
bara Ko-tełko, Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Ryszard 
Glinka). 
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Sposób otrzymywania nowych pochodnych 
1,4,7-oksadiazoniny 

Sposób otrzymywania siarczanu 4-amind.yino-5.6-
-difenyloperhydro-l,4,7-oksadiazoniny i siarczanu 
N,N'diamidynodibenzo (b,h)-tetrahydro-l,4,7-oksadia-
zoniny polega na tym, że 5,6-difenylo;perhydro-l,4,7-
-oksadiazoninę lub dibenzo (b,h)-tetrahydro-l,4,7-oksa-
diazoinę poddaje się reakcji z siarczanem metyloizo-
tiomocznika w temperaturze 50-100°C w czasie 5-10 
godzin stosując jako rozpuszczalniki wodę. 

Związki otrzymane sposobem według wynalazku 
wykazują niespecyficzny, depresyjny wpływ na ośrod-
kowy układ nerwowy, powodują zależnie od dawki 
przejściowe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi oraz 
zwolnienie czynności serca. (1 zastrzeżenie) 

C07D P. 244645 83 LI 18 

Riker Laboratories Inc., Saint Paul, Stany Zjedno-
czone Ameryki (Richard M. Stern). 

Sposób wytwarzania kwasu 
ej-diwodoro-S.S-dimetylo-B-fluoro-l-keto-lH, 
5H-benzo (ij) chinolizyno-2-karboksylowego 

Sposób wytwarzania tytułowego z,wiązku polega na 
tym, że kwas 5-amino-2-fłuoirobenzoesowy poddaje się 
reakcji z aldehydem krotonowym lub prekursorem 
aldehydu krotomowego, który generuje aldehyd 
ikrotonoiwy, z wytworzeniem 5-karbo!ksy-6-fliu-
orochiinaildyny, którą poddaje się reduikcji a wytwo-
rzeniem e-fluoro-S-imetylo-l,2,3.4-tetrawodorochinaldy-
ny, którą następnie poddaje się kondensacji z dwiu-
eistrem alkoksymietylenoimalonowego, a wytworzony 
dwiuesiter kwasu 2-[N-'(6-filiuoro-5-metylotetrawodoro-
ćhinaldynylo)]metylenoimalonowego ,poidida.je się cykli-
zaeji i odestryfikowaniu z wytworzeniem kwasu 
6,7-diwodoro-5,8-iddmetyilo-9-iluoro-l-iketo-lH-5-iben;zo 
chinolizyno-2-ikaríbioiksyloiwego. 

Związek wytworzony sposobem według wynalazku 
jest silnym środkiem przeciwbakteiryjnym. 

i(l zastrzeżenie) 

C07D P.244966 83 12 06 

Pierwszeństwo: 82 12 06 - St. Zjedn. Am. (rar 447,337) 
83 10 28 - St. Zjedn. Am. (nr 545,450) 

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

Sposób wytwarzania nowych 
spiro-3-hetero-azelidynodionów 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w któ-
rym U oznacza atom tlenu lub siarki albo atom azo-
tu podstawiony atomem wodoru lub grupą alkilową 
0 1 -4 atomach węgla, n oznacza 0 lub 1, X ozna-
cza atom wodoru, chtanu, bromu lub jodu albo gru-
pę alkilową o 1-4 atomach węgla, dime tyłową lub 
grupę o wzorze (CH2)mQ, w którym m oznacza 1 lub 
2, a Q oznacza fenyl lub chlorofenyl, pod warunkiem, 
iże gdy X oznacza grupę dime tyłową, to n oznacza 1, 
Y oznacza atom wodoru lub chloroiwca, grupę nitro-
wą, trifluoirometylową, alkoksylową lub alkilową o 
1-4 atomach węgla, a Z oznacza atom wodoru lub 
chlorowca, grupę nitrową, trifluorometylową, alkokisy-
lową lub alkilową o 1-4 atomach węgla, pod warun-
kiem, że jeżeli Y albo Z oznacza grupę .nitroiwą, to 
drugi z tych podstawników oznacza atom wodoru, 
1 jego dopuszczalnych farmakologicznie soli po/lega na 
utlenianiu związku o wzorze 7, w którym U, n, X 
i Y mają wyżej podane znaczenie. 

Związki o wzorze 1 są użyteczne w leczeniu pew-
nych przewlekłych powikłań cukrzycy. 

■(7 zastrzeżeń) 

C07D P. 245702 84 01 13 

Pierwszeństwo: 83 0113 - Francija (nr 8300454) 

Rhone-POfUlenc Santé, Courbevoie, Francja. 

Sposób wytwarzania nowych związków 
heterocyklicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowych związków chemicznych, 
użytecznych w profilaktyce i leczeniu chorób zakrze-
pofwych. 

Spoisób wytwarzania nowych związków heterocykli-
cznych o wzorze ogólnym 1, w którym m jest równe 
1 lub 2, m jest równe 0 - 2 , przy czyim isiuima im+in jetst 
równa 1-3, A oznacza atom siarki lub tlemu lub 
rodnik metylenowy, sulfinylowy bądź sulfonylowy, 
R3 oznacza atom wodoru lufo rodnik alkilowy bądź 
fenylowy ewentualnie podstawiony atomem chloroiw-
ca lub rodnikiem alkilowyim, alkoksylowym bądź t ró j -
fluarometylowyim, p jest równe 0 lub ii, a Ri i R2 
oznacza atomy wodoru lub też Ri oznacza atom -wo-
donu a R2 oznacza grupę hydroksylową lub rodndk 
alkilowy zawierający 1-5 atomów węgla, podstawio-
ny grupą kariboksylową, aminową, ailkiloaminową, 
di allkilo amin o wą, h ydro k sy alki lo a minową, imorfo li no, 
imidazolilo, pi)perazynylo-l[ewentualnie podstalwioną w 
pozycji 4 rodiniikiem ailkiiloiwyim, 'benzylowyim (ewen-
tualnie podstawionym atomem chlorowca lub rodni-
kiem alicilowyim, alkoksylowym bądź atomem chlo-
rowca lub rodnikiem alkilowym, alkoksytowym bądź 
trójfiuorornetylowyim) lub fenylowym (ewentualnie 
podstawionym atomem chlororwca lub rodnikiem alki-
lowym, alkoksylowyim lub trójfluorometylowym)] pi-
perydyno, pirolidynylo-1, lub też R2 oznacza rodniik 
fenylowy podstawiony jedną liulb kilkoma grupaimi 
hydroksylowymi, karboksylowyimi, amino!wyimi, alki-
loaminQwymi lub dialkiloaminowymi, lub też Ri i R2 
tworzą razem z atomem azotu, zktórym isą związane, 
pierścień o 5 lub 6 członach mogący ponadto zawie-
rać inny heteiroatoim taki jak tlen, siarka lub azot, 
ewentualnie podstawiony rodnikiem ailkilowym alko-
ksykarbonylowym, hydroksyalkilowym, aminoalkilo-
wym, aLkiloaminoalkilowyim, dialkiloaminoalkiilowyim, 
b l (ewentualnie podstawionym atomom 
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chlorowca lub rodnikiem alkilowym, alkoksylowym 
bądź trój fluoromé tyilowyim), piroilidynylo-l-karibonylo-
lalkilowym, przy czyim wymienione pqwyzej rodniki 
ailkilowe i części alkilowe mają łańcuch prosty lub 
rozgałęziony i zawierają, o ile nie zaznaczono ina-
czej, 1-4 atomów węgla, oraz soli addycyjnyoh z 
zasadami azotowymi, polega na tym, że działa się 
amoniakiem Jiub aminą o wzorze ogólnym HNRi,R2, 
w którym Ri i R2 imają znaczenie podáme poprzed-
nio, na kwas o wzorze ogólnym 2, w którym im, n, 
p, A i R3 ma wyżej podane znaczenie, po czym wy-
dziela się otrzymany produkt i ewe.ntaln.ie prze-
kształca się w odpowiednią sól. (3 zastrzeżenia) 

C07D P.245704 84 01 13 

Pierwszeństwo: 83 0113 - Francja i(mr 8300154) 

Rhone-Pouilenc Santé, Gouríbevoie, Francja. 

Sposób wytwarzania pochodnych pirolowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu nowych związków chemicznych, będących 
półproduktami w syntezie związków przydatnych w 
leczeniu choroby zakrzepicowej. 

Sposób wytwarzania nowej pochodnej piroJiu Oirto-
skondensowanego o wzorze ogólnym 1, w którym A 
oznacza atom siarki lub .tlenu luib rodnik metylenowy, 
m jest równe 1 lub 2 a n jest równe 0 -2 , przy 
czym auma m + n jest równa 1-3, R oznacza atom 
wodoru lub rodnik alkilowy bądź fenylowy ewen-
tualnie podstawiony atomem chlorowca lub rodni-
kiem alkilowym, alkoksylowym bądź tri£lu:oinometylo-
wyim, p jest równe 0 lub 1, przy czym rodniki alki-
lowe lub części alkilowe mają łańcuchy proste luib 
rozgałęzione i zawierają 1--4 atomów węgla, pole-
ga na reakcji 2-cMoroakrylonitryl)U z produktem o 
wzorze 2, w którym A, R, m, n i p mają znaczenie 
podane powyżej. Po przeprowadzeniu reakcji wyod-
rębnia isię produkt i ewentualnie przelksztataa w sól. 

(ii zastrzeżenie) 

C07D 84 01 19 P.245816 

Pierwszeństwo: 83 0121 - W. Brytania 
(nr 83 01702) 

Shell Internationale Research Maatschappij B. V., 
Haga, Holandia. 

Kompozycja do sterylizacji pylników roślin 
oraz sposób wytwarzania związków azetydynowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
kompozycji do sterylizacji pylników roślin oraz sposo-
bu wytwarzania związków chemicznych będących sub-
stancją czynną tej kompozycji. Kompozycja do stery-
lizacji pylników roślin zawiera związek azetydynowy 
o wzorze ogólnym 1 lub jego sole addycyjne z kwa-
.sem, co najmniej jeden odpowiedni nośnik i/lub śro-
dek powierzchniowo czynny. W związku o wzorze 

ogólnym 1, R oznacza atom wodoru lub grupę acylo-
wą, każdy z R1, R2 i R5 niezależnie od siebie oznacza 
atom wodoru lub ewentualnie podstawioną grupę hy-
drokarbylową, każdy z R3, R4 i R6 niezależnie od sie-
bie oznacza atom wodoru, ewentualnie podstawioną 
grupę hydrokarbylową, grupę hydroksylową, tiolową, 
aminową, nitrową, atom bromu, jodu, chloru, fluoru 
lub grupę cyjanową, a Z oznacza grupę karboksylo-
wą lub jej pochodną. 

Sposób wytwarzania związków azetydynowych o 
ogólnym wzorze 1 lub ich soli addycyjnych z kwasem 
polega na tym, że związek o ogólnym wzorze 2, w któ-
rym X oznacza grupę alkilową lub aralkilową lub ma zna-
czenie podane wyżej dla grupy R, a R1, R2, R3, R4, R5, 
R6 i R mają wyżej podane znaczenie, poddaje się hy-
drolizie i/lub alkoholizie, a następnie w razie potrze-
by wymienia się grupę X i/lub przekształca w pochod-
ną kwasową. (10 zastrzeżeń) 

C07D P.245932 84 01 27 

Pierwszeństwo: 83 0128 - Francja (nr 8301366) 
83 11 18 - Francja (nr 8318433) 

Sanofi S.A. Paryż, Francja (Kathleen Biziere, Jean-
-Paul Kan, Camille-Georges Wermuth). 

Sposób wytwarzania 4-cyjano-pirydazyn 

Wylnalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania tytułowych związków, wykazu-
jących działanie psychotropowe typu psychostymulu-
jącego. 

Sposób wytwarzania 4-cyjanopirydazyn o ogólnym 
wzorze 1, w którym jeden z podstawników Ri i R2 
oznacza atom wodoru lub niższą grupę alkilową, a 
drugi oznacza atom wodoru, grupę alkilową o 1-6 
atomach węgla, grupę cykloalkilową o 3 - 7 atomach 
węgla, grupę fenylową, grupę fenylową jednopodsta-
wioną atomem chlorowca, grupą trójfluorometylową, 
grupą hydroksylową, grupą alkoksylową o 1-6 ato-
mach węgla, grupą alkilową o 1-6 atomach węgla, 
grupą alkanyloksylową o 1-6 atomach węgla, grupą 
cyjanową, grupą alkilotio o 1-6 atomach węgla, gru-
pą alkilosulfinylową o 1-6 atomach węgla, grupą 
alkilosulfonylową o 1-6 atomach węgla lub grupą 
sulfamylową, dwupodstawioną grupę fenylową, w któ-
rej jeden z podstawników wymieniony jest powyżej, 
a drugi oznacza atom chloru lub fluoru, grupę meto-
ksylową, grupę naftylową-1, grupę naftylową-2, gru-
pę tienylową-3, grupę indolilową-3, Alk oznacza gru-
pę etylenową, grupę 1,2-propylenową lub grupę 1,3-
-propylenową, X oznacza atom wodoru, Y oznacza 
atom wodoru lub grupę /9-hydroksymetylową, albo 
grupa o wzorze - N X Y oznacza grupę morfolinową-4 
lub 3-ketomorfolinylową-4, a także ich dopuszczalnych 
pod względdm farmaceutycznym soli, polega na tym, 
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że traktuje się odpowiednio podstawiony 4-etoksykar-
bonylo-pirydazon o wzorze 2 amoniakiem, otrzymując 
4-karboksyamido-pirydazon, który następnie traktuje 
się tlenochlorkiem fosforu, uzyskując 3-chloro-4-cyja-
no-pirydazynę. Otrzymaną S-chloro-^-cyjano-pirydazy-
nę poddaje się reakcji z aminą o wzorze H2N-Alk-
-NXY, uzyskując związek o wzorze 1, który ewen-
tualnie przeprowadza się w sól dopuszczalną pod 
względem farmaceutycznym. (4 zastrzeżenia) 

C07D P.244628 83 11 18 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Nellialina Nesterenko). 

Sposób wydzielania witaminy K3 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wydzielania z 
roztworu po<syntezowego znacznej ilości czystej wita-
miny K3, bądź też witaminy zawierającej niewielką 
ilość zanieczyszczeń. 

Sposób wydzielania witaminy K3 będącej związkiem 
chemicznym 2-metylo-l,4-naftochinonem, z roztworu 
posyntezowego powstającego w procesie utleniania 2-
-metylonaftalenu nadtlenkiem wodoru w środowisku 
kwasu octowego polega na tym, że roztwór poisynte-
zowy schładza się do temperatury 0 |-10oC, bez do-
datku, ewentualnie z 5-30%-owym dodatkiem wody, 
utrzymuje się w tej temperaturze 2 - 8 godzin, pod-
czas tego czasu wykrystalizowuje czysta witamina. Po 
usunięciu wytrąconego osadu z ługu macierzystego 
można w dalszej obróbce wykrystalizować ponownie 
część zawartej w ługu witaminy. (4 zastrzeżenia) 

C08F P.244491 83 11 10 

Ośrodek Badawczo-Rozwój owy Kauczuków i Two-
rzyw Winylowych, Oświęcim, Polska (Elżbieta Ehren-
feld, Benedykt Kubica, Jerzy Wójcik, Erwin Krótki, 
Roman Jurczak, Maksymilian Durak, Henryk Jawo-
rek, Janusz Janik). 

Sposób otrzymywania 
kopolimerów chlorku winylu z octanem winylu 

metodą polimeryzacji suspensyjnej 

Wynalazek rozwiązuj 3 zagadnienie uzyskania kopo-
limerów o wysokiej gęstości w stanie zsypnym i do-
brym płynięciu w stanie stopionym. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że kopolimeryzację prowadzi się przy użyciu jako sta-
bilizatora suspensji nierozpuszczalnego w wodzie poli-
fosforanu wapnia modyfikowanego dodatkami roz-
puszczalnych w wodzie soli buforujących, zapewnia-
jących utrzymanie pH ośrodka wodnego w czasie po-
limeryzacji powyżej 4,6, przy czym stabilizator stosu-
je się w ilości 0,9-2,7% wagowveh, w przeliczeniu na 
sumę monomerów, w postaci płynnej zawiesiny o za-
wartości suchej masy 10-40% wagowych, zaś jako 
środki powierzchniowo czynne w kopolimeryzacji sto-
suje się sól sodową produktu kondensacji formalde-
hydu z kwasem beta-naftalenosulfonowym w ilości 

0,05-0,2% wagowych i dodecylobenzenosulfonian sodo-
wy w ilości 0,006-0,01% wagowych, a jako inicjatory 
polimeryzacji używa się mieszaninę nadtlenków dwu-
acylo'wych w ilości 0,04-0,08% wagowych z nadtleno-
wodwuwęglanami dwualkilowymi w ilości 0,01-0,03% 
wagowych. (l zastrzeżenie) 

C08F P.244632 83 11 18 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Two-
rzyw Winylowych, Oświęcim, Polska (Barbara Pawłow-
ska, Erwin Krótki, Maksymilian Durak, Zofia Poręb-
ska, Jerzy Sachajdak, Roman Jurczak, Bogumiła Kap-
turkiewicz). 

Sposób wytwarzania kauczuku butadienowego 
metodą emulsyjną przydatnego do modyfikacji 

tworzyw sztucznych 

Kauczuk butadienowy otrzymywany metodą emulsyj-
ną, przydatny zwłaszcza do modyfikacji tworzyw sty-
renowych, otrzymany jest wobec znanych układów 
utleniająco-redukcyjnych, w których utleniaczami są 
nadtlenki lub wodorotlenki, reduktorami kompleksy 
żelazowe, a regulatorem masy cząsteczkowej merka-
ptany, przy czym emulgatorami jest mieszanina my-
deł kwasów tłuszczowych, takich jak na przykład: 
oleinian potasu, lauryniany lub/i dwubutylonaftaleno-
sulfondan sodu, a koagulację prowadzi się stosując 
znane koagulanty jak chlorek sodu i kwas siarkowy. 

(2 zastrzeżenia) 

C08H 
C07G 

P.248737 T 84 07 12 

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadec-
kich, Bydgoszcz, Polska (Zygmunt Kin, Jerzy Jawor-
ski, Elżbieta Przybyłek, Grażyna Korpal). 

Sposób otrzymywania 
bezpopiołowej ligniny powanilinowej 

Sposób według wynalazku polega na tym, że prze-
mytą ligninę po wanilin ową zadaje się co najmniej 3-
-krotnie większą ilością wody i dodaje się węglanu 
sodowego do osiągnięcia pH od 7 do 9 i całość ogrze-
wa się przez 2 godziny w temperaturze 350K, a na-
stępnie poddaje się sedymentacji, klarowny roztwór 
zadaje się stężonym kwasem solnym, ogrzewa się, po 
czym otrzymany osad przemywa się i suszy. 

Przedmiot wynalazku może znaleźć zastosowanie w 
przemyśle papierniczym. (1 zastrzeżenie) 

C08J 
C09G 
B32B 

P.247458 T 84 04 27 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „ERG", Gliwice, 
Polska (Kazimierz Biernacki, Zbigniew Wyderko, 
Alicja Zgadzaj, Eleonora Miąsko. Andrzej Pacelt, 
Zbigniew Łun, Krzysztof Kozubski, Bernard Kriger, 
Wacław Hrycek). 

Sposób wytwarzania 
fenolowych tworzyw Warstwowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
fenolowych tworzyw warstwowych, zwłaszcza praso-
wanych zwijanoprasowanych i zwijanych, w postaci 
płyt, rur, prętów lub innych wyiprasek przez utwar-
dzenie w podwyższanej temperaturze 'nośników orga-
nicznych lub nieorganicznych nasyconych modyfiko-
wanymi żywicami fenolowymi. 

Isitotą wynalazku jest ;zaistoisowaniie do impregnacji 
nośników wodno-alkoholowo-ace to nowego roztworu 
żywicy fenolowej typu rezolowego o pH 7 - 8 . Do 
wstępnie skondensowanego w środowisku alkalicznym 
z fenolu i formaliny rezolu zawierającego około 12% 
wolnego aldehydu dodano 1-30% wagowych kalafonii 
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talowej, zawierającej głównie kwas abietynowy, roz-
puszczonej w acetonie. Dalszą kondensacją prowadzi 
się do uzyskania żywicy o średnim wagowo ciężarze 
cząsteczkowym max 700 i zawartości suchej masy 
60-70%. Temperatura utwardzania nasyconych lub 
impregnowanych nośników wynosi 140-150°C. 

(6 zastrzeżeń) 

C09B P.248819 T 84 07 17 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni-
ków „Organika", Zgierz, Polska (Waldemar Szymań-
ski. J an Gmaj, Chrystian Przybylski, Józef Baliński, 
Romuald Dzionk). 

Sposób otrzymywania 
disazowych granatów kwasowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
wydajniejszego sposobu wytwarzania disazowych gra-
natów kwasowych, o wyższym stopniu czystości i wyż-
szej rozpuszczalności w wodzie, w porównaniu do 
produktów uzyskiwanych znanym sposobem. 

Sposób otrzymywania mieszanin disazowych gra-
natów kwasowych o cechach mieszanin jednolitych, 
zawierających barwniki o wzorach 1 i 2, polega na 
tym. że techniczną mieszaninę kwasów 1-naftyloami-
nosulfonowego-6 i -7 wprowadza się do roztworu 
zdwuazowanej o-toluidyny, a reakcję sprzęgania pro-
wadzi przy p H = 4 - 5 , w temperaturze 5-15 C, ko-
rzystnie przy wolnym mieszaniu, po czym wytwoirzo-
ną mieszaninę barwników monoazowych wysala się 

w temperaturze 5-15°C dodatkiem 20-25 części wa-
gowych chlorku sodowego na 100 części objętościo-
wych masy reakcyjnej i całość alkalizuje do 
pH=9,5-11,0, następnie dodaje azotyn sodowy i moż-
liwie szybko wprowadza kwas mineralny do pH po-
niżej 2,0, po czym zawiesinę miesza się do zakoń-
czenia reakcji dwuazowania, a osad mieszaniny związ-
ków dwuazoniowych barwników monoazowych od-
fiitrowuje i w postaci uzyskanej pasty wprowadza 
do roztworu kwasu N-ienylo-1-naftyloaminosulfono-
wego-8 użytego w ilości odpowiadającej 0,90-0,95 
mola na 1 mol wyjściowej o-toluidyny, przy czym 
reakcję sprzęgania prowadzi się przy pH = 4 - 5 , w 
temperaturze 5-15°C i wyodrębnia produkt w znany 
sposób przez zaikalizowanie masy poreakcyjnej do 
pH = 8,0-11,5. ogrzanie do temperatury 60°Ć i od-
filtrowanie. a uzyskaną pastę ewentualnie przemywa. 

Otrzymywane sposobem według wynalazku barw-
niki barwią włókna pro-teinowe i poliamidowe oraz 
skórę na kolor granatowy o odcieniu czerwonym, 
a uzyskiwane wybarwienia odznaczają się dobrymi 
lub bardzo dobrymi odpornościami na czynniki mo-
kre, tarcie i światło. (6 zastrzeżeń) 

C09D P.244596 83 1115 

Marian Strześniewski, Włocławek, Polska (Marian 
Strześniewski). 

Emalia do renowacji samochodów 

Emalia do renowacji samochodów wysychająca na 
powietrzu lub w temperaturze podwyższonej, na ba-
zie żywicy alkidowej i żywicy melaminofarmaldehy-
dowej, najczęściej jako 50% roztwór w ksylenie ży-
wicy alkidowej o zawartości kwasów tłuszczowych 
olejowych od 30-60% wagowych i 50% roztwór w 
butanolu żywicy melaminoformaldehydoiwej średnio-
reaktywnej eteryfikowanej butanolem, w ilości 6 0 -
75% wagowych łącznie, przyjmując całkowitą wagę 
roztworów, przy czym stosunek samej żywicy alki-
dowej do samej żywicy melamLnoioirmaldehydowej 
wynosi od 20:1 do 10:1, zawierającej nadto 15-25% 
wagowych pigmentów, zwykle poniżej 8% wagowych 
dodatków uszlachetniających, 5-15% wagowych roz-
puszczalników i ewentualnie rozcieńczalników, cha-
rakteryzuje się tym, że zawiera od 0,05 do 2% wa-
gowych wodoronadtlenku kumenu Lub nadtlenku 
cykloheksanonu lub nadtlenku metyloëtyloketonu lub 
ich mieszaniny. (1 zastrzeżenie) 

C09J 
G11B 

P.244561 83 11 14 

Instytut Tele i Radiotechniczny, Warszawa. Polska 
(Maria Milewska, Krystyna Bukat, Janusz Kozakie-
wicz, Anita Koncka-Folanid, Kryistyina Hoffman-
-Wecker, Janusz Lisiecki). 

Sposób klejenia kształtek 
z materiałów magnetycznych 

w pakiety na głowice magnetofonowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie klejenia kształ-
tek z zastosowaniem ełastomerycznego kleju akrylo-
wego o niskiej lepkości. 

Sposób klejenia polega na tym, że część kształtek 
składających się na pakiet zanurza się w elastome-
rycznym kleju akrylowym o niskiej lepkości, a drugą 
część kształtek zanurza się w aktywatorze i łączy 
się je w pakiety tak, aby powierzchnia kształtek po-
krytych elastomerycznym klejem akrylowym stykała 
się z powierzchnią kształtek pokrytych aktywatorem, 
a następnie ułożony pakiet dociska się na całej po-
wierzchni i pozostawia w temperaturze pokojowej do 
utwardzenia. (1 zastrzeżenie) 

C09K P. 244515 83 11 09 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Janina", Libiąż, Pol-
ska (Jan Łyp, Tadeusz Rembielak, Andrzej Hromek, 
Michał Stopyra, Ryszard Stecko, Wiktor Trębacz. Jan 
Jeleń, Andrzej Kozik). 

Środek do uszczelniania górotworu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka charakteryzującego się bardzo dobrym prze-
nikaniem w szczeliny i pustki, przy czym istnieje 
możliwość regulacji wielkości przyrostu objętości 
i czasu działania środka spulchniającego. 

Środek do wypełniania szczelin i/lub pustych prze-
strzeni w górotworze stanowi mieszaninę ekspansyw-
ną o następującym składzie: cement portlandzki lub 
hutniczy w ilości 80-95% wagowych, gips w ilości 
5--20% wagowych, środek spulchniający w postaci 
proszku aluminiowego w ilości 0,05-0,5% wagowych 
w stosunku do cementu i gipsu, wodny roztwór środ-
ka powierzchniowo czynnego o stężeniu 0,01-0,5% 
wagowych w ilości 0,8-1,1 objętościowo w stosunku 
do mieszaniny składników stałych. (1 zastrzeżenie) 
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C09K 
C02F 
C23F 

P. 244629 831118 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Władysław Ormaniec, Jerzy Busłowicz, Nallialina 
Nesterenko, Sylwester Kwiatkowski. Marian Koci-
szewski, Leszek Mynarz, Michał Balasiewicz). 

Środek do usuwania osadów mineralnych 
powstających w obiegach chłodniczych 

i urządzeniach parowo-wodnych, 
zwłaszcza kamienia kotłowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka, który jest przydatny do czyszczenia urządzeń 
wykonanych z różnych metali i stopów metali. 

Środek składa się z 0,1-30% wagowych kwasu 
octowego 0,01-10,0% wagowych octanów amin ali-
cyklicznych, wziętych pojedynczo lub w mieszaninie, 
0,1-10% wagowych octanów metali czwartego okresu 
układu periodycznego wziętych pojedynczo lub w 
mieszaninie oraz wodę do 100% wagowych. 

(3 zastrzeżenia) 

C09K 
B01J 

P. 250420 84 11 14 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Kazimierz Michalski, Zygmunt Gołucki, Władysław 
Ormaniec, Jerzy Zawadzki, Barbara Stankiewicz, Je-
rzy Iwanow). 

Emiter inhibitorów* korozji metali 
w postaci tabletek lub granulek 

oraz sposób wytwarzania 
emitera inhibitorów korozji metali 

w postaci tabletek lub granulek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
emitera, który może być formowany w warunkach 
przemysłowych. 

Emiter zawierający lotne inhibitory korozji w po-
staci węglanu aminy organicznej i/Lub benzoesanu 
amonu oraz jako wypełniacze węglany ziem alkalicz-
nych, środek wiążący i ewentualnie talk jako śro-
dke poślizgowy charakteryzuje się tym, że jako śro-
dek wiążący zawiera rozpuszczalne w alkoholu etylo-
celulozę lub jej pochodne. 

Sposób wytwarzania tego emitera, w którym lotne 
inhibitory korozji miesza *się z węglanami ziem alka-
licznych jako substancjami wypełniającymi, zwilża 
się roztworem środka wiążącego, formuje w postać 
granulek lub tabletek, charakteryzuje isię tym. że 
przed suszeniem wymienionej mieszaniny zwilża się 
ją alkoholowym roztworem etylocelulozy lub jej po-
chodnych; suszenie tej mieszaniny przeprowadza się 
w temperaturze nie wyższej niż 25°C i przy ciśnie-
niu atmosferycznym, a po odparowaniu alkoholu 
uzyskaną masę ponownie grainuluje się i ewentualnie 
tabletkuje po uprzednim, ewentualnym dodaniu 
środka poślizgowego korzystnie talku. 

(2 zastrzeżenia) 

G10G P. 248708 T 84 07 11 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Ja-
nusz Grudziński, Stanisław Bach, Włodzimierz Gra-
nowski, Andrzej Kasprzyk, Bernard Kiecka). 

Urządzenie do podgrzewania mediów 
upłynniania węgla 

Urządzenie działa na zasadzie bezpośredniego prze-
puszczania prądu elektrycznego przez podgrzewane 
materiały. Przestrzeń grzewcza (la) urządzenia, utwo-
rzona pomiędzy elektrodą (3a) znajdującą się pod 
napięciem i elektrodą uziemioną (4a), na przekrój 
wieloprof iłowy. Przekrój przestrzeni grzewczej (la) 

wyznacza zmienne wzdłuż kierunku (2) ruchu ogrze-
wanego medium pole powierzchni poprzecznego prze-
kroju elektrody (3a) i/lub zmienny poprzecznie wzglę-
dem kierunku (2) kształt pobocznicy tej elektrody 
i elektrody uziemionej (4a). 

Urządzenie znajduje zastosowanie w technologiach 
uwodornienia węgla i jego ekstrakcji, uwodornienia 
smół i ekstraktów węglowych, do podgrzewania ole-
jów, frakcji olejowych, substratów, mieszanin reak-
cyjnych, półproduktów i produktów w procesach 
przygotowania, rafinacji, technologicznego przetwa-
rzania i utylizacji materiałów karbochemicznych. 

(4 zastrzeżenia) 

C01LL P. 248468 T 84 06 29 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Józef 
Głowiński, Andrzej Matynia, Jerzy Stocki, Zdzisław 
Bechtold, Henryk Zabawski). 

Sposób ciągłego wytwarzania paliwa 
olejowo-węglowego 

Wynalazek rozwiązuje zadanie techniczne wytwa-
rzania paliwa o korzystnych parametrach, nadającego 
się do spalania w dowolnych instalacjach paliwowych, 
zasilanych dotychczas czystym olejem. 

Sposób polega na tym, że najpierw wytwarza się 
zawiesinę cząstek węgla w oleju opałowym w tempe-
raturze 343-393 K, a mas-tępnie wytworzoną jedno-
rodną zawiesinę przesyła się do procesu spalania pod 
ciśnieniem 0,2-2,0 MPa, równocześnie podgrzewając 
ją do temperatury 398-453 K. Łączny średni czas 
trwania wszystkich operacji ustala się w granicach 
5-40 minut, stosownie do wynikającego z używanej 
apratury, stosunku sumy objętości roboczej do stru-
mienia objętości wytwarzanego paliwa. 

(1 zastrzeżenie) 

C10L P. 250476 84 11 16 

Gliwickie Zakłady Chemiczne „Carbochem", Gli-
wice, Polska (Zbigniew Jarzmiński, Kazimierz Foryś, 
Adam Mazur, Teodor Bek, Czesław Dolasiński, Kon-
rad Jaskóła, Erwin Sroka, Leszek Zurzycki, Jerzy 
Kropownicki, Jan Masłoń, Marian Cisowski). 

Olej opałowy niskosiarkowy 
oraz sposób jego otrzymywania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zagospodarowa-
nia paku węglowego jako paliwa do celów grzew-
czych. 

Zgodnie z wynalazkiem olej opałowy zawiera pak 
węglowy i/lub lepik smołowy w ilości od 5 do 95% 
wagowych oraz oleje ropopochodne, korzystnie olej 
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popirolityczny, w ilości od 95 do 5% wagowych, po-
siadające wskaźnik aroma tyzacji co najmniej 100 
oraz zawartość węgla w strukturach aromatycznych 
co najmniej 50%. Sposób otrzymywania oleju opało-
wego nisko'siaríko.wego polega na wprowadzaniu do 
oleju ropopochodnego podgrzanego do temperatury od 
30 do 150°C, stopniowo, równocześnie mieszając, roz-
topionego paku węglowego i/lub lepiku smołowego 
ogrzanego do temperatury od 50 do 200°C. 

(3 zastrzeżenia) 

C11D P.244649 83 11 17 

Raciborskie Zakłady Chemii Gospodarczej „Polle-
na", Racibórz, Polska (Ewa Szewczyk, Aleksandra 
Bojeś, Bożena Pańczuk, Anna Rybak). 

Środek do czyszczenia urządzeń sanitarnych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie środka, którego składniki nie będą stanowić 
zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

Środek według wynalazku składa się ze związku 
powierzchniowego anioinoczynjnego w ilości od 13 do 
20%, oksyetyłowanego alkoholu tłuszczowego w ilości 
od 48 do 52%, wosku syntetycznego twardego^ w ilości 
od 20 do 22%, kompozycji zapachowej i barwnika w 
ilości od 1 do 6%, siarczanu sodu ,w_ ilości od 5 do 7%, 
przy czym jako związek powierzchniowy anionoczyn-
ny zawiera kwas alkilobenzenosulfonowy o rodniku 
alkilowym zawierającym od 12 do 14 atomów węgla. 
jako oksyetylowany alkohol tłuszczowy zawiera al-
kohol o rodniku alkilowym zawierającym od 10 do 
24 atomów węgla i stopniu etoksylacji od 9 do 19, 
zaś wosk syntetyczny twardy zawiera pochodną kwa-
su montanowego. Środek korzystnie zawiera kwas cy-
trynowy w ilości od 1 do 5%. (3 zastrzeżenia) 

C22C 
A61C 

P.244475 83 1108 

Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika, Kra-
ików, Polska (Włodzimierz Opoka, Stanisław Maijew-
ski, Włodzimierz Rzeszutko, Stanisława Gacek. Sta-
nisław Duda, Kazimierz Kapera). 

Ćwiczebny stop dentystyczny 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie ćwiczebnego stopu 'dentystycznego nie zawie-
rającego drogich metali szlachetnych, takich jak: pal-
lad, złoto i platyna. 

Ćwiczebny stop dentystyczny charakteryzuje się 
tym, że zawiera nie więcej niż 40% srebra, 1-6% 
cynku oraz jako uzupełnienie miedź. 

(1 zastrzeżenie) 

C22C 
C21C 

P.244659 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 
(Tadeusz Warchala, Stanisław Borkowski). 

83 11 18 

Polska 

Sposób i urządzenie do wprowadzania 
dodatków stopowych do ciekłych metali i stopów 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu i urzą-
dzenia, stwarzających korzystniejsze niż dotychczas 
warunki otoróbki ciekłych metali i stopów, zwłaszcza 
o małej objętości. 

Sposób polega na tym, że sproszkowane dodatki sto-
powe o ziarnistości do 2,0 mm wdmuchuje się do 
kąpieli metalowej za pomocą lancy usytuowanej po-
naid zwierciadłem wolnego od żużla metalu, przy 
czym odlegiość wylotu lancy od zwierciadła metalu 
nie powinna przekraczać 250 mm, a najkorzystniej 
wynosi 100 mm. Dodatki wprowadza się do metalu 

prostopadle z góry w strumieniu nośnika gazowego, 
przykładowo osuszonego sprężonego powietrza o ciś-
nieniu przemysłowym. 

Urządzenie składa się z lancy w postaci rury, wy-
konanej z materiału ogniotrwałego lub metalu, oraz 
dozownika pneumatycznego, stanowiącego zbiornik 
sproszkowanych dodatków stopowych. Wylot lancy (2) 
wyposażony jest w ekran (3) o powierzchni stano-
wiącej najkorzystniej 60-80% powierzchni metalu. 
Ekran (3) może być wykonany z dowolnego niepal-
nego materiału, przykładowo grafitu lub blachy. 

(2 zastrzeżenia) 

C23C 
B32B 
B22F 

P.244533 8311 11 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska 
(Piotr Güntzel, Andrzej Piechocki). 

Sposób wytwarzania półfabrykatu 
na gniazdo styku opalinowego 

z kompozytu warstwowego 

Sposób według wynalazku polega na tym, że bez-
pośrednio po nasyceniu miedzią w próżni porowatej 
kształtki W-Cu-Ni wykonuje się nadlew z brązu o 
własnościach sprężystych w stanie odlanym. 

(1 zastrzeżenie) 

C23C P.244599 83 11 17 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy 
Bieliński, Jan Przyłuski, Nijole Druto). 

Sposób wytwarzania warstw srebra 
na drodze chemicznej 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie sposobu zapewniającego wysoką czystość 
otrzymanych warstw srebra, prawidłową barwę i do-
brą przewodność bez znacznych zmian szybkości me-
talizacji. 

Sposót) wytwarzania warstw srebra na drodze che-
micznej, polega na tym, że warstwę srebra osadza 
się z kąpieli zawierającej 20 części objętościowych 
roztworu 0,01-0,04 mola/l azotanu srebra, 0,02-0.05 
mola/l wodorotlenku sodu lub potasu i 0,05-0.2 
mola/I amoniaku oraz 1 część objętościową roztworu 
0,2-0,8 mola/l glukozy i 1 część objętościową roztwo-
ru 0,1-0,5 mola/l molibdenu, wolframianu, bromianu 
lub jodanu sodu, potasu lub amonu. (1 zastrzeżenie) 

C23C 
H05K 

P. 248144 T 84 06 08 

Ośrodek Bada wczo-Roz woj owy Radiofonii Odbior-
czej, Dzierżoniów, Polska (Bogusław Szwed-Stańczyk). 
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Urządzenie do topnikowania płytek 

Urządzenie do topnikowania płytek zbudowane ze 
zbiornika wypełnionego częściowo topnikiem, w któ-
rym znajduje się całkowicie zanurzony porowaty ka-
mień mający wlot sprężonego powietrza, charaktery-
zuje się tym, że zawiera zanurzaną częściowo w top-
niku (T) i osłaniającą całkowicie porowaty kamień 
(K) kątową osłonę (O), która posiada górną szczelinę 
(S), regulującą równomierny przepływ baniek piany 
(B) topnika (X) w kierunku topnikowanej płytki (P) 
i ma szereg dolnych otworów (D) wyrównujących 
poziom topnika (T) w całym zbiorniku (Z). 

(1 zastrzeżenie) 

C23C P.248739 X 84 07 12 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jacek 
Radojewski, Sergiusz Patela). 

Sposób nanoszenia warstw tlenku cynku 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu nanoszenia warstw tlenku cynku w procesie 
rozpylania jonowego, przeznaczonego do stosowania 
w mikroelektronice, mikroakustyce i w optyce zinte-
growanej przy wykonywaniu przetworników fali 
akustycznej: powierzchniowej i objętościowej oraz 
śwatłowodów planarnych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że tlenek 
cynku nakłada się dwuetapowo: w pietrwszym etapie 
nanosi się na podłoże warstwę tlenku cyniku przy 
gęstości mocy na targecie mniejszej niż 2,5-103W/m2 

- aż do pokrycia całej użytecznej powierzchni pod-
łoża warstwą tlenku cynku o grubości co najmniej 
1 nm. w drugim etapie zwiększa sie gęstość mocy 
na targecie i prowadzi się proces rozpylania w wa-
runkach typowych do momentu uzyskania warstwy 
o wymaganej grubości. (1 zastrzeżenie) 

C23C P.250554 84 11 23 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 241725 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Jerzy Kwiecień, Witold Pasiak, Piotr Tomassi, Ewa 
Wiiand-Szczepańska, Marian Suchan, Daniel Gorz-
ko wski). 

Sposób aluminiowania zanurzeniowego 
wyrobów z żelaza i jego stopów 

zwłaszcza wieszaków zbrojeniowych do płyt 
warstwowych w budownictwie wielkopłytowym 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwięk-
szenie odporności wyrobu na korozję. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że wyroby po wyjęciu ich z kąpieli aluminiowej i 
ochłodzeniu poddaje się krótkotrwałemu trawieniu w 
roztworze kwasu solnego o stężeniu od 15 do 20%, a 
następnie chromianowaniu w roztworze wodnym za-
wierającym: 1-50 g/l CrO3, 1-50 g/l K3Fe(CN)6 oraz 
0,1-30 g/l NaF. (1 zastrzeżenie) 

C25B P.244507 83 11 11 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Zofia Machowska, Józef Mieluch, Józef Obłój, An-
drzej Teichert, Witold Czerwiński, Marianna Wiejcka). 

Sposób otrzymywania witaminy K3 
z 2-metylonaftalenu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania 
witaminy K3 na drodze elektrochemicznej. 

Sposób otrzymywania witaminy K3 przez utlenianie 
2-metylonaftalenu, według wynalazku polega na tym, 
że utlenianie 2-metylonaftalenu prowadzi się metodą 
elektrochemiczną, przepuszczając stały prąd elektrycz-
ny o gęstości 1-100 A/m2 przez roztwór 2-metylonaf-
talenu w rozpuszczalniku organicznym odpornym na 
elektrochemiczne utlenianie z dodatkiem kwasu mi-
neralnego i wody, w obecności środków katalizujących 
reakcję. Elektrolizę prowadzi się w temperaturze 
15-80°C. (4 zastrzeżenia) 

C25D P.249018 X 84 07 30 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Izydor 
Drela, Józef Kubicki, Bogdan Szczygieł, Grzegorz Mi-
czulski, Edward Nowak, Jerzy Chwaliszewski, Józef 
Gruszka, Bronisław Kurzawski, Karol Nowaczyk, Je-
rzy Wieleba). 

Urządzenie do nanoszenia pokryć galwanicznych 
na powierzchniach cylindrycznych 

Urządzenie ma element wirujący (8) umieszczony w 
przestrzeni pomiędzy elektrodami (3), (4). Element 

wirujący (8) osadzony jest na nieruchomej elektro-
dzie (i) za pośrednictwem co najmniej jednego łoży-
ska (6). Element wirujący (8) wykonany jest z pła-
skownika, wygiętego wzdłuż linii śrubowej. 

(2 zastrzeżenia) 
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C30B P.244407 83 1103 

Polska Akademia Nauk - Instytut Fizyki, Warsza-
wa, Polska (Andrzej Szczerbakow, Ulrich Barthel, 
Dietmar Siehe, Manfred Mühlberg). 

Sposób otrzymywania kryształów 
z fazy pary 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu otrzymywania monokryształów, umożliwiające-
go powtarzalne wytwarzanie monokryształów o dłu-
gościach krawędzi ponad 5 mm, dobrze wykształco-
nych płaszczyznach granicznych i niskich gęstościach 
dyslokacji. 

Sposób otrzymywania monokryształów z fazy pary, 
polega na tym, że dla uzyskania wymiany ciepła przez 
promieniowanie potrzebnej dla wzrostu kryształów, 
ampułę szklaną (A) zawierającą materiał wyjściowy 
(M) umieszcza się w odpowiednim miejscu komory 
pieca. Miejsce to jest tak dobrane, by przynajmniej 
część materiału wyjściowego (M) znajdowała się w 
takim miejscu strefy krystalizacji (1) z którego strefa 
lub strefy krańcowe (3a) i (3b) oraz otwór lub otwory 
komory pieca są widziane pod łącznym kątem bryło-
wym (Ű) większym niż 0,02 steradiana. 

(1 zastrzeżenie) 

C30B P.244618 83 11 15 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Michał Ja-
czewski, Dariusz Lewandowski, Piotr Płotka, Piotr 
Wroczyński). 

Sposób wytwarzania na powierzchni półprzewodników 
warstwy związków krzemu zawierającej bor 

i będącej źródłem dla dyfuzji boru 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania na 
powierzchni półprzewodników warstwy związków 
krzemu zawierającej bor i będącej źródłem dla dy-
fuzji boru. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że kom-
pozycję stanowiącą warstwę na powierzchni półprze-
wodników wytwarza się w reakcji bezwodnika octo-
wego i/lub kwasu borowego i/lub kwasu metaborowe-
go z alkoholem alifatycznym o 1-4 atomach węgla w 
łańcuchy, korzystnie z etanolem i z tetraetoksysyikr 
nem, przy zachowaniu stosunku molowego składni-
ków (0,75-M,5) : (3-r-9) : 1, prowadzonej w środowisku 
rozpuszczalnika organicznego zawierającego conaj-
mniej 1 atom tlenu w cząsteczce i o temperaturze 
wrzenia do 220°C. (1 zastrzeżenie) 

C30B P. 244619 83 11 15 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Michal Ja-
czewski, Dariusz Lewandowski, Piotr Płotka). 

Sposób wytwarzania na powierzchni półprzewodników 
warstwy związków krzemu zawierającej 

bor, fosfor, arsen albo gal 
i będącej źródłem dla dyfuzji 

boru, fosforu, arsenu albo galu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania na 
powierzchni półprzewodników warstwy związków 
krzemu zawierającej bor, fosfor, arsen albo gal i uzy-
skania kompozycji trwałej podczas przechowywania 
przez kilka miesięcy do dwóch lat. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że orto-
krzemian etylu użyty w ilości, w przeliczeniu na dwu-
tlenek krzemu, od 1 do 20% całkowitej masy kompo-
zycji, przed jej naniesieniem na płytkę półprzewodni-
ka, w polarnym rozpuszczalniku organicznym lub w 
ich mieszaninie, poddaje się hydrolizie w obecności 
silnych kwasów nieorganicznych o stężeniu 10-J do 
10-5 mol/l kompozycji, w temperaturze 18-80°C, w 
czasie 0,5-1 godziny, po czym do tak otrzymanego 
hydrolizatu dodaje się ester organiczny boru, fosforu, 
arsenu albo galu i alkoholu alifatycznego zawierają-
cego od 1 do 4 atomów węgla w cząsteczce, w ilości 
takiej, aby uzyskać stosunek krzemu do atomu boru, 
fosforu, arsenu albo galu od 0,3 do 1000, a po upły-
wie następnej godziny reakcji, kompozycję przenosi 
się do zamkniętego pojemnika i przetrzymuje przez 
co najmniej dobę. 

Otrzymaną kompozycję nanosi się na płytki krze-
mowe do półprzewodników. (3 zastrzeżenia) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D01H P.248337 T 84 06 20 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Marian Mali-
nowski, Marian Domagała, Andrzej Łuczak, Krystyna 
Przybył, Bronisław Baranowski, Danuta Pawlaczyk-
-Zając, Andrzej Wołowski, Jerzy Dziąba, Sławomir 
Iwański). 

Głowica wrzeciona do bezbalonowego przędzenia 
i skręcania przędzy na przędzarkach 

i skręcarkach obrączkowych 

Głowica wrzeciona do bezbalonowego przędzenia i 
skręcania przędzy na przędarkach i skręcarkach bez-
balonowych, wykonana z tworzywa sztucznego w dol-
nej swej części jest wyposażona w wydrążony czop (2) 
wciśnięty w otwór wykonany w czole wrzeciona (3). 

(1 zastrzeżenie) 
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D03D P.248339 T 84 06 20 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Józef Masajtis). 

Układ do regulacji 
napięcia osnowy w krośnie 

Układ do regulacji napięcia osnowy w krośnie za-
wierający czujniki do pomiaru napięcia, charaktery-
zuje się tym, że Jes^ wyposażony w dwa czujniki (1 
i 2) usytuowane przed i za przewałem (3), przy czym 
jedne wyjścia czujników (1 i 2) są dołączone do czło-
nu pamiętającego (4), zaś drugie wyjścia są doprowa-
dzone do członów porównujących (5 i 6), do których 
są także doprowadzone wyjścia członu pamiętające-
go (4), natomiast wyjścia członów porównujących (5 
i 6) są doprowadzone do członu sterującego (7), któ-
rego jedno wyjście jest dołączone do wału osnowowe-
go (8), a drugie wyjście do prze wału (3). 

(1 zastrzeżenie) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E01H 
A46B 

P.244654 83 11 17 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Oczyszczania Miast, 
Łódź, Polska (Józef Wolniarski). 

Segmentowa szczotka 
do zamiatarki ulicznej 

Wynalazek dotyczy segmentowej szczotki szczegól-
nie przydatnej jako wyposażenie dodatkowe mikro-
ciągnika komunalnego. 

Szczotka według wynalazku składa się ze znanych 
segmentów w postaci oprawek (2) z wyprowadzonym 
zeń włosiem (3), przy czym włosie wyprowadzone z 
oprawek skrajnych przy przekładni napędzającej 
szczotkę jest dłuższe od włosia w pozostałych segmen-
tach o 30 mm i odchylone jest od pionu przy pomocy 
tarczek odchylających (4), wstawionych pomiędzy te 
skrajne segmenty. <2 zastrzeżenia) 

E043 P.244508 83 1111 

Juliusz Łukjanik, Wrocław, Krzysztof Piwoński, 
Adam Wieteska, J a c ; k Turski, Paweł Kiełducki, War-
szawa Polska (Juliusz Łukjanik, Krzysztof Piwoński, 
Adam' Wiete*ska, Jacek Turski, Paweł Kiełducki). 

Sposób osuszania, zabezpieczania 
przeciwwilgociowego i odgrzybiania konstrukcji 

budowlanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu cechującego się dużą skutecznością. 

Sposób polega na tym, że w zawilgoconym obiekcie 
na wysokości przewidywanej blokady wierci się otwo-
ry albo wycina bruzdy o nachyleniu pod kątem ku 
dołowi do wnętrza zabezpieczanej struktury wzdłuż 
całego zabezpieczanego obiektu i w tych samych otwo-
rach lub bruzadach obiekt poddaje się skoordynowa-
nemu oddziaływaniu kolejnych procesów wygrzewa-
nia, wentylacji, impregnacji i blokady mikroimpulso-
wej. (1 zastrzeżenie) 

E04B 
E04H 

P.244552 83 11 14 

Warszawskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalo-
wych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal", War-
szawa, Polska (Andrzej Machowski, Jerzy Lisowski, 
Zygmunt Melnik, Ernest Słota). 

Montażowe urządzenie odciążające 
dla scalanych segmentów powłokowo-żebrowanych 

konstrukcji stalowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyważania i re -
gulacji geometrii scalanych segmentów powłokowo-
-żebrowych konstrukcji stalowej, zwłaszcza stożko-
wych przekryc zbiorników cylindrycznych, poprzez za-
stosowanie montażowego urządzenia odciążającego. 

Zgodnie z wynalazkiem, do końcówek (2) pomosto-
wej belki montażowej (1) jest przymocowany prze-
gub (6) dźwigni dwuramiennej (5), zaopatrzonej w 
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dwa siłowniki (7P i 7W), z których jeden siłownik 
(7P) o działaniu prostopadłym do dźwigni (5) ustala 
kąt jej nachylenia względem pomostowej belki (1), 
współdziałając z regulatorem pionowym (4), a drugi 
.siłownik (7W) o działaniu wzdłużnym do tej dźwigni 
(5) służy do blokowania opornika poziomego (3). 

(1 zastrzeżenie) 

E01B P. 244622 83 11 16 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet-
-Poznaiï', Poznań, Polska (Stanisław Tschuschke, Jan 
Skłorz, Konrad Wysocki, Karol Schrödel). 

Element budowlany prefabrykowany 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji elementu prefabrykowanego o niskiej 
materiałochłonności i ciężarze. 

Element budowlany prefabrykowany w postaci prze-
strzennej półtwardej ma dwie przyległe pionowe 
ściany (1, 2) i przeciwległy słupek (3) kątowy, który 
połączony jest ze ścianami żebrami (4). Całość zam-
knięta jest od góry płytą (5) stropową. 

Element prefabrykowany budowlany stanowi, sa-
modzielnie lub w połączeniu parami, jednostkę miesz-
kalną dla budownictwa jednorodzinnego jedno i dwu-
kondygnacyjnego. (1 zastrzeżenie) 

E04B 
H05B 

P. 244631 83 11 18 

Krzysztof Piwoński, Adam A. Wieteska, Paweł Kieł-
ducki, Jacek Turski, Warszawa. Juliusz Łukjanik, 
Wrocław, Polska (Krzysztof Piwoński. Juliusz Łukja-
nik. Adam A. Wieteiska, Paweł Kiełducki, Jacek 
Turski). 

Sposób wykonania i instalowania 
wkładek elektroprzewodzących 

do zabezpieczeń przeciwwilgociowych 
konstrukcji budowlanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia trwa-
łości wkładek. 

Sposób wykonania wkładek polega na tym, że 
wkładka elektroprzewodząca wykonana jest w formie 
pręta grafitowego, który poddawany jest impregnacji 
środkami uszczelniającymi, następnie szlifowany po-
wierzchniowo, jeden z końców pręta jest ostrzony 
a w drugim końcu kształtuje się otwór w którym na 
wcisk przy użyciu proszku elektroprzewodzącego oka-
dza się przewód zasilający, którego połączenie z prę-
tem grafitowym jest uszczelnione osłoną z tworzywa 
izolującego korzystnie z tworzywa termokurczliwego, 
zaciśniętą na powierzchni pręta z dodatkowym 
uszczelnieniem zalewą hermetyzującą, tworzącą koń-
cówkę wkładki ze strefą izolowaną elektrycznie na 
określonej długości wkładu elektroprzewodzącej. 

Instalowanie wkładek elektroprzewodzących do za-
bezpieczeń przeciwwilgociowych konstrukcji budowla-

nych charakteryzuje się tym, że dla uzyskania kon-
taktu elektrycznego między powierzchnią wkładki 
elektroprzewodzącej a ścianką otworu wykonanego 
w zabezpieczanym obiekcie stosuje się wkładkę kon-
taktową z miękkiego elastycznego materiału o rezy-
stywności nie większej niż 5 k-Öm/cm2. 

(2 zastrzeżenia) 

E04B P. 244G58 83 11 18 

Białostocki Kombinat Budowlany, Białystok, Pol-
ska (Lech Pilecki, Bohdan Suszko, Henryk Giejner, 
Andrzej Hulpowski, Wiktor Kiersnowski). 

Uszczelka do złączy ścian osłonowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uszczelnienia 
ścian osłonowych w technologiach wielkopłytowych. 

Uszczelka charakteryzuje się tym, że w przekroju 
poprzecznym ma kształt ceownika, w którym półka 
(1) jest krótsza od półki (2), przy czym grzbiet (3) 
ceownika jest pogrubiony i ma biegnące wzdłuż ca-
łego ceownika kanałki (4). (2 zastrzeżenia) 

E04C P. 244653 83 1117 

Bielskie Biuro Projektów Budownictwa Przemysło-
wego „Śląsk", Bielsko-Biała, Polska (Aleksander 
Nieścierowicz, Jan Szpyrka). 

Konstrukcja budynku z elementów skrzynkowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji budynku łatwego w montażu. 

Konstrukcja budynku z elementów skrzynkowych 
składa się ze słupa narożnego, elementu (2) wieńco-
wego, stropu (3.) skrzynkowego oraz kształtki (1) ścien-
nej, których wymiary zewnętrzne są krotnością mo-
dułu budowlanego stanowią zespoły prostopadłościen-
nych równoległych komór rozmieszczonych co naj-
mniej w dwóch równoległych warstwach, utworzo-
nych z cienkościennych rur o przekroju prostokąt-
nym lub teowym mających ścianki z tw7orzywa naj-
korzystniej azbe s to wo -c e mento weg o. 

Komory warstw zewnętrznych wszystkich elemen-
tów wypełnione są materiałem (5) izolacyjnym jak 
trociny, sieczka, śrut gumowy itp. Komory warstw 
wewnętrznych wypełniane są w zależności od wy-
magań wytrzymałościowych elementu, betonem (6) 
zbrojnym lub tworzywem cementowym podczas mon-
tażu elementów skrzynkowych na budowie. Elementy 
skrzynkowe mają na ściankach komór otwory (19 i 26) 
przez które następuje wypełnianie komór betonem 
przy czym po zapełnieniu powstają na łączach dyle 
betonowe tworząc monolityczną konstrukcję budyn-
ku. Na ścianach bocznych zewnętrznych komór wzdłuż 
elementów skrzynkowych znajdują się rowki (16) w 
których osadzone są listwy (17) łączące lub obrzeża 
okien i drzwi. (5 zastrzeżeń) 
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E04G 
B28B 

P. 244504 83 11 11 

Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn-Koirtowo, 
Polska (Zygmunt Pancewicz. Józef Stoch). 

Forma mechaniczna do otworów 
w konstrukcjach betonowych 

Wynalazek dotyczy formy mechanicznej do otworów 
w konstrukcjach betonowych, zwłaszcza w fundamen-
tach żelbetonowych stosowanych do kotwienia pod-
staw słupów stalowych lub urządzeń z fundamenta-
mi. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
formy zapewniającej dużą skuteczność zakotwienia. 

Formę stanowi stalowy szkielet (1) pokryty po-
krowcem (2) w kształcie stożka ściętego zbieżnego do 
powierzchni górnej fundamentu, przy czym szkielet 
(1) ma rurę (3) zakończoną stałą tarczą (4), do której 
umocowane są przegubowo żebra rozpierające (5), 
a w rurze (3.) przesuwa się drążek sterujący (6) za-
kończony ruchomą tarczą (8) rozchylającą żebra roz-
pierające (5) ściągane ściągaczami sprężynowymi (9). 

(1 zastrzeżenie) 

E04G 
B63C 

P.244638 83 11 18 

Stocznia im. Komuny Paryskiej, Gdynia, Polska 
(Tadeusz Musiał, Tadeusz Sakowicz, Stanisław Szy-
merowski, Krzysztof Korsak). 

Wspornikowe rusztowanie spawane 
do ipionowych ścian konstrukcji 

Przedmiotem wynalazku jest wspornikowe ruszto-
wanie spawane do pionowych ścian konstrukcji, na 

przykład statku, składające się z leżni, wsporników, 
podestów i stójek z barierkami. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji rusztowania bardziej bezpiecznego i trwal-
szego od dotychczas stosowanych. 

Zgodnie z wynalazkiem poprzeczne leżnie (1) mają 
otwory (8), w których osadzone są haki (9) z wy-
giętym końcem (10). Haki (9) mocują wzdłużne leżnie 
(7), na których ułożone są podesty (11) wykonane 
z trwałego materiału. (2 zastrzeżenia) 

E05B P. 244660 83 11 18 

Leopold Jung, Bielsko-Biała, Antoni Stanclik, Best-
wina, Polska (Leopold Jung, Antoni Stanclik). 

Wkład zamka 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji wkładu zamka przeznaczone do kas pancer-
nych, zamków pomieszczeń lub zaników samochodo-
wych i odznaczającego się wysokim stopniem zabez-
pieczenia przed jego otwarciem przez osoby niepo-
żądane. 

Wkład zamka ma obudowę zewnętrzną i wewnętrz-
ną, przy czym obudowa zewnętrzna (1) ma wybranie 
wewnętrzne (3) na element blokujący (4) a element 
wewnętrzny (2) w którym obok siebie osadzono w 
osi elementy prowadzące (5) z prowadzeniem (8) i za-
kleszczające (6), które na swym obwodzie zewnętrz-
nym mają wybrania kuliste. Elementy prowadzące (5) 
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i zakleszczające (6) mają wybrania pod sprężynę pro-
filową. Pomiędzy obudową zewnętrzną (1) i wewnętrz-
ną (2) osadzony jest element kierujący (10) a spręży-
na profilowa po wyjęciu klucza ustawia wszystkie 
elementy prowadzące (5) i zakleszczające (6) w pozy-
cji zerowej. (3 zastrzeżenia) 

E21B 
G01F 
G01C 

P.244469 83 11 09 

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

Urządzenie do pomiaru poziomu cieczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie rozszerzenia za-
kresu zastosowań pływakowych urządzeń do pomiaru 
poziomu cieczy, przez wydatne zmniejszenie średnicy 
pływaka potrzebnego do prawidłowego działania tych 
urządzeń. 

W tym celu urządzenie zostało zaopatrzone w elek-
tromechaniczny układ wspomagający, mający tarczę 
(5) ze ślizgowymi pierścieniami (14) współpracujący-
mi ze stykami (15) oraz kontaktronami (13), a obok 
tarczy (5) umieszczone jest pomiarowe koło (6) z mag-
nesem (12) i kołkiem (10) wchodzącym w wycięcie (11) 
tarczy (5). Z wałkiem (2) sprzęgnięty jest przetwornik 
cyfrowy (3). Tarcza (5) jest napędzana przez odśrod-
kowe sprzęgło (17, 18, 19, 20, 21, 22) sprzęgnięte z sil-
nikiem (23) załączonym przez kontaktrony (13) zwie-
rane magnesem (12). 

Urządzenie nadaje się szczególnie do pomiarów w 
otworach wiertniczych. (3 zastrzeżenia) 

E21C P.244571 83 11 14 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Staszic", Katowice, 
Polska (Leonard Liduchowski, Stanisław Orzechowski, 
Zygmunt Jaromin, Bolesław Szymczyk, Helmut Blo-
chei, Paweł Zok). 

Organ urabiający 
do górniczych kombajnów węglowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie takiego ukształ-
towania organu aby mógł być wykonywany jako kon-
strukcja spawana lub odlewana. 

Organ urabiający ma zgarniającą blachę (12) umiesz-
czoną między segmentem (2) ą płatem (1). Blacha (12) 
jest podparta blachą (8) od ciała organu. Zgarniająca 
blacha (12) powoduje, że strumień urobionego węgla 

z segmentów (2) przechodzi łagodnie i z mniejszymi 
oporami niż w organach znanych. Blachy (8) i (13) w 
połączeniu z blachą (12) stanowią wzmocnienie pła-
ta (1) w obszarze krawędzi (3) narażonej na najwięk-
sze siły poprzeczne w czasie urabiania w porównaniu 
z dalszymi partiami płatów (1). (6 zastrzeżeń) 

E21D P. 243432 83 08 15 

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwi-
ce, Polska (Rudolf Korbel, Jan Pacha, Józef Maciej-
czyk). 

Górnicza obudowa wnęk ścianowych 

Obudowa zawiera spągnicę i podpartą stojakami 
stropnicę zasadniczą zaopatrzoną na końcu w wysięg-
nik (2) podparty stojakiem (3). Ńa wysięgniku (2) i na 
stropnicy zasadniczej spoczywa stropnica (5) podparta 
stojakami (11), powiązana ze stropnicą zasadniczą si-
łownikami (6). Przednia część stropnicy (5) ma otwar-
te od dołu koryto (15), w którym mieści się wysięg-
nik (2) o przekroju korytkowym również otwartym 
od dołu. 

Wewnątrz korytkowego przekroju wysięgnika (2) 
mieści się co najmniej jeden siłownik <$). Wysięgnik 
(2) powiązany jest ze stropnicą (5) poprzez ślizgi (13) 
usytuowane na końcu wysięgnika (2) po obu jego 
bokach. (2 zastrzeżenia) 
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E21D P. 244490 83 11 10 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Powstańców Ślą-
skich", Bytom, Polska (Roman Kafka, Norbert Achte-
lik, Augustyn Langoś, Antoni Matejczyk). 

Sposób likwidacji w ścianie 
zestawów obudowy zmechanizowanej 

oraz urządzenie do likwidacji 
zestawów obudowy zmechanizowanej 

Przedmiotem wynalazku jest sposób likwidacji ze-
stawów obudowy zmechanizowanej w nachylonej 
ścianie w przypadku, gdy wraz z tą ścianą likwido-
wany jest chodnik nadścianowy oraz urządzenie do 
likwidacji zestawów obudowy w ścianie. 

Istota sposobu polega na tym, że poszczególne ze-
stawy obudowy rabuje się kolejno od góry ku doło-
wi i jednocześnie wyrabowaną przestrzeń doprowadza 
się do pełnego zawału skał stropowych. Natomiast 
istotą urządzenia do likwidowania zestawów obudowy 
jest wykorzystanie dwóch kołowrotków (1) i (2) połą-
czonych linami ze zbloczem nawrotnym (9) zamoco-
wanym do jednego z zestawów obudowy zmechani-
zowanej (8). (3 zastrzeżenia) 

E21D P.244493 83 11 19 

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwi-
ce, Polska (Rudolf Korbel, Stanisław Romanowicz, Jan 
Pacha, Kornel Ölender, Józef Maciej czy k). 

Górnicza obudowa osłonowa 

Górnicza obudowa osłonowa z mechanizmem lem-
niskatowym charakteryzuje się tym, że zawiera jeden 
rząd stojaków (18) podpierających stropnicę. Osłona 
(2) jest połączona ze stropnicą (1) za pośrednictwem 
układu elementów (3, 8, 9), które ze stropnicą (1) two-
rzą przegubowy równoległobok. Równoległobok ten 
jest bądź podatny bądź usztywniony za pomocą za-
strzału (11), co zmniejsza ruch stropnicy (1) wzdłuż 
powierzchni stropu. Zmniejsza to siły przenoszone 
przez elemei.ty (2, 17). 

Przez regulację siły granicznej w zastrzale (11) uzy-
skuje się to, że wektor wypadkowej sił działających 
na stropnicę jest skierowany wzdłuż osi stojaka (18). 

(5 zastrzeżeń) 

E21D P. 244529 83 1111 

Tarnogórska Fabryka Urządzeń Górniczych „Targor", 
Tarnowskie Góry, Polska (Czesław Bukalski, Szczepan 
Korzeniowski, Henryk Izydorczyk, Piotr Wojtala, Jan 
Dyrda). 

Stropnica bezstrzemionowa 
obudowy górniczej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmiany konstruk-
cji zespołu zamka stropnicy, głównie pod kątem umo-
żliwienia wymiany uszkodzonego podczas eksploatacji 
klina lub sworznia. 

Zasadniczymi zespołami stropnicy są: nośna belka 
(1), zamek (5), końcówka (15), sworzeń (17) i klin (28). 
W zamku (5) znajdują się otwory owalny i okrągły. 
W otworze owalnym jest umieszczony ryglujący klin 
(28) mający od strony zabijania obrzeże o nieregular-
nym obrysie. Obrzeże jest ścięte na wejściu i wyjściu 
przewierconego przez klin otworu. W otwór ten pod-
czas montażu wkładany jest rozłącznie element za-
bezpieczający (27), który wychodzi na zewnątrz i uzu-
pełnia ścięty obrys. Natomiast do otworu okrągłego 
zamka, od strony zewnętrznej, jest przyspawany 
pierścień (11) mający występ, który wchodzi w trape-
zowy rowek sworznia (17). Całość zamknięta jest ele-
mentem zabezpieczającym (27). Otrzymuje się w ten 
sposób przesuwne połączenie sworznia (17) w zamku, 
przy czym długość rowka jest tak dobrana, że umoż-
liwia wysunięcie sworznia (17) i całkowite otwarcie 
prześwitu (18) w celu wprowadzenia i osadzenia na 
sworzniu końcówki (15) sąsiedniej stropnicy. 

(6 zastrzeżeń) 

E21D P. 244532 81 1111 

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

Lemniskatowa obudowa górnicza 

Lemniskatowa obudowa górnicza jest stosowana 
przy eksploatacji różnej grubości pokładów w kru-
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cnym górotworze i zawiera osłonę i stropnicę, która 
to stropnica jest podparta jednym rzędem stojaków 
osadzonych w spągnicy połączonej z osłoną za pomo-
cą układu lemniskatowego. 

W obudowie według wynalazku osłona (2) jest po-
łączona przegubowo z dźwignią (9), która ma oikrągły 
czop (9a) osadzony obrotowo i suwliwie w uchu (16) 
związanym ze stropnicą (1). Dźwignia (9) jest podpar-
ta co najmniej jednym zastrzałem (13) o zmiennej 
długości. Drugi koniec tego zastrzału (13) umocowa-
ny jest przegubowo w osłonie (2). Co najmniej jeden 
zastrzał (10) podpierający stropnicę (1) jest tak umo-
cowany swoim drugim końcem aby usztywnił powsta-
ły trójkąt (1, 9, 3). (2 zastrzeżenia) 

E21D P. 244538 83 11 11 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Piotr Głuch, Mirosław Chůdek). 

Obudowa stalowa odrzwiowa ramowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji obudowy charakteryzującej się wysoką 
podpornością przy zmniejszonym zużyciu stali w sto-
sunku do obudów z profili korytkowych. 

Obudowa stalowa odrzwiowa ramowa wykonana jest 
z odcinków prostych względnie odcinków łamanych 
złożonych z dwóch profili ceownikowych (1) połączo-
nych ze sobą blachami czołowymi oraz przewiązkami 
(3) w taki sposób, że środniki ceowników są prosto-
padłe do ociosu wyrobiska, a stopki ceowników są 
równoległe do ociosu wyrobiska przy czym przestrzeń 
między ceownikami oraz ceownikami a górotworem 
jest wypełniona materiałem wiążącym (4). 

(1 zastrzeżenie) 

E21D P. 244539 83 11 11 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Piotr Głuch, Mirosław Chůdek). 

Obudowa mieszana wyrobisk korytarzowych 
i specjalnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji obudowy mieszanej o kształcie kołowym cha-

rakteryzującej się dużą wytrzymałością w części spą-
gowej z możliwością wykonania w razie konieczności 
obudowy jednolitej z prefabrykatów. 

Obudowa mieszana wyrobisk korytarzowych i spe-
cjalnych o kształcie kołowym wykonana jest w częś-
ci spągowej z prefabrykatów segmentowych (1) prze-
dzielonych wkładkami podatnymi (3) a w części ocio-
sowo stropowej z odrzwi stalowych (4) w taki sposób 
że istnieje możliwość uzupełnienia prefabrykatami ca-
łego obwodu obudowy. (1 zastrzeżenie) 

E21D P. 244540 83 11 11 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Piotr Głuch, Mirosław Chůdek). 

Obudowa stalowa odrzwiowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji obudowy odrzwiowej charakteryzującej się 
wysoką podpornością przy zmniejszonym zużyciu 
stali. 

Obudowa stalowa odrzwiowa z podwójnych profili 
ceowników składa się z łuków wykonanych z dwóch 
zespawanych za pomocą przewiązek (2) profili ceow-
ników (1) zwróconych stopkami do siebie a środni-
kiem równolegle w stronę ociosu wyrobiska z wypeł-
nieniem wnętrza profilu materiałem wiążącym (5) po 
montażu odrzwi obudowy poprzez blachy czołowe (3). 

(1 zastrzeżenie) 

E21D P.244553 83 11 14 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Gór-
nicze „Polkowice", Polkowice, Polska (Aleksander Ko-
sior, Leon Sosidko, Stanisław Kisiel). 

Sposób i przyrząd do uszczelnienia 
obudowy tubingowej metodą iniekcji 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie bezpiecznego i 
efektywnego prowadzenia robót związanych z uszczel-
nieni, m obudowy tubingowej. 

Sposób charakteryzuje się tym, że iniekcje prowadzi 
się przez złącza (7) poziome i pionowe w obrębie otwo-
rów (2) w kołnierzach (3) segmentów (4) obudowy tu-
bingowej, przeznaczonych na śruby tubingowe. 

Przyrząd stanowi pręt (1) najkorzystniej w postaci 
śruby, mocowany szczelnie w kołnierzach (3) segman-
tów (4) obudowy tubingowej w otworze (2), zaopa-
trzony jednostronnie w wewnętrzny otwór (5) osiowy 
przechodzący w otwór (6) prostopadły do osi, tak że 
jegO' wylot usytuowany jest w miejscu styku kolnie-
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rzy (3) stanowiących złącze (7), przy czym pręt od 
strony wlotu otworu (5) zaopatrzony jest w zawór (8) 
odcinający połączony przewodem (9) z instalacją tło-
czącą medium uszczelniające. (3 zastrzeżenia) 

E21D P.244566 83 11 14 

Kopalnia Węgla Kamieninego „Wieczorek", Kato-
wice, Falbryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych 
„Glinik", Gorlice, Polaka (Czesław Chmura, Jan Do-
miozelk, Stanisław Pisz, Edward Żulkiewicz, Czesław 
Wolski, Józef Bultaniak, Karol Myśliwiec, Bogumił 
Brzozowski, Stanisław Zalbietrowlsiki, Anzelm Goś-
cimińiski, Ryszard Ślusarz, Erwin Kozioł, Tadeusz 
Szjwajca, Stanisław iMikołajczyk, Krzysztof Domanik, 
Rudolf Solbkowiak). 

Układ przesuwny zmechanizowanej obudowy 
górniczej 

Przedmiotem wynalazku jesit układ przesuwny zme-
chanizowanej obudowy górniczej, przeznaczony do 
przemieszczania obudowy górniczej w kopalni. 

Wynalazek rozjwiązUje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji układu alby zwiększyć docisk prze-
nośnika do spągu i wyeliminować łamanie belki 
wkładu przesuwnego w czasie dosiuwania sekcji do 
przenośnika. 

Układ ma osadzoną oś wzdłulżną sworznia w dol-
nym położeniu, w takiej odległości, że jesit oddalona 
od osi łącznika (3) co najmniej o wielkość promie-
nia otworu iskośneigo (5). W części odzawałowej belki 
(1) znajduje się czop (7) którego oś wzdłużna jest 
oddalona od niej co najmniej o połowę średnicy czopa 
(7). (1 zastrzeżenie) 

E21D P.244567 83 11 14 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek", Kato-
wice, Falbryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych 
„Glinik", 'Gorlice, Polska (Czesław Chmura, Jan Do-
miczeik, Stanisław Pisz., Edward Żulkiewicz, Czesław 
Wolski, Józef Bubniak, Kartol Myśliwiec, Bogiumił 
Brzozowski, Stamiisław Zaibierowlski, Anzelm Goś-
cimiński, Ryszard Ślusarz, Erwin Kozioł, Tadeusz 
Szwajca, Stanisław Mikołaj czyik, Kr-ysztof Doimanik). 

Ścianowa obudowa górnicza 

iPirzedmiotem wynalazku jest ścianowa obudowa 
górnicza wyposażona w stropnicę posadzkową, prze-
znaczona do podpierania stropu w kopalni. 

Obudowa górnicza ima do żebra środkowego (8) 
przymocowaną prowadnicę (9) rurociągu posadzkowe-
go. Prowadnica jesit o przekroju' prostokątnym i ma 
wzdłużny otwór (10) o długości co najmniej równej 
skokowi .przesuwnika (2). 

(Stropnica posadzkowa (6) ma co najmniej dwa po-
przeczne rowiki (11). ()1 zastrzeżenie) 

E21D P.244568 83 1114 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek", Kato-
wice, Faibryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych 
„Glinik", Gorlice, Polaka (Czesław Chmura, Jan Do-
raiczek, Stanisław Bisz, Edwand Żukiewicz, Czesław 
Wolski, Józef Bulbniak, Karol Myśliwiec, Bogumił 
Brzozofwtski, St)ainisłą'w ZaJbierowiaká, Anzelm Goś-
oimiński, Ryszard Ślusarz, Erwin Kozioł, Tadeusz 
(Szwajca, Stanisław Mikola'jczyik, Krzysztof Domanik). 

Zmechanizowana obudowa górnicza 

Wynalazek rozwiązuje zaigadnienie zwiększenia trwa-
łości obudowy. 

Przedimiotem wynalazku jest zmechanizowana obu-
dowa górnicza przeznaczona zwłaszcza dla ścian pro-
(wadzonych na płynną podsadzkę i zawał. 

IW zmechanizowanej obudowie górniczej według wy-
inalazlku na belce adzawałowej (4) poniżej przegubo-
wego połączenia z nią cięgien (13) i (14) umieszczone 
jest gniazdo (8) z osiadzoinym w nim kątowo stoja-
kieim (9) odohylnyim w kierunkai belki odzawałowej 
(4) mającej w .środkowej części kanał (7) odpowiada-
jący zewnętrznym kształtem stojaka (9) w stanie 
zsuniętym. (2 zastrzeżenia) 

E21D P.244569 83 11 14 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek", Kato-
wice, Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych 
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„Glinik", Gorlice, Polska (Czesław Chmura, Jan Do-
rniozelk, Stanisław Pisz, Edward Żulkiewiez, Czesław 
Wolski, Józef Buibniak, Karol Myśliwiec, Bogumił 
Brzozowski,, Stanisław Zabgierowski, Anzelm Goś-
ciimiński, Ryszarid Ślusarz, Erwin Kozioł, Tadeusz 
Szwagca, Stanisław Mikołajczyk, Krzysztof Domanik). 

Sekcja ścianowej obudowy górniczej 

Przedmiotem wynalazku jest sekcja górniczej obu-
diowy zmechanizowanej przeznaczona zwłaszcza do 
ścian z płynną podsadzką. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia sta-
bilności i zmniejszenia ciężaru sekcji obudowy. 

Sekcja górniczej obudowy zmechanizowanej według 
wynalazku ma stałe połączenie członów spągnicy (1) 
i (2) przy pomocy blachy górnej (3) i dolnej o róż-
nych powierzchniach roboczych równoległych do sie-
bie na długości nie mniejszej od skoku przesuwniika 
(5), przy czym blacha górna (3) stanowi ślizg ukła-
du przesuwnego (7). (1 zastrzeżenie) 

E21D P.244572 83 11 14 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Włodzimierz 
Zarębski). 

Sposób i urządzenie do wykonywania 
szybów betonowych monolitycznych 

Sposób wykonywania szybów monolitycznych z be-
toniu prasowanego polegający na podawaniu imię szán-
tó betonowej ze zbrojeniem rozproszonym lub bez 
zbrojenia charakteryzuje się tyim, że przerwę w ope-
racji betonowania wykonuje się przez umieszczenie 
na mieszarce betonowej (1) w rurze (2) doprowadza-
jącej tę mieszankę, elastycznej przepony (11) i dalej 
przez doprowadzanie tą rurą wody w miejsce po-
łączenia dwóch części cyilidrycznych górnej (4) i dol-
nej (3) urządzenia zamiast betonu, a wznawiając be-
tonowanie wprowadza się (mieszankę betonową w miej-
sce wody. 

Urządzenie do wykonywania szybów betonowych 
monolitycznych z betonu prasowanego składające się 
z cylindrycznej części zakończonej od dołu nożem i z 
cylindrycznej części górnej o mniejszej średnicy po-
łączonych sztywno pierścieniem, nad którym dopro-
wadzone są rury do podawania mieszanki betonowej, 
przy czym cylindryczne zewnętrzne powierzchnie są 
gładkie, charakteryzuje się tym, że na poziomym pier-
ścieniu (5) po jego zewnętrznym obowodzie zamoco-
wany jest szczelnie pionowy cylinder (10) o zmien-
nej wysokości a w rurach (2) doprowadzających 
mieszankę betonową (1) umieszczoine są elastyczne 
przepony (11) o średnicy nie mniejszej od średnicy 
rur (2), oddzielające mieszankę betonową od wody, na-
tomiast pe wewnętrznej stronie cylindra dolnego (3) 
powyżej noża (6) lub w noiżu (6) zamocowany jest 
przewód rurowy (12) z otworami przenikającymi przez 
rurę (12) i cylinder (3) promieniowo na zewnątrz, do 
którego doprowadzone są przewodami substancje ipy-
lasto-ipiaszczyste z wodą. (5 zastrzeżeń) 

E21D P.244588 83 11 15 

Kopalinie Lubelskiego Zagłębia Węglowegow Bog-
dance, Buchano w, Polska (Jan Kosonowiski, Stanisław 
Glonek, Mirosław Chůdek, Henryk Hyliński). 

Górnicza obudowa zamknięta wzmocniona 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia sta-
bilności obudowy i możliwości przeciwstawiania się 
dużym ciśnieniom spągowym i ociosowym. 

Obudowa składa się z łuku stropnicowego (1) po-
łączonego z dwoma łukami spągowymi (4) poprzez 
łuki ociosowe (2) związane ze sobą strzemionami łą-
czącymi (6) i łącznikami rurowymi (5). Łączniki spą-
gowe (4) zachodzą na siebie i połączone są strzemio-
nami łączącymi (6). Obudowa ma łuki wzmacniające 
(3) połączone z łukami ociosowymi (2) i spągowymi 
(4), które znajdują się wewnątrz obudowy. 

Dzięki zastosowaniu obudowy według wynalazku 
uzyskuje się możliwość wykorzystania, funkcji wyro-
biska przez długi okres czasu bez 'konieczności po-
bierania skał spągowych i konieczności przebudowy 
wyrobiska. (1 zastrzeżenie) 

E21D P.244590 83 11 15 

Biuro Projektów Przemysłu Kruszyw, Kamienia 
Budowlanego i Surowców Mineralnych, Kraków, Pol-
ska (Romuald Poprawa, Wiesław Knapczyk, Wojciech 
Mruk). 
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Prefabrykowany tunel 

Przedmiotem wynalazku jest prefabrykowany tu-
nel, szczególnie tunel technologiczny stosowany do 
pomieszczenia przenośników taśmowych pod tereno-
wymi zasobnikami materiałów sypkich i kawałko-
wych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
możliwości demontażu konstrukcji i przeniesienia na 
nowe miejsce. 

Tunel składa się z płaskich ścian bocznych (1) oraz 
płaskich płyt stropowo-dennych (2) łączonych w na-
rożach zamkami (3). W płytach (2) przewidziano okno 
(4) do mooowainia urządzeń i technologicznych oraz 
wpusty (5) przejmujące siły boczne działające na 
ściany. Zamki (3) umożliwiają demontaż i montaż 
tunelu w nowym miejscu. (3 zastrzeżenia) 

E21D P.244620 83 11 16 

Jaworznicko-Mikołowskie Zakïady Naprawcze Prze-
mysłu Węglowego, Katowice, Polska (Jan Dąbrowski, 
Kazimierz Dyląg, Włodzimierz Caban, Edward Żak, 
Joachim Trzcionka, Henryk Wróbel). 

Sposób wykonywainia wyrobiska chodnikowego 
w obudowie zamkniętej 

za pomocą kombajnu chodnikowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wykonywania wyrobiska chodnikowego w 
obudowie zamkniętej za pomocą kombajnu chodni-
kowego, znajdującego zastosowanie w górnictwie pod-
ziemnym w trudnych warunkach górniczo-geologicz-
nych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że po 
wybraniu części inaidplazioimoiwej (A) przodka (1), ura-
bia się część podpoziomową (B) kolejno równoległymi 
warstwami (4) o grubości (a) nie większej od śred-
nicy (d) organu urabiającego (2). Po urobieniu każ-
dej warstwy (4) powstały z niej urobek (8) odstawia 
się na ładowarkę (10) kombajnu chodnikowego (3) za 
pomocą wysięgnika (9) i organu urabiającego (2) wy-
konujących w płaszczyznach pionowych ruchy nagar-
niające urobek (8) na ładowarkę (10). W trakcie ura-
biania każdej z warstw (4) organ urabiający (2) prze-
mieszczę się od jednego ociosu w kierunku drugiego 
ociosu ruchem postępowym łamanym urabiając pasy 
o szerokości równej szerokości organu urabiającego 

(2). Po wybraniu części podpoziomowej (B) wykonuje 
się obudowę zamkniętą, a następnie podsypkę (15) 
i po przemieszczeniu kombajnu chodnikowego (3) 
przystępuje się do wykonania następnego zabioru 
przodka (1). (2 zastrzeżenia) 

E21F P. 250528 84 11 20 

Kombinat Górndczo-Hiuitnicizy Miedizi, Zakłady Gónni-
cze „Ruda", Polkowice, Polska (Edward Rudzki, Ro-
man Dudek, Bronisław Szupina). 

Sposób usuwania i odwadniania szlamów 
z podziemnych osadników kopalnianych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu cechującego się mniejszą uciążliwością i cza-
sochłonnością niż sposoby dotychczas stosowane. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że szlam 
z osadnika (1) pompowany jest za pomocą rurociągu 
ssawnego (2), pompy szlamowej (3) i rurociągu tłocz-
nego (4) do filtra odwadniającego (5) z którego od-
wodniony podawany jest za pomocą dozownika (6) 
na przenośnik taśmowy (7) transportujący rude. na 
powierzchnię. (1 zastrzeżenie) 
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Dział F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

F02B P.248748 T 04 07 13 

Andrzej Dec, Nowa Dęba, Polska (Andrzej Dec). 

Dwusuwowy silnik spalinowy 
z zapłonem iskrowym 

Celem wynalazku jest zmniejszenie strat przepłu-
kiwania w silniku dwusuwowym. 

Dwusuwowy silnik spalinowy, ze wstępnym sprę-
żaniem powietrza w skrzyni korbowej, wyposażony 
w urządzenie rozpylające paliwo w. powietrzu, cha-
rakteryzuje się tym, że ma komorę zasobnikową (1) 
umieszczoną w ściance cylindra (2), przy czym ko-
mora zasobnikowa (1) ma otwócr (3), korzystnie w 
tkształcie szczeliny, którego górna krawędź (4) jest 
powyżej okna dolotowego (5), natomiast tłok (6) ma 
wycięte okno (7) w górnej swej bocznej ścianee. 

(.2 zastrzeżenia) 

F02B P. 249402 84 08 32 

Pierwszeństwo: 83 09 01 - Szwajcaria (nr 4796/83-3) 

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

Turbosprężarka doładowująca, 
napędzana gazami spalinowymi, 

do dwustopniowego doładowywania 
silnika spalinowego, z urządzeniem 

do zapobiegania strat środka smarowego 

Celem wynalazku jest wyeliminowanie strat środ-
ka smarującego w dwustopniowych turbosprężarkach 
silników wysokoprężnych. Turbosprężarka charakte-
ryzuje się tym, że wnętrze przestrzeni łożyskowej 
(39) stopnia wysokociśnieniowego (44, 45) turbosprę-
żarki jest połączone przez kanał pierścieniowy (40) 
powietrza blokującego, do niego przyłączone przewo-
dy (50, 51) i przewód wyrównujący (52) z przewodem 
niskociśnieniowego powietrza doładowania (53) przed 
sprężarką wysokociśnieniową (44). 

Inne połączenia pomiędzy obudową łożyskową (39) 
a przewodem niskociśnieniowego powietrza dołado-
wania (53) istnieje przez przewód powrotny oleju do 
zbiornika oleju (54) i przewód wyrównujący (55) po-
między zbiornikiem oleju '54) i przewodem niskociś-
nieniowego powietrza doładowania (53). (6 zastrzeżeń) 

F02D P.249281 84 08 21 

Pierwszeństwo: 83 08 22 - Bułgaria (nr 62166) 

Institut Po Mikroelektronika, Sofia, Bułgaria (Ka-
men Venzslavov, Rumen Mirtschev Rajtschev, Atanas 
Hristov Semerdijev, Sorniza Georgieva Masgalova, 
Alexander Losanov Alexandrov, Juli Nikolov Moro-
sov, Irena Georgieva Hristova, Adriana Rangelova 
Gieorgieva, Slavejko -Kirov Nejtschev, Rumen Mari-
nov Peev, Dimáter Todorov Todorov, Grigor Geogriev 
Savov). 

Urządzenie 
do sterowania silnikiem spalinowym 

Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia za-
pewniającego sterowanie silnikiem spalinowym z opty-
malną dokładnością. 

Urządzenie składa się z licznika obrotów (12) i prze-
łącznika położeniowEgo (1), który jest połączony z 
pierwszą jednostką dopasowującą (2). Ma ono także 
przetwornik (4) prędkości obrotowej wału korbowego, 
który jest połączony z drugą jednostką dopasowują-
cą (5) oraz ma przetwornik wyładowania (7), który 
poprzez jednostkę przetwarzania (8) sygnału oraz pa-
mięć danych (9) połączony jest z wyjściowym ukła-
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dem logicznym (10), do wejścia którego dołączona jest 
jednostka wprowadzania (14) parametrów korekcyj-
nych. Z wejściami tej ostatniej połączony jest prze-
twornik (15) temperatury cieczy chłodzącej, a także 
inne przetworniki. Wyjście pierwszej jednostki do-
pasowującej (2) połączone jest z wejściem pierwszej 
jednostki dokładności (3), a wyjście drugiej jednostki 
dopasowującej (5) połączone jest z drugą jednostką 
dokładności (6), której wyjście połączone jest z pierw-
szą jednostką dokładności (3), natomiast wyjście tej 
ostatniej połączone jest z drugą jednostką dokładnoś-
ci (6), która jest połączona z licznikiem obrotów (12) 
i jednostką analizy i rezerwy (11). Wejście tej ostat-
niej połączone jest z pierwszą jednostką dokładności 
(3), a jej wyjście jest połączone poprzez zawór re-
zerwowy (111) z wejściem wyjściowego układu logicz-
nego (10), przy czym pierwsza jednostka dokładności 
(3) i druga jednostka dokładności (6) są połączone 
z sobą i jednocześnie z wejściem jednostki do wyzna-
czania chwilowej wartości średniej obrotów (13), któ-
rej wyjścia są połączone z wejściem wyjściowego 
układu logicznego (10) i wejściem pamięci (9), nato-
miast wejście jest połączone z wyjściem licznika obro-
tów (12). Przewidziana jest także jednostka (17) do 
sterowania danych stref. (2 zastrzeżenia) 

F04B P. 244661 83 11 18 

Zakłady Metalurgiczne „Pomet", Poznań, Polska 
(Władysław Stróżyk, Andrzej Wieczorek). 

Bezolejowa sprężarka tłokowa 

Wynalazek pozwala na zabudowę i demontaż kom-
pletnego układu korbowego, a jednocześnie zabezpie-
cza optymalne warunki chłodzenia całości przy zacho-
waniu minimalnych wymiarów całaj sprężarki. 

Sprężarka charakteryzuje się tym, że w skrzyni kor-
bowej (1), która może być zamontowana bezpośrednio 
w miejsce pokrywy silnika do korpusu silnika (9) 
lub do pokrywy silnika, są wyjęcia zastawione koł-
nierzami kształtowymi (4), które mogą być nierozłącz-
nymi elementami cylindrów (5) lub jako części od-
dzielne są przystosowane do bezpośredni go łączenia 
ze skrzynią korbową (1). Na częściach prowadzących 
(12) stopniowych tłoków (11) są umieszczone pierście-
nie prowadzące (14) przy czym ich odległość od pier-
ścieni uszczelniających (13) jest mniejsza od skoku 
tłoka (11). (2 zastrzeżenia) 

F16B P.248875 T 84 07 19 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-R montowe Energe-
tyki „Lubliniec". Lubliniec, Polska (Henryk Ciarach, 
Józef Bielą, Henryk Borecki). 

Klin żłobkowy 

Celem wynalazku jest zapewnienie skuteczności kli-
nowania prętów w żłobkach dużych maszyn, energe-
tycznych bez potrzeby wyjmowania klinów żłobko-
wych. 

Klin żłobkowy ma w dolnej części korpusu (1) wy-
branie klinowe, stanowiące prowadzenie wstawki kli-
nowej (2), zaś w przedniej części korpusu (1) ma 
otwór z suwliwym kołkiem dociskowym (3) oraz 
wkręt zabezpieczający (4) przed przesuwaniem się koł-
ka dociskowego (3) z położenia ustalonego. W tylnej 
części korpusu (1) wykonane jest wybranie, umożli-
wiające przesuwanie wstawki klinowej (2). 

(2 zastrzeżenia) 

F16C P.244543 83 11 11 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Stefan Fi-
jałkowski). 

Panewka gazowego łożyska ślizgowego 
obciążonego cieplnie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawienia wa-
runków pracy panewki. 

Panewka gazowego łożyska ślizgowego obciążonego 
cieplnie z wewnętrzną powierzchnią środkowej części 
panewki mającej luz łożyskowy w stosunku do czopa 
łożyskowego' i z zewnętrzną powierzchnią środkowej 
części panewki o średnicy znacznie mniejszej od śred-
nicy otworu w korpusie, według wynalazku, charak-
teryzuje się tym, że na obu końcach panewki (1) wy-
konane są dwustronne podtoczenia tworzące stożkowe 
przewężenia z większymi średnicami podstaw stoż-
ków położonych od strony środkowej części panewki, 
łączące środkową część panewki ze znanymi pierście-
niami osadzającymi panewkę w korpusie (3), ze śred-
nicami wewnętrznymi znacznie większymi od śred-
nicy czopa (2). (1 zastrzeżenie) 

P.244589 83 11 15 

Bogdan Wieczorek, Ostrowiec, Polska (Bogdan Wie-
czorek). 
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Przekładnia mechaniczna bezstopniowa 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji prze-
kładni mechanicznej bezstopniowej eliminującej w 
znacznym stopniu poślizg między elementami cier-
nymi. 

Przekładnia charakteryzuje się tym, że na wałku 
napędzającym (1) ma umieszczone przegubowo ramio-
na (3), na których, w łożyskach, znajdują się wałki 
pośrednie (4). Na każdym wałku pośrednim (4) umiesz-
czone są koła cierne (5), które toczą się po stożku (9), 
oraz koła zębate (6). 

Stożek (9) jest nieobrotowy i może się przesuwać 
wzdłuż osi wałka obrotowego, napędowego (1). 

(1 zastrzeżenie) 

F16K P.244652 83 11 17 

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, Kobył-
ka, Polska (Marian Gaweł, Krystyna Małysko-Dudkie-
wicz, Andrzej Angielczyk). 

Przyłącze instalacji hydraulicznej 
lub pneumatycznej 

Celem wynalazku jest opracowanie łatwej w mon-
tażu konstrukcji przyłącza eliminującej ubytki czyn-
nika oraz zapowietrzanie układów. 

Przyłącze składa się z zaworu przyłączeniowego, w 
którego korpusie (1) znajdują się dwa gniazda (2, i 3) 
współpracujące na przemian z kulką (4) opasaną obej-
mą (5) umożliwiającą ruch kulki wokół osi (6), na któ-
rej znajduje się sprężyna (7) działająca swoim mo-
mentem na obejmę (5), dociskając kulkę (4) do gniaz-
da (2), oraz końcówki przyłączające], składającej się 
z korpusu z osadzoną obrotowo na dwóch półpierście-
niach nakrętką. (1 zastrzeżenie) 

F16K P.244662 83 11 18 

Zakłady Metalurgiczne „Pomet", Poznań, Polska 
(Władysław Stróżyk, Andrzej Wieczorek). 

Zawór ssawno-toczny 

Celem wynalazku jest wyeliminowanie konieczności 
stosowania dokładnej obróbki płyt gniazdowych, za-
pewnienie wysokiego stopnia szczelności zespołu bez 
zastosowania dodatkowych uszczelek, oraz uzyskanie 
przy znacznym obniżeniu hałaśliwości podczas pracy 
zaworu ssawno-tłocznego, szerokiej możliwości regu-
lacji przepływu ssawnego i tłoczonego powietrza. ' 

Zawór charakteryzuje się tym, że ma gniazdowe 
płyty ssawne (4) z ustalonymi sprężystymi płytkami 
tłocznymi (13) oraz gniazdowe płyty tłoczne (10) z 
ustalonymi sprężystymi płytkami ssawnymi (9), wy-
konane z podatnego tworzywa o własnościach uszczel-
niających, natomiast elementem regulującym prze-
pływ są przekładki dodatkowe. (2 zastrzeżenia) 

F16K P.248882 T 84 07 20 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Joachim 
Potrykus, Tadeusz Wojciechowski). 

Zawór zwrotny 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji na-
dającej się do stosowania w małogabarytowych, zin-
tegrowanych pompach tłoczkowych. 

Zawór charakteryzuje się tym, że element odcina-
jący zaworu stanowi odcinek elastycznej rurki (4) 
lub prostokątny, elastyczny arkusz w postaci pełnego 
lub niepełnego rulonu, umieszczony w wylotowym 
otworze (3). Oś wylotowego otworu (3) i oś wlotowe-
go otworu (2) przecinają się w jednej płaszczyźnie. 

(4 zastrzeżenia) 

F16L 
B32B 

P. 248694 T 84 07 10 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kra-
ków, Polska (Karol Przybyłowicz, Stanisław Gut, Jan 
Kusiński). 
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Rury promieniujące 
o zwiększonej żywotności 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia ży-
wotności rur promieniujących używanych w piecach 
przemysłowych. 

Rury ze stali żaroodpornej według wynalazku mają 
na powierzchni warstwę dyfuzyjną o wysokiej kon-
centracji aluminium lub aluminium i chromu. 

(1 zastrzeżenie) 

F16M P.250092 T 84 10 19 

Pierwszeństwo: 83 10 20 - Czechosłowacja 
(nr PV 7680-83) 

Skoda, k.p. Plzeň, Czechosłowacja. 

Urządzenie do blokowania samorzutnego 
zazębienia przekładni 

Celem wynalazku jest opracowanie prostej konstruk-
cji urządzenia bez części ruchomych, eliminującej 
możliwość powstania awarii maszyny. 

Urządzenie według wynalazku składa się z koła zę-
batego (2), uzębionego koła pośredniego (1), ramie-
nia korbowego (20) i z kłów otwierających (6). Blok 
ramienia korbowego jest zaopatrzony w występ (3), 
zakończony noskiem (4). Nosek (4) wchodzi w wewnę-
trzny obwód wieńca uzębionego koła pośredniego (1). 

Wieniec uzębionego koła pośredniego jest zaopatrzo-
ny w wybranie (5) na nosek (4). 

Przedmiot wynalazku znajduje zastosowanie głów-
nie w prasach wulkanizacyjnych. (1 zastrzeżenie) 

F16N P.244508 83 11 11 

Zakłady Kineskopowe Unitra-Polkolor Ośrodek Ba-
dawczo-Rozwojowy Przetworników Obrazu, Warszawa? 
Polska (Zbigniew Drozdówicz). 

Urządzenie smarujące taśmę 

Urządzenie smarujące taśmę według wynalazku 
składa się z zamkniętego, dzielonego pojemnika (1), 
wewnątrz którego znajdują się dwie warstwy gąbki 
(2) nasączonej olejem oraz dwie warstwy filcu (3) 
zbierającego nadmiar oleju z taśmy. Pojemnik (1) 
połączony jest ze zbiornikiem (5) giętkim przewodem 
(6) poprzez zawór (7). (1 zastrzeżenie) 

F16S 
H05K 

P.244663 83 11 18 

Zakłady Radiowe „RADMOR", Gdynia, Polska (Wie-
sław Kowalski, Kazimierz Paliświat). 

Kształtownik uniwersalny 

Celem wynalazku jest opracowanie łatwej w wyko-
naniu konstrukcji kształtownika nadającej się do .sto-
sowania w systemie modułowym. 

Kształtownik uniwersalny stanowi element (2) w po-
staci brył, korzystnie wydrążonych, i dwa ramiona (1), 
(4), z których jedno ramię (4) jest przesunięte wzglę-
dem krawędzi powstałej w wyniku przecięcia dru-
giego ramienia (1) z płaszczyzną symetrii brył o para-
metr (a) równy grubości obu ramion (1), (4). Ramię 

(1) usytuowane jest pod kątem radiana względem 

płaszczyzny symetrii brył, zaś na powierzchniach bocz-
nych brył usytuowane są wycięcia (3). 

(1 zastrzeżenie) 

F22B P. 244595 83 1115 

Energiagazdálkodási Intézet, Budapeszt, Węgry. 

Urządzenie do podgrzewania wody zasilającej 
w celu zwiększenia sprawności kotła 

Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia pod-
grzewającego o niskich kosztach inwestycyjnych oraz 
nadającego się do zainstalowania w już eksploatowa-
nych kotłach. 

Urządzenie złożone jest z kotła, kanału dymowego 
i podgrzewaczy wody zasilającej, które połączone sze-
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regowo są dołączone do komina, przy czym równolegle 
do pogrzewaczy wody zasilającej zastosowano obej-
ściowy kanał dymowy. 

Istota wynalazku polega na tym, że rury (11) pod-
grzewacza wody zasilającej (3), obejściowy kanał dy-
mowy (10) i przestawna klapa (12) zmiany kierunku 
przepływu gazów odlotowych tworzą jeden zwarty ze-
spół. 

Przestawna klapa (12) ma jedno położenie pracy, w 
którym podgrzewacz wody zasilającej (3) jest otwar-
ty, a kanai dymowy (4) prowadzący do komina (5) 
jest zamknięty, a w drugim.położeniu pracy przesta w-
nej klapy (12) podgrzewacz wody zasilającej (3) jest 
zamknięty, a równocześnie kanał dymowy (4) prowa-
dzący do komina (5) jest otwarty. 

Kanał dymowy (10) oprócz prowadzenia zwrotnego 
gazów odlotowych stanowi człon otaczający część rur 
wymiany ciepła, przy czym kanał dymowy (10) jest 
umieszczony wzdłuż ściany rur (11) tak, że wystające 
poza ścianę końcową łuki rur (11) usytuowane są w 
strumieniu gazów odlotowych wewnątrz kanału dy-
mowego (10). (3 zastrzeżenia) 

F26B P.244478 83 11 08 

Henryk Suske, Gdańsk, Polska (Henryk Suske). 

Urządzenie do suszenia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia do suszenia bielizny, pozwalającego na 
rozwieszanie bielizny na różnych poziomach w stosun-
kowo łatwy i wygodny sposób. 

Urządzenie do suszenia bielizny i podobnych mate-
riałów jest zbudowane ze wsporników (1) zamocowa-
nych do sufitu lub ścian przeciwległych sobie oraz 
umieszczonych na nich prętów (2) wykonanych w 
kształcie linki falistej. Na prętach tych zawieszone 
są ślizgowo linki (3) podtrzymujące wieszaki (4) na bie-
liznę. Linki (3) umożliwiają zawieszanie wieszaków (4) 
na dowolnej wysokości. (3 zastrzeżenia) 

F27B P.248847 T 84 0718 

Przedsiębiorstwo Montażu i Dostaw Pieców Tunelo-
wych, Kraków, Polska (Andrzej Królicki, Andrzej 
Brandtmiller, Piotr Nocoń, Jerzy Kwarciak, Wiesław 
Baron). 

Piec tunelowy wózkowy 
z kabiną odpopielania 

Przedmiotem wynalazku jest piec tunelowy wózko-
wy z kabiną odpopielania. Piec posiada strefy pod-
grzewania (I), wypalania (II) i studzenia (III). Część 
strefy studzenia (III) stanowi kabina odpopielania (1) 
ze szczelnymi drzwiami wlotowymi (3) i wylotowy-
mi (4). Kabina odpopielania (1) wyposażona jest w 
wentylator nadmuchowy (5), połączony z kolektorem 
nadmuchowym (6), kolektor odciągowy (7), połączony 
z wentylatorem odciągowym (8) i odpylaczem (9) oraz 
rurociąg (11), połączony z wentylatorem (12) i dysza-
mi nadmuchowymi (13). (1 zastrzeżenie) 

F27B P.248848 T 84 07 18 

Przedsiębiorstwo Montażu i Dostaw Pieców Tunelo-
wych, Kraków, Polska (Edward Książek, Andrzej Baj-
da, Adam Grzywacz, Piotr Nocoń, Andrzej Brandt-
miller). 

Sposób obiegu wózków piecowych 

Wynalazek dotyczy sposobu obiegu wózków pieco-
wych wokół pieca tunelowego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wózek 
piecowy (1) z toru jezdnego zewnętrznego (2) jest 
przepychany popychaczem (6) po torze ślizgowym (9) 
na przesuwnicę przedpiecową (7). Przesuwnlica przed-
piecowa (7) przemieszcza wózek piecowy (1) w kie-
runku pieca (12), który następnie jest zabierany za-
bierakiem (4) na tor ślizgowy (9) i dalej jest przesu-
wany w kierunku wlotu pieca (12) popychaczem pie-
cowym (5), gdzie przemieszczany jest torem jezdnym 
wewnętrznym (3) do wylotu pieca (12), skąd przesu-
wany jest po torze ślizgowym (5) przez popynhacz (6) 
na tor ślizgowy (9) przesuwnicy zapiecowej (8), któ-
ra przemieszcza wózek piecowy (1) w kierunku toru 
jezdnego zewnętrznego (2). Z przesuwnicy zapiecowej 
(8) wózek piecowy (1) zabierany jest przez popychacz 
zewnętrzny (10) na tor jezdny zewnętrzny (2) za po-
średnictwem toru ślizgowego (9). (1 zastrzeżenie) 
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Dział G 
FIZYKA 

G01B P. 243571 83 08 31 

Pierwszeństwo: 83 06 12 - MTP 
(nr 33/MTP/83) 

Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Nauko-
wego, Warszawa, Polska (Bogdan Michalski, Jerzy 
Lietz, Małgorzata Wolna, Marek Skłodowski). 

Elastooptyczny miernik odkształceń 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia pro-
wadzenia szybkiego i bezpośredniego pomiaru od-
kształceń. 

Miernik charakteryzuje sie. tym, że na długości czuj-
nika (A) w postaci płytki (1) z materiału elastooptycz-
nego ma naniesioną podziałkę (3) według zamrożone-
go w niej efektu optycznego, korzystnie w punktach 
całkowitych izochrom. (1 zastrzeżenie) 

G01C 
G01V 

P.243256 83 07 28 

Przedsiębiorstwo Usług Geologicznych za Granicą 
„GEOPOL", Warszawa, Polska (Krzysztof Wytrwal-
ski. Włodzimierz Kunach, Antoni Klawe, Jacek No-
wak). 

Sposób wykonywania rysunku perspektywicznego 
przedstawiającego widok terenu pokazanego 

na zdjęciach lotniczych, a szczególnie wyrobiska 
górniczego z dowolnego punktu przestrzeni 

Celem wynalazku jest zmniejszenie uciążliwości spo-
sobu oraz umożliwienie oceny przebiegu w czasie ta-
kich zjawisk, jak postęp osuwiska, zapadliska itp. 

Sposób polega na tym, że parę zdjęć stereoskopo-
wych, korzystnie stereoskopowych zdjęć technicznych 
danego punktu skanuje się równolegle, ustala się co 
najmniej trzy punkty wspólne na obu zdjęciach, sto-
sując metodę porównywania paralaks poszczególnych 
punktów, i przenosi do pamięci elekronicznej zapis 
trz°ch parametrów każdego z punktów, a następnie 
wybiera punkt widokowy i przelicza odpowiednio do 
jego parametrów parametry wszystkich punktów obra-
zu terenu, po czym tak przetworzony obraz wywołuje 
się na monitorze. (4 zastrzeżenia) 

G01D P.244453 83 1107 

Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, Polska 
(Waldemar Proch). 

Przetwornik prędkości obrotowej 
na ciągły sygnał elektryczny 

Wynalazek dotyczy przetwornika prędkości obroto-
wej, który przeznaczony jest do zamiany prędkości 

kątowej w ruchu obrotowym na ciągły sygnał elek-
tryczny w postaci napięcia stałego o wartości propor-
cjonalnej do prędkości chwilowej. 

Przetwornik według wynalazku ma obudowę (1), 
wewnątrz której znajduje się jarzmo (2), do którego 
umocowane są elektromagnesy (3) tworzące szczelinę 
powietrzną, w której porusza się wirnik (4) w posta-
ci tarczy metalowej osadzony na ułożyskowanym wał-
ku (5) o końcach wyprowadzonych na zewnątrz prze-
twornika, a na powierzchniach czołowych biegunów 
magnetycznych (3) zamocowane są hallotrony (8), na-
tomiast wewnątrz obudowy (1) umieszczona jest płyt-
ka zasilacza napięć stabilizowanych (6) połączona z 
płytką wzmacniacza operacyjnego (7). 

(2 zastrzeżenia) 

G01F P.244573 83 11 14 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Tadeusz 
Piątek, Włodzimierz Gąsowski). 

Przepływomierz wirnikowy 
z przetwornikiem fotoelektrycznym 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji 
przepływomierza mającego części ruchome o małej 
bezwładności, co umożliwia pomiar bardzo małych 
wartości natężenia przepływu. 

Urządzenie składa się z korpusu (1) złożonego z 
dwóch części (2) i (3), połączonych ze sobą szczelnie 
obwodową kryzą (4). Obie części (2) i (3) korpusu ma-
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ją wewnętrzne symetryczne wyżłobienia tworzące 
wspólnie przepływową komorę (5) kołowrotoroidalną 
i wnękę łopatkowego wirnika (6) otoczonego tą komo-
rą. Wirnik (6) wykonany jest z materiału nieprzeźro-
czystego i jest łożyskowany w korpusie (1) na osi (7). 
Przepływowa komora (5) ma styczne do niej kanał 
zasilający (8) i wylotowy (9), równoległe ze sobą i 
usytuowane z tej samej strony w płaszczyźnie pro-
stopadłej do osi wirnika (6). Źródło światła (10) i fo-
toelement (11) umieszczone są naprzeciw .siebie po 
obu stronach wirnika (6) i są osadzone szczelnie w 
przelotowych otworach (12) wykonanych w obu częś-
ciach (2) i (3) korpusu (1) na wysokości elementów 
przysłaniających. Elementy te stanowią boczne płasz-
czyzny (13) obwodowych występów wirnika (6) usy-
tuowane w przepływowej komorze (5). 

(1 zastrzeżenie) 

G01L 
G01N 

P.244623 83 11 16 

Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego 
POLAR i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Chłodnictwa 
Domowego „PREDOM-POLAR", Wrocław, Polska (Zbi-
gniew Korczyński, Jan Kuryłło). 

Przyrząd do pomiaru sił 
łączenia i rozłączania wsuwki z nasuwką 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji przy-
rządu umożliwiającej pomiar sił łączenia i rozłączania 
wsuwki z nasuwką w urządzeniach elektrycznych. 

G01N P.244635 83 11 18 

Przyrząd ma prowadnice (1) i (2), samonastawne 
uchwyty (4) i (5), zapewniające osiowe łączenie i roz-
łączanie badanych elementów, oraz zaczepy (10) i (11) 
po obu końcach prowadnicy ruchomej. 

(1 zastrzeżenie) 

G01N P.241865 83 05 06 

Gdańskie Zakłady Rafineryjne, Gdańsk, Polska (Ma-
rek Herra, Edmund Monkiewicz, Tadeusz Roga-
czewski). 

Sposób ciągłego pomiaru liczby oktanowej 
produktu instalacji katalitycznego reformingu 

benzyn 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ciągłego pomia-
ru liczby oktanowej produktu instalacji katalitycznego 
reformingu benzyn. 

Sposób wadług wynalazku polega na tym, że mie-
rzy się ilość wydzielanego wodoru na jednostkę wsa-
du i przy pomocy systemu komputerowego wyznacza 
się liczbę oktanową produktu instalacji katalitycznego 
reformingu benzyn. (1 zastrzeżenie) 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Mirosław Pietkiewicz, Jan Senatorski, Zygmunt Boł-
dok, Witold Lenkiewicz). 

Uchwyt próbek do badania tarcia 
i zużycia materiałów na części maszyn 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji uchwytu charakteryzującego się samonastaw-
nością próbki oraz możliwością wymienności próbek 
w jednym uchwycie. 

Uchwyt charakteryzuje się tym, że próbka (6) mo-
cowana jest w korpusie (1) uchwytu za pośrednictwem 
wkładki redukcyjnej (3) w sposób umożliwiający jej 
ograniczony ruch obrotowy. (2 zatrzeżenia) 

G01N P. 248663 T 84 0711 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Włókienniczego „Południe", Bielsko-Biała, Polska (Je-
rzy Kocoń, Antoni Jagosz). 

Urządzenie do pomiaru kinetycznego 
współczynnika tarcia włókien 

Celem wynalazku jest opracowanie takiej konstruk-
cji urządzenia, w której warunki pomiaru kinetycz-
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nego będą podobne do warunków występujących w 
procesie przędzenia, zaś wyniki pomiarów wykonane 
na niej będą charakteryzowały się małym rozrzutem. 

Urządzenie zawiera walec (2) obrotowy zaopatrzony 
w kołnierze, uchwyty do mocowania włókien, spręży-
nę (4) metalową z tensometrami (5) oporowymi połą-
czonymi z mostkiem pomiarowym oraz obciążnik (6). 
Walec (2) ma powierzchnię o dużym współczynniku 
tarcia, a włókna nawinięte na walcu mają ten sam 
kierunek ułożenia co włókna opasujące walec. 

(1 zastrzeżenie) 

G01N 
C09K 

P.249428 84 08 31 

Pierwszeństwo: 83 09 02 - Węgry 
(nr 3059/83) 

Reanal Finomvegyszergyár, Budapeszt, Węgry. 

Odczynnik do oznaczania glikozy, cholesterolu, 
kwasu moczowego i hemoglobiny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania no-
wego odczynnika dającego trwałą barwę i umożliwia-
jącego zwiększenie dokładności pomiarów. Odczynnik 
do oznaczania glikozy, cholesterolu, kwasu moczowego 
i hemoglobiny, korzystnie w próbkach biologicznych, 
zawierający 4-amino-fenazon, znany roztwór buforo-
wy, znany środek stabilizujący, znany detergent i 
ewentualnie katalizator enzymatyczny, według wyna-
lazku charakteryzuje się tym, że zawiera również ty-
mO'1 (paraizopropylo-meta-krezol). (3 zastrzeżenia) 

G01R 
HOIR 

P. 237842 83 11 10 

Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników 
„UNITRA-CEMI", Warszawa, Polska (Stanisław Ma-
łyszek, Janusz Markiewicz). 

Styki rozczesująco-pomiarowe 
do tranzystorów 

Przedmiotem wynalazku są styki rozczesująco-po-
miarowe do tranzystorów nadające się do pomiarów 
automatycznych. 

Styki według wynalazku mają dwie pary styków 
zewnętrznych (5, 6) i (15, 16) umieszczonych między 
płatkami wewnętrzną (3) i zewnętrzną (4), przymoco-
wanych za pomocą wkrętów (24) do uchwytu (14). 

Uchwyt przymocowany jest do korpusu (11), do któ-
rego również przymocowana jest obejma przewodów 
(2), osłonki (1) oraz nakładek (10) styków wewnętrz-
nych (15, 16) i kostki (7). (1 zastrzeżenie) 

G01R P.244621 83 11 16 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
ca, Kraków, Polska (Zygmunt Kowalski, Janusz Ka-
wa). 

Sposób pomiaru sygnałów prądowych 
oraz układ do pomiaru sygnałów prądowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu i układu, pozwalających na eliminację wpływu 
odchyłek częstotliwości sieci zasilającej od jej wartości 
znamionowej na wynik pomiaru. 

Sposób pomiaru sygnałów prądowych, polega na ich 
całkowaniu przez czas równy wielokrotności okresu 
sieci zasilającej z równoczesnym sumowaniem ich z 
prądem pomocniczym, a następnie całkowaniu prądu 
pomocniczego przez czas równy wielokrotności okresu 
sieci zasilającej. Układ do pomiaru sygnałów prądo-
wych zawiera integrator (1), którego wejście pomia-
rowe jest połączone z gniazdem wyjściowym (3) ukła-
du poprzez węzeł sumujący (6), do którego jest do-
łączone źródło prądu pomocniczego (7), a wyjście in-
tegratora (1) jest połączone z wejściem układu stero-
wania (4). (2 zastrzeżenia) 

G01R P.244674 83 11 18 

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego ..PROJ-
MORS", Gdańsk, Polska (Wojciech Druet, Jan Opio-
ła, Bogdan Wilczyński). 
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Przekaźnik do kontroli zgodności faz 
i obecności napięcia 

Wynalazek rozwiązuje problem kontroli zgodności 
faz i obecności napięoia w układach sterowania me-
chanizmów napędowych. 

Przekaźnik zawierający pomocniczy przekaźnik wy-
kazywania obecności napięcia oraz opornik dostraja-
nia układu charakteryzuje się tym, że w układ mię-
dzy fazami sieci zasilającej włączony jest filtr skła-
dowej przeciwnej napięć składający się z szeregowo 
połączonych opornika (Ri) i kondensatora (Ci) oraz 
opornika (R2) i kondensatora (C2) tworzących punkty 
A i B, pomiędzy które włączony jest pomocniczy prze-
kaźnik (Ki). (1 zastrzeżenie) 

G01S P.250456 84 11 16 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Wiesław Klembowski, Jan Piotrowski). 

Sposób i układ adaptacyjnego sterowania 
w otwartej pętli nastawami w torze odbiorczym 

stacji radiolokacyjnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie adaptacyjnego 
sterowania w otwartej pętli nastawami w torze od-
biorczym stacji radiolokacyjnej. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że od-
bierany sygnał o przeciwnej skrętności polaryzacji 
kołowej jest uśredniany we współrzędnych odległo-
ści i azymutu po przetworzeniu na sygnał cyfrowy, 
a następnie ograniczana jest prędkość zmiany tej 
wartości średniej do jednego kwantu przyrostu syg-
nału co jeden lub kilka obrotów anteny. Uzyskiwana 
wartość średnia jest pamiętana i przetwarzana na 
sygnały sterujące w torze odbiorczym sygnału o po-
laryzacji kołowej zgodnej z polaryzacją sygnału son-
dującego, składaniem sygnałów odbieranych w dwóch 
wiązkach, tłumieniem sygnału bardzo wielkiej czę-
stotliwości, tłumieniem sygnału pośredniej częstotli-
wości, składaniem sygnałów wizji amplitudowej i 
TES dla obydwu kierunków polaryzacji kołowej. 

Układ adaptacyjnego sterowania charakteryzuje się 
tym, że do wyjścia przeciwnej skrętności polaryza-
to.ra (P2) wiązki dolnej dołączo-ne jest wejście od-
biornika (OP), z którym kaskadowo połączony jest 
układ (WS) obliczania wartości średniej sygnału we 
współrzędnych azymutu i odległości. Do wyjścia u-
kładu (WS) dołączone jest pierwsze wejście układu 
»progowego (UP), a do drugiego wejścia dołączone 
jest wyjście pamięci wartości średniej (PW), wyjście 
układu progowego (UP) dołączone jest do wejścia pa-
dnięci (PW), do wyjścia układu (PW) dołączone jest 
wejście układu decyzyjnego (UD), którego wyjście 
dołączone jest do wejść sterujących .układów skła-
dania wiązek (SW), sterowanego tłumika bardzo 
wielkiej częstotliwości (TSi), tłumika pośredniej czę-
stotliwości (TS2) oraz pierwszego klucza (Ki) i dru-
giego klucza (K2) wybierających sygnał wizyjny na 
wyjściu toru o'bróbki sygnału. (2 zastrzeżenia) 

G01V 
G08B 

P. 244470 83 1109 

Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników 
- Zakład Doświadczalny Urządzeń Technologicznych, 
Warszawa, Polska (Jan Gorzelak). 

Optoelektroniczny czujnik przelotu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia do wykrywania obecności przedmiotów o 
niewielkich rozmiarach, zwłaszcza elementów elektro-
nicznych, znajdujących się w dowolnym obszarze 
otworu o przekrogu kołowym. 

W czyj niku według wynalazku na rurę (P2) o prze-
kraju kołowym nasadzony jest pierścień izolacyjny 
(Pl). W płaszczyźnie jednego przekroju naprzeciw 
siebie zamontowane zostały diody elektroluminescen-
cyjne (Dl) i (D2). Naprzeciw diody (Dl) umieszczone 
zostały fototranzystory (Tl), (T2), (T3) i (T4) będące 
odbiornikami. Analogicznie naprzeciw diody (D2) u-
mieszczone zostały fototranzystory (T5), T6), (T7) i 
(T8). Nałożone na 'siebie według wynalazku kontro-
lo warne kieriuin'ki promieniowania S, tworzą siiiaitlkę 
optyczną, która wykrywa w kontrolowanym przekro-
ju sieci optoelektronicznej obecność przedmiotów nie 
mniejszych od największego oczka sieci. 

Połączone szeregowo diody (Dl), (D2) i rezystor R 
włączone są pomiędzy bieguny napięcia zasilającego 
(U). Fototranzytory (Tl), (T2), (T3), (T4) pierwszego 
zespołu połączone szeregowo są włączone pomiędzy 
ujemny biegun napięcia zasilającego, a wejście 
wzmacniacza operacyjnego (K2). Analogicznie szere-
gowo połączone fototranzystory (T5), <T8), (T7) i (T8) 
zostały włączone pomiędzy ujemny biegun napięcia 
zasilającego (U), a wejście (KI). Wyjścia wzmacnia-
czy operacyjnych (KI) i (K2) połączone są z dwoma 
wejściami układu sumującego (A). (1 zastrzeżenie) 

G02B P. 243437 83 0816 

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielon-
ka k/Warszawy, Polska (Sławoj Puszkarski, Jerzy 
Kołtunowicz). 

Układ podświetlający rysunek płytki ogniskowej 
obserwacyjnych przyrządów optycznych 

Celem wynalazku jest umożliwienie dokonywania 
regulacji intensywności oświetlenia znaków płytki 
ogniskowej. 
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Układ charakteryzuje się tym, że gazowe trytowe 
źródło światła (5) umieszczone jest w oprawie (4) za-
montowanej obrotowo na pierścieniu osadczyrn (2) 
płytki ogniskowej. Oprawa (4) połączona jest cięgnem 
(13) z przyciskiem sterującym (8) wyprowadzonym 
na zewnątrz korpusu lornetki (1). Zewnętrzne po-
wierzchnie źródła światła (5) są przyciemione, jedy-
nie średnica wewnętrzna pierścienia ma pozostawio-
ne sektory świecące (6), symetrycznie rozmieszczone 
na obwodzie, wymiarowo i kątowo odpowiadające 
szczelinom (7) wykonanym w pierścieniu osadczym (2). 

(3 zastrzeżenia) 

G03B P.248336 T 84 06 20 

Mieczysław Winnicki, Przemyśl, Polska (Mieczy-
sław Winnicki). 

Ramka do przeźroczy 

W ramce co najmniej jedna z płytek (1, 2) posiada 
od 2 do 16 stożkowych czopów (3) o podstawie zwró-

conej na zewnątrz i wysokości równej lub mniejszej 
od grubości płytki. 

Każdy czop usytuowany jest naprzeciw wgłębienia 
(4) znajdującego się w drugiej płytce. Wgłębienie ma 
postać dwóch stożków ściętych tworzących przewęże-
nie o średnicy d mniejszej od średnicy D podstawy 
czopa. (2 zastrzeżenia) 

G05B P. 244456 83 1107 

Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Polska (Marian 
Woźniak). 

Tyrystorowy dwupołówkowy 
rewersyjny układ napędowy 

Tyrystorowy dwupołówkowy rewersyjny układ na-
pędowy składający się z prostownika fazoczułego, re-
gulatora, dwóch impulsatorów, dwóch tyrystorowych 
zespołów prostownikowych, silnika, prądnicy tacho-
metrycznej, układu sprzężenia prędkościowego i ukła-
du sprzężenia prądowego, charakteryzuje się tym, że 
wejście lub wyjście regulatora (PI) podłączone jest 
do punktu zerowego układu poprzez dwie przeciw-
isotonie połączone diody (Dl i D2) i odpowiednio z ni-
mi połączone tranzystory (Tl i T2), których bazy po-
łączone są z układem sprzężenia prądowego (SP). 

(1 zastrzeżenie) 

G05F 
H02M 

P.244517 83 11 10 

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej ,POLMO", 
Świdnica, Polska (Krzysztof Omański, Henryk Topol-
ski). 

Uniwersalny tryrystorowy 
układ sterowania mocą 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu o dużej dokładności i powtarzalności regula-
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cji mocy, dużej odporności na zakłócenia, dużej pew-
ności zapłonu tyrystorów i szerokich możliwościach 
zastosowania. 

Zawiera on układ synchronizacji (1), dekoder zera 
(2), bramkę licznika fazy (3), licznik fazy (4), licznik 
okresów (5), układ separacyjny (6), wzmacniacz tran-
zystorowy (7), interwał czasowy początku cyklu (8), 
przekładnicę kodującą fazy (9,), przekładnicę kodują-
cą okresu (10), .zasilacz (12) i generator kwarcowy 
(13). (2 zastrzeżenia) 

G05F P.250623 84 11 28 

Centrum Nauko wo-Produkcyjne Elektroniki Pro-
fesjonalnej „Unitra-Radwar", Warszawskie Zakłady 
Radiowe „Rawar", Warszawa, Polska (Andrzej Chmie-
le wski). 

Układ rozładowania elementów pojemnościowych 
zwłaszcza w zasilaczu po jego wyłączeniu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu umożliwiającego automatyczne, szybkie zwar-
cie zacisków wyjściowych zasilacza. 

Układ według wynalazku zawierający element rezy-
storowy dołączany do pierwszego zacisku zasilacza 
wyróżnia się tym, że ma element pojemnościowy (C) 
ładowany zaworem (D), przy czym między zawór (D), 

a element pojemnościowy (C) włączona jest przez 
drugi element rezystorowy (R2) pierwsza elektroda 
elementu wzmacniającego (Tl), którego elektroda ste-
rująca dołączona jest do pierwszego zacisku zasilacza 
(Z), a jego druga elektroda dołączona jest do elektro-
dy sterującej elementu wykonawczego (T2), zaś pierw-
sza elektroda elementu wykonawczego (T2,), podłączo-
na jest do drugiego zacisku wyjściowego zasilacza 
(Z), a druga elektroda przez pierwszy element rezy-
storowy (Rl) do pierwszego zacisku wyjściowego za-
silacza (Z). (1 zastrzeżenie) 

G06K 
D04B 

P.248818 T 84 07 17 

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego OPOLANKA, 
Opole, Polska (Józef Moch, Stanisław Białowiecki). 

Elektroniczny czytnik programu, 
zwłaszcza do maszyn dziewiarskich 

Celem wynalazku jest opracowanie takiej konstruk-
cji czytnika, w której przekazanie sygnału sterują-
cego maszyną następuje wyłącznie na drodze elek-
trycznej. 

Elektroniczny czytnik programu zbudowany jest z 
matrycy diodowej (1), układu wyjściowego (2), zespo-
łu demultiiplekserów (3) i płyty isterujaceij (4) które osa-
dzone są we wspólnej, niezależnej i przenośnej obu-
dowie połączonej przez gniazdo wielostykowe (7) z 
maszyną dziewiarską. Diody matrycy (1) mocowane 
są katodami do drutu podłączonego do demultiplek-
serów (3). (3 zastrzeżenia) 

G06K P.249550 84 09 11 

Pierwszeństwo: 83 09 14 - Bułgaria (nr 62348) 

Obedineni Zavodni Za Zapametjavašti Ustroj štva, 
Plovdiv, Bułgaria (Janko Atanassov Kolenzov, Elieser 
Henrich iKoan, Pětko Kostadiiinov Biurov, Pavel Pana-
jetov Bontschev, Christo Stojstsehev Milev, Dobro-
mir Russinov Romanov, Ljulben Paskalev Atanassov, 
Katja Georgieva Ivanova, Zvetanka Kostova Ando-
nova). 

Układ autonomicznego sterowania drukarką 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego układu 
autonomicznego .sterowania drukarką, który mógłby 
zestawiać dane odczytane z taśmy magnetycznej, 
przygotowywać je bez potrzeby dodatkowego w tym 
celu kontrolowania i korygowania programu, z za-
chowaniem wszelkich możliwości istniejącego syste-
mu komputerowego. 

Układ według wynalazku zawiera pamięć (7) da-
nych z symbolami sterującymi, blok (3) odczytu taś-
my magnetycznej, blok (4) kontroli i korekcji błę-



Nr 11 (299) 1985 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 57 

dów, blok kształtowania (9) rozkazów i blok (5) 
kształtowania adresów, licznik (10) programowany i 
licznik (12) adresowy, w komfoinacji z blokiem (1) 
przerzutników sterujących i pulpitem (6) sterującym. 

(1 zastrzeżenie) 

G08B P.244527 83 1111 

Zakłady Teleelektroniczne „Telkom-Telfa", Byd-
goszcz, Polska (Andrzej Patzer, Ryszard Krawczew-
ski). 

Układ sterowania przekaźnika 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia zu-
życia prądu przez przekaźnik alarmowy w czujkach 
włamań i o wyoh. 

W układzie według wynalazku wyjiście bramki ste-
rującej (B) połączone jest raz bezpośrednio z bazą 
pierwszego tranzystora (TI), a drugi raz poprzez 
pierwszy układ różniczkujący (Ul) z bazą drugiego 
tranzystora (T2). Kolektor tego tranzystora połączony 
jest ze sterowanym przekaźnikiem (P), zaś jego emi-
ter połączony jest z kolektorem pierwszego tranzy-
stora (Tl) oraz poprzez diodę (D) i drugi układ róż-
niczkujący (U2) z wejściem bramki sterującej (B). 
Między emiter i kolektor drugiego tranzystora (T2) 
włączony jest rezystor (R). (1 zastrzeżenie) 

G08B P. 250690 84 11 30 

Centrum Naukowo -Produkc y j ne Elektroniki Pro-
fesjonalnej „Unitra-Radwar", Warszawskie Zakłady 
Radiowe, „Ralwair", Warszawa, Poliska (Stanisław Klró-
likowski). 

Elektroniczny układ alarmowy 

Przedmiotem wynalazku jest elektroniczny układ 
alarmowy, o dużej kierunkowości, mający zastosowa-
nie do ochrony dużych obiektów. 

Układ według wynalazku wyróżnia się tym, że 
wyjście generatora sygnału (1) połączone jest z wej;ś-
ciem sumacyjnym układu sumacyjno-różnicowego (2), 
którego wyjiście różnicowe połączone jest z układem 
wzmacniająco-sygnalizacyjnym (3), a jego wyjścia 

kolinearne połączone są poprzez elementy symetryzu-
jące (4) z antenami (5.) promieniującymi w kierunku 
odpowiednio ustawionych reflektorów (6). najczęściej 
płaskich. (1 zastrzeżenie) 

G08G P.244514 83 11 09 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Tychy, Polsika (Ka-
rol Uszok, Marian Angerstein). 

Układ elektryczny przystawki sterowniczej 
do sygnalizacji świetlnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przełączania 
świateł na skrzyżowaniu drogowym w wypadku ich 
blokady, na krótkotrwałe wszystkie czerwone, a na-
stępnie na żółte migowe. 

Układ elektryczny według wynalazku ma mostek 
Grtaetza (Pr) wraz z wyłącznikiem (W), zasilany od 
transformatora (Tr) urządzenia (PAD-6), podłączony 
z .przekaźnikiem czasowym (RTS-16). Układ zawiera 
również przekaźniki (RL i Ris) włączone w oibwód 
z mostkiem Grateza (Pr) i z przekaźnikami (RTS-61), 
z których cewrka przekaźnika (RL) ma równolegle pod-
łączony kondensator (C). Nadto cewki przekaźników 
(RTS-61) są podłączone równolegle w obwód świateł 
czerwonych {®\ i 11) dla obu kierunków ruchu, wyłą-
czane po przekroczeniu nastawionego czasu iprzez prze-
kaźnik (RL). (1 zastrzeżenie) 
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G10D P. 244337 83 10 26 

Stefan Kuifaik, Częstochowa, Polska (Stefan Kubik). 

Zunifikowany układ basowo-akordowy i dyskantowy, 
zwłaszcza w akordeonach 

Celem wynalazku jest zunifikowanie układu baso-
wo-akordowego z układem dyskantowym i zsynchro-

nizowanie klawiatury wielokrotnej do symetrycznej 
ilości chórów i rejestrów. 

Układ basowo-akordowy i dyskantowy charaktery-
zuje się tym, że basy pojedyncze (A) są jednocześnie 
basami podstawowymi akordów (B). Basy akordowe 
są oparte na symetrycznej budowie chórowej z basami 
pojedynczymi. Natomiast układ basowo-akordowy 
(A-B) jest zbudowany na symetrycznej budowie chó-
rowej z układem dyskantowym (I-11). Stroma dyskan-
towa ma klawiaturę wielokrotną: fortepianową (I), 
guzikową (Ii) i zdwojoną oktawowo (III). Układ ma 
ponadto wbudowany przełącznik rejestrowy (C) do 
zmiany akordów (B). (8 izastrzeżeń) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

HOIB P.242086 83 05 20 

Śląska Fabryka Kabli, Czechowice-Dziedzice, Polska 
(Romuald Habarta, Franciszek Husar). 

Urządzenie do przelotowego skręcania linek 
i ośrodków przewodów i kabli elektrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia przelotowego do skręcania linek i ośrod-
ków przewodów i kabli elektrycznych, wykorzystują-
cego inną, :niż .stosowana dotychczas technologię skrę-
cania linek lub ośrodków zwłaszcza w przemyśle ka-
blowym, zapewniającego zwiększenie wydajności skrę-
cania. 

Urządzenie według wynalazku zawiera jarzmo (1), 
zamocowane jednym końcem przegubowo (2) do skrę-
carki (3) oraz osadzone drugim końcem w łożysku (4). 
Po stronie wylotu jarzmo (1) zamknięte jest tarczą roz-
dzielczą (5), zaopatrzoną w otwory (6). Ponadto urzą-
dzenie zawiera koło odbiorcze (9) oraz w tej samej 
płaszczyźnie koło skręcające (10), a między kołem (9), 
a jarzmem (1) ma umieszczoną matrycę zbiorczą (11). 

Koła (9 i 10), łożysko (4) oraz matryca (11) osadzone 
są w płycie (12), utwierdzonej osiowo do wału drą-
żonego (13), zaś po stronie wlotu wyrobu (14) do drą-
żonego wału (13) ma zlokalizowaną matrycę kierun-
kową (15). Napęd wału (13) i płyty (12) z osadzonymi 
w niej elementami wirującymi (1, 4, 9, 10 i 11) prze-
noszony jest do silnika poprzez przekładnie pasowo. 

(1 zastrzeżenie) 

H01B 
B05C 

P.244501 83 11 09 

Kombinat Metalurgiczny, Huta im. Lenina, Kraków, 
Polska (Józef Orliński, Władysław Kulig, Władysław 
Markiewicz, Andrzej Woźniak, Józef Wojciechowski, 
Janusz Klochowiciz). 
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Sposób otrzymywania organicznej powłoki 
elektroizolacyjnej dla izotropowych 

blach elektrotechnicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu otrzymywania powłoki, zapewniającej dobrą 
izolację elektryczną oraz dobrą wykrywalność blach. 

Sposób otrzymywania powłoki elektroizolacyjnej 
według przedmiotowego wynalazku polega na tym, że 
roztwór z żywicy epoksyestrowej modyfikowanej ad-
duktem lniano-maleinowym oraz wody, którego sucha 
pozostałość określana przy temperaturze 160°C wy-
nosi 20-^50%, nakładany jest na blachę przy pomocy 
powlekarki rolkowej. Nałożona na blachę powłoka 
utwardzana jest termicznie w procesie ciągłym, przy 
temperaturze 400-600°C, w czasie nie dłuższym niż 
60 sekund. (1 zastrzeżenie) 

H01H P.244503 83 1109 

Pomorskie Zakłady Aparatury Elektrycznej „EMA-
-APATOR", Toruń, Polska (Ryszard Kubiński, Tadeusz 
Lemański, Henryk Dokurno). 

Sposób i ukíad do zasilania i sterowania napędu 
elektromagnesowego prądu stałego stycznika 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i układu, pozwalających na wykorzystanie do 
zasilania źródeł o znormalizowanych wielkościach na-
pięć zarówno prądu przemiennego lub prądu stałego, 
lub też prądu przemiennego i stałego, a przeznaczo-
nych do zasilania innych obwodów. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że (zasi-
lanie cewki stycznika z transformatora odbywa się 
dwoma znormalizowanymi napięciami sterowniczymi 
wyższego rozruchu (Ui) i niższego trzymania <U2) zgod-
nymi fazowo, z których napięcie rozruchu i(Ui) jest 
K-krotnie wyższe od napięcia trzymania (U2), a więc 
spełniających zależności Ui~K • U2, przy czyim w fa-
zie rozruchu zasilanie cewki stycznika odbywa się po-
czątkowo napięciem wyższym (Vi), a następnie napię-
ciem pośrednim będącym sumą napięć^ wyższego 
(Ui) i niższego (U2) podzieloną przez V2, a więc 
U1 + U2 1+K 

- = U2 -, zaś trzymanie elektomagnesu od-
1/2 V2 

bywa się przy zasilaniu cewki stycznika napięciem niż-
szym (U2) podzielonym przez V2. 

Układ zawierający transformator zasilający, charak-
teryzuje się tym. że początek uzwojenia (Zi) napię-
cia wyższego (ta) transformatora (1) jest połączony 
z końcem uzwojenia (Z2) napięcia niższego (U2) oraz 
z pierwszym zaciskiem (a) przekątnej prądu przemien-
nego prostownika pełnookresowego (Vi) -zaś koniec 
uzwojenia (Zi) jest połączony z zaciskiem (b) poprzez 
czasowy element (7), natomiast zacisk (c) przekątnej 
prądu stałego jest połączony poprzez element bloku-
jący (6) z zaciskiem (e) cewki stycznika (2), zaś zacisk 
(f) jest połączony poprzez element sterujący (5) z za-
ciskiem (d) poprzez bierny element sterowniczy (4) 
stycznika (2) oraz poprzez czynny element sterowniczy 
(3) i prostownik (V2) z początkiem uzwojenia (Z2) na-
pięcia niższego (U2). (4 zastrzeżenia) 

H01H P. 244578 83 1116 

Kopalnia Węgla Kamiennego ,,Andaluzja", Piekary 
Śląskie, Polska (Paweł Oczko, Józef Waluc, Helmut 
Pfeiffer). 

Łącznik magnetyczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
łącznika umożliwiającego sterowanie dowolnym ele-
mentem stalowym, zamocowanym do ruchomego kon-
trolowanego urządzenia mechanicznego. 

Łącznik magnetyczny według wynalazku składa się 
z zabudowanego w obudowie (1) stałego magnesu (2) 
i hermetycznego zestyku (3). Hermetyczny zestyk (3) 
umieszczony jest w polu magnetycznym (5) stałego 
magnesu (2) lecz oddzielony od niego powietrzną szcze-
liną (4). Na pole magnetyczne (5) oddziaływuje w szcze-
linie (4) ruchomy ferromagnetyczny element (6) po-
wodujący przełączenie styków hermetycznego zestyku 
(3). (1 zastrzeżenie) 

H01J P.244604 83 11 17 

Zakłady Kineskopowe „Unitra-Polkolor", Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Elektroniki Próżniowej, War-
szawa, Polska (Wenancjusz Czarycki). 

Zespół mocowania geteru 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiego zespołu mocowania geteru, który zapewniłby 
równomierne nagrzewanie pojemnika z materiałem 
sorpcyjnym i zmniejszenie ilości przetopień oraz eli-
minowałby niekorzystne zmiany w mieszance, zacho-
dzącez na skutek zgrzewania przez warstwę materiału 
sorpcyjnego. 

Zespół mocowania geteru, przeznaczony do stosowa-
nia w lampach elektronopromieniowych, składa się z 
dystansownika (2) i wspornika (3), które są wykona-
ne z odcinków jednakowej taśmy metalowej. Dystan-
sownik (2) i wspornik (3) ukształtowane są w sposób, 
który umożliwia mocowanie tych elementów do tego 
samego miejsca centralnej części dna (5) pojemnika 
geteru (1), poza częścią wypełnioną materiałem sorp-
cyjnym. (1 zastrzeżenie) 
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H01L P.244534 83 11 11 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska 
(Roman Kubasiewicz). 

Sposób zabezpieczania hallotronu cienkowarstwowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia 
hallotroinu przed uszkodzeniem w czasie transportu, 
montażu, eksploatacji. 

Sposób zabezpieczania hallotronu cienkowarstwowe-
go polega na tym, że na długości roboczej hallotroinu 
nakłada się osłonę metalową z blachy niemagnetycz-
nej. Osłonę metalową zaciska się wzdłuż krawędzi lub 
wypełnia substancją wiążącą osłonę z hallotronem. 

(2 zastrzeżenia) 

H01M P.248089 T 84 06 07 

Zakłady Przemysłu Wełnianego „Merilana", Warsza-
sza, Polska (Tadeusz Perliński, Jan Zarzecki, Stanisław 
Grygierczyk). 

Sposób wytwarzania osłony dodatniej płyty 
pancernej akumulatorów 

Sposób wytwarzania .osłony dodatniej płyty pancer-
nej akumulatorów polega ma tym, że tka się tkaninę 
wiarlkową iz wymianą warlstw z przędzy poliestrowo-po-
lichlor o winylowej, przy czym zawartość włókna po-
lichlorowinylowego wynosi co najmniej 15 procent wa-
gowych, natomiast między kolejnymi przejściami 
warstw tkaniny tworzą się kanaliki. W kanaliki wkła-
da się pręty, a następnie tkaninę utrwala się termicz-
nie ananymi metodami. (1 zastrzeżenie) 

H01P 
H03H 

P.244641 83 11 18 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Maria Rozalska, Anna Kupczyk). 

Filtr pasmowy na linach zawieszonych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania fil-
tru pasmowego dającego się łatwo dołączyć do współ-
pracujących układów MUS, o małych gabarytach i ma-
łej masie. 

Filtr według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
obszar sprzężenia między sąsiednimi rezonatorami jest 
utworzony przez usytuowanie pasków przewodzących 
będących przewodami wewnętrznymi odcinków linii 
stanowiących te rezonatory po przeciwległych stromách 
podłoża dielektrycznego. Linie transmisyjne wejścio-
wa i wejściowa są wydrukowane na tym samym pod-
łożu co przewody wewnętrzne rezonatorów linii za-
wieszonej. Sprzężenie linii wejściowej i wyjściowej 
z krańcowymi rezonatorami odbywa się przez odci-
nek linii zawieszonej, której przewód wewnętrzny jest 
przedłużeniem przewodu wewnętrznego linii paskowej. 

W innym wykonaniu filtra sprzężenie linii wejścio-
wej i wyjściowej z krańcowymi rezonatorami odbywa 
się przez pojemność rozproszoną lub skupioną. 

(2 zastrzeżenia) 

H01S P.244558 83 11 14 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą-
browskiego, Warszawa, Polska (Maksym Gębczak, Je-
rzy Majszyk). 

Laserowa rura wyładowcza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia tech-
nologii wykonywania laserowej rury wyładowczej. 

W rurze laserowej według wynalazku w miejscu ka-
piláry o otworze wewnętrznym kalibrowanym stożkiowo 
stosuje się kapilarę składającą się z co najmniej dwóch 
segmentów o różnych średnicach otworów połączonych 
ze sobą. Stosunek średnic i długości kolejnych segmen-
tów doibiera się tak aby uzyslkać wymagane parametry 
wiązki laserowej. 

Rozwiązanie może znaleźć zastosowanie w różnego 
rodzaju laserach H e - N e , a zwłaszcza w laserach pra-
cujących jednomodowo w podstawowym modzie po-
przecznym TEMoog. (1 zastrzeżenie) 

H01S 
G01C 

P. 244559 83 11 14 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą-
browskiego, Warszawa, Polska (Maksym Gęjbczak, Je-
rzy Majszyk). 

Lasetron 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie justowa-nia rezo-
natora, w warunkach eksploatacji lasetronu. 

W lasetronie według wynalazku płytki metalowe (2) 
zamykające bańkę osłonową (1) wyposażone są w osa-
dzone współosiowo sprężyste tuleje (3) zakończone koł-
nierzami (4) z otworami, w których umieszczone są za 
pomocą gwintu elementy regulacyjne (6). 

(1 zastrzeżenie) 

H02G P.244505 83 11 11 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Witold Leo-
nowicz,, Jan Figwer, Marian Gałek). 

Niskonapięciowe wielostykowe złącze 
wodoszczelne 

Wynalazek rozwliązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji nowego niskonapięciowego wielostykowxe-
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go złącza wodoszczelnego całkowicie rozbieralnego, dla 
ciśnień nie przekraczających 40 m słupa wody. 

Złącze charakteryzuje się tym, że zawiera elektrycz-
ny przepust szczelny w postaci cienkiej przepony (8) 
wykonanej ze sztucznego tworzywa izolacyjnego zwła-
szcza laminatu szkłoepoksydowego. Jest ona pokryta 
obustronnie warstwą miedzi ukształtowaną w postać 
lamelek korzystnie przez foliowanie, w której przez 
odpowiednio rozmieszczone liczne przelotowe otwory 
wykonane w lamelkach są przeprowadzone krótkie 
przepusty szpilkowe (9) z drutów miedzianych pokry-
tych korzystnie warstwą metalu szlachetnego na przy-
kład srebra. 

Przepusty szpilkowe (9) są obustronnie oblutowane 
cyną, a sama przepona (8) jest osadzoną elastycznie 
w gnieździe korpusu złącza za pośrednictwem ela-
stycznego pierścienia uszczelniającego (10) najkorzyst-
niej o przekroju kołowym, umieszczonego od strony 
„mokrej" i uszczelnionego z przeciwnej strony stoż-
kokształtnym pierścieniem dociskowym (16). 

(1 zastrzeżenie) 

H02H P. 250373 84 11 06 

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, 
Wrocław, Polska (Włodzimierz Garski, Andrzej Gra-
bowski, Edward Mściwojewski, Jan Orłowski). 

Układ do zabezpieczenia obwodu prądu stałego 
od przepięć, zwłaszcza wirnika generatora 

synchronicznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu o dużej niezawodności działania. 

W układzie według wynalazku zastosowano do ogra-
niczenia przepięć tyrystor rozładowczy (2) i połączony 
z nim szeregowo rezystor rozładowczy (3). Dla zwięk-
szenia niezawodności układu kondensator (7), groma-
dzący energię do wyzwolenia tyrystora zabezpieczają-
cego (2) i symetrycznego tyrystora pomocniczego (6) 
zasilony został z wirnika (1) generatora i dodatkowo 
ze źródła pomocniczego prądu przemiennego. Impuls 
wyzwalający tyrystor zabezpieczający powstaje z roz-

ładowania kondensatora (7) w obwodzie transforma-
tora impulsowego i symetrycznego tyrystora pomocni-
czego (6), który sterowany jest układem pomiaru (8) 
napięcia na wirniku. (2 zastrzeżenia) 

H02M P.244640 83 11 18 

Akademia Górniczo-Hutnieza im. St. Staszica,, Kra-
ków, Polska (Henryk Zyg aunt, Jerzy Wyżga, Andrzej 
Senderski, Andrzej Żur, Piotr Macko). 

Przekształtnik nawrotny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania prze-
kształtnika zbudowanego na tyrystorach o klasie na-
pięciowej niższej w porównaniu ze znanymi prze-
kształtnikami. 

Przekształtnik nawrotny zasilany z jednego trój-
uzwojeniowego transformatora w połączeniu przeciw-
równoległym zawiera dla każdego kierunku przewo-
dzenia prądu po dwa mostki połączone szeregowo. 
Pomiędzy punktem (A) mostków (M1M2) jednego kie-
runku przewodzenia i punktem (B) mostków (M3M4) 
drugiego kierunku przewodzenia, włączony jest rezy-
stor (C) zbocznikowany rezystorem rozładowczym (Rî)-

(2 zastrzeżenia) 

H02P P. 244467 83 11 09 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Wło-
dzimierz Koczara, Jerzy Przybylski, Lech Grzesiak, 
Mikołaj Patejuk, Andrzej Ruda). 
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Układ napędowy do regulacji 
prędkości kątowej indukcyjnego silnika 

pierścieniowego 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie płynnego i kon-

trolowanego rozruchu silnika od wartości zerowej od-
powiadającej dolnemu zakresowi regulacji prędkości 
kątowej. 

W układzie według wynalazku przekształtnik wir-
nikowy (PW) ma co najmniej jedną grupę (A) stero-
wanych zaworów półprzewodnikowych, których bram-
ki (B) połączone są z jednym wyjściem (Wyl) bloku 
sterującego zaworów wirnikowych (BSZW). Jedno 
wejście (Wel) tego bloku (3SZW) jest połączone z 
wejściem sterującym łącznika sieciowego (ŁS), a dru-
gie wejście (We2) tego bloku jest połączone z wyjściem 
bloku pomiaru napięcia (BPN). Drugie wyjście <Wy2) 
bloku (BSZW) jest połączone z wejściem sterującym 
łączników tyrystorowo-diodowych (ŁTD) bloku roz-
ruchu i ochrony przepięciowej (BROP). 

(1 zastrzeżenie) 

H02P P. 244675 83 11 18 

Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „PROJ-
MORS", Gdańsk, Polska (Wojciech Druet, Jan Opioła, 
Bogdan Wilczyński). 

Przekaźnik kontroli i regulacji 
obrotów silnika 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie kontroli i regu-
lacji obrotów silnika w zespole napędowym. 

W przekaźniku sygnał napięciowy (Ut) z prądnicy 
tachometrycznej podawany jest na wejście („-") dys-
kryminatora napięcia (Ui). Sygnał wyjściowy (Uo) dys-
kryminatora napięcia (Ui) steruje pracą tranzystoro-
wego wzmacniacza mocy (V2) oddziaływującego na 
pomocniczy elektromechaniczny przekaźnik (K). 

(1 zastrzeżenie) 

H03B 
H04N 

P.244614 83 11 17 

Maria Laskowska-Gajewska, Krzysztof Gajewski, 
Gdynia, Polska (Krzysztof Gajewski, Maria Laskow-
ska-Gajewska). 

Generator sygnałów do lokalizacji uszkodzeń 
w urządzeniach elektronicznych, 

zwłaszcza w kolorowych odbiornikach telewizyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie lokalizacji uszko-
dzeń w odbiornikach telewizyjnych zarówno czarno-
-białych, jak i kolorowych. 

W rozwiązaniu według wynalazku generatory prze-
biegów odkształconych pierwszy (Gl) i drugi (G2), o 
określonych częstotliwościach znamionowych, korzyst-
nie 625 Hz dla generatora pierwszego (Gl) i 2,5 MHz 
dla generatora drugiego (G2), mają wyjścia połączone 
każde z oddzielnym wejściem mieszacza impulsowe-
go (M), którego wyjście jest z kolei połączone z w?jś-
ciem korektora widma (K), wyjście którego jest wyjś-
ciem (W) układu, z którego pobiera się sygnał kon-
trolny. (1 zastrzeżenie) 

H03K P.241466 83 1 1 0 9 

Zakład Elektronicznej Aparatury Pomiarowej „Me-
ratronik", Warszawa, Polska (Wiesław Martynow, An-
drzej Pabian, Włodzimierz Romaniuk). 

Układ załączania napięcia wzorcowego 
w przetworniku analogowo-cyfrowym 

pracującym na zasadzie podwójnego całkowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia od-
porności wzmacniacza wejściowego przetwornika ana-
logowo-cyfrowego na zakłócenia zewnętrzne oraz zmi-
nimalizowania ilości kluczy analogowych związanych 
z wejściem analogowym. 

Układ zawiera wzmacniacz (W), którego wejście nie-
odwracające połączone jest poprzez klucze analogowe 
(Tl, T2) z zaciskiem napięcia mierzonego (UX) 1 z 
masą układu, a wejście odwracające z wyjściem dziel-
nika sprzężenia zwrotnego (RI, R2). Wejście odwra-
cające wzmacniacza (W) połączone jest poprzez trze-
ci rezystor (R3) i trzeci klucz analogowy (T3) ze źród-
łem napięcia wzorcowego (UN). (1 zastrzeżenie) 

H03K P.244591 83 11 15 

Zakłady Teleelektroniczne „Telkom-Telfa", Byd-
goszcz, Polska (Andrzej Patzer, Ryszard Krawczewski). 
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Układ uniwibratora 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
przedłużenia o stałą wartość czasu każdego impulsu 
wejściowego bez względu na stan uniwibratora. 

W układzie uniwibratora według wynalazku między 
wejście wyzwalające bramki logicznej (B) i wejście 
inwertera (II) znanego układu uniwibratora, włączo-
no szeregowo połączone drugi inwerter (12) i dio-
dę (D). (1 zastrzeżenie) 

H05B P.244637 83 11 18 

Juliusz Łukjanik, Wrocław, Krzysztof Piwoński, Ja-
cek Turski, Paweł Kiełducki, Adam A. Wieteska, 
Warszawa, Polska (Juliusz Łukjanik, Krzysztof Pi-
woński, Jacek Turski, Paweł Kiełducki, Adam A. Wie-
teska). 

Urządzenie do grzania wgłębnego, 
powierzchniowego albo powierzchniowo-wgłębnego, 

materiałów porowatych niemetalowych, 
z zastosowaniem fal elektromagnetycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia umożliwiającego kształtowanie emisji ener-
gii do wewnątrz grzanego materiału. 

Urządzenie ma antenę wgłębną (1), połączoną z an-
teną refleksyjną (2) poprzez przegub (3), tulejkę po-
średnią (4), pierścień centrująco mocujący (5) i układ 
odciążenia. Źródło promieniowania elektromagnetycz-
nego (8) dołączane jest bezpośrednio do tulejki po-
średniej (4). (2 zastrzeżenia) 

H05K P.244520 83 11 10 

Instytut Komputerowych Systemów7 Automatyki i 
Pomiarów, Wrocław, Polska (Jan Radziwoń, Tadeusz 
Krawczuk). 

Zasilający, modułowy blok hybrydowy 

Przedmiotem wynalazku jest zasilający, modułowy 
blok hybrydowy mający zastosowanie w automatyce 
elektronicznej. 

A-A . 9 3 2 13 

W bloku według wynalazku do wewnętrznej części 
jednego z boków czołowej płyty (1) są przytwierdzo-
ne dwa ceowniki (4) usytuowane przeciwległe w gór-
nej i dolnej części czołowej płyty (1), zaś od strony 
tej płyty w bokach nośnej ramy (6) są przeciwległe 
wymontowane po dwa bolce (10), przy czym każdy bok 
ramy (6) w przekroju poprzecznym ma kształt ceow-
nika, z kolei zaś w ramionach (5) ceowników (4) są 
wykonane po dwa gwintowane otwory usytuowane 
przeciwległe względem siebie, natomiast czołowa pły-
ta (1) wraz z drukowaną płytką (2) i nośną ramą (6) 
są z sobą połączone amortyzatorami (13) ukształto-
wanymi w postaci cylindrycznej tulejki. 

(1 zastrzeżenie) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01C W. 73091 84 08 07 

Centralne Laboratorium Przemysłu Tytoniowego, 
Kraków, Polska (Zenon Lis, Zygmunt Żmuda). 

Siewnik do rzędowego wysiewu 
drobnych nasion 

Siewnik do rzędowego wysiewu drobnych nasion po-
siada zbiornik (1) na nasiona i wodę, który jest zao-
patrzony w części górnej w odpowietrzający otwór (5) 

z kranikiem, a w części dolnej w zawór wylotowy (6) 
z przepustnicą, otwierany cięgłem (7). Zespół wysie-
wający stanowi poprzeczna rurka wysiewna (3) z 
otworami wysiewającymi (11) rozmieszczonymi w jed-
nakowych odstępach od siebie. (1 zastrzeżenie) 

A01D W. 72893 84 07 04 

Jolanta Dyjas, Antoni Dyjas, Katowice, Polska (Jo-
lanta Dyjas, Antoni Dyjas). 

Osłonka pędu szczytowego drzew 

Osłonka pędu szczytowego drzew, zwłaszcza drzew 
iglastych, posiadająca kształt kapturka zaopatrzonego 
w ramiona mocujące prostopadle do osi poziomej kap-
turka, charakteryzuje się tym, ż* jest zaopatrzona na 
obwodzie kapturka (1) w kolce boczne (2) oraz kol-
ce górne (3). (1 zastrzeżenie) 

A01D W. 73030 84 07 30 

Zakłady Azotowe „Puławy", Puławy, Polska (Jaro-
sław Parafianowicz,, Teodor Parafianowicz). 

Urządzenie do mechanicznego zbioru porzeczek 
typu „Teper" 

Zbioru dokonuje się przy pomocy pałek do pojem-
ników. Czyszczenie owoców prowadzi się na czyszczar-
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ce wsypując je na blat (5), a strumień powietrza wy-
chodzący z dyszy (4) wentylatora (2) powoduje, że 
owoce opadają do zsypów (7) i (8) a zanieczyszcze-
nia unoszone są poza obręb tych pojemników. 

(3 zastrzeżenia) 

A01G W. 73019 84 07 27 

(Marek Instytut Ochrony Roślin, Poznań, Polska 
Wachowiak, Oktawian Zarzycki). 

Urządzenie do podlewania roślin, 
zwłaszcza płynnymi pestycydami 

Urządzenie do podlewania roślin, zwłaszcza płynny-
mi pestycydami zaopatrzone w rękojeść ze sprężyną 
powrotną oraz elastyczny wąż doprowadzający ciecz 
do urządzenia, charakteryzuje się tym, że rękojeść (1) 
mająca,, w dolnej części, zamocowany regulator dawki 
(5) jest połączona z trójnikiem (6) zakończonym u do-
łu zaworem ssącym (8), przy czym do trójnika (6) 
przymocowany jest elastyczny zbiornik (9) o zmien-
nej pojemności, zaopatrzony u dołu w zawór tłoczny 
(10), a ponadto wewnątrz wylewki (11), w jej OÍSÍ 
podłużnej, umieszczony jest popychacz (12) zakończo-
ny u dołu oporową stopką (14). (2 zastrzeżenia) 

A01G W. 73020 84 07 27 

Instytut Ochrany Roślin, Poznań, Polska (Stanisław 
Bojarski). 

Urządzenie do podlewania roślin, 
zwłaszcza płynnymi pestycydami 

Urządzenie do podlewania roślin, zwłaszcza płynny-
mi pestycydami, wyposażone w zbiornik na ciecz, pa-
łąk do przenoszenia, statyw i mechanizm dozujący, 
charakteryzuje się tym, że zbiornik (1), w dolnej częś-
ci, jest połączony z komorą dozującą (6), przy czym 
wewnątrz zbiornika (1) umieszczony jest, pionowo, 
sztywny pręt (8), którego górny koniec, przechodzący 
przez otwory w pokrywie (2) zbiornika (1) i pałąka 
(4), jest połączony z ramieniem dźwigni (9), a dolny 
jego koniec przechodzący przez komorę dozującą (6) 
ma osadzone powyżej i poniżej komory dozującej (6) 
dwa stożkowe, skierowane wierzchołkami ku sobie, ela-
styczne zawory: dolny (11) i górny (12), zamykające 
i otwierające wylot i wlot komory dozującej (6), a po-
nadto na pręcie (8), między pokrywą (2) zbiornika (1) 
i pałąkiiem (4), osadzona jest sprężyna (14), utrzymu-
jąca pręt (8) w położeniu górnym, zamykającym dol-
ny zawór (11). (2 zastrzeżenia) 

A01K W. 72910 84 07 09 

Zakłady Sprzętu Wędkarskiego „Polsping", Warsza-
wa, Polska (Zdzisław Florczyński, Henryk Paździoch, 
Bogdan Macewicz, Zdzisław Dmowski). 

Kołowrotek 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest kołowrotek 
wędkarski, który stanowi bęben składający się z dwu 
jednakowych części (1 i 2) o wywiniętych na zewnątrz 
kołnierzach (4 i 5) oraz pokrywy (3) osadzonej w koł-
nierzu (5) części (2) skręconych śrubą (6), przy czym 
w komorze (7) umieszczony jest mechanizm kołowrot-
ka, natomiast na ściance pokrywy (3) osadzony jest 
przełącznik (8) oraz uchwyt (10), a na ściance części 
(1) osadzona jest rękojeść (11). (1 zatrzeżenie) 

A43B W.73081 84 08 06 

Wałbrzyska Wytwórnia Sprzętu Sportowego „Pol-
sport", Wałbrzych, Polska (Jan Hara). 

But sportowy 

But sportowy zwłaszcza treningowy lub lekkoatle-
tyczny składa się z cholewka (1) i przyklejonej do niej 
podeszwy (2). Cholewka (1) składa się z warstw skó-
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ry (3), powleczonej wodoodporną apretura tkaniny 
stylonowej (4), gąbczastej pianki poliuretanowej (5) 
o grubości 2 - 3 mm i dzianiny (6) z naturalnego jed-
wabiu. Warstwy skóry (3) naszyte są na cholewce (1) 
w miejscach wymagających wzmocnienia. 

(1 zastrzeżenie) 

A44B W.73135 84 08 17 

Zakłady Artykułów Technicznych i Galanteryjnych 
,,Połgał", Częstochowa, Polska (Zdzisław Zasuń, Da-
riusz Wydrychiewicz, Stefan Grzeliński, Grzegorz Ol-
szewski). 

Zatrzask galanteryjny z klinowym nitem 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zatrzask galan-
teryjny z klinowanym nitem, stosowany w krawiec-
twie, galanterii konfekcyjnej oraz kaletnictwle. 

Wierzchnia część tego zatrzasku, składająca się z 
kapturka (1) wykonanego z tworzywa sztucznego oraz 
metalowego nitu (2) charakteryzuje się tym, że głów-
ka (5) nitu (2) posiada kształt stożka ściętego o takich 
wymiarach, że suma podwójnej długości jego tworzą-
cej i średmicy nóżki (4) nitu (2) jest nie mniejsza niż 
średnica wybrania (3) wykonanego w kapturku (1), 
dzięki czemu po wprowadzeniu główki (5) do wybra-
nia (3) i rozpłaszczeniu jej - wypełnia ona dokładnie 
powierzchnię wybrania (3) tworząc wymagane zakli-
nowanie. (1 zastrzeżenie) 

A45C W. 72882 84 07 04 

Wojciech Piętak, Warszawa, Polska (Wojciech Pię-
tak). 

Składany koszyk z tworzywa perforowanego 

Składany koszyk z tworzywa perforowanego skła-
da się z trzech osadzonych teleskopowo segmentów 
pierścieniowych (1, 2 i 3), z których dolny segment (1) 
oraz środkowy segment (2) mają poobwodowo wystę-
py (4), osadzone suwliwie w podłużnych otworach per-
foracji (5) środkowego i górnego segmentu (2, 3), przy 
czym w uchylnym kabłąku (6) jest usytuowany pierś-
cieniowy uchwyt (7) dla zaczepu (8) rozłącznego haka 
(9) z wyprofilowanym zawiesiem (10), służącego do 
podwieszania koszyka. (1 zastrzeżenie) 

A45D W. 73098 84 08 08 

Inowrocławskie Zakłady Metalowe „Inoterma-
Domgos", Inowrocław, Polska (Mieczysław Szatkowski, 
Jerzy Kulewicz, Ryszard Chmielewski). 

Lokówka elektryczna 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest lokówka elek-
tryczna służąca do nakręcania włosów. Na końcu cy-
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lindrycznej końcówki (7) lokówki, osadzony jest układ 
nawilżania, mający postać korka (12) z wydrążonym 
pojemnikiem (13), służącym do napełniania wodą. Ko-
rek (12) zaczopowany jest zatyczką filcową (14), przy 
czym cylindryczna końcówka (7) zawiera szereg otwo-
rów (15) dO' przepływu pary wodnej. (3 zastrzeżenia) 

A47D W. 71949 84 02 17 

Władysław Mirocha, Leszek Mirocha, Zbigniew Mi-
rocha, Wrocław, Polska (Władysław, Mirocha, Leszek 
Mirocha, Zbigniew Mirocha). 

Stolik dziecięcy 
z przesuwnym siedzeniem 

Stolik dziecięcy z przesuwnym siedzeniem składa 
się z płyty (1) o wycięciu półkolistym na tułów dziec-
ka, wspartej na dwóch bokach, z którymi jest sprzę-
żone przesuwnie siedzenie (7* z blokadą (24 i 25). 

Przesuwanie siedzenia po listwach (8) odbywa się 
ręcznie za pomocą poprzeczki połączonej z listwami 
bocznymi siedzenia (18). Do boków (2) podnóżek (6) 
jest przymocowany z możliwością regulacji odległości 
od siedzenia (7). Do płyty stolika (1), od strony zewnę-
trznej, jest umocowana barierka (11), a dwie tylne 
nogi boków (2) są wyposażone w kółka (3). 

Konstrukcja stolika wg wzoru użytkowego umożli-
wia utrzymywanie w pozycji siedzącej małych dzieci 
bez udziału w tej operacji dorosłego człowieka i do-
godne przemieszczanie dziecka wraz ze stolikiem. 

_ (2 zastrzeżenia) 

A47G W. 73040 84 07 30 

Tadeusz Paczesny, Kalisz, Polska (Tadeusz Pacze-
sny). 

Wieszak obrotowy do wieszania garderoby 

Wieszak składa się z ramy utworzonej z elemen-
tów wzdłużnych (1,2,3) połączonych pionowymi ele-
mentami (4) i (5). Pomiędzy elementami wzdłużnymi 
(1) i (2) znajdują się obrotowo osadzone zawieszenia 
(6), a pomiędzy elementami wzdłużnymi (2 i 3) obro-
towo usytuowane zawieszenia (7). 

Zawieszenie (6) składa się iz pionowego elementu 
(8) do którego pod kątem 90° zamocowane są drążki 
(9) zakończone pionowym element:m (10). Zawiesze-
nie (7) składa się z klocka (11) z zamocowaną gał-
ką (12). (3 zastrzeżenia) 

A47J 
B02C 

W. 72871 84 07 02 

Zenon Kiszteliński, Kościerzyna, Polska (Zenon Kisz-
teliński). 

Ręczny młynek do mielenia przypraw 

Młynek według wzoru użytkowego składa się z mo-
nolitycznego korpusu (1), którego wydrążone wnętrze 
tworzy otwarty od góry cylindryczny zbiornik zasypo-
wy (2) przechodzący w swej dolnej części w stożko-
wo ukształtowaną mlewnicę (3) oraz z pokrywki (4) 
z zamocowanym od dołu wrzecionem (5), na którym 
osadzony jest mlewnik (10) wchodzący w mlewnicę (3) 
korpusu (1). Zewnętrzna boczna powierzchnia pokryw-
ki (4) zaopatrzona jest w rozmieszczone promienio-
wo na całym obwodzie wyżłobienia (9) umożliwiają-
ce jej pokręcanie. (3 zastrzeżenia) 

A47L W. 72894 84 07 04 

Przedsiębiorstwo Produkcji Sprzętu Budowlanego 
„Prokom", Międzychód, Polska (Stefan Niedziółka, 
Bogdan Fojecki, Jan Bosy, Władysław Tomala, Roman 
Fabiański, Henryk Kuczer, Józef Kamyszek, Ludwik 
Szymkowiiak, Jerzy Karolák, Ryszard Judek). 
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Zamiatarka ręczna 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zamiatarka 
ręczna składająca się z zespołów szczotek walcowej 
i talerzowej z ich napędami, pojemnika nieczystości, 
która charakteryzuje się tym, że na wałkach napę-
dzających (1) .szczotek osadzony jest kamień (2) pod-
pierany sprężyną (3) połączony ruchowo z co najmniej 
jednym gniazdem (4) o przekroju trójkątnym w pliaś-
cie (5). (1 zastrzeżenie) 

A47L W. 72895 84 07 04 

Przedsiębiorstwo Produkcji Sprzętu Budowlanego 
„Prokom", Międzychód, Polska (Stefan Niedziółka, 
Bohdan Fojecki, Jan Bosy, Władysław Tomala, Hen-
ryk Kuczer, Józef Kamyszek, Roman Fabiański, Lud-
wik Szymkowiak, Jerzy Karolák, Ryszard Judek). 

Zamiatarka ręczna 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zamiatarka 
ręczna składająca się z zespołów szczotek walcowej i 
talerzowej z ich napędami, regulacji położenia szczo-
tek i pojemnika nieczystości. Charakteryzuje ,siię ona 
tym, że na wałkach napędzających (1) szczotek osa-
dzone są toczne sprzęgiełka wyprzedzające (2) z 
umieszczonymi po bokach łożyskami igiełkowymi (3). 
Całość umieszczona jest w piaście (4). Zespół regulacji 
szczotki walcowej posiada dwie tarcze (5) osadzone 
obrotowo na osi (6) połączone ze sobą poprzez dźwig-
nię (7), w której znajduje się nakrętka (8) śruby re-
gulacyjnej (9). (1 zastrzeżenie) 

A61B W. 73149 84 08 21 

Pierwszeństwo: 84 04 10 - MTP SALMED 84 
(nr 3/SAL/84) 

Zakłady Techniki Medycznej Służby Zdrowia, Wroc-
ław, Polska (Roman Adamczyk). 

Zestaw sterylny na dreny 

Celem wzoru użytkowego jest skonstruowanie ta-
kiego zestawu sterylnego na dreny, który zapewni 
pełną sterylność przechowywanych drenów oraz 
usprawni pracę personelu medycznego. 

Zestaw zaopatrzony jest w dwie butle (1) o różnych 
wysokościach, przy czym butle (1) są zamknięte roz-
łącznie pojemnikiem (2) złożonym z denka (3) i po-
krywy (4), które są połączone sztywno tulejką (5) zao-
patrzoną w otworki (6). Wewnątrz butli (1) umiesz-
czony jest luźno płaskownik (7) prowadzący, połączo-
ny sztywno z krążkiem (8) za pomocą śruby (10) usta-
lającej osadzonej w płaskowniku prowadzącym. Den-
ko (3) ma dwie pionowe szpilki (11) ze spłaszczony-
mi końcówkami, a pokrywa (4) jest zaopatrzona od 
zewnątrz w nakrętkę (12). (2 zastrzeżenia) 

A61D 
A61J 

W. 72896 84 07 05 

Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Kut-
no, Polska (Jan Domagała, Zdzisław Frątczak, Jerzy 
Jędryka, Zbigniew Olszewski). 
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Opakowanie leku 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest opakowanie 

leku, które jednocześnie spełnia rolę dozownika pre-
paratów leczniczych, zwłaszcza wprowadzania ich do 
narządu rodnego bydła. 

Opakowanie wykonane jest z tworzywa sztucznego. 
Składa stię z cylindrycznego pojemnika (1) i nakrętki 
(2). Ściany pojemnika (1) ukształtowane są harmonij-
kowo. Pojemnik (1) przechodzi w górnej części w na-
gwintowaną szyjkę (3). Na szyjkę (3) nakłada się na-
krętkę (2). Nakrętka (2) posiada króciec (4) z zaśle-
pieniem (5). Wewnątrz króćca (4) znajduje się występ 
(6) na całym obwodzie. Z drugiej strony pojemnika (1) 
znajduje się denko (7). Denko (7) ma grubszą ściankę 
i jest lekko odsądzone w głąb pojemnika (1). 

Opakowanie cechuje funkcjonalność w użyciu i moż-
liwość wlewów domacicznych u wielu krów w stadzie 
w krótkim przedziale czasowym, przy zachowaniu czy-
stości wykonania zabiegu. (1 zastrzeżenie) 

A61F W. 73078 84 08 03 

Centralny Ośrodek Techniki Medycznej, Warszawa, 
Polska (Eugeniusz Rolski, Leszek Osicki, Mieczysław 
Grzybowski, Maciej Ślubowski, Wojciech Marczyński, 
Wiesław Siwek, Czesław Patyk). 

Szyna wyciągowo-rehabilitacyjna 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest szyna wycią-

gowo-rehabilitacyjna składająca się z ramy podsta-
wy (1), połączonych z nią za pomocą przegubów (2) 
pionowych prętów (3), poziomej górnej belki (4) prze-
suwnej po pionowych prętach za pomocą tulei (5) po-
łączonych z belką (4) przegubowo i blokowanych na 
prętach (3) pokrętłami (6) regulacji wysokości i skoś-
nych prętów (7) połączonych przegubowo z ramą pod-
stawy (1), blokujących za pomocą pokręteł (8) bloka-
dy ruchu szyny całą konstrukcję w określonym usta-
wieniu. 

Ponadto składa się z regulowanego podparcia (10) 
podudzia, zespołu (11) podparcia uda składającego się 
z pionowych prętów (12) połączonych przegubowo za 
pośrednictwem łączników (13) z przednimi pionowy-
mi prętami (3) i również przegubowo z poziomą gór-
ną belką (4) i z wykładziny (14) rozpiętej na piono-
wych prętach (12) przesuwnie w prowadzących tule-
jach (15), blokowanej zaciskiem (16), jak również z 
przesuwanego po poziomej górnej belce (4) wspornika 
(17) stopy wyposażonego w blokujące pokrętło (18) 
regulacji podparcia stopy, regulowanych stabilizacyj-
nych prętów (19), regulowanych stabilizacyjnych ką-
towników (20) połączonych z ramą podstawy (1), ze 
wspomagającej linki (21) oraz z bloczka wyciągu (22). 

(1 zastrzeżenie) 

A61G 
A61H 

W. 72997 84 07 25 

Centrum Naukowo-Badawcze Spółdzielczości Inwa-
lidów Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów, 
Warszawa, Polska (Jolanta Walicka-Kulesza, Jerzy 
Kowrygo, Grzegorz Budek). 

Łóżko rehabilitacyjne 

Łóżko rehabilitacyjne dla inwalidów z niedowłada-
mi i porażeniami kończyn dolnych oraz uszkodzenia-
mi zwieraczy, przeznaczone jest jako łóżko wypoczyn-
kowe dla inwalidów przebywających w warunkach 
odmiennych od warunków szpitalnych. Pozwala na 
pełną samodzielność w zakresie przenoszenia się na 
łóżko i dzięki wyimienności materaca pozwala w pełni 
zachować higienę. 

Łóżko charakteryzuje się tym, że do metalowych 
nóg (7) przymocowana jest drewniana dwudzielna kon-
strukcja leża (1) oraz drewniane plecy (2). Na leżu (1) 
jest umieszczony materac (4) z tworzywa pokryty bre-
zentem. Metalowe nogi (7) od góry zamknięte są wsu-
wanymi w me teleskopowo poręczami (8), na których 
po wsunięciu ich do żądanej wysokości, w razie po-
trzeby, wspierają się szyny metalowe (10), tzw. bał-
kany. Leże (1) w części podgłówkowej ma przymoco-
wany wysięgnik (11) oraz ma zamontowany mecha-
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nizm nachylania podgłówka i jego część zewnętrzna w 
postaci korbki (6) znajduje się w miejscu ergonomicz-
nie uzasadnionym. Druga część leża jest wychylna i 
tworzy pokrywę pojemnika na pościel (3) znajdują-
cego się pod leżem (1). (1 zastrzeżenie) 

A62C W. 73051 84 08 02 

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Przemysłu 
Syntezy Chemicznej „Prosynchem", Gliwice, Polska 
(Marek Stęplewski, Tomasz Sapiński, Jacek Graboń). 

Zraszacz wodny 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zraszacz wod-
ny do urządzeń zraszających gaśniczych i zabezpie-
czających. 

Zraszacz według wzoru użytkowego charakteryzuje 
się tym, że posiada korpus (1) z zamocowanymi do 
niego prętami dystansowymi (2). Pręty dystansowe (2) 
połączone są po przeciwnej stronie płaskim prętem (3). 
Do płaskiego pręta (3) centralnie w stosunku do kor-
pusu zamocowany jest zespół rozbryzgowy. Zespół ten 
składa się ze stożka zraszacza (4), rozetki rozbryzgo-
wej (5) i tulei dystansowej (6). W korpusie (1) umiesz-
czony jest doprowadzający ciecz otwór (7) o ścianach 
stożkowo zbieżnych w kierunku zespołu rozbryzgo-
wego. (1 zastrzeżenie) 

A63B W. 73081 84 08 09 

Andrzej Przykorski, Adam Radomski, Warszawa, 
Polska (Andrzej Przykorski, Adam Radomski). 

Piłeczka 

Piłeczika służy do rekreacyjnej gry rakietkami do 
badmintona na otwartej przestrzeni, nawet przy nie-
wielkim wietrze. 

Piłeczka ma cienkościenny płaszcz (1) wytworzony 
z tworzywa sztucznego. W płaszczu (1) są wykonane 
otwory (2) o dowolnym kształci . (1 zastrzeżenie) 

A63F W. 72880 84 07 04 

Andrzej Raczyński, Warszawa, Polska (Andrzej Ra-
czyński). 

Zabawka w postaci figur geometrycznych 
do układania w zadanym czasie 

Zabawka ma obudowę (1), na której, na wierzchniej 
strome znajduje się podparta sprężyną ruchoma pły-
ta (2) z zagłębieniami (3). Po zablokowaniu płyty (2) 
w jej dolnym położeniu, ustawieniu zegara (5) na do-
wolny czas oraz zwolnieniu jego działania za pomocą 
przycisku (6) grający ma określony, zadany czas na 
ułożenie wszystkich klocków (4) w odpowiadających 
im zagłębieniach (3). Przekroczenie tego czasu powo-
duje odblokowanie płyty (2), jej ruch do góry i wy-
rzucenie układanych klocków. (1 zastrzeżenie) 

A63F W. 72881 84 07 04 

Andrzej Raczvnski, Warszawa, Polska (Andrzej Ra-
czyński). 

Zabawka w postaci domina do układania 

Zabawka oprócz gry w domino pozwala na układa-
nie kamieni (1) na płycie (2). W kamieniach (1) znaj-
dują się otwory będące odpowiednikami punktów w 
tradycyjnej formie domina. W płycie (2) znajdują się 
na obu jej stronach kołeczki ustalające położenie ka-
mieni i pozwalające układać je na wiele spusobów, 
lecz tylko o jednym prawidłowym rozwiązaniu, pole-
gającym na zapełnieniu wszystkimi kamieniami jed-
nej strony płyty. (1 zastrzeżenie) 
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A63F W. 73073 84 08 02 A63H W. 73016 84 07 27 

Spółdzielnia Inwalidów „Mazowianka", Warsza-
wa, Polska (Krzysztof Góral). 

Zabawka w postaci numerycznej 
układanki logicznej 

Zabawka zawiera sześć klocków (4), układanych po-
obwodowo wokół siódmego klocka (4). Klocki mają w 
przekroju poziomym kształt foremnego sześciokąta. 
Na górnej powierzchni na każdym ze swych boków 
mają oznaczenia cyfrowe. W środku klocki mają gniaz-
da stożkowe (5) dla osadzania ich na stożkowych 
wspornikach (3) podstawki (1), zakrywanej pokryw-
ką (2). Tylko na jednym klocku (4) środkowym jest 
zachowana kolejność oznaczeń cyfrowych od 1 do 6, 
natomiast na klockach poobwodowych oznaczenia na 
najbliższym środka okręgu oznaczeń, odpowiadają 
oznaczeniom na klocku środkowym, a oznaczenia na 
drugim kręgu odpowiadają oznaczeniom na sąsiednich 
klockach. (1 zastrzeżenie) 

A63H W. 72926 84 07 10 

Lubuskie Fabryki Mebli, Świebodzin, Polska (Ja-
cek Durczak). 

Zabawka drewniana w postaci zwierzęcia 

Zabawka drewniana w postaci zwierzęcia wyko-
nana jest z toczonych elementów odpadowych lub 
niepełnowartościowych powstających przy produkcji 
mebli. 

Zabawka posiada korpus (1) przy którym zamoco-
wane są koła (4). W korpusie (1) zamocowany jest 
kołek (8) i kołek (9). Na kołku (9) zamocowany jes,t 
element (1), w którego płaszczyźnie czołowej zamo-
cowany jest kołek (13) a w górnej części kołki (15). 
Na elemencie (11) w płaszczyźnie przeciwległej do 
płaszczyzny czołowej zamocowane są kółka (18). 
Wszystkie elementy są sklejone. (1 zastrzeżenie) 

Teresa Zysk, Warszawa, Polska (Teresa Zysk). 

Zabawka w postaci pływającego płetwonurka 

W górnej częścii (1) dwudzielnego korpusu jest wy-
konany prostokątny otwór, w którym jest zaciśnięty 
występ (9) dwóch butli tlenowych (10), stanowiących 
element pływakowy zabawki i zawierających zawory 
(11) oraz manometr (12) z wężem (13) zasilającym ma-
skę (16) płetwonurka. 

W przedniej części korpusu są dwustronne otwory, 
w których są ułożyskowane obrotowo czopy (3) z koł-
nierzami (4) naprzemianległych rąk (5). Czopy (3) ma-
ją kształtowe gniazda (7), dostosowane profilem do 
dwustronnego wałka napędowego mechanizmu sprę-
żynowego. W tylnej części korpusu są usytuowane 
dwustronne gniazda cylindryczne (17) dla wałka utrzy-
mującego wahliwie dwie nogi (18) zakończone płetwa-
mi (19). Obie dłonie (8) rąk (5) są odchvlone od we-
wnętrznej płaszczyzny rąk pod kątem około 30°, a 
nogi (18) mają od strony wewnętrznej otwory (20, 21) 
dla obciążenia ich wodą. (3 zastrzeżenia) 

A63H W. 73046 84 07 31 

Spółdzielnia Pracy „Gedania", Gdańsk, Polska (Bro-
nisław Babiński). 

Zabawka w postaci elementu konstrukcyjnego 

Element konstrukcyjny zabawki służy do wykony-
wania modeli różnych form przestrzennych i archi-
tektonicznych. 

Element konstrukcyjny stanowi jedna powtarzalna 
część wykonana z różnokolorowego tworzywa termo-
plastycznego w postaci prostokątnej płytki (1), któ-
rej górna i dolna krawędź zakończone są płaskimi 
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podstawami (2). W dłuższych bokach wykonane są wy-
cięcia. Przy płaskich podstawach (2) i w poprzecznej 
osi symetrii znajdują się wycięcia (3) w kształcie li-
tery T. Między tymi wycięciami w boku prostokąta 
wykonane są pod kątem do boku prostokąta wycię-
cia (4) tworzące parami z każdej strony kąt 90°. Prze-
dłużenia wewnętrznych krawędzi wycięć (4) przeci-
nają się w punkcie przecięcia osi podłużnej z po-
przeczną płytki (1). (2 zastrzeżenia) 

A63H W. 73072 84 08 02 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr W-68843 

Spółdzielnia Inwalidów „Mazowianka", Warszawa, 
Pols!ka ((Edward Gąisiioirowslki). 

Zabawka konstrukcyjna 

Niniejszy wzór użytkowy dotyczy rozszerzenia ilo-
ści części składowych zabawki konstrukcyjnej, celem 
jej uatrakcyjnienia. 

Zgodnie z wzorem zabawka konstrukcyjna ma do-
datkowe elementy składowe w postaci prostokątów 
(1, 4) ,z dwu stronny mi żebraimi krawędziowyimi (la, 
4a), trójkątów '(7, 9) oraz w postaci trapezu (5) z uko-
śnymi żebrami (6), które zawierają otwory przelotowe 
(2) wraz :z dwustronnymi występami pierścieniowymi 
(3) pod śruby mocujące, przy czym żebra i(la, 4a i 6) 
oraz pierścieniowe wystejpy (3) otworów przelotowych 
(2) mają jednakową wysokość. (1 zastrzeżenie) 

Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D 
C02F 

W. 72206 83 03 28 

Zakłady Energetyczne Okręgu Wschodniego, Elek-
trownia „Kozienice", Swierże Górne, Polska (Marek 
Zieliński, Marek Adamczyk, Zygmunt Musiał, Jerzy 
Kalbarczyk). 

Układ do czyszczenia układu czyszczącego filtru 

Celem wzoru użytkowego jest umożliwienie czy-
szczenia wkładu czyszczącego filtru 'bez jego demon-
tażu. 

Układ charakteryzuje się tyim, że w dolnej części 
Obudowy (1) filtru znajduje się stożek odpływowy (13), 
który przechodzi w rurociąg zrzutowy (14), natomiast 
w górnej części obudowy i(l) wprowadzony jest ru-
rociąg (16) kończący się jednostronnie perforowaną 
rurą (18), usytuowaną między obudową (1) a wkła-
dem czyszczącym (6). Rurociąg (16) jest połączony ru-
rą (20) z rurociągiem (14). i(l zastrzeżenie) 

B02C W. 72874 84 07 03 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfika-
cji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Stanisław Ekielski, 
Waldemar Ołdak). 

Urządzenie do płatkowania i gniecenia ziarna 

Urządzenie według wzoru składa się z ramy (5), 
kosza zasypowego (1), walców gniotących /(3) i (4) we-
wnątrz pustych oraz mechanizmu dociskowego (6). 

(2 zastrzeżenia) 

B08B W. 73042 84 07 31 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Kar-
packi Okręgowy Zakład Gazownictwa, Tarnów. Pol-
ska (Tadeusz Węgrzyn, AndTzej Cwynar, Jerzy Ja-
siński). 
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Urządzenie do mechanicznego czyszczenia rur 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie kon-
strukcji urządzenia umożliwiającego szybkie i dokład-
ne czyszczenie długich elementów stalowych, a zwła-
szcza rur - w ilości od kilku do kilkudziesięciu jed-
nocześnie. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma bęben 
czyszczący (1) wsparty na rolkach tocznych (2), wpra-
wiany w ruch obrotowy za pomocą zespołu napędo-
wego złożonego z silnika elektrycznego (10) i prze-
kładni pasowych (11). Czyszczeniu podlegają rury 
znajdujące się wewnątrz obracającego się bębna (1) 
wypełnionego materiałem czyszczącym. 

(1 zastrzeżenie) 

B21D W. 72930 84 07 10 

Kopalnia Węgla Kamiennego im. „XXX-leoia PRL", 
Jastrzębie, Polska (Ryszard Głowacki, Józef Przybyła). 

Urządzenie do prostowania długich prętów, 
zwłaszcza wierteł i żerdzi 

Celem wzoru użytkowego jest opracowania pro-
stego w budowie i łatwego w obsłudze urządzenia, 
które pozwala na szybkie prostowanie wierteł i żer-
dzi stosowanych w górnictwie. 

Urządzenie złożone jest z dwóch siłowników hy-
draulicznych (1, 3) zamocowanych między płytami 
pionowymi (8). Do siłownika górnego (1) przymoco-
wana jest rozłącznie wielowarstwowa ipłyta prostują-
ca (2), a do dolnego siłownika (3) płyta oporowa (5). 
Między resorem prostującym (2) a płytą oporowa (5) 
umieszczony jest resor (4) w postaci pakietu płyt 
podparty na rolkach podtrzymujących (6), które znaj-
dują się między płytami poziomymi (7) stanowiącymi 
prowadzenie elementu prostowanego. 

Całość wsparta jest na stałej ramie )(9), w której 
zamocowany jest blok sterowniczy (10) przeznaczony 
do sterowania siłownikami (1, 3). (2 zastrzeżenia) 

B22D W. 73099 84 08 08 

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska (Roman Dę-
bicki, Jan Misztal, Waldemar Radziwiłł, Zdzisław 
Żółkiewicz, Stanisław Korcyl, Stanisław Przeworski). 

Kokila dzielona do odlewania kul 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest kokila dzie-
lona do odlewania kul. Wnęki odtwarzające kule wy-
konane są częściowo w części stałej (1) i części ru-
chomej (2) kokili, a częściowo w zewnętrznych ścian-
kach usytuowanego między nimi rdzenia (3). Wnęki 
odtwarzające kule rozmieszczone są w pionowych 
szeregach, a każda połówka kuli odtworzona w rdze-
niu (3) połączona jest z wykonanym w nim układem 
wlewowo-zasilającym. (2 zastrzeżenia) 

B23B W. 73129 84 08 15 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Wę-
glowego, Katowice, Polska (Stanisław Szczygieł). 

Uchwyt tokarski do wykonywania tulejek 
zwłaszcza mimośrodowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia uchwytu umożliwiającego szybkie i foez usterek 
wykonanie tulejek z zachowaniem granic teolerancji. 

Uchwyt złożony jest z korpusu (1) i trzpienia (2). 
Do korpusu (1) przymocowana jest tarcza (3) z otwo-
rami okrągłymi o średnicy (di,), a do trzpienia (2) 
tarcza (4) z otworami których jeden wymiar jest 
większy od średnicy (di) otworów znajdujących się 
w tarczy (2). 
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Średnicę trzpienia (d2) dobiera sie w zależności od 
wielkości wykonywanych tulejek, a żądany mimośród 
otrzymuje się regulując tarczę (i). (2 zastrzeżenia) 

B23C W. 73010 84 07 24 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Czerwona Gwardia", 
Czeladź, Polska (Leopold Nowak, Andrzej Piotrow-
ski, Lucjan Kasprzak, Kazimierz Łakomik, Juliusz 
Pędzik, Bolesław Wrzoł). 

Urządzenie do wykonywania rowków klinowych 
zwłaszcza w wałach napędowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje problem wykonywania 
rowków klinowych w wałach napędowych maszyn 
i urządzeń górniczych bezpośrednio w miejscu ich 
pracy, bez konieczności ich demontażu i transportu 
uszkodzonych wałów do warsztatów. 

Urządzenie według wzoru użytkowego zawiera dwu-
stopniową przekładnię (1). Z pierwszym stopniem 
przekładni (1) połączony jest wałek napędzający (2) 
o profilu świdra górniczego, a z drugim stopniem 
przekładni (1) połączone jest wrzeciono (3) z wymien-
nym frezem (4) i regulacyjną nakrętką (5), ułożysko-
wane w dwudzielnej obudowie (6). Do obudowy (6) 
zamocowana jest prowadnica (7), osadzona przesuwnie 
na prowadnikach (10) i dystansowej śrubie (11), za-
mocowanych na pierścieniu (12). 

Do napędu urządzenia służy wiertarka górnicza. 
(1 zastrzeżenie) 

B23D W. 73114 84 08 14 
Instytut Oibróbki Skrawaniem, Kraków, Polska 

(Andrzej ;Kurleto, 'Krzysztof Musiałek). 

Rozwiertak wykanczak wieloostrzowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszcze-
nia technologii wytwarzania rozwiertaków z węgli-
ków spiekanych. 

Stożkowa część skrawająca (1) rozwiertaka ma kąt 
przyłożenia (a) równy zeru. (1 zastrzeżenie) 

B23K 
B08B 
B01D 

W. 72979 84 07 18 

Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okręto-
wego „PROMOR", Gdańsk, Polska (Stanisław Ekiert, 
Władysław Korczak, Kazimierz Wyka, Kazimierz 
Sajnóg, Stefan Piórek). 

Urządzenie do odciągu i filtrowania pyłów 
i gazów spawalniczych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia urządzenia zabezpieczającego higieniczne warunki 
pracy na stanowisku spawacza, zapobiegającego za-
nieczyszczeniu środowiska, mającego prostą ^budowę, 
taniego i łatwego w obsłudze. 

Urządzenie jest zbudowane z szeregowo rozmiesz-
czonych: separatora żużla (23) umieszczonego w po-
krywie przedniej (15) z króćcem (16) do podłączania 
węży elastycznych, zespołu filtracyjnego (1) pyłów 
spawalniczych, zespołu wentylacyjnego (2) złożonego 
z dwóch agregatów ssących (7) z zaworami zwrotny-
mi (14) usytuowanych jeden nad drugim i filtra (18) 
z węglem aktywnym umieszczonego w pokrywie tyl-
nej (17). Zespół filtracyjny (1) i zespół wentylacyjny 
(2) isą wewnątrz przenośnego jednolitego korpusu (3). 

(5 zastrzeżeń) 

B23P W. 73130 84 08 15 

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (An-
drzej Stankiewicz, Józef Łukasiewicz). 
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Elektroda do elektrochemicznego drążenia 
rowków promieniowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wyelimino-
wania zaburzeń przy uływie elektrolitu przez szcze-
linę. 

Elektroda (1) ma otwór (4) do doprowadzania elek-
trolitu usytuowany centralnie w swojej osi oraz niszę 
(5) pomiędzy tym otworem (4) a częścią roboczą (2). 

(1 zastrzeżenie) 

B25B W. 73097 84 08 08 

Ośrodek Bada wczo-Rozwoj owy Podstaw Technologii 
i Konstrukcji Maszyn „Tekoma", Warszawa, Polska 
(Bogusław Pacak). 

Odciążnik sprężynowy 

Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji od-
ciążnika zabezpieczającej przed opadnięciem narzędzia 
w przypadku pęknięcia sprężyny bez konieczności 
stosowania dodatkowych, specjalnych mechanizmów 
zabezpieczających. 

Odciążnik sprężynowy według wzoru użytkowego 
zawiera w oibudowie (3) bęben (1) z wałkiem (4), 
cięgno (8) do zawieszania narzędzi nawinięte na bę-
ben oraz sprężynę spiralną (6), wielokrotną, o do-
wolnej ilości sekcji ale nie mniej niż dwie, osadzoną 
jednym końcem w wałku (4) a drugim podczepioną 
do bębna (1). Sprężyna spiralna (6), wielokrotna 
umieszczona w przegrodach wewnątrz bębna (1) pra-
cuje w przestrzeni ograniczonej przegrodami (5) i ele-
mentami dystansowymi (7) umieszczonymi w tych 
przestrzeniach stycznie do powierzchni wewnętrznej 
bębna. (1 zastrzeżenie) 

B25B W. 73127 84 08 15 

Przedsiębiorstwo Remontów Specjalistycznych i Roz-
ruchu Instalacji Przemysłu Chemicznego „CHEMO-
ROZRUCH", Oświęcim, Polska (Jarosław Kibler, Les-
ław Skibiński). 

Główka klucza do śrub z łbem sześciokątnym 

Wzór rozwiązuje zagadnienie umożliwienia wyko-
nywania główek kluczy, zwłaszcza nasadowych, bez 
konieczności wykonywania operacji odkuwania 
względnie dłutowania. 

Główkę klucza stanowi walec (1), wewnątrz którego 
wykonany jest otwór na łeb śruby <2), będący sumą 

okrągłego otworu centralnego o średnicy (DD) więk-
szej cd wymiaru (D) łba śruby (2) koncentrycznego 
względem walca (1) i sześciu okrągłych otworów 
o mniejszej średnicy (Dw) częściowo przenikających 
się z otworem centralnym. (1 zastrzeżenie) 

B43K W. 72913 84 07 10 

Ludwik Wyporek, Warszawa, Polska (Ludwik Wy-
porek). 

Końcówka wkładu do długopisu 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
wytrzymałości mechanicznej wkładów do długopisów. 

Końcówka (1,) wkładu do długopisu wykonana z 
tworzywa sztucznego o wymaganej elastyczności 
i plastyczności posiada przewężkę (2) w postaci ka-
nału o przekroju kołowrym usytuowaną pomiędzy 
gniazdem (3), w którym umieszczony jest element pi-
szący a częścią wkładu zawierającą tusz. 

(1 zastrzeżenie) 

B44B 
B41K 

W. 73036 84 07 30 

Fabryka Przyrządów i Uchwytów „FPU-BIAL", 
Zakład nr 1 Wiodący, Białystok, Polska (Eugeniusz 
Rożkiewicz, Józef Zalewski). 

Cechownik 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie jedno-
czesnego nanoszenia znaków równo oddalonych od 
środka otworu i umieszczonych na okręgu koła. 

Cechownik ma korpus (1), część chwytową (2), część 
prowadzącą (3) i rozłącznie połączone z korpusem 
elementy cechujące (4), znajdujące się od dołu w 
korpusie (1). (1 zastrzeżenie) 
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B60B 
A01D 

W. 73083 84 08 08 

Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Lidzbark Welski, 
Polska (Kazimierz Herod). 

Piasta kół jezdnych i rozrzutowych 
przetrząsaczo-zgrabiarki 

Celem wzoru użytkowego jest uproszczenie kon-
strukcji piast kół jezdnych i rozrzutowych przetrzą-
saczo-zgrabiarki. 

Piasta charakteryzuje się tym, że na skutek wy-
konania progów (3) w walcowym otworze (2) korpu-
su (1) piasty, łożyska kulkowe (5) opierają się o te 
progi (3). Rowek (4) w otworze (2) korpusu (1) po 
jego zewnętrznej stronie (6) ogranicza łożysko (5). 

<1 zastrzeżenie) 

B60C W. 73039 84 07 30 

Krajowa Państwowa Komunikacja Samochodowa, 
Oddział Naprawczy w Lublinie, Lublin, Polska 
(Zbigniew Dawid, Tadeusz Nalewajko, Mieczysław 
Maniecki). 

Urządzenie do demontażu opon 

Urządzenie do demontażu opon, posiada motore-
duktor (8) połączony poprzez wał napędowy (7) 
z przekładnią kątową (15), na której jest umieszczona 

obudowa (24) zaopatrzona w tarczę zabezpieczającą 
(25) posiadającą rączkę (14) za pomocą której na-
stępuje zabezpieczenie szybkie i jednoczesne obydwu 
sworzni (13). Na tarczy (25) jest osadzony obrotowy 
talerz stopniowy (12) połączony rozłącznie z tarczą 
zabezpieczającą (25) sworzniami mocującymi (13), po-
nadto urządzenie jest zaopatrzone w stojak prowa-
dzący (3) połączony u góry rozłącznie belką (19), sto-
jak ten ma suwak (21) połączony z dociskiem (23), 
który posiada śrubę (22) z korbą (6), a na końcu tego 
docisku jest osadzony talerz (9) do ściągania opony 
(10). Całość urządzenia jest umieszczona w odpowied-
niej studzience (1) i posadowiona na płycie (2) z któ-
rą połączone jest śrubami (16). (3 zastrzeżenia) 

B60S W. 72732 84 06 14 

Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa, 
Zakłady Naprawy Samochodów, Koszalin, Polska 
(Edward Borkowski, Ryszard Czajka, Jerzy Dobosz., 
Andrzej Oskierko, Wacław Burzyński, Władysław 
Opaliński). 

Rozpieracz szczękowy 

Rozpieracz szczękowy ma wyprofilowaną obejmę 
(1), w której zamocowane są rozpierające szczęki (4) 
z wkładkami (5) a na sworzniach (6) zamocowane są 
strzemiona (7) związane z jarzmem (8) siłownika (9.) 
i za pośrednictwem sworzni (10) ze szczękami (4). 
Siłownik (9) składa się z cylindra (11), w którym 
osadzony jest tłok (16) i połączony jest z rozdziela-
czem (17,). (2 zastrzeżenia) 



Nr 11 (299) 1985 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 77 

B65D W. 73012 84 07 26 

Spółdzielnia Pracy „Erdal", Kraków, Polska (Kazi-
mierz Kalemba, Zenon Gembołyś, Karol Jasiński). 

Zamknięcie butelki z tworzywa sztucznego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia zamknięcia płaskiej butelki z tworzywa sztucz-
nego, charakteryzujące się dużą szczelnością i łatwoś-
cią zamykania. 

Zamknięcie butelki stanowi zakrętka (2) w postaci 
ikuibka o przekroju prostokątnym odpowiadającym 
wyprofilowaniu znajdującemu się na butelce posia-
dające wewnątrz gniazdo (3) o średnicy odpowiada-
jącej główce butelki zaopatrzone w nacięcie (5) w 
postaci linii śrubowej do mocowania na główce bu-
telki oraz występ (6) odpowiadający uskokowi na 
główce butelki. (1 zastrzeżenie) 

B65D W. 73100 84 08 10 

Karol Kilański, Ryszard Kilański, Warszawa, Pol-
ska (Karol Kilański, Ryszard Kilańiski). 

Korek zwłaszcza do probówki bakteriologicznej 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest korek do za-
bezpieczenia probówki bakteriologicznej stosowanej 
do posiewów prątków gruźlicy na podłożu Loewen-
steina-Jensena przed infekcją. 

Korek wyikanainy z tworzywa (Sztucznego posiada na 
ściance wewnętrznej (1) występy prowadzące (2) ko-
rzystnie trzy równomiernie rozmieszczone o kształcie 
pasków posiadających skośne końce. Na powierzchni 
dna znajduje się centryczny okrągły kanałek (3) 
o szerokości odpowiadającej grubości probówki bakte-
riologicznej ograniczony z jednej strony ścianką we-
wnętrzną (1) korka zaś z drugiej strony powierzchnią 
skośną występu (4), którego druga powierzchnia pro-
stopadła do dna tworzy centryczne wgłębienie (5). 

(1 zastrzeżenie) 

B65G W. 69696 84 04 20 

Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynie-
ryjnego, Bydgoszcz, Polska (Waldemar Białczyk, Jó-
zef Śmielkiewicz). 

Rynna do podawania betonu do wykopów 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie rynny 
wielokrotnego użytku, łatwo przemieszczalnej oraz 
umożliwiającej podawanie betonu do wykopów o róż-
nej głębokości. 

Rynnę tworzy zestaw połączonych segmentów (1) 
o kształcie koryt wykonanych z blachy, mających 
przy końcu jednej strony przegubowo zamontowane 
dwa haki (2), a z drugiej dwa zaczepy (3), przy czym 
koniec jednego segmentu wstawiony jest na zakład 
w początek drugiego segmentu, a haki (2) w za-
czepy (3). (1 zastrzeżenie) 

B65G W. 73032 84 07 30 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfika-
cji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Wiesław Karásek, 
Roman Stojek). 

Urządzenie do odrywania, transportu i spiętrzania 
drobnowymiarowych prefabrykatów 

Urządzenie do odrywania, transportu i spiętrzania 
drobnowymiarowych prefabrykatów umożliwia szyb-
kie i sprawne zbieranie z placu produkcyjnego drob-
nowymiarowych prefabrykatów oraz ich transport 
i składowanie. 

Urządzenie składa się z zespołu chwytaka posiada-
jącego stałe styki (4) osadzone na podłużnych belkach 
(3) i ruchome styki (9) na regulowanych ramionach 
'(5) chwytaka, zblokowane czynnościowo belką (1), ru-
rą usztywniającą (7), prętem (11) umożliwiającego 
przy pomocy pedału (10) i mechanizmu zaporowego 
(8) zaciśnięcie prefabrykatów tak, że działając dźwig-
nią (12) zespołu wózka przy pomocy zaczepu (15) na-
pierającego na końce rury usztywniającej można spo-
wodować oderwanie asymetryczne prefabrykatu, 
a następnie zaczepiając belkę na zaczep transportowy 
(16) przenieść i spiętrzyć na placu składowym na 
zaczepie (17) do wysokości 1 m. (2 zastrzeżenia) 
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B65G W. 73066 8-108 01 
F26B 

Ośrodek Bada wczo-Rozwoj owy Maszyn i Urządzeń 
Chemicznych „Metalchenï1, Toruń, Polska (Henryk 
Rzaza, Wiktor Katowicki). 

Śluza obrotowa 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest śluza obroto-
wa, w której możliwe jest wyjęcie wirnika z kor-
pusu bez demontażu napędu i obu pokryw. 

Do korpusu (1) przymocowana jest pokrywa (3) 
z łącznikiem (4). Do pokrywy (3) przytwierdzona jest 
przekładnia ślimakowa (5) z silnikiem elektrycznym. 

Wałek wyjściowy (9) przekładni (5) połączony jest 
klinem (10) z tuleją (8) stanowiącą końcówkę wału 
(6) na którym umieszczony jest wirnik (7). Drugi 
koniec wału (6) osadzony jest z dodatnim luzem w 
łożysku (11) umieszczonym w pokrywie (12). _ 

(3 zastrzeżenia) 

B65G W. 73116 84 08 14 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia", Jastrzębie 
Zdrój, Polska (Ireneusz Musioł, Hubert Brachman). 

Rynna specjalna przenośnika zgrzebłowego 

Rynna specjalna, służy do wprowadzania wypad-
niętych zgrzebeł łańcucha w dolny przedział trasy 
przenośnika. 

Rynna posiada przed wycięciami (1) w pocienie-
niach (3) bocznych profil rozłącznie przymocowane 
resory (8), nakryte nakładkami (5), których odpowied-
nio wyprofilowane końce wypełniają wycięcia (1) pó-
łek i opierają się na zukosowanych krawędziach 
czoła w ślizgowej płyty (9), przymocowanej do dol-
nych półek za wycięciami (1). (1 zastrzeżenie) 

B66C W. 72877 84 07 02 

Rejon Dróg Publicznych, Chełm, Polska (Marian 
Czerwiński). 

Kleszcze do ciężkich elementów 

Kleszcze do ciężkich elementów, zwłaszcza do 
wielkogabarytowych cz.ęści maszyn drogowych, posia-
dają dwie szczęki (1) w kształcie pałąków skierowa-
nych końcami do siebie i zakończonych u dołu zęba-
mi (2). Szczęki (1) w górnej części są zawieszone, po-
przez sworznie (3) na poprzeczce (1) mającej tuleję 
prowadzącą (5). 

W tulei prowadzącej (5) umieszczony jest prze-
suwnie pręt nośny (6) u góry zakończony hakiem (7), 
a u dołu mający dwa wsporniki (8), do których po-
przez sworznie (9) zamocowane są dźwignie (11). 
Dźwignie (11) z drugiej strony poprzez sworznie (13) 
zamocowane są w podwójnych wspornikach (14). 

(2 zastrzeżenia) 

B66C W. 73026 84 07 27 

Polskie Koleje Państwowe, Zakłady Naprawcze Ta-
boru Kolejowego „Nowy Sącz", Nowy Sącz, Polska 
(Bogusław Kler). 

Zawiesie belkowe 

Zawiesie posiada belkę, wykonaną z dwóch rówrno-
ległych blach (1) połączonych wstawkami, oraz cięgna 
(2) połączone belką za pośrednictwem szakli (3,). 
W belce znajdują się otwory obniżającej jej masę, 
z których środkowy przeznaczony jest do zawiesza-
nia belki na haku dźwignicy i w nim zamocowany 
jest pręt okrągły (4), stanowiący oparcie zawiesia na 
haku. Zależnie od długości ładunków, cięgna (2) od-
chylane są na zewnątrz lub w kierunku środka belki. 

(2 zastrzeżenia) 
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B66F W. 72919 84 07 09 

Spółdzielnia Pracy Produkcji Części Samochodo-
wych „PROCZESAM", Bydgoszcz, Polska (Feliks 
Szczyglewski). 

Mechanizm przeniesienia napędu 
w dźwigniku hydraulicznym 

Mechanizm przeniesienia napędu w dźwigniku hyd-
raulicznym posiada rolkę (1) umieszczoną między 

dźwignią (4) i tłokiem (5) pompki. Elementy te po-
łączone są łącznikami (2). 

Zaletami rozwiązania jest korzystny rozkład na-
cisków na górnej powierzchni trzonu tłoka pompki 
(5) i prosta technologia wykonania. (1 zastrzeżenie) 

Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C02F 
B01J 

W. 73086 84 08 09 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budow-
nictwa Przemysłowego „Bistyp", Warszawa, Polska 
(Janusz Woźniak, Włodzimierz Górski). 

Kolumna jonitowa 

Kolumna jonitowa z tworzywa sztucznego, prze-
znaczona dla jonitowych stacji uzdatniania wody 
składa się z elementu rurowego 1, zakończonego obu-
stronnie gwintem wewnętrznym, wkręcanego dna gór-

nego 2, wkręcanego dna dolnego 3, mających wew-
nętrzne promienie krzywizny R 0,5 D. Górne dno 2 
zaopatrzone jest w centrycznie umieszczony otwór 4 
z fazą 5, pozwalającą uszczelnić ciśnieniowo wkręca-
ny element z dnem 2, przy pomocy miękkiego pier-
ścienia o kołowym przekroju poprzecznym. 

(1 zastrzeżenie) 

C02F 
B0U 

W. 73087 84 08 09 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budow-
nictwa Przemysłowego .,Bistyp", Warszawa, Polska 
(Janusz Woźniak, Włodzimierz Górski). 

Kolumna jonitowa 

Kolumna jonitowa z tworzyw sztucznych, przezna-
czona dla ponitowych stacji uzdatniania wody składa 
się z elementu rurowego 1, zakończonego obustronnie 

gwintem zewnętrznym, nakręcanego dna górnego 2, 
nakręcanego dna dolnego 3, mających wewnętrzne 
promienie krzywizny R 0,5 D. Górne dno 2 zaopatrzo-
ne jest w centrycznie umieszczony otwór 4 z fazą 5 
pozwalającą uszczelnić ciśnieniowo wkręcany element 
z dnem 2, przy pomocy miękkiego pierścienia o koło-
wy przekroju poprzecznym. (1 zastrzeżenie) 
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C10J W. 73098 84 08 08 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Wiel-
skopolski Zaklad Gazownictwa, Poznań, Polska (An-
drzej Barczyński, Tadeusz Węgrzyn, Dorota Tullin, 
Adam Byczyński). 

Urządzenie do nawilżania gazu 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszcze-
nia konstrukcji urządzenia do nawilżania gazu ziem-

nego. Charakteryzuje się tym, że pomiędzy gazocią-
giem niskoprężnym (9) a dyszą rozpylającą (3) posia-
da komorę rozpylającą (1) spełniającą rolę zbiornika 
magazynowego i seperatora cieczy nawilżającej. 

(1 zastrzeżenie) 

C25D W. 73080 84 08 07 

Zakłady Mechaniczne „PZL-Wola" im. Marcelego 
Nowotki, Warszawa, Polska (Stanisław Jachutkowski, 
Stefan Lesiak, Witold Gillert). 

Urządzenie umożliwiające wykorzystanie 
odpadów anod przy gwalwanizowaniu 

Urządzenie wykonane jest w postaci kosza z two-
rzywa sztucznego. Kosz ma dużą ilość otworów (4). 
Do kosza zamocowane jest zawieszenie (2). 

(2 zastrzeżenia) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D02G W. 73112 84 08 13 

Centralne Laboratorium Przemysłu Artykułów 
Technicznych i Galanteryjnych, Łódź, Polska (Ta-
deusz Lelonkiewicz, Dorota Duraj). 

Biegacz tworzywowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji biegacza z tworzywa sztucznego sto-
sowanego w przędzarkach obrączkowych z wewnętrz-
nym elementem metalowym powodującym usztywnie-
nie biegacza i ułatwienie jego produkcji. 

Biegacz 1 uszkowy według wzoru ma element me-
talowy 2 wykonany z drutu o przekroju poprzecz-
nym 3 w kształcie odcinka koła. (1 zastrzeżenie) 

D03D W. 73024 84 07 27 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Włókienniczych „Polmatex-Cenaro", Łódź, Polska 
(Stanisław Łodwig, Marceli Beźnicki). 

Urządzenie do napędu rapierów w krośnie 
tkackim 

Urządzenie do napędu rapierów w krośnie tkackim 
stanowią symetrycznie rozmieszczone względem osi 
pionowej krosna dwa mechanizmy napadowe z któ-
rych każdy posiada dźwignię (11), która poprzez cięg-
no (12) o regulowanej długości napędza dźwignię ką-
tową, ułożyskowaną w oprawie (17). Krótkie ramię 
(14) dźwigni kątowej ma regulowaną długość, służącą 
do nastawiania skoku rapiera (16). Długie ramie (15) 
poprzez łącznik (20) napędza bijak (21), do którego 
jest przymocowany rapier (16). Z bijakiem (21) są 
także połączone prostowodowe dźwignie (22, 23). przy 
czym górną dźwignia (22) jest ułożyskowaną we 
wsporniku (24) a dolna dźwignia (23) jest ułożysko-
waną w oprawie (17). (1 zastrzeżenie) 
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Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E01H W. 72687 84 06 05 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława 
Dabroiws'kAego, Warszawa, Poláka (Ryiszard Jaśniew-
ski, Jan Krasuski, Wiesław Kulkowski, Eryk Maksyś, 
Zdzisław Nawrocki). 

Doczepne urządzenie do odśnieżania 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest układ podwo-
zia urządzenia do odśnieżania umożliwiającej współ-
pracę tego airząidzenda: .z różnymi iniaśnilkami. Isitota. 
rozwiązania polega na tyim, że rama podwo-
zia (1) urządzenia wyposażona jest w dwa pełnozwrat-
ne koła jezdne (5) osadzone w poprzecznej, wykrobio-
nej belce (6), przymocowanej obrotowo do ramy pod-
wozia. Wykorbienie belki i współpracujący z nim si-
łownik (7), zamocowany do ramy, reguluje położenie 
transportowe i robocze odśnieżarki. Poza tym podwo-
zie (1) jest wyposażane w wymienny zespół dyisizdowy 
do holowania i popychania odśnieżarki, przy czym 
układ pchający składa się z mocującej belki poprzecz-
nej (2) wyposażonej w krzywy przegub (3) oraz zde-
rzaki (4) ustalające współosiowość odśnieżarki z noś-
nikiem (10). (3 zastrzeżenia) 

E04B W. 73142 84 08 20 

Wrocławski Kombinat Budowlany, Wrocław, Polska 
(Janusz Makowski, Jerzy Magocki, Lech Cieślak). 

Pionowe złącze ścian 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pionowe złą-
cze ścian występujące przy produkcji wielkiej płyty 
w budownictwie" mieszkaniowym. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie takiego 
ukształtowania poprzecznego przekroju spoiny ścian 
aby możliwe było stosowanie złącz nakładanych na 
spoinie od zewnątrz na ściany nieotynk-owane oraz 
łatwe umieszczenie wkładki uszczelniającej od we-
wnętrznej strony ściany. 

W rozwiązaniu według wzoru zewnętrzne brzegi 
ściany mają występy (4) i (5) w toształcie trapezów 
matarmast wewnętrzne brzegi tworizą zaokrąglenie. 
Brzegi (6) i (7) łączą się z podstawami występów (4) 
i (5). 

Wykonana istpoiina (3) twonzy ottwarty od zew:nątrz 
kanał pionowy na całej długości ścian (1) i (Z). 

(1 zastrzeżenie) 

E04H W. 73095 84 08 07 

Marek Brochocki, Izabelin, Andrzej Skalski, War-
szawa, Polska (Marek Brochocki, Andrzej Skalski). 

Zestaw elementów do składania ogrodzeń 
zwłaszcza baseników kąpielowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia taniego zestawu elementów do składania nie tyl-
ko stelaża basenika kąpielowego lecz również różne-
go rodzaju niskich wewnętrznych ogrodzeń. Istota 
wzoiriu polega ina tym, że pionowe elementy górnie (1) 
i dolne oraz poziome elementy (1) górne i dolne ma-
ją kszałt ceowników korzystnie użebrowanych. Po-
przeczne wymiary końców pionowych elementów gór-
nych (1) i poziomych elementów (1) górnych i dol-
nych są zmniejszone obustronnie a dla pionowych 
elementów dolnych jednostronnie. Ramiona trójni-
ków (4) i czwórników są płaskie i usytuowane wzglę-
dem siebie pod kątem prostym a ich gniazda (3) ma-
ją przekrój prostokątny. Ramiona zwłaszcza poziome 
trójników (4) i czwórników oraz końce poziomych 
kończonych łbem ozdobnym a stopka (8) ma gniazdo 
(9,) do wprowadzania elementów pionowych dolnych, 
elementów (1) górnych i dolnych mają przelotowe 
otwory (6) do wprowadzania kotłów blokujących za-
Zestaw ten jest wyposażony również w kołową folię 
z oczkami naciągowymi wzdłuż jej obrzeża, trójniki 
(4) mają centralne wgłębienia (10) z przelotowym 
otworem (11) do wprowadzania wieszaków folii a 
oczka naciągowe są zaciśnięte na równomiernych fał-
dach folii. (4 zastrzeżenia) 
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E04H W. 73103 84 08 08 

Krotoszyńskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowla-
nej, Krotoszyn, Polska (Janusz Filipowski). 

Ochrona dolnej części komina przed korozją 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie ochrony 
dolnej części komina przed przedwczesną korozją wy-
nikającą z działania wilgoci i związków chemicznych 
zawartych w spalinach. 

Dolna część komina (1) ma od góry zamknięcie pły-
tą (2) odcinającą oraz przewód (4.) odprowadzenia o-
sadu, zamontowany poniżej przewodu (3) wlotu spa-
lin. Dolne otwory (5) i górne otwory (6) służą do za-
pewnienia cyrkulacji powietrza i osuszenia zamknię-
tej przestrzeni komina. (2 zastrzeżenia) 

E21C W. 73104 84 08 09 

Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych im. Gene-
rała Karola Šwierczewskieg-o, Katowice, Polska (Ze-
non Wasyłeczko, Leszek Gubała, Witold Zacharzew-
ski). 

Slupek z węglików spiekanych 
do zbrojenia noży górniczych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest słupek wy-
konany z węglików spiekanych przeznaczony do zbro-
jenia noży górniczych mających podstawę w kształ-
cie stożka. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia takiego kształtu podstawy, słupka aby zapewnić 
stałą powtarzalną grubość warstwy spoiny łączącej 
słupek z korpusem noża. 

Słupek charakteryzuje się tym, że na pobocznicy 
(4) stożka podstawy ma trzy wzdłużne występy (5) 
rozmieszczone pod kątem 120°. (1 zastrzeżenie) 

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

F04C W. 73094 84 08 07 

.Inisltyitut Technilki Cieplnej, Łódź, Polska (Jan Kę-
dzierzowski, Andrzej Stawiarz, Czesław Ciasnocha). 

Wieniec łopatkowy wentylatora, 
zwłaszcza promieniowego pracującego 

w środowisku erozyjnym 

Celem wzoru użytkowego jest zwiększenie trwało-
ści wieńca łopatkowego wentylatora. 

Wieniec składający się z tarcz przednich, środko-
wej tarczy nośnej i umieszczonych pomiędzy tarcza-
mi łopatek mających makłaidki chairalkiteryziuje się tym, 
że nakładki <4) są utwardzone na powierzchni nara-
żonej na erozję i ukształtowane tak, że ochraniają 
jednocześnie łopatki (3) i tarczę nośną (1) w miej-
scach narażonych na ścieranie. (7 zastrzeżeń) 



Nr 11 (299) 1985 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 83 

F04D W. 73105 84 08 10 

Bielska Spółdzielnia Niewidomych „Bielsin", Biel-
sko-Biała, Polska (Jacek Balicki, Jerzy Wtorek). 

Pompa łopatkowa 

Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowania pom-
py łopatkowej o podwyższonych parametrach z przy-
stosowaniem do użytkowania w gospodarstwie do-
mowym. 

Pompa łopatkowa zbudowana jest z korpusu (5) 
mającego wewnątrz komorę. (4) pompy z wirnikiem 
łopatkowym z elastycznego tworzywa, przy czym kor-
pus (5) ma na obwodzie równolegle położone ofook 
isieibie, 'krócieic (1) wlotowy ii 'kr ociec (2) wylotowy. 
Beżnia (13) wewnętrzna komory (4) pompy ma CZĘŚĆ 
cylindryczną oraz część płaską, którą stanowi ścian-
ka (3) płaska, prostopadła do osi króćców wlotowego 
i wylotowego. Ścianka (3) płaska położona jest mię-
dzy otworami króćca (1) wlotowego i króćca (2) wy-
lotowego w odległości nie większej niż 0,8 promienia 
cylindrycznej części komory (4) pompy. Korpus (5) 
ma na zewnętrznym obwodzie cztery wgłębienia łu-
kowe służące do wygodnego uchwycenia ręką pompy 
łopatkowej w czasie użytkowania. (1 zastrzeżenie) 

F16G W. 72642 84 08 16 

Wiktor Krajewski, Warszawa, Polska, Polska (Wik-
tor Krajewski). 

Sznurowiązacz pokrowca samochodowego 

Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji przy-
rządu ułatwiającej czynność mocowania pokrowca o-
raz zapewniającej trwałe mocowanie. 

Przyrząd do zawiązywania sznura w szczególności 
poKrowca samochodowego stanowi płaski element (1) 
z dwoma otworami (2 i 3) oraz dwoma wycięciami 
(4 i 5) usytuowanymi na przeciwległych krawędziach 
doJinej i górnej, przy czyim boczne ikraiwędzie (6 i 7) 
elementu (1) są proste, górna krawędź jest owalna, 
a dolna część ma postać dwóch rozłożonych na boki 
ramion (8 i 9). (1 zastrzeżenie) 

F21S W. 72319 84 04 11 

Spółdzielnia Inwalidów „Delam", Zakłady Elektro-
techniczne, Dąbrowa Górnicza, Polska (Jędrzej Kra-
lewski, Celina Włodarczyk, Elżbieta Nawara). 

Lampa stojąca wielopłomienna 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania lampy 
o większej stabilności i trwałości w stosunku do zna-
nych lamp oraz ukierunkowującej strumień świetlny. 

Lampa stojąca wielopłomienna stołowa według 
wzoru użytkowego ma korpus (2) wykonany w kształ-
cie pierścienia, do którego są przymocowane ramio-
na (3) z rurki mosiężnej. Do każdego z ramion (3) 
jest przymocowany pierścień mocujący (4) z rurki 
mosiężnej z drewnianym elementem ozdobnym (5) w 
.górnej jego części, ;n.a kitórym jesit osadizona osłona 
(6) oprawki (7). W dolnej części pierścienia mocujące-
go (4,) jest umieszczony element zabezpieczający z 
drewna (8) w kształcie prostopadłościanu, przez który 
przechodzi rurka mocująca (9) z przewodami elek-
trycznymi zakończona u góry oprawką (7). 

Dolna część rurki wystaje poza element zabezpie-
czający (8). Na tej części osadzony jest wyoblony 
kapturek mosiężny (10) i wyoblony element ozdobny 
mosiężny (11) zabezpieczone nakrętką mosiężną (12). 

Korpus (2.) lampy jest połączony w górnej części 
poprzez górny krążek mocujący (13) z rurką nośną 
mosiężną (14) z gwintem zewnętrznym na końcu, na 
którą jest nasadzona wyoblona miseczka mosiężna 
(15) i wyoblony element ozdobny mosiężny (11) oraz 
umocowany abażur (16). Abażur (16) ma kształt zbli-
żony do trapezu i jest umieszczony nad wszystkimi 
punktami świetlnymi. Do dolnej części korpusu (2) 
jest przymocowany dolny krążek mocujący (19) po-
łączony z rurką mocującą (20) stanowiącą rdzeń nogi 
lampy, która jest zakończona podstawą (1). 

(3 zastrzeżenia) 
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F24F W. 73133 

Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji 
Gdańsk, Polska (Wiesław Janiszewski). 

Ekran indukcyjny 

84 08 16 

Sanitarnych, 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest ekran induk-
cyjny, mający zastosowanie do usuwania zanieczy-
szczeń z niestacjonarnych stanowisk spawania drob-
nych elementów. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
budowy ekranu lekkiego i wygodnego w użytkowa-
niu. 

Ekran indukcyjny, składający się z osłony (1) czo-
łowej, osłon (2, 3) bocznych oraz z przewodu (4) in-
dukcyjnego, charakteryzuje się tym, że ma osłonę (1) 
czołową oraz osłony (2, 3) boczne, połączone z osłoną 
(1) czołową, przy czym wzdłuż oisłony (1) czołowej 
usytuowany jest przewód (4) indukcyjny z otworka-
mi (5) skierowanymi do góry. Osie tych otworków (5) 
są równoległe do powierzchni osłony (1) czołowej. 

(1 zastrzeżenie) 

F24F 
B08B 

W. 73134 84 80 16 

Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych, 
Gdańsk, Polska (Wiesław Janiszewski). 

Ssawka wirowa 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest ssawka wiro-
wa, mająca zastosowanie do usuwania zanieczyszczeń, 
zwłaszcza przy półautomatycznym cięciu gazowym 
blach grubych. 

Ssawka wirowa, składająca sie z obudowy (1) cy-
lindrycznej i szczeliny (2) ssącej, charakteryzuje się 
tym. " że ma kierownicę (3) pochyloną w kierunku 
szczeliny (2) ssącej i usytuowaną pod palnikiem (4), 
przy czym szczelina (2) ssąca przylega do podłogi. 

(1 zastrzeżenie) 

F24F W. 73136 84 08 20 

Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych. 
Gdańsk, Polska (Wiesław Janiszewski). 

Ssawka 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest ssawka, ma-
jąca zastosowanie do usuwania zanieczyszczeń przy 
spawaniu, zwłaszcza w zbiornikach. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia takisj konstrukcji ssawki, aby możliwe było 
zbliżenie otworów ssących do łuku spawalniczego. 

Ssawka charakteryzuje się tym, że ma kształt stoż-
ka (1) ściętego, zwężającego się ku dołowi zaopatrzo-
nego w dolny otwór (2) ssący i górne otwory (3) 
issące przylegające do płaskiego okapu (4). 

(1 zastrzeżenie) 

F24F 
B08B 

W. 73137 84 08 20 

Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych, 
Gdańsk, Polska (Wiesław Janiszewski). 

Eżektor 

Przedmiotem wzoru -użytkowego jest eżektor mają-
cy zastosowanie zwłaszcza do odciągów miejscowych, 
przenośnych. 

Eżektor, składający się z króćca (1) kielichowego 
zewnętrznego i z króćca (2) kielichowego wewnętrz-
nego, charakteryzuje się tym, że ma kanał (3) roz-
dzielczy, usytuowany między ścianką króćca (1) kie-
lichowego zewnętrznego a ścianką króćca (2) kieli-
chowego wewnętrznego oraz szczelinę (4) pierścienio-
wą, usytuowaną między zagięciem króćca (1) kieli-
chowego zewnętrznego a końcem króćca (2) kielicho-
wego wewnętrznego. (1 zastrzeżenie) 
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F25D W. 73107 84 08 10 

(Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego, 
POLAR oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Chłod-
nictwa Domowego PREDQM-POLAR, Wrocław, Pol-
ska (Wiesław Tra wińska, Teofil Moislkal, Grzegoťz 
Drabczyński). 

Komora chłodnicza zamrażarki skrzyniowej 

Wzór 'użytkowy rozwiązuje zagadnieinie zapewnie-
nia 'właściwego mocowania mur parownika. 

Komora ma obejmę (1) z przetłoczeniami (2), któ-
ra utrzymuje w żądanym położeniu rury parownika 
(3) ,i jednocześnie is tanowi element nośny dla prowad-
nicy [przegrody (4). (Prowadnica przegrody (4) jest 
mocowana za poimocą nitolkołków, (1 zastrzeżenie) 

F27B W. 73043 84 08 01 

Zakłady Wytwórcze Lamjp Elektrycznych „Poiłam'' 
im. R. Luikseimibung Zakład Doświadczalny Sprzętu 
Oświetleniowego i Urządzeń Technologicznych, War-
szawa, Poliska {Władysław Szczeplkowski, Wiesław 
Mościckd, Andrzej Gołębiowiski, Jerzy Ha'ze, Andrzej 
Skoniczny, Krzysztof Czeirwiński). 

Piec wysokotemperaturowy do spiekania rurek 
ceramicznych w atmosferze ochronnej, zwłaszcza 
rurek z AI2O3 do wysokoprężnych lamp sodowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest piec wysoko-
temepraturowy do spiekania rurek ceramicznych w 
atmolsferze ochronnej, zwłaszcza rurek z A12O3 'do 
wysokoprężnych lamp sodowych. 

W pięciu według wzoru użytkowego ikażda gruipa 
połączonych w gwiazdę, wolframowych prętów grzej-
nych (5) jest zawieszona na wieszaku (7) w postaci 
dwóoh rozwidlonych płaskowników, których połączo-
ne końce są 'wisparte ma doprowadnikach energii (8), 
a dolne (końce wszystkich prętów grzejnych (5) są 
połączone za poimocą zwieracza (9) w postaci sześcio-
kąta, uformowanego z płaskowników. Do mocowania 
spiekanych rurek (22) służą talerze górny (17) i dol-
ny (19), wisparte ma sześciu słupach (11), osadzonych 
w dnie pieca. Talerze te mają otwory, w które ,są 
wprowadzone pręty prowadzące (20) z górnymi i dol-
nymi przetyczkami (21). Na najwyższym bocznym 
ekranie cieplnym jest wsparty -talerz ustalający (4) 
z otworami na gónne ikońce słupów (11). 

(2 zastrzeżenia) 

Dział G 
FIZYKA 

GOIK W. 72126 84 01 27 

Akademia Rolnicza, Kraków, Polska (Zygmunt Gil, 
Jan Szarek, Wojciech Patkandowski). 

Czujnik temperatury 

Czujnik 'temperatury, mający zastosowanie do po-
miaru temperatury płynów., a zwłaszcza pomiaru 
temperatury mleka w czalsie doju, sikłada się z obu-
dowy (1) imającej cylindryczny otwór ukształtowany 
z obu istron w końcówtki wtat d wylot (4 i 5) do na-
kładania przewodów, przy czym w dolnej części obu-
dowy (1) umieszczony jest termistor (2), którego ak-

1 

tywna powierzchnia jest wsunięta w otwór cylindry-
czny, i który połączony jest elektrycznie z gniazdem 
dołączendowym (3). (1 zastrzeżenie) 

G01N W. 73014 84 07 26 

Instytut Odlewnictwa, Kraików, Polska (JÓzef Ka-
waler, Zbigniew Kanikuła). 

Stanowisko do modelowania ustalonych pól 
temperatur na zasadzie analogii elektrycznej 

w wannie elektrolitycznej 

Celem wzoru jest uproszczenie pomiaru oraz wy-
eliminowanie ograniczenia kształtu d wymiarów ba-
danej konstrukcji. 
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Stanowisko składa się z wanny elektrolitycznej (1) 
oraz sondy pomiarowej (2) .umocowanej w przesuw-
nej głowicy (3). Przesuwna głowica (3) jest umiesz-
czona na statywie (4) obejmującym całą wannę (1). 
Sonda pomiarowa (2) imoże ibyć przesuwna w trzech 
kierunkach, zaś konstrukcja głowicy (3) umożliwia 
aretowanie sondy (2) w każdym punkcie pomiarowym. 

(2 zastrzeżenia) 

G09B W. 73722 84 12 05 

Wojewódzka Pracownia Dydaiktyczno-Techniczna, 
Kielce, Polska (Jan Janczak). 

Zestaw dydaktyczny modeli brył do rzutowania 

Zestaw dydaktyczny modeli, służący do rzutowania 
prostokątnego, składa się z pojemnika (51) podzielo-
nego przegrodami (56), w przestrzeniach którego 
umieszczonych jest pięćdziesiąt modeli brył prze-
strzennych o jednakowych wymiarach gabarytowych, 
a różnorodnym istopniu rozwinięcia kształtu. Ze wzglę-
du ma kształt imodele brył uszeregowane są w trzy 
typoszeregi: z wycięciami, ze ścięciami i z otworami. 

(1 zastrzeżenie) 

G10H W. 73067 84 08 01 

Zakłady Elektroniczne „ELWRO", Wrocław, Polska 
(Benedykt Hadyński, Marian Michalsiki). 

Obudowa organów elektronicznych 

Obudowa organów elektronicznych w kształcie pła-
skiego prostopadłościanu, składa się z podstawy (1) 
i pokrywy górnej (2), mających symetryczne wyoíble-
raia (4) po bokach. Wyolblenia (4) w przedniej części 
tworzą podstawę dla (klawiatury (3). Obok znormali-
zowanej jalk dla akordeonu (Układu klawiszy, w kla-
wiaturze (3) znajdują się segmenty dodatkowe (5) 
imitujące klawisze ibiałe, w których wmontowane są 
elementy regulacyjne i (informacyjne organów. 

W przedniej części pokrywa górna (2) w przejściu 
do poziomu klawiatury (3) ima wgłębienie (7), które 
w części środkowej przechodzi w wystającą krawędź 
(8) tworząc qparcie dla nut, 

W podstawie (1) od ispodu jest gniazdo na zamo-
cowanie istelażu (9) i są kuliste wytłoczenia (10), ispeł-
niające rolę nóżek 'dla wersji stosołowej organów. 
Na tylnej ściance obudowy znajduje się gniazdo słu-
żące do podłączenia przewodu od pedału (głośności 
(11), wykonanego w postaci kulistego grzybka, który 
ma na powierzchni koncentryczne, stawiające opór 
wyżłobienia. (2 zastrzeżenia) 

GUB W. 72969 84 07 17 

Wiesław Syndomiin, Wrocław, Polska (Wiesław 
Syndomin). 

Wielokomorowy zasobnik do przechowywania 
i przewozu kaset magnetofonowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wielokomoro-
wy zasobnik do przechowywania i przewozu kaset 
magnetofonowych. 

Zalsobnik według wzoru ima tylną ścianę (1) zaopa-
trzoną od strony zewnętrznej w mocujące zaczepy 
(10), a od strony wewnętrznej w Ukształtowane dwa 
równoległe po obu stronach każdej komory kanały (5). 

Ściana czołowa (2) ima identyczne przeciwlegile usy-
tuowane do kanałów (5) prowadzące kanały (6), oraz 
ma wybrania w kształcie stylizowanej litery „W", a 
w dolnej części element sprężysty (4) zaopatrzony od 
strony wewiaçtrznej w owalny zaczep (9). 

(2 zastrzeżenia) 
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G11B W. 73035 84 07 30 

Fabryika Przyrządów d Uchwytów „FPU-BIAL", 
Zakład nr 1 Wiodący, Białyistok, Polaka (Zbigniew 
Gryc, Jan L. Wencław, Józef Znosko). 

Urządzenie do regeneracji pakietów dyskowych 
EC-5261 i JS-5261 

Wzór rozwiązuje zagadnienie regeneracji uszkodzo-
nych p-akietöw dyskowych BC-5261 i JS-5261. 

W 'urządzeniu według wynalaziku płyta (1) ma 
otwór centrujący (2) i kanałek centrujący (3) z otwo-
rami mantażowymi (6). W otworze centrującym (2) 
osadzony jest .trzpień bazujący (9), a w otworach 
bazujących <5) osadzone są kołki (12). (4 zastrzeżenia) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H05K 
H02B 

W. 72946 84 07 13 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów, Wrocław, Poiiska (Edward Górny, Wik-
tor Możejko, Kazimierz Szcześniak, Tadeuisz Kraw-
czuk. Janusz Frycz). 

Szafa, zwłaszcza do zabudowy układów 
elektronicznych i osprzętu elektrycznego 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest Sizafa, zwłasz-
cza do zabudowy układów elektronicznych i osprzętu 
elektrycznego, mająca zastosowanie w elektronice, 
głównie w automatyce elektronicznej. 

Szafa według wzonu użytkowego charakteryzuje isię 
tym, że ma "zewnętrznych powierzchniach boków (1), 
drzwiach (2) i dachu (4) isą trwale przymocowane 
odblaskowe ekrany (5) z cienkiej folachy z zaokrąglo-
nymi narożami, przy czym ekrany te mają symetrycz-
ne i pionowe przetłoczania (6), zaś szersze iboiki ekra-
nów (5) i drzwi (2) mają krawędzie zagięte pod ką-
tem prosityim do zewnątrz, natomiast w narożach 
ekrany (5) od wewnątrz są zaopatrzone w zaczepy 
(7) mocujące je z bokami (1) szafy, przy pomocy 
cylindrycznych odstąpników, zaś w dolnej części za-
czepy (7) ekranów (5) isą mocowane do boków (1) 
przy pomocy śrub. (1 zastrzeżenie) 

H05K 
G06F 

W. 72949 - 84 07 13 

Pierwszeństwo: 84 06 10 - MTP Poznań 
(nr 30/MTP/84) 

Przedsiębiorstwo Zagraniczne „AMEPROD", G. Jar-
moc, S. d J. Trejgo, Wytwórnia Wyiroibów Metalo-
wych, Elektronicznych i Drzewnych, Poznań, Polska 
(Wojciech Dolata). 

Obudowa mikrokomputera 

iWzór rozwiązuje zagadnienie opracowania obudowy 
pozwalającej zwiększyć zakres współpracy zabudo-
wanego w miej mikrokomioiutera. 

Obudowa mikrokomputera charakteryzuje się tym, 
że w prawej ściance bocznej (15) części górnej (2), 
w pobliżu tylnej krawędzi oibudowa ma dwa otwory, 
przy czym w pierwtszym z nich osadzone jest gniaz-
do monitorowe (16) do współpracy mifcrokoimputeira 
z momáitoram ekranowym, ziaś 'w idr-ugi'm oisadzomy jest 
przełącznik niestabilny (17) z przyciskiem (18), tak 
zamontowane, że 'wystają częściowo na zewnąitnz 
obudowy. (1 zastrzeżenie) 

H05K 
G06F 

W. 72950 84 07 13 

Pierwszeństwo: 84 06 10 - MTP Poznań 
(nr 29/MTP/84) 

Przedsiębiorstwo Zagraniczne ,,AMEPROD" G. Jar-
moc, S i J. Trejgo, Wytwórnia Wyro,bów Metalowych, 
Elektronicznych i Drzewnych, Poznań, Polska (Janusz 
Krzysztofik, Grzegorz Korytkowski, Piotr Chełstow-
ski). 
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Kaseta modułowa mikrokomputera 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania kasety, 
której ikonstrulkcja usprawniłaby manipulacje poiszcze-
gólnymi (płytkami modułowymi mikrokomputera i 
która (umożliwiłaby kaskadowe łączenie kaset. 

Kaseta ma postać pirostopadłościennej obudowy ze 
ścianikaimi łączonymi rozdzielnie. Górna ścianka (1) 
jest otwarta i stanowi otwór montażowy ido osadza-
nia płytek poszczególnych modułów w kasecie. W 
stanie załadowania kasety ścianka ta jest wyposażo-
na w równoległe, iniejprzyilegające do isiebie przykry-
cia (2). Na wewnętrznych płaszczyznach ścianek bocz-
nych (3 d 4) isą wykonane równoległe prowadzenia w 
postaci rowków, prostopadłych do ścianki dolnej, któ-
ra stanowi podstawę kasety (11). Ścianka (5) ima w 
swej dolnej części, na całej długości, prostokątny wy-
stęp (6), w iktórego pionowej ściance znajduje się 
otwór (7) umożliwiający dostęp do złącza »magistrali. 

W dolnej części ścianki przedniej (8) znajduje się 
otwór do wyprowadzenia giętkiego pasma <10), prze-
wodów, zakończonego złączem [magistrali. Do podsta-
wy ikasety (11) jest przymocowana płytka magistra-
li (12), (usytuowana w płaszczyźnie równoległej do 
płaszczyzny podstawy (11), w połowie wysokości pio-
nowej ścianki występu (6). Równocześnie na tej płyt-
ce osadzone są przełączniki modyfikujące obwody 
magistrali, 'które są wyprowadzone poprzez lewą 
ściankę boczną (3). Przykrycia (2), stanowiące uchwy-
ty mocujące płytek modułowych, mają postać kątow-
nika, którego szersze ramię ima ma obu końcach za-
gięte pod kątem prostym elementy oporowe, które 
opierają .się o poziomą krawędź prostokątnego wybra-
nia każdej ze ścianek bocznych (3, 4). Ponadto w 
szerszej krawędzi tego kątownika usytuowane są 
otwory dodatkowe. (2 zastrzeżenia) 



Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków 
opublikowanych w BUP nr 11/85 

Nr zgłoszenia 

1 

237842 
241653 
241865 
242003 
242086 
242234 
242235 
242491 
242971 
243256 
243432 
243437 
243571 
243703 
244337 
244395 
244404 
244407 
244451 
244453 
244454 
244455 
244456 
244466 
244467 
244469 
244470 
244472 
244473 
244475 
244477 
244478 
244480 
244487 
244488 
244490 
244491 
244492 
244493 
244500 
244501 
244503 
244504 
244505 
244506 
244507 
244508 
244514 
244515 

Int. Cl.3 

2 

G01R 
B66B 
G01N 
B63B 
H01B 
C07D 
C07D 
B01D 
A61K 
G01C 
E21D 
G02B 
G01B 
A01N 
G10D 
A23J 
C07C 
C30B 
B23P 
G01D 
A013 
B21D 
G05B 
H03K 
H02P 
E21B 
G01V 
B23Q 
B66C 
C22C 
C04B 
F26B 
B25D 
B05B 
B27C 
E21D 
C08F 
C01F 
E21D 
B01F 
H01B 
H01H 
E04G 
H02G 
E04B 
C25B 
F16N 
C08G 
C09K 

Strona 
3 

53 
24 
52 
21 
58 
28 
28 
7 
6 
51 
40 
55 
51 
2 
58 
4 
26 
36 
16 
51 
1 
14 
55 
62 
61 
40 
54 
16 
24 
34 
26 
50 
18 
12 
19 
41 
31 
25 
41 
9 
58 
59 
39 
60 
37 
35 
49 
57 
32 

Nr zgłoszenia 
1 

244517 
244518 
244520 
244522 
244523 
244527 
244528 
244529 
244530 
244532 
244533 
244534 
244535 
244536 
244537 
244538 
244539 
244540 
244543 
244550 
244552 
244553 
244558 
244559 
244561 
244562 
244564 
244566 
244567 
244568 
244569 
244570 
244571 
244572 
244573 
244575 
244578 
244586 
244588 
244589 
244590 
244591. 
244592 
244594 
244595 
244596 
244599 
244600 
244604 

Int. Cl.3 

2 

G05F 
A22C 
H05K 
B01D 
B01D 
G08B 
A61D 
E21D 
B25D 
E21D 
C23C 
H01L 
B24B 
B08B 
B08B 
E21i 
E21D 
E21D 
F16C 
B24B 
E04B 
E21D 
H01S 
H01S 
C09J 
A61N 
A61K 
E21D 
E21D 
E21D 
E21D 
B56C 
E21C 
E21D 
G01F 
A23C 
H01H 
B01J 
E21D 
F16H 
E21D 
H03K 
B60S 
B65H 
F22B 
C09D 
C23C 
C07C 
H01J 

Strona 

3 

55 
4 
63 
8 
8 
57 
5 
41 
18 
41 
34 
60 
17 
12 
12 
42 
42 
42 
47 
17 
37 
42 
60 
60 
32 
6 
6 
43 
43 
43 
43 
25 
40 
44 
51 
4 
59 
10 
44 
47 
44 
62 
21 
24 
49 
32 
34 
27 
59 
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1 
244605 
244606 
244607 
244614 
244618 
244619 
244620 
244621 
244622 
244623 
244624 
24-1626 
244628 
244329 
244630 
244631 
244632 
244635 
244636 
244637 
244638 
244639 
244640 
244641 
244645 
244648 
244649 
244650 
244651 
244652 
244653 
244654 
244657 
244658 
244659 
244660 
244661 
244662 
244663 
244664 
244669 
244674 
244675 
244676 
244677 
244966 
245523 T 
245702 
245704 
245816 
245840 
245932 
247458 T 
248024 T 
248034 T 
248038 T 
248089 T 
248129 T 
248144 T 
248175 T 
248190 T 
248253 T 
248254 T 
248266 T 
248271 T 

2 
B23P 
B23K 
B23K 
H03B 
C30B 
C30B 
E21D 
G01R 
E04B 
G01L 
BO U 
C07C 
C07G 
C09K 
B23K 
E043 
C03F 
G01N 
B23Q 
H05B 
E04G 
B21D 
H02M 
HO IP 
C07U 
COIF 
C U D 
A63B 
B32B 
F16K 
E04C 
E01H 
B27C 
E04B 
C22C 
E05B 
F04B 
F16K 
F16S 
B65G 
B23G 
G01R 
H02P 
B21C 
B21C 
C07D 
B65D 
C07D 
C07D 
C07D 
C07C 
C07D 
C08J 
B01F 
B02C 
A63F 
H01M 
C05F 
C23C 
B29C 
B29B 
B01D 
B65B 
A23L 
A23L 

3 
16 
15 
15 
62 
36 
36 
45 
53 
38 
52 
10 
27 
31 
33 
15 
38 
31 
52 
17 
63 
39 
14 
61 
60 
29 
25 
34 

21 
48 
38 
37 
19 
38 
34 
39 
47 
48 
49 
23 
14 
53 
62 
13 
13 
29 
22 
29 
30 
30 
27 
30 
31 

9 
11 

7 
60 
26 
34 
21 
20 

8 
22 

4 
4 

1 
248278 T 
248279 T 
248301 T 
248324 T 
248336 T 
248337 T 
248339 T 
248341 T 
248354 T 
248357 T 
248389 T 
248394 T 
248395 T 
248416 T 
248453 T 
248468 T 
248469 T 
248491 T 
248522 T 
248546 T 
248597 T 
248663 T 
248694 T 
248695 T 
248708 T 
248709 T 
248736 T 
248737 T 
248739 T 
248748 T 
248818 T 
248819 T 
248839 T 
243847 T 
248848 T 
248851 T 
248852 T 
248868 T 
248869 T 
248875 T 
248882 T 
248906 
248944 T 
249018 T 
249228 
249281 
249402 
249428 
249500 
249501 
249502 
249550 
249851 
249979 
250092 T 
250309 
250373 
250420 
250456 
250470 
250476 
250528 
250554 
250623 
250690 

2 
AÜ1K 
AOlrl 
BOI F 
B05P 
GOJR 
DOl2H 
D03O 
BÖ5G 
BÖ5D 
B28C 
B28D 
B02C 
B27G 
C02F 
B01D 
C10L 
B01D 
B02B 
A62C 
B04C 
B65D 
GO IN 
F16L 
A47B 
C10G 
C01B 
C07C 
C08H 
C23C 
F02B 
G06K 
C09B 
B21C 
F27B 
F27B 
A01B 
C03C 
B24B 
A46B 
F16B 
F16K 
C07C 
A31.T 
C?5D 
C07C 
F02D 
F02B 
G01N 
A01N 
A01N 
A01N 
G06K 
A61K 
B01F 
F16M 
B65D 
H02H 
C09K 
G01S 
B08B 
C10L 
E21P 
C23C 
G05F 
G08B 

3 
2 
1 
9 

12 
55 
36 
37 
23 
22 
20 
20 
11 

19 
25 

3 
33 

9 
10 

7 
11 
22 
52 
48 

5 
33 
25 
27 
31 
35 
46 
56 
32 
14 
50 
50 
1 

26 
17 
5 

47 
48 
28 

5 
35 
28 
45 
46 
53 

3 
3 
3 

56 
6 

10 
49 
23 
61 
33 
54 
13 
33 
45 
35 
56 
57 



Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych 
opublikowanych w BUP Nr 11/85 

Nr zgłoszenia 

69696 
71949 
72126 
72206 
72319 
72642 
72687 
72732 
72871 
72874 
72877 
72880 
72881 
72882 
72893 
72894 
72895 
72896 
72910 
72913 
72919 
72926 
72930 
72946 
72949 
72950 
72969 
72979 
72997 
73010 
73012 
73014 
73016 
73019 
73020 
73024 
73026 
73030 
73032 
73035 
73036 
73039 

Int. Cl.3 

B65G 
A47D 
G01K 
B01D 
F21S 
F16G 
E01H 
B60S 
A47J 
B02C 
B66C 
A63F 
A63F 
A45C 
A01D 
A47L 
A47L 
A61D 
A01K 
B43K 
B66F 
A63H 
B21D 
H05K 
H05K 
H05K 
G U B 
B23K 
A61G 
B23C 
B65D 
G01N 
A63H 
A01G 
A01G 
D03D 
B66C 
A01D 
B65G 
G U B 
B44B 
B60C 

Strona 

77 
67 
85 
72 
83 
83 
81 
76 
67 
72 
78 
70 
70 
66 
64 
67 
68 
68 
65 
75 
79 
71 
72 
87 
87 
88 
86 
74 
C9 
74 
77 
85 
71 
65 
65 
80 
78 
64 
77 
86 
75 
76 

Nr zgłoszenia 

73040 
73042 
73043 
73046 
73051 
73066 
73067 
73072 
73073 
73078 
73080 
73081 
73083 
73084 
73086 
73087 
73091 
73094 
73095 
73096 
73097 
73098 
73099 
73100 
73103 
73104 
73105 
73107 
73112 
73114 
73116 
73127 
73129 
73130 
73133 
73134 
73135 
73136 
73137 
73142 
73149 
73722 

Int. Cl.3 

A47G 
B08B 
F27B 
A63H 
A62C 
B65G 
G10H 
A63H 
A63F 
A61F 
C25D 
A43B 
B60B 
A63B 
C02F 
C02F 
A01C 
F04C 
E04H 
A45D 
B25B 
C10J 
B22D 
B65D 
E04H 
E21C 
F04D 
F25D 
D02G 
B23D 
B65G 
B25B 
B23B 
B23P 
F24F 
F24F 
A44B 
F24F 
F24F 
E04B 
A61B 
G09B 

Strona 

67 
72 
85 
71 
70 
78 
86 
72 
71 
69 
80 
65 
76 
70 
79 
79 
84 
82 
81 
66 
75 
80 
73 
77 
82 
82 
83 
85 
80 
74 
78 
75 
73 
74 
84 
84 
66 
84 
84 
81 
68 
86 



S P I S TREŚCI 

I. Wynalazki 

Str. 
Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie 1 
Dział B - Różne procesy przemysłowe; Transport 7 
Dział C - Chemia i metalurgia 25 
Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo 36 
Dział E - Budownictwo; Górnictwo 37 
Dział F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska 46 
Dział G - Fizyka 51 
Dział H - Elektrotechnika . . . . 5 8 

Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków 89 

II. Wzory użytkowe 

Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie 64 
Dział B - Różne procesy przemysłowe; Transport 72 
Dział C - Chemia i metalurgia 79 
Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo 80 
Dział E - Budownictwo; Górnictwo 81 
Dział F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska 82 
Dział G - Fizyka . 85 
Dział H - Elektrotechnika 87 

Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych 91 



INFORMACJA 
o cenach i warunkach prenumeraty 

na 1985 r. - dla czasopism 

„BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO" 
cena prenumeraty: kwart. 1300 zł, półr. 2600 zł, rocznie 5200 zł 

W A R U N K I P R E N U M E R A T Y : 

1. DLA OSÓB PRAWNYCH - INSTYTUCJI I ZAKŁADÓW PRACY: 

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

- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nie ma oddziałów 
RSW „Prasa - Książka - Ruch" i na terenach wiejskich opłacają prenumeratę w urzę-
dach pocztowych i u doręczycieli. 

2. DLA OSÓB FIZYCZNYCH - INDYWIDUALNYCH PRENUMERATORÓW: 

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

- osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - siedzibach Oddziałów RSW „Prasa - Książ-
ka - Ruch", opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych nadawczo-od-
dawczych właściwych dla miejsca zamieszkania prenumeratora. 
Wpłaty dokonują używając „blankietu wpłaty" na rachunek bankowy miejscowego Od-
działu RSW „Prasa - Książka - Ruch". 

3. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa - Książka - Ruch", 
Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto 
NBP XV Oddział w Warszawie Nr 1153-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wy-
syłki za granicę pocztą zwykłą jest droższa od prenumeraty krajowej o 50% dla zlece-
niodawców indywidualnych i o l00% dla zlecających instytucji i zakładów pracy. 

T E R M I N Y P R Z Y J M O W A N I A P R E N U M E R A T Y : 

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

- do pierwszego każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty roku bieżącego. 



Cena 200 zł 


