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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 zgło
szonych 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 wynalazek 

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 nu
merem zgłoszenia. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wniosek o udzielenie patentu (art. 26, 
ust. 3 u.o.w.) Urząd Patentowy ogłasza o wniosku w „Wiadomościach Urzędu Patentowego". 

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

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

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

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

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

stronicy, 
b) wskazać numer zgłoszenia, klasę 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 wynalaz

ków, 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 III stronie okładki 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Centralny Ośrodek 
Informacji Patentowej, Al. Niepodległości 188, skr. pocztowa 203, 09-950 Warszawa. 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
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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 

A01C P.244923 1983-12-03 

Kętrzyńskie Przedsiębiorstwo Mechanizacji Rolni
ctwa, Kętrzyn, Polska (Ryszard Wachnik, Zbigniew 
Łyczko, Antoni Kwiatkowski, Stanisław Gałecki, An
drzej Silwaniuk, Ryszard Szypulski, Stanisław Krum-
plewski, Janusz Różkowski, Czesław Moczydłowski, 
Tadeusz Adamin, Czesław Dworczyński). 

Urządzenie do sadzenia i pielęgnacji 
roślin bulwiastych, zwłaszcza ziemniaków 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji pro
stego w budowie i wielofunkcyjnego urządzenia do 
sadzenia i pielęgnacji roślin bulwiastych, które umo
żliwia łatwą regulację gęstości sadzenia oraz elimi
nuje gniazdo puste i zmniejsza ilość gniazd welo-
krotnych. 

Urządzenie ma ramę (1) z układem jezdnym, do któ
rej zamocowane są redlice (16), przenośnik wysadza
jący (7) z czerpakami (8) i kosz zasypowy (3). Kosz 
zasypowy (3) ma w dnie dwa zbiorniczki (5) w 
kształcie niesymetrycznego leja, w górnej części 
o przekroju prostokątnym ze ścięciem krawędzi ze
wnętrznej, a w dolnej części o przekroju nieregular
nego sześciokąta, które połączone są półką (6) umo
żliwiającą swobodny spływ ziemniaków. Bębny na
pędowe (10) przenośników (7) montowane są na osi 

kół jezdnych, które zbudowane są z wycinków koła 
łączonych rozłącznie z możliwością szybkiej regulacji 
ich średnicy. 

Do ramy (1) mocowane są w sposób uchylny korpu
sy obsypujące (19), które formują redlinę nad posa
dzonymi ziemniakami. (2 zastrzeżenia) 

A01D P. 244718 1983-11-23 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Da
niela Żuk, Tadeusz Żuk). 

Wirnikowy zespół tnący 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie cięcia źdźbeł 
różnych kultur zbożowych i niezbożowych przy ma
łych prędkościach. 

Istota wynalazku polega na tym, że zespół tnący 
ma równolegle do płaszczyzny kołowego wybrania (8) 
belek palcowych (2) osadzone płytki (3) w postaci 
wycinka koła o promieniu mniejszym od promienia 
noży tnących (4), której krawędź stanowi drugi punkt 
podparcia źdźbła (1). (1 zastrzeżenie) 

A01K P. 244888 1983-11-20 

Morski Instytut Rybacki, Gdynia, Polska (Marian 
Szatybełko). 

Sposób łączenia zestawów trałowych do połowu ryt» 
i innych organizmów morskich 

Przedmiotem wynalazku jest sposób łączenia zesta
wów trałowych, umożliwiających zwiększenie wydaj-
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ności połowu i ułatwienie manewrowania tymi zesta
wami w procesie połowu. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że dwa zestawy trałowe łączy się ze sobą rozłącznie 
przesuwnym elementem (5), który lokalizuje się w 
miejscu połączenia wodzy (7) sieci (1) i (2) z trałowymi 
wewnętrznymi linami (6) statku (3) i (4). Element (5) 
lokalizuje się przesuwnie na linach (6) lub stabilnie 
w węzłach (8) i (9) połączeń wewnętrznych trałowych 
lin (6) z wodzami (7) albo stabilnie w węźle połączeń 
trałowych lin (6) z wodzami (7) sieci jednego z zesta
wów, zaś przesuwnie na linie (6) drugiego zestawu. 

(1 zastrzeżenie) 

A01N P. 244772 1983-11-24 

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Pa
bianice, Polska (Hanna Zaorska, Danuta Michalak, 
Anna Filip, Jadwiga Szczepaniak, Krystyna Lubisz, 
Leon Siedlaczek). 

Sposób wytwarzania wysokoaktywnego biopreparatu 
owadobójczego w postaci proszku do sporządzania 

zawiesin 

Sposób według wynalazku polega na zastosowaniu 
metody hodowli głębinowej szczepu Bacillus thurin-
giensis przy użyciu pożywek płynnych o naturalnym 
pH w zakresie 6,5-7,0. 

Jako pożywkę do hodowli inoculum stosuje się wy
ciąg mięsny w ilości 0,15% wagowych, pepton w ilości 
0,4% wagowych, wyciąg drożdżowy w ilości 0,3% 
wagowych i glukozę w ilości 0,1% wagowych. Po
żywka do hodowli materiału szczepiennego stadium 
posiewowego zawiera mąkę sojową odtłuszczoną w 
ilości 1-1,5% wagowych, glukozę w ilości 0-0,15% 
wagowych, kredę w ilości 0,4-0,5% wagowych, sole 
mineralne w ilości 0,1% wagowych i olej sojowy w 
ilości 0,05-0,08% wagowych, natomiast pożywka pro
dukcyjna zawiera mąkę sojową odtłuszczoną w ilości 
1,5-3,0% wagowych, glukozę lub melasę w ilości 
0-3,0% wagowych, kredę w ilości 0,4-0,6% 
wagowych, sole mineralne i mikroelementy w ilości 
0,0003-0,1% wagowych oraz olej sojowy w ilości 
0,05-0,08% wagowych. Po zakończeniu biosyntezy do 
biomasy dodaje się kredy jako wypełniacza i całość 
suszy. 

Sposobem według wynalazku wytwarza się biopre
paraty służące do zwalczania szkodników roślin me
todą biologiczną. (1 zastrzeżenie) 

A91N P. 249060 T 1984-08-03 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Aka
demia Rolnicza, Warszawa, Polska (Tadeusz Wytwer). 

Solny środek grzybobójczy do ochrony materiałów 
budowlanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka o neutralnym oddziaływaniu na środowisko. 

Solny środek grzybobójczy do ochrony materiałów 
budowlanych zawierający sole kwasu fluorokrzemo
wego, nieorganiczne związki boru, nieorganiczne zwią
zki fosforu, charakteryzuje się tym, że stanowi go 
JcomDozycja 41 do 73 części wagowych fluorokrzemia

nu cynkowego, 8 do 35 części wagowych czteroboranu 
sodowego, 0 do 23 części wagowych fosforanu amono
wego dwuzasadowego, 0 do 1,0 części wagowych sub
stancji powierzchniowo czynnych. (2 zastrzeżenia) 

A01N P. 249791 1984-09-28 

Pierwszeństwo: 1983-09-30 - Wielka Brytnia 
(nr 83/26210) 

FBC Limited, Cambridge, Wielka Brytania). 

Środek do stosowania w rolnictwie 

Środek według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że zawiera związek o wzorze 1, w którym Az oznacza 
grupę 1-imidazolilową lub 1-(1, 2, 4-triazolilową), R1 

i R5 oznaczają grupy arylowe cykloalkilowe lub ewen
tualnie podstawione grupy alkilowe, R4 oznacza atom 
wodoru, grupę alkenylową, cykloalkilową, ewentual
nie podstawioną grupę alkilową, grupę arylową, ewen
tualnie podstawioną grupę alkanoilową, ewentualnie 
podstawioną grupę benzoilową, grupę alkoksykarbony-
lową lub ewentualnie podstawioną grupę karbamoilo-
wą, n ma wartość 0,1 lub 2, R4 oznacza atom wodoru, 
ewentualnie podstawioną grupę alkilową, cykloalki
lową lub alkenylową, a R3 oznacza atom wodoru lub 
ewentualnie podstawioną grupą alkilową, lub R2 i R3 

tworzą wiązanie podwójne. (8 zastrzeżeń) 

A01N P. 249793 1984-09-28 

Pierwszeństwo: 1983-10-01 - RFN (nr P-3335767.6) 

Bayer AG, Leverkusen, Republika Federalna Nie
miec. 

Środek chwastobójczy 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwięk
szenie skuteczności środka. 

Środek chwastobójczy zawierający substancję czyn
ną, znane nośniki i/lub związki powierzchniowe czyn
ne, charakteryzuje się tym, że jako substancję czynną 
zawiera zestaw składający się z substancji czynnej 
hamującej fotosyntezę jako herbicydu i azolilomety-
loketonu o wzorze R - C O - C H a - A z , w którym R 
oznacza rodnik organiczny a Az oznacza rodnik azo-
lilowy, jako synergetyku, lub ich soli addycyjnych 
z kwasami, przy czym jako herbicydową substancję 
czynną hamującą fotosyntezę środek zawiera pochodne 
triazynonu, pochodne triazynodionu, pochodne trazy-
ny, pochodne mocznika, pochodne karboksyanilidu, 
pochodne uracylu, pochodne biskarbaminianiu, po
chodne pirydazynonu, pochodne hydroksybenzonitrylu. 

(6 zastrzeżeń) 

A23C - P. 244689 1983-11-22 

Instytut Przemysłu Mleczarskiego, Warszawa, Okrę
gowa Spółdzielnia Mleczarska, Konin, Wojewódzka 
Spółdzielnia Mleczarska, Konin, Polska (Elżbieta Baca, 
Julian Gaweł, Józef Korolczuk, Jan Kumider, Janusz 
Rejewski, Maria Walów, Jan Skalski, Edward Gro
belny, Michał Gajda, Zdzisław Kozłowski, Józef 
Skrzypek). 
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Sposób kompleksowej utylizacji serwatki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystania 
wszystkich składników serwatki, bez pozostawiania 
ścieków wymagających oczyszczania. 

Sposób kompleksowej utylizacji serwatki polega na 
tym, że w pierwszym etapie odbiałcza się serwatkę 
przez ultrafiltrację lub obróbkę termiczną i odwiro
wanie lub odfiltrowanie wytrąconego białka. Koncen
trat białka suszy się, a odbiałczoną serwatkę szczepi 
się drożdżami mającymi zdolność fermentowania za
wartej w niej laktozy do etanolu. Proces fermentacji 
etanolowej prowadzi się do obniżenia zawartości lak
tozy poniżej 0,1%. Po zakończeniu fermentacji eta
nolowej, biomasę drożdżowo-bakteryjną odwirowuje 
się lub odfiltrowuje i suszy. Fitrat ogrzewa się do 
temperatury od 60°C do 100°C i poddaje destylacji 
frakcjonowanej, otrzymując spirytus surowy o zawar
tości ponad 60% etanolu. Wywar po destylacji odsala 
się na drodze wymiany jonowej i zagęszcza przez 
odwróconą osmozę, elektrodializę lub przez odparo
wanie, otrzymując kwas mlekowy. Wywar może być 
też przeformentowany na biomasę, na drodze tleno
wej fermentacji drożdżowej. (9 zastrzeżeń) 

A23C P. 244776 1983-11-24 

Instytut Przemysłu Mleczarskiego, Warszawa, Pol
ska (Mieczysław Łukaszewicz, Józef Korolczuk, Doro
ta Grzelak, Józef Skrzypek, Stefan Pawlik, Aleksan
dra Zgiernicka, Zygmunt Zimny, Janusz Rejewski). 

Sposób wytwarzania twarogu spożywczego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania twarogu spożywczego o pod
wyższonej jakości mikrobiologicznej i trwałości. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pod
daje się ukwaszeniu część mleka przerobowego za po
mocą termofilnych bakterii kwasu mlekowego, do 
kwasowości pH 3,2-4,0. Po ukwaszeniu mleko za
gęszcza się i suszy. Uzyskany proszek dodaje się w 
ilości 2 do 5°/o wagowych do reszty spasteryzowanego 
mleka przerobowego. Proszek, przed dodaniem do re
szty mleka przerobowego może być zregenerowany do 
postaci płynnej. Do pierwszej, ukwaszanęj, części mle
ka może by dodawana serwatka, w proporcji od 1 : 4 
do 4 : 1 . W tym przypadku jedynie zagęszcza się ją 5 
do 10-krotnie. Do reszty mleka przerobowego dodaje 
się zakwas mezofilnych bakterii w ilości 1 do 10% 
wagowych. Połączenie pierwszej i drugiej części mle
ka powoduje jej uk.waszenie od pH 4,6-4,8 i koagu
lację białka. Powstały skrzep poddaje się dogrzewa
niu, oddziela się serwatkę i uzyskuje twaróg o zwię
kszonej trwałości i właściwościach dietetycznych. 

(3 zastrzeżenia) 

A23J 
A23K 
A23L 

P. 244394 1983-10-28 

Akademia Rolnicza, Wrocław, Polska, (Stanisław Za
leski, Ryszard Tereszkiewicz; Bogumił Ławik, Marian 
Kierzkowski). 

Sposób przetwarzania pełnej krwi zwierzęcej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przetwarzania 
krwi zwierzęcej na cele spożywcze, paszowe, farma
ceutyczne lub kosmetyczne, w procesie przebiegającym 
z dużą wydajnością. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
świeżo wynaczynionej krwi zwierząt rzeźnych dodaje 
się soli metali alkalicznych najkorzystniej chlorków 
sodu lub potasu, w ilości niezbędnej do uzyskania 
stężenia» elektrolitu w granicach 0,085-0,43 mol/dm3, 
co odpowiada stężeniu 0,5-2,5% masowych chlorku 
sodu, a następnie układ pozostawia na czas potrze
bny do zestalenia się produktu w całej objętości, 

po czym produkt poddaje się utwardzaniu termiczne
mu. Sposób według wynalazku może być realizowany 
także w oparciu o krew zwierzęcą stabilizowaną so
lami metali alkalicznych przez dodawanie rozcień
czalnika w postaci świeżo wynaczynionej krwi, wody, 
czy substancji białkowo-węglowodanowych. Roztwory 
wodne i substancje białkowo-węglowodanowe mogą 
mieć odczyn kwaśny z ograniczeniem końcowego od
czynu układu do wartości pH powyżej 5,7. 

(12 zastrzeżeń) 

A61B P. 244797 1983-11-28 

Huta Stalowa Wola, Stalowa Wola, Polska, (Stani
sław Fiecek, Marian Sołtys). 

Fotoelektroniczne urządzenie do badania 
przepływu krwi 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji 
urządzenia zapewniającej linearyzację przetwarzania 
objętościowych zmian przepływającej krwi na sygnał 
elektryczny oraz powtarzalność pomiarów. 

Urządzenie do badania przepływu krwi, szczgeólnie 
w palcach kończyn górnych, składa się z oświe
tlacza (1) i czujnika (2) stanowiących sondę, przetwor
nika (3) rezystancji na napięcie oraz układu automa
tycznej regulacji światła, który stanowią filtr (4) syg
nału pomocniczego, sumator (5) i regulator (6) stru
mienia światła, połączonego z sumatorem (5) poten
cjometru (7) i włączonego między regulatorem (6) 
a sumatorem (7) komparatora (8) punktu pracy połą
czonym ze wskaźnikiem (9) błędu, filtra (10) sygnału 
pomocniczego połączonego z rejestratorem (11) np. 
elektrokadriografem i połączonego z nim kalibratora 
(12). Urządzenie otrzymuje zasilanie ze stabilizowanego 
zasilacza (13). (1 zastrzeżenie) 

A61F 
F16P 
B08B 

P. 244810 1983-11-29 

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, Pol
ska (Franciszek Górczak, Maciej Gliński, Stanisław 
Jankowski, Tadeusz Markowski). 

Tarcza spawalnicza ze ssawką 

Celem wynalazku jest opracowanie prostej, lekkiej 
konstrukcji tarczy spawalniczej, wygodnej w użyciu, 
nadającej się do podwieszania i współpracy z przewo
dem zwisającym z wysięgnika nad stanowiskiem pra
cy spawacza. 

Tarcza spawalnicza charakteryzuje się tym, że do 
górnej części osłony tarczy (1) spawalniczej przymo
cowany jest sztywno elastyczny i sprężysty element 
(4), korzystnie w kształcie korytka, w którym umie
szczony jest obrotowo i przesuwnie elastyczny prze
wód wentylacji wyciągowej (5) łączący ssawkę (6) ze 
źródłem podciśnienia. Do przesunięcia lub obrotu ela
stycznego przewodu zakończonego ssawką (6) wzglę
dem sprężystego elementu (4) potrzebna jest siła ze
wnętrzna większa od 10 N. (1 zastrzeżenie) 
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A61J P. 244147 1983-10-13 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy
słu Bawełnianego, Łódź, Polska (Edward Buczyło, An
drzej Weryński, Wojciech Piątkiewicz). 

Środek adsorpcyjny do hemoperfuzji 
i sposób wytwarzania środka adsorpcyjnego 

do hemoperfuzji 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
bezpiecznego w użyciu środka adsorpcyjnego do hemo
perfuzji, o wysokiej porowatości oraz sposobu jego 
wytwarzania. 

Środek adsorpcyjny do hemoperfuzji składa się 
z rdzenia zawierającego bardzo liczne, otwarte kanały 
w nośniku polimerowym, przechodzącego w powierz
chniową błonę utworzoną z tego samego polimeru, 
przy czym ze ściankami kanałów rdzenia są połączo
ne nierozłącznie ziarna węgla aktywnego. Sposób wy
twarzania tego środka polega na wytworzeniu hete
rogenicznej mieszaniny roztworu błonotwórczego poli
meru, w odpowiedniej dla niego mieszaninie co naj-
mnej dwóch rozpuszczalników, różniących się mię
dzy sobą temperaturą wrzenia, z rozdrobnionym do 
postaci pylistej węglem aktywnym, którą nasyca się 
gazem i kształtuje się porowatą strukturę błony po
wierzchniowej granulek ádsorpcyjnych i ich rdzeni, 
wytłaczając je z tak uzyskanej mieszaniny do dwu-
strefowej przestrzeni gazowo-parowej, a następnie gra
nulat wprowadza się do kąpieli żelującej. 

(2 zastrzeżenia) 

A61M P. 244910 1983-12-02 

Akademia Medyczna, Łódź, Poiska (Henryk Panusz, 
Andrzej Woźnicki, Andrzej Krzywiec, Anna Łuczyń
ska). 

Sposób regeneracji dializatorów 
do sztucznych nerek 

Celem wynalazku jest zapewnienie całkowitego usu
nięcia składników krwi, zwłaszcza włóknika z diali
zatora, a tym samym umożliwienie wielokrotnego uży
cia dializatora bez pogorszenia jego własności diali
zacyjnych i ultrafiltracyjnych. 

Sposób regeneracji dializatorów do sztucznych ne
rek na drodze usunięcia pozostałości składników krwi 
z powierzchni błon dializacyjnych, sterylizacji wnętrza 
dializatora oraz płukania i zapełniania kanału krwi 

sterylnym roztworem soli fizjologicznej, według wy
nalazku polega na tym, że usunięcie pozostałości 
składników krwi, a również złogów włóknika z po
wierzchni błon dializacyjnych następuje przez płuka
nie roztworami alkalicznymi o wartości pH 8,5-13, 
korzystnie roztworem węglanu sodowego w tempera
turze 30-50°C, korzystnie 45°C w czasie nie krótszym 
niż 5 godzin przy okresowym zastosowaniu pulsacji 
ciśnień płynu płuczącego zawierającego domieszkę 
powietrza i ewentualnym wytrząsaniu dializatora. 

(1 zastrzeżenie) 

A63C P. 244684 1983-11-21 

Zakłady Sprzętu Sportowego „POLSPORT", Bielsko-
-Biała, Polska (Stanisław Dorzak). 

Przedni uchwyt wiązania narciarskiego 

Celem wynalazku jest opracowanie uproszczonej 
konstrukcji uchwytu przy zwiększeniu jej funkcjonal
ności. 

Przedni uchwyt bezpiecznikowego wiązania narciar
skiego składa się z ukształtowanego, przymocowanego 
do narty korpusu (1) i dna (2) połączonych w całość. 
Do zestawu korpus (1) - dno (2) mocowane są za po
mocą śruby regulacyjnej (3) szczęki (4), (5) i ośki (6) 
z rolkami oporowymi (7). Wewnątrz korpusu (1) umie
szczone są suwak (9), sprężyna, śruba regulacyjna 
i nakrętka ze wskaźnikiem (13). Pod dnem (2) mieści 
się płaska sprężyna (14) naciskająca na końcówkę 
śruby regulacyjnej (15) wysokości szczęk (4), (5). 
Uchylne szczęki (4), (5) z końcówkami uformowanymi 
do kształtu buta mają na wystających końcówkach 
obrotowe rolki (20), (21) i są mocowane na śrubie re
gulacyjnej (3). 

Śruba regulacyjna (3) ma gwint ścięty na ł zewnę
trznej średnicy i jest wkręcana do otworu {23) wy
stępu (24) szczęki (4), a porusza się w otworach (25), 
(26) występów (27), <28) szczęki (5). Dno (2) ma ukształ
towaną pod kątem prostym końcówkę (30) zaopatrzo
ną w otwór (31) na śrubę regulacyjną siły wypięcia. 
W otworach (48), (49), (50) korpusu (1) i otworach (29), 
(33), (34) dna (2) mocowane są śruba regulacyjna (3) 
i osie (6) rolek oporowych (7). Dno (2) i korpus (1) 
mają przelotowe otwory (53), (54), (55), (37), (38), (40) 
na mocowanie uchwytu do narty. Na górnej płaszczy
źnie (44) korpusu (1) znajduje się otwór podłużny (51) 
na wskaźnik (13) i skala (52). W części tylnej podsta
wy (43) korpusu (1) umieszczona jest w prostokątnym 
wybraniu mającym otwory i dwie skośne ścianki, pro
stokątna płytka poślizgowa (61) z elastycznego two
rzywa. (4 zastrzeżenia) 
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Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D 
A61K 
A23L 

P.243476 1983-08-20 

Instytut Przemysłu Fermentacyjnego, Warszawa, 
Polska (Krystyna Karwowska, Konstanty Ziętkie-
wicz, Ewa Kostrzewa, Maria Borkowska, Zofia Cho-
rążka). 

Sposób ekstrahowania ciał czynnych z surowców 
roślinnych za pomocą dwuchlorodwufluorometanu 

oraz urządzenie do ekstrahowania ciał czynnych 
z surowców roślinnych za pomocą 

dwuchlorodwufluorometanu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ekstrakcji ciał 
czynnych z surowców roślinnych, zarówno mokrych 
jak i suchych, z małymi stratami dwuchlorodwuflu
orometanu i z uzyskaniem ekstraktu wysokiej ja
kości. 

Sposób ekstrahowania ciał czynnych z surowców 
roślinnych za pomocą dwuchlorodwufluorometanu po
lega na tym, że rozdrobniony surowiec roślinny po od
powietrzeniu natryskuje się dwuchlorodwufluorometa-
nem i prowadzi się przez 10-60 minut proces wstęp
nej ekstrakcji, po czym dodaje się dwuchlorodwuflu-
orometan i mieszając intensywnie reagenty prowadzi 
się przy ciśnieniu 0,1-3,9 MPa, korzystnie 0,4-0,8 
MPa, w temperaturze od -29,8°C do +111,5°C, ko
rzystnie 14-36°C, proces przeciwprądowej ekstrakcji 
wielostopniowej, następnie oddziela się fazę ciekłą od 
fazy stałej, fazę stałą ewentualnie suszy się, zaś 
z fazy ciekłej przy ciśnieniu 0,1-0,05 MPa odparo
wuje się rozpuszczalnik, który zawraca się do procesu 
ekstrakcji, natomiast pozostałość stanowi gotowy 
ekstrakt, który ewentualnie łączy się z nośnikiem. 

Urządzenie do ekstrahowania-» ciał czynnych z su
rowców roślinnych za pomocą dwuchlorodwufluoro
metanu składa się z baterii ekstraktorów (1), z któ
rych każdy jest wyposażony w mieszadło (2) i zbior
nik (3) wstępnej ekstrakcji, przy czym wszystkie 
ekstraktory (1) są połączone z oddzielaczem (4) roz
puszczalnika od odpadu poekstrakcyjnego, zaś oddzie
lacz (4) ma urządzenie grzejne (5). (4 zastrzeżenia) 

B01D 
C13C 

P. 244781 1983-11-25 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Komplet
nych Obiektów Przemysłowych „Chemadex", Warsza
wa, Polska (Witold Łękawski). 

Filtr płytowy, zwłaszcza do filtrowania 
soku cukrowniczego 

Filtr składa się ze zbiornika (1), w którym znajduje 
się zespół płyt filtrujących (8), między którymi zawie
szone są worki elastyczne (13) połączone z przewodem 
(14) doprowadzającym do tych worków (13) sprężone 
powietrze. Doprowadzenie do tych worków elastycz
nych sprężonego powietrza podczas opróżniania filtra 

z soku lub wody wysładzającej powoduje rozdęcie 
tych worków elastycznych (13) i ich dociśnięcie do 
powierzchni płyt filtrujących (8). Przyspiesza to usu
wanie soku lub wody wysładzającej ze zbiornika (1) 
filtru i wyciśnięcie resztek cieczy z błota filtracyj
nego, a także podtrzymywanie błota filtracyjnego na 
powierzchni płyt filtrujących (8) podczas wysuwania 
ich ze zbiornika (1) w celu oczyszczania. 

Przegrody (18, 20, 22) i inne, wykonane z wiotkiej 
blachy, oddzielają od wnętrza filtru, wypełnionego 
płytami filtrującymi (8), komory (19, 21, 25) itd., które 
wypełnione są cieczą obojętną, przenoszącą na ścianki 
zbiornika (1) panujące wewnątrz tego zbiornika (1) 
ciśnienie. Umożliwia to wyeliminowanie martwych 
przestrzeni wewnątrz zbiornika (1) i znaczne zmniej
szenie zapotrzebowania na wodę wysładzającą. 

(3 zastrzeżenia) 

B01D P.244819 1983-11-28 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska !(Wincenty Turek, Jerzy Haber, Elżbie
ta Mielczarska). 

Sposób usuwania związków organicznych 
i tlenków węgla z gazów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
skutecznego i taniego sposobu usuwania związków 
organicznych i tlenku węgla z gazów, polegającego na 
katalitycznym, całkowitym ich utlenieniu w nadmia
rze powietrza do dwutlenku węgla i wody. 

Sposób według wynalazku polega na stosowaniu w 
tym procesie katalizatora kobaltowo-miedziowego, ko
rzystnie osadzonego na nośniku, otrzymanego przez 
spiekanie wodorotlenków, tlenków lub nietrwałych 
termicznie soli kobaltu i miedzi, korzystnie w stosun
ku molowym 2 : 1 . (1 zastrzeżenie) 

B01D P. 244822 1983-11-28 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 223172 

Polska Akademia Nauk, Instytut Katalizy i Fizyko
chemii Powierzchni, Kraków, Polska (Jerzy Wojcie
chowski, Jerzy Haber, Zbigniew Wyderka, Leszek Mi
chalski, Jadwiga Foryś, Zygmunt Wysocki, Włodzi
mierz Gajewski). 

Sposób katalitycznego oczyszczania gazów 

Celem wynalazku jest zmniejszenie ilości energii 
potrzebnej do inicjowania i prowadzenia procesu ka
talitycznego oczyszczania gazów. 

Sposób polega na tym, że ciepło potrzebne do pod
grzania złoża doprowadza się przy pomocy elementów 
grzejnych umieszczonych w środkowej części złoża ka
talizatora tak, że ogrzewa część powierzchni złoża 
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katalizatora prostopadłą do kierunku przepływu gazu 
przez złoże katalizatora, wynoszącą korzystnie od 25 
do 5% całkowitej powierzchni przekroju kataliza
tora. (1 zastrzeżenie) 

B01D P.244829 1983-11-30 

Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk, Polska (Wła
dysław Wiśniewski, Jan Piotrowski). 

Urządzenie do oczyszczania oleju z zawiesiny 
pyłu węglowego i innych zanieczyszczeń 

Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia gwa
rantującego nieznaczne straty oleju i krótki okres 
oczyszczania. 

Urządzenie składa się z dwóch filtrów (9) o przeciw
nym kierunku przepływu oleju, z których jeden zain
stalowany jest na przewodzie tłocznym (17) w komo
rze (4) oleju czystego, a drugi na przewodzie (18) w 
komorze (7) oleju brudnego stanowiącej osadnik za
nieczyszczeń. Oba filtry (9) są połączone ze sobą przez 
ssawki (11) i wał drążony (10). (1 zastrzeżenie) 

B01D 
C01B 

P. 250873 T 1984-12-10 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarko
wego „Siarkopol", Tarnobrzeg, Polska (Marian Waw-
rzycki, Marek Szymczak, Kazimierz Puka, Krystyna 
Dowbor, Michał Szelągowski). 

Sposób oczyszczania wód zawierających siarkowodór 
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skutecznego 
oczyszczania wód z siarkowodoru i utylizacji siarko
wodoru do siarki elementarnej. Sposób polega na 
desorpcji siarkowodoru w przeciwprądzie powietrzem, 
które doprowadza się w takiej ilości, aby gazy do 
desorpcji zawierały poniżej l,5c/o siarkowodoru. 

Otrzymane z tego procesu gazy poddaje się absorp
cji w roztworze zawierającym kompleksowy rozpusz
czalny związek żelaza trójwartościowego i kwasu 
wersenowego. Urządzenie składa się z desorbera (1) 
z dmuchawą powietrza (2), absorbera (3), urządzenia 

do oddzielania siarki (4), zbiornika cyrkulacyjnego (5> 
oraz topielnika siarki (6). Wynalazek wykorzystany 
będze głównie w górnictwie siarki, gdzie wody z od
wadniania kopalń zawierają duże ilości siarkowodoru. 

(4 zastrzeżenia) 

B01D P.244889 1983-12-01 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 119932. 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Komplet
nych Obiektów „Chemadex", Kraków, Polska (An
drzej Tasior, Leon Bańczyk, Stefan Jucha, Józef 
Strzelski, Adam Silberring, Witold Matusiak). 

Element wypełnienia aparatów kolumnowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
objętości właściwej bez powiększenia objętości ele
mentu wypełnienia wg patentu nr 119932. 

Element wypełnienia wykonany jest w postaci 
pierścienia kształtowego (1), w którym na wewnętrz
nej powierzchni są usytuowane żebra (4) przebiegające 
od podstawy kołowej (13) do eliptycznej (2), wydziela
jące wewnątrz tego pierścienia kanały przepływowe 
(K). Zebra (4) mają stałą wysokość i są wyprofilowa
ne w postaci listew z materiału pierścienia. 

(3 zastrzeżenia) 

B01J P. 241827 1983-05-05 

Biuro Projektów Przemysłu Tworzyw i Farb „Pro-
erg", Gliwice, Polska (Janusz Burda, Czesław Bysie-
cki). 

Urządzenie do zabezpieczania przed zagazowywaniem 
wsadu w próżniowej aparaturze chemicznej 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest skon
struowanie urządzenia zabezpieczającego przed zagazo
wywaniem wsadu w próżniowej aparaturze chemicz
nej, zwłaszcza w reaktorach i mieszalnikach próżnio
wych zaopatrzonych w co najmniej jedno mieszadło 
mechaniczne, którego wał przechodzi przez ścianę apa
ratu próżniowego poniżej poziomu obrabianego me
dium. 

Urządzenie według wynalazku stanowi komora próż
niowa (5) przylegająca do ściany (4) aparatu próżnio
wego, zaopatrzona w znane uszczelnienie (6) obroto
wego wału (3). (3 zastrzeżenia) 
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B01J P. 248940 T 1984-07-26 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jerzy 
Grzechowiak, Władysław Grysiewicz, Aleksander 
Ostrowski, Bohdan Radomyski, Jerzy Walendziewski). 

Sposób odzyskiwania składników ze zużytych 
katalizatorów zawierających, obok glinu, molibden, 

kobalt, nikiel i żelazo 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiającego odzyskiwanie składników 
ze zużytych katalizatorów zawierających, obok glinu, 
molibden, kobalt, nikiel i żelazo, stosowanych w pro
cesie hydroodsiarczania benzyn i olejów napędowych. 

Sposób według wynalazku polega na ługowaniu 
rozdrobnionego katalizatora i procesach rozdziału, przy 
czym ługowanie prowadzi się w temperaturze 4 2 9 -
470 K, 20-50% roztworem wodorotlenku sodu, stosu
jąc 1,1-1,5 części wagowych ługu na 1 część wago
wą katalizatora, następnie z procesu ługowania od
dziela się roztwór zawierający glinian i molibdenian 
sodu, do których wprowadza się kwas azotowy lub 
kwas siarkowy, po czym oddziela wytrącony wodoro
tlenek glinu, a pozostałość ekstrahuje 5 - 2 5 % roztwo
rem kwasu fosforoorganicznego w nafcie i wydziela 
związki molibdenu reekstrahując 1 -5% wodnym roz
tworem azotanu amonowego i stężonym roztworem 
amoniaku, po czym znowu wydziela się związki molib
denu kwasem azotowym przy pH 0 - 2 w temperatu
rze do 340 K. (1 zastrzeżenie) 

B01J P. 248941 T 1984-07-26 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jerzy 
Grzechowiak, Władysław Grysiewicz, Aleksander 
Ostrowski, Bohdan Radomyski, Jerzy Walendziewski). 

Sposób odzyskiwania składników ze zużytych 
katalizatorów zawierających metale grupy żelaza 

i molibden na nośniku glinowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie odzyskiwania 
składników ze zużytych katalizatorów zawierających 
metale grupy żelaza i molibden na nośniku glinowym 
stosowanych w procesach przeróbki benzyn i olejów. 

Sposób według wynalazku polega na ługowaniu roz
drobnionego katalizatora i procesach rozdziału, przy 
czym ługowanie prowadzi się 20-50% roztworem wo
dorotlenku sodu, stosując go w ilości 1,1-1,5 części 
wagowych na 1 część wagową katalizatora, w tempe
raturze 420-470 K, uzyskaną stałą pozostałość roz
puszcza się w kwasie siarkowym o stężeniu powyżej 
30% w stosunku wagowym kwasu do suchej pozosta
łości powyżej 1 i wprowadza stężony roztwór wodo
rotlenku sodu w ilości potrzebnej do uszyskania pH 
powyżej 12, po czym oddziela się roztwór zawierający 
glinian sodu, natomiast osad rozpuszcza się na gorą
co w stężonym kwasie azotowym w temperaturze 
353 K i dodaje stężony roztwór amoniakalny do uzy
skania pH 4, oddziela wytrącony wodorotlenek żela
zowy i wodorotlenek glinu, a do roztworu dozuje wę
glan amonu i wytrąca węglan kobaltowy lub węglan 
nikła wy. (1 zastrzeżenie) 

B04B P.244863 1983-12-01 

NPP „Techenergo", Sofia, Bułgaria (Nikola Hristov 
Todoriev, Hristo Marinov Hristov, Rumen Lyubenov 
Gantchev, Dragomir Entchev Bonev). 

Wirnik dla odśrodkowego koncentratora pyłu 

Celem wynalazku jest opracowanie wirnika dla od
środkowego koncentratora pyłów mającego technolo
giczną budowę i dużą niezawodność. 

Wirnik ma rozpylacz nieruchomo zamocowany 
wspornikami na korpusie (1) i osie z zamontowanymi 

na nich nieruchomo łopatkami (6). Rozpylacz składa 
się z elementu (3) i pokrywy (4), tworzących pustą 
przestrzeń (5). Łopatki (6) wirnika przemieszczane są 
serwomotorami (23) i systemem dźwigni (22). Element 
(3) rozpylacza tworzy wieniec z promieniowo usytuo
wanymi elementami łożyskowo-wspierającymi, (9) 
z ułożyskowanymi w nich osiami (7), na których we
wnętrznych końcach usytuowanych w pustej prze
strzeni (5) rozpylacza zamocowano koła stożkowe (11), 
zazębione co najmniej z jednym kołem koronowym 
(12). Jedna z osi (7) jest połączona zewnętrznym koń
cem, łącznikiem (15) z wałkiem napędowym (16), 
uszczelniona w korpusie i ułożyskowana w zewnętrz
nym łożysku (20). Wałek napędowy (16) połączony jest 
z serwomotorem (23). Co najmniej jeden wspornik 
rozpylacza jest pusty. (5 zastrzeżeń) 

B08B P.244876 1983-11-30 

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice 
Kopalnia Lubelskiego Zagłębia Węglowego, Bogdanka, 
Polska (Tadeusz Kalinecki, Mirosław Pierewicz, 
Edward Dubas, Witold Fijałkowski). 

Hydrauliczne urządzenie do czyszczenia 
wozów kopalnianych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usuwania miału 
węglowego" z wozów kopalnianych, który zmieszany 
z wodą tworzy na dnie tych wozów twardą i trudną 
do usunięcia warstwę. 

Urządzenie zawiera zespół czerpaka (10) zawieszony 
na ramie ruchomej (8) względem ramy stałej (1). Ze
spół czerpaka (10) przesuwany jest w płaszczyźnie po
ziomej za pomocą hydraulicznych siłowników (11) i w 
płaszczyźnie pionowej za pomocą hydraulicznych siło
wników (9). Do ramy (12) czerpaka (10) zamocowane 
są przegubowo dwa szeregi klap (17). Ruchy poszcze
gólnych klap sterowane są jednym hydraulicznym 
siłownikiem (13). Każda klapa ma możliwość niezależ
nego odchylania się, co zapewniają cięgna (16) 
o zmiennej długości. Tłoczysko siłownika (13) steru
jącego połączone jest z klapami (17) poprzez korygują
cy łącznik (14) i sworzeń (15), na który nałożone są 
cięgna (16). (3 zastrzeżenia) 
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B09B P.243333 1983-08-05 

P ie rwszeńs two : 1982-08-13 - R F N (P. 3230088.3) 

R u h r c h e m i e Aktiengesel lschaft , Obe rhausen , R e p u 
bl ika Fede ra lna Niemiec. 

Urządzenie do śluzowania pozostałości paliw 
zawierających popiół 

Celem wyna lazku jest usunięc ie zagrożeń przy roz 
prężan iu gorącej mieszaniny żużla i wody w procesie 
ś luzowania pozostałości ze zgazowywania pal iw, w y 
nikłych z gwał townego pa rowan ia wody. 

Urządzenie do ś luzowania składające się z w y t w o r 
nicy gazu z komorą zgazowania i dołączonej do niej 
kąpieli wodne j (2), k tó ra przez organy zamykające 
jest połączona z dołączonym zbiorn ik iem ś luzowym (6) 
oraz nape łn ionym wodą odbie ra ln ik iem (22), k tó ry jest 
podłączony do podciśnieniowej sieci gazowej c h a r a k 
teryzuje się tym, że między kąpielą wodną (2) i zbior
n ik iem ś luzowym (6) jest umieszczona komora rozdzie
lająca (43) znajdująca się pod t a k i m samym, wysokim, 
c iśnieniem j ak kąpiel (2) i połączona z zapasem wody 
(18). Komora (43) ma kana ł doprowadzający (45) 
uksz ta ł towany w górnej części w postaci ru ry , zaś w 
dolnej i ś rodkowej części u tworzony przez uksz ta ł to 
w a n e stożkowo, umieszczone równolegle tarcze (44) 
ze ś rodkowym o tworem. Zbiornik (6) oraz komora (43) 
są zawsze całkowicie wype łn ione wodą. Woda i żużel 
z kąpieli (2) poprzez przewód (45) doprowadzane są 
do komory (43) gdzie nas tępuje ich rozdział, przy 
czym żużel opada do zbiornika (6), a gorąca woda po
przez p rzewód okrężny (16), p rzewód (40), zawór (8), 
agrega t przenoszący (7), zawór ^(42) i p rzewód (36) jest 
z a w r a c a n a do kąpiel i (2). Po nape łn ien iu zbiornika (6) 
żużlem, wodę z komory (43) oziębia się lub zastępuje 
zimną wodą. Ś luzowanie p rzep rowadza się bezciśnie-
niowo poprzez p rzep ływ wody przez komorę (43) do 
zbiornika (6). (3 zastrzeżenia) 

B21C P.244869 1983-11-30 

Zak łady Hutn iczo-Prze twórcze Metal i Nieżelaznych 
„Hutmen" , Wrocław, Polska (Zbigniew Stasiewicz, 
J a n Matus iak , Ryszard Sochacki, Antoni Malec, Mie
czysław Rata jski , S tan i s ława Myśliwiec, Józef M r u 
gała, Zdzis ław Kosek, S tan i s ław Machalica) . 

Układ narzędziowy pras hydraulicznych, zwłaszcza 
do wyciskania miedzi i stopów miedzi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie u k ł a d u narzędzio
wego p r a s hydraul icznych, k tóry zapewnia op tymalne 
wykorzys t an ie czasu pracy w procesie wyciskania , 
a także zagadnienie u ła twien ia montażu , obsługi i r e 
montów. 

Układ narzędziowy jesf wyposażony w d w a n i e 
zależne suwaki , ma t rycowy (3) i odbiorczy (5), p rze 
mieszczane po wspólnych p rowadn icach (2) za pomo
cą dwóch s i łowników (7) i (8). Urządzenie zamon to 
w a n e jest na ko lumnach (10) prasy . (3 zastrzeżenia) 

B21C P.-250586 1984-11-24 

Kieleckie Przeds ięb iors two Robót Mostowych, K ie l 
ce, Polska, ( Janusz Motyl, Adolf Jaszczyk, Zbigniew 
Adamczyk, A d a m Kunde ra , Zdzis ław Słomka, S t a n i 
s ław Bętkowski , Je rzy J a w o r s k i , Bolesław Gromniak , 
Luc jan Kawecki) . 

Urządzenie do kształtowania rur ze szwem śrubowym 

Urządzenie służy do ksz ta ł towan ia r u r k a r b o w a n y c h 
ze szwem ś r u b o w y m z t a śmy s ta lowej , używanych 
jako osłonki kab lowe w kons t rukc jach sprężonych. 

Urządzenie wyposażone jest w zespół fo rmująco-
-zaciskowy składający się z obrotowego rdzenia (14) 
na k t ó r y m jest nałożony stały pierścień prowadzący 
(16) oraz rolki kształ tującej (11) z pa lcem dociskowym 
(12) i dwóch rolek dociskowych (7). P ierśc ień p r o 
wadzący (16) ma kszta ł t cyl indryczny o powierzchn i 
przechodzącej w pałąki ś rubowe (15) oraz k r a w ę d ź 
o linii ś rubowej . (2 zastrzeżenia) 

B21K P.244729 1983-11-22 

H u t a im. M. Nowotki , Ost rowiec Świę tokrzyski , 
Polska (Tadeusz Pachn iak , H e n r y k Malinowski , S t an i 
s ław Szmit , J a n Sińczak, Tomasz Nagay). 

Sposób wytwarzania wykorbień wałów korbowych 
składanych 

Sposób według wyna l azku pozwala na zmniejszenie 
ilości operacj i w procesie kucia wykorb ień oraz za
pewnia lepsze wykorzys t an ie mate r ia łu . 

Pod odkuciu z w l e w k a p rę ta umieszcza się go w 
ma t rycy (2), spłaszcza końce , odkuwki formując j ed 
nocześnie środkową część (4) wykorb ien ia z czopem 
k o r b o w y m (5), k tóry ostatecznie ksz ta ł tu je się przez 
nacisk s t emplem (6). W nas tępne j operacj i zgi
na się w przyrządzie (7) r a m i o n a wykorb ien ia i do-
gina je do w y m a g a n e g o kszta ł tu . Sposób znajduje za 
s tosowanie przy produkcj i ku tych wykorb ień do sk ła 
danych wa łów korbowych do s i ln ików spal inowych, 
zwłaszcza dużej mocy. (1 zastrzeżenie) 
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B22C P.244722 1983-11-21 

Zakłady Urządzeń Przemysłowych, Nysa, Polska 
(Marian Branka, Lesław Majewski). 

Przyrząd do wyciągania modelu z formy odlewniczej 

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do wyciąga
nia modelu z formy odlewniczej stosowany przy ręcz
nym formowaniu. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przyrządu zmniejszającego wysiłek formierza oraz 
umożliwiającego utrzymanie prostopadłego kierunku 
oddzielania. Przyrząd składa się z dwóch równolegle 
usytuowanych względem siebie ceowych belek (1), 
zwróconych wybrzuszeniem na zewnątrz, tworzących 
między sobą szczelinę, a wewnątrz prowadnicę, w któ
rej są umieszczone suwaki (2), zaopatrzone w śrubo
we wypychacze (3). Belki (1) są oddzielone od siebie 
za pomocą dystansowych kostek (4), mających tran
sportowe uchwyty (5) i połączone ze sobą przy użyciu 
śrubowych złącz. Na górnej powierzchni belek (1) są 
usytuowane oporowe podkładki (13). (2 zastrzeżenia) 

B22C P.244730 1983-11-22 

Poznańska Fabryka Maszyn Żniwnych „Agromet", 
Poznań, Polska (Bogdan Poprawa, Bogusław Plich). 

Pokrycie ochronne w procesach odlewniczych 

Pokrycie ochronne w procesach odlewniczych skła
da się ze 100 części wagowych korundowej osnowy 
proszkowej będącej mieszaniną 40-100% elektrorun-
du, 0 - 4 0 % technicznego tlenku glinu, 0 - 4 0 % gliny 
czesowiarskiej, 25-55 części wagowych spirytusu de-
naturowego i 3 - 7 części wagowych żywicy synte
tycznej. 

Pokrycie ochronne charakteryzuje się dużą ogniood-
pornością, dobrą przyczepnością do mas formierskich, 
rdzeniowych i metali, z możliwością wykorzystania 
pokrycia również jako oddzielacza. (2 zastrzeżenia) 

B23K P.244742 1983-11-24 

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, 
Warszawa, Polska (Halina Niepielska, Korneli Bziawa, 
Witold Bucholc, Krystyna Przyborowska). 

Spoiwo do lutowania w postaci pasty 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
spoiwa, którego skład nie powodowałby rozpryskiwa
nia się pasty podczas lutowania oraz zbyt szybką 
sedymentację. 

Spoiwo do lutowania w postaci pasty składa 'się 
z 75 do 90% wagowych proszku stopu ołowiu z cyną 
o granulacji poniżej 50 um i zawartości cyny od 5 
do 95% wagowych, 2 do 8% wagowych stabilizowanej 
kalafonii balsamicznej, 0,5 do 2% wagowych steary
nianu metalu, korzystnie dwuzasadowego stearynianu 
ołowiu, 0,2 do 0,6% wagowych aktywatorów chlorko
wych zawierających 0,12 do 0,36% wagowych chlorku 
cynku, 0,04 do 0,12% wagowych chlorku amonu i 0,04 
do 0,12% wagowych chlorku cynawego jak również 
0,8 do 2,5% wagowych terpentyny balsamicznej, 3,7 
do 9,0% wagowych terpineolu o temperaturze wrze
nia od 482 do 492 K będącego mieszaniną izomerów ce, 
ß i Y oraz 1 do 2,5% wagowych gliceryny. 

Spoiwo według wynalazku ma zastosowanie w prze
myśle elektrotechnicznym zwłaszcza w procesie auto
matycznego lutowania doprowadników prądu z drutu 
FeNi42Mnl-Cu do mosiężnych i niklowych trzonków 
żarówek. (2 zastrzeżenia) 

B23K P. 244874 1983-11-30 

Fabryka Maszyn Górnictwa Odkrywkowego „FA-
MAGO", Zgorzelec, Polska (Bogdan Kwiatkowski). 

Urządzenie do wytwarzania krążników 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do auto
matycznego wytwarzania krążników podpierających 
taśmę w przenośniku taśmowym. 

Urządzenie składa się z korpusu (1) wyposażonego 
w prowadnice (6), na których jest osadzony suwliwie 
i napędzany siłownikiem (7) podajnik (4), wyposażony 
w rolki (3) i współpracujący z zamocowanym na 
wysięgniku (8) korpusu (1) układem (9) rolek napę
dzanych oraz z osadzonej obrotowo w korpusie (1) 
i wykonującej ruchy wahliwe kołyski (11), którą sta
nowi oś (12) z dwoma ramionami (13), na których 
są osadzone ruchome trzpienie (14) rozprężnie z zabie-
rakami (16) ramion (17) uchwytów (18) palników (19) 
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osadzonych suwkwie na prowadnicach (20) przytwier
dzonych do korpusu (1). Ponadto urządzenie jest wy
posażone w zamocowany w korpusie (1) wyrzutnik (25). 
Urządzenie według wynalazku wytwarza krążniki 
charakteryzujące się trwałością i niezawodniością 
działania. (2 zastrzeżenia) 

B24B P.244698 1983-11-21 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Kazimierz 
Wieczorowski, Michał Andrzejewski, Jarosław Bruk-
wicki, Jerzy Babiarz). 

Nagniatak jednokrążkowy do elektromechanicznego 
nagniatania tocznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji nagniataka o dużej trwałości elementów 
doprowadzających prąd do krążka i zapewniającego 
małe straty prądowe w czasie eksploatacji. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że krążek na-
gniatający (2) osadzony jest na wałku (3) z układem 
łożysk kulkowych przy pomocy wpustu (4), a prąd do
prowadzany jest z korpusu (1) nagniataka poprzez 
szczotki (11) do krążka (2). Od strony czół, wałek (3) 
ma nawiercenia, w które wchodzą z obu stron, mie
dziane szczotki (11), w postaci wałków ze stożkiem, 
dociskane do wałka (3) poprzez sprężynę (12), przy 
czym każda szczotka (11) osadzona jest w mosiężnej 
oprawce (13) szczotki, przymocowanej do korpusu (1) 
nagniatka. (1 zastrzeżenie) 

B24C P. 247021 T 1984-04-02 

Fabryka Urządzeń Odlewniczych FUMOS, Skiernie
wice, Polska (Maria Miliszewska, Marian Korbecki, 
Stanisław Trojanowski, Edmund Śniegula, Henryk 
Niedźwiedzki). 

Oczyszczarka komorowa, zwłaszcza do czyszczenia 
dużych przedmiotów 

. Celem wynalazku jest zwiększenie żywotności oczy
szczarki. 

Oczyszczarki zawiera organ zbierający śrut w kształ
cie ramy (1), napędzanej przez siłowniki za pośredni
ctwem lin przymocowanych z dwóch jej stron. W 
całym prześwicie ramy (1) znajdują się poziome, od
chylné zgarniaki listwowe (2) skojarzone z ramą (1) 
obrotowo poprzez czopy (3). Rama jest wyposażona 
w opořV (4) i spoczywa na klockach - prowadnikach 
(5) osadzonych sztywno w poziomej podłodze (6) ko
mory oczyszczarki. (1 zastrzeżenie) 

B25H P.244740 1983-11-24 

Zakłady Mechaniczne PZL - Wola im. M. Nowotki, 
Warszawa, Polska (Wojciech Majewski, Stanisław Wla
zło). 

Regał do magazynowania ciężkich części 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ułatwienia czyn
ności zakładania i zdejmowania ciężkich części. 

Regał o konstrukcji metalowej z kształtowników, 
mający przesuwne podpory, według wynalazku cha
rakteryzuje się tym, że podpory (6) mają na swoich 
końcach łożyska obrotowe, zwłaszcza toczne (1), osa
dzone w obudowie (2). Obudowa (2) połączona jest 
z korpusem łożysk (3) dwóch rolek tocznych - górnej 
(4) i dolnej, (9), obejmujących kształtownik prowa
dzący (5). (1 zastrzeżenie) 

B25J P.244901 1983-12-02 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Ryszard Zdanowicz, Janusz Madejski). 

Uchwyt pneumatycznego trzpienia pomiarowego 
do robotów przemysłowych 

Celem wynalazku jest wyeliminowanie udziału ope
ratora przy pomiarze otworów w trakcie międzyope-
racyjnej kontroli wymiarowej, co pozwala na skróce
nie czasu pomiaru i zwiększenie jego pewności. 

Urządzenie składa się z płyty (1), z korpusem (2) 
umożliwiającej zamocowanie uchwytu do wymiennego 
adaptera zmieniacza chwytaków, tulei (3) luźno osa
dzonej w korpusie (2), służącej do zamocowania pneu
matycznej głowicy pomiarowej (7), sensora (5) sygna
lizującego brak otworu lub zbyt duży błąd jego poło
żenia, sprężyny (4) i nakrętki (6) umożliwiającej usta
lenie siły nacisku. Luz między korpusem (2) a tuleją 
(3) jest większy niż połowa geometrycznych błędów 
pozycjonowania robota, położenia otworu w przedmio
cie i błędu bazowania przedmiotu w uchwycie. 

Sprężyna (4) zabezpiecza przed przeciążeniem w 
przypadku braku dobrego otworu w badanej strefie. 

(2 zastrzeżenia) 
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B26B P. 244877 1983-11-30 
B23D 

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice, 
Polska (Stefan Wyciszczok, Mieczysław Nasiek, Wło
dzimierz Pasek). 

Nóż do przecinania prętów 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji noża 
umożliwiającej dwukrotne jej użycie bez konieczności, 
ostrzenia krawędzi tnącej. 

Nóż do przecinania prętów ma postać płytki w 
kształcie czworoboku i ma dwie tnące krawędzie (1) 
powstałe po zaostrzeniu sąsiadujących ze sobą boków 
płytki. Tnące krawędzie (1) powstają po symetrycznym 
zaostrzeniu wymienionych boków płytki, bądź w wy
niku ich niesymetrycznego zaostrzenia. (1 zastrzeżenie) 

B26D P. 248914 T 1984-07-23 

Wyższa Szkoła Morska, Gdynia, Polska (Władysław 
Jędrzejewski). 

Sposób żł-jbkowania rdzenia magnetycznego maszyn 
elektrycznych prądu przemiennego w wykonaniu 

tarczowym 

Sopsób polega na wykrawaniu wykrojów o obrysie 
żłobka w taśmie magnetycznej w trakcie'jej przewi
jania z bębna na korpus rdzenia magnetycznego. Po 
ułożeniu taśmy magnetycznej na czole korpusu rdze
nia magnetycznego utworzone zostaną żłobki o osiach 
symetrii usytuowanych promieniowo lub pod wyma
ganym kątem. (1 zastrzeżenie) 

B27C P. 244744 1983-11-24 

Wojewódzka Pracownia Dydaktyczno-Techniczna w 
Ostrołęce, Ostrów Mazowiecki, Polska (Zygmunt Stań-
czuk). 

Tokarko-ki jarka 

Wynalazek rozwiązuje «Ig«dnienie opracowania kon
strukcji wieloczynnościowej maszyny do obróbki drew
na. 

Tokarko-ki jarka składa się z korpusu (1) mającego 
szkielet (10) z blatem (11) w kształcie niecki i pojem
niki (15) -narzędziowe i na silnik, na którym zamoco
wana jest osłona (21) pasa napędowego (24) i wrze-
ciennik (18). W korpusie (1) i wrzecienniku (18) osa
dzone jest łoże (28). Ponadto tokarko-kijarka ma zes
pół napędowy (2) z silnikiem (17), zespół tokarki (3) 
z dwoma podstawkami (33 i 40) wymiennymi lub zblo
kowanymi kołkiem i konikiem (32) mocowanym roz
dzielnie w podstawie (31), zespół kij arki z imakami 
nożowymi dla noży, przyrządem podającym, oraz osło
ną, w którym funkcję głowicy kijarki pełni trójszcze-
kowy, samocen tru jacy uchwyt tokarski, zespół szli
fierki taśmowej (5) z ramą (93), wałkiem napędowym 

(94) wyposażonym w czop (103) dla napędzającego go 
uchwytu tokarskiego, rolką wodzącą (95), taśmą ścier
ną (96), z mechanizmami regulacyjno-napinającymi 
taśmy (96) i stolikiem (98), zespół szlifierki tarczowej, 
zespół wiertarki, zespół wycinarki z przyrządem wy
cinającym oraz zespół odpylający z turbiną (118) na
pędzaną wrzecionem, rurą odpylającą i trzema czerp
niami. (5 zastrzeżeń) 

B32B P. 244752 1983-11-23 
D21J 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg", Gliwice, Pol
ska (Kazimierz Biernacki, Alicja Zgadzaj, Zbigniew 
Wyderka, Andrzej Muszko, Barbara Smolana, Krzysz
tof Kozubski). 

Laminat dekoracyjny o obniżonej palności 
i dymotwórczości i jego sposób wytwarzania 

Laminat składający się z arkuszy papieru celulozo
wego impregnowanych roztworami żywic termoutwar
dzalnych sprasowanych w podwyższonej temperaturze, 
charakteryzuje się tym, że zawiera 0,1-15% wbudo
wanego fosforu związanego chemicznie. 

Sposób wytwarzania polegający na impregnacji od
powiednio modyfikowanego papieru celulozowego 
rdzeniowego i papieru dekoracyjnego roztworami ży
wic fenolowo - i melaminowo-formaldehydowych, a 
następnie utwardzeniu w warunkach podwyższonej 
temperatury i ciśnienia wstępnie przygotowanych ar
kuszy papieru rdzeniowego i warstwy papieru deko
racyjnego, charakteryzuje się tym, że papier rdzenio
wy zawierający 0-30% polifosforanu amonowego im
pregnuje się roztworem żywicy fenylowo-formaldehy-
dowej lub melaminowo-formaldehydowej zawierają
cym 0 -30% kwasu polifosforowego. (5 zastrzeżeń) 

B60B P. 249430 1984-08-31 

Pierwszeństwo: 1983-09-03 - RFN (nr P 3331870.0) 

Continental Gummi - Werke Aktiengesellschaft, 
Hanower, Republika Federalna Niemiec. 

Koło pojazdu 

Wynalazek dotyczy koła pojazdu z ogumieniem pne
umatycznym ze sztywną obręczą z wgłębieniem i z 
oponą, przy czym obręcz ma rozciągające się zasad
niczo promieniowo do wewnątrz obrzeża (7), a obok 
nich na promieniowo wewnętrznym obwodzie po
wierzchnie podporowe (8) dla opony, a obok powierz
chni podporowych zagłębienia montażowe (9), które są 
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ograniczone przez ścianki boczne (12) wgłębienia (13), 
przy czym promieniowo na zewnątrz obok wgłębienia 
(13) usytuowane są powierzchnie podparcia awaryjne
go (17). W celu zwiększenia stabilności kształtu obrę
czy i dla ochrony opony zaproponowano, aby od co 
najmniej jednej ze ścianek (12) wgłębienia (13) odcho
dził pierścień ochronny (15), którego ścianka w kie
runku poprzecznym przebiega zasadniczo osiowo na 
zewnątrz i zabezpiecza stopkę (3) opony przed pro
mieniowaniem cieplnym hamulca. (15 zastrzeżeń) 

B60K P. 249031 T 1984-07-31 

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budow
nictwa „Transbud-Lublin", Lublin, Polska (Eugeniusz 
Momot, Marian Pędziński, Stanisław Firlej). 

Układ ogranicznika prędkości 

Układ ogranicznika prędkości składa się z zaworu 
elektropneumatycznego (2) połączonego z blokiem ste
rującym (1) i siłownikiem pneumatycznym (3). . 

Przekroczenie określonej prędkości powoduje za
działanie bloku sterującego (1), który steruje przepły
wem sprężonego powietrza, poprzez zawór elektro-
pneumatyczny (2) do siłownika pneumatycznego (3), 
który napędza dźwignię zatrzymania silnika pompy 
wtryskowej. (1 zastrzeżenie) 

B61C P.244679 1983-11-21 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów Szyno
wych, Poznań, Polska (Przemysław Hoffmann). 

Układ przeniesienia napędu dla pojazdów 
szynowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej konstrukcji układu przeniesienia napędu, który 
pozwala na indywidualną wymianę przegubów elas
tycznych bez całkowitego demontażu zespołu napędo
wego oraz chroni oś zestawu kołowego przed kontak
tem jej powierzchni z wałem drążonym podczas mon
tażu tego zespołu. 

Układ zawiera ramowo zawieszony silnik trakcyjny 
(1) zblokowany z przekładnią zębatą (2), z której na
pęd przekazywany jest poprzez przegubowy wał drą
żony (4) do tarczy (6) koła jezdnego (7) po stronie 
przeciwnej przekładni (2). Przeguby wału drążonego 
(4) stanowią elastyczne sprzęgła cięgłowe. Tarcza (6) 
ma sworznie stożkowe stałe łączące ją z cięgłami (8) 
poprzez tuleje metalowo-gumowe (9), które są zwró
cone swoimi stożkami osadczymi w kierunku prze
kładni (2). W tym samym kierunku zwrócone są swo
imi stożkami osadczymi sworznie stożkowe stałe koła 
zębatego (3) przekładni (2) łącząc to koło z cięgłami 
(8) poprzez tuleje metalowo-gumowe (9). Natomiast 
sworznie stożkowe (14) łączące rozwidlone ramiona 
cięgieł (8) z kołnierzami (17) i (18) wału drążonego (4) 
poprzez tuleje metalowo-gumowe (9) zwrócone są swo
imi stożkami osadczymi (19) w stronę przeciwną prze
kładni (2). (4 zastrzeżenia) 

B61D P. 244724 1983-11-22 

Fabryka Wagonów Pafawag. Wrocław, Polska (Eu
geniusz Kus, Bogusław Sanecki, Marian Tomczyk, 
Franciszek Gołkowski). 

Dach pojazdu szynowego oraz sposób 
połączenia dachu pojazdu szynowego ze ścianą 

czołową, zwłaszcza wagonu osobowego 

Dach (1) składa się z części środkowej (la) i skraj
nych (Ib). Części skrajne (1b) stanowią pasy kompen
sacyjne złożone z listew wzmacniających (2) połączo
nych z blachą poszyciową (3). 

Połączenie dachu (1) ze ścianą czołową (4) odbywa 
się po osadzeniu części środkowej (la) dachu (1) na 
ścianach bocznych (5), po czym dopasowuje i łączy 
się płatew (6) z krokwią (7) i górną częścią obwodzi-
ny (8) ściany czołowej (4). Następnie nakłada się pas 
kompensacyjny i spawa na zakładkę z poszyciem (9) 
dachu (la) i górną obwodziną (8) ściany czołowej (4). 

(6 zastrzeżeń) 
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B65D P. 244714 1983-11-23 

Zakłady Urządzeń Chemicznych „Metalchem", Koś
cian, Polska (Włodzimierz Ławniczak, Stefan Kupka, 
Henryk Stasiewicz, Czesław Walenciak, Adam Graf, 
Bogdan Marciniak, Stefan Joniak, Krzysztof Magnuc-
ki, Wacław Szyc). 

Zbiornik do magazynowania lub przewozu, 
zwłaszcza płynów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji zbiornika, który cechuje się dużą sztyw
nością i wytrzymałością płaszcza przy niskim cięża
rze własnym, dobrą izolacją cieplną oraz wysoką zdol
nością tłumienia drgań mechanicznych. 

Zbiornik zbudowany jest z metalowej warstwy ze
wnętrznej (1) w kształcie zamkniętego cylindra i me
talowej warstwy wewnętrznej (2) również o kształcie 
cylindrycznym, lecz o mniejszej średnicy zewnętrznej 
oraz usytuowanej pomiędzy nimi warstwy środkowej 
(3) wypełnionej tworzywem, które łączy trwale obie 
warstwy. Zbiornik według wynalazku osadzony jest 
na nakładkach (4) z podporami (5) oraz posiada kanał 
spustowy (6) i właz wlewowy (7). 

Wynalazek może znaleźć zastosowanie zwłaszcza w 
przemyśle spożywczym lub chemicznym. 

(1 zastrzeżenie) 

B65D 
B64D 

P. 244743 1983-11-24 

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska (Tomasz Gór
niak, Franciszek Oręziak, Jan Parafiniuk, Edmund 
Kotwicki). 

Urządzenie do awaryjnego opróżnienia 
zbiornika 

Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia, u-
możliwiającego szybkie i niezawodne otwieranie zbior
nika przy użyciu niewielkich sił. 

Urządzenie składające się z gardzieli związanej ze 
zbiornikiem, pokrywy mechanizmu blokującego po
wiązanego z siłownikiem, charakteryzuje się tym, że 
jego mechanizm blokujący stanowią zaczep (5) zwią
zany z pokrywą (4) oparty o występ (6) gardzieli (1) 
pod kątem mniejszym od 90° w odniesieniu do kie
runku wypływu wyrzucanego materiału, oraz przy
pór (7) osadzony ruchowo, ukształtowany tak, że two
rzy z krawędzią występu (6) gardzieli (1) szczelinę 

(a, b) - mniejszą <a) od szerokości (1) zaczepu (5) w 
pozycji zamkniętej urządzenia i - większą (b) od sze
rokości (1) zaczepu (5) w pozycji otwartej urządzenia, 
przy czym przypór (7) powiązany jest z siłownikiem 
(9). (1 zastrzeżenie) 

B65F 
E02B 

P.244897 1983-12-01 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Zdzisław 
Przewłocki, Kazimierz Abramski). 

Sposób składowania odpadów w akwenach wodnych, 
zwłaszcza o dnie z gruntów małoprzepuszczalnych 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu składo
wania wszelkiego rodzaju odpadów, zarówno w po
staci stałej jak i płynnej, umożliwiającego odpowiedni 
dobór poszczególnych warstw odpadów - pozwala
jący na wykorzystanie ich własności fizycznych lub 
chemicznych w celu wyehminowania dodatkowych 
operacji np. neutralizowania odcieków czy utwardza
nia gruntów. 

Sposób polega na odcięciu części akwenu zaporą 
i obniżeniu w niej zwierciadła wody, a następnie 
wprowadzaniu odpadów. 

Układanie odpadów zaczyna się od zapory, a grunt 
wybierany z dna odciętej części akwenu wykorzystu
je się do budowy i umacniania zapory. Przez cały czas 
wprowadzania odpadów poziom dynamicznego zwier
ciadła wody w tej części akwenu utrzymuje się na 
poziomie nie wyższym od aktualnego poziomu dna 
składowiska. (3 zastrzeżenia) 

B65G P. 244793 1983-11-28 

Biuro Projektów Przemysłu Tworzyw i Farb „PRO-
ERG", Gliwice. Zakłady Tworzyw Sztucznych „Nitron-
-Erg", Krupski Młyn Polska (Janusz Burda, Franci
szek Stachura, Jan Żukowski, Walerian Sładczyk, 
Franciszek Kubikowski, Marian Ambrożek, Piotr Her
manowicz, Stanisław Breguła). 

Urządzenie wywrotowe do opróżniania pojemników, 
zwłaszcza wanien mieszalników 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji prostego, niezawodnego w działaniu i ła
twego w obsłudze urządzenia wywrotowego przezna
czonego do opróżniania pojemników, zwłaszcza wanien 
mieszalnikowych, z materiałów wybuchowych. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że w korpusach 
(1) połączonych rozporami (2) osadzony jest obrotowy 
wał (3) wyposażony w dwie pary dźwigni jednora-
mienmych usytuowanych symetrycznie względem osi 
pionowej wanny (4). Każdą z par dźwigni jednora-
miennych stanowi podtrzymujące ramię dolne (5) i 
zabezpieczające ramię górne (6) zaopatrzone w mecha-
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nizm blokująco-zabezpieczajacy. Jeden z końców obro-
- towego wału (3) sprzężony jest z samohamowną prze

kładnią ślimakową (8), zaś drugi ma ramię zderzako
we (11) współpracujące z regulatorem (12) położenia 
wanny i ogr-anicznikiem (13) wychylenia wanny. 

(4 zastrzeżenia) 

B65G P. 244878 1983-11-30 

Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Włókienni
czego, Łódź, Polska (Leon Bortnowski). 

Sposób bezpyłowego załadunku odpadków lotnych 

Wynalazek dotyczy sposobu bezpyłowego załadunku 
odpadków lotnych w miejscu ich grupowania t.j . na 
końcowych przewodach pneumatycznych w przędzal
ni. 

Rozwiązanie zapobiega wydobywania się znacznych 
ilości kurzu i pyłów przy załadunku odpadków do 
worków lub pojemników. Sposób polega na tym, że 
do końcowego kolektora pyłowego instaluje się kon
tener, w którym pokrywa ma otwory odpowiadające 
końcówkom przewodów kurzowych kolektora. Konte
ner po przyłączeniu końcówek i zapełnieniu jest wy
mieniany na identyczny kontener. (3 zastrzeżenia) 

B65G P. 250138 1984-10-22 

Pierwszeństwo: 1983-10-26 - Norwegia (nr 83.3913) 

Kaare Haahjem, Bjern Haahjem, Vigra, Norwegia. 

Urządzenie do wyładunku sypkiego materiału 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji u-
rządzenia o dużej wydajności d szerokim zakresie sto
sowania, jeśli chodzi o typy sypkiego materiału. 

C01B P. 248943 T 1984-07-26 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jerzy 
Zabrzeski, Jerzy Jarmakowicz, Włodzimierz Tylus). 

Sposób wytwarzania tlenku azotu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania tlenku azotu o wysokiej czys
tości. 

Sposób wytwarzania tlenku azotu ze strumienia ga
zu uzyskiwanego zwłaszcza z katalitycznego utlenia
nia amoniaku, charakteryzuje się tym, że po reakcji 
utleniania strumień gazu ochładza się do temperatu
ry 500-800°C, a następnie poddaje się go katalitycz
nej reakcji z wodorem, który wprowadza się w ilości 
stechiometrycznej lub z nadmiarem do 4°/o w stosun-

Urządzenie do wyładunku sypkiego materiału w ła
downiach lub pomieszczeniach magazynowych, zawie
ra pierwszy przenośnik poziomy (3), który może być 
podnoszony i opuszczany wzdłuż jednej strony ładow
ni i przemieszcza sypki materiał w kierunku przenoś
nika podnoszącego (4). Drugi przenośnik poziomy po
rusza sypki materiał w kierunku do pierwszego prze
nośnika (3) i jest ruchomy wzdłuż niego. Ten pierw
szy przenośnik (3) jest wyposażony w elementy umoż
liwiające mu samodzielne urabianie sobie miejsca w 
sypkim materiale, gdy jest on opuszczony. Drugi prze
nośnik zawiera przenośnik taśmowy (6) i koło czerpa
kowe (7), obracające się wokół przenośnika i rucho
me wzdłuż przenośnika. Pierwszy przenośnik (3) ma 
łapacze (24) do transportowania sypkiego materiału. 

(5 zastrzeżeń) 

B66C P. 250607 1984-11-26 

Huta „Baildon", Katowice, Polska (Zbigniew Tura, 
Józef Pałucki). 

Zawiesie łańcuchowe, zakończone hakami, 
do transportowania i rozładunku skrzyń 

samowyładowczych 

Zawiesie według wynalazku umożliwia transporto
wanie i rozładunek skrzyń samowyładowczych bez 
konieczności przepinania lub odpinania haków. 

Zawiesie składa się z dwóch cięgien krótszych (1) i 
dwóch cięgien dłuższych (2) zaopatrzonych w zabez
pieczenia uniemożliwiające samoczynne wypięcie się 
haka z uchwytu. (1 zastrzeżenie) 

ku do pozostałego po utlenianiu amoniaku tlenu, na
tomiast jako katalizatora używa się czyste srebro al
bo srebro osadzone na nośniku obojętnym. Udział wa
gowy metali w katalizatorze nośnikowym mieści się 
w przedziale 0,05-l°/o wagowych, natomiast srebro 
jest osadzone w ilości 60-100% wagowych, pozostałe 
metale w ilości 0 -40% wagowych w stosunku do su
my zawartości metali w katalizatorze. (3 zastrzeżenia) 

C01D P. 249051 T 1984-08-01 
C12N 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Andrzej Cygań
ski, Tomasz Majewski, Bogdan Ptaszyński). 

Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 
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Sposób regeneracji chlorku cezowego 
z roztworów po procesach biologicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pros
tego i skutecznego, bez względu na stopień zanieczysz
czenia, sposobu regeneracji chlorku cezowego. 

Sposób regeneracji chlorku cezowego z roztworów 
po procesach biologicznych polega na tym, że roztwór 
chlorku cezowego po procesach biologicznych w I-szym 
etapie regeneracji odparowuje się do sucha, a suchą 
pozostałość, po rozdrobnieniu, wygrzewa się w tem
peraturze 610-615°C w ciągu 2 - 3 godzin, następnie 
w postaci roztworu wodnego gotuje z węglem ak
tywnym i po odsączeniu węgla, poddaje się krystali
zacji przez odparowanie roztworu wodnego do 1/3 
objętości i schłodzenie, po czym wytrącony chlorek 
cezowy przemywa się absolutnym etanolem i suszy 
w temperaturze 120°C pod ciśnieniem 60-80 kPa w 
ciągu 1-2 godzin, po czym do połączonych, zatężo-
nych roztworów odpadowych z I-szego etapu regene
racji dodaje się dwumetyloformamid, a wytrącony w 
ten sposób chlorek cezowy suszy się, wygrzewa, o-
czyszcza i krystalizuje analogicznie jak w I-szym eta
pie regeneracji, a następnie przemywa kolejno mie
szaniną absolutnego etanolu i acetonu o stosunku 
objętościowym składników 3:1 i absolutnym etanolem 
i suszy jak w I-szym etapie regeneracji, zaś roztwory 
odpadowe po II-gim etapie regeneracji odparowuje 
do sucha, w postaci roztworu wodnego gotuje z wę
glem aktywnym i po odsączeniu węgla poddaje krys
talizacji, przemyciu i wysuszeniu analogicznie jak w 
II-gim etapie regeneracji. (1 zastrzeżenie) 

C01G P. 244833 

Pierwszeństwo: 1982-11-30 

1983-11-30 

Francja (nr 82/20355) 

COMURHEX Société pour la Conversion de l'Ura
nium en Métal et Hexafluorure, Paryż, Francja (Ro
land Bachelard, Pierre Lakodey). 

Sposób otrzymywania trójtlenku uranu 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzys
kanie trójtlenku uranu o dużej reaktywności. 

Sposób otrzymywania trójtlenku uranu przez deni-
trację termiczną uwodnionego azotanu uranylu o wzo
rze U02(N03)2-xH20, w którym 2 < x < 6, polega na 
tym, że azotan uranylu poddaje się w stanie stałym 
obróbce cieplnej polegającej na doprowadzeniu go 
od temperatury początkowej, z reguły niższej od jego 
temperatury topnienia, do temperatury końcowej co 
najmniej 260°C, utrzymując w każdej chwili tempera
turę produktu stale niższą od temperatury topnienia, 
odpowiadającą jego chwilowemu składowi. 

(8 zastrzeżeń) 

C01G P.250562 1984-11-23 

Pierwszeństwo: 1983-11-25 - Francja (nr 83/19173) 

Comurhex, Courbevoie, Francja (Roland Bachelard, 
Philippe Joubert). 

Sposób wytwarzania sproszkowanych tlenków metali 
z wodnych roztworów lub stałych mieszanin 

azotanów metali 

Sposób wytwarzania sproszkowanych «tlenków metali 
o zadanej reaktywności, regulowanej za pośrednic
twem powierzchni właściwej, przeznaczonych do pod
legania późniejszym przekształceniom, przez obróbkę 
cieplną odpowiednich azotanów, mających postać roz
tworu wodnego lub ciała stałego, zawierającego uwod
niony azotan uranylu, sam lub w mieszaninie z co 
najmniej jednym z azotanów: toru, ceru i plutonu, 
obejmuje dwa stadia obróbki: pierwsze stadium, po
legające głównie na niepełnym odwodnieniu uwod

nionego azotanu uranylu, drugie stadium, polegające 
głównie na rozłożeniu produktu, otrzymanego po pier
wszym stadium, przez kalcynację pod regulowanym 
ciśnieniem pary wodnej. 

Sposób według wynalazku można stosować do o-
trzymywania tlenku uranu, samego lub w mieszaninie 
z tlenkami: toru, ceru i plutonu, z zamierzeniem póź
niejszych przemian chemicznych i/lub spiekania. 

(16 zastrzeżeń) 

C02F P. 250543 1984-11-21 

Fryderyk Wacław Daun, Gliwice, Polska (Fryderyk 
Wacław Daun). 

Urządzenie do natleniania wody 

Urządzenie jest napędzane kołem wiatrowym (4) 
bądź kołem wodnym. Urządzenie zawiera maszt (1), a 
na nim kubełkowy podnośnik złożony z cięgna (20) i 
kubełków (3) oraz kół (22) i (21). Kubełki (3) wylewa
ją wodę do zbiornika (5), a stąd woda przepływa prze
wodem (27) nad lustro (19) wody. (2 zastrzeżenia) 

C03B P.244807 1983-11-29 

Pierwszeństwo: 1983-06-12-19 - Polska (MTP) 

Gliwickie Przedsiębiorstwo Projektowania i Wypo
sażania Obiektów Przemysłowych „Prozap", Gliwice, 
Polska (Jerzy Dziącko, Jan Majka, Włodzimierz Za
stawny, Franciszek Matuszny). 

Sposób wytwarzania wełny mineralnej granulowanej 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie technologii procesu na skalę przemysłową. 

Sposób wytwarzania wełny mineralnej granulowa
nej polega na tym, że odpady z wełny mineralnej oraz 
wełna luzem są wstępnie rozdrabniane w rozdrabnia-
czu (1) i kierowane transportem pneumatycznym (2) do 
zbiornika przejściowego (3). Ze zbiornika przejściowe
go (3) rozdrobniona wstępnie wełna kierowana jest 
transportem ślimakowym (4) do urządzenia do gra
nulowania (5). Po zgranulowaniu wełna mineralna 
granulowana przechodzi na sortownik (6), w którym 
następuje oddzielenie pyłów i części nierozwłóknio-
nych. Z sortownika (6) wełna mineralna granulowana 
kierowana jest do zbiornika magazynowego, z którego 
poprzez wagę workującą pakowana jest w worki i 
przekazywana do magazynu. Wełna mineralna granu
lowana może być stosowana do izolacji termicznych, 
konstrukcji budowlanych, budynków, budowli oraz 
różnego rodzaju urządzeń energetycznych. 

(1 zastrzeżenie) 



16 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 12 (300) 1985 

C03C P. 244825 1983-11-30 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska 
(Janusz Jabłkowski). 

Sposób wykonywania szyb zespolonych 
o odmiennych stopniach hermetyczności obrzeży 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia 
szyb zespolonych przed roszeniem. 

Sposób wykonywania szyb zespolonych o odmien
nych stopniach hermetyzacji obrzeży charakteryzuje 
się tym, że dla połączenia górnych, bocznych i dol
nych obrzeży stosuje się różne spoiwa i szczeliwa w 
jednym egzemplarzu szyb zespolonych. 

Wynalazek może znaleźć zastosowanie w budownic
twie, szczególnie w ciepłochronnych oszkleniach bu
dynków mieszkalnych. (1 zastrzeżenie) 

C03C P. 249914 1984-10-05 

Pierwszeństwo: 1983-10-06 - NRD (WPCO3C/255474.0) 
1984-08-31 - NRD (WPCO3C/266850) 

VEB Glaskunst Lauscha, Lauscha, Niemiecka Repu
blika Demokratyczna (Gerhard Kröcher, Klaus* Musi-
nowski, Gustav Kulina, Herbert Nass). 

Sposób wytwarzania przedmiotów szklanych 
powlekanych elektrostatycznie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu umożliwiającego uzyskanie na przedmiotach 
szklanych powłok nieprzeźroczystych, barwnych nie
przeźroczystych lub połyskujących metalicznie. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że przed
miot szklany o temperaturze od 973 do 1297 K wpro
wadza się w obłok sproszkowanego, naładowanego 
elektrostatycznie spieku emalierskiego, następnie sta
pia się sproszkowany spiek emalierski na uformowa
nym wstępnie przedmiocie szklanym oraz w końcu 
powleczony w ten sposób przedmiot szklany poddaje 
się formowaniu ostatecznemu. (8 zastrzeżeń) 

A01N 
C04B P. 244755 1983-11-24 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Polska 
(Lech Niespodziewański, Janina Wesołowska, Bogumi
ła Klimkiewicz). 

Sposób wytwarzania barwnych zapraw tynkarskich 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
powstawania wykwitów solnych na wyprawach z mas 
tynkarskich opartych na mineralnych środkach wią
żących z udziałem modyfikatorów w postaci żywic 
naturalnych jak np. kazeina lub syntetycznych, zarów
no w postaci rozpuszczalnej w wodzie jak i w postaci 
dyspersji. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że do mieszaniny spoiw mineralnych i modyfikato
rów żywicznych, pigmentów i wypełniaczy mineral

nych w postaci piasku kwarcowego mączki kwarco
wej lub ich mieszaniny z drobnym grysem wprowa
dza się syntetyczne lub naturalne aktywowane lub 
nieaktywowane ziemie bielące w ilości od l°/o do 15% 
w stosunku do mieszaniny spoiw mineralnych i żywi
cznych środków modyfikujących. (3 zastrzeżenia) 

C07C P. 244780 1983-11-25 

Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Gro
dzisk Mazowiecki, Politechnika Warszawska, Warsza
wa, Polska (Michał Fedoryński, Jerzy Winiarski, An
drzej Jończyk, Jan Rybkowski, Zygmunt Jarczyk, Jan 
Zaniuk). 

Sposób wytwarzania 2-etoksybenzamidu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania wy
soko wydajnego sposobu wytwarzania 2-etoksybenza
midu o wysokim stopniu czystości. 

Sposób wytwarzania 2-etoksybenzamidu polega na 
tym, że reakcję amidu kwasu salicylowego z chlor
kiem etylu prowadzi się w obecności wodnego roztwo
ru wodorotlenku sodowego. Wytworzony związek che
miczny znajduje zastosowanie jako składnik leków 
przeciwbólowych. (1 zastrzeżenie) 

C07C P. 250044 1984-10-16 
A61K 

Pierwszeństwo: 1983-10-17 - St. Zjedn. Am. 
(nr 542,632) 

Syntex (USA) Inc., Palo Alto, Stany Zjednoczone 
Ameryki (John J. Nestor, John G. Moffatt, John M. 
Sims). 

Sposób wytwarzania nowych polipeptydów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu wytwarzania nowych polipeptydów zwiększają
cych aktywność naturalnych komórek zabijających. 

Sposób wytwarzania nowych polipeptydów o ogól
nym wzorze 1, w którym X oznacza N-acylo-Gln, u-
grupowanie o wzorze 2 lub ugrupowanie kwasu piro-
glutaminowego a Y oznacza Gly, Glu, Gly N (R)2 lub 
GluN(R)2, przy czym R oznacza atom wodoru lub gru
pę alkilową o 1-6 atomach węgla oraz farmakologicz
nie dopuszczalnych nietoksycznych soli tych związ
ków polega na tym, że związany z żywicą, stanowią
cą fazę stałą, związek peptydowy o wzorze X - A s p -
P r o - T y r - V a l - L y s - G l u - A l a - Y - ż y w i c a , w którym 
X, Y i R mają wyżej podane znaczenie, poddaje się 
reakcji ze środkiem uwalniającym polipeptyd, otrzy
mując polipeptyd o wzorze 1 lub jego farmakologicznie 
dopuszczalną nietoksyczną sól, sprzęga się odpowied
nio zabezpieczone oligopeptydy w temperaturze 0 -
50°C, otrzymując polipeptyd o wzorze 1, wytwarza się 
syntetyczny gen, sprzęga się go z karboksylową koń
cową częścią dowolnego białka bakteryjnego o wyso
kiej zdolności do ekspresji poprzez metioninowe wią
zanie peptydylowe i rozszczepia się białko, otrzymu
jąc polipeptyd o wzorze 1, związek o wzorze 1 prze
prowadza się w farmakologicznie dopuszczalną sól, 
sól związku o wzorze 1 przeprowadza się w farmako
logicznie dopuszczalną sól lub sól związku o wzorze 1 
przeprowadza się w wolny polipeptyd o wzorze 1. 

(7 zastrzeżeń) 
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CU7C P. 250150 1983-07-21 

Pierwszeństwo: 1982-07-23 - Szwajcaria (nr 4527/82) 

Ciba-Geigy AG, Bazylea, Szwajcaria. 

Sposób wytwarzania nowych peptydów 
muramylowych 

Sposób -wytwarzania nowych peptydów muramylo
wych o wzorze 1, w którym R1, R4 i R* niezależnie od 
siebie oznaczają atom wodoru lub niższy rodnik al-
kanoilowy, R2 oznacza rodnik alkilowy o 1-4 atomach 
węgla, grupę hydroksymetylową lub rodnik fenylowy, 
R3 oznacza atom wodoru lub rodnik metylowy, R§ o-
znacza atom wodoru lub rodnik alkilowy o 1-3 ato
mach węgla, R7 oznacza ewentualnie podstawiony gru
pą hydroksylową, grupą merkapto lub grupą metylo-
tio, rodnik alkilowy o 1-3 atomach węgla, R' ozna
cza atom wodoru lub niższy rodnik alkilowy, X ozna
cza atom tlenu lub grupę NH, Y oznacza rodnik alki-
lidenowy o 1-4 atomach węgla, a R* i R u niezależnie 
od siebie oznaczają rodnik alkilowy o 11-17 atomach 
węgla lub rodnik alkenylowy o 11-17 atomach wę
gla i/lub ich soli, polega na tym, że odszczepia się 
grupę lub grupy zabezpieczające w związku o wzo
rze 1, w którym co najmniej jeden z rodników R1, R2, 
R4, R*, R7, R8 lub grupa hydroksylowa przy atomie 
fosforu występują w postaci zabezpieczonej i otrzy
many związek o wzorze 1 ewentualnie przeprowadza 
się w sól lub otrzymaną sól ewentualnie przeprowa
dza się w inną sól. Otrzymane związki można stoso
wać do zapobiegania lub leczenia zakażeń wiruso
wych. (18 zastrzeżeń) 

C07D P. 244687 1983-11-21 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Jerzy Suwiński, Jan Watras). 

Sposób wytwarzania 5-amino-4-nitroimidazoli 

Sposób wytwarzania 5-amino-4-nitroimidazoli pole
gający na działaniu amoniakiem, aminami pierwszo-
rzędowymi lub aminami drugorzędowymi w roztwo
rze wodnym, wodno-alkoholowym lub alkoholowym 
na pochodne imidazolu charakteryzuje się tym, że ja
ko pochodną imidazolową stosuje się 4,5-dinitroimida-
zol a amoniak lub aminy stosuje się w nadmiarze. 
Tytułowe związki znajdują zastosowanie w syntezie 
barwników azoimidazolowych oraz jako preparaty an-
typierwotniakowe i antybakteryjne. (1 zastrzeżenie) 

C07D P. 246097 

Pierwszeństwo: 1983-02-07 -
(nr 464.296) 

1984-02-07 

St. Żjedn. Am. 

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

Sposób wytwarzania nyzatydyny 

Sposób wytwarzania nyzatydyny o wzorze 1 polega 
na tym, że pochodną izotiomocznika o wzorze 2 pod
daje się reakcji z nitrometanem. 

Nyzatydyna jest antagonistą receptorów H2, uży
tecznym w leczeniu wrzodów żołądka. 

(1 zastrzeżenie) 

C07D P. 246206 1984-02-14 
Pierwszeństwo: 1983-02-15 - Francja (nr 83 02380) 

Provesan S.A., Genewa, Szwajcaria (José Esteve So
ler). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
obojętnych soli wodorotlenku aminopirydyniow ego 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych obojęt-
nych soli wodorotlenku aminopirydyniowego oraz od
powiadających im soli o wzorze 1 i 2, w których Ri 
oznacza atom wodoru, grupę aminową lub podstawio
ną grupę aminową R2, R3, R4, R5 i R6 jednakowe lub 
różne oznaczają atom wodoru, niższy rodnik alkilowy 
prosty lub rozgałęziony o 1-4 atomach węgla, rodnik 
arylowy, rodnik karbamoilowy lub amidowy zaś X~ 
oznacza anion kwasu farmaceutycznie dopuszczalnego 
polega na tym, że związek o wzorze 3, w którym R& 
R3, R4, R5 i R6 mają wyżej podane znaczenie a Y~ 
oznacza aniony takie jak BF«-, CIO«" lub CF,SO»" 
poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 4, w któ
rym Ri ma znaczenie podane wyżej, po czym ewen
tualnie otrzymaną sól traktuje się zasadą w celu u-
tworzenia betainy o wzorze 1 lub ewentualnie prze
kształca się związek o wzorze 1 w sól. 

Związki te mogą być stosowane w medycynie i we
terynarii jako środki moczopędne. (2 zastrzeżenia) 
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C07D 
A01N 

P. 246227 1984-02-15 

Pierwszeństwo: 1983-02-17 - Wielka Brytania 
(nr 83.04385) 

1983-09-23 - Wielka Brytania (nr 83.25538) 

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

Sposób wytwarzania 
pochodnych nitrometylenowych 

1 kompozycje szkodnikobójcze zawierające te związki 

Kompozycja szkodnikobójcza zawiera nośnik oraz 
jako substancję czynną 3-acylo-2-nitrometyleno-tetra-
hydro-2H-l,3-tiazynę o ogólnym wzorze 1, w którym 
R oznacza ewentualnie podstawioną w pierścieniu 
grupę benzylową, grupę cykloalkilową, ewentualnie 
podstawioną grupę alkilową, alkenylową lub alkinylo-
wą zawierającą 2 lub więcej atomów węgla, ewentual
nie podstawioną grupę o wzorze -COR 1 , -X.CO.R1 

lub -CO.X.R1 , w których X oznacza atom tlenu lub 
siarki, a R1 oznacza atom wodoru, ewentualnie pod
stawioną grupę fenylową, grupę cykloalkilową ewen
tualnie podstawioną lub grupę alkilową ewentualnie 
podstawioną, n ma wartość 0 lub 1. 

Sposób wytwarzania związków o ogólnym wzorze 1, 
w którym R i n mają wyżej podane znaczenie, pole
ga na tym, że związek o wzorze 2 poddaje się reakcji 
ze związkiem o wzorze R - C O - Y , w którym R ma 
wyżej podane znaczenie, a Y oznacza atom chlorowca 
lub grupę o wzorze -O.COR, w którym R ma wyżej 
podane znaczenie w obecności zasady z wytworzeniem 
związku o wzorze ogólnym 1, w którym n ma war
tość 0 i w razie potrzeby utlenia się ten związek do 
odpowiedniego związku o wzorze ogólnym 1, w któ
rym n ma wartość 1. Sposób zwalczania szkodników 
w miejscu ich występowania polega na tym, że na 
miejsce występowania szkodników stosuje się szkod-
nikobójczo skuteczną ilość 3-acylo-2-nitrometyleno-
-tetrahydro-2H-l,3-tiazyny lub kompozycji szkodniko-
bójczej. (8 zastrzeżeń) 

C07D 
A01N 

P. 246228 1984-02-15 

Pierwszeństwo: 1983-02-17 - Wielka Brytania 
(nr 83.04387) 

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

Sposób wytwarzania 
pochodnych nitrometylenowych 

i kompozycje szkodnikobójcze zawierające te związki 

Sposób wytwarzania 3-formylo-2-nitrometyleno-tet-
rahydro-2H-l,3-tiazyny polega na tym, że 2-nitrome-
tyleno-tetrahydro-2H-l,3-tiazynę poddaje się reakcji 
z bezwodnikiem kwasu mrówkowego i kwasu alkano-
karboksylowego zawierającego 2 - 8 atomów węgla 
w obecności zasady. 

Kompozycja charakteryzuje się tym, że zawiera 
3-formylo-2-nitrometyleno-tetrahydro - 2H - 1,3 -tiazynę 
i nośnik. Sposób zwalczania szkodników w miejscu 
porażenia polega na tym, że na te miejsca stosuje się 
szkodnikobójczo skuteczną ilość związku lub kompo
zycji. . (5 zastrzeżeń) 

C07D P. 249225 1983-03-11 

Pierwszeństwo: 1983-03-12 - Węgry (nr 762/82) 
1983-01-21 - Węgry (nr 762/82) 

Chinoin Gyógyszer - és Vegyészeti Termékek Gyá-
ra R.T., Budapeszt, Węgry. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych teofiliny 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych teofiliny 
o wzorze ogólnym 1, w którym A oznacza prostą albo 
rozgałęzioną grupę alkilenową o 1-5 atomach węgla 
albo grupę o wzorze - C H 2 - C H ( O H ) - C H 2 - , Rx oz
nacza prostą albo rozgałęzioną grupę alkilową, chlo-
rowcoalkilową, hydroksyalkilową o 1-10 atomach 
węgla każda, grupę cykloalkilową o 5 lub 6 atomach 
węgla, grupę winylową, 2-etoksyetylową lub karbo-
nyloalkilową, albo grupę aminoalkilową o wzorze ogól
nym - (CH 2 )n-CHR-NR 2 R 3 , w którym R oznacza 
atom wodoru albo grupę metylową, n oznacza liczbę 
0, 1, 2 lub 3, a Ra i R3 oznaczają atom wodoru, pro
stą lub rozgałęzioną grupę alkilową o 1-4 atomach 
węgla, albo R2 i R3 razem z atomem azotu tworzą 
pięcio- lub sześcioczłonowy pierścień ewentualnie za
wierający dalszy atom azotu albo tlenu, ewentualnie 
podstawiony grupą metylową, lub Rx oznacza dalej 
podstawioną grupę fenylową o wzorze ogólnym 
R4R5C6H3, w którym R4 i R5 oznaczają niezależnie je
den od drugiego atom wodoru, chloru, grupę hydro
ksylową, metoksylową, etoksylową, metylową lub ami
nową, albo Ri oznacza grupę hydroksylową i wtedy 
związek o ogólnym wzorze 1 występuje, zależnie od 
warunków, w postaci tautomerów o wzorze la i Ib, 
albo Ri oznacza dalej grupę benzylową, 2,2-difenylo-
etylową lub teofinyl-7-metylową, oraz ich fizjologicz
nie dopuszczalnych soli addycyjnych z kwasami, po
legający na tym, że związek o wzorze ogólnym 2, w 
którym A ma wyżej podane znaczenie, a X oznacza 
atom chlorowca lub grupę estrową kwasu sulfonowe
go, poddaje się reakcji z teofilina w obecności zasa
dowego katalizatora albo z solą teofiliny wytworzoną 
z zasadą i ewentualnie podstawnik R6 przeprowadza 
się w podstawnik Rx. Związki o wzorze ogólnym 1 
można stosować w medycynie, zwłaszcza w schorze
niach narządów oddychania. (2 zastrzeżenia) 
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C07D P.249795 1983-06-29 

Pierwszeństwo: 1982-06-30 - Wielka Brytania 
(nr 82.18874) 

Glaxo Group Limited, Londyn, Wielka Brytania. 

Sposób wytwarzania nowych cefalosporyn 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu wytwarzania nowych związków chemicznych, 
wykazujących aktywność wobec drobnoustrojów 
Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, w tym także wo
bec szczepów wytwarzających (3-laktamazę. 

Sposób wytwarzania nowych cefalosporyn o wzorze 
1, w którym R oznacza grupę 3- lub 4-karbamylową, 
lub atom wodoru, R2 oznacza grupę aminową lub 
ochronioną grupę aminową, B oznacza grupę o wzorze 
- S - lub grupę o wzorze = S ^ - 0 , a przerywana linia 
łącząca pozycje 2, 3 i 4 oznacza, że związek jest 
2-cefemem lub 3-cefemem, albo soli lub estrów po
wyższych związków zawierających w pozycji 4 grupę 
o wzorze -COOR1 , w którym R1 oznacza atom wo
doru lub grupę chroniącą grupę karboksylową i związ
ki powyższe zawierają stowarzyszony anion E~, po
lega na tym, że związek o wzorze 2, w którym R2, B 
i przerywana linia mają znaczenie podane uprzednio, 
R3 oznacza atom wodoru lub grupę chroniącą grupę 
karboksylową i X oznacza grupę ulegającą podstawie
niu nukleofilowemu, albo sól tego związku, poddaje 
się reakcji ze związkiem pirydynowym o wzorze 3, 
w którym R ma znaczenie podane uprzednio. 

(3 zastrzeżenia) 

C07D P. 249833 1984-10-02 

Pierwszeństwo: 1983-10-03 - St. Zjedn. Am. 
(nr 538.233) 

Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania pochodnych 
2-amino-5-hydroksy-4-metyIopiryinidyny 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 2-amino-
-5-hydroksy-4-metylopirymidyny o wzorze 1, w któ
rym R oznacza atom wodoru lub grupę (Cj-Cj5)alki-
lową, a R' oznacza atom wodoru, grupę (Cj-Ci5)alki-
lową, (C5-Cg)cykloalkilową, (C2-C15)alkenylową, fe-
nylową, furylową, tienylową, (C7-C20)fenyloalkilową 
lub podstawioną fenyloalkilową, albo też R i R' ra
zem z atomem azotu, do którego są przyłączone, two
rzą grupę piperydylową, ewentualnie podstawioną, 
ewentualnie w postaci ich soli addycyjnych z kwasami 
polega na tym, że związek o wzorze 3 poddaje się 
reakcji z aminą o wzorze RR'NH w obecności wody 
w temperaturze 90-125°C, a pożądany związek o wzo

rze 1 wyodrębnia się z otrzymanej mieszaniny i ewen
tualnie przekształca się w sól. 

Związki te są użyteczne jako inhibitory syntezy 
leukotrienu w leczeniu chorób płucnych, zapalnych 
i sercowo-naczyniowych. (1 zastrzeżenie) 

C07D P. 249912 1984-10-05 

Pierwszeństwo: 1983-10-06 - Jugosławia (nr P-2021/83) 

KRKÁ, továrna zdravil, n. sol. o., Novo město, Ju
gosławia (Nataša Zupanêic, Boris Sket, Pavel Zupet, 
Marko Zupan). 

Sposób wytwarzania 
l.l-dwutlenku-3-karboksyamidu-N-<2-piryIo)-

-2-metylo-4-hydroksy-2H-l,2-benzotiazyny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego ulepszonego sposobu wytwarzania tytułowego 
związku aby czas reakcji był krótszy a wydajności 
większe niż w znanych sposobach. 

Sposób wytwarzania tytułowego związku o wzorze 
1 polega na tym, że związek o wzorze 2, w którym 
R oznacza grupę alkilową o 1-4 atomach węgla pod
daje się reakcji z dwuamidem o wzorze 3. 

Związek o wzorze 1 wykazuje działania przeciw
zapalne i przeciwgorączkowe. (3 zastrzeżenia) 

C07D P.250137 19ą3-07-27 

Pierwszeństwo: 1982-11-03 - St. Zjedn. Am. 
(nr 438.834) 

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

Sposób wytwarzania nowych pochodnych chinoliny 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych chinoliny 
o ogólnym wzorze 1b, w którym R oznacza rodnik 
(Ci-C3)alkilowy, rodnik allilowy lub rodnik benzylo
wy, a R1 oznacza atom wodoru lub grupę o wzorze 
-COOZ, w którym Z oznacza rodnik (Ci-C2)alkilowy, 
rodnik benzylowy, a-metylobenzylowy albo fenylo
etylowy, polega na tym, że pochodną 6-ketodekahydro-
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chinoliny o wzorze 2, w którym R i R1 mają wyżej 
podane znaczenie, poddaje się w obecności zasady re
akcji z mrówczanem (Ca-C6)alkilowym. 

Związki o wzorze Ib są produktami wyjściowymi 
do wytwarzania pochodnych chinoliny mających zdol
ność hamowania procesu wydzielenia prolaktyny i sto
sowanych do zwalczania choroby Parkinsona. 

(3 zastrzeżenia) 

C07D P. 250147 1983-09-29 

Pierwszeństwo: 1982-09-30 - Wielka Brytania 
(nr 82.27978) 

1983-02-02 - Wielka Brytania (nr 83.02888) 

Pfizer Corporation, Colon, Panama (Geoffrey E. Gy-
mer, Kenneth Richardson). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych triazolu 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych triazolu 
o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza rodnik fe-
nylowy, ewentualnie zawierający 1-3 jednakowych 
lub różnych podstawników, takich jak: atomy fluoru, 
chloru, bromu i jodu, grupy trójfluorometylowe, 
(Ci-C4)alkilowe i (Ci-C4)alkoksylowe, albo R1 ozna
cza grupę 5-chloropirydylową-2, R8 oznacza atom wo
doru lub rodnik (Cx-C8)alkilowy, R8 oznacza atom 
wodoru, rodnik (C j^^a lk i lowy , rodnik benzylowy, 
fenyloetylowy, fenylowy, grupę -CH 2 CF 3 , rodnik ada-
mantyldwy, pirydylometylowy, (C3-C7)cykloalkilowy, 
karbamoilometylowy, (C2-C4)alkenylo-metylowy, gru
pę 2-hydroksyetylową, 2-(dwumetyloamino)-etylową, 
2-(metylotio)-etylową, 2-(metylosulfinylo)-etylową, 2-
-(metylosulfonylo)-etylową lub 2-fenoksyetylową, przy 
czym te grupy benzylowe, fenyloetylowe, fenylowe 
i fenoksylowe mogą zawierać w pierścieniu 1 lub 2 
jednakowe lub różne podstawniki, takie jak grupy 
(Ci-C4)alkilowe, grupy . (Cx-C4)alkoksylowe, atomy 

fluoru, chloru, bromu i jodu oraz grupy trójfluoro
metylowe, albo R2 i R8 razem z atomem azotu, z któ
rym są związane, tworzą grupę o wzorze 2, 3, 4 lub 
5, albo grupę o wzorze 6, w którym R4 oznacza atom 
wodoru, rodnik (Cl-C4)alkilowy, grupę (C2-C4)alka-
noilową lub grupę (C1-C4)(alkoksy)karbonylową, a R5 

i R6 są jednakowe lub różne i oznaczają atomy wo
doru i rodniki metylowe, albo soli tych związków, po
lega na tym, że nowy związek o wzorze 7, w którym 
R1, R5 i R6 mają wyżej podane znaczenie, albo zdolną 
do reakcji acylowania pochodną funkcyjną tego kwa
su, poddaje się reakcji z aminą o wzorze R2RSNH, 
w którym R2 i R8 mają wyżej podane znaczenie, po 
czym otrzymany związek o wzorze 1 ewentualnie 
przeprowadza się znanymi metodami w sól addycyj
ną z kwasem. (4 zastrzeżenia) 

C07D P.250148 1983-09-29 

Pierwszeństwo: 1983-02-02 - Wielka Brytania 
(nr 83.02888) 

Pfizer Corporation, Colon, Panama (Geoffrey E. Gy-
mer, Kenneth Richardson). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych triazolu 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych triazolu 
o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza rodnik fe
nylowy, ewentualnie zawierający 1-3 jednakowych 
lub różnych podstawników, takich jak: atomy fluoru, 
chloru, bromu i jodu, grupy trójfluorometylowe, 
(Ci-C4)alkilowe i (Cx-C4)alkoksylowe, albo R1 ozna
cza grupę 5-chloropirydylową-2, R2 oznacza atom wo
doru lub rodnik (Ci-C6)alkilowy, R8 oznacza atom 
wodoru, rodnik (Cj-C6)alkilowy, rodnik benzylowy, 

fenyloetylowy, fenylowy, grupę -CH 2 CF 3 , rodnik ada-
mantylowy, pirydylometylowy, (C3-C7)cykloalkilowy, 
karbamoilometylowy, (Ca-C4)alkenylo-metylowy, gru
pę 2-hydroksyetylową, 2-(dwumetyloamino)-etylową, 
2-(metylotio)-etylową, 2-(metylosulfinylo)-etylową, 2-
-(metylosulfonylo)-etylową lub 2»fenoksyetylową, przy 
czym te grupy benzylowe, fenyloetylowe, fenylowe 
i fenoksylowe mogą zawierać w pierścieniu 1 lub 2 
jednakowe albo rożne podstawniki, takie jak grupy 
(Ci-C4)alkilowe, grupy (Ct-C4)alkoksylowe, atomy 
fluoru, chloru, bromu i jodu oraz grupy trójfluoro
metylowe, albo R2 i Rs razem z atomem azotu, z któ
rym są związane, tworzą grupę o wzorze 2, 3, 4 lub 
5, albo grupę o wzorze 6, w którym R4 oznacza atom 
wodoru, rodnik (Cj-C4)alkilowy, grupę (C2-C4)alka-
noilową lub grupę (Ci-C4)alkoksykarbonylową, a R5 

i R6 są jednakowe albo różne i oznaczają atomy wo
doru i rodniki metylowe, albo soli tych związków, 
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polega na tym, że nowy związek o wzorze 7, w którym 
R1, R5 i R6 mają wyżej podane znaczenie, poddaje 
się reakcji z aminą o wzorze R2R*NH, w którym R2 

i R* mają wyżej podane znaczenie, po czym otrzymany 
związek o wzorze 1 ewentualnie przeprowadza się 
znanymi metodami w sól addycyjną z kwasem. 

Związki wytwarzane sposobem według wynalazku 
mają działanie grzybobójcze i mogą być stosowane 
jako czynne substancje środków do zwalczania za
każeń powodowanych przez grzyby u ludzi oraz grzy
bobójczych środków dla rolnictwa. (3 zastrzeżenia) 

C07D P.250149 1983-09-29 

Pfizer Corporation, Colon, Panama (Geoffrey E. Gy-
mer, Kenneth Richardson). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych triazolu 

Sposób wytwarzania nowych podchodnych triazolu 
o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza rodnik fe-
nylowy, ewentualnie mający 1-3 jednakowych lub 
różnych podstawników, takich jak: atomy fluoru, chlo
ru, bromu i jodu, grupy trójfluorometylowe, (CŁ-C4)al-
kilowe i (Cj-C4)alkoksylowe, albo R oznacza grupę 
5-chloropirydylową-2, jak również soli tych związków, 
polega na tym, że związek o wzorze 2, w którym R 
ma wyżej podane znaczenie, poddaje się najpierw 
reakcji z produktem reakcji n-butylolitu z bis(trój-
metylosililo)-acetamidem, a następnie z kwasem. 

Związki wytwarzane sposobem według wynalazku 
mają działanie grzybobójcze i mogą być stosowane 
jako czynne substancje środków do zwalczania zaka
żeń powodowanych przez grzyby u ludzi oraz grzy
bobójczych środków dla rolnictwa. (3 zastrzeżenia) 

C07D P.250370 1983-11-08 

Pierwszeństwo: 1982-11-10 - St. 
(nr 440.657) 

Zjedn. Am. 

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

Sposób odzyskiwania 
oczyszczonego 6-fluorochromanonu-4 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu odzyskiwania tytułowego związku oraz zwięk
szenia wydajności w procesie otrzymywania sorbinilu, 
mającego zastosowanie do leczenia przewlekłych po
wikłań występujących w cukrzycy. 

Sposób odzyskiwania oczyszczonego 6-fluorochro-
manonu-4 z R- lub mieszaniny R- i RS-6-fluorochro-
mano-4-spiro-4'-imidazolidynodionu-2',5', z kwasu R-
lub z mieszaniny kwasów R- i RS-6-fluoro-4-ureido-
chromano-4-karboksylowego, albo ich soli kationowej, 
polega na tym, że związek wyjściowy hydrolizuje się 
w obecności wodnego roztworu zasady nieorganicznej 
i otrzymuje się pośredni aminokwas, którym jest 
kwas R- lub mieszanina kwasów R- i RS-4-amino-6-
-fluorochromano-4-karboksylowego, otrzymany ami

nokwas poddaje się degradacji czynnikiem chlorują
cym w roztworze wodnym i otrzymuje się mieszani
nę 6-fluorochromanonu-4 i 6-fluoro-4-chloroiminochro-
manu i otrzymaną mieszaninę 6-fluorochromanonu-4 
i 6-fluoro-4-chloroiminochromanu uwodarnia się wo
bec katalizatora z metalu szlachetnego, w rozpuszczal
niku wodnym lub wodno-organicznym. 

(14 zastrzeżeń) 

C07F P.244702 1983-11-21 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, Polska 
(Jerzy Siepak). 

Sposób otrzymywania nowych kwasów 
N-aminosalicylofosfonowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu otrzymywania nowych związków chemicznych, 
przydatnych do wytwarzania selektywnych odczynni
ków w analizie chemicznej, między innymi do wy
twarzania wskaźników do szybkiego oznaczania twar
dości wody. 

Sposób otrzymywania nowych kwasów N-amino
salicylofosfonowych o ogólnym wzorze 1, w którym 
R1 oznacza fenyl, cykloheksyl, benzyl lub pikolyl, a R2 

oznacza atom wodoru lub grupę nitrową, polega na 
poddaniu reakcji addycji, w temperaturze od 100 do 
140°C, fosforynu dwumetylowego do salicylidenoiminy 
o ogólnym wzorze 2, w którym R1 i R2 mają wyżej 
podane znaczenie. Następnie otrzymany z reakcji ad
dycji ester dwuetylowy kwasu N-aminosalicylofosfo-
nowego poddaje się reakcji kwaśnej hydrolizy, ko
rzystnie za pomocą 6N kwasu solnego, a otrzymany 
z niej chlorowodorek kwasu N-aminosalicylofosfono-
wego oczyszcza się z nierozpuszczalnych pozostałości, 
korzystnie przez odsączenie, oraz z produktów utlenie
nia, przykładowo przez gotowanie z węglem aktyw
nym. Przez dodanie do roztworu reakcyjnego tlenku 
propylenu, użytego w nadmiarze, w rozpuszczalniku 
organicznym o temperaturze wrzenia nie przekracza
jącej 180°C, przeprowadza się ten chlorowodorek 
w wolny kwas N-aminosalicylofosfonowy. 

(3 zastrzeżenia) 

C07F P.244703 1983-11-21 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, Polska 
(Jerzy Siepak). 

Sposób wytwarzania nowych estrów dwumetylowych 
kwasów N-aminosalicylofosfonowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu wytwarzania nowych związków chemicznych, 
przydatnych do wytwarzania selektywnych odczynni
ków stosowanych w analizie chemicznej, a także ma
jących zastosowanie jako inhibitory korozji, środki 
powierzchniowo czynne w olejach napędowych, her
bicydy oraz surowce do produkcji błon półprzepusz-
czalnych. 

Sposób otrzymywania nowych estrów dwuetylowych 
kwasów N-aminosalicylofosfonowych o ogólnym wzo-
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rze 1, w którym R1 oznacza fenyl, cykloheksyl, benzyl 
lub pikolyl, a R2 oznacza atom wodoru lub grupę ni
trową, polega na poddaniu reakcji addycji fosforynu 
dwuetylowego do salicylidenoiminy o ogólnym wzorze 
2, w którym R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie. 
Reakcję prowadzi się w temperaturze od 100 do 140°C, 
w środowisku samych reagentów. (1 zastrzeżenie) 

C07F P. 244843 1983-12-01 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, Polska 
(Jacek Guliński, Bogdan Marciniec). 

Sposób otrzymywania 
l,2-bis(trialkoksysililo)etenów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro
stego i wydajnego sposobu otrzymywania tytułowych 
związków. 

Sposób otrzymywania l,2-bis(trialkoksysililo)etenów 
o ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza grupę me
tylową, etylową lub propylową polega na poddaniu 
reakcji metatezy winyloalkoksysilanów o ogólnym 
wzorze 2, w którym R1 oznacza grupę metylową, ety
lową lub propylową. Reakcję metatezy prowadzi się 
w obecności katalizatorów będących kompleksami 
i solami rutenu. Reakcję według wynalazku prowadzi 
się w środowisku samego reagentu, w temperaturze 
wrzenia substrátu w układzie otwartym, lub w tem
peraturze 100-14i°C w układzie zamkniętym. 

Otrzymane związki mają zastosowanie jako mono
mery krzemoorganiczne i komonomery polimerów or
ganicznych. (8 zastrzeżeń) 

C07G P.244798 1983-11-28 
A61K 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Zakłady 
Farmaceutyczne „Polfa", Kutno, Polska (Ryszard He-
ropolitański, Maria Stasiak, Kazimierz Zięborak, 

-Zdzisław Majer). 

Sposób wydzielania kompleksu lanatozydów A, B, C 
z roztworów wodnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania me
tody wydzielania lanatozydów na drodze sorpcyjnej. 

Sposób wydzielania kompleksu lanatozydów A, B, 
C z wodnych roztworów otrzymanych przez ekstrakcję 
z roślin wodą, lub rozpuszczalnikami wodnoorganicz-
nymi i następnie usunięcie rozpuszczalnika organicz

nego, polega na tym, że roztwory te przepuszcza się 
przez szeregowy układ kolumn wypełnionych synte
tyczną, makroporowatą, niejonową żywicą sorpcyjną 
o charakterze niepolarnym lub średniopolarnym. Za-
sorbowane lanatozydy desorbuje się wodnym roztwo
rem acetonu o stężeniu 30-70%( lub wodnym roztwo
rem alkoholu Cj -C 3 , z uzyskanych eluatów odparo
wuje rozpuszczalnik organiczny, a pozostałość wodną 
ekstrahuje mieszaniną butanolu i chloroformu, po 
czym odparowuje rozpuszczalnik organiczny dodając 
wodę i z oczyszczonego wodnego roztworu wyodręb
nia lanatozydy znanym sposobem. Otrzymane lanato
zydy znajdują zastosowanie w leczeniu chorób serca. 

(4 zastrzeżenia) 

C08F P. 244712 1983-11-21 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Two
rzyw Winylowych, Oświęcim, Polska (Wiesława Krze
mień, Marian Starzak, Edward Grzywa, Tadeusz Kuś
nierz, Józef Slósarczyk, Jerzy Sachajdak, Bohdan Da-
widowicz). 

Sposób wytwarzania 
kar boksy Iowy eh lateksów kopolimerów butadienu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania latek
sów nadających się do wytwarzania farb emulsyjnych, 
papieru, wykładzin podłogowych i dywanów, wyro
bów gąbczastych, betonów, klejów i termoplastycznych 
materiałów włókienniczych. 

Sposób według wynalazku polegający na polimery
zacji emulsyjnej butadienu i styrenu i/lub innych 
monomerów winylowych oraz monomerów, nośników 
wolnych lub związanych ^grup karboksylowych, w 
obecności emulgatorów anionowych, emulgatorów nie
jonowych, soli nieorganicznych i regulatorów masy 
cząsteczkowej, charakteryzuje się tym, że polimeryza
cję prowadzi się w obecności rozpuszczonych w sty
renie lub innym monomerze winylowym do 5 części 
wagowych, w odniesieniu do 100 części wagowych mie
szaniny monomerów, chlorowanych parafin (chloro-
parafin) o zawartości chloru do 70%. (1 zastrzeżenie; 

C08G P. 244710 1983-11-21 

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice, Pol
ska (Józefa Kapko, Eugeniusz Tyrka, Elżbieta Kres, 
Barbara Kaczmarzyk). 

Sposób wytwarzania 
lakierniczych żywic aminowych, 

a zwłaszcza melaminowo-formaldehydowych 
i mocznikowo-formaldehydowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
niebezpieczeństwa żelowania żywic w trakcie procesu. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pier
wszy etap syntezy żywicy - kondensacja (metylolo-
wanie) melaminy lub mocznika formaldehydem w po
staci wodnego roztworu przebiega w środowisku zasa
dowym przy pH 7 - 9 , w podwyższonej temperaturze, 
w obecności alkoholu stosowanego w procesie do wy
twarzania żywicy, przy czym alkohol wprowadza się 
w ilości od 0,5 do 100 części wagowych, a -najkorzyst
niej od 20 do 60 części wagowych w stosunku do 100 
części wagowych całkowitej ilości alkoholu, zaś w 
drugim etapie procesu syntezy żywicy - eteryfikacji, 
wprowadza się pozostałą ilość alkoholu, to jest od 0 
do 99,5 części wagowych całkowitej ilości alkoholu 
stosowanego do wytwarzania żywicy i zakwasza układ 
znanymi kwasami organicznymi lub nieorganicznymi 
do pH 4-6,5. 

Żywice otrzymane sposobem według wynalazku 
przeznaczone są do produkcji wyrobów lakierowych, 
między innymi chemoutwardzalnych i utwardzających 
śię w podwyższonej temperaturze. (2 zastrzeżenia* 
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C08G P. 244891 1983-12-01 

Uniwersy te t Mari i Cur ie -Skłodowskie j , Lubl in , Po l 
s k a (Wawrzyniec Podkościelny, W a n d a Kowalewska) . 

Sposób o t r z y m y w a n i a pol i t ioes t rów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania pol i 
t ioes t rów szczególnie p rzyda tnych j ako modyf ika tory 
hand lowych żywic pol ies t rowych. 

Sposób o t r zymywan ia pol i t ioest rów przez pol ikon-
densac ję dwuch lo rków kwasowych z d w u m e r k a p t o -
związkami w układzie dwufazowym, złożonym z fazy 
organicznej i fazy wodne j na granicy rozdziału faz 
w obecności wodoro t l enków lub w ę g l a n ó w meta l i a l 
kal icznych jako akcep to rów chlorowodoru oraz k o 
rzys tn ie w obecności ka ta l iza tora , lub w układzie 
j ednofazowym w rozpuszczalniku zawiera jącym a m i 
nę I l l - r zędową lub heterocykliczną, a lbo bezwodne 
wodoro t lenk i , lub węglany meta l i a lkal icznych jako 
akcep to ry chlorowodoru , cha rak te ryzu je się t ym, że 
j a k o d w u m e r k a p t a n s tosuje się 1 ,4-dwumerkapto-
-2,3,5,6-czterometylobenzen, a j ako dwuch lork i k w a 
sowe stosuje się chlorki f taloilowe, zwłaszcza izofta-
loilu lub al i fatyczne dwuch lork i k w a s o w e o wzorze 
ogó lnym ClCO(CH2)nCOCl, w k t ó r y m n wynos i 0 - 1 0 , 
przy czym na 1 mol merkap tozwiązku stosuje się 
2-4 mole wodoro t l enku meta lu alkal icznego i 1 -1 ,5 
mola dwuch lo rku kwasowego. I s to tne jest również to, 
że j ako ka ta l iza tor s tosuje się sól amoniową, korzys t 
nie chlorek t ró je ty lobenzyloamoniowy w ilości do 5% 
w a g o w y c h w s tosunku do m e r k a p t a n u . 

(2 zastrzeżenia) 

C08G P. 249231 1984-08-17 

P ie rwszeńs two : 1983-08-20 - Holandia (nr 83/02928) 

S tamica rbon B.V. (Licensing subsid iany of DSM), 
Geelen, Holandia (Albert A. v a n Geenen, Jozef J . M. 
Bongers , Jozef L. M. van der Loos, Cornel is H. 
Vrinssen) . 

Sposób w y t w a r z a n i a 
ny lonowych kopol imerów b lokowych 

Zagadnien iem podlegającym rozwiązaniu jest uzy
skan ie ny lonowych kopol imerów b lokowych o w y s o 
kiej udarności . 

Sposób w y t w a r z a n i a ny lonowych kopo l imerów 
b lokowych polega na tym, że N-pods tawiony 
związek ka rbamoi lo - l ak t amowy o ogólnym wzorze 
R- [ -0 - ( -L- )y i -C(=0) -NH-R ' -NH^(C=0) - ( -L) ]x i , w k t ó 
r y m R oznacza rodn ik poliolu pochodzący od poliolu 
o wzorze R-f-OH)«,, w k t ó r y m xi oznacza liczbę cał
kowitą wynoszącą co na jmnie j 2, R' oznacza g r u p ę 
alkilową, ewen tua ln ie cykliczną, g rupę aralki lową, 
a lk i loarylową lub arylową, yi oznacza liczbę całkowitą 
większą niż zero, <-L) oznacza zamknię ty pierścień 
l ak t amowy , a (-L-) oznacza o t w a r t e ug rupowan ie l ak -
t amowe , poddaje się reakc j i w s top ionym lak tamie , 
w obecności zasadowego ka ta l iza tora pol imeryzacj i 
l ak t amu . (9 zastrzeżeń) 

C08J P . 244692 1983-11-22 
H01S 

Wojskowa Akademia Techniczna im. J a r o s ł a w a 
Dąbrowskiego, Warszawa , Polska (Alfreda Graczyk, 
J e r z y Konarsk i , Arkad iusz Konarzewski ) . 

Sposób o t r zymywan ia 
foliowych nie l in iowych absorbe rów 

d la laserów pracujących na długości fali 1064 mm 

Sposób według wyna lazku polega na tym, że za
wiesza się b a r w n i k bis 1 [(4-dimetyloamino)-fenylo-2-
-fenylo- l ,2-etenedi t iola to]nikiel - (4-DMAB) w roz tworze 

ch loroformowym o stężeniu l 0 - m / d c m * w ma t rycy 
pol imerycznej będącej kopo l imerem o0/« m e t y k r y l a n u 
heksylu z m e t a k r y l a n e m mety lu , uprzednio rozpusz 
czonym w suchym chloroformie i og rzewanym pod 
chłodnicą zwrotną przez okres od 6 , 5 - 8 godzin; t ak 
o t r zymany roz twór b a r w n i k a w m a t r y c y dok ładn ie 
się miesza i pozostawia na okres od 5 do 7 godzin 
pod p rzyk ryc i em w celu odpowiet rzenia , a nas t ępn ie 
tak uzyskany homogeniczny chloroformowy roz twór 
ma t rycy zabarwione j w mas ie w y l e w a się na p ły tkę 
szklaną p łaskorównoległą o szl ifowanej powierzchni , 
po czym całość n a k r y w a się czaszą ze szkła i pozo
s tawia na okres 14 godzin w t e m p e r a t u r z e n ie n iż
szej niż 20°C do odpa rowan ia rozpuszczalnika; tak 
o t r zymane folie w y g r z e w a się w t e m p e r a t u r z e 6 0 -
80°C przez 6 godzin, a nas t ępn ie ochładza się do t e m 
p e r a t u r y pokojowej i p rzep rowadza kąpiel dee lek-
tryzującą. (1 zastrzeżenie) 

C08L P. 244773 1983-11-24 
C09K 
D21H 

Ins ty tu t Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia" , 
Kędzierzyn-Koźle , Polska (Gerard Bekierz, Ju l iusz 
Miodoński , J e rzy Wasi lewski , M a r i a n Zając, Bolesław 
Twardowsk i , S tan i s ł aw Biernat , Lidia Biel). 

Masa powlekająca do w y r o b u kalki o łówkowej 

Zagadn ien iem podlegającym rozwiązaniu jest o p r a 
cowanie masy powlekającej w oparc iu o sk ładnik i 
k ra jowe. 

Masa powlekająca na bazie paraf iny, w o s k u i oleju 
maszynowego, służąca do w y r o b u ka lk i o łówkowej , 
cha rak te ryzu je się tym, że zawiera : 2 0 - 6 0 części w a 
gowych pozostałości po destylacj i a lkohol i t łuszczo
wych o liczbie kwasowe j do 5, liczbie zmydlan ia 
1 5 - 3 0 , liczbie hydroksy lowej 6 5 - 8 0 , liczbie jodowej 
3 0 - 4 5 , 1 3 - 5 0 części w a g o w y c h wosku Montana , 5 - 2 5 
części w a g o w y c h oleju maszynowego, 5 - 2 0 części w a 
gowych paraf iny , 2 - 6 części wagowych b a r w n i k a w 
postaci f ioletu mety lowego i 0 - 5 , 5 części w a g o w y c h 
wosku synte tycznego PP-20. (2 zastrzeżenia) 

C08L P . 249027 1983-11-21 
C09K 

Elżbieta Kędra , Częstochowa, Po l ska (Elżbieta K ę -
dra) . 

C08L P . 249319 1984-08-23 

P i e rwszeńs two : 1983-08-25 - Bułgar ia (nr 62196) 

Vish Chimiko-Technologi tcheski Ins t i tu te , Sofia, Bu ł 
gar ia (Miltcho Angelov Natov , S te fanka Vassi leva V a s -
sileva, Hr is to Borissov Kotchev, Zve tan Stefanov D ja -
grov, Nikola Nikolov Popov) . 

Model ina 

Zagadn ien iem podlegającym rozwiązaniu jes t zwięk
szenie plastyczności model iny oraz odporności na s t a 
rzenie. 

Model ina wed ług w y n a l a z k u cha rak te ryzu je się t y m , 
że zawie ra w ilościach w a g o w y c h : 54,804% pol ich lorku 
winy lu emulsyjnego, 10,061% t a r w i n y l u S, 20,552% 
ergoplas tu , 13,506% k redy s t rąconej , 0,646% areosi lu 
200 i 0,431% s t ea ry n i an u w a p n i a . Powyższe sk ładnik i 
p o d d a w a n e są wymieszan iu i homogenizacj i . 

- Model ina przeznaczona jes t za równo do wie lokro t 
nego formowania , j ako ki t oraz na t r w a ł e wyroby 
p o d d a w a n e j ednok ro tnemu u t w a r d z e n i u w p o d w y ż 
szonej t e m p e r a t u r z e . (2 zastrzeżenia) 
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Kompozycja polichlorku winylu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
kompozycj i pol ichlorku winy lu nadające j się do w y 
t w a r z a n i a różnych wyrobów, a zwłaszcza p ły t i profili 
budowlanych oraz meblarsk ich . 

Kompozycja według wyna l azku zawie ra zestaloną 
lub niezestaloną, nowolakową żywicę fenolowo-formal-
dehydową i następującą proporc ję sk ładn ików w 
częściach wagowych na 100 części w a g o w y c h pol i 
ch lorku winy lu : od 1 do 12 części wagowych s tabi l i 
za torów, od 1 do 75 części wagowych plas tyf ikatorów, 
od 1 do 5 części wagowych smarów, od 1 do 15 częś
ci wagowych węg lanu wapn ia , od 5 do 95 części w a 
gowych mączki d rzewnej o rozmia rach cząstek od 5 
do 1000 mik rome t rów , od 0,05 do 25 części w a g o w y c h 
nowolakowej żywicy fenolowo-formaldehydowej , n a j 
wyżej 6 części wagowych formal iny i na jwyże j 5 
części wagowych t l enku lub wodoro t l enku meta lu . 

(1 zastrzeżenie) 

C09D P. 244884 1983-12-02 
C09K 

„Pol i farb-Ol iva" Zakłady F a r b w Gdyni , Gdynia , 
Polska (Andrzej Brand t , Tadeusz Szauer, J a c e k Bor -
dziłowski, Mar ia J anuszewska , Sab ina I . Sowińska) . 

Środek do konserwacji zbiorników 
i komór balastowych na statkach 

i dokach pływających 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
ś rodka, k tóry umożl iwi skuteczne i ekonomiczne za
bezpieczenie przec iwkorozyjne zb iorn ików i komór 
ba las towych . 

Środek zawiera es t ry k w a s ó w t łuszczowych o ilości 
węgl i 1 6 - 2 2 z a lkoholami wie lowodoro t lenowymi w 
ilości 1 - 5 0 części wagowych , asfal t ponaf towy o t e m 
p e r a t u r z e kropien ia powyżej 80°C w ilości 2 - 4 0 częś
ci wagowych, niskocząsteczkowe tworzywa sztuczne 
o t e m p e r a t u r z e kropienia 100-120°C w ilości 0 , 2 -20 
części wagowych , wosk syntetyczny zawierający m y 
dła k w a s ó w woskowych z m e t a l a m i ziem alkal icz
nych o t e m p e r a t u r z e kropienia 8 3 - 1 3 0 ° C w ilości 1 -
25 części wagowych , myd ła k w a s ó w t łuszczowych 
z m e t a l a m i ziem alkal icznych w ilości 1 - 2 0 części 
wagowych , olej min,eralny o lepkości 1 0 - 5 0 cSt. w 
50°C, w ilości 5 - 2 5 części wagowych oraz rozpusz
czalnik organiczny o t e m p e r a t u r z e wrzenia 100-160°C 
w ilości 1 0 - 4 5 części wagowych . (1 zastrzeżenie) 

C09D P. 244885 1983-12-02 
C09K 

„Pol i farb-Ol iva" Zakłady F a r b w Gdyni , Gdynia , 
Po l ska (Zofia Wypych, Je rzy M. Nowak, Tadeusz 
Szauer , Andrze j Brand t , J acek Bordziłowski) . 

Środek do ochrony przeciwkorozyjnej 
powierzchni stalowych pod szalunki 

i izolacje w budownictwie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
ś rodka, k tóry może być n a k ł a d a n y na powierzchnie 
s ta lowe n iedokładnie oczyszczone z p r o d u k t ó w k o 
rozji i resztek dobrze przyczepnych s ta rych zabez
pieczeń. 

Środek zawierający węglowodory pochodzenia m i 
nera lnego , asfal t ponaf towy, wypełn iacze mine ra lne , 
ś rodek an tyosadowy i inhibi tor korozji , c h a r a k t e r y z u 
je się tym, że zawiera pozostałość po se lek tywnej r a 
finacji olejów mine ra lnych o t e m p e r a t u r z e k rzepn ię 
cia od 50 do 90°C i zawar tośc i olejów nie wyższej 
niż 15°/o wagowych w ilości 5 do 45 części wagowych , 
asfalt ponaf towy o t empe ra tu r ze mięknienia powyżej 
70°C w ilości 8 do 60 części wagowych , wypełniacze 
mine ra lne , korzys tn ie g l inokrzemiany i k r zemiany w 

ilości 2 do 30 części wagowych , myd ła k w a s ó w t łusz
czowych meta l i ziem alkal icznych w ilości 0,1 do 5 
części wagowych oraz rozpuszczalniki organiczne w 
ilości 0 do 65 części wagowych . (1 zastrzeżenie) 

C09J P. 244753 1983-11-23 
C08L 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy K a u c z u k ó w i T w o 
rzyw Winylowych, Oświęcim, Polska (Mar ian S ta rzak , 
Bohdan Dawidowicz, Wies ława Krzemień , Ryszard 
Skibiński , H e n r y k Pisarek) . 

Sposób wytwarzania 
dyspersyjnego kleju termoplastycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu w y t w a r z a n i a kleju z l a t eksów lub mieszanin 
l a teksów pol imerów o t rzymanych w oparc iu o e m u l 
ga tory an ionowe lub n ie jonowe bez użycia rozpusz
czalników i doda tkowych ilości wody. 

Sposób w y t w a r z a n i a dyspersyjnego kleju t e r m o p l a 
stycznego w postaci dyspers j i wodne j po l imeru lub 
po l imerów te rmoplas tycznych o t r zymanych w obec
ności emulga to rów an ionowych lub n ie jonowych p o 
legający na wprowadzen iu do la teksu lub mieszan i 
ny la teksów pol imerów lub kopol imerów t e r m o p l a 
stycznych s ty renu , oc tanu winy lu , ch lorku winy lu , 
e ty lenu, propylenu, bu tad ienu , amidów i innych roz
cieńczalnika pol imeru złożonego ze sk ładn ików tak ich 
jak: t e rpeny , pol i terpeny, węglowodory ch lorowane 
i chloroparaf iny s tałe i ciekłe, kalafonia i jej pochod
ne, żywica k u m a r o n o w a i je j pochodne, żywica k o -
pa lowa, paraf ina , mikrokrys ta l i czne ś rodki synte tycz
ne i n a t u r a l n e , f ta lany, adyp in i any i sebacyniany b u 
ty lu lub oktylu, gl ikolany, pol ibutyleny, oleje m i n e 
ra lne , s ty renowany fenol lub krezol i innych, cha 
r ak t e ryzu je się tym, że rozcieńczalnik sporządza się 
przez rozpuszczenie na gorąco w t e m p e r a t u r z e w y ż 
szej od t e m p e r a t u r y topnienia sk ładn ików sta łych w 
mieszanin ie jednego ze sk ładn ików rozcieńczalnika, 
k t ó r y m jest zmiękczacz, korzys tn ie f talan, sebacynian 
lub adyp in ian bu ty lu lub oktylu, lub chloroparaf iny 
ciekłe i emulga to ra , korzys tn ie p r o d u k t u oksyety lo-
w a n i a fenoli lub a m i n al i fatycznych, pozostałych 
sk ładn ików rozcieńczalnika oraz wprowadzen ie j e d 
norodnego roz tworu podczas mieszania do la teksu lub 
mieszaniny la teksów o t e m p e r a t u r z e otoczenia. 

(2 zastrzeżenia) 

C09J P. 244836 1983-11-29 

Zgłoszenie doda tkowe do p a t e n t u nr 111386. 

Pol i technika K r a k o w s k a im. Tadeusza Kościuszki, 
K r a k ó w , Polska (Jerzy Kapko , Kazimierz J a k u b o w s k i , 
Zdzis ław Koziarz). 

Środek do poprawiania wytrzymałości 
spoin klejowych gumy z gumą 

Celem wyna lazku jest zwiększenie skuteczności 
dzia łania ś rodka według pa t en tu nr 111386 oraz ob 
niżenie kosztów jego uzyskania . 

Środek do poprawian ia wyt rzymałośc i spoin k le jo 
wych gumy z gumą, łączonych k le jami po l iu re t ano
wymi , s tanowiący poniżej 4% wagowo roz twór sześ-
c iochloromelaminy w ł a two lo tnym rozpuszczalniku, 
wed ług p a t e n t u nr 111386 cha rak te ryzu je się t ym, że 
zawie ra powyżej 1% wagowo sześciochloromelaminy 
krys ta l icznej . (1 zastrzeżenie) 

C09K P. 244700 1983-11-21 
G01N 

Uniwersy te t im. A d a m a Mickiewicza, Poznań, P o l -
] ska (Jerzy Siepak, H e n r y k Witkowski) . * 
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Wskaźnik testowy do oznaczania twardości wody 
oraz sposób wytwarzania wskaźnika testowego 

do oznaczania twardości wody 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego wskaźnika testowego, którego zastosowanie po
zwoli na skrócenie czasu oznaczania twardości wody 
oraz poszerzenie zakresu pH. 

Wskaźnik do oznaczania twardości wody, który sta
nowi mieszanina selektywnego kompleksonu na jony 
magnezu i wapnia oraz czerni eriochromowej T, cha
rakteryzuje się tym, że komplekson stanowi kwas 
oksyetylenodwuaminoczterooctowy, przy czym stosu
nek kwasu oksyetylenodwuaminoczterooctowego do 
czerni eriochromowej T wynosi l /n [50 do 80] do 1 
części molowych, gdzie n oznacza liczbę naturalną. 
Sposób wytwarzania wskaźników do pomiaru twar
dości wody polega na tym, że n kawałków bibuły 
chromatograficznej będącej stałym nośnikiem, przy 
czym n oznacza liczbę naturalną od 1 do n, nasyca 
się 0,01 do 0,5% wodnym roztworem czerni eriochro
mowej T. Nasycone kawałki bibuły chromatograficznej 
suszy się i impregnuje roztworem kwasu oksyetyleno-
dwuaminoczterooctowego w rozpuszczalniku organicz
nym o stężeniu l /n [0,5 do 0,8%], po czym zaimpreg
nowane kawałki nośnika nakleja się na oczyszczoną 
i zwilżoną klejem homogenicznym folię polietylo-
winylową. (5 zastrzeżeń) 

C09K 
G01N 

P. 244704 1983-11-21 

C09K 
G01N 

P. 244701 1983-11-21 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Pol
ska (Jerzy Siepak, Henryk Witkowski). 

Wskaźnik testowy do oznaczania twardości wody 
oraz sposób wytwarzania wskaźnika testowego 

do oznaczania twardości wody 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego wskaźnika testowego, którego zastosowanie po
zwoli na skrócenie czasu oznaczania twardości wody. 

Wskaźnik do oznaczania twardości wody jest mie
szaniną kwasu N-aminosalicylofosfonowego o ogólnym 
wzorze 1, w którym R1 oznacza 2-pikolyl, 3-pikolyl, 
benzyl lub 2-metanopikolyl, a R2 oznacza atom wodo
ru lub grupę nitrową, i czerni eriochromowej T w 
stosunku l /n [50 do 80] do 1 części molowych, przy 
czym n oznacza liczbę naturalną. 

Sposób wytwarzania wskaźnika do pomiaru twar
dości wody polega na tym, że n kawałków bibuły 
chromatograficznej będącej stałym nośnikiem, przy 
czym n ma wyżej podane znaczenie, nasyca się 0,01 
do 0,5% roztworem wodnym czerni eriochromowej T. 
Nasycone kawałki bibuły chromatograficznej suszy się 
i impregnuje roztworem kwasu N-aminosalicylofosfo
nowego o ogólnym wzorze 1, w którym R1 i R2 mają 
wyżej podane znaczenie w rozpuszczalniku organicz
nym o stężeniu l /n [0,5 do 0,8%], po czym zaimpreg
nowane kawałki nośnika nakleja się na oczyszczoną 
i zwilżoną klejem homogenicznym folię polietylowiny
lową. (5 zastrzeżeń) 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Pol
ska (Jerzy Siepak, Henryk Witkowski). 

Wskaźnik testowy do oznaczania twardości wody 
oraz sposób wytwarzania wskaźnika testowego 

do oznaczania twardości wody 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego wskaźnika testowego, którego zastosowanie po
zwoli na wielokrotne skrócenie czasu oznaczania twar
dości wody oraz poszerzenie zakresu pH. 

Wskaźnik do oznaczania twardości wody, który sta
nowi mieszanina selektywnego kompleksonu na jony 
magnezu i wapnia oraz czerni eriochromowej T, 
ewentualnie osadzona na stałym nośniku, charakte
ryzuje się tym, że komplekson stanowi kwas hydro-
ksyetanodwufosfonowy, przy czym stosunek tego kwa
su do czerni eriochromowej T wynosi l / n [50 do 80] 
do 1 części molowych, gdzie n oznacza liczbę natu
ralną. 

Sposób wytwarzania wskaźnika do pomiaru twar
dości wody polega na tym, że n kawałków bibuły 
chromatograficznej, przy czym n ma wyżej podane 
znaczenie, nasyca się 0,01 do 0,5% roztworem wod
nym czerni eriochromowej T. Nasycone kawałki bi
buły chromatograficznej, stanowiącej stały nośnik, 
suszy się i impregnuje roztworem kwasu hydroksy-
etanodwufosfonowego w rozpuszczalniku organicznym 
o stężeniu l /n [0,5 do 0,8%], po czym impregnowane 
kawałki nośnika nakleja się na oczyszczoną i zwilżoną 
klejem homogenicznym folię polietylowinylową. 

(4 zastrzeżenia) 

C09K P. 250927 1984-12-14 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Jerzy Wszkowski, Stanisław Soból, Eugeniusz Toma-
niak, Tomasz Zagórny). 

Środek do sporządzania kąpieli hartowniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka, który wywiera duży wpływ na zmianę zdol
ności chłodzącej wody i umożliwia hartowanie wszy
stkich gatunków stali. 

Środek do sporządzania kąpieli hartowniczych za
wiera 0,1-30% wagowych związków kwasu fosforo
wego, 0,1-20% wagowych pochodnych celulozy, 
99,3-50% wagowych wody, oraz 0,5-10% wagowych 
środka antypieniącego. (1 zastrzeżenie) 

C10B P.244818 1983-11-28 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Janusz Błaszczyk, Roman Oleksiak, Grażyna 
Petela, Ryszard Petela, Sylwester Rosłon, Stanisław 
Strychalski, Leszek Ślusarczyk, Ryszard Wilk, Anto
ni Zajdel). 

Sposób przygotowania mieszaniny 
rozdrobnionego paliwa stałego z olejami 

zwłaszcza ciężkimi do spalania, zgazowania 
i odgazowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zasilania mie
szaniną rozdrobnionego paliwa stałego z olejem przy 
zapewnieniu stabilnego i jednorodnego składu mie
szaniny oraz ciągłości zasilania odbiorców. 

Spospób według wynalazku polega na tym, że mie
szaninę przygotowuje się w układzie co najmniej 
trzech jednakowych mieszalników wyposażonych w 
mieszadła i płaszczowo ogrzewanych parą wodną, z 
których co najmniej jeden jest mieszalnikiem wstęp
nym, a dwa pozostałe jako mieszalniki stabilizujące 
połączone są równolegle z mieszalnikiem wstępnym, 
przy czym w czasie, gdy jeden mieszalnik stabilizu-
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jacy opróżnia się w celu utylizacji mieszaniny, przy
gotowuje się mieszaninę najpierw w mieszalniku wstę
pnym, następnie po przetłoczeniu do pustego mieszal
nika stabilizującego ujednorodnia się i stabilizuje 
skład i temperaturę w nim do momentu opróżnienia 
poprzedniego mieszalnika stabilizującego. 

(1 zastrzeżenie) 

C10L P. 249738 1984-09-25 

Pierwszeństwo: 1983-09-26 - Węgry (nr 3326^83) 

Kiskun Mezogazdasági Termelöszövetkezet, Kiskun-
lacháza, Węgry. 

Poprawiająca spalanie kompozycja dodatków do paliw 
przeznaczona do czyszczenia urządzeń grzejnych, 

kominów, kanałów dymowych 
i regeneratorów ciepła 

Kompozycja według wynalazku zawiera 15 do 
20 części wagowych pochodnych amonowych, a mia
nowicie: karbaminianu amonowego i wodorowęglanu 
amonowego, 5 do 40 części wagowych pochodnych 
magnezowych, a mianowicie tlenku magnezowego 
i węglanu magnezowego, 5 do 30 części wagowych 
chlorku sodowego, 0 do 30 części wagowych siarcza
nu amonowego, 1 do 5 części wagowych a-naftochi-
nonu, 0,1 do 1 części wagowych naftenianu miedzio
wego, 0,1 do 1 części wagowych stearynianu magne
zowego, 4 do 9 części wagowych tlenków metali, 
a mianowicie tlenku glinowego i tlenku żelazowego 
oraz 0 do 6,5 części wagowych dwutlenku krzemu 
i tlenku wapniowego. (3 zastrzeżenia) 

C11B P. 249055 T 1984-08-01 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jerzy Podlejski, 
Halina Sadowska, Władysław Brud, Adam Woliński, 
Maria Wolińska, Mirosław Pilecki, Magdalena Chmie
lewska). 

Środek zapachowy z nutą cedrową 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka na bazie taniego nośnika zapachu nuty cedro
wej zastępującego drogi olejek cedrowy. 

Środek zapachowy z nutą cedrową, przeznaczony 
do perfumowania wyrobów kosmetycznych, mydlar
skich i wyrobów chemii gospodarczej, złożony z bazy 
zapachowej, utrwalacza," nośnika zapachowego oraz 
grupy związków odpowiedzialnych za lotność i świe
żość środka zawiera jako nośnik zapachu nuty ce
drowej pochodne hydroksyeterów bornanu, takie jak: 
2-(betahydroksyizopropoksy)-bornan, 2-(gammahydro-
ksyizobutoksy)-bornan, 2-(betahydroksyetoksy)-bornan 
lub ich mieszaninę w ilości 0,5-35% wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

C11C P. 244747 1983-11-22 

Śląskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego, Katowi
ce, Polska (Adolf Wilk, Tadeusz Rzemieniuk, Jerzy 
Włodyka, Mieczysław Kwarciński, Gerard Hadrian). 

Sposób otrzymywania siarczanu niklu oraz tłuszczu 
z odpadowego katalizatora po utwardzeniu tłuszczów 

Sposób według wynalazku polega na tym, że odpa
dowy katalizator ługuje się w rozcieńczonym kwasie 
siarkowym względnie w rozcieńczonym kwasie azoto
wym z dtodatkiem azotanu amonu, w temperaturze 
około 95°C, w czasie około 2 godzin, zaś usunięty 
z roztworu tłuszcz po wysuszeniu, zadaje się stężonym 
kwasem fosforowym. (2 zastrzeżenia) 

CUD P. 244774 1983-11-24 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafine
ryjnego, Płock, Polska (Józefa Olszewska, Zofia Si
kora, Kazimierz Fraczek, Zygmunt Lipiński, Stanisław 
Mańka, Czesław Kruszyński, Henryk Jarota). 

Kompozycja zmywająca z powierzchni aparatów osady 
biologiczne i chemiczne pochodzące z wody chłodniczej 

zawierającej związki organiczne 
zwłaszcza węglowodory 

Kompozycja składa się z polioksypropylenodiolu 
etoksylówanego tlenkiem etylenu, polioksypropyleno
diolu i polioksyalkiłeroalkilofenolu. 

Kompozycja może być stosowana do zmywania osa
dów chemicznych i biologicznych z powierzchni apa
ratów wymiany ciepła chłodzonych wodą z dodatkiem 
fosforowych inhibitorów korozji oraz biocydów utle
niających. (1 zastrzeżenie) 

C12G P. 244801 1983-11-2» 

Akademia Rolnicza, Kraków, Polska (Halina Pizło, 
Barbara Kogut, Adam Pizło). 

Sposób produkcji wódki gatunkowej z drożdży 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest po
szerzenie asortymentu produkowanych wódek gatun
kowych. 

Sposób produkcji wódki gatunkowej z drożdży po
lega na tym, że drożdże, korzystnie piekarskie miesza 
się z cukrem w ilości 25 -35% drożdży oraz z kwa
sem organicznym, korzystnie cytrynowym w ilości 
0,5°/o i mieszaninę pozostawia do plazmolizy na okres 
nie krótszy niż 20 minut, po czym mieszaninę ogrze
wa się stale mieszając do temperatury 140-150°C, 
dodaje ostrożnie wody do zawartości 6 5 - 7 5 , a pu 
ochłodzeniu miesza się ze spirytusem, korzystnie rek
tyfikatem I gatunku w takiej ilości, aby uzyskany 
nalew miał moc 50-60% obj. Po sklarowaniu nalew 
służy do produkcji .wódek gatunkowych w znany 
sposób. (1 zastrzeżenie) 

C21C P. 244732 1983-11-22 

Huta Małapanew, Ozimek, Polska (Ireneusz Telejko, 
Marek Ropka, Tadeusz Borek, Kryspin Olszewski, Ro
man Piórkowski). 

Mieszanka do wytwarzania żużli stalowniczych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra
cowanie mieszanki żużlotwórczej eliminującej fluoryt 
stanowiący składnik żużli stalowniczych, zwłaszcza 
żużli odtleniających do wytapiania stali w zasadowych 
elektrycznych piecach łukowych. 

Mieszanka według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że zawiera wagowo: 35-70% tlenku aluminium, 
5-10% aluminium, 10-25% chlorku sodu, 10-25% 
chlorku potasu i 0-10% kriolitu. Mieszankę według 
wynalazku stosować można w procesie wytapiania 
wszystkich gatunków stali i staliw. (1 zastrzeżenie) 

C21C P. 244904 1983-12-02 

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

Chromowa mieszanka egzotermiczna 

Celem wynalazku jest opracowanie mieszanki stwa
rzającej korzystniejsze niż dotychczas warunki obrób
ki pozapiecowej ciekłych stopów żelaza. 
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Mieszanka składa się z wolnego trójtlenku chromu, 
glinu lub innego reduktora, azotanu sodu lub innego 
utleniacza, magnezu lub innej substancji zapalającej, 
oraz spoiwa. Rolę spoiwa spełnia najkorzystniej wod
ny roztwór azotanu sodu wchodzącego w skład mie
szanki. Gotową mieszankę suszy się w temperaturze 
383-403 K do zawartości wilgoci nie przekraczającej 
8%. (1 zastrzeżenie) 

C22B P. 244728 1983-11-22 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Zyg
munt Kurek, Leszek Byszyński, Ryszard Chamer, Je
rzy Stec). 

Sposób odzyskiwania miedzi i żużla 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie odzyskiwania 
miedzi z żużla stanowiącego produkt uboczny zawie
sinowego procesu otrzymywania miedzi. 

Sposób według wynalazku polega na zastosowaniu 
jako korektora żużla stalowniczego pochodzącego 
z procesów zasadowych lub mieszaniny żużla stalow
niczego i kamienia wapiennego, wprowadzanego ' do 
do płynnej masy żużla zawiesinowego w postaci ka
wałkowej, w ilości do 20% wagowych tej masy. 

(3 zastrzeżenia) 

C22C P. 244726 1983-11-22 

Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych 
„Hutmen", Wrocław, Polska (August Wowra, Marek 
Mytnik, Jerzy Góra, Henryk Orzechowski, Stanisław 
Machalica, Tadeusz Kalisz, Jan Sendal. 

Stop miedzi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
stopu miedzi charakteryzującego się wysoką odpor
nością na ścieranie i podatnością na obróbkę skrawa
niem oraz dobrymi własnościami odlewniczymi, prze
znaczony na części maszyn, od których wymaga się 
dodatkowo wyższej twardości i odporności na korozję. 

Stop miedzi według wynalazku, zawierający w 
swoim składzie w ilościach wagowych: 2 -3 ,5% cyny, 
4 -6 ,5% ołowiu oraz 9,0-14,0% cynku, charakteryzuje 
się tym, że zawiera dodatkowo 0,1-0,8% krzemu 
i 0,2-0,5% żelaza. (1 zastrzeżenie) 

C22C P. 244727 1983-11-22 

Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych 
„Hutmen", Wrocław, Polska (August Wowra, Marek 
Mytnik, Jerzy Góra, Henryk Orzechowski, Stanisław 
Machalica, Tadeusz Kalisz, Jan Sendal). 

Stop miedzi 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sto
pu miedzi charakteryzującego się wysoką odpornością 
na ścieranie i podatnością na obróbkę skrawaniem 
oraz dobrymi własnościami odlewniczymi, przezna
czony na części maszyn, od których wymaga się do
datkowo wyższej twardości i odporności na korozję. 

Stop miedzi według wynalazku, zawierający w 
swoim składzie w ilościach wagowych: 2 -3 ,5% cyny, 
4 -6 ,5% ołowiu, oraz 9,0-14,0% cynku, charakteryzuje 
się tym, że zawiera dodatkowo 0,1-0,8% krzemu. 

(1 zastrzeżenie) 

C22C P. 244850 1983-12-01 

Huta Stalowa Wola, Stalowa Wola, Polska (Raj
mund Nowak, Henryk Wilusz, Janusz Gorczyca). 

Stal konstrukcyjna niskostopowa 
o wysokiej wytrzymałości 

i ulepszonych własnościach technologicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
stali konstrukcyjnej niskostopowej o wysokiej wy
trzymałości Re>1100 MPa i ulepszonych własnoś
ciach technologicznych, takich jak: plastyczność, spa-
walność, wrażliwość na kruche pękanie i odporność 
na ścieranie przy niższej zawartości dodatków stopo
wych. 

Stal według wynalazku zawiera w ilościach wago
wych następujące dodatki stopowe: 0,23-0,28% C; 
0,6-0,7% Mn; 0,6-0,7% Si; 0,5-0;«% Cr; 0,020-, 
-0 ,04% Al; 0,03-0,04% Ti; 0,002-0,004% B przy P 
do 0,02% i S do 0,03%. (l zastrzeżenie) 

C22C P. 244851 1983-12-01 

Huta Stalowa Wola, Stalowa Wola, Polska (Raj
mund Nowak, Henryk Wilüsz, Janusz Gorczyca). 

Stal konstrukcyjna węglowa 
do ulepszania cieplnego > 

o podwyższonej wytrzymałości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
stali konstrukcyjnej węglowej o podwyższonej wy
trzymałości w stanie ulepszonym cieplnie przy niskiej 
zawartości składników stopowych. 

Stal według wynalazku zawiera w ilościach wago
wych: 0,12-0,18% C; 0,35-0,60»/» Mn; 0,17-0,35% Si; 
do 0,02!% P; do 0,03% S; 0,25-0,3% Cr; 0 ,15-
- 0 , 2 5 % Ni; dodatek submikroskopowych ilości pier
wiastków działających na własności stali w procesie 
wydzieleniowym i resztę Fe, przy czym dodatek pier
wiastków działających w procesie wydzieleniowym 
wynosi: 0,02-0,04% Al; 0,04-0,05% Ti oraz 0.003-
-0 ,005% B. (1 zastrzeżenie) 

C22C P.244852 T983-12-01 

Huta Stalowa Wola, Stalowa Wola, Polska (Raj
mund Nowak, Henryk Wilusz, Janusz Gorczyca). 

Stal konstrukcyjna stopowa do ulepszania cieplnego 
o wysokich własnościach wytrzymałościowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania stali 
konstrukcyjnej stopowej do ulepszania cieplnego 
o wysokich własnościach wytrzymałościowych wystę
pujących jednolicie w całym przekroju wyrobów 
i nadającej się do pracy w temperaturze niskiej do 
-30°C. 

Stal według wynalazku składa się z żelaza i na
stępujących dodatków stopowych podanych w iloś
ciach wagowych: 0,13-0,17% C; 1,2-1,4% Mn; 1,0-
^-1,2% Si; 0,10-0,20% Cr; 0,10-0,20% Ni; do 0,1% Al; 
P i S po do 0,03%; 0,003-0,005% B; 0,04-0,05% Ti; 
0,001-0,04% Mg i 0,002-0,004% Ca. (1 zastrzeżenie) 

C23F P. 244886 1983-12-02 
H02M 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta
szica, Kraków, Przedsiębiorstwo Projektowania i Do
staw Kompletnych Obiektów „Chemadex", Kraków, 
Polska (Andrzej Juszczyk, Andrzej Dąbrowski, Maciej 
Ogorzałek, Andrzej Scibich). 

Układ zasilania do ochrony anodowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu nadającego się do ochrony przed korozją wy
konanych z metalu rurociągów osadników, zbiorni
ków, chłodnic oraz ich zespołów, przeznaczonych do 
cieczy agresywnych, takich,' jak kwasy i ługi; 
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Układ zasilania do ochrony anodowej zawiera 
prostownik dużej mocy (1) połączony równolegle 
z prostownikiem małej mocy (2), przy czym prostow
nik dużej mocy (1) jest połączony z blokiem prze
łączającym (3), którego wyjście jest połączone z wyjś
ciem prostownika małej mocy (2), zaś z blokiem prze
łączającym (3) jest połączony blok wybierający (4). 
Blok wybierający (4) jest połączony z pierwszym 
wyjściem bloku czujnikowo-decyzyjnego (5), którego 
drugie wyjście jest połączone z prostownikiem małej 
mocy (2). (2 zastrzeżenia) 

C23G P. 244748 1983-11-23 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole, Polska (Józef 
Zabłocki, Tadeusz Hatalak, Franciszek Kardynał, Ka
zimierz Kucharski, Władysław Mróz, Leon Troniew-
ski). 

Sposób i układ do wytrawiania wyrobów metalowych 
zwłaszcza hutniczych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uspra
wnienie procesu trawienia wyrobów metalowych. 

Sposób według wynalazku polegający na przygoto
waniu kąpieli trawiących, przeprowadzeniu trawie
nia, myciu i neutralizacji wyrobów, neutralizacji 
ścieków potrawiennych, charakteryzuje się tym, że 
zneutralizowane ścieki potrawienne zostają odwod
nione na drodze ciągłej filtracji próżniowej, a uzyska
ny filtrat zostaje skierowany do sporządzania kąpieli 
trawiących. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że filtr próżniowy (8) połączony jest ze zbiornikiem 

wyrównawczym (9), który połączony jest z wannami 
do trawienia, płukania i neutralizacji (1) oraz ze 
zbiornikami do przygotowania mleka wapiennego (5) 
tak, że utworzony zostaje układ zamknięty obiegu 
cieczy. (3 zastrzeżenia) 

C23G P. 244815 1983-11-28 

Akademia Medyczna, Lublin, Polska (Tadeusz Wol
ski). 

Sposób oczyszczania i regeneracji świec zapłonowych 
do silników benzynowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego, charakteryzującego się wysoką skutecznością 
sposobu oczyszczania i regeneracji świec zapłonowych, 
nadającego się do stosowania w każdym przedsiębior
stwie transportowym. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że zużyte 
świecie zapłonowe zanurza się na okres 1-6 godzin 
kolejno w dwóch kąpielach czyszczących o temperatu
rze 20-80°C, to jest w kąpieli alkalicznej i kąpieli 
kwaśnej, przez które jednocześnie przepuszcza się 
ultradźwięki, przy czym jako kąpiel alkaliczną sto
suje się roztwory mocznika o stężeniu 5-50%> wa
gowych z dodatkiem ługów, wódy amoniakalnej lub 
etanoloamin, zaś stosowana kąpiel kwaśna zawiera 
roztwory kwasu fosforowego i/lub kwasu hydroksy-
etylidenodwufosfonowego z dodatkami inhibitorów 
korozji. (2 zastrzeżenia) 

C23G P. 244816 1983-11-28 

Akademia Medyczna, Lublin, Polska (Tadeusz Wol
ski). 

Sposób oczyszczania i regeneracji świec zapłonowych 
do silników benzynowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu charakteryzującego się prostotą i wysoką 
skutecznością czyszczenia i regeneracji świec zapło
nowych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że zużyte 
świece zapłonowe poddaje się działaniu dwóch od
dzielnych kąpieli czyszczących, to jest kąpieli alkalicz
nej oraz kąpieli kwaśnej, przepuszczając jednocześnie 
przez te kąpiele ultradźwięki, przy czym jako kąpiel 
kwaśną stosuje się roztwory kwasu fosforowego i/lub 
hydroksyetylidenodwufosfonowego z dodatkami inhi
bitorów korozji w postaci mocznika, tiomocznika, fos
foranu mocznika lub ich mieszanin, zaś jako kąpiel 
zasadową stosuje się roztwory wodne ługów wody 
amoniakalnej lub alkoholoamin z dodatkiem tiomocz
nika, wersenianu sodu. (2 zastrzeżenia) 

C25C P. 249649 1984-09-19 

Pierwszeństwo: 1983-09-21 - St. Zjedn.Am. (nr 534 441) 

Asarco Incorporated, Nowy Jork, Stany Zjedno
czone Ameryki. 

Sposób elektrolitycznego rafinowania metali, 
urządzenie do elektrolitycznego rafinowania metali 

i elektroda stosowana w procesach 
elektrometalurgicznych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zre
dukowanie kosztów elektrolizy. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że za
nurza się w elektrolicie anodę w postaci płaskiej 
metalowej płyty mającej nóżki, wystające z dolnej 
krawędzi, przylegające do bocznych krawędzi płyty, 
zanurza się w elektrolicie katojdę, osadza się metal 
na katodzie i odzyskuje się osadzony metal z katody, 
przy czym stosuje się anodę wykonaną z miedzi. 

C23F P. 244903 1983-12-02 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Jerzy Czerniec, Zbigniew Gregorowicz, Ta
deusz Hatalak, Franciszek Kardynał). 

Sposób zabezpieczania przed korozją rur zwłaszcza 
podczas poddawania ich próbom ciśnieniowym 

Sposób zabezpieczania przed korozją rur zwłaszcza 
podczas poddawania ich próbom ciśnieniowym polega 
na tym, że użyta woda przemysłowa zawiera w 
1 dm3: 16,2 do 80 g chromianu sodowego, 14,4 do 
72 g benzoesanu sodowego oraz znajduje się w równo
wadze z tlenem z powietrza. (1 zastrzeżenie) 
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Urządzenie według wynalazku zawiera wannę elek-
trolityczną, katodę w postaci płaskiej płyty z co 
najmniej częścią powierzchni zanurzoną w wannie 
elektrolitycznej i anodę w postaci płaskiej metalo
wej płyty mającej nóżki wystające z dolnej krawę
dzi, przylegające do bocznych krawędzi płyty. 

Elektrodę według wynalazku stanowi metalowa 
płyta (10) wykonana z miedzi, płaska, która ma kra
wędź górną, dolną i boczne pionowe krawędzie (11), 
z tworzącymi całość z płytą (10) oddzielnymi nóżka
mi (12), wystającymi z dolnej krawędzi i przylega
jącymi do pionowych krawędzi (11) płyty (10). Każda 
nóżka (12) ma postać czworoboku w dwóch równoleg
łych poziomych krawędziach (12a, 12b), o różnej dłu
gości, połączonych jedną krawędzią w zasadzie pio
nową i drugą ukośną, tworzącą z krótszą poziomą 
krawędzią (12a) kąt rozwarty. (8 zastrzeżeń) 

C25D P. 244688 1983-11-21 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Pol
ska (Przemysław Chrobak, Laimute Kowalczyk, Hali
na Macerszmidt, Zofia Zalewska, Danuta Atłowska). 

Sposób formowania warstwy tlenkowej na aluminium 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu nadającego się zwłaszcza do wytwarzania la
minatów z rdzeniem aluminiowym do obwodów dru
kowanych. 

Sposób według wynalazku prowadzi się dwustop
niowo - pierwszy stopień odbywa się w elektrolicie 
o odczynie kwaśnym zawierającym od 15 do 20°/o 
H2S04 oraz substancje kompleksujące glin: kwas wi
nowy, cytrynowy, borowy, w ilości 4 do 10*/o, a drugi 
stopień odbywa się w elektrolicie o pH 3 - 9 zawiera
jącym jonogeny zdolne do tworzenia warstw dielek
trycznych. (2 zastrzeżenia) I 

D01H P. 244754 1983-11-23 

Łódzkie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. 
Obrońców Pokoju „Uniontex", Łódź, Polska (Kazi
mierz Kędzierski, Zbigniew Wrocławski, Zbigniew 
Głowacki, Mieczysław Adler, Michał Filipczuk, Wik
tor Kinski). 

Rozwłókniający walec przędzarki bezwrzecionowej 
i sposób wytwarzania rozwłókniającego walca 

przędzarki bezwrzecionowej 

Celem wynalazku jest poprawa właściwości prze-
ciwściernych i wzrost trwałości obicia piłowego roz
włókniających walców urządzeń zasilających przędza
rek bezwrzecionowych. 

C25D P. 248942 T 1984-07-26 
C02F 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Kazi
mierz Sławski, Zbigniew Piechota). 

Sposób odzyskiwania srebra 
i cyjanków z popłuczyn i odcisków powstałych 

w procesie elektrolitycznego srebrzenia 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do 
roztworu odpadowego o temperaturze 15-90°C, 
wprowadza się, przy ciągłym mieszaniu, 0,1-0,8 mo
lowy roztwór azotanu srebrowego, a następnie od
dziela wytrącony osad, przemywa go wodą i zawraca 
do elektrolitycznego procesu srebrzenia, pozostały zaś 
roztwór macierzysty, zawierający azotany alkaliczne, 
kieruje się do ścieków gospodarczo-bytowych lub sto
suje do nawożenia roślin. (1 zastrzeżenie) 

C30B P. 244741 1983-11-24 
H01L 

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, 
Warszawa, Polska (Elżbieta Nossarzewska-Orłowska, 
Andrzej Szymkiewicz, Jacek Tomaszewski, Dariusz 
Lipiński, Jerzy Sarnecki). 

Sposób wytwarzania wysokorezystywnych 
krzemowych warstw epitaksjalnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania 
wysokorezystywnych krzemowych warstw epitaksjal
nych o dużej skokowości złącza, zwłaszcza na silnie 
domieszkowanych płytkach podłożowych z monokrys-
talicznego krzemu stosowanych do wytwarzania przy
rządów półprzewodnikowych. 

Sposób według wynalazku polega na rozpoczęciu 
procesu nanoszenia krzemowej warstwy epitaksjalnej 
na krzemowe płytki podłożowe z par korzystnie czte
rochlorku krzemu o stężeniu w wodorze od 0,0005 do 
0,0015 mol/mol. Po osadzeniu cienkiej krzemowej 
warstwy epitaksjalnej wiążącej domieszki pochodzące 
z płytki podłożowej zwiększa się stężenie cztero
chlorku krzemu w wodorze od 0,005 do 0,015 mol/mol 
i prowadzi się nadal proces osadzania warstwy epi
taksjalnej do żądanej grubości. Użyte płytki podło
żowe są uprzednio wygrzane w wodorze i wytrawione 
w gazowym chlorowodorze w odpowiednio dobranej 
temperaturze oraz wypłukane w wodorze w tempera
turze odpowiednio obniżonej. Temperatura płytek 
podłożowych przez cały czas procesu nanoszenia krze
mowej warstwy epitaksjalnej nie przewyższa tempe
ratury ustalonej dla wcześniejszego procesu płukania 
ich w wodorze. (1 zastrzeżenie) 

Rozwłókniający walec urządzenia zasilającego ko
morę przędną przędzarki bezwrzecionowej zawiera 
cylindryczny korpus (1) z wystającymi elementami 
roboczymi w kształcie zębów (5), które mają za
okrąglone krawędzie i są pokryte warstwą tlenków 
lub węglików metali, korzystnie korundu lub kar
borundu, z ewentalnym dodatkiem dwutlenku krzemu, 
o grubości od 0,003-0,5 mm. 

Sposób wytwarzania rozwłókniającego walca polega 
na tym, że krawędzie elementów roboczych zaokrągla 
się i/lub elementy robocze rozwłókniającego walca 
(zęby (5) piłowego drutu (2)) pokrywa się metodą 
plazmową (6) warstwą tlenków lub węglików metali, 
korzystnie korundu lub karborundu, z ewentualnym 
dodatkiem dwutlenku krzemu, o grubości od 0 ,003-
- 0 , 5 mm. . (7 zastrzeżeń) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 
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D03D P.238678 1982-10-20 

Józef Kulig, Brwinów, Polska (Józef Kulig). 

Grzebień tkacki do produkcji krawatów 

Celem wynalazku jest opracowanie grzebienia 
tkackiego umożliwiającego tkanie krawatów o zmien
nej szerokości na krośnie pasmanteryjnym. 

Grzebień charakteryzuje się tym, że prostokątna 
ramka (1) ma prześwit (2, 3) o zmiennej szerokości, 
przy czym w prześwicie (2, 3) umieszczone są grzebie
nie (4) przymocowane do górnej krawędzi (5) i dol
nej krawędzi (6) ramki (1). (1 zastrzeżenie) 

D06F P.244792 1983-11-26 

Dolnośląska Fabryka Maszyn Włókienniczych POL
NI ATEX-DOFAM A, Kamienna Góra, Polska (Kazi
mierz Madej, Włodzimierz Madej, Józef Sędzielew-
ski, Stefan Jędrzejaszek, Czesław Wróbel). 

Dozownik środków piorących w postaci płynnej, 
zwłaszcza do włókienniczych pralnic wełny 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji do
zownika o ciągłym dozowaniu środków piorących 
z jednoczesnym, objętościowym odmierzaniem ich 
ilości. 

Dozownik składa się z dwóch cylindrów (1) i (2) 
z tłokami (3) i (4), usytuowanych przeciwsobnie w jed
nej osi i sprzężonych tłoczyskami (5) i (6) za pośred
nictwem przegubu <15). Cylinder (1) wraz z rozdziela
czem (11) sprężonego powietrza i zaworami-pilotami 

(12) stanowi napęd pneumatyczny dozownika, a cylin
der (2) wraz z zainstalowanymi na jego pokrywach 
(16) zaworami (7) i (8) zwrotnymi, doprowadzającymi 
środki piorące, i zaworami (9) i (10) zwrotnymi, od
prowadzającymi te środki, jest elementem dozującym 
dozownika. Ciśnienie otwarcia zaworów (7) i (8) oraz 
zaworów (9) i (10) jest uzależnione od ciśnienia do
prowadzanych do dozownika środków i ciśnienia po
chodzącego od siły wytwarzanej przez napęd pneuma
tyczny dozownika. Wydajność dozownika regulowana 
jest zaworem (13) redukcyjnym i zaworami-pilotami 
(12), które mają możliwość zmiany położenia względem 
siebie. (3 zastrzeżenia) 

D21C P. 246019 1984-02-02 

Pierwszeństwo: 1983-11-22 - S t . Zjedn. Am. (nr 554 174) 

Kimberly-Clark Corporation, Neenah, Stany Zjed
noczone Ameryki (Byron Richard Terry). 

Sposób odbarwiania z atramentu 
lub barwnika, wtórnych materiałów włóknistych, 

zwłaszcza makulatury 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego sposobu 
odbarwiania, który pozwoliłby uniknąć formowania 
się płuczki oraz obniżyć koszty obróbki chemicznej. 

Sposób polega na tym, że mechanicznie rozwłóknia 
się wtórny materiał włóknisty dla uzyskania zasad
niczo oddzielnych włókien i cząstek, przy czym roz
włóknianie prowadzi się na wysuszonym powietrznie 
wtórnym włóknistym materiale lub dostatecznie wy
suszonym dla zapobieżeniu adhezji uzyskanych włó
kien lub cząstek i następnie oddziela się cząstki od 
włókien otrzymując wydzielone wtórne włókna. 

Korzystnie stosuje się wtórny materiał włóknisty 
zawierający nie więcej niż 20% wagowo wilgotności 
albo stosuje się wtórny materiał włóknisty suszony 
powietrznie. Cząstki od włókien oddziela się poprzez 
przeprowadzenie przez sito o rozmiarach oczek odpo
wiednio małych dla uniemożliwienia przejścia włókien. 

(14 zastrzeżeń) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E01B P. 249278 1984-08-20 

Pierwszeństwo: 1983-10-27 - Austria (nr A 3819/83) 

Franz Plasser Bahubaumaschinen-Industriegesell-
schaft m.b.H., Wiedeń, Austria. 

Przejezdna maszyna do podbijania, niwelowania 
i naprowadzania torów 

Przejezdna maszyna (1) do podbijania, niwelowania 
i naprowadzania torów ma ramę (7) maszyny, na któ
rej są umieszczone urządzenia napędowe, do zasilania 
w energię, oraz urządzenia do sterowania. 
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W maszynie są agregaty (14, 23) do podbijania, pod
noszenia i naprowadzania torów z narzędziami (25) do 
podnoszenia i naprowadzania, oraz dwie kabiny (9, 12) 
obsługi umieszczone na końcach ramy (7) maszyny, 
mające w danym przypadku urządzenia do sterowania 
napędu jazdy, z których przednia zawiera urządzenia 
do ustalania względnie nastawiania wielkości charak
terystycznych przypisanych do toru, a tylna kabina 
zawiera przyrządy wskazujące i rejestrujące parametry 
charakterystyczne dla położenia toru. 

Pomiędzy nimi jest jeszcze przewidziana niżej 
umieszczona inna kabina (38), z której jest dobry 
wgląd na te agregaty. Kabina (38) niżej umieszczona, 
umiejscowiona przed agregatami (14, 23) do podbija
nia, podnoszenia i naprowadzania zawiera urządze
nia (39) do sterowania i kontrolowania oraz urzą
dzenia wskazujące dla tych agregatów i jest dostępna 
wyłącznie poprzez kładkę łączącą (43) przebiegającą 
wewnątrz ramy (7) maszyny aż do przedniej kabiny 
(9) obsługi, połączoną z wejściem (42) z zewnętrznej 
strony toru. (5 zastrzeżeń) 

E02B 
E01B 

P.244756 1983-11-25 

PKP Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Star
gard", Stargard, Polska (Ziemowit Bielenny, Paweł 
Romańczuk, Bogdan Dęga, Roman Grzęda, Jerzy Jur
ga). 

Samojezdna torowa maszyna do kopania 
i renowacji rowów odwadniających 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmechanizowania 
prac ziemnych przy odwadnianiu podłorza podczas 
budowy i remontu torów kolejowych. 

Maszyna zbudowana jest z ramy (1) wspartej na 
zestawach kołowych (2), (3). Na ramie (1) zabudowane 
są dwie kabiny transportowe (8), (9), a w części środ
kowej kabina robocza (10) i organ roboczy (5) z wy-
miennnymi czerpakami (12) osadzony na obrotnicy (4) 
wraz z obrotnicą (6) przenośnika urobku (7). 

(4 zastrzeżenia) 

E04B 
E04F 
E04C 

P.244871 1983-11-30 

Spółdzielnia Pracy Usług Inwestycyjno-Projekto-
wych „Inproserwis", Mysłowice, Polska (Stanisław 
Majewski, Leszek Macura). 

Prefabrykowany element elewacyjny 
zwłaszcza dla budownictwa szkieletowego 

Celem wynalazku jest opracowanie elementu two
rzącego warstwę elewacyjną ścian zewnętrznych w 
budynkach szkieletowych, który przy zachowaniu od
powiedniej nośności i sztywności umożliwia uzyskanie 
wysokiej trwałości i szczelności ściany na przenikanie 
wody i powietrza oraz pozwala na łatwe wykonaw
stwo ściany z rozmieszczonymi wzdłuż niej w regu
lowanych odstępach słupami. 

Prefabrykowany element elewacyjny składa się 
z płyty (1), żeber podłużnych (2) korzystnie zdyblo-
wanych (9), żebra górnego (3) i dolnego (4), przy czym 
żebra (2),- (3) i (4) tworzą zamknięty obwód. 

(1 zastrzeżenie) 

E04G P.244870 1983-11-30 

Spółdzielnia Pracy Usług Inwestycyjno-Projekto-
wych „Inproserwis", Mysłowice, Polska (Stanisław 
Majewski, Leszek Macura). 

Prefabrykowany element stropowy 
do formowania stropów kasetonowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykonywania 
efektywnych statycznie, a tym samym oszczędnych 
materiałowo stropów kasetonowych. 

Prefabrykowany element stropowy składa się z 
płyty (1) o kształcie kwadratowym i żeberka obwo
dowego (2) zaopatrzonego w rozmieszczone na całym 
obwodzie dybie (3). Przestrzeń między żebrami obwo
dowymi (2) może być wypełniona lekkim materia
łem wypełniającym. (1 zastrzeżenie) 

E04G P.244872 1983-11-30 

Spółdzielnia Pracy Usług Inwestycyjno-Projektowych 
„Inproserwis" Mysłowice, Polska (Stanisław Majew
ski, Leszek Macura). 

Zestaw elementów prefabrykowanych 
do formowania stropów kasetonowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykonywania 
efektywnych statycznie, a tym samym oszczędnych 
materiałowo stropów kasetonowych bez konieczności 
stosowania jakiegokolwiek deskowania. 

Zestaw obejmuje dwa elementy: górny (1) i dolny 
(2), z których każdy składa się z kwadratowej płyty 
(3) i (6) oraz zamkniętych żeber obwodowych (4) i (7). 
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Elementy (1) i (2) są układane w stropie żeberkami 
(4) i (7) do siebie. W stykach zestawów elementów, 
wzdłuż osi siatki modularnej (9) powstają po zazbro-
jeniu i zabetonowaniu belki nośne (10) stropu kase
tonowego. (1 zastrzeżenie) 

E05F P. 244873 1983-11-30 

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych, Dębica, Polska 
(Zbigniew Raś, Jan Magdoń). 

Napęd drzwi przesuwnych, 
zwłaszcza chłodniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie napędu mecha-
niczno-bezwładnościowego płata drzwi przesuwnych 
chłodniczych. 

Urządzenie ma mechanizm sprzęgający łańcuch na
pędowy z płatem drzwi składający się z korpusu (9) 
wykonanego w postaci prostopadłościanu zakończonego 
od dołu na skrajnych bokach zawiesiami. W górnej 
części korpus (9) posiada na obwodzie ramkę (10), 
której krótsze boki połączone są wahliwie kołkami 
(11) z korpusem (9), a na dłuższych bokach przymo
cowano półosie (12), na których znajdują się koła 
jezdne (13). Wewnątrz korpusu (9) w wydrążonych 
otworach znajdują się dwa rygle (15, 16) a sprężyny 
(17) utrzymują w stanie wysuniętym rygiel (15) zas 
rygiel (16) w stanie schowanym. Wysunięte części 
rygli (15, 16) obejmują klocek zabierakowy (7) łań
cucha napędowego. Zmiana położenia rygli (15, 16) 
na drodze przesuwu płata drzwi jest realizowana przez 
układ dźwigien i krzywek lub ręcznie cięgnami (23) 
i (28). Korpus (9) mechanizmu sprzęgającego połączo
no z płatem drzwi suwliwie i przegubowo, utrzymu
jąc w stałym napięciu amortyzator (31) niezależnie 
od kierunku ruchu płata drzwi. (3 zastrzeżenia) 

E21B P.241762 1983-05-02 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Sanocki 
Zakład Górnictwa Nafty i Gazu, Sanok, Polska (Józef 
Ołowski, Stanisław Zajdel). 

Przenośne urządzenie 
do pomiarów emisji gazów ziemnych z gruntu 

Przedmiotem wynalazku jest przenośne urządzenie 
do pomiarów emisji gazów ziemnych z gruntu ma
jące zastosowanie w badaniach geochemicznych pro
wadzonych w rejonach intensywnych ekshalacji. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że stanowi go 
skrzynia składająca się ze ścian bocznych (1) oraz po
krywy (3) z otworem (4) dla wypływu gazu. Nad 
otworem (4) jest zamocowany króciec łącznikowy (5) 
dla połączenia skrzyni za pomocą elastycznego węża 
(6) z przepływomierzem (7), najkorzystniej przepły
womierzem banieczkowym. (2 zastrzeżenia) 

E21B P.244725 1983-11-22 

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kra
ków, Polska (Albin Hejnar, Alfons Dudek, Jacek Ka
miński, Krzysztof Pudło, Adam Rozenbeiger). 

Przenośne koryto płuczkowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania bu
dowy koryta zapewniającego dobre oczyszczenie płucz
ki wiertniczej podczas wiercenia otworu. 

Przenośne koryto płuczkowe według wynalazku cha
rakteryzuje się tym, że składa się z prostopadłościen-
nego pojemnika o ścianach bocznych (1), (2), (3), (4) 
i z dna (5) podzielonego wewnątrz na trzy komory 
(I), (II), (III) przy pomocy dwóch równoległych 
względem siebie przegród (9), (10) z wyciętymi pro
gami niższym (9a) i wyższym (10a), przy czym jeden 
z narożników pojemnika, po przekątnej, stanowi ko
ryto wejściowe utworzone' z przedłużenia boku (1) 
i dna (5) pojemnika oraz z bocznych, prostopadłych 
względem siebie elementów (6), (3), a drugi z narożni
ków pojemnika stanowi koryto wylotowe wykonane 
na około 1/3 wysokości krótszej ściany bocznej (4) 
i utworzone z przedłużenia ściany bocznej (2) pojem
nika tworząc bok (2a) koryta oraz z dna (8) i boku 
(7) prostopadłych względem siebie. (1 zastrzeżenie) 

E21B P. 244749 1983-11-23 

Fabryka Części Zamiennych Maszyn Górniczych 
„Omag", Oświęcim, Polska (Bolesław Śmiech, Jan 
Kolęda). 

Głowica mocująca żerdź wiertniczą 

Przedmiotem wynalazku jest głowica mocująca 
żerdź wiertniczą w wiertnicach o nieprzelotowym 
wrzecionie do wiercenia obrotowego. 
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Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiej głowicy mocującej żerdź wiertniczą, która umoż
liwiałaby przenoszenie znacznych momentów obroto
wych, wyciąganie i zapuszczanie przewodu wiertni
czego oraz obniżenie kosztów napraw w przypadku 
jej uszkodzenia. 

Głowica mocująca żerdź wiertniczą ma wałek (6) 
mocowany do wrzeciona (1) wiertnicy kołnierzem (10). 
Część wałka (6) wchodząca w gniazdo wrzeciona (1) 
zakończona jest czopem (7) oraz mimośrodowym koł
nierzem (8), natomiast gniazdo ma osiowy otwór (5) 
równy średnicy czopa (7) oraz mimośrodowy otwór 
(4), którego średnica i przestawienie osi mimośrodu 
jest równa średnicy i przestawieniu osi mimośrodu 
kołnierza (8) w wałku (6). (3 zastrzeżenia) 

E21C 
E21F 

P.244737 1983-11-22 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit", Tychy-
-Lędziny, Polska (Paweł Sondej, Konrad Domański, 
Walenty Figiel, Marian Kowalski, Józef Rozmysłow-
ski). 

Urządzenie do czyszczenia górniczych 
kanałów ściekowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
takiej konstrukcji urządzenia, która zapewni dużą 
wydajność pracy urządzenia przy prostej i zwartej 
budowie. 

Na platformie (1) zamocowane są wychylnie w pła
szczyznach pionowej i poziomej za pomocą obroto
wego wspornika (3) i siłowników hydraulicznych (14 
i 15) prowadnice rurowe (4 i 5) przenośnika (6) łań
cuchowego talerzowego bez końca. Prowadnice ruro
we (4 i 5) są ze sobą połączone na sztywno i są prze
strzennie skręcone tak, że w dnie załadowczym (11) 
oś (01) gałęzi roboczej przenośnika (6) leży w jednej 
płaszczyźnie pionowej z osią (02) gałęzi powrotnej 
przenośnika (6), a w dnie wyładowczym (12) osie (01 
i 02) leżą we wspólnej płaszczyźnie poziomej wyzna
czanej przez koło napędowe (7). Koło łańcuchowe 
zwrotne (16) przenośnika (6) jest umieszczone przesuw
nie w mechanizmie napinającym (17). Prowadnica ru
rowa (5) gałęzi roboczej przenośnika (6) wyposażona 
jest w dnie załadowczym (11) w ostrze zębate (18), 
a na prowadnicy rurowej (4) gałęzi powrotnej prze
nośnika (6) zamocowana jest wystająca do przodu 
przed okno załadowcze (11) ostroga (19). 

(3 zastrzeżenia) 

E21D P.241209 1983-03-25 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakład Do
świadczalny, Lubin, Polska (Andrzej Katulski, Andrzej 
Broda, Roman Sapowicz, Jan Berezowski). 

Przyrząd do wprowadzania ładunków kotwiowych 
do otworu kotwiowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przyrządu ułatwiającego wprowadzanie ładunków 
kotwiowych do otworu, zapobiegającego uszkodzeniu 
ładunków i skracającego jednocześnie czas ich łado
wania do otworu. 

Przyrząd składa się z odcinka rury (1) przeciętej 
wzdłużnie szczeliną (2) oraz z osadzonego w rurze (1) 
tłoka (3) zaopatrzonego w dolnej części w uchwyt (4) 
wsuwalny do szczeliny (2). (1 zastrzeżenie) 

E21D P.244908 1983-12-02 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek", Katowice, 
Polska (Erwin Kozioł, Sebastian Czypionka, Antoni 
Gołaszewski, Janusz Machul). 

Sposób zabezpieczania stropu 
w sąsiedztwie skrzyżowania wyrobisk 

Przedmiotem wynalazku jest sposób zabezpiecza
nia stropu w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania 
wyrobiska ścianowego z wyrobiskiem chodnikowym. 

Istotą tego sposobu jest utworzenie w caliźnie góro
tworu, nad calizną węglową siatki złożonej z prętów 
stalowych. W tym celu z wyrobiska ścianowego wierci 
się jeden rząd otworów (1) prostopadłych do linii 
frontu ściany, usytuowanych równolegle do płaszczyz
ny stropu. W tak wywierconych otworach umieszcza 
się pręty stalowe. Następnie z wyrobiska chodniko
wego wierci się drugi rząd otworów (2) równoległych 
do linii frontu ściany usytuowanych w odległości nie 
większej niż 30 cm od, otworów (1) rzędu pierwszego. 

(2 zastrzeżenia) 

E21D P.244909 1983-12-02 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek", Katowi
ce, Polska (Erwin Kozioł, Marian Kozdrój, Janusz 
Machul, Antoni Gołaszewski). 
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Odrzwia obudowy wzmacniającej obudowę łukową 
wyrobiska korytarzowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie dodatkowego 
wzmocnienia obudowy wyrobiska korytarzowego w 
miejscach wzmożonych naprężeń górotworu. 

Istota wynalazku polega na zastosowaniu dwóch 
dwuczęściowych stropnic (1) i dwóch podpór (2) połą
czonych ze sobą rozłącznie za pomocą zamka ciernego 
(3). Każda stropnica ma łukową część górną (4) i pros
tą część dolną (6) stanowiących jedną całość i usy
tuowanych względem siebie pod kątem około 90°. 
Poza tym podpory sąsiednich odrzwi z każdej strony 
wyrobiska korytarzowego są ze sobą połączone do
datkowo podciągami (8) usytuowanymi równolegle do 
osi tego wyrobiska. (2 zastrzeżenia) 

E21F P.244907 1983-12-02 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek", Katowi
ce, Polska (Erwin Kozioł, Sebastian Czypionka, Anto
ni Gołaszewski, Janusz Machul). 

Sposób kontroli obciążenia obudowy 
wyrobiska korytarzowego 

oraz podkładka do kontroli obciążenia 
obudowy wyrobiska korytarzowego 

Wynalazek pozwala na ciągłą kontrolę obciążenia 
obudowy wyrobisk korytarzowych, a w przypadku 

tąpnięcia przejmuje dużą część energii tąpnięcia, co 
w efekcie zapobiega zniszczeniu i deformacji tej obu
dowy. 

Istota sposobu kontroli według wynalazku polega 
na porównywaniu wielkości obciążenia obudowy z de
formacjami podkładek (7) umieszczonych pod stopami 
podpór ociosowych (4). Każda taka podkładka składa 
się z dwóch płyt (1) i (2) połączonych ze sobą- śrubami 
(5). Śruby te są zamocowane trwale w dolnej płycie 
(1) i mogą przemieszczać się swobodnie w otworach 
płyty górnej (2). Poza tym między płytami (1) i (2) 
przestrzeń jest wypełniona materiałem (6) o znanej 
wytrzymałości na zgniatanie mniejszej od wytrzyma
łości obudowy stosowanej w wyrobisku. 

(2 zastrzeżenia) 

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

F01L P.250925 1984-12-14 

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa, Pol
ska (Wiesław Kozaczewski). 

Układ sterowania zaworem silnika spalinowego 

Celem wynalazku jest opracowanie układu stero
wania zaworem silnika spalinowego umożliwiającego 
uzyskanie zmienności faz otwarcia zaworu lub wyłą
czenia go z pracy. 

Układ ma dwie krzywki (1) i (2), osadzone na 
dwóch wałkach rozrządu łożyskowanych w kadłubie 
lub na głowicy silnika, które wspólnie sterują zawo
rem (3) ze sprężyną (4) poprzez co najmniej jeden 
człon pośredni. Krzywki te obracają się synchronicz
nie, ale posiadają możliwość zmiany wzajemnego 
ustawienia fazowego w pracującym silniku. Człon po
średni stanowi dźwignia (7) zamocowana obrotowo w 
przegubie (8) lub popychacz talerzykowy. 

(3 zastrzeżenia) 

F02M P.244896 1983-12-01 

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice, 
Polska (Julian Siurek, Eryk Prugar, Stefan Sładkow-
ski). 

Sposób obniżenia zawartości tlenku węgla 
w gazach wylotowych wielocylindrowych 

silników spalinowych 
i pompa wtryskowa 

do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia zawar
tości tlenku węgla w spalinach wielocylindrowych 
silników spalinowych z bezpośrednim wtryskiem pa
liwa podczas ich pracy na biegu jałowym i przy ma
łych obciążeniach. 
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Sposób według wynalazku polega na kolejnym wy
łączaniu z pracy pojedynczych cylindrów w miarę 
zmniejszania się obciążenia silnika, a przy zachowa
niu normalnej pracy zaworów rozrządu, poprzez od
cięcie wtrysku paliwa. 

Pompa wtryskowa według wynalazku ma zróżnico
wane długości krawędzi sterujących obrotowych 
tłoczków o różne wartości wyrażone kątem a obrotu 
tłoczka. (5 zastrzeżeń) 

F04B P. 244821 1983-11-28 

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Sosnowiec, Pol
ska (Mirosław Kępa, Zdzisław Kołacz, Marian Ka
miński, Bogusław Długosz, Zdzisław Piętka, Aleksan
der Gałkowski, Henryk Mużykowski, Kazimierz Indy
ka, Jan Szczucki, Jan Suchoń). 

Układ sterowania 
i kontroli pracy sprężarek 

Przedmiotem wynalazku jest układ sterowania 
i kontroli pracy sprężarek do zasilania w energię 
sprężonego powietrza maszyn i urządzeń górniczych 
w warunkach dołowych kopalń metanowych i nieme-
tanowych. Układ składa się z zasilacza (Z) połączonego 
poprzez styki (1, 2) przekaźnika (PI) blokady ze sta
bilizatorem (S) napięcia. Wyjście stabilizatora (S) na
pięcia jest połączone równolegle z dwoma układami 
czasowymi (UC1, UC2). 

Wyjście jednego z układów czasowych (UC1) jest 
połączone poprzez styki (3, 4) wykonawczego prze
kaźnika (P2) z przekaźnikiem (PI) blokady, który jest 
połączony z zasilaczem (Z). Wejście układu czasowego 
(UC1) jest połączone z czujnikami (Pr, TpX, ciśnienia 
i temperatury oleju w układzie smarowniczym sprę
żarki oraz równolegle z wyjściem drugiego układu 
czasowego (UC2). Wyjście drugiego układu czasowego 
(UC2) jest połączone poprzez wykonawczy przekaźnik 
(P2) i styki (1, 2) przekaźnika (PI) blokady z zasila
czem (Z). Wejście drugiego układu czasowego (UC2) 
jest połączone z czujnikiem (We) ciśnienia powietrza 
w rurociągu i z wyłącznikiem (Wg) głównym. Styki 
(1, 2) wykonawczego przekaźnika (P2) są włączone 
w obwód sterowania (Stl, St, St2) łącznika głównego. 

Układ zapewnia iskrobezpieczne uruchamianie i wy
łączanie sprężarek w zależności od ilościowego zapo
trzebowania na sprężone powietrze, ochronę sprężarek 
przed uszkodzeniami powstałymi wskutek spadku 

ciśnienia oraz wzrostu temperatury oleju w układzie 
smarowniczym, przedłużenie żywotności sprężarek 
poprzez eliminację biegu jałowego oraz znaczną 
oszczędność energii elektrycznej. (2 zastrzeżenia) 

F048 P.248881 T 1984-07-20 

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

Zintegrowana pompa tłoczkowa 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji ma
łogabarytowej, niskociśnieniowej, zintegrowanej pom
py tłoczkowej, przeznaczonej do zasilania układów 
obiegowego smarowania maszyn, zwłaszcza obrabiarek. 

Istota wynalazku polega na tym, że zespół zaworo
wy zintegrowanej pompy składa się z zaworu ssące
go, którego element odcinający stanowi prostokątny 
elastyczny arkusz (9) w postaci niepełnego rulonu za
mocowany w komorze utworzonej z cylindrycznej 
ścianki (7) z wlotowymi otworami (8), oraz z zaworu 
tłocznego, którego element odcinający stanowi pro
stokątny elastyczny arkusz (13) w postaci rulonu 
umieszczony w wylotowym otworze (12), przy czym 
zawór ssący połączony jest z zaworem tłocznym łą
czącym otworem (11). (1 zastrzeżenie) 

F04D P.244902 1983-12-02 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego 
Gliwice, Polska (Jerzy Rokita, Jan Dębieć, Tadeusz 
Marcinkowski, Marian Sokolnicki). 

Wirnik, zwłaszcza pompy o swobodnym przepływie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji wirnika o wysokiej odporności na ście
ranie. 

Wirnik ma element wewnętrzny (1) ukształtowany 
w postaci ułopatkowanej okrągłej tarczy z otworem 
w środku i obrzeżem cylindrycznym wzdłuż obwodu 
zewnętrznego umieszczony we wnęce elementu ze
wnętrznego (2) ukształtowanego w postaci okrągłej 
tarczy z piastą i cylindrycznym obrzeżem wzdłuż 
obwodu. Przestrzeń (3), między elementami (1) i (2), 
jest wypełniona samotwardnącą substancją klejącą, 
korzystnie żywicą chemoutwardzalną. (4 zastrzeżenia) 
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F16C 
G01B 

P.248995 T 1984-07-30 

Zakład Naprawy Mechanizacji Rolnictwa, Ciecha
nów, Polska (Janusz Żochowski). 

Przyrząd do pomiaru luzu poprzecznego 
łożysk tocznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia do
kładnego i prędkiego pomiaru luzu. 

Przyrząd charakteryzuje się tym, że nacisk na ło
żysko wywierany jest przez dwa elektromagnesy (9) 
i (10) z dwóch stron pierścienia zewnętrznego (8) ba
danego łożyska. Poziome uchwyty kłowe (5) i (6) 
mocują wewnętrzny pierścień (7) łożyska. Do ze
wnętrznego pierścienia (8) dotyka końcówka pomia
rowa (4) czujnika (3). (1 zastrzeżenie) 

F16D P.244216 1983-10-18 

Mieczysław Gołaszewski, Grodzisk Mazowiecki, Pol
ska (Mieczysław Gołaszewski). 

Sprzęgło obrotowe przesunięte elastyczne 

Sprzęgło obrotowe przesunięte elastyczne służy do 
przenoszenia momentu obrotowego z jednego wałka 
na drugi wałek. 

Sprzęgło składa się z dwóch tarcz (1) osadzonych 
na wałkach (3) i połączonych czterema satelitami (2) 
w kształcie blokowej litery Z. Na wałkach (3) osa
dzone są również koła zębate (5), zazębiające się z ko
łami zębatymi (4). Tarcze (1) mają wykonane otwory, 
których osie znajdują się w odległości równej 2/3 pro
mienia tarczy (1). (1 zastrzeżenie) 

F16D 
B23Q 

P.249039 T 1984-08-02 

Fabryka Urządzeń Mechanicznych „Poręba", Poręba, 
Polska (Tadeusz Drábek). 

Hamulec taśmowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie udoskonalenia 
konstrukcji hamulca taśmowego, stosowanego zwłasz
cza w obrabiarkach do metali. 

Hamulec taśmowy składa się z dwóch współosio
wych cylindrów (4) hydraulicznych, do których przy
twierdzone są końce taśmy (2) hamulcowej. Cylindry 
(4) poruszają się w przeciwnym kierunku po cylin
drycznej tulei (5) i prowadniku (6), który zamocowa
ny jest na stałe w jarzmach (7) mocujących zespół 
do korpusu. Pomiędzy jarzmami (7), a czołami cylin
drów (4) osadzone są zespoły sprężyn (8) dociskowych. 

(1 zastrzeżenie) 

F16H P.244734 1983-11-22 

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

Mechanizm przeniesienia napędu korby 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji me
chanizmu umożliwiającej bezpieczne przeniesienie 
napędu korby zwłaszcza w urządzeniach służących do 
ręcznego podnoszenia ładunków. 

Mechanizm ma korbę (1) zamocowaną do głowicy 
(2), która osadzona jest na wałku (4) za pomocą po
łączenia gwintowego. Koło (6) zapadkowe umieszczone 
jest luźno na wałku (4) pomiędzy tarczą (3) cierną, 
a pierścieniem (5) oporowym. (2 zastrzeżenia) 

F16K P.244691 1983-11-22 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszonego nr P. 233442 

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

Zawór dozujący 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie dozowania porcji 
gazu o różnych objętościach w zależności od żądanego 
stężenia jednego ze składników. 
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Zawór dozujący zawiera obro towy dozownik (2) 
zamocowany wzdłuż osi stałego ko rpusu (1). W dozow
n i k u (2) znajdują się komory (PI) , (P2), dozujące 
o różnych objętościach, u s y t u o w a n e wzdłuż osi p rze 
wodów (Gd) i (Gn) osadzonych w korpus ie (1). P r z e 
wody (Gd) i (Gn) doprowadzające gaz dozowany i gaz 
nośny są połączone ze szczelinami bocznikowymi (Bd) 
i (Bn). (1 zastrzeżenie) 

F16K P.248972 1984-07-28 

Przeds iębiors two Handlowo-Techniczne Sprzę tu P o 
żarniczego i Ochronnego, Bydgoszcz, Polska (Wiesław 
A r d a n o w s k i , Józef Lisiecki, Kazimierz L e w a n d o w s k i , 
M a r i a n Burzyński) . 

Ką towy zawór pożarowy, odcinający 

Celem w y n a l a z k u jest opracowanie zwar t e j , szczel
n e j i funkcjona lne j kons t rukc j i ką towego zaworu p o 
żarowego, s tanowiącej jedną nierozłączną całość z e le
m e n t a m i łącznikowymi. 

Ką towy zawór pożarowy odcinający cha rak te ryzu je 
s ię tym, że jego korpus (1) w swej górnej części ma 
walcowy wys t ęp (2) z w e w n ę t r z n y m i pierśc ieniami (3) 
tworzącymi r o w k i (4) dla uszczelnienia wrzec iona (5). 
Od s t rony ukośnego ścięcia bocznego, ko rpus (1) p r ze 
chodzi w cyl indryczną ściankę, na k tóre j umieszczo
ne są d w a wys tępy (6) zakończone przyłączeniowymi 
zaczepami zewnę t rznymi (7), przy czym w czole cy
l indrycznej ścianki w y k o n a n y jest rowek (8) na 
uszczelkę (9). U dołu ko rpus (1) przechodzi w cyl in
dryczną ściankę, w k tóre j z awar ty jest przyłączeniowy 
gwin towany o twór (10), k tó ry w e w n ą t r z korpusu, (1) 
może być zakończony p ie rśc ien iowym w y s t ę p e m (11). 
Na czworobocznym czopie (12) wrzeciona (5) osadzo
ne jest pokrę t ło (13) us ta lone za pomocą w k r ę t u (14) 
i podk ładk i (15). Środkową część wrzec iona (5) s t a n o 
wi gwin towany sworzeń (16), p rowadzony w g w i n t o 
wane j części (17) korpusu (1). Na tomias t na wa lco 
w y m odsądzeniu (18) zawa lcowana jest tu le ja (19) 
g rzybka (20) połączona z elastyczną uszczelką (21) 
i podkładką (22) us ta loną na t rzpieniu (23). 

(4 zastrzeżenia) 

F16K 
B22D 

P.249424 1984-08-31 

P ie rwszeńs two : 1983-09-02 - Szwajcar ia (4822/83) 
Stopinc Aktiengesel lschaft , Baar , Szwajcar ia . 

P ły t a zamyka jąca do zamknięc ia zasuwanego 

Celem w y n a l a z k u jes t opracowanie kons t rukc j i 
p łyty ła twiejszej do wykonan i a , o zwiększonej t r w a 
łości. 

P ły ta zamykająca , do zamknięc ia zasuwanego , z co 
na jmnie j j e d n y m o tworem p r z e p ł y w o w y m i z e le 
m e n t e m n o ś n y m z powierzchnią ślizgową, wed ług 
w y n a l a z k u cha rak te ryzu je się tym, że powierzchn ię 
ślizgową s tanowi górna powierzchnia luźnej , w y m i e n 
nej tarczy (2), zabezpieczonej przed przesunięc iem 
( l in iowym lub obrotowym) względem e l emen tu n o ś 
nego (1). 

P ły ta jest s tosowana do zamknięć za suwanych o r u 
chu l in iowym, wychy lnych lub ob ro towo-p rzesuw-
nych, służących do regulacj i p rzep ływu różnych ciek
łych ma te r i a łów stopionych zwłaszcza s topionych m e 
tali nieżelaznych. (6 zastrzeżeń) 

F22B P.248981 T 1984-07-27 

Zak łady Energe tyczne Okręgu Wschodniego, E l e k 
t rownia „Kozienice", Świerże Górne , Po l ska ( J an P i 
łat , M a r e k Adamczyk , Z y g m u n t Musiał , J a n Kotl icki) . 

Uk ład r u r w wa lczaku kot ła energetycznego 

Celem w y n a l a z k u jes t t ak i e u sy tuowan ie r u r 
w walczaku , k t ó r e umożl iwiłoby wygospoda rowan ie 
wewną t r z wa lczaka przes t rzeni n i e z a b u d o w a n e j . 

Uk ład r u r cha rak t r eyzu je się tym, że r u r y łączące 
(11) i (12) są t ak wyprof i lowane , że moż l iwe jes t i c t i \ 
w p r o w a d z e n i e poza r u r y odsolin (13), pa t rząc od 
ś rodka przy czym dalej r u r y te przechodzą poprzez 
wnęk i (17) w półkach cyklonów (18) i są przyłączone 
do boku g łównej r u r y zasilającej (15). Odwodnien ia 
demistexa (16) opuszczone są w dół poza r u r a m i od 
solin (13), a r u r y odsolin (13) b iegnące wzdłuż w a l 
czaka u s y t u o w a n e są na w s p o r n i k a c h (14). 

(1 zastrzeżenie) 

F23B P.241779 1983-05-04 

Biuro S tud iów i P r o j e k t ó w P rzemys łu Drzewnego 
„Biprodrzew", Warszawa , Po l ska (Cezariusz K a l i n o w 
ski). 



38 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 12 (300) 1985 

Sposób sterowania spalaniem pyłów 
i drobnych frakcji drzewnych 
oraz układ do spalania pyłów 
i drobnych frakcji drzewnych 

Wynalazek rozwiązuje problem utylizacji pyłu drzew
nego bez spalania oleju opałowego. 

Sposób sterowania polega na tym, że ze ścian ko
mory spalania ogrzanych do temperatury od 1473 K 
do 1873 K, przekazuje się do bloku sterującego inten
sywnością podawania paliwa i tłoczenia powietrza 
uzupełniającego impulsy pomiaru temperatury, przy 
czym równolegle do bloku sterującego przekazuje się 
impulsy pomiaru parametrów odbiornika ciepła. 

Układ do spalania pyłów i drobnych frakcji drzew
nych charakteryzuje się tym, że czujniki pomiaru 
temperatury (1) umieszczone w ścianach komory 
spalania (2) połączone są równolegle z czujnikami (4) 
pomiaru parametrów odbiornika ciepła (5) z wejściem 
bloku sterowania (3). Z wyjściem bloku sterowania (3) 
sprzężony jest z wentylator (6) doprowadzania po
wietrza uzupełniającego oraz wentylator (7) tłoczenia 
pyłów ze zbiornika (8) do komory (2). Komora (2) 
połączona jest kanałem (9) spalin z instalacją grzew
czą odbiornika ciepła (5). (2 zastrzeżenia) 

F23K P. 244779 1983-11-25 
F26B 

Śląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Miko
łów, Polska (Eugeniusz Duda, Erwin Zgrzebniok). 

Układ zasilania paliwem płynnym, 
węglopochodnym, palników, 

zwłaszcza suszarek bębnowych 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji 
układu umożliwiającego zastąpienie, przy suszeniu 
w suszarkach bębnowych, paliwa płynnego, ponafto-
wego paliwem płynnym powęglowym. 

Układ charakteryzuje się tym, że pomiędzy zbiorni
kiem paliwa (1), a palnikiem (7) wbudowano pompę 
wirową (2), podgrzewacz przeponowy (4) oraz filtr 
siatkowy (5). Równolegle do pompy wirowej (2) usy
tuowano sprężynowy zawór regulacyjno-redukcyjny 
(3). Cały układ przy wyjściu ze zbiornika (1) oraz 
wejściu do palnika (7) chronią zawory odcinające (6). 

(1 zastrzeżenie) 

F24C P. 244800 1983-11-28-

Zakłady Sprzętu Grzejnego „Wrozamet", Wrocław, 
Polska (Józef Chmura, Tadeusz Kaszyński). 

Układ zabezpieczający przed jednoczesnym otwarciem 
kurków palnika piekarnika i palnika opiekacza 

Przedmiotem wynalazku jest układ zabezpieczający 
przed jednoczesnym otwarciem kurków palnika pie
karnika i palnika opiekacza, przeznaczony zwłaszcza 
do kuchni gazowych i kombinowanych. 

Układ według wynalazku jest zbudowany z kształ
towej listwy (1) z ramionami (2, 4) mającej po środku 
przegięcie (6), i ze wspornika (7) przymocowanego w 
znany sposób do rury instalacji gazowej (14) i współ
pracującego z przegięciem (6) listwy kształtowej (1). 

(4 zastrzeżenia) 

F 2 4 H P. 248613 T 1984-07-05 

Studencka Spółdzielnia Pracy „Żaczek", Kraków, 
Polska (Janusz Dudek, Andrzej Fedak, Bogusław Pod
halański). 

Spalinowy podgrzewacz powietrza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia opo
rów przepływu ogrzewanego powietrza. Podgrzewacz, 
przeznaczony | jest zwłaszcza do układów centralnego 
ogrzewania powietrznego pomieszczeń mieszkalnych, 
gdzie umożliwia prawidłową pracę również przy wy
łącznie konwekcyjnym obiegu. 

W metalowym korpusie (1) znajduje się piec (A) 
oraz wymiennik ciepła (B). Korpus <1) objęty jest 
płaszczem termoizolacyjnym (8), .przez którego ścianki 
przeprowadzone są króćce powietrza: wlotowy (15) do 
komory zimnego powietrza (11) na dole podgrzewacza, 
oraz wylotowy (19) z górnej komory ogrzanego po
wietrza (18). Zasilany gazami spalinowymi wymien
nik ciepła <B) z pionowymi powietrznymi przepona
mi rurowymi (12) ma trzy sektory podgrzewania: po
łączony z komorą paleniskową (4) sektor poziomy gór
ny (BI), sektor pionowy (B2) oraz sektor poziomy dol
ny (B3) usytuowany pod sektorem poziomym górnym 
(BI)- (8 zastrzeżeń> 

F28D P. 244695 1983-11-21 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Chłodnictwa Domo
wego „Predom-Polar", Wrocław, Polska (Zbigniew Mi
chalski, Wiesław Łakomsiki). 
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Wymiennik ciepła 

Wymiennik ciepła według rozwiązania służy do wie-
lodrogowego obiegu medium, szczególnie w układach 
hermetycznych, przykładowo w chłodziarkach. 

Wykorzystując technologię płaszczyznowego łączenia 
blach skonstruowano wymiennik składający się z czte
rech blach z naniesionym kształtem komór, które two
rzą trzy komory. Komorę środkową (7) tworzą blachy 
środkowe a otaczają ją dwie komory zewnętrzne (5, 8). 
Każda z komór ma po co najmniej dwa kanały prze
pływowe (13, 14, 15, 16). Układ komór umożliwia po
łączenie obu komór zewnętrznych w jedną komorę 
otaczającą komorę środkową, jak i połączenie komory 
.środkowej z jedną z komór zewnętrznych. 

(2 zastrzeżenia) 

F28G P.241504 1983-04-15 

Zakłady Energetyczne Okręgu Zachodniego, Zakład 
Energetyczny - Kalisz, Kalisz, Polska (Stanisław 
Majchrzak, Hieronim Przybył). 

Urządzenie do czyszczenia rur 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji bez
piecznego urządzenia umożliwiającego dokładne i sku
teczne wykruszenie warstwy kamienia kotłowego z we
wnętrznych powierzchni sekcyjnych ruru opłornyko-
wych. 

G01B P. 248929 T 1984-07-24 

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENER-
GOPOMIAR", Gliwice, Polska (Gerard Nocoń, Zenon 
Stolarczyk, Stefan Golec, Zdzisław Meder, Jerzy Ko
walski). 

Bezstykowy czujnik indukcyjny do pomiaru 
przemieszczenia wału maszyny względem jej korpusu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania czuj
nika umożliwiającego zbudowanie układu przetwarza
jącego napięcia indukowane na uzwojeniach pomia
rowych czujnika na standardowy sygnał elektryczny 
bez stosowania układu linearyzującego. 

Czujnik składa się z dwóch uzwojeń pomiarowych 
(LH i L?) nawiniętych ze stałą gęstością na dwa nie
zależne rdzenie ferromagnetyczne oraz z uzwojenia 
wzbudzającego <LW) nawiniętego na trzecim rdzeniu 
ferromagnetycznym. Uzwojenie wzbudzające (Lw) usy
tuowane jest w ten sposób, że oporność magnetyczna 
obwodu jest stała, niezależnie od położenia pierścienia 
(S) wału względem uzwojeń^ pomiarowych <Lt i L2), 
a amplitudy napięć (e: i e2) indukowane na zwojach 
(zi i z2) skojarzonych ze strumieniem (0 ) są liniowymi 
funkcjami przemieszczenia (P). Czujnik stosowany jest 
z aparaturą do pomiaru względnego wydłużenia wału 
turbiny. (1 zastrzeżenie) 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że korpus (2) 
turbinki powietrznej <3) wyposażony jest z jednej stro
ny w końcówkę (1) zbliżoną kształtem do lejka, a z 
przeciwnej strony w tuleję (8) z ułożyskowanym wał
kiem (10), przystosowanym do nakładania głowicy (13), 
przy czym na części obwodu korpus <2) turbinki (3) 
ma otwory (5) ukierunkowane pod kątem około 45°. 
Wirnik turbinki (3) zakończony jest od strony głowi
cy (13) symetrycznie umiejscowionym i ułożyskowa
nym wałkiem (7) przystosowanym do łączenia poprzez 
sprzęgło (9) z głowicą (13). (1 zastrzeżenie) 

F28G P. 249105 T 1984-08-06 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Puła
skiego, Radom, Polska (Lucjan Halamus, Bogdan Lu
tomski). 

Sposób usuwania zanieczyszczeń, zwłaszcza z koszy 
grzejnych obrotowych podgrzewaczy powietrza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie szybkiego i sku
tecznego usuwania zanieczyszczeń z koszy grzejnych 
obrotowych podgrzewaczy powietrza. 

W sposobie usuwania zanieczyszczeń według wyna
lazku oczyszczane elementy poddaje się wstrząsom 
przy pomocy źródła wibracji, wykonującego drgania 
o częstotliwościach rezonansowych. Efektywność oczysz
czania zwiększa się w przypadku gdy oczyszczane ele
menty nie są związane ze źródłem drgań oraz gdy są 
one ustawiane przemiennie na różnych powierzchniach 
bocznych. Sposób ma zastosowanie szczególnie w elek
trowniach. (3 zastrzeżenia) 

G01B P. 249013 T 1984-07-30 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Jerzy Antoniak, Jan Orlacz, Karol Adamczyk, 
Stanisław Mikuła, Łucjan Gajda). 

Przyrząd do kontroli stopnia zużycia 
łańcuchów górniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pomiaru stópnia 
zużycia ogniw łańcuchów górniczych, zwłaszcza w wa-

D z i a t G 
FIZYKA 
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runkach utrudniających pomiar przyrządami standar
dowymi, na przykład w warunkach podziemnych ko
palni. 

Urządzenie składa się ze wspornika (1) połączonego 
z prowadnikiem (2), w którym osadzony jest prze
suwnie klin pomiarowy (3) z podziałką (4). 

(1 zastrzeżenie) 

G01C P.246616 T 1984-03-09 

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska (Jerzy Fe
dorowski, Czesław Raczkowski). 

Sposób wyznaczania rzeczywistego pasa rucha 
jednostki pływającej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyznaczania rze
czywistego pasa ruchu jednostki pływającej poprzez 
wykorzystanie obrazu z ekranu radaru zainstalowa
nego na jednostce. 

Zgodnie z wynalazkiem wykonuje się szereg zdjęć 
fotograficznych obrazu ekranu radaru, na których 
utrwala się co najmniej dwa punkty odniesienia (2) 
i znacznik kursu (3). Następnie przenosi się na mapę 
(8), utrwalone na poszczególnych zdjęciach, odległości 
pomiędzy punktami odniesienia (2) i punktem począt
kowym (5) wraz z usytuowaniem znacznika kursu <3). 
Symetrycznie do kierunku (7) zgodnego z usytuowa
niem znacznika kursu (3) wykreśla się zarys kształtu 
(9) jednostki pływającej i poprzez połączenie tych sa
mych punktów szeregu zarysów kształtów (9) uzyskuje 
się wykres pasa ruchu. Wynalazek jest pomocny przy 
określaniu zdolności manewrowej jednostki pływają
cej i modernizacji szlaków żeglownych. 

(2 zastrzeżenia) 

G01F P.244787 1983-11-25 

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, 
Wrocław, Polska (Robert Czechowski, Janusz Lam-
parski, Anna Uchańska, Zdzisław Durajczyk). 

Magnetyczny sygnalizator poziomu cieczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sygnalizacji po
ziomu cieczy w zbiornikach w warunkach podwyż
szonej temperatury i podwyższonego ciśnienia. 

Komora ciśnieniowa (3), w której jest umieszczony 
pływak (1), połączona jest ze zbiornikiem cieczy za 
pomocą przewodów (9). W kołnierzu (5, 6) obudowy 
komory ciśnieniowej (3) umocowany jest korpus (7), 
wewnątrz którego umieszczony jest magnes stały (2) 
połączony z pływakiem (1), współpracujący z drugim 
magnesem stałym (12) usytuowanym w szczelnej osło
nie (10), w której znajduje się również łącznik elek
tryczny (13). Ścianka zewnętrzna końcowej części kor
pusu (7) stanowi przegrodę niemagnetyczną między 
magnesami stałymi (2, 12), wysuniętą poza kołnierz 
(5, 6) obudowy. Na tej samej końcówce części kor
pusu (7) zamontowane są radiatory (17), do których 
przylega szczelna osłona (10). Między ścianką ze
wnętrzną korpusu (7) i osłoną (10) utworzona jest 
szczelina powietrzna (18), stanowiąca izolator termicz
ny. Magnetyczny sygnalizator według wynalazku znaj
duje zastosowanie zwłaszcza w elektrowniach i elek
trociepłowniach. (2 zastrzeżenia)-

G01L 
G01M 

P.244898 1983-12-02 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi
ca, Kraków, Polska (Józef Hansel, Roman Martyna, 
Grzegorz Kawka, Jan Orlacz). 

Układ do diagnozowania elementów 
górniczych urządzeń wyciągowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu umożliwiającego kompleksową ocenę stanu 
górniczych urządzeń- wyciągowych przy równoczesnym 
skróceniu czasu pomiarów orz obniżeniu kosztów. 

Układ do diagnozowania elementów górniczych urzą
dzeń wyciągowych stanowi zespół czujników przy
spieszeń (1) połączony poprzez zespół wzmacniaczy (2) 
i zespół filtrów dolnoprzepustowych (3) z rejestrato
rem (4), przy czym zespół filtrów (3) połączony jest 
poprzez analizator przekroczeń (5) i generator impul
sów przekroczeń (6) z blokiem miksowania sygnałów 
(7). Blok miksowania (7) połączony jest również z re-
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j e s t r a t o r e m (4) oraz z czujnikiem położenia (8) dźwi 
ga rów zbrojenia szybowego i z dz ie ln ik iem impul sów 
(9) sprzęgnię tym z czujn ik iem (8). Z r e j e s t r a to rem (4) 
połączone są również : czujnik przemieszczenia (10) 
naczynia wydobywczego, głowica magne tyczna (11) do 
badan i a lin oraz poprzez filtr do lnoprzepus towy (12) 
i wzmacniacz (13), czujnik (14) do pomia ru sił w 
l inach. (1 zastrzeżenie) 

G01L P.248777 T 1984-07-16 

Ins ty tu t Wiążących Mate r i a łów Budowlanych , Opo
le, Polska (Ryszard Janka ) . 

Uk ład pomia rowy ciśnienia gazu i jego rejestracji 
w odpylaczach workowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
uk ładu pomiarowego, pozwalającego na pomia r i m 
pulsów ciśnienia gazu. 

W układzie p o m i a r o w y m u tworzonym z r u r e k P i -
tota , P r a n d t l a a lbo P i t o t a - P r a n d t l a , s t ruga gazu ze 
znanych ru r ek (1) dopływa do czujnika ciśnienia (2), 
w k t ó r y m w y t w a r z a n y impuls e lekt ryczny przekazany 
jest do wzmacniacza (3), a dale j do r e j e s t r a to ra (4), 
przy czym re jes t ra to r (4) i wzmacniacz (3) zasi lany 
jest p r ądem z zasilacza (5). (1 zastrzeżenie) 

G01M P.244844 1983-12-01 

C e n t r u m Technik i Wytwarzan i a P rzemys łu Okrę to 
wego „PROMOR", Gdańsk-Ol iwa , Polska (Zenon 
Onuszkiewicz). 

Sposób badan i a i pomia ru szczelności u rządzeń 
spawalniczych stosujących osłonę gazową łuku 

oraz przyrząd do realizacji tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożl iwienia 
p rowadzen ia badan ia szczelności sprzę tu spawaln icze 
go w w a r u n k a c h przemys łowych na s t anowiskach p r o 
dukcyjnych, a t y m s a m y m obniżenia zużycia gazów 
osłonowych oraz umożl iwienia p rowadzen ia r ac jona l 
ne j gospodarki sp rzę tem spawaln iczym. 

Sposób polega na tym, że dozuje się p rzep ływ gazu 
osłonowego na wlocie do urządzenia spawalniczego 
przy szczelnym zamknięc iu wylo tu na dyszy u c h w y t u 
spawalniczego i mierzy się nadciśnienie s t anu r ó w 
nowagi , j ak i się wytworzy , gdy cała dozowana na 
wlocie ilość gazu przen ikn ie przez nieszczelność urzą
dzenia. Nas tępnie okreś la się szczelność sprzętu , wie l 
kość s t r a t gazu i użyteczność eksploatacyjną sprzę tu . 

Przyrząd ma elas tyczne przyłącze (1) w y m i e n n e , d o 
s tosowane do znanych e l emen tów instalacj i gazu os ło 
nowego, połączone e las tycznym gn iazdem (2) z zespo
łem pomia ru nadciśn ienia (3) wyposażonym w spec 
jalną ska lę (4) i n o m o g r a m (5). (5 zas t rzeżeń) 

G01M P.241661 1983-04-27 

Przemys łowy Ins ty tu t Motoryzacj i , Warszawa , P o l 
ska (Seweryn Orżełowski) . 

Sposób wyznaczan ia t rwałości 
sk rzynek przek ładn iowych , 

zwłaszcza do pojazdów samochodowych 

Celem w y n a l a z k u jes t umożl iwienie zachowan ia 
ścisłej kore lac j i między przebiegiem eksp loa t acy jnym 
pojazdu a czasem b a d a ń s t anowiskowych , n ieza leżnie 
od przyjętego s topnia intensyf ikacj i obciążeń. 

Sposób wyznaczan ia t rwałośc i sk rzynek p r z e k ł a d 
niowych polega na poddan iu tych sk rzynek dz ia łaniu 
wielostopniowego b loku mieszanych obciążeń i p r ę d 
kości obro towych, okreś lonych na pods t awie s t a t y 
stycznych rozk ładów rzeczywis tych obciążeń i p r ę d 
kości obro towych, uzyskanych w w a r u n k a c h n o r m a l 
nej eksploatacj i . Poszczególne s topnie p r o g r a m u b l o 
kowego tworzą funkcję schodkową i są z d e t e r m i n o 
w a n y m i zas tępczymi obciążeniami i p rędkośc iami . M a 
ją one ściśle okreś lony czas t r w a n i a i przełożenie 
włączonego biegu oraz uwzględnia ją p rocen towe udz i a 
ły czasu jazdy na poszczególnych biegach i w p o 
szczególnych w a r u n k a c h eksploatacj i przy równoczes 
n y m uporządkowan iu nas t ęps tw real izacj i poszczegól
nych s topni i b loków p rog ramu . (1 zastrzeżenie) 

G01N P.244699 1983-11-21 

Pol i technika Poznańska , Poznań , Po l ska (Stefan K r a 
jewski , Zb ign iew Młynarek) . 

Sposób p o m i a r u p a r a m e t r ó w wyt rzymałośc iowych 
g r u n t ó w spois tych labora tory jną sondą s ta tyczną 

i uk ład do p o m i a r u p a r a m e t r ó w wyt rzymałośc iowych 
g r u n t ó w spoistych labora tory jną sondą s ta tyczną 

Celem w y n a l a z k u jest zwiększenie dokładności p o 
m i a r u p a r a m e t r ó w badane j p róbk i oraz umożl iwienie 
p rowadzen ia ciągłej re jes t rac j i przebiegu siły oporu 
stożka w czasie zagłębiania na całej wysokości b a d a 
nej p róbki . 

W sposobie wed ług w y n a l a z k u stożek sondy wciska 
się w b a d a n ą p róbkę z określoną prędkością i j e d n o 
cześnie re jes t ru je się przebieg zmian siły oporu s toż
ka , dokonując jej pomiaru t ensome t rycznym czujn i 
kiem, a nas t ępn ie w oparc iu o te pomia ry ze znanych 
zależności empi rycznych oblicza się spójność, kąt t a r 
cia wewnę t r znego oraz modu ł ściśliwości b a d a n e j 
p róbk i g r u n t u . P r zed rozpoczęciem w w . p o m i a r ó w 
stożek sondy zagłębia się w b a d a n e j próbce na g łębo
kość równą jego wysokości, a nas tępn ie t ak zagłębio
ny stożek odciąża się do zera pozostawiając go w 
.próbce. Jednoczenie po odciążeniu stożka na przyrzą
dach pomiarowo-re jes t ru jących us ta la się odczyty ze 
rowe. Nad to w czasie właśc iwych p o m i a r ó w przebieg 
zmian siły oporu stożka re jes t ru je się w sposób ciągły 
w zapisie graf icznym, w układzie wspó ł rzędnych X, 
Y w postaci funkcyjnej zależności głębokości sondo
w a n i a j a k o zmiennej X i siły oporu s tożka j ako 
zmiennej Y. 

Układ zawie ra zespół pomia rowy, k tó ry s t anowi 
l abora to ry jna s ta tyczna sonda (1) u s y t u o w a n a p i o n o 
wo n a d p róbn ik i em (2) z b a d a n ą próbką. Sonda (1) 
ma pomiędzy częścią chwytową (3) a żerdzią (6) t e n -
sometryczny czujnik (8) mierzący siłę opo ru s tożka (7) 
osadzonego na końcówce żerdzi (6). U k ł a d w e d ł u g 
w y n a l a z k u cha rak te ryzu je się t y m , że jes t w y p o s a 
żony w zespół od twarza jąco- re jes t ru jący , k tó ry s t a n o 
wi t ensomet ryczny , dynamiczny mos tek (10), r e j e s t r u 
jący i od twarza jący sygnał pomia rowy z czujnika (8), 
oraz r e j e s t r a to r (11) zapisujący graf icznie sygnał p o -
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miarowy z wyjścia dynamicznego mostka (10) w ukła
dzie współrzędnych X, Y. Statyczna sonda (1) osa
dzona jest częścią chwytową (3) w ruchomej głowicy 
(4) konstrukcji mocującej. W korpusie (5) konstrukcji 
mocującej usytuowany jest napędowy zespół (9) sondy 
<1). Próbnik (2) ustalony jest na płaszczyźnie poziomej 
korpusu (5) konstrukcji mocującej. (4 zastrzeżenia) 

G01N P.244846 1983-12-01 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Andrzej Wyciślik, Jerzy Jurczyk, Henryk Al
brecht). 

Prowadnica kapiláry do przeprowadzania oznaczeń 
zawartości pierwiastków 

przy pomocy techniki iniekcyjnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
przenośnej prowadnicy kapiláry do przeprowadzania 
oznaczeń zawairtości pierwiastków za pomocą techniki 
iniekcyjnej z użyciem małych objętości roztworów 
przy zastosowaniu płomieniowej metody AAS. 

Prowadnica ma krawędzie boczne (2) powierzchni 
osadzenia na kraterze naczynia teflonowego ścięte pod 
kątem równym kątowi rozwarcia wgłębienia stożko
wego (1), zapewniając tym samym prostopadle do dna 
krateru wprowadzenie kapiláry w sam jego środek. 

(1 zastrzeżenie) 

G01N P. 245689 T 1984-01-10 

Jerzy Szczepaniak, Gdańsk, Polska (Jerzy Szczepa
niak). 

Wykrywacz chloru 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji wy
krywacza chloru charakteryzującej się krótkim cza
sem zadziałania, dużą pojemnością ogniwa i skutecz
nie zabezpieczonej przed zachlorowaniem. 

Wykrywacz chloru według wynalazku wykorzystuje 
zjawisko amperometrii do sygnalizacji obecności chlo
ru w próbce powietrza z kontrolowanego pomieszcze
nia. 

Wykrywacz chloru stanowi zbiornik (1) napełniony 
regeneratorem (2), którym jest wodny roztwór jodku 
potasu z dodatkiem roztworu buforowego o pH - 4. 
W zbiorniku (1) zanurzone są dwie elektrody pomia
rowe (3). W pokrywie (4) zbiornika znajduje się otwór 
(5) doprowadzający próbkę powietrza i odprowadza
jący otwór- (6). W otworze doprowadzającym (5) 
umieszczony jest walec (7), sterowany dźwignią (8), 
umożliwiający zamknięcie dopływu próbki do zbior
nika (1) i skierowanie jej otworami na zewnątrz wy
krywacza. W dnie zbiornika (1) jest otwór (10) i ka
nał (11), w których umieszczony jest materiał higro-
skopijny (12), doprowadzający régénérât z naczynia 

(13) do zbiornika (1). Kanaliki boczne (14) pozwalają 
usunąć nadmiar regeneratu ze zbiornika (1) do na
czynia (13). 

Opisany wynalazek ma zastosowanie do kontrolo
wania pomieszczeń, w których dozuje się chlor ga
zowy do instalacji technologicznych, np. stacje uzdat
niania wody, oczyszczalnie ścieków, itp. 

(3 zastrzeżenia) 

G01N P.248688 T 1984-07-12 

Slovenská Akademia Vied, Bratysława, Czechosło
wacja. 

Sposób pomiaru długości fali 
w ośrodku wykazującym dyspersję fal 

i układ do pomiaru długości fali 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pomiaru długości 
fali w przypadku rozchodzenia się fal harmonicznych 
naprężeń w ośrodku wykazującym dyspersję faL 

Sposób pomiaru długości fali według wynalazku po
lega na mierzeniu, przy zmienianiu częstotliwości fal 
naprężeniowych od częstotliwości najniższej, dla któ
rej długość fali jest większa od odległości między 
obydwoma czujnikami, różnicy fazy oscylacji w miej
scach usytuowania obydwu czujników, przy stałych 
pozycjach dwu czujników. 

Układ do pomiaru długości fali w ośrodku wykazu
jącym dyspersję fal zgodnie z wynalazkiem, ma dwa 
czujniki (1, 2) o jednakowych właściwościach częstotr.-
wościowo-fazowych, połączone z badanym obiektem, 
usytuowane względem siebie w odległości L, która 
jest mniejsza od długości fali odpowiadającej najniż
szej częstotliwości, oraz generator (4) sinusoidalnie 
zmieniającej się siły usytuowany na prostej łączącej 
czujniki (1, 2), poza odcinkiem pomiarowym wyzna
czonym pomiędzy tymi czujnikami (1, 2). 

(2 zastrzeżenia) 

G01N P.248700 T 1984-07-11 

Krzysztof Tannenberg, Gliwice, Polska (Krzysztof 
Tannenberg). 

Mikroprocesowy przyrząd 
do pomiaru wilgotności ciał stałych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania uni
wersalnego przyrządu umożliwiającego pomiar wil
gotności różnych materiałów bez konieczności korzy
stania z tabel przeliczeniowych i obliczania popra
wek temperaturowych. 

Przyrząd według wynalazku ma sondę pomiarową 
(1), z której sygnał w postaci zmieniającej się rezy
stancji lub zmieniającej się pojemności, podawany jest 
do układu pomiarowego (2) wykonanego na przykład 
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w postaci mostka prądu zmiennego, z którego poprzez 
przetwornik analogowo-cyfrowy (3), sygnał wyjściowy 
(A) przekazywany jest do systemu mikroprocesoro
wego (M) - utworzonego przez mikroprocesor (4), 
pamięć (5), klawiaturę (6) i wyświetlacz (7) - w któ
rym sygnał wyjściowy (A) poddany jest obróbce w 
celu obliczenia wyniku pomiaru, wyświetlanego w wy
świetlaczu (7), uwzględniającego rodzaj badanego ma
teriału i temperaturę pomiaru. Klawiatura (6) wypo
sażona jest w część numeryczną (N) służącą do wpro
wadzania temperatury pomiaru, część funkcyjną (E) 
określającą stan pracy systemu i część opisową (R), 
z wymiennymi maskami, umożliwiającą wprowadzenie 
informacji o rodzaju badanego materiału. Pamięć (5) 
jest wymienna i zawiera tabele danych i poprawek 
dla aktualnie badanej grupy rriateriałów. 

(3 zastrzeżenia) 

G01N P. 248883 T 1984-07-20 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Andrzej 
Szczurek, Krzysztof Lorenz). 

Sposób przygotowania cienkiej warstwy 
półprzewodnika. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przystosowania 
warstwy półprzewodnika do pomiarów stężenia okre
ślonego składnika mieszaniny gazów oraz regeneracji 
warstwy półprzewodnika przed ponownym pomiarem. 

Sposób przygotowania cienkiej warstwy półprzewod
nika do wielokrotnego określania stężenia składnika 
mieszaniny gazów polega na poddawaniu warstwy 
wielokrotnemu ogrzewaniu i schładzaniu, przemiennie 
w próżni i w mieszaninie gazów, a następnie na wie
lokrotnym działaniu mieszaniną gazów i wygrzewaniu 
w próżni dynamicznej. Pierwsze czynności prowadzi 
się do czasu uzyskania liniowej zależności pomiędzy 
logarytmem oporu elektrycznego warstwy do odwrot
ności jej temperatury. Drugie czynności prowadzi się 
do czasu uzyskania powtarzalnych ekstremalnych war
tości przewodnictwa elektrycznego warstwy w mie
szaninie gazów. Regeneracja warstwy półprzewodnika 
polega na poddaniu jej działaniu mieszaniny gazów 
o maksymalnym stężeniu oznaczanego składnika, a 
następnie wygrzewaniu w próżni dynamicznej do cza
su uzyskania ustalonej wartości przewodnictwa elek
trycznego warstwy w próżni. (1 zastrzeżenie) 

G01N P.248999 T 1984-07-30 

Akademia Rolnicza, Wrocław, Polska (Jan Jangas). 

Urządzenie do pomiaru zmian retencji glebowej. 

Celem wynalazku jest zapewnienie wysokiej dokład
ności pomiaru zmian retencji glebowej bez względu 
na miejsce wzrostu rośliny w wazonie. 

Urządzenie ma wazon (1), który jest oparty za po
mocą pryzmatów (2) trwale zamocowanych do kołnie
rza (4) na końcach widelca. Widelec, najkorzystniej o 
kształcie półpierścienia stanowi krótsze ramię dźwig
ni (5). Dłuższy odcinek tej dźwigni oddziaływuje bez

pośrednio na dźwigniowy układ pomiarowy. Cała 
dwuramienna dźwignia (5) wsparta jest niesymetrycz
nie na dwóch pryzmach (3) przymocowanych trwale 
do obudowy studzienki pomiarowej (14) gromadzącej 
przesiąk. Perforowane dno (20) wazonu (1) jest zdej
mowane podczas napełniania wazonu monolitem gle
bowym. (2 zastrzeżenia) 

G01N P. 249000 T 1984-07-30 

Akademia Rolnicza, Wrocław, Polska (Jacek Front-
czak). 

Urządzenie do badania wytrzymałości materiałów na 
ściskanie, zwłaszcza do badania wytrzymałości ziaren 

;zbóż 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji 
urządzenia umożliwiającej pomiar wielu parametrów 
wytrzymałościowych materiałów na jednym stanowis
ku pomiarowym. 

Urządzenie ma penetrator (6) umieszczony na trzpie
niu (11), naciskający na próbkę (7) usytuowaną na 
belce tensometrycznej (8), służącą do pomiaru wiel
kości naprężeń. Nacisk odbywa się z siłą przekazywa
ną od silnika elektrycznego (10) za pośrednictwem 
systemu przekładni mechanicznych (9), przekładni pa
sowej (5), przekładni ślimakowej (3) i przekładni śru
bowej (4) ze stałą prędkością przesuwu, wynoszącą 
najkorzystniej 1 nim-min - 1 . Penetrator ma ramię (13) 
zakończone śrubą regulacyjną (12) naciskającą na bel
kę tensometryczną (1) służącą do pomiaru odkształceń 
w próbce (7). Penetrator (6) jest wymieniany i ma 
kształt pręta, płyty itp. Rejestrator współpracujący z 
urządzeniem prowadzi zapis funkcyjnej zależności od- -.-
kształcenia 1 od naprężenia ô w czasie t. 

(3 zastrzeżenia) 

G01R P. 244709 1983-11-21 

Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „BIPRO-
HUT", Gliwice, Polska (Bolesław Kwiasowski, Bogu
sław Janiczek, Wojciech Majewski, Mieczysław Pe-
tryna). 
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Elektroniczny aparat do wyprzedzającej kontroli 
przekroczenia dopuszczalnej średniej mocy 

piętnastominutowej 

Wynalazek rozwiązuje problem wyprzedzającej sy
gnalizacji przekroczenia dopuszczalnej średniej mocy 
piętnastominutowej. 

W skład aparatu wchodzą licznik jednokierunkowy 
charakterystyki obciążenia (15) oraz licznik charakte
rystyki mocy dopuszczalnej (14). Ułożenie charaktery
styki mocy dopuszczalnej jest zmieniane w zależności 
od charakteru obciążenia za pomocą przełączników 
kodu dziesiętno-dwójkowego (6) oraz generatora fali 
impulsów prostokątnych (13). Częstotliwość impulso
wania generatora fali impulsów prostokątnych (13) 
zmieniana jest za pomocą przełączników kodu dziesiętno-
-dwójkowego (5). Stany liczebne licznika charakterystyki 
obciążenia (15) i licznika mocy dopuszczalnej (14) są 
permanentnie porównywane za pomocą komparatora 
(16), a wynik porównania, w wypadku przekroczenia 
charakterystyki mocy dopuszczalnej, wykorzystany do 
sygnalizacji optycznej (28) i włączenia przekaźnika 
(30). Poza tym w skład aparatu wchodzą drugi licznik 
charakterystyki obciążenia (19), przełączniki kodu 
dziesiętno-dwójkowego do nastawienia dopuszczalnej 
średniej 'mocy Lra (18), elementy pamięci pośredniczą
cej (20), (22), (24), jak również bramki dwuargumento-
we (31), (32), (33), (34), które w połączeniu z dekode
rem (35) oraz otwartym licznikiem pierścieniowym 
(36) służą do obliczenia trzech różnych funkcji za po
mocą kalkulatora matematycznego (29). 

(1 zastrzeżenie) 

G01R 
G05F 

P.244717 1983-11-23 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Stani
sław Kapka, Henryk Tunia). 

Układ do intensyfikacji prądu gałęzi diody 
antynasyceniowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poprawienia pra 
cy tranzystora mocy w szerokim zakresie zmian prą
du obciążenia. 

W układzie według wynalazku opornik (Rl) połączo
ny jest z anodą diody antynasyceniowej (DA) oraz 
drugim zaciskiem z bazą tranzystora (Tl), którego Ko
lektor połączony jest z zaciskiem opornika (R2) oraz 
bazą tranzystora (T3), którego kolektor jest połączony 
poprzez wejście sterujące źródła prądowego (JI) z do
datnim biegunem źródła zasilania (U). Wyjście źród
ła (Jl) jest połączone poprzez opornik (R3) z ujem
nym biegunem źródła (U) oraz z anodą diody (D3), ó" 
katody której dołączone są baza tranzystora (T5) oraz 
jednym zaciskiem opornik (R4), którego drugi zacisk 
jest połączony z emiterem tranzystora (T5), który sta
nowi wyjście (Wyl). Kolektor tranzystora (T5) połą
czony jest z dodatnim biegunem źródła zasilania (U). 
zaś katoda diody (DA) połączona jest z kolektore^ 
tranzystora mocy (TM). 

Anoda diody (DA) jest połączona z bazą tranzysto
ra (T2). Emitery tranzystora (Tl) oraz tranzystora (T?» 
są zwarte i połączone poprzez źródło prądowe (J2) z 

ujemnym biegunem źródła zasilania (U). Kolektor 
tranzystora (T2) jest'połączony z jednym zaciskiem o-
pornika (R5) oraz bazą tranzystora (T4). Emitery tran
zystorów (Tî, T4) są zwarte i połączone poprzez źró
dło prądowe (J4) z ujemnym biegunem zasilania (U), 
zaś kolektor tranzystora (T4) jest połączony przez wej
ście sterujące źródła prądowego (J4) z dodatnim bie
gunem źródła zasilania (U). 

Drugie zaciski oporników (R2, R5) są zwarte i po
łączone z katodą diody (D2), której anoda połączona 
jest z katodą diody (D4) i przez diodę (D5) z dodat
nim biegunem źródła (U). Wyjście źródła prądowego 
(J4) połączone jest przez opornik (R6) z masą oraz z 
emiterem tranzystora (T6), którego kolektor jest połą
czony poprzez wejście sterujące źródła prądowego (J>) 
z dodatnim biegunem źródła (U) o wyjściu (Wy2). 

Baza tranzystora (T6) jest połączona poprzez opor
nik (R7) oraz .posobnie połączone diody (D6, D7) z ma
są i z kolektorem tranzystora (T7), którego emiter 
jest przez opornik (R8) połączony z dodatnim biegu
nem źródła (U) oraz z wyjściem- bloku zabezpieczają
cego (B), którego wejście połączone jest z wyjściem 
generatora prądu bazy (A), połączonego przez diodę 
(DA) z bazą tranzystora mocy (TM), natomiast baza 
tranzystora (T7) dołączona jest do wspólnego punktu 
połączeń anody diody (D2) oraz katody diody (D4). 

(1 zastrzeżenie) 

G01R P.244719 1983-11-23 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Wło
dzimierz Koczara, Stanisław Kapka). 

Układ do wyznaczania granicznej częstotliwości 
przełączenia tranzystora mocy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie bezpośredniego 
wyznaczania częstotliwości granicznej przełączeń tran
zystora mocy. 

Układ zawiera zagłąź pomiaru prądu nadmiarowego 
bazy (I 'B) złożoną z rezystora (Rl) i diody (D), włą
czoną pomiędzy bazą, a kolektorem tranzystora mocy 
(TM). Równolegle do zacisków rezystora (Rl) włączo
ny jest identyfikator nadmiarowego prądu bazy 
(INPB). Ponadto, układ zawiera gałąź pomiaru prądu 
nadmiarowego emitera (I'E) wyposażoną w rezystor 
(R2) włączony w obwód emitera tranzystora mocy 
(TM). Równolegle do zacisków rezystora (R2) włączo
ny jest identyfikator nadmiarowego prądu emitera 
(INPE). 
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Wyjścia identyfikatorów (INPB) i (INPE) połączone 
są z dwoma wejściami bloku logicznego (BL), którego 
wyjście jest połączone z regulatorem prądu bazy 
(RPB) połączonym z obwodem bazy tranzystora (TM). 

(1 zastrzeżenie) 

G01R 
G05F 

P. 244782 1983-11-25 

Przedsiębiorstwo Aparatury Elektronicznej „Radio
technika", Wrocław, Polska (Marek Dras). 

Układ sterowania przełącznikiem kanałów 
do oscyloskopu elektronicznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro
stego i taniego układu sterowania przełączaniem ka
nałów do oscyloskopu elektronicznego. 

W układzie według wynalazku astabilny generator 
(7) ma tylko jeden cyfrowy bistabilny element (13) 
typu D, którego zanegowane wyjście połączone jest 
przez diodę (6) i układ (2) opóźniający z wejściem 
zegarowym drugiego wyjściowego cyfrowego bistabil-
nego elementu (1). Zanegowane wyjście cyfrowego bi-
stabilnego elementu (13) połączone jest poprzez re
zystor (17) z wejściem zerującym (CLR) tego samego 
cyfrowego bistabilnego elementu (13) i poprzez kon
densator (18) jest połączone z wejściem ustawiającym 
(PR) tego samego elementu (13). Wejścia zerujące 
(CLR) i ustawiające są połączone odpowiednio z masą 
poprzez rezystory (19) i (20). Wyjście niezanegowane 
cyfrowego bistabilnego elementu (13) połączone jest 
poprzez rezystor (22) z wejściem ustawiającym (PR) 
i poprzez kondensator (21) z wejściem zerującym 
(CLR). Wejścia zegarowe (CK) i informacyjne (D) są 
połączone ze sobą i z suwakiem pierwszego prze
łącznika (14), którego jeden zacisk połączony jest z do
datnim napięciem zasilającym, a drugi połączony jest 
z suwakiem drugiego przełącznika (15), którego jeden 
zacisk połączony jest z dodatnim napięciem zasilają
cym, a drugi z masą układu. Zacisk (11) napięcia za
silającego wyjściowego bistabilnego elementu (1) cy
frowego połączony jest z suwakiem trzeciego prze
łącznika (12), którego jeden zacisk połączony jest z do
datnim napięciem zasilającym, a drugi z masą. 

<1 zastrzeżenie) 

G01R P.244837 1983-11-29 

Zakłady Teleelęktroniczne „Telkom-Telfa", Byd
goszcz, Polska (Antoni Dębny). 

Dwuprogowy dyskryminator napięcia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
dwuprogowego dyskryminatora napięcia, prostego w 
budowie, o dużej stabilności progów, a jednocześnie 
o niskim poborze prądu podczas uszkodzenia linii do
zorowej. 

Zgodnie z wynalazkiem uzyskano to w ten sposób, 
że kolektor tranzystora (Tl), którego baza dołączona 
jest do źródła napięć progowych (1), dołączony jest 
do wyjścia układu dyskryminatora. Emiter tego tran
zystora poprzez ogranicznik prądu (2) połączony jest 

z kolektorem tranzystora (T2), którego emiter połą
czony jest ze źródłem napięć progowych (1), a do bazy 
dołączone jest źródło napięcia polaryzacji (3). 

(2 zastrzeżenia) 

G01R P.244913 1983-12-02 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Ma
rian Mysłek, Roman Dworok, Paweł Krzystolik, Piotr 
Bartoń). 

Układ do pomiaru parametrów wyjściowych 
zapalarek elektrycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu umożliwiającego bezpośredni pomiar energii 
prądowego impulsu strzałowego oraz czasu jego trwa
nia podczas okresowej atestacji zapalarek elektrycz
nych. 

Układ ma człon dopasowujący (UD) połączony z wyj
ściem zapalarki elektrycznej (Z) i wejściem członu za
bezpieczającego (UZ), którego wyjście jest dołączone 
do komparatora (KI) i członu mnożącego (UM) dołą
czonego do wejścia (1) członu całkującego (UC), któ
rego wejście (2) jest dołączone poprzez człon czasowy 
(T) do wyjścia tego komparatora (KI). Wyjście kom
paratora (KI) jest ponadto połączone bezpośrednio 
z wejściem (4) członu pamięci analogowej (UP) o wej
ściu (3) dołączonym do wyjścia członu całkującego 
(UC). Wyjście członu pamięci analogowej (UP) jest 
połączone poprzez dopasowujący wzmacniacz (W) 
z miernikiem (MW lub MC). Wyjście członu zabez
pieczającego (UZ) jest dodatkowo połączone z drugim 
komparatorem (K2) dołączonym do członu pomiaru 
czasu trwania impulsu (UTJ). Układ jest przeznaczo
ny do testowania zapalarek bezpośrednio przez użyt
kowników sprzętu strzałowego. (3 zastrzeżenia) 

G01R P.248542 T 1984-07-03 

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Elek
tronicznej Aparatury Pomiarowej „Eureka", Warsza
wa, Polska (Jacek Borowy, Bogdan Wągrowski, Jacek 
Kwaśnik). 

Układ wymuszania końca pomiaru 
w automatycznych mostkach 

z transformatorem różnicowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu pozwalającego na uzyskanie wyniku pomiaru 
w stanie niezrownowazenia mostka i zasygnalizowanie 
niedokładności wyniku, co szczególnie jest przydatne 
przy pracy systemowej w interfejsie. 

Układ wymuszania końca pomiaru jest zbudowany 
z licznika pomiarów cząstkowych (L), przerzutnika blo
kującego (PI) i bramki (BI). Elementy te są połączo-
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ne tak, że sygnał wyzwolenia równoważen ia sk łado
wej b ie rne j (WRB), poprzez licznik pomia rów cząst
kowych (L), jes t doprowadzony do j ednego z wejść 
p rze rzu tn ika blokującego (PI) . Do drugiego wejścia 
p rze rzu tn ika (PI) jest doprowadzony sygnał s t a r tu 
pomia ru (STRT P) jednocześnie kasujący licznik (L). 
Wyjście p rze rzu tn ika blokującego (PI) jest połączone 
z jednym z wejść b r a m k i (BI), do k tó re j drugiego 
wejścia jes t doprowadzony sygnał końca r ó w n o w a ż e 
nia sk ładowej biernej (KRB). Wyjście b r a m k i (BI) 
s tanowiące wyjście całego uk ł adu jes t podłączone do 
wejścia kasującego (CL) przerzu tn ika zapamię tu jące
go w a r u n e k końca pomiaru (P2). (1 zastrzeżenie) 

G01R P.248894 T 1984-07-23 

Pol i technika Gdańska , Gdańsk , Polska (Andrzej Ro
man , Lech Gawęcki , Leszek Niedał towski) . 

Sposób i układ do wytwarzania 
przebiegu magnesującego i przebiegu odniesienia 

w magnetometrze transduktorowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pomia ru na tęże 
nia pola magnetycznego obiektów fe r romagnetycznych 
przy dużej czułości i szybkości pomia ru , a jednocześ
nie przy znacznie mniejszych nak ładach kosztów. 

Sposób wed ług wyna lazku polega na tym, że p rze 
bieg magnesujący czujnik t r a n s d u k t o r o w y (5) o t rzy
muje się na drodze dwukro tnego podziału przez dwa, 
w p rze rzu tn ikach p ie rwszym (2) i d rug im (3), często
tliwości przebiegu prostokątnego, uzyskiwanego na 
wyjściu gene ra to ra d r g a ń pros toką tnych (1) i p rze 
kszta łceniu w przebieg quas i t ró jka tny we wzmacn ia 
czu do lnopasmowym (4), na tomias t przebieg odniesie
nia do de tek tora fazowego (10) uzyskuje się na d r o 
dze j ednokro tnego podziału przez dwa w p rze rzu t -
n iku p ie rwszym (2), częstotliwości przebiegu pros toką t 
nego, uzyskiwanego na wyjściu gene ra to ra d rgań p r o 
s toką tnych (1). 

Układ, wed ług wyna lazku , do w y t w a r z a n i a p rzeb ie 
gu magnesującego i przebiegu odniesienia w m a g n e 
tomet rze t r a n s d u k t o r o w y m , składającym się z członu 
pomia ru prądu , k tórego wejście połączone jest z w y j 
ściem wzmacniacza proporcjonalno-całkującego po
przez uzwojenie au tokompensacy jne czujnika t r a n s 
duktorowego , na tomias t wejście wzmacniacza p r o -
pOrcjonalno-całkującego jest połączone z wyjśc iem de 
t ek to ra fazowego, wejście k tórego jest połączone po
przez kaskadowo połączony p r z e s u w n i k , fazowy i 
wzmacniaczo-f i l t r z uzwojeniem p o m i a r o w y m czu j 
n ika t r ansduk to rowego , cha rak te ryzu je się tym, że 
wejście s teru jące de tek tora fazowego (10) jest połączo
ne z wyjściem s te ru jącym przerzu tn ika pierwszego (2), 
k tórego wejście połączone jest z wyjśc iem genera to ra 
d rgań p ros toką tnych (1), na tomias t drugie wyjście po 
łączone jest przez kaskadowo połączony prze rzu tn ik 
drug i (3) i wzmacniacz dolnopasmowy (4), z uzwoje
n iem magnesu jącym (6) czujnika t r ansduk to rowego (5). 

(2 zastrzeżenia) 

G01R P.249558 1984-09-12. 

P i e rwszeńs two : 1983-09-22 - R F N (nr P 3334243.1) 

In te rna t iona l S t a n d a r d Electr ic Corporat ion, N o w y 
Jo rk , S tany Zjednoczone Ameryk i . 

Impedancja zespolona pojemnościowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania i m -
pedancj i zespolonej pojemnościowej , k tóre j w a r t o ś ć 
pojemności byłaby znacznie większa niż całkowita p o 
jemności zas tosowanych w niej e l ementów s k ł a d o 
wych . 

Impedanc ja według w y n a l a z k u jest z rea l izowana 
przez połączenie impedancj i pojemnościowej (Z3) sze
regowo z p ie rwszym rezys torem (Rl) dla u tworzen ia 
dzielnika napięciowego i zbocznikowanie pierwszego 
rezys tora (Rl) u k ł a d e m w t ó r n i k a napięciowego (SFS). 

(4 zas t rzeżenia) 

G01S P.244769 1983-11-26 

Przemys łowy In s ty tu t Te lekomunikac j i , Warszawa , 
Polska (Ryszard J a n k o w s k i , Wiesław K l e m b o w s k i , 
Krzysztof Oczkoś, Je rzy Pikie lny) . 

Sposób i układ wygładzania obszarów przestrzennych. 
i zobrazowania ich konturów na wskaźniku 

panoramicznym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wygładzania o b 
szarów przes t rzennych bez konieczności s tosowania 
e lekt ronicznej maszyny cyfrowej . 

Sposób wed ług wyna lazku , w k t ó r y m wykorzys tu je 
się sygnał zero jedynkowy, określający s tany poszcze
gólnych podobszarów azymutalno-odległościowych, s t a 
nowiących zbiór tworzący zobrazowanie, polega na 
równoczesnym wygładzan iu obszaru i podjęciu decyzji, 
o zobrazowaniu odpowiedniego e lementu jego k o n t u r u 
przy zas tosowaniu cyfrowych uk ładów logicznych. De
cyzję o dołączeniu badanego podobszaru do danego 
obszaru podejmuje się w układzie logicznym. (L) na 
pods tawie bieżącej informacj i wejściowej i informacji 
z dwóch pamięci (PI) i (P2) wtedy , gdy co na jmnie j 
t rzy spośród czterech otaczających go podobszairów 
należą do danego obszaru. Równocześnie podejmuje 
się decyzję o zobrazowaniu na wskaźn iku e l emen tu 
k o n t u r u w uk ładach decyzyjnych (Dl) i (D2) wtedy,. 
gdy badany podobszar należy do danego obszaru, 
a sąsiadujący z n i m podobszar n ie należy do niego 
lub odwrotn ie . 

Układ wed ług w y n a l a z k u zawiera dwa układy p a 
mięci (PI) i (P2), uk ład logiczny (L), dwa układy d e 
cyzyjne (Dl) i (D2) dwa genera to ry impulsów (Gl) 
i (G2), t rzy układy przełączające (Rl), (R2) i (R3), 
uk ład sumy (SIG) oraz układ s terujący (US). 

(2 zastrzeżenia). 
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G01S P.244824 1983-11-29 

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

Układ do zmniejszania minimalnego zakresu 
wykrywania w stacji radiolokacyjnej 

Układ według wynalazku zastosowany w stacji ra
diolokacyjnej, pracującej z dwoma ciągami impulsów 
sondujących - szerokich do wykrywania obiektów na 
dalekich odległościach i wąskich do wykrywania na 
bliskiej odległości, wyróżnia się tym, że wzmacniacz 
typu „M" nadajnika jest połączony z układem modu
lującym (4) ciągiem impulsów szerokich, a wzmacniacz 
typu „O" nadajnika jest połączony z układem modu
lującym (5) ciągiem impulsów wąskich i ciągiem im
pulsów szerokich. Odbiornik (8), wspólny dla sygnałów 
wąskich i szerokich jest połączony poprzez pierwszy 
sterowany przełącznik (9) z wejściem filtru dopasowa
nego do sygnału szerokiego (10) i z wejściem filtru do
pasowanego do sygnału wąskiego (11). Wyjścia tych 
filtrów (10) i (11) są połączone poprzez drugi stero
wany przełącznik (12) z wejściem układu TES (13), 
"wspólnym dla sygnałów wąskich i szerokich, którego 
wyjście jest dołączone poprzez układ opóźniający (14) 
równolegle połączony z trzecim sterowanym przełącz
nikiem (15) oraz poprzez układy korelatora (16) i in
tegratora (17) do wejścia wskaźnika (18). 

Układ stosowany jest zwłaszcza w stacjach kontroli 
cywilnego ruchu lotniczego. (1 zastrzeżenie) 

G01S 
G08G 

P.249913 1984-10-05 

Pierwszeństwo: 1983-10-06 - Bułgaria (nr 62568) 

VMEI „LENIN" - NIS, Sofia, Bułgaria (Ljudmil Ge-
orgiev Dakovski, Emil Savov Altimirski, Zęzo Vassilev 
Lukarski, Nikolaj Ganev Nikolov, Angel Ivanov An-
gelov, Pavel Nikolov Bojadjiev, Todor Dimitrov Di-
mitriev, Hugo Moris Oskar, Sergej Stojanov Nedev). 

Stanowisko ultrakrótkofalowe do kontroli środków 
transportowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sta
nowiska przeznaczonego do stosowania w zautomatyzo
wanych układach do kontroli i sterowania transpor
tem samochodowym. 

Stanowisko ultrakrótkofalowe do kontroli środków 
transportu składa się z bloku sterującego, odbiornika, 
bloku zadającego czas oraz z nadajnika radiowego, po
łączonego w obu kierunkach z blokiem rozmownym. 
Blok sterujący ma postać mikroprocesora specjalistycz
nego (1), z którym połączone są dwukierunkowo pier
wszy i drugi asynchroniczny interface (6, 7) oraz rów
noległy adaptator interface'u (8). Odbiornik (2) jest 
połączony z wejściem informacyjnym pierwszego in
terface'u (6), natomiast równoległy adaptator inter
face'u (8) z blokiem kontroli wywołań, a także z wej
ściem dozwalającym bloku rozmownego. Nadajnik ra
diowy jest połączony za pośrednictwem demodulatora 
cyfrowego z mikroprocesorem specjalistycznym. 

(1 zastrzeżenie) 

G03B P.244811 1983-11-29 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P. 244191 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Zdzi
sław Mrugalski, Andrzej Wierciak, Józef Zadara, Ja
nusz Igielski, Andrzej Rastawicki, Jerzy Mizieliński, 
Jan Dąbrowski, Wiesław Czerwiec, Grażyna Pindera, 
Krzysztof Kulenty, Jakub Wierciak, Ludwik Bu
czyński). 

I chwyt do dokładnego orientowania w przestrzeni 
układu optycznego 

Uchwyt zawiera zespół przesuwu poziomego, piono
wego i ruchu obrotu. Zespół przesuwu poziomego 
zawiera trzy różnoległe płyty (1, 2, 3), z których środ
kowa ma zamocowane elementy prowadzone, każdy 
w postaci dwóch walcowych czopów zamocowanych 
na jednej osi, a płyty zewnętrzne (1, 3) - elementy 
prowadzące, w postaci łożysk kulkowych poprzecz
nych. Zespół ruchu obrotowego zawiera dwa współ-
środkowe pierścienie (6, 7) ułożyskowane wzajemnie 
prostopadle o osiach leżących w jednej płaszczyźnie 
i przechodzących przez środek elementu orientowa
nego. 

Napęd obrotu wokół osi pionowej (12) umieszczony 
jest na pierścieniu zewnętrznym (7) obrotu wokół osi 
poziomej. Zespół ten wraz z zespołem przesuwu pio
nowego zawieszony jest na sprężynach naciągowych 
(8) odciążających układ, o możliwie płaskiej charakte
rystyce. Górny jej koniec zamocowany jest do elemen
tu regulacyjnego (15), wkręcanego do prowadnicy (9) 
mocowanej do płyty górnej (1), zaś jej drugi koniec 
jest obciążony ciężarem zespołu przesuwu pionowego 
poprzez uchwyt (10), zamocowany sztywno do płyty 
tego zespołu. Układ napędowy (11) zespołu przesuwu 
pionowego umieszczony jest w osi symetrii całego 
układu. (1 zastrzeżenie) 

G05D P.244841 1983-11-30 

Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej, War
szawa, Polska (Romuald Morawski). 

Termostat mieszkowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmodyfikowania 
konstrukcji termostatu mieszkowego, w celu przysto
sowania go do regulacji temperatury w zakresie po
niżej 323 K. 
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Urządzenie wyposażone jest w sprężynę (3) wspoma
gającą, stanowiącą korektor temperatur, wbudowaną 
w element czujnikowy (2). (1 zastrzeżenie) 

G05F P.244775 1983-11-24 

Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektrotechniki i 
Automatyki Górniczej „EMAG" - Zakład Elektroniki 
Górniczej, Tychy, Polska (Jerzy Krzeszowski, Jerzy 
Gola, Bolesław Firganek, Marian Gembka, Karol 
Skrzypek, Roman Grochowski). 

Układ sterowania rejestratora jednokanałowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
kładu umożliwiającego zrealizowanie rejestratora 
n-kanałowego do rejestracji sygnałów stałych, zmien
nych sinusoidalnych, prostokątnych, trójkątnych i cy
frowych. 

Układ charakteryzuje się tym, że ma generator 
kwarcowy (1), którego wyjście połączone jest z wej
ściem dzielnika (2). Jedno z wyjść dzielnika (2) po
łączone jest poprzez blok zapisu kreską (14) z wej
ściem bloku wyboru zapisu (16), a drugie wyjście po
przez blok zapisu kropką (15) z innym wejściem bloku 
wyboru zapisu (16), którego wyjście połączone jest 
z blokiem sterowania pisaka rejestratora (17). Trzecie 
wyjście dzielnika (2) połączone jest z wejściem bloku 
sterowania wyborem punktu pomiarowego (13) oraz 
wejściem innego licznika (12), który poprzez przetwor
nik c/a (11) połączony jest z wejściem sumatora (10). 
Czwarte wyjście dzielnika (2) poprzez blok sterowania 
czasem rozpoczęcia próbkowania wielkości mierzonej 
(3) połączone jest z wejściem bloku sterowania czasem 
próbkowania (4), którego drugie wejście połączone jest 
z wyjściem piątym dzielnika (2). (3 zastrzeżenia) 

G05F P.244784 1983-11-25 

Przedsiębiorstwo Aparatury Elektronicznej „Radio
technika", Wrocław, Polska (Marek Dras). 

Układ zasilania z baterii i z sieci 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
kładu zasilania z baterii i z sieci mającego tylko jeden 
transformator i odznaczającego się dużą sprawnością 
energetyczną. 

Układ zasilania z baterii i sieci mających wspólny 
transformator z uzwojeniem sieciowym i'uzwojeniem 
przetwornicy, charakteryzuje się tym, że kolektorowe 
uzwojenie (3) przetwornicy (4) jest jednym z uzwojeń 
wtórnych transformatora (1) i że do kolektorowego 
uzwojenia (3) dołączony jest układ (IŁ) prostowniczy, 
a wyjście (13) układu (12) prostowniczego dołączone 
jest do układu (14) obciążającego. Środek uzwojenia 
(5) bazowego połączony jest poprzez układ (17) ogra
nicznika napięcia z ujemnym biegunem napięcia sta
łego zasilającego przetwornicę (4). Kolektory tranzy
storów (7) i (8) przetwornicy (4) są odpowiednio po
łączone poprzez sprzężone wyłączniki (9) i (10) z koń
cówkami uzwojenia (3) kolektorowego przetwornicy 
(4) i z układem (12) prostowniczym. Te wyłączniki 
(9) i (10) są sprzężone z wyłącznikiem (11) włączonym 
w obwód uzwojenia (2) sieciowego. Środek uzwojenia 
kolektorowego jest dołączony między innymi do dru
giego układu (18) obciążającego. (1 zastrzeżenie) 

G05F P.244790 1983-11-25 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polska 
(Andrzej Grabowski, Edmund Żuchowski). 

Układ stabilizacji wysokiego napięcia stałego, 
zasilanego z przemiennego źródła napięcia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu, w którym wahania napięcia na kondensatorze 
ładunkowym w stanie ustalonym byłyby bardzo małe. 

W układzie według wynalazku wyjścia wyzwala
nego generatora impulsowego (GI) połączone jest z. 
wyjściem komparatora napięcia (KN), którego jedno 
wejście połączone jest z wyjściem generatora przebie
gów piłokształtnych (GPP), a drugie wejście połączone 
jest z węzłem sumującym. Węzeł sumujący utworzony 
jest z połączenia wyjścia wzmacniacza o wejściu sy
metrycznym (W) poprzez rezystor (R3) i wyjścia regu
lowanego źródła napięcia odniesienia (NO) poprzez 
rezystor (R4). Do jednego wejścia wzmacniacza z wej
ściem symetrycznym (W) dołączone jest wyjście dziel
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nika napięcia (DN) z kondensatora ładunkowego (C), 
a do drugiego wejścia poprzez rezystor (Ri) dołą
czone jest regulowane źródło napięcia odniesienia (NO). 

(1 zastrzeżenie) 

G06F P. 244613 1983-11-17 

Pierwszeństwo: 1983-06-12 - MTP Poznań 
(nr 27/MTP/83) 

Resortowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automa
tyzacji Procesów Chemicznych „CHEMOAUTOMA-
TYKA", Warszawa, Polska (Andrzej Działdowski, Ma
ciej Kamiński, Zbigniew Mówka). 

Sposób i urządzenie do wykorzystania monitora 
telewizji użytkowej w systemie mikrokomputerowym 
MERA 60 do przedstawiania obrozów semigraficznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu i urządzenia umożliwiających stosowanie w sy
stemie mikrokomputerowym MERA 60 monitora tele
wizji użytkowej w miejsce dotychczas stosowanych 
urządzeń specjalistycznych. 

Sposób według wynalazku polega na bezpośrednim 
podłączeniu do szyny mikrokomputera MERA 60 pa
mięci traktowanej przez procesor mikrokomputera 
jako część pamięci operacyjnej mikrokomputera, a jed
nocześnie będącą pamięcią służącą do regeneracji 
obrazu semigraficznego, przekazywanego po przetwo
rzeniu do postaci pełnego sygnału wizyjnego WGS 
na monitor telewizji użytkowej. 

Urządzenie według wynalazku wykonane jest w po
staci pakietu na obwodzie drukowanym, który wkłada 
się w szczelinę kasety mikrokomputera MERA 60. Pa
kiet ten zawiera układ sprzężenia z mikrokomputerem 
(1), dekoder adresu (2), rejestr adresowy (3), multiple
kser adresów (4), pamięć obrazu (5), pamięć reper
tuaru znaków (6), generator adresów (7), generator 
impulsów synchronizacji (8) i układ wyjściowy (9). 

'.(2 zastrzeżenia) 

G07C P. 244739 1983-11-24 

Henryk Gut, Jan Tomaszewicz, Jerzy Macura, War
szawa. Polska (Henryk Gut, Jan Tomaszewicz, Jerzy 
Macura). 

Taksometr elektroniczny 

Celem wynalazku jest opracowanie układu takso
metru elektronicznego, który posiada możliwość łat
wego przestrajania związanego ze zmianą obowiązu
jących taryf opłat. 

Taksometr zawiera licznik drogi (3), licznik czasu (7) 
i układ logiczny (4), przy czym wejścia licznika drogi 
(3) połączone są z wyjściami układu logicznego (4) 
i przełącznika taryf (2), wyjście licznika czasu (7) 
z wejściem układu logicznego (4), wejścia licznika 
czasu (7) z wyjściem dzielnika częstotliwości wstępnej 
i układu logicznego <4), wyjście licznika czasu (7) 
z wejściem układu logicznego (4). Układ logiczny (4) 
ma jedno wyjście połączone z układem realizacji opła
ty początkowej i za jednostki taryfowe (8). Licznik 

czasu (7) i licznik drogi (3) połączone są z tym samym 
wyjściem układu logicznego (4). 

Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w po
jazdach mechanicznych eksploatowanych zarobkowo. 

(2 zastrzeżenia) 

G08B P. 244750 1983-11-23 

Zakłady Teleelektroniczne „Telkom-Telfa", Bydgoszcz, 
Polska (Antoni Dębny). 

Układ dopasowujący 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro
stego, a równocześnie niezawodnego układu dopaso
wującego linię dozorową z czujkami rozwiernymi do 
linii dozorowej z czujkami zwiernymi;-

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że w linię dozorową z czujkami zwiernymi (Lz) włą
czona jest gałąź złożona z układu sygnalizacji spraw
ności linii (3) i równolegle połączonych układów sy
gnalizacji alarmu (1) i kontroli alarmu (2), przy czym 
wyjście sterujące (d) układu kontroli alarmu (2) po
łączone jest z wejściem sterującym (b) układu sygna
lizacji alarmu (1), natomiast wejście sterujące (b) 
układu sygnalizacji sprawności linii (3) dołączone jest 
do wyjścia sterującego (d) układu kontroli sprawności 
linii (4). (1 zastrzeżenie) 

G08C 
G08B 

P.248616 T 1984-07-05 

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

Układ, sygnalizacji pracy bezprzewodowego łącza 
zdalnego sterowania 

Przedmiotem wynalazku jest układ sygnalizacji pra
cy łącza bezprzewodowego zdalnego sterowania, 
zwłaszcza zestawów muzycznych. 

Układ według wynalazku ma elektroluminescencyjną 
diodę (1) stanowiącą wskaźnik gotowości pracy od
biornika (2) zdalnego sterowania połączoną ze źród
łem (4) zasilającego napięcia poprzez układ (3) elek
tronicznego klucza. Układ (3) elektronicznego klucza 
jest zbudowany na tranzystorze (5). Baza tranzystora 
(5) jest połączona z każdą z rozkazowych szyn (Si-4-S4) 
deszyfratora (7) odbiornika (2) poprzez odrębną przy
należną danej szynie (Si-^S4) diodę (Di-4-D4). 

(1 zatrzeżenie) 
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G09F P.244840 1983-11-30 

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. z o.o., War
szawa, Polska (Marek Grzędziel, Czesław Anwajler, 
Tadeusz Kuliński). 

Analogowy wskaźnik diodowy 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji ana-
lowego wskaźnika diodowego nadającej się szczególnie 
do stosowania przy ekspozycji pomiarowych sygnałów 
o czasie trwania porównywalnym z możliwościami 
odczytu przez obserwatora uwarunkowanymi fizjologią 
ludzkiego oka. 

Analogowy wskaźnik według wynalazku na sygnało
we wejście (1) połączone z wejściem zespołu (2) elek
tronicznych przełączników bezpośrednio oraz poprzez 
układ (3) analogowej pamięci. Wyjście zespołu (2) 
elektronicznych przełączników jest połączone z wej
ściem pomiarowym układu (4) sterowania diodowym 
polem (5). Zasilające wejście generatora (6) kasowa
nia układu (3) pamięci i zasilające wejście układu (9) 
korekcji wymienionego układu (4) sterowania są po
łączone poprzez przełącznik (7) rodzaju pracy ze 
źródłem (8) napięcia; Dwa wejścia układu (10) stero
wania zespołem (2) elektronicznych przełączników są 
połączone z masą układu poprzez wymieniony prze
łącznik (7) rodzaju pracy. Układ (9) korekcji układu 
(4) sterowania diodowym polem (5) jest połączony 
z układem (10) sterowania zespołem (2) elektronicz
nych przełączników oraz z wejściami napięcia stabili
zowanego układu (4) sterowania diodowym polem (5). 

(1 zastrzeżenie) 

G09F P. 249726 1983-09-24 

Pierwszeństwo: 1983-09-26 - Węgry (nr 3332/83) 

Videoton Elektronikai Vállalat, Székesfehérvár, Wę
gry. 

Urządzenie mocujące, zwłaszcza do monitorów 

Celem wynalazku jest umożliwienie szybkiego usta
wiania monitorów w kierunku poziomym i pionowym. 

Urządzenie mocujące ma wałek (3) w kształcie lite
ry T, którego ramię poziome jest ułożyskowane obro
towo w wykonanej przy dnie obudowy (1) monitora 
nasadzie (2) z półkulistą powierzchnią płaszczową, 
a pionowy trzon wspomnianego wałka (3) jest poprzez 

otwór (5) wykonany w dolnej części nasady (2) za
mocowany ruchomo w korpusie (7) dopasowanym ko
rzystnie rozłącznie do wycięcia w powierzchni robo
czej. Ponadto nasada (2) i korpus (7) są połączone ze 
sobą siłowo, zaś dźwignia nastawcza (19) jest dołą
czona do płytki hamulcowej (13) umieszczonej rucho
mo wewnątrz nasady (2) i połączonej siłowo z wał
kiem (3). (7 zastrzeżeń) 

GUB P. 249938 T 1984-10-05 

„DANPOL" Przedsiębiorstwo Zagraniczne, Gdynia,. 
Polska (Zygmunt Grygiel). 

Sposób separacji impulsów informacyjnych 
przy odczycie z pamięci dyskowych 

i układ do realizacji tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu i układu, umożliwiających prawidłowe oddziel 
nie impulsów informacyjnych od zegarowych w przy
padku, gdy po każdym impulsie zegarowym mogą po
jawić się dwa impulsy informacyjne. 

Sposób separacji impulsów informacyjnych przy od
czycie z pamięci dyskowych charakteryzuje się tym, 
że pierwszy impuls (ID) z pamięci dyskowej powoduje 
wytworzenie przez przerzutnik (Ml) jednostabilny im
pulsu, w czasie trwania którego następne impulsy 
(ID) są traktowane jako impulsy informacyjne (II) 
i są zapamiętywane na przerzutniku (D2) oraz powo
duje wytworzenie przez przerzutnik (M2) jednostabil
ny impulsu, który końcem powoduje powstanie na 
przerzutniku (M3) jednostabilny m dodatkowego impul
su zegarowego sumowanego z wydzielonym impulsem 
zegarowym w celu wyznaczenia momentów odbioru 
informacji (II) z układu. 

Układ separacji według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że ma przerzutniki (Ml, M2) jednostabilne 
połączone z wyjściem bramki (NI) NAND, zaś wyjście 
przerzutnika (M2) jednostabilnego połączone jest z wej
ściem przerzutnika (M3) jednostabilnego, którego wyj
ście połączone jest z wejściem bramki (A) logicznej 
typu AND, a drugie wejście tej bramki połączone jest 
z wyjściem bramki (NI) NAND, a wyjście z wejściem 
wpisującym przerzutnika (D2), którego wejście usta
wiające połączone jest z wyjściem bramki (N2) NAND. 

(2 zastrzeżenia) 
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Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01H P. 244697 1983-11-21 

Elektrownia „Turów", Bogatynia, Polska (Zdzisław 
Klich). 

Tranzystorowy przekaźnik pod napięci o wy trójfazowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro
stego i niezawodnego w działaniu tranzystorowego 
przekaźnika trójfazowego podnapięciowego do zabez
pieczeń obwodów napięciowych w elektrowniach i sta
cjach sieciowych przed niekontrolowanym spadkiem 
napięcia. 

Przekaźnik wyposażony jest w trzy jednakowe ob
wody elektroniczne kontrolujące poszczególne napię
cia międzyfazowe. Każdy obwód zawiera mostek pro
stowniczy (Dj-j-D-t) połączony z kondensatorem filtru
jącym (Cj), a następnie z oporowym dzielnikiem na
pięcia zbudowanym z oporów stałych (R*, Rj), poten
cjometru (R3) i kondensatora (C2). Oporowy dzielnik 
napięcia współpracuje z układem progowym wyposa
żonym w diodę Zenera (D5) i tranzystor (Tj). 

(1 zastrzeżenie) 

II01H P.244723 1983-11-22 

Zakłady Aparatury Elektrycznej „MERA-REFA", 
Świebodzice i Zakłady Sprzętu Grzejnego „WROMET", 
Wronki, Polska (Ireneusz Bartkowiak, Marek Jankow
ski, Leon Boracki, Edward Kastelik, Edward Krump-
lewski, Tadeusz Matejko, Ryszard Nàckiewicz, Ry
szard Żurakowski). 

Łącznik krzywkowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji łącznika z tworzywa termoplastycznego 
zapewniającej sztywność korpusu łącznika w podwyż
szonej temperaturze. 

Łącznik ma korpus (1) w kształcie ramy z jednej 
strony zamkniętej osłoną (2) wykonaną jako monolit. 

Wewnątrz ramy (1) osadzony jest na osi (6) zespół 
krzywek rozdzielacza (7), łożyskowany dwustronnie w 
ramie (1). (1 zastrzeżenie) 

H01J P.244859 1983-12-01 

Zakłady Kineskopowe „Unitra-Polkplor", Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Elektroniki Próżniowej, War
szawa, Polska (Maciej Narewski, Stefan Wójcicki). 

Wyrzutnia elektronowa 

Przedmiotem wynalazku jest wyrzutnia elektrono
wa, przeznaczona do współpracy z elektronowiązko-
wymi urządzeniami dużej mocy, nie wymagająca ko
rekcji ustawienia względem urządzenia, zwłaszcza po 
jej demontażu i ponownym montażu. 

Wyrzutnia elektronowa ma płytę górną (1) i płytę 
dolną (4), połączone za pomocą wsporników izolacyj
nych (5). Z płytą górną (1) jest połączona katoda ( : 
oraz elektroda sterująca (3), zaś w otworze płyty dol
nej (4) znajduje się pierścieniowa anoda (6). Walcowa 
prowadnica, będąca częścią płyty dolnej, jest umiesz
czona w gnieździe statywu (9), przy czym płyta dolna 
(4) jest połączona ze statywem (9) za pomocą zacze
pów bagnetowych (8). Statyw (9) jest zaopatrzony w 
trzy wkręty regulacyjne (15) oraz w dwa ucha z gniaz
dami (18), w których znajdują się elementy mocujące 
statyw (9) do urządzenia elektronowiązkowego (14). 

(2 zastrzeżenia) 

H01J P.244860 1983-12-01 

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

Wspornik pojemnika geteru 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
wspornika pojemnika- geteru, którego konstrukcja po
zwoliłaby wyeliminować stosowane dotychczas dodat
kowe elementy dystansujące. 

Wspornik pojemnika geteru do stosowania w lam
pach elektronopromieniowych, wygięty w środkowej 
części w kształt łuku i wykonany z taśmy metalowej, 
charakteryzuje się tym, że w pobliżu końca (6) wspor
nika (1) przeznaczonego do mocowania pojemnika ge
teru (7), wspornik (1) zaopatrzony jest w element kon
strukcyjny (4) wygięty w kierunku przeciwnym do 
kierunku wygięcia części łukowej (3) wspornika (1). 
Element konstrukcyjny (4) może być wykonany z tego 
samego odcinka taśmy co pozostałe elementy wspor
nika (1) i ma wykonane wzdłużnie rowkowe wypro
filowanie (5) skierowane na zewnątrz wygięcia ele
mentu konstrukcyjnego (4). (3 zastrzeżenia) 
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H01 J P. 248636 1984-07-09 

Pierwszeństwo: 1983-07-08 - Anglia (nr 83 18495) 

N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Ho
landia. 

Lampa oscyloskopowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie redukcji degra
dacji kontastu w elektrostatycznie analizowanej pła-

„ skiej lampie oscyloskopowej, mającej kanałowy płyt
kowy powielacz elektronowy. 

W lampie według wynalazku zastosowano środki 
dla ograniczenia kąta padania powielacza elektrono
wego. Na odsłonięte powierzchnie dynody wejściowej 
powielacza korzystnie stosuje się materiał (50) mający 
niski współczynnik rozproszenia wstecznego i mikro
skopijnie chropowatą strukturę powierzchni, w od
daleniu od otworów wejściowej strony powielacza 
elektronowego (44). (18 zastrzeżeń) 

H01L P. 244716 1983-11-23 

Insytut Technologii Elektronowej, Warszawa, Pol
ska (Ewa Karczmarczyk, Jan Sokalski, Jerzy Kalbar
czyk). 

Sposób montażu przyrządów półprzewodnikowych 
przy użyciu kleju 

Przedmiotem wynalazku jest sposób montażu przy
rządów półprzewodnikowych przy użyciu kleju, opar
tego na żywicach syntetycznych, do łączenia struktur 
półprzewodnikowych z podłożem, zwłaszcza wyspy pa
ska montażowego, obudowy ceramicznej czy przepu
stu bądź powierzchni płytki montażowej, zapewnia
jący dokładne i jednorodne pokrycie całej powierzch
ni łączenia struktura-podłoże. 

Sposób polega na tym, że klej nakłada się równo
mierną warstwą o grubości 15-70 (im na spodnią po
wierzchnię płytki ze strukturami półprzewodnikowymi, 
którą dalej wygrzewa się w temperaturze 100-250°C 
i w czasie 1-30 minut, potem dzieli na pojedyncze 
struktury z częściowo utwardzoną warstwą kleju od 

spodu, a następnie struktury te mocuje się do podłoża 
przy temperaturze 350-480°C i docisku 50-150 G, 
po czym wykonuje się połączenia drutowe. 

(1 zastrzeżenie) 

H01L P.244809 1983-11-29 

Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa, Pol
ska (Maciej Jagusztyn,' Zbigniew Sawicki). 

Sposób wykonania układów scalonych MIS 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonania pół
przewodnikowych struktur układów scalonych tranzy
storów polowych z izolowaną bramką (MIS), wytwo
rzoną z cienkiej warstwy krzemu polikrystalicznego 
lub związków krzemu z metalami, szczególnie ukła
dów komplementarnych ^CMIS), zmniejszający zależ
ność pojemności sprzężenia zwrotnego bramki od głę
bokości dyfuzyjnych obszarów złącz p-n elektrod źród
ła i drenu tranzystorów MIS w porównaniu z pod
stawowymi rozwiązaniami samocentrujących techno
logii MIS i CMIS. 

W sposobie tym nieprzylegającą do izolatora bram
kowego część materiału bramek przetwarza się w 
warstwę izolatora separującego brzeg bramki od brze
gu obszaru wnikania domieszek do podłoża tranzy
storów w czasie wykonywania ich źródeł i drenów, 
zaś proces powstawania warstwy separującej zacho
wuje grubość warstwy izolatora bramkowego, a gru
bość warstwy separującej jest najkorzystniej równa 
długości lateralnej redystrybucji domieszki źródła 
i drenu w podłożu, przy czym warstwa ta blokuje 
migrację niepożądanych domieszek do bramek t ran
zystorów w czasie wytwarzania półprzewodnikowych 
struktur układów scalonych MIS. (2 zastrzeżenia) 

H01L 
H05B 

P. 248667 T 1984-07-11 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Bene
dykt Licznerski, Wacław Kościelniak). 

Sposób wytwarzania detektora światła 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
detektora światła o zwiększonej czułości, przeznaczo
nego do stosowania w charakterze niezależnego czuj
nika światła lub czujnika współpracującego ze świat
łowodami w telekomunikacji optycznej. Sposób wy
twarzania detektora światła, polega na formowaniu 
metalowych kontaktów (3) na podłożu (1) z warstwą 
(2) epitaksjalną, a następnie nakładaniu nieciągłej 
warstwy (4) metalu na obszar epitaksjalnej warstwy 
(2), znajdującej się między doprowadzającymi prąd 
kontaktami (3). (1 zastrzeżenie) 

H01L P. 248710 T 1984-07-11 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Pol łka (Marek 
Ratuszek, Marek Panek, Marek Tłaczała). 

Kaseta do epitaksji warstw półprzewodnikowych 
z fazy ciekłej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ka
sety zapewniającej niezawodny kontakt roztworu 
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z podłożem oraz pełne i dokładne usunięcie roztworu 
z osadzonej warstwy. 

Kaseta składa się z podstawy (1) i leżącego na niej 
ślizgacza (4) z otworami (5), w których są umieszczone 
podłoża (3), dociskane do powierzchni podstawy (1) 
obciążnikami (7) umieszczonymi w otworach (6). Roz
twory są umieszczane w otworach (2) w podstawie (1), 
mających kształt naczyń połączonych. Powierzchnia 
styku roztworu z podłożem (3) w jednym ramieniu 
jest położona niżej, niż powierzchnia stopu w drugim 
ramieniu naczynia. (2 zastrzeżenia) 

H01S P. 248801 T 1984-07-17 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dą
browskiego, Warszawa, Polska (Zbigniew Puzewicz, 
Jerzy Czeszko, Andrzej Gawlikowski, Henryka Głu
chowska). 

Sposób wykonania pasywnego modulatora dobroci 
neodymowego lasera impulsowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia 
-technologii wykonania pasywnego foliowego modula
tora dobroci neodymowego lasera impulsowego. 

Sposób polega na tym, że z folii FN A o określonej 
transmisji wycina się element folii (1) odpowiadający 
rozmiarom płytek płaskorównoległych lub klinowych 
(3) wykonanych ze szkła optycznego z naniesionymi 
warstwami dielektrycznymi (4), następnie element folii 
(1) przykleja się do jednej z płytek płaskorównoległej 
lub klinowej (3) za pomocą kleju (2) optycznie czyste
go i pozostawia się na czas nie krótszy niż 24 godziny, 
po czym całość poddaje procesowi starzenia w tem
peraturze nie przekraczającej temperatury mięknięcia 
folii FNA, a następnie przykleja drugą płytkę płasko-
równoległą lub klinową (3) i ponownie całość pod
daje się procesowi starzenia, tak otrzymamy pakiet: 
płytka płaskorównolegla lub klinowa (3), warstwy 
dielektryczne (4), klej optyczny (2), element folii (1) 
i druga płytka płaskorównolegla lub klinowa (3) mo
cuje w obudowie (5) i poddaje ponownemu procesowi 
.starzenia w temperaturze nie przekraczającej tempe
ratury mięknięcia folii FNA. (1 zastrzeżenie) 

H01Q P. 244882. 1983-12-02 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Andzrej Tyrowicz, Stanisław Koński, Jerzy 
Nagraba, Marek Sadlik). 

Antena do altimetru 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania an
teny o konstrukcji łatwej do wykonania, oraz o dużej 

stałości szerokości charakterystyk promieniowania w 
funkcji częstotliwości przy porównywalnym ze zna
nymi dotychczas antenami zysku i spadku oświetlenia 
na brzegach. 

Antena w postaci tuby pobudzanej pojemnościowo, 
zwartej na końcu, charakteryzuje się tym, że ele
menty pobudzania w postaci pręta zasilającego (1) 
i pręta strojącego (2) umieszczone są współosiowo w 
płaszczyźnie symetrii anteny, w miejscu połączenia 
jej części stżokowęj (3) z częścią cylindryczną (4). 
Elementy pobudzania (1) i (2) umieszczone są w prę
cie dielektrycznym (5). (2 zastrzeżenia) 

H02K 
H01R 

P.248794 T 1984-07-16 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Zbigniew Kra-
tochwil). 

Komutator maszyny elektrycznej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ko
mutatora o konstrukcji zmniejszającej siły dynamicz
ne podczas ruchu komutatora, a tym samym zmniej
szającej niebezpieczeństwo wysuwania się wycinków 
z wieńca. 

Komutator maszyny elektrycznej wyposażony w wie
niec z izolowanych od siebie wycinków będących prę
tami, charakteryzuje się tym, że płaszczyzna symetrii 
każdego z wycinków (1) przebiegająca wzdłuż wy
cinka (1) lub płaszczyzna, w której leżą cięciwy łączą
ce początek i koniec jednej z bocznych ścian każdego 
z wycinków (1) jest pochylona w stosunku do płasz
czyzny przechodzącej przez oś geometryczną komuta
tora i dolną krawędź tego wycinka o kąt 15-65°. 

(1 zastrzeżenie) 

H02M 
G05F 

P. 244785 1983-11-25 

Przedsiębiorstwo Aparatury Elektronicznej „Radio
technika", Wrocław, Polska (Marek Dras). 

Układ stabilizatora napięcia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu o prostej konstrukcji, zapewniającego stabili
zację dwóch napięć oraz zabezpieczającego źródła na 
pięcia przed zwarciem na masę. 

Układ stabilizatora napięcia mający transformator 
zasilający wraz z uzwojeniem wtórnym i prostowni
kami oraz mający tranzystor szeregowy połączony bazą 
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ze wzmacniaczem błądu i układ zabezpieczający przed 
zwarciem, charakteryzuje się tym, że środek (8) wie-
loodczepowego uzwojenia (2) wtórnego transformatora 
(1) zasilającego dołączony jest poprzez układ (10) za
bezpieczający przed zwarciem do emitera tranzystora 
(9) szeregowego regulującego, którego kolektor połą
czony jest z masą. Kondensatory (15) i (14) filtrujące 
połączone są poprzez układ (10) zabezpieczający z emi
terem tranzystora (9) szeregowego. (1 zastrzeżenie) 

H03B P.249008 T 1984-07-31 

Andrzej Romaniuk, Warszawa, Polska (Andrzej Ro
maniuk). 

Programowany generator dudnieniowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ge
neratora dudnieniowego o bardzo dużej stabilności 
częstotliwości, umożliwiającego wybór zadanej często
tliwości przy pomocy sygnału cyfrowego. 

W generatorze według wynalazku wyjścia dwóch 
generatorów sterowanych z jednego wzorca (1) połą
czone są z wejściami mieszacza (6). Jeden generator 
stanowi dzielnik programowany (3) sterowany z pa
mięci (4), a drugi generator stanowi dzielnik (2) oraz 
układ filtrujący (5). Dzielnik programowany (3) ma 
na wyjściu dwa sygnały prostokątne o współczynniku 
wypełnienia 0,5 przesunięte względem siebie o 180°, 
natomiast układ filtrujący (5) dwa sygnały sinusoi
dalne przesunięte względem siebie w fazie o 180°. 

(1 zastrzeżenie) 

H03C 
G05F 

P.244867 1983-11-30 

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

Sposób modulacji szerokości impulsów 
układu elektronicznego, 

zwłaszcza do zasilaczy impulsowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób modulacji im
pulsów układu elektronicznego, zwłaszcza do zasila
czy impulsowych mający zastosowanie w automatyce 
elektronicznej. 

W sposobie według wynalazku wytwarza się ciąg 
impulsów o ustalonej częstotliwości o wypełnieniu uzy
skanym przez różnicę napięć wejściowych, przy czym 

ciąg wytworzonych impulsów zmienia się w pojedyn
czy impuls przy pomocy generatora (G) tak, że czę
stotliwość generacji na wyjściu modulatora (M) zmniej
sza się co najmniej dwukrotnie w stosunku do pier
wotnie uzyskanej częstotliwości „f" modulatora (M). 

(1 zastrzeżenie)-

H03G P. 244715 
H03J 

1983-11-23 

Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Warszawa, Pol
ska (Grzegorz Dowejko, Andrzej Duszyński, Wiesław 
Ferens, Ryszard Janulis, Józef Kryza, Jarosław Ru
fer). 

Układ strojenia wzmacniacza antenowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia po
boru prądu oraz skrócenia czasu strojenia sprzęgacza 
antenowego w przenośnych urządzeniach nadawczych. 

Układ strojenia sprzęgacza antenowego zawierający 
wzmacniacz mocy połączony z reflektometrem, detek
torem fazy i detektorem impendancji oraz zespół ele
mentów regulacyjnych, charakteryzuje się tym, że ma 
dwa sprzężone ze sobą układy przełączające (Pa, P 
między którymi, w jednym stanie pracy układów prze
łączających (Pa, Pb), włączony jest wzmacniacz mocy 
(Wm) połączony szeregowo z reflektometrem (R), a w 
drugim stanie pracy układów przełączających (Pa, Pb)„ 
włączony jest detektor impendancji (DI) połączony 
szeregowo z detektorem fazy (DF), przy czym wyjścia 
reflektometru (R), detektora impendancji (DI) i de
tektora fazy połączone są poprzez elektroniczny układ 
logiczny (M) z zespołem elementów regulacyjnych 
(ZR). Elektroniczny układ logiczny (M) połączony jest 
z wejściem sterującym pierwszego układu przełącza
jącego (Pa), a wejście wspomnianego zespołu elemen
tów regulacyjnych (ZR) z wyjściem drugiego układu, 
przełączającego (Pb). (1 zastrzeżenie), 

H03K P. 244786 1983-11-25 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Mało
litrażowych „BOSMAL", Bielsko-Biała, Polska (Mie
czysław Nitkowski, Jan Gąsiorek). 

Układ sterowania światłami samochodu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu niezawodnego w działaniu, składającego się 
z elementów produkowanych seryjnie i zmniejszają
cego zużycie materiałów. 
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Układ według wynalazku charakteryzuje się zasto
sowaniem tylko jednego wyłącznika klawiszowego 
podwójnego (W1), którego jeden tor zasila obwód 
świateł pozycyjnych (2P) w położeniu I bezpośrednio, 
zaś w położeniu II poprzez stacyjkę (S ) i bocznik 
toru drugiego, którym w tym położeniu zasilana jest 
ponadto cewka przekaźnika (Sj) obwodu świateł dro
gowych i kontrolki (2<j, K), podczas gdy cewka prze
kaźnika (S2) obwodu świateł mijania (Żm) zboczniko-
wana jest z obwodem zasilania cewki (Sx) poprzez dio
dę (D). Oprócz tego obwód świateł drogowych i kon
trolki (Zdt K) podłączony jest do zasilania bezpośred
nio przez włączenie przełącznika świateł pod kierow
nicą (P^ w pozycję „sygnał świetlny". Wynalazek 
znajduje zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym 
oraz pojazdów drogowych i maszyn roboczych. 

(1 zastrzeżenie) 

H03K P.244848 1983-12-01 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Sta
nisław Kapka, Henryk Tunia). 

Układ do ksztai to w anią impulsów sterujących 
tranzystora 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skrócenia czasu 
impulsu załączającego tranzystor niezależnie od istnie
jących uzależnień czasowych impulsu sterującego oraz 
«eliminacji stanu zwarcia stopnia końcowego. 

Układ ma element logiczny „ALBO" (B), którego 
"wyjście jest połączone z wejściem (We) bloku róż
niczkującego (D), a wyjście tego bioku (D) jest połą-
czone z jednym wejściem elementu logicznego „NIE 
- I" (7) bloku pamięci (F), którego to elementu wyj
ście jest połączone z jednym wejściem trójwejścio-
wego elementu logicznego typu „NIE - I" (5) bloku 
pamięci (F). 

Drugie wejście elementu (5) jest połączone z blo
kiem kasowania pamięci (E) poprzez inwerter (6). 
Trzecie wejście tego elementu (5) jest połączone z wej
ściem (We) bloku (D), zaś wyjście (Wy) bloku pamię
ci (F) jest połączone z wejściem sterującym tranzy
stora (Tl). (2 zastrzeżenia) 

H03K P. 248751 T 1984-07-13 

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

Sposób przełączania sterowania ręcznego 
na sterowanie zdalne i odwrotnie 

wzmacniacza elektrycznie sterowanego 
oraz układ dostosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu i układu umożliwiających eliminację dodatko
wego przełącznika dotychczas stosowanego oraz poz
walających na eliminację zjawiska zakłóceń przy prze
łączaniu. 

W sposobie według wynalazku, sygnałem napięcia 
stałego z suwaka potencjometrycznego rezystora (1) 
regulacji wzmocnienia wzmacniacza (8) elektrycznie 
sterowanego, odpowiadającym poziomowi wzmocnie
nia tego wzmacniacza (8) nieco większym od mini
malnego, wysterowuje się poprzez komparator (3) 
cewkę (4) przekaźnika (5) w ten sposób, że styki ru
chome tego przekaźnika <5) odłączają zespół (7) szyn 
zdalnego sterowania, a przyłączają zespół (6) szyn rę
cznego sterowania do sterujących wejść wzmacniacza 
(8), przy czym jednocześnie omawianym sygnałem z 
suwaka potencjometrycznego rezystora (1), poprzez 
komparator (3) wytwarza się przez cały okres pracy 
w układzie ręcznego sterowania, zwrotny sygnał na
pięciowy podawany do odbiornika (9) zdalnego ste
rowania, a kasujący poziom napięcia stałego na szynie 
regulacji wzmocnienia zespołu (7) szyn zdalnego ste
rowania. 

Układ według wynalazku ma komparator (3), któ
rego sterujące wejście jest połączone z suwakiem 
potencjometrycznego rezystora (1) regulacji wzmoc
nienia wzmacniacza (8), zaś jedno z wyjść tego kom
paratora (3) jest połączone z cewką (4) przekaźnika 
(5), którego jedne nieruchome zestyki są połączone 
z zespołem <6) szyn ręcznego sterowania. Drugie nie
ruchome zestyki omawianego przekaźnika (5) są po
łączone z zespołem (7) szyn zdalnego sterowania, na
tomiast ruchome zestyki tego przekaźnika (5) są po
łączone ze sterującymi wejściami wzmacniacza (8) 
elektrycznie sterowanego. Drugie wyjście komparato
ra (3) jest połączone z odbiornikiem (9) zdalnego ste
rowania wzmacniacza (8) elektrycznie sterowanego. 

(2 zastrzeżenia) 

H04J P. 249592 1984-09-14 

Pierwszeństwo: 1983-09-14 - Francja (nr 8314619) 

Compagnie Industrielle des Telecommunications 
Cit-Acatel, Paryż, Francja. 

Urządzenie transferu i obróbki kanałów transmisji 
danych lub sygnalizacji zespołu linii multipleksu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia ko
sztów wytwarzania i ograniczenia przestrzeni zajmo
wanej przez urządzenie transferu i obróbki kanałów 
transmisji danych lub sygnalizacji zespołu linii multi
pleksu. 

Urządzenie zawiera matrycę połączeń (1), której 
wejście jest połączone z n liniami multipleksu przez 
linie wejściowe sieci (LRE1 do LREn) oraz kontrole-
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rów (Cl do Cm) komunikacji szeregowej połączonych 
z rejestrami wejściowymi (REI do REm) i z reje
strami wyjściowymi (RS1 do RSm). Wyjście matrycy 
połączeń (1) jest połączone poprzez m linii wyjścio
wych (71 do 7m) z rejestrami wejściowymi, a wejście 
matrycy jest połączone poprzez m linii wejściowych 
(61 do 6m) z rejestrami wyjściowymi. Wyjście matry
cy jest również połączone przez linie wyjściowe sieci 
(LRS1 do LRSn) z Uniami multipleksu. Złożony sy
gnał zegara (HI) jest podawany do wszystkich reje
strów wejściowych i wyjściowych, a sygnał zegara (H2) 
jest podawany na kontrolery w celu umożliwienia 
zmiany rytmu odbioru i emisji informacji. 

(4 zastrzeżenia) 

H04J P. 249774 1984-09-27 

Pierwszeństwo: 1983-09-27 - Francja (nr 8315294) 

Compagnie Industrielle des Telecommunications 
Cit-Alcatel, Paryż, Francja. 

Sposób wyboru jednej stacji z zespołu stacji 
będących w dialogu ze stacją główną 

oraz urządzenie do realizacji tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia kosz
tów wytwarzania urządzeń stosowanych do wyboru 
jednej stacji z zespołu stacji będących w dialogu ze 
stacją główną w sieciach telekomunikacji. 

Sposób wyboru stacji tworzących grupy i będących 
w dialogu ze stacją główną według wynalazku pole
ga ma tym, że bada się stacje grupa po grupie przez 
rozesłanie wiadomości rozpoznawczej w badanej gru
pie. W każdej' grupie stacje żądające nadawania wy
konują żądanie rezerwacji kanału sygnału złożonego 
łączącego grupę ze stacją główną, i to żądanie jest 
wykonane, przez stację żądającą nadawania, w czasie 
działania adresu stacji w grupie, to jest upływającego-
od odbioru sygnału synchronizacji. Gdy stacja głów
na bada grupę, to tylko jedna stacja mająca rezer
wację linii sygnału złożonego nadaje na wyżej wy
mienionej linii. 

W urządzeniu realizującym ten sposób każda grupa 
stacji ma szynę auto-przydziału (BA), linię sygnałów 
synchronizacji i każda stacja ma zespół przydziału (9> 
połączony z szyną auto-przydziału i z mikroproceso
rem (4) stacji. (5 zastrzeżeń) 

H04L P. 244796 1983-11-2? 

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Aleksander 
Orłowski, Aleksander Makiedoński). 

Sposób telesterowania oraz układ dekodowania 
sygnałów telesterowania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia pro
cesu nadawania i odbioru specjalnych sygnałów, prze
znaczonych dla wybranych grup odbiorców, przy wy
korzystaniu częstotliwościowego zwielokrotnienia ra 
diofonicznego nadajnika ultrakrótkofalowego. 

Sposób według wynalazku polega na telesterowaniu 
za pomocą dwóch różnych rozkazów, przesyłanych w 
kodzie czasowo-częstotliwościowym, do tej samej ka 
tegorii odbiorców przez wysyłanie dwuelementowych 
kombinacji impulsów napięcia sinusoidalnego o dwóch 
tylko częstotliwościach fx i fy, należących do kodu. 
W jednym z rozkazów najpierw wysyła się częstotli
wość fx, następnie częstotliwość fy i kombinację tę 
powtarza się kilkakrotnie, zaś w drugim z rozkazów 
te same częstotliwości wysyła się w odwróconej kolej
ności, to jest najpierw fy, następnie fx i kombinację 
tę również powtarza się kilkakrotnie. 

Układ dekodowania według wynalazku zawiera trzy 
łańcuchowo połączone zespoły, to jest filtr (F) pasmo-
wo-przepustowy o przełączanych częstotliwościach r e 
zonansowych fx i fy, układ (DS) formowania impulsów 
oraz blok (B) logiczny, służący do przełączania często
tliwości rezonansowych filtru (F). Wyjścia bloku (B> 
logicznego za pomocą funktora (G) sumy modulo dwa 
połączone są z wejściami sterującymi filtru (F), przy 
czym do jednego z wejść filtru doprowadzony jest 
sygnał zanegowany za pomocą inwertera (I). 

(3 zastrzeżenia)-

H04L P. 251108 T 1984-12-12 

Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji, Olsztyn^ 
Polska (Jan Chojecki, Marek Radłowski, Andrzej Gie-
ryga). 

Układ elektroniczny do pomiaru nadajników 
dalekopisowych 

Wynalazek rozwiązuje problem automatycznego po 
miaru parametrów nadajników dalekopisowych pod
legających okresowej kontroli i ewentualnej regulacji. 

W układzie według wynalazku blok wejściowo-
-wyjściowy (1) połączony jest z blokiem kontroli. (2> 
układem trzech połączeń równoległych, z których 
jedno połączenie jest bezpośrednie, drugie połączenie 
za pośrednictwem bloku pomiaru zniekształceń (3), 
a trzecie za pośrednictwem bloku sterowania wydru
kiem (4) i połączonego z nim szeregowo bloku pa
mięci i komparatora (5). Ponadto blok pomiaru znie
kształceń (3) połączony jest bezpośrednio z blokiem 
pamięci i komparatora (5) i z blokiem sterowania 
wydrukiem (4) za pośrednictwem bloku kontroli szyb
kości modulacji (7). Bezpośrednio z blokiem pomiaru 
zniekształceń (3), z blokiem kontroli szybkości modu
lacji (7) i z blokiem sterowania wydrukiem (4) połą
czony jest generator podstawy czasu (6). Układ nada
je się szczególnie do stosowania w telekomunikacji. 

(1 zastrzeżenie> 
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H04N P.244830 1983-11-30 

Warszawskie Zakłady Telewizyjne, Warszawa, Pol
ska {Jerzy Krumplewski). 

Układ do sumowania impulsów wygaszania 
do odbiornika telewizji kolorowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy proste
go układu do sumowania impulsów wygaszania linii 
i pola w odbiorniku telewizji kolorowej, zapewniają
cego wyjściowe sygnały sumy o dwóch różnych am
plitudach wymagane dla układu wygaszania i dla 
dekodera. 

Układ zawiera element wzmacniający (T) pracujący 
w układzie wtórnika. W obwodzie elektrody wyjścio
wej (E) tego elementu (T) znajduje się dzielnik re-
zystancyjny (Rl, R2). Wejście (Wel) układu dla im
pulsów wygaszania linii stanowi elektroda sterująca 
(B) elementu wzmacniającego (T), zaś wejście (We2) 
dla impulsów wygaszania pola połączone jest poprzez 

-diodę (D) z jednym z odczepów dzielnika. Jeden z od
czepów dzielnika stanowi pierwsze wyjście (Wyl) u-
kładu zaś inny z odczepów - drugie wyjście (Wy2) 
układu. (1 zastrzeżenie) 

H04N 
G01R 

P.244858 1983-12-01 

Zakłady Kineskopowe „UNITRA-POLKOLOR", O-
środek Badawczo-Rozwojowy Przetworników Obrazu. 
Warszawa, Polska (Michał Makowski). 

Układ do liczenia przebić w kineskopie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji ukła
du do liczenia przebić w kineskopie, zwłaszcza w ob
wodzie siatki ogniskującej. 

W układzie według wynalazku wejście jest poprzez 
pierwszy rezystor (Rl), potencjometr (PI) oraz drugi 
rezystor (R2) połączone z bazą pierwszego tranzystora 
(Tl), która jest poprzez trzeci rezystor (R3) połączo
na z dodatnim biegunem napięcia zasilającego układ. 
Kolektor pierwszego tranzystora (Tl) jest połączony 
z bazą drugiego tranzystora <T2) i poprzez czwarty 
rezystor (R4) z dodatnim biegunem napięcia zasilają
cego. Kolektor drugiego tranzystora (T2) jest połączo

ny z wejściem scalonego uniwibratora (USl) o czasie 
regeneracji ustalonym przez kondensator (Cl) i piąty 
rezystor (R5). Wyjście uniwibratora (USl) poprzez 
dzielnik napięcia (R6, R7) jest połączone z bazą trze
ciego tranzystora (T3), którego kolektor jest połączo
ny z licznikiem (LI). (1 zastrzeżenie) 

H04R P.244292 1983-10-24 

Łódzkie Zakłady Kinotechniczne „Prexer", Łódź, 
Polska (Jerzy Radwański, Stefan Janiszewski, Franci
szek Szczepanek, Zenon Mazurek, Ireneusz Stacho
wiak). 

Kolumna głośnikowa typu compact 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ko
lumny, której konstrukcja nie powodowałaby pow
stawania akustycznej fali stojącej. 

Kolumna głośnikowa typu compact, składająca się 
z obudowy, przegrody i ścianki czołowej, charakte
ryzuje się tym, że obudowa (1) ma kształt prosto
padłościanu ściętego, w którym naroża od strony tyl
nej obudowy (1) są ścięte symetrycznie i tworzą pro
stokątne ścianki (5), (6) nachylone pod kątem wzglę
dem płaszczyzny pionowej przechodzącej przez dłuż
szą oś symetrii obudowy (1) wykonanej z jednolitego 
materiału, przy czym kolumna głośnikowa ma za
trzaskowe elementy (7), (8), (10), (12) i (13) dla łącze
nia pojedynczych kolumn w jeden zestaw, a" w gór
nej części całego zestawu tworzy się po złożeniu ko
lumn uchwyt (11) do przenoszenia. (3 zastrzeżenia) 
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H05B P.246901 1984-03-28 

Pierwszeństwo: 1983-11-07 - Szwecja (nr 8306107-7) 

SKF Steel Engineering AB, Hof ors, Szwecja (Gun-
nar Astner, Sten - Ove Sjöström). 

Środki uszczelniające 

Przedmiotem wynalazku są środki do uszczelniania 
reaktora podczas przyłączania generatora plazmowego 
do dyszy powietrznej reaktora w piecu szybowym, 
eliminujące przeciek gazu ochronnego pomiędzy ścia
ną dyszy powietrznej reaktora, a głowicą generatora 
plazmowego. 

Środki uszczelniające zawierają pierścień uszczel
niający (13) umieszczony w gnieździe (12) na części 
łącznikowej (3) dyszy powietrznej (4) reaktora, przy 
czym pierścień uszczelniający (13) ma otwory (18) dla 
wprowadzenia gazu ochronnego. 

Pierścień uszczelniający (13) jest zaopatrzony w 
stożkowo rozszerzającą się część wlotową (20). Pier
ścień uszczelniający (13) jest ciasno pasowany do 
części (2) generatora plazmowego (1), która jest wkła
dana. Na skierowanej do wnętrza powierzchni pier
ścienia uszczelniającego (13) umieszczony jest rowek 
(17) z otworami (18) dla dostarczania gazu ochron
nego. Gniazdo (12) pierścienia uszczelniającego (13) 
zawiera pierścieniowy kołnierz (14) zabezpieczony śru
bami (15). Korzystnie pierścień uszczelniający (13) jest 
wykonany z czerwonego metalu, pierścień uszczelnia
jący jest wykonany z teflonu. (7 zastrzeżeń) 

H05B P.248758 T 1984-07-13 

Zakłady Sprzętu Elektrogrzejnego „PREDOM-SEL-
FA", Szczecin, Polska (Wiesław Urbanek, Leszek Bro
da, Jan Grzeszczyk). 

Sposób wytwarzania elektrycznego zespołu grzejnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu pozwalającego na skuteczne zagęszczenie mate
riału izolacyjnego, a tym samym zapewniającego trwa
łą pracę całego zespołu grzejnego. 

Sposób wytwarzania elektrycznego zespołu grzej
nego do podgrzewania substancji płynnych, takich jak 
woda lub olej, według wynalazku polega na tym, że 
dokonuje się zagęszczania materiału izolacyjnego w 
metalowej rurze (2) zawierającej skrętkę grzejną (4), 
poprzez zgniatanie tej metalowej rury jednocześnie z 
trzech stron. (1 zastrzeżenie) 

H05B P.248830 T 1984-07-17 

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, 
Gliwice, Huta Baildon, Katowice, Polska (Józef Soł
tysiak, Lotar Tomczyk, Stefan Stelmach, Tadeusz Wi-
dera, Tadeusz Kuna). 

Elektroda dla pieców łukowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie, opracowania 
elektrody, której konstrukcja zapewniłaby małe jed
nostkowe zużycie grafitowej części wymienialnej przy 
jednoczesnym spełnieniu wymagań związanych z du
żym obciążeniem cieplnym, prądowym i mechanicz
nym, podczas pracy pieca łukowego bez zmian kon
strukcyjnych uchwytu elektrody. 

Elektroda dla pieców łukowych, zwłaszcza do wy
topu żelaza i jego stopów, mająca zużywające się czo
ło i chłodzoną cieczą część metalową otoczoną mate
riałem żaroodpornym, przy czym materiał ten jest 
chłodzony i wzmocniony poprzez kształtowniki, z bocz
nym doprowadzeniem prądu elektrycznego charakte
ryzuje się tym, że składa się co najmniej z trzech 
zasadniczych połączonych rozłącznie segmentów: dol
nego (3), górnego (1) i pośredniego (2, 4, 5, 6, 1, 8, 9), 
z których dolny stanowi czoło elektrody, górny służy 
do mocowania w uchwycie, a pośredni łączy elektrycz
nie i mechanicznie oraz chłodzi segmenty dolny i gór
ny. (11 zastrzeżeń) 

H05C 
A01K 

P. 244783 1983-11-25 

Przedsiębiorstwo Aparatury Elektronicznej „Radio
technika", Wrocław, Polska (Józef Abram). 

Układ stabilizacji częstotliwości 
oraz energii impulsów 

elektryzatora ogrodzeń pastwisk 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ukła
du zapewniającego wymaganą stałość częstotliwości 
i energii impulsów elektryzatora ogrodzeń pastwisk 
w funkcji zmian napięcia zasilania oraz rodzaju 
i wielkości obciążenia. 
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Układ zawiera prostownik (1), poprzez który zasila
na jest przetwornica napięcia (2), wyjście której po
łączone jest z wejściem dzielnika napięcia (3), katodą 
diody rozładowującej (9), anodą tyrystora (11), katodą 
diody bocznikującej (12) i poprzez kondensator głów
ny (13) i uzwojenie pierwotne transformatora (14) 
z masą. Wyjście dzielnika napięcia (3) połączone jest 
przez diodę Zenera (4) z bazą tranzystora (5), którego 
złącze kolektor emiter kluczuje przetwornicę napię
cia. Z wyjściem dzielnika napięcia (3) połączone są 
również przez rezystor ładujący (6) anoda diody roz
ładowującej (9), jedna z okładek kondensatora zega
rowego (7) oraz poprzez diodę spustową (10) bramka 
tyrystora (11), którego katoda połączona jest z -anodą 

diody bocznikującej (12), emiterem tranzystora (5), 
masą i poprzez rezystor rozładowujący (8) z drugą 
okładką kondensatora zegarowego (7). 

(1 zastrzeżenie) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01D W. 73146 1984-08-21 

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, 
Polska (Franciszek Wiśniewski). 

Urządzenie do obcinania liści 
z główką buraka cukrowego 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
obcinania liści z główką buraka cukrowego. 

Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w jed
no- lub wielorzędowych maszynach ogławiających. 
Belka urządzenia (2) i uchwyt urządzenia (3) moco
wane są śrubami (4), a gwintowany element nastaw-
czy (5) jest połączony poprzez prowadnicę (6) osądzo
ną obrotowo na belce (2) z tuleją gwintowaną (7) 
wahliwie zamocowaną na uchwycie (8) noża. 

Na gwintowanym elemencie nastawczym (5) mię
dzy nakrętką (9) a prowadnicą (6) jest sprężyna (10) 
umożliwiająca przesuwanie się gwintowanego elemen
tu nastawczego (5) względem prowadnicy (6), na sku
tek czego następuje samoczynne zwiększenie się szcze
liny i wypadnięcie kamienia zakleszczonego między 
kołem czujnika a nożem. Ponadto urządzenie na belce 
(2) ma stojak (11), do którego zamocowany jest grze
bień (12) zgarniający liście z koła czujnikowego oraz 
pręt (13), na którym osadzone są sprężyny obciąża
jące lub dociążające układ ogławiający. 

(3 zastrzeżenia) 

A01K W. 73131 1984-08-15 

Stacja Hodowli Roślin, Kobierzyce, Polska (Miro
sław Łoposzko, Edward Michalak). 

Zespół narożnikowy zgarniacza obornika 

Zespół narożnikowy zbudowany z podstawy z osa
dzonym w niej czopem charakteryzuje się tym, że 
górna część podstawy (1) zakończona jest sztywno 
osadzoną tuleją, w której mocowana jest rozłącznie 
oś (3) o stopniowanej średnicy zakończona czopem (4). 
Pomiędzy osią (3) a tuleją (2) osadzona jest uszczel
ka (5). (1 zastrzeżenie) 

A01K W. 73187 1984-08-31 

Hubert Kołacz, Warszawa, Polska (Hubert Kołacz). 

Kołowrotek wędkarski 

Kołowrotek wędkarski według wzoru składa się ze 
szpuli z korbką oraz podstawy i uchwytu do wędzi-
ska, przy czym podstawa (1), do której zamocowana 
jest szpula (2) poprzez płaskownik (3) śrubą (4), ma 
w obrotowym kołnierzu (5) dwa wycięcia <6 i 7), w 
których w zależności od położenia szpuli (2) osadzony 
jest. koniec (8) ramienia dźwigni (9) ze sprężyną (10) 
umieszczonej w podstawie (1) kołowrotka. 

(1 zastrzeżenie) 

A45C W. 731813 1984-08-28 

Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne „Bumet", Za
kład Sprzętu Sportowo-Turystycznego, Zabrze, Polska 
(Janusz Schneider, Andrzej Raj, Bronisław Tokarz, 
Andrzej Wojno). 
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Komplet turystyczny 

Komplet turystyczny składa się ze stolika-walizki 
i czterech składanych fotelików. Płyta stolika-walizki 
składa się z dwóch połączonych zawiasami elementów 
o kształcie wieka walizki. 

Elementy (1) płyty składają się z dwóch wygiętych 
w kształcie litery „U" kształtek (2) i dwóch kształ
tek (3) połączonych łącznikami (6). Kształtki (2), (3) 
mają na wewnętrznych płaszczyznach rowki M w 
których umieszczona jest płaska płyta (5). W dwóch 
wewnętrznych narożnikach każdego elementu (1) pły
ty umieszczone są uchwyty (10) mające po dwa ucha, 
w których mocowane są uchylnie nogi (8) krótkie i no
gi dłuższe (9). Foteliki mają przynitowane do tylnej 
nogi (16) oparcia (17) o kształcie otwartej ramy, na 
ramionach której rozpięta jest tkanina (19) tworząca 
oparcie. Złożone nogi (8), (9) stolika-walizki i cztery 
złożone foteliki mieszczą się w zamkniętym stoliku-
-walizce. (1 zastrzeżenie) 

A47B W. 73173 1984-08-27 

Fabryka Pomocy Naukowych, Koszalin, Polska (Ze
non Wierzbowski). 

Uczniowski stół składany 

Stół według wzoru użytkowego składa się z blatu 
<1), do którego przykręcone są łączniki (2) zaopatrzo
ne w dwie pary płytek (3). Między płytkami (3) umo
cowane są ma śrubie (6) będącej osią obrotu, nogi (4). 
Płytki (3) posiadają przelotowo wycięty kanałek (8), 
którego dolna i częściowo boczna część zachodzi na 
powierzchnię pionowo ustawionej nogi (4), przez co 
.sworzeń (10) przesuwający się w kanałku (8) klinuje 
nogę (4), w przypadku gdy stół jest rozstawiony. Ka
nałek (8) u dołu zakończony jest otworem (9), pozwa
lającym na wprowadzenie w czasie montażu sworz
nia (10). (2 zastrzeżenia) 

Fig, 4 

A47G W. 72932 1984-07-12 

Zygmunt Ziółek; Opacz, Polska (Zygmunt Ziółek). 

Uchwyt na szklankę 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie funkcjo
nalnego uchwytu mogącego mieć zastosowanie do 
-różnego typu szklanek. 

Uchwyt charakteryzuje się tym, że ma w ściance 
bocznej profile (1) w kształcie zbliżonym do litery U, 
umożliwiające rozszerzanie górnej części uchwytu, przy 
czym ścianka boczna wyposażona jest od wewnątrz 
w trójkątne występy (3), tworzące izolację termiczną. 
Dno uchwytu tworzą dwa trapezowe profile (2), po
łączone w środku dna elementem kołowym. 

(1 zastrzeżenie) 

A62C W. 73876 1984-12-24 

Stocznia Gdańska im. Lenina, Gdańsk, Polska (Sta
nisław Grabowski). 

Dozator środka pianotwórczego instalacji gaśniczej 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest dozator o ta
kiej konstrukcji, która eliminuje przepływ środka pia
notwórczego przez dławik, co znacznie podwyższa do
kładność regulacji. 

Urządzenie charakteryzuje się umieszczeniem dła
wika (15) pomiędzy membraną (9), a dyszą (6) środka 
pianotwórczego. Dławik (15) połączony trwale z meb-
braną (9) jest osadzony suwliwie w tulei (16). Sygnał 
ciśnieniowy podawany do komory (22) membranowej 
przez przewód rurowy (24) z magistrali wodnej (1) 
steruje ruchem dławika (15). Zmiana szczeliny (14) 
między dławikiem (15) i nieruchomym króćcem (11) 
pozwala na regulację natężenia przepływu środka pia
notwórczego płynącego w kierunku dyszy (6). 

W obudowie (8) membrany (9) osadzony jest trzpień 
(17) pokrętła ręcznego (18) umożliwiający awaryjnie 
ustalenie maksymalnej wielkości szczeliny (14). Urzą
dzenie przeznaczone jest zwłaszcza dla statków mor
skich. (1 zastrzeżenie) 

A63H W. 73176 1984-08-2» 

Edmund Włoszczyński, Poznań, Polska (Edmund 
Włoszczyński).; 
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Mechanizm napędowy zabawek 
w postaci pojazdów kołowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest mechanizm na
pędowy zabawek w postaci pojazdów kołowych, w 
którym napędowe koło jezdne (6) jest sprzężone z ko
łem zamachowym (7) za pomocą prostej przekładni 
ciernej. Napędowe koło (6) oraz koło zamachowe (7) 
są osadzone na dwóch poziomych osiach (8, 9) rów
nolegle ułożyskowanych we wspólnym korpusie (1), 
przy czym toczna powierzchnia (10) koła (6) styka się 
z walcową powierzchnią (11) osi (9) zamachowego 
koła (7). (4 zastrzeżenia) 

Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B02B W. 73153 1984-08-23 

Centralne Laboratorium Technologii Przetwórstwa 
i Przechowalnictwa Zbóż, Warszawa, Polska (Roman 
Jurga). 

Urządzenie do łuszczenia ziarna na mokro 

Urządzenie do łuszczenia ziarna na mokro, zwłasz
cza pszenicy w procesie jej przygotowania do prze
miału składa się z obudowy wyłożonej w części siat
ką z drutu o przekroju kwadratowym i wielkości 
oczek od 1 do 2 mm oraz wirnika wielołopatkowego 
o pochyleniu łopatek od 40 do 80°, za pomocą któ
rego uprzednio nawilżone ziarno jest intensywnie mie
szane i rzucane o obudowę, co powoduje intensywne 
łuszczenie ziarna i przemieszczanie się wody w głąb 
ziarna. Regulacja pochylenia urządzenia od 0 do 45° 
pozwala na uzyskanie różnego ściśle kontrolowanego 
efektu technologicznego. (1 zastrzeżenie) 

B08B W. 73162 1984-08-24 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Remon
towej Energetyki, Wrocław, Polska (Adolf Jędro, Wła
dysław Urbański, Tadeusz Sytnik, Zbigniew Karmi-
szew). 

Urządzenie do czyszczenia powierzchni 
szczególnie wewnętrznych rurowych powierzchni 

wymiany ciepła 

Urządzenie ma wodny zbiornik (4) zainstalowany na 
dopływie wody z umieszczonym w nim czujnikiem 
ciśnienia (5), wodny filtr zainstalowany na wejściu 
do pompy, różnicowo-prądowy ochronny wyłącznik (7) 
umieszczony w skrzynce przyłączeniowej i bagażnik 
(8), usytuowany nad tymi elementami. 

(1 zastrzeżenie) 

B24B W. 73807 1984-12-17 

Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali, Herby,. 
Polska (Józef Kulejewski, Romuald Grabałowski,. 
Zdzisław Sotomski). 

Przyrząd do szlifowania 
wewnętrznej powierzchni cylindra, 

zwłaszcza cylindra suwaka prasonożycy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wykorzy
stania przenośnej szlifierki kątowej do szlifowania 
wewnętrznej powierzchni cylindrów. 

Przyrząd ma dwa pierścienie (1) i (2) o średnicach 
odpowiadających średnicy otworu cylindra, połączone 
ze sobą czterema naprzemianlegle usytuowanymi łą
cznikami (3, 4, 5, 6) z zamocowanymi do nich śruba
mi regulacyjnymi (7, 8, 9, 10). 

Po jednej stronie pierścieni prowadzących (1 i ty 
znajdują się uchwyty (11 i 12) ze śrubami (13, 14) dc* 
mocowania szlifierki kątowej, natomiast po drugiej 
stronie przymocowany jest wysięg (15) zakończony 
dwuramiennym uchwytem (19) do ręcznego prowadze
nia przyrządu w otworze cylindra. (1 zastrzeżenie> 
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B27L W.73184 1984-08-30 

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska, Żnińska Fa
bryka Maszyn i Urządzeń, Żnin, Polska (Bernd Meyer, 
Bolesław Porankiewicz, Bogdan Adamczak, Benedykt 
Polak). 

Rębarka tarczowa do drobnicy leśnej 

Rębarka tarczowa do drobnicy leśnej, w której zręb-
ki oddzielane są od zanieczyszczeń, charakteryzuje się 
tym, ze otwór wyrzutowy (10) dla zanieczyszczeń usy
tuowany jest poprzecznie do otworu wyrzutowego (11) 
.zrębków. Rębarka zaopatrzona jest w skośną prze
grodę (9) usytuowaną poprzecznie na linii wyrzutu za
nieczyszczeń, doprowadzoną do wylotu otworu dla 
odprowadzania zanieczyszczeń. (1 zastrzeżenie) 

B27C W. 73152 1984-08-23 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy
słu Stolarki Budowlanej „STOLBUD", Wołomin, Pol
ska (Zbigniew Pawłowski, Wacław Krasuski, Cezary 
Góralski, Wojciech Hertel, Wacław Chmielewski, Sta
nisław Kotlarski). 

Dłutarka do drewna 

W rozwiązaniu, według wzoru użytkowego, każdy 
zespół dłutarski (5) jest połączony z odrębnym ze
społem posuwowym (22), w którym siłownik posuwu 
(23) i siłownik tłumiący (24) jest umieszczony we 
wspólnej obejmie (25), zamocowanej do prowadnicy 
rynnowej (26) wyposażonej w poziomo przesuwne 
sanki, połączone poprzez wpust z obejmą (9) zespołu 
dłutarskiego (5), przy czym tłoczysko (29) siłownika 
tłumiącego (24) jest połączone z tłoczyskiem (31) si
łownika posuwu (23), sprzężonym z sankami prowad
nicy rynnowej (26), osadzonej poziomo przesuwnie 
i pionowo nastawnie w korpusie, w którym umiesz
czone są nastawnie ceowe uchwyty z siłownikami 
docisku poziomego. 

Wielkość skoku roboczego głowic jest regulowana 
przez nastawne krzywki, śruby zderzakowe, oraz za
wory sterujące, umieszczone w zespołach posuwo
wych. Korpus dłutarki jest wyposażony w poziomo 
przesuwne wsporniki, które umożliwiają wykonywa

nie gniazd w elementach i podzespołach stolarki bu
dowlanej, oraz posiada nastawne szablony obróbcze, 
które eliminują uszkodzenia krawędzi dłutowanych 
gniazd. (4 zastrzeżenia) 

B29H 
B30B 

W. 71711 1984-01-04 

Zakłady Maszyn Chemicznych „METALCHEM", Po
znań, Polska (Franciszek Bober, Tadeusz Domagała, 
Jerzy Mazur, Bronisław Jachowiak, Tadeusz Mielcza
rek, Elżbieta Konieczka). 

Prasa membranowa do formowania i wulkanizacji 
opon 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstruk
cji prasy do membranowej wulkanizacji opon, zapew
niającej przemieszczanie się ruchomej płyty prasy 
wyłącznie w płaszczyźnie pionowej. 

Prasa według wzoru użytkowego ma dwa siłowniki 
hydrauliczne (4) zamocowane do nieruchomej płyty 
(5), przy czym na drągach tłokowych (6) siłowników 
(4) zawieszana jest swobodnie ruchoma płyta (1), do 
której zamocowany jest od góry układ membranowy 
(2) napędzany siłownikiem hydraulicznym (3). Prasa 
jest wyposażona w dwa układy wyrzutnikowe: górny 
i dolny. Górny układ wyrzutnikowy składa się z pa
ry siłowników hydraulicznych (7) i tulei wypychającej 
(8), która stanowi jednocześnie, zewnętrzną osłonę 
membrany (9). Dolny układ wyrzutników zbudowany 
jest z siłownika (11) i profilowanej tulei (12). Układ 
membranowy (2) prasy wyposażony jest ponadto w 
ogranicznik skoku (13). (4 zastrzeżenia) 

B41K W. 73164 1984-08-24 

Bogdan Radochoński, Warszawa, Polska (Bogdan 
Radochoński). 

Samoczynny stempel ręczny 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest samoczynny 
stempel ręczny z nieruchomym korpusem (1), z rucho
mą obudową (2), ze stemplem (7) przylegającym do 
poduszki tuszowej (4) zwróconej do dołu powierzchnią 
nasyconą tuszem, ze sprężynami powrotnymi (8) osa
dzonymi na trzpieniach (10) podstawki (9) opartymi 
o ťuchoma obudowę (2). Stempel posiada prowadnice 
(5) z łukowymi wycięciami (6) zakończonymi prostymi 
wycięciami (19), zamocowane wahliwie do bocznych 
ścian korpusu (1), stempel (7) osadzony obrotowo na 
osi (18) umieszczonej w środku półki teownika, prze
chodzącej przez łukowe wycięcia (6), pionowe szcze
liny (11) i osadzonej w dolnej części ścianek szczy
towych (3) oraz osadzony suwliwie i obrotowo na koł-
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kach prowadzących (18) umieszczonych w środku łu
ku łukowych wycięć (6), przy czym poduszka tuszo
wa (4) posiada kształt prostopadłościennej szuflady 
wsuniętej w prostokątne wycięcia (12). 

(1 zastrzeżenie) 

B60C W. 73189 1984-08-31 

Stanisław Hertman, Świdnica, Polska (Stanisław 
Hertman). 

Urządzenie do zakładania i zdejmowania 
opon samochodowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
'zakładania i zdejmowania opon z kół samochodów 
osobowych i dostawczych, które eliminuje możliwości 
uszkodzeń brzegów opon przy zakładaniu na obręcz. 

Urządzenie zawiera skrzyniowy korpus (1) z osa
dzonym na nim obrotowym uchwytem koła (4) i ma
nipulator (14) zawieszony na konstrukcji nośnej zło
żonej z kolumny wsporczej (5) z umieszczonym na 
jej czubku obrotowym jarzmem (6) i osadzonej prze
suwnie w tym jarzmie (6) poziomej belki nośnej (7), 
posiadającej umieszczony na zewnętrznym końcu, za
pierający się o jarzmo (6) obrotowy krzywkowy zJe-
rzak (10). 

Uchwyt koła (4) składa się z zamocowanej na wale 
napadowym tarczy górnej, połączonej z korpusem (1) 
tarczy dolnej i umieszczonej między nimi, osadzonej 
obrotowo na wale napędowym i dociskanej do tarczy 
dolnej tarczy pośredniej, przy czym do tarczy górnej 
zamocowane są wychynie łapy mocujące z wzdłużny
mi rowkami prowadzącymi, w które wchodzą bolce 
tarczy pośredniej. (2 zastrzeżenia) 

B60P W. 73111 1984-08-13 

Zakłady Urządzeń Chemicznych „Metalchem", Koś
cian, Polska (Asam Graf, Anna Kramer-Wierzejew-
ska, Leszek Wojciechowski, Henryk Stasiewicz). 

Zbiornik cysterny naczepy 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie zwar
tej i bezpiecznej konstrukcji zbiornika cysterny. 

Zbiornik cysterny naczepy ma płaszcz zewnętrzny 
o przekroju okrągłym zakończony dennicami wypu
kłymi zewnętrznymi (2). Wewnątrz zbiornika (1) 
umieszczone są prostopadłe do osi wzdłużnej zbiorni
ka (1) cztery dennice (3 i 4) - dwie o kształtach wy
pukłych (3) i dwie wklęsłe (4). Dennice (3 i 4) nie 
mające otworów przelewowych tworzą cztery komory 
zamknięte (5, 6, 7) o różnyeh kształtach i pojemnoś
ciach. (1 zastrzeżenie) 

B61D 
F22B 

W. 73025 1984-07-27 

Zakłady Energetyczne Okręgu Wschodniego, Elek
trownia „Kozienice", Świerże Górne, Polska (Jan P i 
łat, Jan Kotlicki, Marek Adamczyk, Zygmunt Musiał). 

Wózek w walczaku ułatwiający remont 

Wózek składa się z kół profilowanych (3) założo
nych na osie (2), na których ułożona jest płyta (1> 
połączona z osiami (2) za pomocą śrub (6). 

Do rur odsolin (7), biegnących przez całą długość 
walczaka, dospawane są wsporniki (5), na których za
mocowane są kątowniki (4) służące jako tory, po któ
rych porusza się wózek. Wzór użytkowy ma zastoso
wanie przy remontach walczaków kotłów energetycz
nych. (2 zastrzeżenia) 

B62D W. 73174 1984-08-28 

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „Ursus", War
szawa, Polska (Antoni Kosiński, Krzysztof Wróblew
ski). 

Kabina kierowcy, zwłaszcza do ciągnika rolniczego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia kabiny kierowcy zapewniającej łatwy montaż i de
montaż dachu do ramy kabiny. 

Kabina kierowcy wyposażona jest w dach (1) ka
biny mocowany od wewnątrz kabiny do czterech na
rożników (3) ramy (2) kabiny za pomocą śrub mocu
jących (6). Narożniki (3) składają się z górnych ścianek 
(4) i dolnych ścianek (5), przy czym górne ścianki (4) 
mają pionowe otwory (8) dostosowane wielkością do 
śrub mocujących (6), a dolne ścianki (5) mają piono
we otwory (9) dostosowane wielkością do klucza na
sadowego. Otwory (9) w dolnych ściankach (5) za
ślepione są po przykręceniu dachu (1) záslepkami (10). 
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Kabina według wzoru użytkowego może znaleźć za
stosowanie w ciągnikach rolniczych i różnego typu 
maszynach budowlanych i rolniczych. 

(3 zastrzeżenia) 

B66C W. 73179 1984-08-29 

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Elektrycznych „KOMEL", Katowice, Polska (Wiesław 
Rusin). 

Urządzenie do transportu rusztów lub zawiesi 
do głębokich zbiorników zwłaszcza autoklawów 

Urządzenie do transportu rusztów lub zawiesi do 
głębokich zbiorników zwłaszcza autoklawów, posiada 
wieloramienną trawersę (2) z umieszczonymi na koń
cach jej ramion sztywnymi cięgłami (1), mającymi w 
dolnej części, osadzone obrotowo haki (4) i zamoco
wane na stałe obejmy (5) zabezpieczające ruszt lub 
zawiesie przed zsunięciem się z haka (4) w czasie 
transportu. Każde cięgło (1) wyposażone jest w dźwig
nię (6) umożliwiającą sterowanie hakiem (4). Cięgło 
(1) w górnej części zamocowane jest wysuwnie w ra
mieniu trawersy (2) i podparte jest sprężyną (3) rów
noważącą ciężar cięgła (1) z wyposażeniem. 

(1 zastrzeżenie) 

B65D W. 73165 1984-08-27 

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice oraz 
Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG, Tychy - Bieruń 
Stary, Polska (Adam Graczyński, Jerzy Józefoski, 
Stanisław Widera, Bogusław Jonkisz, Władysław Tro
jan, Henryk Keller, Wojciech Bodynek, Urszula Ba-
jer-Unruh, Jan Janik). 

Skrzynka bezprzegrodowa z pokrywą 
z tworzywa sztucznego 

zwłaszcza do transportu mięsa i jego przetworów 

Skrzynka posiada wyprofilowane oraz zewnętrznie 
użebrowane (1) naroża. Obrzeża jej są wywinięte w 
kształcie litery ,,U". W bocznych ścianach dłuższych 
posiada otwory wentylacyjne (3). Otwory uchwytów 
(4) posiadają krawędź górną przesuniętą względem 
dolnej co najmniej o grubość ścianki. Pokrywa skrzyn
ki jest przestrzennie ukształtowana (6) i posiada 
wywinięte obrzeże, którego część ukształtowana jest 
w formie zaczepu. Zarówno dno skrzynki, jak i po
krywa, są użebrowane. (5 zastrzeżeń) 

B65G W. 73117 1984-08-14 

Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn 
i Urządzeń Hutniczych „Hutmazsprojekt-Hapeko", Ka
towice, Polska (Engelbert Poleśny, Fabian Kupiec, 
Alojzy Gruszka). 

Podajnik do strzemion 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie po
dające pasmo kształtownika o profilu strzemion, słu
żących do łączenia łuków kopalnianych. 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie podaj
nika umożliwiającego prowadzenie pasma szybko 
i dokładnie w wyznaczonej osi. Podajnik ma dolną, 
prowadzącą rolkę (1) o profilu odpowiadającym pro
filowi strzemion (2) oraz dwie beczkowate, dociskowe 
górne rolki (3) osadzone w trawersie. Trawersa osa
dzona jest na dwu półosiach zakończonych klockami 
posuwającymi się wahadłowo w ślizgach mocowanych 
do korpusu przesuwacza (8). Pomiędzy przesuwaczem 
(8) a trawersa znajdują się amortyzatory. 

(1 zastrzeżenie) 
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Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C10B W. 73175 1984-08-27 

„Wałbrzych", Wałbrzych, 

Zespół przestawczy opalania baterii koksowniczej 

Zakłady Koksownicze 
Polska (Zygmunt Bury). 

Celem wzoru jest umożliwienie zabezpieczenia ze
społu przestawiania opalania baterii koksowniczej 
przed niewłaściwym ustawieniem w poszczególnych 
komorach grzewczych kurków gazowych i zaworów 
spalinowo-powietrznych. 

Zespół przestawczy opalania zawiera biegnącą 
wzdłuż jednej strony baterii (1)_ jednolitą listwę prze-
stawczą kurków gazowych (8) i biegnącą po obu stro
nach baterii (1) dwudzielną listwę przestawczą zawo
rów spalinowo-powietrznych (9). Obie listwy (8) i (9) 
posiadają zamocowane przy swych końcach, przy 
Krańcowych bolcach sterujących (17), zbijaki wyłącz
ników krańcowych (18, 19, 29, 21). (1 zastrzeżenie) 

C21D 
B65D 

W. 73672 1984-11-30 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska 
(Stanisław Sołtan, Andrzej Owczarek). 

Pojemnik wsadu w piecach do obróbki cieplnej, 
zwłaszcza w piecach wgłębnych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania prostego 
pojemnika w kształcie regału umożliwiającego spraw
ne jego załadowywanie lub przezbrajanie celem zmia
ny rozstawienia palet. Istota pojemnika polega na 
tym, że palety w kształcie tarczy mają wykonane 
prostokątne wycięcie (5) przebiegające promieniowo 
od obwodu do środka tarczy, w którym zakończone 
są łukiem, natomiast słup (2) regału ma podpórki (3) 
rozmieszczone między sobą w odległościach większych 
od wysokości palet (1). (1 zastrzeżenie> 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E04B 
E04H 

W. 73171 1984-08-27 

Kombinat Produkcji i Montażu Obiektów Budowni
ctwa Ogólnego z Lekkich Konstrukcji Stalowych „Me-
talplast", Oborniki Wielkopolskie, Polska (Donat Wal-
kowiak, Krzysztof Matuszak, Piotr Karmelita). 

Segment rozbieralnego budynku 
o konstrukcji szkieletowej 

Przedmiotem wzoru jest segment rozbieralnego bu
dynku o konstrukcji szkieletowej, który składa się 
z prefabrykowanych elementów w postaci narożnych 
słupów (3), tarczy podłogowej (1), tarczy stropoda-
chowej (2) oraz ścian zewnętrznych (4, 5), przy czym 

tarcza stropodachowa (2) po nałożeniu na tarczę pod
łogową (1) tworzy pakiet transportowy mieszczący 
pozostałe elementy segmentu. 

W narożach tarcz (1, 2) znajdują się wystające po
za ich pionowy zarys występy o przekroju kątowni
ka, które stykają się czołowo z narożnymi słupami 
(3) o takim samym przekroju i są z nimi łączone za 
pomocą płytkowych łączników i śrub. Podłogowa tar
cza (1) ma budowę trójwarstwową i składa się z pod
łogi (7), płyty izolacyjnej (8) oraz fałdowej płyty noś
nej (9), przy czym dolna płaszczyzna podłogi (7) znaj
duje się powyżej dolnych krawędzi ścian (4, 5) seg
mentu. Zewnętrzne ściany (4, 5) segmentu są zbudo
wane z prefabrykowanych, wielowarstwowych płyt 
(31) osadzonych we wspólnej ramie (32) z ceownika. 

(8 zastrzeżeń) 
' A 
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E04F W. 73158 1984-08-23 

E04C 
E04H 

W. 73154 1984-08-22 

Przedsiębiorstwo Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej 
„Meprozet", Drezdenko, Polska (Jan Brenk, Wacław 
Kopka, Czesław Tłuszcz, Marek Świerczyński, Kazi
mierz Ładziak). 

Segment ażurowy nośny 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest segment ażu
rowy nośny stanowiący ruszt zwłaszcza w obiektach 
rolniczych. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększe
nia sztywności i trwałości rusztu. 

Segment ażurowy nośny wykonany z prętów połą
czonych ażurowo w segmenty, charakteryzuje się tym, 
że składa się z co najmniej trzech warstw górnej (1), 
środkowej (2) i dolnej (3), gdzie w warstwie górnej (1) 
pręty wzdłużne (4) rozmieszczone są w kierunku po
przecznym w odległościach 10-20 mm, w warstwie 
środkowej (2) pręty poprzeczne (5) usytuowane są w 
odległościach 40-80 mm w kierunku wzdłużnym, a w 
warstwie dolnej (3) pręty wzdłużne (6) rozmieszczo
ne są w odległościach 40-80 mm w kierunku po
przecznym, przy czym osie prętów wzdłużnych (4) 
w warstwie górnej (1) pokrywają się z osiami prętów 
wzdłużnych (6) w warstwie dolnej (3), natomiast mię
dzy warstwą górną (1) i dolną (3) na poziomie war
stwy środkowej (2) zamocowane są do warstwy gór
nej (1) i dolnej (3) co najmniej trzy pręty w kształ
cie litery „U" (7) o średnicy mniejszej" niż średnica 
prętów (4, 5 i 6). (1 zastrzeżenie) 

Bolesław Pilarczyk, Świdnica, Polska (Bolesław Pi
larczyk). 

Segment wielopłytkowy wykładziny ściennej 

Celem wzoru jest opracowanie wykładziny płytko
wej ścian o łatwei i prostej technologii montażu przy 
wysokich walorach użytkowych. 

W rozwiązaniu według wzoru wykładzinę tworzy 
się z segmentów wielopłytkowych. Segment wielo
płytkowy składa się z przytwierdzonej do ściany przy 
pomocy wkrętów listwy nośnej (1) mającej dwa 
wzdłużne rowki mocujące (5) i z prostokątnych pły
tek wykładzinowych (2) wyposażonych od spodu w 
dwa rzędy stopek mocujących (3), przy czym rowki 
mocujące (5) i stopki (3) mają przekrój poprzeczny w 
kształcie równoramiennego trapezu. (3 zastrzeżenia) 

E21C W. 72870 1984-07-02 

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwi
ce, Polska (Andrzej Błażewicz, Jacek Cyruło, Euge
niusz Gajda, Reinhard Plinta). 

Kombajn węglowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmiany 
miejsca usytuowania wystających elementów instala
cji hydraulicznej kombajnu węglowego, zwłaszcza do 
urabiania cienkich pokładów, bez zwiększenia jego 
wysokości. Kombajn charakteryzuje się tym, że wy
stające elementy (1> usytuowane są pod górną po
wierzchnią płyty (2) sań (3) oraz ewentualnie pomię
dzy urabiającą głowicą (4) i ciągnikiem (5), przy czym 
elementy (1) tworzą wymienne zestawy (6), (7). 

(2 zastrzeżenia) 

E21D W. 73183 1984-08-30 

Tarnogórska Fabryka Urządzeń Górniczych „Ta-
gor", Tarnowskie Góry, Polska (Henryk Izydorczyk, 
Czesław Bukalski, Jan Dyrda, Brunon Skwara, Hu
bert Kasperek, Adam Klugar, Jan Śliwa). 

Ślizgowa płyta transportowa 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie przemiesz
czania segmentu obudowy górniczej ze ścian rabowa
nych- do ścian nowo zbrojonych. 

Zasadniczym elementem ślizgowej płyty transpor
towej jest podstawa (1), wygięta do góry w części 
przedniej (2) i tylnej (3) pod kątem 10°. Do mocowa
nia na podstawie (1) segmentu obudowy górniczej słu
ży wspornik (9) z wybraniem (18) na układ przesuwny, 
oraz uchwyty prowadzące (8) które ograniczają ruch 
poprzeczny segmentu i mają otwory do zaczepiania 
łańcuchów. 
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Spodnia część płyty wyposażona jes t w d w a p r o 
w a d n i k i (5) w y k o n a n e w kształcie pierścieni z odno
gami (6). P r o w a d n i k i (5) mają ś rednice zewnęt rzne od
powiadające rozs tawowi toru t r anspor towego i są 
p r z y s p a w a n e bezpośrednio do pods tawy (1). P ły t a 
w p r a w i a n a jest w ruch liną ko łowrotu przechodzącą 
przez łącznik, m o n t o w a n y w j e d n y m z o tworów (23) 
w zależności od k i e r u n k u jazdy. Podczas ruchu p ły ty 
za ł adowane j , miejsca s tyku szyn z pods tawą (1) są 
s m a r o w a n e olejem ze zbiorników (10). P r z e s u w płyty 
n ie obciążonej odbywa się bez smarowan ia . 

(4 zastrzeżenia) 

E21F 
B65G 

W.71364 1983-11-17 

S tan i s ł aw Mysłowski , Mysłowice, Polska (Stanis ław 
Mysłowski) . 

Urządzenie przesypowo- łącznikowe przenośników, 
zwłaszcza u r o b k u górniczego 

P r z e d m i o t e m wzoru użytkowego jest urządzenie 
przesypowo- łącznikowe przenośn ików zwłaszcza u r o b 
ku górniczego pozwalające na łagodne przejście n o -
s iwa z przenośnika podającego na przenośnik odbie
rający. Urządzenie przesypowo-łącznikowe przenośni 
k ó w jes t wyposażone w łącznik (1) połączony z ką
t o w y m e l emen tem w y r ó w n a w c z y m (2), k tóry ma 
zsuwnię pomocniczą (12) oraz zsuwnię elastyczną (3) 
usz tywnioną bocznie p r ę t a m i (6 i 7) wygię tymi w 
kszta ł t l inii ś rubowej i zamocowanymi p rzegubami 
(5 i 8) w przenośnikach , podającym i odbierającym, 
przy czym przeguby (8) z a m o n t o w a n e . są na ruchomej 
podporze (13), a u robek na przenośniku odbierającym 
s tab i l izowany i cen t rowany jest e l emen tem (4). 

(1 zastrzeżenie) 

E21F W. 73161 1984-08-24 

Kopaln ia Węgla Kamiennego „Rymer" , Rybn ik -Nie -
dobczyce, Polska (Józef Bar teczko, Leszek Budziński) . 

Urządzenie do eksploatacj i poprzecznej 
resz tek pok ładów węgla po upadzie 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie kons t rukc j i 
urządzenia do eksploatacj i resz tek pok ładów węgla 
poprzecznie po upadzie do 25° w zaburzonych s t refach 
tektonicznych oraz w f i larach oporowych i ochron
nych przewidzianych do l ikwidacj i . 

Urządzenie ma na powierzchni zewnęt rzne j s t rop 
nic (5) osłonowej obudowy zmechanizowanej (1) p r o 
s tokątne ga rby poprzeczne (6), zaś na osłonach odza-
wa łowych (7) osłonowej obudowy zmechanizowanej 
(1) ma zawieszone poprzez p rzegubowe łączniki ogni
wowe płyty odzawałowe (9). Urządzenie ma zabudo
waną na korpus ie komba jnu ścianowego (4) p rzec iw
wagę (10) us tawioną regulacyjn ie względerh o rganu 
urabiającego (11) przez regula tor przesunięcia pozio
mego (12) p rzec iwwagi (10). (1 zastrzeżenie) 

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

F04D W.73156 1984-08-24 

Główny Ins ty tu t Górn ic twa , Katowice , Polska (Adolf 
Łobejko, H e n r y k Kil , Bohdan Marzec, Józef Mazur) . 

Głowicowy wen ty la to r p romien iowy 

Wzór uży tkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
bezpieczeństwa głowicowego wen ty l a to r a p romien io
wego wobec m e t a n u , par benzyny i pa r rozpuszczal
n i k ó w przez zabezpieczenie jego obudowy przed a w a 
r y j n y m iskrzeniem t a rc iowym. 

W t y m celu obudowa (2)" wen ty l a to ra ma nak ł adk i 
(3 i 6) na p rzywi rn ikowych częściach ssącego króćca 
(1) i wlotowego stożka (5), połączone z n imi spoczyn-
kowo. N a k ł a d k i (3 i 6) oraz w i r n i k o w e koło (4) są 
w y k o n a n e z t w o r z y w a nie dającego iskier zapalają
cych m e t a n , p a r y benzyny i pa ry rozpuszczalników, 
podczas gdy obudowa (2) wen ty l a to ra jes t w y k o n a n a 
z t w o r z y w a o małe j skłonności do iskrzenia zapa la 
jącego me tan , p a r y benzyny i pa ry rozpuszczalników. 

(1 zastrzeżenie) 
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F16B W. 73160 1984-08-24 

Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne „MERA-BŁONIE", 
Błonie k/Warszawy, Polska (Kazimierz Wojtanowicz, 
Krzysztof Jeziorski, Wiesław Nowosad). 

Złącza blach prostopadłych 

Celem wzoru jest zwiększenie trwałości złącza. 
Złącze ma nakrętkę (1) z rowkiem, która zamoco

wana jest w wycięciu blachy (2), a krawędzie wycię
cia ponad nakrętkę (1) są zagniecione tak, że zabez
piecza to nakrętkę (1) przed wypadnięciem. Blacha (3) 
.mocowana jest do blachy (2) przy użyciu wkręta (4). 

(1 zastrzeżenie) 

F16K 
G05D 

W. 73185 1984-08-30 

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Swid-
nik", Świdnik, Polska (Antoni Muszyński). 

Regulator wydatku cieczy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie ułatwienia 
zerowania regulatora. 

Regulator wydatku cieczy zestawiony z korpusu (1) 
i trzona zaworu (2), na którym jest osadzony bęben 
(3) z podziałką oraz zapadka robocza (4), według wzo
ru ma zapadkę korygującą (6) ze sprężyną dociskową 
(7). Ruchoma część zapadki korygującej (6) jest osa
dzona suwliwie na trzonie zaworu (2). Natomiast nie
ruchoma bieżnia (9) zapadki (6) jest połączona na 
stałe z bębnem (3). Siła docisku sprężyny dociskowej 
(7) zapadki korygującej (6) jest większa od siły do
cisku sprężyny (5) zapadki roboczej (4). 

(1 zastrzeżenie) 

F21V W. 70627 1983-08-09 

Grzegorz Furmaniak, Łódź, Polska (Grzegorz Fur-
maniak). 

Osłona na lampę 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji estetycznej osłony na lampę, dającej 
jednocześnie nierównomierne oświetlenie. 

Osłona na lampę wykonana jest w postaci walca, 
której konstrukcję nośną stanowią dwa pierścienie 
(1) wykonane z drutu, na które luźno ułożone są obok 
siebie trzy warstwy płatków nawleczonych przez dwa 
otwory górne (2) i dwa otwory dolne (3). 

Płatki (4, 5 i 6) można swobodnie przesuwać wokół 
pierścieni (1). Montaż i demontaż płatków (4, 5 i 6) 
na pierścieniu (1) odbywa się poprzez nacięcia wy
chodzące od otworów górnych (2) i dolnych (3). 

(5 zastrzeżeń) 

fig. 2 

F21V W. 72981 1984-07-20 

Ludwik Konopka, Tadeusz Konopka, Kraków, Pol
ska (Ludwik Konopka, Tadeusz Konopka). 

Oprawka żarówki 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania oprawki, 
której konstrukcja ułatwiałaby montaż przewodów za
silających oraz klosza lampy. 

Oprawka żarówki składająca się z osłony połączeń, 
płytki styków, płaszcza żarówki i podpórki klosza, 
charakteryzuje się tym, że otwór przelotowy (1) w 
osłonie (I) połączeń oprawki żarówki ma dwie śred
nice (A, B) z tym, iż mniejszą średnicę (B) ma od 
strony płytki styków (II), natomiast płaszcz żarówki 
(III) ma oprócz znanego gwintu zewnętrznego osłony 
połączeń (9) także gwint zewnętrzny podpórki klosza 
(10) od strony żarówki. (1 zastrzeżenie) 
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F21V W. 73092 1984-08-07 

Zakłady Teleelektroniczne „Telkom-Telfa", Byd
goszcz, Polska (Roman Jasiński, Jerzy Wucens). 

Odbłyśnik 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia prostego odbłyśnika do podświetlanych tablic syg
nalizacyjnych. 

Zgodnie z wzorem odbłyśnik stanowią ściany (2) 
czworobocznego ostrosłupa ściętego i - połączone z bo
kami jego mniejszej podstawy prostokątne ściany (5) 
prostopadłościanu. Dwie przeciwległe ściany tego pro
stopadłościanu zaopatrzone są w uchwyty (6) z za
czepami (7). (3 zastrzeżenia) 

F21V W. 73145 1984-08-21. 

Ireneusz Płosaj, Łódź, Polska (Ireneusz Płosaj). 

Statyw lampy stojącej 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększe
nia statyczności lampy stojącej. 

Statyw lampy stojącej jest zestawiony z trzech jed
nakowych, płaskich, drewnianych elementów piono--

wych (1). Elementy pionowe (1) mają kształt trójką
tów prostokątnych. Podstawę każdego z elementów 
pionowych stanowi krótsza przyprostokątna. Wierz
chołki utworzone przez krótszą przyprostokątna i prze-
ciwprostokątną wyznaczają w rzucie z góry wierz
chołki trójkąta równobocznego. Elementy pionowe (1) 
ustawione są w płaszczyznach przechodzących przez 
osie symetrii tego trójkąta równobocznego. Dłuższe 
przyprostokątne elementów pionowych są do siebie 
równoległe. Elementy pionowe (1) są połączone z dwo
ma wieńcami (2, 3) mającymi kształt trójkątów rów
nobocznych o ściętych wierzchołkach. Wieńce (2, 3) 
leżą w płaszczyznach prostopadłych do płaszczyzn 
elementów pionowych (1). Każdy z elementów piono
wych (1) jest przytwierdzony bokiem stanowiącym 
dłuższą przyprostokątna do wieńców (2, 3) w miej
scach ścięć wierzchołków. (1 zastrzeżenie) 

F21V W. 73188 1984-08-31 

Zakłady Urządzeń Okrętowych „Famor", Bydgoszcz, 
Polska (Wojciech Banach, Czesław Kołaczyński, Eu
stachy Czerniak). 

Oprawa oświetleniowa do rurowych źródeł światła 

Wzór rozwiązuje zagadnienie uproszczenia konstruk
cji oprawy i jej wykonawstwa. 

Oprawa według wzoru ma zetowe wsporniki (4) 
z dźwigniowymi zamkami (5) i ceowe wsporniki (7) 
z oprawkami (11) źródeł światła (12). (2 zastrzeżenia> 

F21S 
F21V 

W. 73805 1984-04-11 

Spółdzielnia Inwalidów ,.Delam" Zakłady Elektro
techniczne, Dąbrowa Górnicza, Polska (Jędrzej Kra-
lewski, Celina Włodarczyk, Elżbieta Nawara). 

Lampa stojąca wiełopłomienna podłogowa 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania lampy 
o stabilnej konstrukcji, a także pozwalającej na ukie
runkowanie strumienia świetlnego i na wykorzystanie.-
światła bezpośredniego. 

Lampa stojąca wiełopłomienna podłogowa według 
wzoru użytkowego ma korpus (2) wykonany w kształ
cie pierścienia, do którego są przymocowane ramiona 
(3) z rurki mosiężnej. Do każdego z ramion (3) jest 
przymocowany pierścień mocujący (4) z rurki mo
siężnej z drewnianym elementem ozdobnym (5) w gór
nej jego części, na którym jest osadzona osłonka (6) 
oprawki (7).. W dolnej części pierścienia mocującego 
(4) jest umieszczony element zabezpieczający z drew
na (8) w kształcie prostopadłościanu, przez który prze
chodzi rurka mocująca (9) z przewodami elektryczny
mi zakończona u góry oprawką (7). 
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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). 

Na rurce mocującej (20) są osadzone wyoblona mi
seczka mosiężna (15) i wyoblony kapturek mosiężny 
(21) zwrócone do siebie mniejszymi podstawami, na
stępnie element drewniany (22) oraz elementy mo
siężne (23) i drewniane (24) stanowiące poszczególne 
człony lampy, a w dolnej części element drewniany 
dolny (25) i wyoblona miseczka mosiężna (26) przy
legająca większą średnicą do podstawy ' (1), przy czym 
pomiędzy podstawą (1) a mniejszą podstawą wyoblo-
nej miseczki mosiężnej (26) znajduje się cylindryczny 
krążek dystansowy (27). (1 zastrzeżenie) 

F24D W. 72397 1984-04-20 

Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych „ME-
RA-KFAP", Kraków, Polska (Tadeusz Bałut, Marek 
Ütrada, Stanisław Gredys). 

Urządzenie pomiarowo-rozliczeniowe 
węzła cieplnego 

"Wzór rozwiązuje .zagadnienie opracowania urządze
nia umożliwiającego bilansowanie i całościową kon
trolę prawidłowości pracy wodnych węzłów cieplnych, 
złożonego z łatwo dostępnych elementów. 

Urządzenie ma obudowę (1) w kształcie prostopad
łościanu z uchwytami (2). Część elewacyjną obudowy 
<1) stanowią drzwiczki z wyciętymi otworami, w któ-
Tych zamontowane są rejestrator (3) przepływu wody 
grzewczej oraz mocy cieplnej, rejestrator (4) tempera
tury i ciśnienia wody grzewczej, licznik sumujący (5) 
energii cieplnej, wskaźnik (6) wartości chwilowej mo
cy cieplnej, przetwornik (7) mocy cieplnej, lampka (8) 
sygnalizacji zasilania, zamek (9) oraz tabliczki opiso
we (10). W dolnej części obudowy (1) zamontowane 
są dławiki elektryczne (11), przeznaczone do wprowa
dzenia zewnętrznych kabli elektrycznych połączonych 
z przetwornikami i czujnikami. (1 zastrzeżenie) 

T24D W. 73191 1984-09-01 

Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe „Spomasz", 
Wrocław, Polska (Janusz Rysiukiewicz, Franciszek Ra
domski, .Henryk Ostaszewski, Eugeniusz Kłus). 

Obudowa grzejnika 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia obudowy zapewniającej lepsze wykorzystanie 
własności grzejnych " grzejnika poprzez kierowanie 
ogrzanego powietrza w głąb pomieszczenia. 

Obudowa według wzoru użytkowego ma przyścien
ną płytę której górna część (2), powyżej płaszczyzny 
grzejnika (4) jest ukształtowana ukośnie względem 
dolnej części (1) przyściennej płyty i tworzy z czoło-
-wą osłoną (3) obudowy wylot (5) ogrzanego powietrza 

o szerokości (L) od 3 do 8 razy mniejszej od szero
kości wlotu (D) równego odległości między czołową 
osłoną (3) obudowy a dolną częścią (1) przyściennej 
płyty. Czołowa osłona (3) jest mocowana do mocują
cych elementów (8) trwale połączonych z dolną częścią 
(1) przyściennej płyty. (1 zastrzeżenie) 

F25C W. 73182 1984-08-31 

Tadeusz Maczuga, Łódź, Polska (Tadeusz Maczuga). 

Woreczek do lodu 

Celem wzoru jest zwiększenie asortymentu pojem
ników do lodu. Woreczek wykonany jest z folii i ma 
kształt prostokąta. 

Z jednej strony woreczek zakończony jest dnem (1), 
zaś po przeciwnej stronie dna ma wlew (2) połączony 
z zespołem komór (3) oddzielonych od siebie zgrzaną 
powierzchnią (4) folii, przy czym wlew (2) z obu stron 
zakończony jest taśmą zaciskową (5). (1 zastrzeżenie) 

F25D 
A23B 

W. 70215 1983-04-12 

Kombinat Przemysłowo-Rolny „Fructopol", Lublin, 
Polska (Kazimierz Konieczny, Jerzy Miałkas, Henryk 
Trus, Jan Filipecki). 

Przewoźny zestaw zamrażalniczy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia przewoźnego zestawu zamrażalniczego produktów 
rolnych i ogrodniczych, zwłaszcza malin, którego wszy
stkie urządzenia umiejscowione byłyby w jednym 
kontenerze, przeznaczonego do stosowania w zasadzie 
w punktach skupu. W zestawie według wzoru użyt
kowego usytuowano agregaty (7) sprężarkowe ze 
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skraplaczami powietrznymi na stropie skrzyni (2) tu
nelu zamrażalniczego, przy czym korzystnie całość jest 
wbudowana we wnętrze kontenera (8). 

(3 zastrzeżenia) 

F25D 
A23B 

W. 70216 1983-04-12 

Kombinat Przemysłowo-Rolny „Fructopol", Lublin, 
Polska (Zbigniew Kłos, Kazimierz Konieczny, Jerzy 
Miałkas, Henryk Trus, Jan Filipecki). 

Przewoźny zestaw do chwilowego przechowywania 
schłodzonych produktów 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania przewoź
nego zestawu do chwilowego przechowywania schło
dzonych produktów rolnych i ogrodniczych, zwłaszcza 
malin, którego konstrukcja pozwoliłaby na przemiesz
czanie zestawu jednym środkiem transportu, przezna
czonego w zasadzie do stosowania w punktach skupu 
przy współpracy z przewoźnym zestawem zamrażal-
niczym. 

Zestaw składający się z osadzonej na ramie nośnej 
izolowanej cieplnie skrzyni, charakteryzuje się tym, 
że w jednym końcu skrzyni (2), przeciwległym do 
drzwi (3) ładunkowych, znajduje się wydzielone po
mieszczenie, w którym są zamocowane wentylator (4) 
z chłodnicą (5) oraz zespoły-T6) skraplające, a pomię
dzy kratką (7), na której ustawia się pojemniki, 
zwłaszcza beczki (8), a izolowaną cieplnie podłogą (9) 
skrzyni (2) znajduje się przestrzeń (10), którą zimne 
powietrze jest przetłaczane z chłodnicy (5) do wnętrza 
przestrzeni magazynowej. (3 zastrzeżenia) 

F25D W 73147 1984-08-21 

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych, Dębica, Polska 
(Zygmunt Wawrzaszek). 

Przepust gazoszczelnej komory chłodniczej 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia szczelnej konstrukcji przepustu przewodów przez 
przegrody komory chłodniczej. 

Przepust zawiera rurę ochronną (2) osadzoną szczel
nie w przegrodzie komory, zakończoną na końcach 
pierścieniami (16, 19). W osi rury ochronnej (2) umiej
scowiony jest przewód instalacji chłodniczej (1), zaś 
przestrzeń między nimi wypełniona jest kolejno szcze
liwem (15) i elastycznymi pierścieniami (14). Rura 
ochronna (2) zamknięta jest szczelnie z jednej strony 
kołnierzem dociskowym (3), zaś z drugiej strony koł
nierzem z tuleją (4, 5) o kształcie dławika i regu
lowanej sile docisku. (1 zastrzeżenie) 

Dział G 
FIZYKA 

G01R W. 72954 1984-07-17 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „PREDOM", War
szawa, Polska (Zbigniew Puzyński, Marian Pająk). 

Urządzenie testujące sznury przyłączeniowe 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania urządze
nia zapewniającego obiektywną, pewną i szybką kon
trolę sznurów przyłączeniowych, przy jednoczesnym 
pełnym bezpieczeństwie obsługi. 

Urządzenie zawierające zasilacz wysokiego napięcia, 
czasowy układ sterujący i układ sygnalizacji przebi
cia, charakteryzuje się tym, że ma zblokowany-wy-
mienny zespół (6) gniazd sieciowych (7), których za
ciski sieciowe przyłączone są do jednego bieguna wy
sokiego napięcia, a bolce uziemiające połączone są 
z dwudzielnymi-wymiennymi zespołami futerałów (8), 
które przyłączone są do drugiego bieguna wysokiego 
napięcia. Dwudzielne-wymienne zespoły futerałów (8) 
mają gniazda (11) odpowiadające kształtem powierzch
ni wtyczek, odgiętek i przewodów przyłączeniowych. 
Poszczególne gniazda sieciowe (7) mają przyporządko
wane lampki sygnalizacji przebicia (12). Urządzenie 
znajduje zastosowanie przy testowaniu sznurów przy
łączeniowych w cyklu produkcyjnym. (4 zastrzeżenia) 

G05G 
G03B 

W. 73150 1984-08-21 

Arkadiusz Januszyk, Bielsko-Biała, Polska (Arka
diusz Januszyk). 

Kształtka prowadząca 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie kon
strukcji kształtki prowadzącej przeznaczonej do me
chanicznego odtwarzania procesu zakodowanego na 
jej płaszczyźnie. 
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Rozwiązanie zapewnia możliwość wymiany poszcze
gólnych elementów procesu, przestawienie lub tym 
podobne bez konieczności wykonania nowego procesu. 
Kształtkę prowadzącą stanowi prostokątny element 
płaski (1), którego dłuższa krawędź ma elementy złącz-
ne (2) a jej przeciwległa krawędź ma na rogach czopy 
złączne (3) skierowane do środka. Na ich przedłuże
niach znajdują się elementy zaczepowe (4) wystające 
poza obręb prostokątnego elementu płaskiego (1), na 
którego krańcach naprzeciw siebie znajdują się otwo
ry napędowo-kulisty (5) i o zarysie spłaszczonego koła 
(6). Prostokątny element płaski (1) w miejscu czopów 
złącznych (3) ma wybrania podłużne (7). Wszystkie 
elementy kształtki połączone są ze sobą nierozłącznie. 
Kształtki łączy się w łańcuch przez wprowadzenie 
czopów złącznych (3) w elementy złączne (2) w dwóch 
sąsiednich kształtkach. (1 zastrzeżenie) 

GUB W. 72986 1984-07-19 
G06F 

Instytut Systemów Sterowania, Katowice, Polska 
(Aleksander Mikuła, Walter Rzepka). 

Układ kasety procesora 

Wzór rozwiązuje zagadnienie uzyskania modułu pro
cesora dla systemu minikomputerowego MERA-60 w 
standardzie 19 z jednoczesną możliwością rozbudowy 
procesora o kolejne panele kasety. 

Układ kasety procesora według wzoru użytkowego 
charakteryzuje się tym, że z przodu płyty nośnej (1) 
umieszczona jest płyta czołowa (2), a na płycie nośnej 
(1) umieszczone są panele (4) kasety, których oś sy
metrii jest prostopadłą do osi symetrii płyty czołowej 
(2) i osi symetrii płyty nośnej (1). Dostęp do pakietów 
elektronicznych umieszczonych w panelu kasety < 
jest z boku w stosunku do płyty czołowej (2). Kon
strukcja nośna układu wentylacyjnego (3) i ustrój noś
ny (5) stanowią konstrukcję wsporczą paneli (4) ka
sety. Płyta czołowa (2) wyposażona jest w pulpit ste
rujący, zespół sterujący i sygnalizator. Z tyłu płyty 
nośnej (1) zamocowana jest listwa (7) dla złącz kablo
wych. . . . ( 1 zastrzeżenie) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01F W. 73177 

Zakłady Transformatorów Radiowych 
Skierniewice, Polska (Wiesław Klejny). 

1984-08-29 

„ZATRĄ", 

Transformator lub dławik małej mocy 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania transfor
matora lub dławika małej mocy, którego konstrukcja 
umożliwiłaby umieszczenie izolacji bocznej na korpu
sie w każdej fazie produkcji. 

Transformator lub dławik ma korpus (1) i. nawinię
tymi uzwojeniami, rdzeń magnetyczny (2) zamocowa
ny na korpusie (1) oraz izolacje boczne (3) umieszczo-. 
ne między rdzeniem magnetycznym (2), a korpusem 
(1). Korpus (1) ma ścianki boczne (4) wyposażone w 
krawędzie oporowe (5) i nadlewy (6). Nadlew (6) ma-
powierzchnię (7) skośną do ścianki bocznej (4) i po
wierzchnię (8) prostopadłą do ścianki bocznej (4). Po
wierzchnia (8) utworzona jest na przeciwko krawędzi 
oporowej (5), a pomiędzy nimi umieszczony jest za
czep (9) izolacji bocznej (3). (1 zastrzeżenie) 

H01R W. 73141 1984-08-21 

Andrzej Klejnowski, Warszawa, Polska (Andrzej 
Klejnowski). 

Złączka przewodów 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest złączka do 
przewodów elektrycznych, zapewniająca łatwe, pewne 
i szybkie połączenie przewodów elektrycznych. 

Składa się ona z korpusu (1) wykonanego z tworzy
wa sztucznego i ze spirali (2) wykonanej ze stali. Oba 
elementy połączone są ze sobą w sposób trwały wy
kluczający wzajemny obrót elementów. Korpus (1) 
złączki ma kształt stożka ściętego z dwoma skrzydeł
kami na powierzchni i wybraniem stożkowym w pod
stawie. Spirala (2) nawinięta jest zwój przy zwoju 
w kształcie stożka. (2 zastrzeżenia) 
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H05B W. 72940 1984-07-12 
Zakład Doświadczalny przy Zakładach Urządzeń 

Chemicznych „Metalchem", Kędzierzyn-Koźle, Polska 
(Józef Pieczyk, Janusz Sadowczyk, Jan Adamik, Wal
ter Hessler). 

Element grzejny o żebrowanej powierzchni 
zewnętrznej, zwłaszcza elektryczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ele
mentu grzejnego o lepszej wymianie ciepła w sto
sunku do znanych grzejników. 

Elektryczny element grzejny ma żebrowaną po
wierzchnię zewnętrzną, którą stanowi monometaliczna 
rura (1) żebrowana z żebrami (2) walcowanymi, ściśle 
osadzona na wewnętrznym ceramicznym elemencie i 
grzejnym, wewnątrz którego przeprowadzona jest spi
rala (4) grzewcza. Zebra (2) usytuowane są prosto
padle do osi wzdłużnej grzejnika i w przekroju 
wzdłużnym mają postać trójkątów osadzonych na 
wspólnej podstawie, którą jest rura (1). 

(2 zastrzeżenia) 

H05C 
A01K 
H01F 

W. 73166 1984-08-27 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Aka
demia Rolnicza, Warszawa, Polska (Antoni Fabirkie-
wicz, Ryszard Trzciński, Jerzy Kowalczyk). 

Jednofazowy transformator w obudowie do zasilania 
elektryzatora ogrodzenia elektrycznego pastwisk 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania obudowy, 
która zabezpieczałaby transformator przed przedosta
waniem się wody do jego wnętrza. 

Obudowa transformatora składa się z pokrywy (2) 
i podstawy (7). W podstawie (7) obudowy wykonany 
jest otwór (8) do zawieszenia transformatora. W po
krywie (2) obudowy znajduje się transformator (1). 
Na zewnątrz pokrywy (2) obudowy znajdują się pod
stawy zacisku (3) z wycięciami (9) ustalającymi prze
wód (10) w zaciskach (4). Poniżej zacisków (4) w po
krywie (2) obudowy znajduje się gniazdo bezpieczni
ka (6). (1 zastrzeżenie) 



Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych w BUP Nr 12/1985 

Nr zgłoszenia 

1 

238678 
241209 
241504 
241661 
241762 
241770 
241827 
243333 
243476 
244147 
244216 
244292 
244394 
244613 
244679 
244684 
244687 
244688 
244689 
244691 
244692 
244695 
244697 
244698 
244699 
244700 
244701 
244702 
244703 
244704 
244709 
244710' 
244712 
244714 
244715 
244716 
244717 
244718 
244719 
244722 
244723 
244724 
244725 
244726 
244727: 
244728 
244729 
244730 
244732 
244734 
244737 
244739 
244740 

Int. Cl.3 

2 

D03D 
W21D 
F28G 
G01M 
E21B 
F23B 
B01 
B09B 
B01D 
A61J 
F16D 
H04R 
A23J 
G06F 
B61C 
A63C 
C07D 
C25D 
A23C 
F16K 
C08J 
F28D 
H01H 
B24B 
G01N 
C09Kv 
C09K; 
C07F 
C07F 
C09K 
G01R 
C08G 
C08F 
B65D 
H03G! 
H01L 
G01R 
A01D 
G01R 
B220 
H01H 
B61D 
E21B 
C 2 2 0 
C22C 
C22B 
B21K 
B22C 
C 2 1 0 
F16H 
E21C 
G07C 
B25H 

S t rona 

3 

30 
33 
39 
41 
32 
37 

6 
8 
5 
4 
36 

57 
3 

49 
Jl2 

4 
17 
29 

2 
36 
23 
38 
•51 
10 
41 
24 
25 
21 
21 
25 
43 
22 
22 
13 
54 
62 
44 

1 
44 

9 
51 
12 
32 
27 
27 
27 

8 
9 

26 
36 
33 
49 
10 

Nr zgłoszenia 

1 

244741 
244742 
244743 
244744 
244747 
244748 
244740 
244750 
244752 
244753 
244754 
244755 
244756 
244769 
244772 
244773 
244774 
244775 
244776 
244779 
244780 
244781 
244782 
244783 
244784 
244785 
244786 
244787 
244790 
244792 
244793 
244796 
244797 
244798 
244800 
244801 
244807 
244809 
244810 
244811 
244815 
244816 
244818 
244819 
244821 
244822 
244824 
244825 
244829 
244830 
244833 
244836 
244837 

Int. Cl.3 

2 

C03B 
B23K 
B65D 
B27C 

cne 
C23G 
E21B 
G08B 
B32B1 
C09J 
D01H 
C04B 
E02B 
GOlfS 
A01N 
C08L 
ClliD 
G05F 
A23C 
F23K 
C07C 
BOlt) 
G01R 
H05C 
G05F 
H02M 
H03K 
G01F 
G05F 
D06F 
B65G 
H04L 
A6!1B 
COTtG 
F24C 
C12G 
C03B 
HO XL 
A61F 
G03BI 
C23G 
C23G 
C10B 
B01D 
F04B 
B01D 
G01S 
co3q 
BOljD 
H04N 
C01G 
C09J 
G01R 

S t rona 

3 

2̂9 
9 

13 
11 
86 
28 
33 
49 
11 
24 
29 
16 
31 
46 
2 

23 
26 
48 

3 
38 
16 

5 
45 
58 
48 
53 
54 
40 
48 
30 
13 
56 

3 
22 
38 
26 
15 
52 

3 
47 
28 

28 
25 

5 

135 
5 

47 
16 

6 
/57 

ks 
24 
45 
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1 

244840 
244841 
244843 
244844 
244846 
244848 
244850 
244851 
244852 
244858 
244859 
244860 
244863 
244867 
244869 
244870 
244871 
244872 
244873 
244874 
244876 
244877 
244878 
244882 
244884 
244885 
244886 
244888 
244889 
244891 
244896 
244897 
244898 
244901 
244902 
244903 
244904 
244907 
244908 
244909 
244910 
244913 
244923 
245689 T 
246019 
246097 
246206 
246227 
246228 
246616T 
246901 
247021T 
248542 T 
248613 T 
248616 T 
848636 
248667 T 
248688 T 
248700 T 
248710 T 
2487751 T 
248758 T 
248777 T 

1 

2 ! 

G09F 
G05ÏD 
C07F 
G01M 
G01N 
H03K 
C22C 
C22C 
C22C 
H04N 
H01J 
H01J 
B04B 
H03C 
B21C 
E04G 
E04B 
E04G 
E05F 
B23K 
B08B 
B26B 
B65G 
H01.Q 
C09D 
C09D 
C23F 
A01/K 
B01D 
C08G 
F02M 
B65F 
G01L 
B25J 
F04D 
C23F 
C21G 
E21F 
E21D 
E21D 
A61M 
GO IR 
A01C 
G01N 
D21C 
C07D 
C07D 
C07D 
C07D 
G01C 
H05B 
B24C 
G01R 
F24H 
G08C 
H01J 
H01L 
G01N 
G01N 
H01L 
H03K 
H05B 
G01L 

3 

50 
47 
22 
41 
42 
55 
27 

-27 
27 
57 
51 
51 

7 
54 

8 
31 
31 
31 
32 

9 
7 

11 
14 
53 
24 
24 
27 

1 
6 

03 
34 
13 
40 
HO 
35 
28 
26 
34 
33 
33 

4 
45 

l 
42 
30 
17 
17 
18 
18 
40 
58 
10 
45 
38 
49 
52 
52 
42 
42 
52 
55 
58 
41 

1 

248794T 
248801 T 
248830 T 
248881T 
248883 T 
248894 T 
248914 T 
248929 T 
248940 T 
248941T 
248942 T 
248943 T 
248972 
248981T 
248995 T 
248999 T 
249000 T 
249008 T 
249013T 
249027 
249031 T 
249039 T 
249051T 
249055 Tt 
249060 T 
249105 T 
249225 
249231 
249278 
249319 
249424 
249430 
249558 
249592 
249649 
249726 
249738 
249774 
249791 
249793 
249795 
249833 
249912 
249913 
249914 
249938 T 
250044 
250137 
250138 
250147 
250148 
250149 
250150 
250370 
250543 
250562 
250586 
250607 
250873 T 
250925 
250927 
251108T 

2 

H02K 
H01S 
H05B 
F04B 
G01N 
G01R 
B26D 
G01B 
B01J 
B01J 
C25D 
C01B 
F16K 
F22B 
F16C 
G01N 
G01N 
H03B 
G01B 
C08L 
E60K 
F16D 
C01D 
C11B 
A01N 
F28G 
C07D 
C08G 
E01B 
C08L 
F16K 
B60B 
G01R 
H04C 
C25C 
G09F 
C10L 
H04J 
A01N 
A01N 
C07D 
C07D 
C07D 
G01S 
C03C 
G11B 
C07C 
C07D 
B65G 
C07D 
C07D 
C07D 
C07C 
C07D 
C02F 
C01G 
B21C 
B66C 
B01D 
F01L 
C09K 
H04L 

3 

53 
53 
58 
35 
43 
46 
11 
39 

7 
7 

29 
14 
37 
37 
36 
43 
43 
54 
39 
23 
12 
36 
14 
26 

2 
39 
18 
23 
30 
23 
37 
11 
46 
55 
28 
50 
26 
56 
Z 
2 

19 
19 
19 
47 
16 
50 
16 
19 
14 
20 
20 
21 
17 
21 
15 
15 
8 

14 
6 

34 
25 
58 



Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych opublikowanych w BUP Nr 12/1985 

Nr zgłoszenia 

1 

73160 
73161 
73162 
73164 
73165 
73166 
73171 
73173 
73174 
73175 
73176 
73177 
73179 
73181 
73182 
73183 
73184 
73185 
73187 
73188 
73189 
73191 
73672 
73805 
73807 
73876 

Int. Cl.3 

2 

F16B 
E21FÍ 
B08B 
B41K 
B65D 
H05C 
E04B 
A47B 
B62D 
C10B 
A63H 
H01F 
B66C 
A45C 
F25C 
E21D 
B27L 
F16K 
A01K 
F21V 
B60C 
F24D 
C21D 
F21S 
B24B 
A62C 

S t r o n a 

S 

69 
68 
62 
63 
65 
74 
66 
61. 
64 
66 
61 
73 
65 
60 
71 
67 
63 
69 
60 
70 
64 
71 
66 
70 
62 
61 

Nr zgłoszenia 

1 

70215 
70216 
70627 
71364 
71711 
72397 
72870 
72932 
72940 
72954 
72981 
72986 
73025 
73092 
73111 
73117 
73131 
73141 
73145 
73146 
73147 
73150 
73152 
73153 
73154 
73156 
73158 

Int. Cl.3 

2 

F25D 
F25D 
F21V 
E21F 
B29H 
F24D 
E21C 
A47G 
H05B 
G01R 
F21V 
G U B 
B61D 
F21V 
B60P 
B65G 
A01K 
H01R 
F21V 
A01D 
F25D 
G05G 
B27C 
B02B 
E04C 
F04D 
E04F 

S t r o n a 

3 

71. 
72 
69 
68 
63 
71 
67 
61 
74 
72 
69 
73 
64 
70 
64 
65 
60 
73 
70 
60 
72 
72 
63 
62 
67 
68 
67 
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KOMUNIKAT KOMUNIKAT 

URZĄD P A T E N T O W Y 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

inf o r m u j e , 

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





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

na 1985 r. - dla czasopism 
„BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO" 

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

W A R U N K I P R E N U M E R A T Y : 

1. DLA OSÖB PRAWNYCH - INSTYTUCJI I ZAKŁADÓW PRACY: 

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

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

2. DLA OSÓB FIZYCZNYCH - INDYWIDUALNYCH PRENUMERATORÓW: 

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

- osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - siedzibach Oddziałów RSW „Pra
sa - Książka - Ruch", opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocz
towych nadawczo-oddawczych właściwych dla miejsca zamieszkania prenu
meratora. 
Wpłaty dokonują używając „blankietu wpłaty" na rachunek bankowy miejsco
wego Oddziału RSW „Prasa - Książka - Ruch". 

3. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa - Książ
ka - Ruch", Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 
00-950 Warszawa, konto NBP XV Oddział w Warszawie Nr 1153-201045-139-11. 
Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę pocztą zwykłą jest droższa od 
prenumeraty krajowej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla 
zlecających instytucji i zakładów pracy. 

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

następny, 

- do dnia pierwszego każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty roku 
bieżącego. 




