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Urząd Patentowy P R L - n a podstawie Art. 33 i art 78 ustawy z dnia 19 października 1972r. o wynalaz-
czości (Dz. U. PRL Nr 43, poz. 272) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych 
wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie" podane są w ukła-
dzie klasowym według symboli Int Cl.3 i zgodnie z § 26 ust 4 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego PRL 
z dnia 21.XII.1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1973 r. nr 1, poz. 4) za-
wierają 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 obrazują wynalazek lub 

wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń. 

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

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone literą T za 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. poczt 
203, Al. Niepodległości 188. 

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

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

Urząd Patentowy PRL podaje do wiadomości konta w NBP: 

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

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

§ 4 3 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw 
§ 44 - wpłaty za usługi poligraficzne 1 mikrofilmowe. 

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

Warunki prenumeraty są podane n» III stronie okladki. 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Centralny Ośrodek 
Informacji Patentowej, Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa 
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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 

A01J P.245283 1983-12-21 
Akademia Rolnicza, Poznań, Polska, (Marian Lipiń-

ski). 

Urządzenie automatyzujące zakończenie doju 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji urządzenia eliminującego całkowicie możli-
wość występowania pustodoju a jednocześnie zapew-
niającego utrzymywanie kubków udojowych na wy-
mieniu. 

Urządzenie automatyzujące zakończenie doju składa 
się z czterech oddzielnych komór (3). Każda komora 
połączona jest z komorą zbiorczą (4) poprzez rurkę 
spiętrzającą (7) otoczoną pierścieniowym pływakiem 
(8) z zaworem (9). Każda komora ma ponadto w gór-
nej i dolnej części obudowy otworki (16 i 17) o równej 
średnicy dla regulacji ciśnienia. (3 zastrzeżenia) 

A01J P.245284 1983-12-21 
Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Marian Lipiń-

ski, Adam Chełchowskd). 

Membranowy pulsator dojarki mechanicznej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia w 
procesie doju zmienności czasów trwania ssania i ma-
sażu w zależności od natężenia wypływu mleka z wy-
mienia. 

Membranowy pulsator dojarki mechanicznej ma sy-
stem kanałów (20) (21) i (30) łączących komorę nad-
membranową (37) z komorą podmembranową (33). W 
system tych kanałów włączone są dwa iglicowe zawo-
ry (18) i (19) o wspólnej osi (15), połączonej trwale z 
pływakiem (6) usytuowanym w czujniku natężenia 
przepływu mleka, włączonym między aparat udojowy 
i naczynie udojowe. Pulsator wyposażony jest także 
w membramowy zawór pneumatyczny, sterowany ci-
śnieniem panującym w komorze nadmembramowej 
(37). (2 zastrzeżenia) 

A01K P.249417 T 1984-08-31 
Antoni Włodzimierz Madaliński, Warszawa, Polska 

(Antoni Włodzimierz Madaliński). 

Pasta stanowiąca sztuczną przynętę na ryby 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sztucznej przynęty na ryby w postaci pasty, wygodnej 
w transporcie i stosowaniu. 

Pasta charakteryzuje się tym, że zawiera 300 do 
900 części wagowych polioctanu winylu, 100 do 700 
części wagowych rozpuszczalnika - octanu etylu lub 
jego mieszaniny z octanem amylu w ilości 30 do 100 
częśoi wagowych lub z acetonem w ilości 30 do 100 
części wagowych oraz 0 do 2 części wagowych barw-
nika tłuszczowego. Wynalazek może znaleźć zastoso-
wanie w wędkarstwie. (1 zastrzeżenie) 
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A23B 
A01N 

P. 245454 1983-12-30 

Joan J. McKenna, Berkeley, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Joan J. McKenna). 

Sposób zamrażania tkanek organicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu zamrażania tkanek organicznych, zwłaszcza w ce-
lu ułatwienia ich magazynowania, przewozu, długo-
trwałego zakonserwowywania i do innych celów, gdy 
pożądane jest całkowite lub częściowe zahamowanie 
biologicznej aktywności komórek tworzących te tkan-
ki z równoczesnym zachowaniem struktury tych ko-
mórek i możliwością ich powrotu do stanu pierwotne-
go. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że przed 
lub w czasie zamrażania tkanki, obniża się, korzyst-
nie stopniowo, ciśnienie atmosfery otaczającej tkankę, 
prowadząc do obniżenia ciśnienia z taką prędkością i 
w takim stopniu, aby zasadniczo bez odparowywania 
płynu zawartego w komórkach tkanki wyzwolić zasad-
niczą część substancji gazowej, rozpuszczonej w tym 
płynie ii dzięki temu umożliwić zamrożenie tkanki bez 
uszkodzenia jej komórkowej struktury. Zamrożona w 
ten sposób tkanka powraca po rozmrożeniu do pier-
wotnego stanu. (12 zastrzeżeń) 

A23K 
C07C 
A61K 

P. 246293 1984-02-20 

Pierwszeństwo: 1983-02-22 - RFN (nr P-3306160.2) 

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika Fe-
deralna Niemiec. 

Środek przyspieszający wzrost zwierząt 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania środ-
ka przyspieszającego wzrost zwierząt oraz. poprawia-
jącego stosunek mięsa do tłuszczu. 

Środek zawierający substancję czynną i znane do-
datki charakteryzuje się tym, że jako substancję czyn-
ną zawiera pochodne fenyloetyloaminy o wzorze 1, w 
którym X ii Y oznaczają atomy wodoru lub chlorowca 
i w tym zakresie znaczeń mogą mieć takie same lub 
różne znaczenie, Rx oznacza grupę OH lub grupę o 
wzorze -OSiR4R5R6, R2 oznacza atom wodoru lub pro-
sty, rozgałęziony, nasycony lub nienasycony rodnik al-
kilowy zawierający do 6 atomów węgla, z tym, że R2 
oznacza wtedy rodnik alkilowy gdy R3 oznacza grupę 
-SiR4R5R6, R3 oznacza prosty lub rozgałęziony, nasy-
cony lub nienasycony rodnik alkilowy, podstawiony 
chlorowcem, grupę - S i R4R5R6, rodnik fenylowy ewen-
tualnie podstawiony lub oznacza rodnik heterocyklicz-
ny albo razem z R2 oznacza nasycony rodnik hetero-
cykliczny zawierający azot, a R4, R5 i R6 oznaczają 
proste lub rozgałęzione rodniki alkilowe oraz ich fi-
zjologicznie tolerowane sole. (1 zastrzeżenie) 

A23L P.245270 1983-12-22 

Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa, Polska 
(Jerzy Fabisiewicz, Ryszard Radecki, Zdzisław Szul-
żuk). 

Urządzenie do panierowania, zwłaszcza kotletów 

Celem wynalazku jest zwiększenie dokładności pa-
nierowania oraz zapewnienie ciągłego spływu produk-
tu panierującego ze zbiornika. 

Urządzenie ma przenośnik z taśmą (1), nad którą 
osadzony jest przegubowo na osd (11) zbiornik (12). 
Zbiornik (12) ma dwie komory zsypowe (13, 14), z 
których pierwsza ma w części dolnej dwa boczne ka-
nały zakończone wspólnym wylotem, a druga - szcze-
linę (25). Ponadto zbiornik (12) wyposażony jest w 
element mimośrodowy zamocowany na wałku, oraz w 
obrotowy, podłużny wirnik (10), osadzony na osi (11), 
nad szczeliną (25) w dolnej części drugiej komory 
zsypowej (14). Kotlety (27) są doprowadzane przenoś-
nikiem zasilającym (26), usytuowanym pomiędzy bocz-
nymi kanałami, nad przenośnikiem z taśmą (1). 

Urządzenie przeznaczone jest do panierowania na 
sucho kotletów ziemniaczanych, mięsnych, dzwonek 
ryb i innych produktów spożywczych. (1 zastrzeżenie) 

A23L P.245271 1983-12-22 

Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa, Polska 
(Jerzy Fabisiewicz, Witold Engwert, Henryk Brett). 

Urządzenie do panierowania, zwłaszcza kotletów 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji urzą-
dzenia do panierowania na mokro zwłaszcza kotletów 
ziemniaczanych i mięsnych, dzwonek ryb i innych 
produktów spożywczych. 

Urządzenie ma przenośnik (1), pod którym umiesz-
czony jest zbiornik emulsji (2), zasilany pompą (3) .z 
mieszalników (4). Mieszalniki (4) mają płaszcze chło-
dzące (5) połączone poprzez pompę cieczy chłodzącej 
(8) z agregatem skraplającym (6) i schładzalnikiem (7). 
Dodatkowo zbiornik emulsji (2) zaopatrzony jest w 
pompę obiegową- (9), czujnik poziomu cieczy (10) oraz 
zawór dławiący (11), zaś nad zbiornikiem (2) usytuo-
wany jest natrysk (17) kotletów. (1 zastrzeżenie) 
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A23L 
A22C 

P.245340 1983-12-23 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego, Koszalin, 
Polska (Lech Pawłowski, Edward Piwońskd, Krystyna 
Wieruszewska). 

Głowica dozująca równe porcje gotowych potraw 
płynnych i półpłynnych 

Wynalazek rozwiiązuje zagadnienie umożliwienia do-
zowania równych porcji gotowych potraw płynnych 
i półpłynnych, zwłaszcza zawierających kawałki ja-
rzyn, mięsa oraz produktów mięsnych bez ich uszka-
dzania. 

W głowicy dozującej według wynalazku tuleja cy-
lindra z tłokiem ma obrotową tuleję rozrządczą (1) 
z dnem i bocznymi otworami (2), a na końcu rury wy-
lotowej znajduje się zawór odcinający (4) zamykany 
i otwierany równocześnie z zamykaniem i otwiera-
niem przez tuleję rozrządczą (1) otworu wylotowego 
z cylindra (3). (3 zastrzeżenia) 

A47J P.245266 1983-12-22 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Predom", Warsza-

wa, Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego 
„Predom-Zelmer", Rzeszów, Polska (Paweł Neubart, 
Mieczysław Naruszewicz, Marian Dytrych, Marek Wa-
silewski, Jan Jędryka). 

Ekspres 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro-
stej, estetycznej i funkcjonalnej konstrukcji ekspresu, 
przeznaczonego do zaparzania kawy, herbaty, ziół itp. 

Ekspres składa się z głowicy (1) wspartej na kolu-
mnie (3) połączonej z podstawą (4). Na podstawie (4) 
umieszczony jest rozłącznie zbiornik wody (5), w wi-
doku z góry w kształcie litery „C", przy czym wybra-
nie w zbiorniku wody (5) odpowiada kolumnie (3). 
Pompka ekspresu umieszczona jest wewnątrz kolu-
mny (3), wyposażonej w prowadnicę (7), na której 
ustalona jest podstawka (9) naczynia ze zbiornikiem 
przelewowym (12). (3 zastrzeżenia) 

A61C P.249359 T 1984-08-27 
Akademia Medyczna, Wrocław, Polska (Anna Sobo-

lewska, Bogumił Płonka, Janusz Sobolewsfci). 

Przyrząd do określania przestrzennego ułożenia bez-
zębnych wyrostków zębodołowych szczęki i żuchwy 

Przyrząd zaopatrzony jest w pionową prowadnicę, 
korzystnie utworzoną z dwóch pionowych słupków (2), 
na której zamocowany jest przesuwnie uchwyt (5). Do 
uchwytu (5) jest przytwierdzony poziomy ekran (7) 
oraz poziomo usytuowany pomiarowy trzpień (11). 
Trzpień (11) przechodzi przez tuleję (10), na którą jest 
wkręcona regulacyjna śruba (12) złączona z trzpieniem 
(11). Przyrząd ma dwie pomiarowe podziałki (4, 14) 
jedną usytuowaną pionowo, a drugą poziomo. Podsta-
wa (1) jest wyposażona w elementy (15, 16, 17) do mo-
cowania okludatora lub artykulatora, w którym umie-
szczony jest model szczęki i żuchwy. (4 zastrzeżenia) 

A61F P. 245296 1983-12-23 
PAN Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedy-

cznej Warszawa, Stołeczny Zespół Rehabilitacji, Kon-
stanom, Polska (Maciej Pokora, Jan Ober, Witold La-
gun, Pdotr Milewski). 

Aparat ortopedyczny 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji apa-
ratu zapewniającej komfort pozycji siedzącej pacjen-
ta, bezpieczną stabilizację stawu kolanowego kończy-
ny oraz umożliwiającej dopasowanie jej do indywi-
dualnych cech osobniczych pacjenta. 
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Aparat ma pionową kolumnę z przesuwnym wysięg-
nikiem (2), zamocowaną suwliwie w uchwycie zacis-
kowym (4) połączonym rozłącznie z podstawą (3) sta-
bilizującą stopę. W górnym końcu kolumny jest za-
mocowane jarzmo utrzymujące pelotę podkolanową 
natomiast w górnym końcu wysięgnika (2) jest zamo-
cowany uchylny wspornik (7) do podparcia uda. 
Uchwyt .zaciskowy (4) do mocowania kolumny jest po-
łączony z podstawą w sposób ustalający położenie 
boczne kolumny względem tej podstawy (3). 

(6 zastrzeżeń) 

A61F P.245473 1983-12-29 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Józef Koszkul, Bogdan Stodolnik, Krzysztof Rączka, 
Janusz Daab). 

Panewka endoprotezy stawu biodrowego człowieka 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji pa-
newki eliminującej występowanie sił stycznych powo-
dujących odklejanie się panewek od kości biodrowej. 

Panewka endoprotezy stawu biodrowego człowieka 
ukształtowana jest na zewnętrznej swej powierzchni 
w postaci powierzchni cylindrycznej (1) oraz stożka 
ściętego (2). W miejscu przejścia powierzchni cylin-
drycznej (1) w powierzchnię stożkową (2) wykonany 
jest rowek obwodowy (3), a na powierzchni stożko-
wej (2) wykonanych jest kilka takich rowków obwo-
dowych (4) oraz kilka rowków południkowych (5). Na-
tomiast na powierzchni stożka ściętego (6) jest kilka 
rowków promieniowych (7), których liczba powinna 
być równa liczbie rowków południkowych (5). Część 
wewnętrzna panewki ukształtowana jest w postaci 
gniazda kulistego (8) oraz powierzchni stożkowej (9). 

(1 zastrzeżenie) 

À61K P.245352 1983-12-23 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 124881 

Katowickie Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena", 
Katowice, Polska (Ryszard Rychel, Jadwiga Orlińska-
-Skwara, Halina Kuberska, Eugeniusz Brzóska, Danu-
ta Malik). 

Środek do pielęgnacji włosów w postaci emulsji 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia sku-
tecznośoi zdolności regeneracyjnej środka do pielęg-
nacji włosów słabych, suchych, łamliwych, szczególnie 
zniszczonych ondulacjami, rozjaśnianiem, farbowaniem, 
naświetlaniem słonecznym i stosowaniem nieodpowie-
dnich środków do mycia włosów. 

Środek według wynalazku zawiera olejowe ekstra-
kty z owoców i ziół w ilości 0,5%-10% wagowych, 
trójetanoloaminę w ilości 0%-0,2% wagowych, chlo-
rek trójmetyloalkiloamoniowy (alkil stanowi mieszani-
nę nasyconych łańcuchów tłuszczowych C12-C^ o za-
wartości frakcji C16-C18 nie mniej niż 70% wagowych) 
w ilośoi 0,2%-5% wagowych, alkohole tłuszczowe na-
sycone (o długości łańcucha węglowego Clz-C20 i za-
wartości frakcji C18-C18 nie mniej niż 70% wago-
wych) w ilości 0,5%-10% wagowych, kwas cytryno-
wy w ilości 0%--0,2% wagowych, środek konserwują-

cy w ilości 0,01%-0,5% wagowych, kompozycję zapa-
chową w ilości 0,1%-3% wagowych, wodę w ilości 
68,3%-92% wagowych oraz mieszaninę mono-dwu-trój-
glicerydów utwardzonych kwasów tłuszczowych zwie-
rzęcych z dodatkiem kwasów tłuszczowych roślinnych 
w ilości 0,1%-3% wagowych. (1 zastrzeżenie) 

A61K P.245361 1983-12-27 

Centralne Laboratorium Surowic i Szczepionek, 
Warszawa, Folska (Bronisława Gródecka, Stanisław 
Kowalski, Ewa Szymańska, Eugenia Nowicka). 

Sposób otrzymywania przeciwciał swoistych dla anty-
genów wyizolowanych z surowicy ludzkiej, zwłaszcza 

antygenu HBs 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostego technicznie sposobu otrzymywania w skali 
produkcyjnej przeciwciał swoistych wobec określonego 
antygenu. 

Sposób otrzymywania przeciwciał swoistych dla an-
tygenów wyizolowanych z surowicy ludzkiej, zwłasz-
cza antygenu HBs, polega na tym, że z surowicy zwie-
rząt immunizowanych określonym antygenem, na przy-
kład HBs, wytrąca się immunoglobuliny i zawarte w 
nich przeciwciała oczyszcza się do klasy IgG, a na-
stępnie nieswoiste przeciwciała wyadsorbowuje się, 
wolnymi od antygenu szczepiennego białkami surowicy 
ludzkiej kowalencyjnie związanymi ze stałym nośni-
kiem, po czym nośnik z immunokompleksem usuwa się 
z roztworu, w którym pozostają przeciwciała swoiste 
dla "antygenu szczepiennego np. HBs. 

(1 zastrzeżenie) 

A61K P.247098 1984-04-Oé 

Pierwszeństwo: 1983-12-23 - Francja (nr 8320635) 

Société d'Etudes Scientifiques et Industrielles de 
l'Ile-de France, Paryż, Francja (M. Guy Pitel). 

Sposób wytwarzania Supiridu w postaci galenowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu wytwarzania Sulpiridu w postaci galenowej, 
umożliwiającego zwiększenie przyswajalnośca leku 
przez pacjentów, przy pożądanym zmniejszeniu ilości 
dawek dziennych. 

Sposób wytwarzania Sulpiridu w postaci galenowej, 
do stosowania doustnego, zawierającego mikrogranulki 
utworzone przez proszki obojętne zawierające miesza-
ninę sacharozy, skrobii, laktozy, talku albo kwasu ste-
arynowego, do których dodaje się Sulpirid, a następ-
nie zewnętrzną warstwę mikroporowatego polimeru ty-
pu etylocelulozy, szelaku, metakrylanu, octanu celulo-
zy albo poliwinylopirolidyny polega ria tym, że roz-
pyla się około 70% wagowych Sulpiridu w procesie 
turbinowym za pomocą roztworu alkoholowego poli-
wdnylopirolidyny na 20% wagowych proszku obojęt-
nego, mikrogranulki suszy się i przesiewa się, następ-
nie dodaje się roztwór alkoholowy polimerów meta-
krylanu zawierający około 4 części wagowych Eudra-
gitu R typu L i około 1 część wagową Eudragitu R ty-
pu RL, suszy slię talkiem, a następnie w piecu su-
szarniczym w temperaturze 37°C przez dostateczny 
okres czasu, przed uzupełnieniem zewnętrznej warstwy 
roztworem alkoholowym Eudragitu R typu RL osiąga-
jąc uwolnienie in vitro Sulpiridu w sztucznych pły-
nach żołądkowych i jelitowych wynoszące po 15 mi-
nutach zasadniczo pomiędzy 35% i 50% w płynie o pH 
1,3; po 30 minutach zasadniczo pomiędzy 60% i 75% 
w płynach o pH 1,3; po 60 minutach zasadniczo pomię-
dzy 80% i 95% w płynach o pH 4,5 i po więcej niż 
2 godzinach zasadniczo powyżej 90% w płynach o 
pH 6,9. Sulpirid w postaci galenowej ma zastosowanie 
głównie w leczeniu ostrych i chronicznych psychoz. 

(5 zastrzeżeń) 
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Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D P.245390 1983-12-29 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Leon 
Gradoń). 

Urządzenie do rozdzielania trudnofiltrujących się 
zawiesin 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji urzą-
dzenia do rozdzielania trudnofiltrujących się zawiesin 

o wysokiej skuteczności rozdzielania przy możliwie ma-
łych nakładach energetycznych. 

Urządzenie stanowiące zbiornik (1) z przegrodą po-
rowatą (2) przy czym w górnej części zbiornika (1) za-
mocowany jest w kierunku prostopadłym do przegro-

' dy (2) koncentrator ultradźwiękowy (5), zanurzony w 
zawiesinie przepływającej przez zbiornik (1). W wa-
riancie urządzenia dodatkowo nad przegrodą (2) umie-
szczona jest warstwa złoża ziarnistego znajdująca s:ę 
w zewnętrznym polu elektrycznym wytworzonym 
przez generator wysokiego napięcia. (2 zastrzeżenia) 

B01D P.245392 1983-12-29 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Ana-
tol Selecki, Leon Gradoń, Andrzej Kaczyński). 

Urządzenie do usuwania pyłów z powietrza i gazów 
przemysłowych 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji urzą-
dzenia pozwalającego na usuwanie z gazów niewiel-
kich cząstek pyłu o średnicy poniżej 1 \ib przy zacho-
waniu dużej sprawności odpylania i ciągłej pracy 
urządzenia. 

Urządzenie do usuwania pyłów z powietrza d gazów 
przemysłowych stanowiące komorę pyłową, które wy-
posażone jest w szereg usytuowanych równolegle wy-
miennych elementów filtrujących (2), stanowiących 
prostopadłościenne sztywne ramy wypełnione mate-
riałem włóknistym filtrującym wgłębnię d pokryte tka-
niną, po powierzchni których przesuwają się zgar-
niacze szczotkowe (6) osadzone na wspólnej osi (7) 
zgarniające osadzony na powierzchni elementów fil-
trujących (2) pył do leja zbiorczego (10), przy czym 
każdy z elementów filtrujących (2) połączony jest z 
kolektorem (8) odprowadzającym .oczyszczony gaz. 

(1 zastrzeżenie) 

B01D P.245541 1983-12-30 

Stocznia Gdańska im. Lenina, Gdańsk, Polska (Ta-
deusz Romańczuk, Władysław Wiśniewski, Jan Pio-
trowskii). 

Filtr o oczyszczaniu ciągłym, zwłaszcza do oleju 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji fil-
tru o małej masie, niewielkich gabarytach i wysokiej 
częstotliwoścd oczyszczania elementów filtrujących. 

Filtr ma cylindryczną ścianę sitową (4) z osadzony-
mi w niej gwintowo elementami filtrującymi (7). Do 
wewnętrznej strony ściany sitowej (4) przylegają 
ssawkii (8) zamocowane przesuwnie na końcu kolekto-
ra zanieczyszczeń (9) połączonego z nurnikiem (11) 
umieszczonym w cylindrze (12). Cylinder (12) ma 
gwint zewnętrzny (13) dla segmentu nakrętki (14) sta-
nowiącej koniec dźwigni (15) zamocowanej przegubowo 
do kolektora zanieczyszczeń (9). Drugi koniec dźwigni 
współpracuje z popychaczem (16) związanym z wirni-
kiem (17). Cylinder (12) stanowi część przewodu od-
pływowego zanieczyszczeń. (2 zastrzeżenia) 

Od str 20 
Do str 25 

B01J P. 245269 1983-12-22 

Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa, Polska 
(Witold Paszkowski, Stanisław Schier, Zenon Jagiełło). 

Grańulatorj, zwłaszcza do produktów 
łatwo upłynniających się 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji granulatora, zwłaszcza do produktów łatwo 
upłynniających się, dla których wzrost temperatury 
w miejscu skrawania krystalrzału narzędziem wielo-
ostrzowym może powodować naruszenie struktury po-
rowatej. 
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Granulator jest zbudowany z obrotowych bębnów (4) 
wyposażonych w liczne elementy ostrzowe tworzące 
rodzaj tarki, zaś od strony zewnętrznej z bębnami 
współpracują dociskacze (6) napędzane sterowanymi 
siłownikami (9), natomiast we wnętrzu bębny (4) mają 
sztywno osadzone ślimakowe wstęgi o odpowiednio do 
ruchu obrotowego ukształtowanej linii śrubowej, ce-
lem uzyskania przemieszczania granulatu z wnętrza 
bębnów na zewnątrz. (4 zastrzeżenia) 

B01J P. 245531 1983-12-30 
Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 

Gliwice, Polska (Roman Mazurkiewicz, Wiesław Szeja, 
Tadeusz Kiersznicki). 

Sposób regeneracji niklu Raney'a w procesie redukcji 
tris-(hydroksymetylo)nitrometanu 

Sposób według wynalazku polega na tym, że kata-
lizator po każdorazowym użyciu kontaktuje się z roz-
tworem mrówczanów amin alifatycznych lub mrów-
czanu amonowego. (2 zastrzeżenia) 

BQ1J 
B01D 

P.245544 1983-12-31 

Uniwersytet Marii Gurie-Skłodowskiej, Lublin, Pol-
ska (Anna Wójcik). 

Sposób wytwarzania reaktywnych sorbentów 
do chromatografii 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania sorben-
tów charakteryzujących się możliwością łatwego wpro-
wadzania na ich powierzchnię jonów metali, zwłasz-
cza przejściowych, bądź reaktywnych grup, które de-
cydując o polamości sorbentu, wpływają na selektyw-
ność i efektywność kolumn chromatograficznych. 

Sposobem według wynalazku reakcji szczepienia 
poddaje się porowate polimery otrzymane na drodze 
suspensyjnej kopolimeryzacji na bazie (met) akrylo-
wych monomerów dwufunkcyjnych, takich jak (met) 
akrylan metylu, akrylonitryl i innych sieciowanych 
metakrylowymi monomerami czterofunkcyjnymi po-
chodnymi związków aromatycznych, dwu lub trój-
pierścieniowych, takich jak dwu (metakryloiloksyme-
tylo) naftaleny, dwumetakrylan o, m, p-ksylilenu, 4,4-
-dwu (merkaptoiloksymetylo) dwufenylometan, 9,10-
-dwu {metakryloiloksymetylo) antracen, lub na ba-
zie styrenu, bądź jego pochodnych, jak etylowinylo-
benzen, czy dwuwinylobenzen, sieciowanych akrylo-
wymi lub metaikrylowymi monomerami czterofunkcyj-
nymi pochodnymi związków aromatycznych bądź ali-
fatycznych oraz na bazie metakrylowych lub akrylo-
wych monomerów dwufunkcyjnych alifatycznych lub 
aromatycznych sieciowanych monomerami metakrylo-
wymi lub akrylowymi czterofunkcyjnymi, jak dwu-
metakrylan glikolu etylenowego, dwu-(N,N'-metyleno-
dwuakrylamid). (2 zastrzeżenia) 

B01J P.245555 T 1983-12-30 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Walde-
mar Morawski, Kazimierz Kałucki). 

Sposób wytwarzania katalizatora do 
niskotemperaturowej syntezy amoniaku 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzys-
kanie katalizatora charakteryzującego się wysoką ak-
tywnością. 

Sposób wytwarzania katalizatora do niskotempera-
turowej syntezy amoniaku polegający na politermicz-
nej redukcji strumieniem gazów redukcyjnych, ko-
rzystnie mieszaniną azotowo-wodorową w stosunku 1:3, 

w podwyższonej temperaturze do 970 K, związku war-
stwowego typu graf it-chlorek metalu przejściowego lub 
związku warstwowego typu grafit-chlorek metalu 
przejściowego na nośniku z tlenków metalicznych I 
i/lub II i/lub III i/lub IV grupy układu okresowego, 
po czym w temperaturze nie wyższej niż 970 K wpro-
wadzeniu do związku warstwowego pod próżnią me-
talu z grupy IB, IIA, IIB, IIIB, IVB, VB lub VIB 
układu okresowego o temperaturze topnienia nie wyż-
szej niż 1470 K i następnie poddaniu co najmniej je-
dnokrotnej deaktywacji, ługowaniu, osuszeniu i wpro-
wadzeniu pod próżnią par metalu IB, IIA, IIB, IIIB, 
IVB, VB, VIB układu okresowego. (8 zastrzeżeń) 

B02C P.245320 1983-12-22 

Zakłady Azotowe im. Feliksa Dzierżyńskiego, Tar-
nów, Polska (Lubosław Szuszkiewicz, Wiesława Gór-
ka, Jerzy Pyzikowski, Józef Januś, Stanisław Mazur, 
Stanisław Maciejczyk, Stanisław Pyrek, Jan Makow-
ski, Ryszard Koszecki, Mieczysław Siegel, Marian Jur-
kiewicz). 

Sposób rozdrabniania prętów krzemu 
polikrystalicznego 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu rozdrab-
niania nie grożącego wprowadzeniem do krzemu za-
nieczyszczeń oraz jego utlenieniem. 

Sposób realizowany przez ogrzewanie prętów poli-
kryształu krzemowego do temperatury powyżej 600°C, 
hartowanie w wodzie i uderzanie mechaniczne po wy-
jęciu z wody i wysuszeniu, charakteryzuje się tym, 
że wyjmuje się z kąpieli hartującej krzem jeszcze go-
rący, a do uderzania stosuje się kawałki krzemu, przy 
czym ogrzewanie i suszenie po wyjęciu z wody pro-
wadzi się w atmosferze gazu obojętnego. 

(1 zastrzeżenie) 

B03C P.245423 1983-12-28 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 107037 

„Społem" CZSS Zakład Badawczy Przemysłu Pie-
karskiego Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska 
(Kazimierz Sadkiewicz, Zdzisław Wasilewski). 

Urządzenie do usuwania zanieczyszczeń 
ferromagnetycznych z materiałów sypkich, 

zwłaszcza z mąki 

Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia cha-
rakteryzującego się możliwością zdalnej regulacji. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że na poziomej osi (28), usytuowanej poniżej 
elektromagnesów, jest umieszczone kółko zębate (56) 
współpracujące z listwą zębatą (54) połączoną poprzez 
swarzeń (55) z rdzeniem (53) elektromagnesu napędo-
wego (52), zamocowanego do urządzenia za pomocą 
uchwytu (59). Listwa zębata (54) swoją dolną płasz-
czyzną oparta jest na rolce (57) zamocowanej w ra-
mieniu prowadnicy (58). (2 zastrzeżenia) 
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B03D P.245486 1983-12-29 
Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Bole-

sław Czajka, Stanisław Kasprzyk, Jacek Borkowski, 
Henryk Ogaza, Krystian Cichy, Ewa Vrabetz, Broni-
sław Raj). 

Sposób przygotowywania blendowo-galenowo-
-markazytowej rudy do selektywnej 

flotacji blendy cynkowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania 
blendy cynkowej o minimalnym zanieczyszczeniu oło-
wiem, która byłaby przydatna jako surowiec do elek-
trolitycznego procesu otrzymywania metalicznego cyn-
ku. 

Cel ten został osiągnięty przez opracowanie sposobu 
selektywnej flotacji galeny polegającego na otwarciu 
zamkniętego obiegu odpadów czyszczącej flotacji ga-
leny, uaktywnieniu zawartej w nich galeny przez po-
traktowanie tych odpadów siarczanem miedziowym, 
etylowo-sodowym ksantogenianem i kolektywnym flo-
towaniu gąleny, blendy i markazytu z wytworzeniem 
oddzielnego trójskładnikowego koncentratu. 

(2 zastrzeżenia) 

B03D P. 250466 1984-11-16 

Pierwszeństwo 83-11-18 - Finlandia (834245) 

Ontokumpu Oy, Helsinki, Finlandia. 

Urządzenie do flotacji, zwłaszcza minerałów 
Celem wynalazku jest upracowanie konstrukcji 

urządzenia flotacyjnego zapewniającej prawidłowe 
obrabianie mieszanin o dość dużej gęstości. 

Urządzenie flotacyjne zawiera wirnik (3) i stojan (2) 
z mechanizmem napędowym i wyposażeniem pomoc-
niczym (7, 8, 9). Dno (14) stojana (2) jest lite, a me-
chanizm stoj an-wirnik jest umieszczony w komorze 
(1) w odstępie od dna (10) tej komory. Rura zasilająca 
(12) jest dołączona do komory (1) tak, że strumień za-
silający jest skierowany na obszar mieszania strumie-
nia wirnika. (5 zastrzeżeń) 

B09B P.245339 1983-12-23 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Górni-

czego „Budokap", Mysłowice, Polska <Adrian Jokiel, 
Dariusz Stopnicki, Jan Plebańkiewicz, Jacek Klimkie-
wicz, Bogdan Menzel). 

Sposób niszczenia elementów konstrukcyjnych 
z betonów żywicznych znajdujących się pod stałym 

obciążeniem 

Celem -wynalazku jest opracowanie sposobu usuwa-
nia pierścieniowych elementów hydroizolacyjnych w 
obudowie szybowej bez niebezpieczeństwa uszkodzenia 
obudowy. 

Sposób polega na strefowym ogrzaniu konstrukcji 
powyżej temperatury mięknienia spoiwa betonu ży-
wicznego i uplastycznieniu jej w strefie ogrzewanej. 

Płynięcie spoiwa powoduje zniszczenie konstrukcji 
pod działaniem stałego obciążenia. (2 zastrzeżenia) 

B21C P.245412 1983-12-28 
Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 

(Stefan Wyczółkowski). 

Urządzenie do zdejmowania cieczy 
z powierzchni drutu 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do zdejmo-
wania cieczy z powierzchni drutu, który w trakcie 
procesu produkcyjnego poddawany jest obróbce w 
ciekłej kąpieli. 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania urzą-

dzenia, które skutecznie usuwając ciecz z powierzch-
ni drutu nie powoduje zjawiska emisji rozpylonej cie-
czy do otoczenia oraz nie powoduje występowania na 
drucie zgrubień i węzłów. 

Urządzenie do zdejmowania cieczy z powierzchni 
kilku równolegle prowadzonych drutów składa się z 
obudowy (1) i osadzonej w niej prowadnicy (2) dru-
tów (3). Prowadnica (2) zaopatrzona jest w równole-
gle usytuowane kanały (4). Kanały te są przelotowe, 
otwarte od góry, a ich przekrój poprzeczny umożliwia 
swobodne przemieszczanie się drutów (3) wzdłuż kana-
łów (4). Prowadnica (2) ścięta jest od strony wprowa-
dzania drutów (3) pod kątem ostrym do osi wzdłuż-
nej kanałów (4). W dolnej części kanały (4) połączone 
są z króćcem (5), łączącym urządzenie z wentylatorem 
wyciągowym. (1 zastrzeżenie) 

B21C P.245419 1983-12-28 
Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 

Gliwice, Polska (Tomasz Oczkowicz, Antoni Tyma). 

Sposób ciągnienia precyzyjnych rur profilowych, 
zwłaszcza kwadratowych i prostokątnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu umożliwiającego produkcję seryjną i masową rur 
o zbliżonych tolerancjach kształtu i wymiarów z uw-
zględnieniem ciągnienia rur grubościennych. 
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Sposób polega na tym, że kształtowanie okrągłej ru-
ry wsadowej (4) w rurę profilową (6) odbywa się w 
jednym ciągu w posobnych ciągadłach profilowych (1) 
i (2) przy użyciu stałego trzpienia profilowego (3), przy 
czym w ciągadle (1) odbywa się wstępne formowanie 
rury na kształt zbliżony do kształtu żądanej rury pro-
filowej, natomiast w ciągadle (2) współpracującym ze 
stałym trzpieniem profilowym (3) odbywa się ostatecz-
ne kształtowanie rury. (1 zastrzeżenie) 

B21D 
B25B 

P.245417 1983-12-28 

Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okręto-
wego „Promor", Gdańsk - Oliwa, Polska (Antoni 
Górny). 

Uchwyt obrotowy samocentrujący do rur 

Przedmiotem wynalazku jest uchwyt obrotowy sa-
mocentrujący do rur, szczególnie przeznaczony dla 
urządzeń do prefabrykacji odcinków rurociągów, zwła-
szcza w giętarkach, tam gdzie rurę należy uchwycić 
za zewnętrzną powierzchnię i obrócić o żądany kąt. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia kon-
strukcji uchwytu, zmniejszenia jego masy i gabarytu 
oraz wyeliminowania konieczności wymiany segmen-
tów zaciskowych przy zmianie średnicy zewnętrznej 
rur. 

Silnik (6) ma połączenie klinematyczne z dwiema 
przekładniami ślimakowymi o tym samym przełożeniu 
i identycznym kierunku obrotów: ślimaki (7 i 12), śli-
macznice (8 i 13), przy czym pierwsza przekładnia sta-
nowi część mechanizmu mocowania rur, a druga część 
mechanizmu obrotu uchwytu. 

Mechanizm mocowania rur promieniowo rozsuwa lub 
zsuwa szczęki zaciskowe (3) mocujące rurę, podczas 
gdy mechanizm obrotu uchwytu jest odłączony od na-
pędu przez sprzęgło (10) i zahamowany hamulcem (15), 
lub obraca rurę, gdy mechanizm obrotu uchwytu wy-
konuje również identyczny obrót przy załączonym 
sprzęgle (10) i zluźnionym hamulcu (15), a przetwor-
nik obrotowo-impulsowy (16) steruje obrotem uchwy-
tu. (3 zastrzeżenia) 

B21L P.249310 T 1984-08-23 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Jerzy Antoniak, Karol Adamczyk, Stanisław 
Mikuła, Henryk Zachraj). 

Sposób wytwarzania łańcuchów ogniowych, zwłaszcza 
dla maszyn górniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu umożliwiającego wydatne polepszenie własności 
użytkowych łańcuchów, głównie przez zwiększenie od-

pornośdi na zużycie tarciowe ogniw w przegubach 
oraz zmniejszenie rozrzutu podziałki ogniw. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że po oię-
oiu, zaginaniu materiału i zgrzewaniu ogniw, ale przed 
obróbką cieplną d kalibrowaniem ostatecznym stosuje 
się zabieg kalibrowania wstępnego. (1 zastrzeżenie) 

B23G P.245263 1983-12-21 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechanizacji Bu-
downictwa „ZREMB", Warszawa, Przedsiębiorstwo 
Produkcji Sprzętu Budowlanego „Prokom", Między-
chód, Polska (Janusz Stańczyk, Ludwlik Szymkowiak). 

Gwinciarka mechaniczna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji gwinciarki mechanicznej zapewniającej zwięk-
szoną trwałość narzędzi i polepszającej jakość wyko-
nywanej pracy. 

Gwinciarka mechaniczna według wynalazku ma san-
ki narzędziowe złożone z dolnej części (12) i górnej 
części (13) połączonych między sobą trzpieniami (14). 
Dolna część (12) sanek narzędziowych jest osadzona su-
wliwiie, z jednej strony bezpośrednio a z drugiej stro-
ny za pośrednictwem tulei prowadzącej, na dwóch 
poziomych prowadnicach (8) usytuowanych równole-
gle do osi (9) wzdłużnej wrzeciona wrzeciennika (1) 
gwinciarki. Na tulei prowadzącej jest ułożyskowana 
uchylnie przedinarka (16) rur i głowica (17) gwiinciar-
ska. Wolny koniec obudowy tej głowicy (17) gwin-
ciarskiej, w czasie pracy opiera się w gnieździe (18) 
wykonanym w korpusie dolnej części (12) sanek na-
rzędziowych. Na jednym z trzpieni (14) łączących dol-
ną z górną częścią sanek narzędziowych jest osadzo-
ny uchylnie zestaw (19) do usuwania zadziorów, któ-
rego wolny koniec obudowy w czasie pracy, jest opar-
ty w gnieździe (20) wykonanym w korpusie górnej 
części (13) sanek narzędziowych. Ponadto górna część 
(13) sanek narzędziowych jest wyposażona w uchylny 
i nastawialny układ (21) podtrzymujący rurę w czasie 
przecinania. 

Gwinciarka przeznaczona jest do gwintowania rur, 
prętów lub podobnych przedmiotów oraz przecinania 
rur ii usuwania zadziorów z wewnętrznych powierz-
chni rury, powstałych w czasiie jej przecinania. 

v" (1 zastrzeżenie) 

B23K P.245004 1983-12-09 

Zakłady Elektronowe „Lamina", Piaseczno, Polska 
(Zbigniew Bagrowicz, Edward Dąbrowski). 

Sposób łączenia metali trudnotopliwych, zwłaszcza w 
podzespołach lamp elektronowych 

Wynalazek rozwdązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu pozwalającego uzyskać pewne połączenie przy 
zastosowaniu niezbyt drogich materiałów pomocni-
czych. 
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Sposób łączenia metali trudnotopliwych, takich jak 
wolfram, molibden i tantal, polega na wprowadzeniu 
w obszar styku elementów wykonanych z tych metali 
mateniału dodatkowego o niższej temperaturze topnie-
nia i podgrzaniu miejsca połączenia w łuku elektrycz-
nym w osłonie argonu do temperatury topnienia 
wprowadzonego materiału dodatkowego, którym jest 
mieszanina 70^-90% wagowych cyrkonu i/lub tytanu 
z Í0-̂ 30°/o wagowych związków tych metali. Sposób 
ten jest szczególnie przydatny w technice lamp elek-
tronowych, przy wykonywaniu połączeń cienkościen-
nych elementów płaskich i cylindrycznych z drutami 
lub prętami. (1 zastrzeżenie) 

B23Q P.245377 1983-12-28 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jan 
Brewiński, Adam Widota). 

Sposób i urządzenie do przeciwdziałania drganiom sa-
mowzbudnym przy obróbce skrawaniem 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przeciwdzAała-
nia drganiom samowzbudnym bez obniżenia wydaj-
ności obrabiarki. 

Sposób polega na tym, że przy wystąpieniu drgań 
samowzbudnych w czasie ruchu wrzeciona e zadaną 
prędkośoią obrotową wprowadza się pulsację pręd-
kości obrotowej wrzeciona. 

W urządzeniu wyposażonym w układ napędowy z 
silnikiem prądu stałego napędzającym wrzeciono, do-
datkowo silnik prądu stałego (SPS) połączony jest po-
przez wzmacniacz (W) z generatorem (G) fali sinusoi-
dalnej zadającym sinusoidalną zmienność prędkości 
obrotowej wrzeciona (WR). 

W urządzeniu wyposażonym w silnik napędowy na-
pędzający wrzeciono między silnikliem napędowym 
(SN) a wrzeaionem (WR), w napędowy łańcuch kine-
matyczny wbudowane są dwie przekładnie (Pi, P2), z 
których jedna (Px) wyposażona w koła zębate służy 
do napędu wrzeciona (WR) ze stałą prędkością obro-
tową, a druga (P2) wyposażona w koła eliptyczne o 
uzębieniu ewolwentowym połączone tak, że w każdym 
położeniu kątowym suma uch promieni jest stała, słu-
ży do napędu wrzeciona (WR) z pulsacją prękości ob-
rotowej zależną od zmiany przełożenia tej przekła-
dni. (4 zastrzeżenia) 

B23Q P.245410 1983-12-28 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Andrzej 
Krajewski, Roman Staniek). 

Urządzenie do regulacji luzów między współpracują-
cymi powierzchniami prowadnic i sań przesuwnych, 

zwłaszcza w prowadniach trapezowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie regulacji luzów 
po dowolnej stronie prowadnic bez konieczności de-
montażu elementów» regulacyjnych. 

Urządzenie zawiera listwę (1) przylegającą roboczą 
stroną do bocznej wewnętrznej powierzchni nierucho-
mego elementu (2) prowadnicy na całej jej długości 
mocowaną śrubami (3) do ruchomego elementu (4) pro-
wadnicy, przy czym od strony przeciwnej stronie ro-
boczej listwa (1) ma dwie pochylone powierzchnie 
(5) zbieżne symetrycznie, prostopadłe do jej dolnej 
krawędai. Urządzenie charakteryzuje się tym, że jest 
wyposażone w regulacyjne kliny (7) o przekroju pro-
stokątnym, przylegające swymi powierzchniami robo-
czymi do pochylnych powierzchni (5) listwy (1), nato-
miast listwa (1) wzdłuż dolnej krawędzi tych pochylo-
nych powierzchni (5) ma poziomy oporowy stopień 
(6), o który swą dolną powierzchnią opierają się re-
gulacyjne kliny (7). Robocze powierzchnie klinów (7) 
mają zbieżność równą zbieżności pochylonych powie-
rzchni (5) listwy (1). Luz jest regulowany wielkością 
przesunięcia wzdłużnego regulacyjnych klinów (7), do-
pychających Mstwę (1) poprzecznie do nieruchomego 
elementu (2) prowadnicy, regulacyjnymi wkrętami (8). 

(1 zastrzeżenie) 

B25J P.245481 1983-12-29 

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice, 
Polska (Andrzej Kapturski, Stanisław Fatyga). 

Manipulator 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji uniwersalnego manipulatora, na bazie znane-
go uchwytu manipulacyjnego, umożliwiającego uzys-
kiwanie dowolnego usytuowywania elementu w prze-
strzeni a następnie jego przemieszczanie w określonym 
kierunku operacyjnym. 

Manipulator charakteryzuje się tym, że składa się 
z dwóch manipulacyjnych członków (1), (2) połączo-
nych ze sobą za pomocą dystansowego elementu (3) 
o zmiennej długości roboczej, przy czym prowadnik 
(5) kulistego elementu (11) jednego z członów (1) po-
łączony jest z prowadnicą (6) wyposażoną w przesuw-
nik (7) oraz w nastawną pryzmę (9), a prowadnik ku-
listego elementu drugiego członu (2) zaopatrzony jest 
w znane szczęki (10). (3 zastrzeżenia) 
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B30B 
B21D 

F.245238 1983-12-21 

Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej „Mera-
•^Pnefal", Warszawa, Polska (Ryszard Dmochowski). 

Tłocznik podwójnego działania napędzany prasą poje-
dynczego działania 

Urządzenie wyposażone jest w dwa stemple (1) i (2) 
sprzęglone kulkami (6) oraz tuleję (3) sterującą, wy-
posażoną w wyoięcia (5). 

Podczas ruchu tłocznika w dół, kulki (6) zostają 
przepchnięte do tulei (3), co powoduje zatrzymanie 
stempla (1) w połażeniu (11) i dalszy przesuw stem-
pla (2) do położenia (III). (1 zastrzeżenie) 

B41L P.245465 1983-12-28 

Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne „Mera-Błonie", 
Błonie koło Warszawy, Polska (Kazimierz Wojtano-
wiicz, Wliesław Nowosad, Jan Solarz, Kazimierz Krzy-
wiński). 

Sposób i urządzenie do podawania papieru obrzeżnie 
perforowanego w komputerowych drukarkach 

mozaikowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia zu-
żyaia papieru przez drukarkę. 

Sposób podawania papieru polega na tym, że papier 
jest popychany przez urządzenie transportu w kierun-
ku drukującej głowicy mozaikowej, prostopadle do 
ruchu roboczego głowicy. Urządzenie do podawania 
papieru ma kołki (2) wchodzące w otwory perforacji 
papieru (3), które usytuowane są w dolnej części wałka 
drukarskiego (1) i przechodzą przez wycięcia w rynnie 
(4) prowadzącej papier. Korzystnie jest jeśli rolki (5) 
dociskające papier (3) do wałka drukarskiego (1) od 
góry usytuowane są najbliżej drukującej głowicy mo-
zaikowej (6). (2 zastrzeżenia) 

B41M P.245464 1983-12-28 

Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne „Mera-Błonie", 
Błonie koło Warszawy, Polska (Wiesław Nowosad, Ka-
zimierz Wojtanowicz, Stamisław Szumski). 

Układ napędu taśmy barwiącej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania uk-
ładu napędu taśmy barwiącej nawiniętej na szpule 
taśmowe, zwłaszcza w drukarkach znakowych współ-
pracujących z elektronicznymi maszynami cyfrowymi. 

Koło zębate pośrednie (3) zazębione na stałe z kołem 
zębatym (2), zazębione jest również z jednym z kół 
(7) lub (10) związanych z osiami (15), (16), na których 
osadzone są szpule taśmowe (8), (11). Zmiana kierunku 
nawijania następuje w chwili, gdy na przykład ze 
szpuli (11) odwinięty zostanie cały zapas taśmy bar-
wiącej, a dalszy obrót drugiej szpuli taśmowej spo-
woduje wzrost naprężenia taśmy barwiącej do war-
tości zdolnej do pokonania oporu sprężyny (6). Na-
stępuje wtedy wyzębienie koła pośredniego (3) z ko-
łem (7) oraz odtaczanie koła pośredniego (3) po kole 
(2), aż do chwili, gdy oś (5) oprze się o sprężynę (9), 
a koło pośrednie (3) wejdzie w zazębienie z kołem (10) 
powodując napędzanie szpuli (11). (2 zastrzeżenia) 

B60H P.245394 1983-12-29 

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „Ursus", War-
szawa, Polska (Czesław Dudzáuk). 

Wymiennik ciepła do pojazdów mechanicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania wy-
miennika oiepła typu rurkowo-taśmowego o dużej 
trwałości i odporności na uszkodzenia mechaniczne.. 

Wymiennik ciepła według wynalazku zaopatrzony 
jest w płyty (8) z blachy ołowianej wykonane w 
kształcie korytek, umieszczone pomiędzy ostatníma 
rzędami rurek wodnych (1) a obejmami bocznymi (4). 

(2 zastrzeżenia) 

B60H P.245424 1983-12-28 

Sanocka Fabryka Autobusów „Polmo-Autosan", Sa-
nok, Polska (Włodzimierz Kowalczyk, Jan Posadzki). 

Zespół sterujący cyrkulacją powietrza w układzie 
ogrzewania nadwozia pojazdu specjalnego 

Celem wynalazku jest opracowanie prostej kon-
strukcja układu sterującego umożliwiającego nieskom-
plikowane i odbywające się w krótkim czasie otwie-
ranie i zamykanie otworów w układzie ogrzewania 
pojazdów. 

Zespół sterujący jest wyposażony w klapę otwiera-
jąco-zaimyikającą (7) umocowaną tak, że jej oś obrotu 
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leży na krawędzi przecięcia płaszczyzn położenia otwo-
ru wlotowego zewnętrznego (2) i otworu wlotowego 
wewnętrznego (3), natomiast na klapie otwierająco-
-zamykającej (7) umieszczony jest uchwyt mocu-
jący (9). (1 zastrzeżenie) 

B60R 
F16C 

P. 249400 T 1984-08-30 

Przemysłowy Instytut Motoryzacja, Warszawa, " Pol-
ska (Daniusz Piątkiewicz). 

Przegub kulisty, zwłaszcza do zewnętrznego lusterka 
samochodowego 

Celem wynalazku jest opracowanie przegubu ogra-
niczającego możliwość obrotu lusterka do obrotu wo-
kół dwóch prostopadłych osi. 

Przegub kulisty, zawiera w obu półkulistych po-
wierzchniach obudowy ruchome panewka (1) i (2) w 
kształcie półkulistych czasz. Zewnętrzna i wewnętrzna 
powierzchnia ślizgowa tych panewek wyposażona jest 
w wycięcia lub występy w kształcie półpierścieni, któ-
rych środkiem jest środek obrotu przegubu a płaszczy-
znami symetrii są dwie wzajemnie prostopadłe płasz-
czyzny przechodzące przez oś wzdłużną sworznia. Wy-
cięcia lub występy wchodzą w odpowiadające im 
kształtem prowadzenia w części kulistej sworznia oraz 
w obudowtie. (1 zastrzeżenie) 

B61L P. 250561 1984-11-23 

Pierwszeństwo: 1983-11-25 - Finlandia (nr 834332) 

Suunnittelutiomisto Ojala-Koivunen Oy, Kristiánan-
kaupunkii, Finlandia (Pauli Ojala). 

Urządzenie do zdalnie sterowanego przemieszczania 
wagonów kolejowych albo wózków zwrotnych 

Celem wynalazku jest opracowanie prostej konstruk-
cji automatycznego urządzenia o dużej wytrzymałości 
i niezawodności pracy. 

Urządzenie zawiera ramę (1) zamontowaną na szy-
nie prowadzącej (6), równoległej do szyn kolejowych, 
połączonej z Mną pociągową (2). Na ramie (1) są po-
nadto zamontowane elementy chwytające dla zacze-
pienia wagonu. Szyna prowadząca (6), równoległa do 
szyn kolejowych jest zamontowana na zewnątrz szyn 
kolejowych w ten sposób, że przestrzeń pomiędzy pa-
rą szyn kąlejowych pozostaje zawsze swobodna. Po-
nadto elementy chwytające (3) są tak wykonane, że 
poruszają się z położenia cofniętego w położenie za-
czepiania i blokowania, zaczepiając wózek zwrotny 
wyłącznie siłą napinającą przyłożoną do liny pocią-
gowej (2). Urządzenie według wynalazku może być 
stosowane w centralnych warsztatach naprawczych 
wagonów kolejowych. (5 zastrzeżeń) 

B62D 
A01D 

P.245282 1983-12-21 

Akademia Rolnicza, Poznań, Polska (Zbigniew Po-
polski). 

Pojazd transportowy, zwłaszcza dla celów 
rolniczych 

Celem wynalazku jest opracowanie samodzielnego 
pojazdu transportowego dostosowanego do różnych 
warunków terenowych. 

Pojazd składający się z dwuosiowego ciągnika poz-
bawionego przedniej osi i napędzanej przez wał odbio-
ru mocy ciągnika jednoosiowej przyczepy, połączonych 
posobnie zaczepem przegubowym i zespołem sprzęgają-
cym obejmującym hydrauliczny układ skrętu, charak-
teryzuje sdę tym, że napędowe koła ciągnika i napę-
dzane koła przyczepy są kołami nieskrętnymi, a cylin-
der dwustronnego działania (18) hydraulicznego ukła-
du skrętu połączony jest przegubowo jednym końcem 
z dyszlem (9) przyczepy, natomiast jego tłoczysko (19) 
połączone jest również przegubowo z zaczepową belką 
(5), zaś rozdzielacz (22) hydraulicznego skrętu połą-
czony jest na stałe z dyszlem (9) przyczepy, a suwak 
(27) rozdzielacza (22) połączony jest przegubowo drąż-
kiem (28) z zamocowaną obrotowo na sworzniu (6) 
dźwignią dwuramienną (29), której końce połączone 
są z układem mechanizmu kierowniczego ciągnika. 

(4 zastrzeżenia) 

B62J P.245479 1983-12-29 
Zakłady Rowerowe „Romet", Bydgoszcz, Polska 

(Bernard Szczupacki, Ludwik Bykowski, Jerzy Szpa-
jer). 

Łącznik widełek przednich, zwłaszcza do roweru 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie niepracochłonne-
go połączenia ze sobą dwóch wytłoczek z blachy sta-
lowej, korpusu i wkładki, z których składa się łącz-
nik widełek rowerowych. 
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Korpus (1) ma na obrzeżach ścianek bocznych cztery 
występy (5), natomiast wkładka (2) ma w swoim dnie 
odpowiednio cztery otwory (6). Występy (5) są zagięte 
do środka tak, że wchodzą w te otwory (6) łącząc kor-
pus (1) i wkładkę (2) ze sobą. (1 zastrzeżenie) 

B65F P. 245539 1983-12-30 
Akademia Rolniiczo-Techniczna, Olsztyn, Polska (Ma-

rek Hasso-Agopsowicz, Krzysztof Skalmowski). 

Sposób składowania odpadów komunalnych 
i przemysłowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie składowania od-
padów komunalnych i przemysłowych przy zapewnie-
niu minimum kontaktu wód opadowych z odpadkami 
i maksymalnym zmniejszeniu prędkości infiltracji od-
oieków do wód gruntowych. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że na dno wysypiska układa się li zagęszcza warstwę 
popiołów lotnych o grubości 40-50 cm, następnie na 
przemian układa się warstwę odpadków li warstwę po-
piołów lotnych lub wymieszane odpadki z popiołami 
lotnymi, przy czym zawartość popiołów lotnych wyno-
si od lt)-30*/o całej objętości. (1 zastrzeżenie) 

B65G P. 242340 1983-06-03 
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa 

Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Kazi-
miierz Ukleja, Janusz Ukleja). 

Sposób eksploatacji szlamu o konsystencji plastycznej 
lub półpłynnej ze zbiorników o dużej powierzchni 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eksploatacji szla-
mu z dużych zbiorników, gdzie zaleganie jego jest 
niekorzystne. 

Sposób charakteryzuje slię tym, że z obszaru zbior-
nika (1) wyodrębnia się miejsca o warunkach korzyst-
nych, tj. o małej grubości zalegania szlamu (2) na 
gruncie nośnym ponad zwierciadłem wody gruntowej 
(3). Następnie w miejscach tych wybiera się szlam (2) 
sposobem tradycyjnym. W miejscach tych posada wda 
silę torowisko (4) dla przejezdnych podpór dźwignic lii-
nowych (5), którymi to dźwignicami (5) eksploatuje 
się szlam (2) ze zbiornika (1). Na jednej dźwignicy li-
nowej (5) umieszcza się jedno lub dwa urządzenia ura-
biające (6). (2 zastrzeżenia) 

B65G 
E04H 

P.245255 1983-12-20 

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

Elektromechaniczne urządzenie do uderzania 
w obudowie pyłoszczelnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
urządzenia zapewniającego łatwą regulację skoku 
zwory, a tym samym ruchu roboczego młota. 

Elektromechaniczne urządzenie do uderzania, zwła-
szcza w ściankę leja zsypowego zbiornika materiałów 
sypkich, z nurnikowym siłownikiem elektromagnetycz-
nym ustawionym zworą do dołu i napędzającym młot, 
którego ramię stanowi dźwignię dwuramienną, kąto-
wą charakteryzuje się tym, że pod łącznikiem (7) znaj-
duje się wkręcona we wspornik (2) śruba regulacyjna 
(10) z nakrętką kontrującą (12), a ramię (51, 5") młota 
w obrotowym, stałym punkcie podparcia jest zagięte 
pod kątem ostrym w kierunku ścianki leja (8). Śruba 
(10) jest zakończoną u góry tarczą (11), na którą jest 
nałożona elastyczna nakładka (13). Na czołową ścianę 
łącznika (7) jest założony elastyczny odbojnik (14). 
Urządzenie przeznaczone jest zwłaszcza dla przemysłu 
młynarskiego, piekarniczego. (2 zastrzeżenia) 

B65G P. 245385 1983-12-27 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-

szica, Kraków, Polska (Tadeusz Piotrowski, Sylwester 
Warwas, Stanisław Hwałek). 

Urządzenie wyładowcze 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji 
urządzenia umożliwiającego łatwy rozładunek składu 
pociągu podczas postoju na pomoście wyładowczym 
oraz składowanie materiału sypkiego na powierzchni 
odpowiadającej długości pomostu wyładowczego. 

Urządzenie wyładowcze ma postać bramowej kon-
strukcji nośnej (1) z belką poprzeczną (2), wyposa-
żoną w zamocowane do niej zaczepy (3). Bramowa 
konstrukcja nośna (1) jest osadzona na zestawach 
kołowych (4) umieszczonych na zewnętrznych szynach 
toru pomostu wyładowawczego (5). Zaczepy (3) są 
zamocowane do belki poprzecznej (2) poprzez siłow-
niki obustronnego działania (6) i są rozparte dodatko-
wym siłownikiem obustronnego działania (7). 

(1 zastrzeżenie) 
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B65G P. 245428 1983-12-29 

Stocznia Gdańska im. Lenina, Gdańsk, Polska (Ta-
deusz Sułkowski). 

Przenośnik cięgnowy, 
zwłaszcza do transportu puszek cylindrycznych 

Celem wynalazku jest opracowanie przenośnika, 
którego organ roboczy spełniałby funkcje przegród 
i chwytaków. 

Przenośnik charakteryzuje się elastycznymi, odchyl-
nými ramionami (4) zamocowanymi jednostronnie 
w uchwytach (2) rozmieszczonych symetrycznie para-
mi na obydwóch skrajach cięgna (1). Ramię (4) sta-
nowi jednolitą prostokątną płytkę lub zbudowane jest 
z kilku prętów o przekroju kołowym, względnie z kil-
ku prętów o przekroju prostokątnym z występami. 
Urządzenie przeznaczone jest szczególnie dla prze-
twórstwa spożywczego. (3 zastrzeżenia) 

B65G P.245529 1983-12-30 

Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego w Ka-
towicach, Elektrownia Łaziska, Łaziśka Górne, Pol-
ska (Gustaw Grechuta, Klemens Scierski, Henryk Ty-
mowski). 

Aparat hydrauliczno-pneumatyczny, 
zwłaszcza do transportu popiołu spod elektrofiltrów 

Celem wynalazku jest opracowanie łatwego i szczel-
nego transportu popiołu. 

Aparat w dolnej części kanału zsypowego (1) po-
piołu aparat hydrauliczny (2) mieszająco-spłukujacy, 
nad którym na poziomie wyższym od słupa wody wy-
tworzonym podciśnieniem w elektrofiltrze, zabudowa-
ne są dysza (3) i dyfuzor (4) aparatu pneumatycznego. 

"Do środka kanału (1) wprowadzona jest rurka z dy-
szą (3) powietrza napędowego, natomiast dyfuzor (4) 
połączony z instalacją pneumatycznego odprowadze-
nia popiołu zabudowany jest na zewnątrz kanału (1). 

(1 zastrzeżenie) 

B66C 
H02H 

P.245219 1983-12-20 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemy-
słu Kruszyw Budowlanych, Warszawa, Polska (An-
drzej Kulesza, Kazimierz Szalach, Krzysztof Stefań-
ski). 

Półprzewodnikowy układ zabezpieczający 
maszyny robocze przed przeciążeniami 

Celem wynalazku jest opracowanie układu o prostej 
budowie i łatwej obsłudze. 

Półprzewodnikowy układ zabezpieczający przed 
przeciążeniami, maszyny robocze wyposażone w na-
pęd w postaci przekładni pasowej, składa się z dwóch 
czujników magnetycznych (1) i (2), których wyjścia 
połączone są z układami prostowniczymi (PR^ i (PR2). 
Układy prostownicze (PRj) i (PR2) wyposażone są 
w potencjometry regulacyjne (PO i (P2), połączone 
z układem wzmacniającym tranzystora (Tj), zawie-
rającym potencjometry, (P3) i (P4). Wyjście układu 
wzmacniającego tranzystora (Tx) połączone jest z prze-
kaźnikiem (4) zasilanym z zasilacza (3). 

(1 zastrzeżenie) 

B66C P.245356 1983-12-23 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Henryk Skowron, Jacek Kucharski). 

Układ wibroizolacji, zwłaszcza do kabiny suwnicy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji układu wibroizolacji zapewniającej wysoką 
skuteczność izolacji drgań przenoszonych na kabinę 
z mostu lub wózka suwnicy. Układ składa się z czte-
rech dźwigniowo-sprężynowych modułów (Mx) i (M2) 
„zeroczęstotliwościowych", przy czym moduły te są 
połączone za pomocą prostowodów (Pi) i (P2). 

(1 zastrzeżenie) 
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B66C P. 245526 1983-12-30 

Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „Towi-
mor", Toruń, Polska (Jerzy Jasiewicz). 

Urządzenie do ograniczenia kołysania ładunków 
zawieszonych na linie, 

zwłaszcza dla żurawi pokładowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie tłumienia rozko-
łysania ładunku zawieszonego na linie, pochodzącego 
od zmiany wysięgu, obrotu żurawia 'i kołysań włas- «. 

nych statku, a tym samym zwiększenia bezpieczeń-
stwa pracy przeładunkowej, wydajności i dokładności 
pracy. 

Urządzenie według wynalazku, charakteryzuje się 
tym, że ma na noku (4), bocznych wy tykach (2, 3) 
głowy wysięgnika (1) i zawiesiu hakowym' (5) zamo-
cowane wychylne krążki kierunkowe (7, 8, 9, 10) po-
łączone za pośrednictwem liny (11) z bębnem wcią-
garki (6). Lina (11) biegnie od bębna wciągarki (6) 
kolejno poprzez wychylne krążki kierunkowe (7, 10, 
9, 8) do zawiesia hakowego (5), do którego jest za-
mocowana. (2 zastrzeżenia) 

Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C01B P. 245452 1983-12-30 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice, Pol-

"ska (Michał Rudnicki, Zdzisław Czelny). 

Klapa eksplozyjna 

Przedmiotem wynalazku jest klapa eksplozyjna, za-
bezpieczająca przed nadmiernym ciśnieniem wskutek 
nieoczekiwanego wybuchu, stosowana zwłaszcza dla 
pieca do spalania siarki w czasie jego eksploatacji. 

Klapa ma kołnierz zaślepiający (2) przylegający do 
króćca (1) i do niego dociskany za pomocą prętów 
rozpierających (3 i 4) o końcach przegubowych łączo-
nych przegubami (5, 6, 8) ze sobą, z kołnierzem za-
ślepiającym (2) i kołnierzem oporowym (9), przy czym 
środkowy przegub (6) wspiera się na pierścieniu do-
ciskowym (17) zamocowanym na stałe do sworznia 
(11) złożonego w osi króćca. (3 zastrzeżenia) 

C02F P.249316 T 1984-08-23 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Akade-
mia Rolnicza, Warszawa, Polska (Władysław Rogiń-
ski, Jan Lenard, Krystian Dziadek). 

Sposób dwustopniowego oczyszczania gnojowicy 
osadem czynnym 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie biologicznego efektywnego sposobu oczyszcza-
nia gnojowicy. 

Sposób dwustopniowego oczyszczania gnojowicy osa-
dem czynnym polegający na wstępnym oddzieleniu 
frakcji płynnej od frakcji stałej, a następnie napo-
wietrzeniu w pierwszej komorze osadu czynnego, a po 
oddzieleniu osadu, skierowaniu cieczy do drugiej ko-
mory osadu czynnego, charakteryzuje się tym, że 
w drugiej komorze osadu czynnego dodaje się ścieki 
komunalne w ilości 1:1-2 i wartość pH obniża się 
do 6,5-7,5, po czym oddziela się osad a ciecz kieruje 
się do stawów doczyszczających. (1 zastrzeżenie) 

C02F P. 249317 T 1984-08-23 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Aka-
demia Rolnicza, Warszawa, Polska (Władysław Rogiń-
ski, Jan Leonard, Mirosław Stasiak, Andrzej Szym-
kowiak). 

Sposób usuwania zawiesiny z gnojowicy 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie wysokowydajnego sposobu usuwania zawie-
siny z gnojowicy bez zastosowania chemicznych koa-
gulantów. 

Sposób usuwania zawiesiny z gnojowicy w trakcie 
jej utylizacji, polega na tym, że gnojowicę pozba-
wioną frakcji stałej miesza się w stosunku 1:1 z uak-
tywnionym osadem poprzez jego natlenianie, a na-
stępnie osad usuwa się na drodze sedymentacji. 

(1 zastrzeżenie) 
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C02F P. 249366 T 1984-08-27 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Aka-
demia Rolnicza, Warszawa, Polska (Władysław Rogiń-
ski, Jan Lenard, Krystian Dziadek). 

Sposób doczyszczania gnojowicy w stawach 

Sposób doczyszczania gnojowicy po wstępnym oczysz-
czaniu mechanicznym, fizyko-chemicznym i biologicz-
nym, polega na tym, że gnojowicę kieruje się do 
pierwszego stawu osadowego, po jej sklarowaniu 
w okresie 10-12 dni przepuszcza się do drugiego sta-
wu stosując napowietrzanie 20 g/m* na dobę, przez 
okres 10-12 dni, następnie kieruje się do stawu glo-
nowo-tlenowego na okres 30-120 dni, w którym po-
ziom tlenu utrzymuje się w granicach 4-6 mg/l. 

(1 zastrzeżenie) 

C03B P. 245351 1983-12-23 

Katowickie Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena", 
Katowice, Polska (Juliusz Sidziński). 

Palnik do topienia i formowania szkła 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
palnika zapewniającego mniejsze nagrzewanie się 
bloku sterującego. 

Palnik według wynalazku ma blok sterujący (1) od-
dalony od dyszy (2) i połączony z nim za pomocą rur 
(3) doprowadzających gaz, tlen i powietrze potrzebne 
do uzyskania płomienia, a blok sterujący (1) ma nóż-
kę (4) zamocowaną wahliwie w podstawie (5). 

(1 zastrzeżenie) 

C03B P.245451 1983-12-30 

Zakład Petro- i Karbochemii PAN, Gliwice, Polska 
<Józef Nitka). 

Urządzenie do wyciągania kapilár szklanych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia do automatycznego wyciągania kapilár 
szklanych. 

Urządzenie według wynalazku zawierające układy 
napędów rolkowych podawania i odbioru kapiláry 
sterowane silnikami krokowymi, układ napędu zwi-
jania kapiláry oraz piece nagrzewający i zwijający, 
charakteryzuje się tym, że każdy z silników kroko-
wych (10, 11) połączony jest z programowanym dziel-
nikiem częstotliwości (12, 13) za pośrednictwem ste-
rowników krokowych (16, 17), a wejście każdego dziel-
nika częstotliwości sterowane jest z przełączników 
kodowych (14 i 15) i generatora kwarcowego (42), 
przy czym do wyjścia każdego przełącznika kodowego 
dołączone są równolegle wyjścia układu mikrokom-
puterowego (43), natomiast oś zwijająca (41) usytuo-
wana prostopadle do osi kapiláry wyciąganej (47) 

znajdująca się na końcu prostego odcinka pieca zwi-
jającego (2) sprzężona jest mechanicznie z przekładnią 
(40) napędzaną przez silnik krokowy (22) połączony 
z programowanym dzielnikiem częstotliwości (24) za 
pośrednictwem sterownika krokowego (23), połączo-
nym z wyjściem dzielnika częstotliwości (13) napędu 
odbioru kapiláry (21). (5 zastrzeżeń) 

C03C P.245443 1983-12-30 

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, 
Warszawa, Polska (Andrzej Szymański, Longin Koci-
szewski, Zdzisław Librant, Ryszard Stępień). 

Sposób wytwarzania implantów chirurgicznych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest wytwo-
rzenie implantu posiadającego zdolność jego zaadap-
towania przez biologicznie czynny układ uszkodzonej 
części układu kostnego i całkowite zespolenie zaim-
plantowanego detalu z żywą tkanką kostną. 

Sposób według wynalazku polegający na wytworze-
niu szklistoceramicznych lub mieszanotworzywowych 
detali układu kostnego, charakteryzuje się tym, że 
stosuje się w nich kompozycję włókien szklanych 
i/lub mineralnych, i/lub węglowych, i/lub metalicz-
nych, i/lub organicznych z przemiennie umieszczany-
mi kapilárami szklanymi. (5 zastrzeżeń) 

C03C P.245445 1983-12-30 

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, 
Warszawa, Polska (Longin Kociszewski, Ryszard Stę-
pień). 

Szkła do wytwarzania włókien światłowodowych 

Szkła do wytwarzania włókien światłowodowych, 
składających się z części wewnętrznej - rdzeniowej 
i otoczki zewnętrznej - korowej, charakteryzuje się 
tym, że szkło rdzeniowe ma skład: SiO2 - 40 do 50'Vo, 
ZrO - 5 do 15%, B2O3 - 8 do 14%, CaO - 4 do 8%, 
Na2O - 8 do 13»/o i K2O - 4 do 10%, zaś szkło ko-
rowe zawiera: SiO2 - 60 do 70*%, A12O3 - 1 do 3%, 
B2O3 - 9 do 16%, CaO - 4 do 10%, NaO - 10 do 
14% i K2O - 3 do 6%. (1 zastrzeżenie) 

C03C P. 245480 1983-12-29 

Huta Szkła „Wałbrzych", Wałbrzych, Polska (Zbig-
niew Kukuła, Wanda Borowska). 

Szkło dymne o odcieniu różowym 
i sposób jego otrzymywania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu wytwarzania szkła dymnego o odcieniu różowym, 
znajdującego zastosowanie do wyrobu szkła budow-
lanego, zwłaszcza walcowanego i profilowego oraz 
szklanych kształtek budowlanych o wysokich walo-
rach dekoracyjnych. 
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Szkło według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
podstawowa masa szkła budowlanego zawiera czyn-
niki barwiące w ilościach 0,07-0,50% wagowych 
MnO2 i 0,05-0,10% wagowych Cr2O3. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że czynniki barwiące wprowadza się w postaci rudy 
manganowej i rudy chromowej, a jako środek kla-
rujący wprowadza się saletrę sodową lub potasową, 
zaś proces topienia prowadzi się w atmosferze „utle-
niającej, przy nadciśnieniu w temperaturze 1400-
1500°C. (4 zastrzeżenia) 

C03C P. 245511 1983-12-30 

Krośnieńskie Huty Szkła, Krosno, Polska (Włady-
sław Hejnar, Stanisław Pelczar, Kazimierz Rozen-
beiger). 

Szkło do produkcji mikrokulek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania szkia 
odpornego na solaryzację i ciemnienie w warunkach 
atmosferycznych, krystalizację w temperaturach za-
tapiania, o podwyższonej odporności chemicznej, 
o zwiększonym napięciu powierzchniowym, przezna-
czonego do wytwarzania mikrokulek odblaskowych. 

Szkło według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
zawiera w swym składzie następujące tlenki w iloś-
ciach określonych w procentach wagowych: 75-90 
PbO, 4-15 BaO, 1-5 SiO2, 1-5 ZnO, 0-1 A12O3, 
2-6 B2O3, 0,5-10 TiO2, 0 -1 Fe2O3, 0-0,5 Cr2O3. 

(1 zastrzeżenie) 

C04B P. 245199 1983-12-19 

Zakłady Produkcji Urządzeń Mechanicznych im. 
Janka Krasickiego „Elwo", Pszczyna, Biuro Studiów 
i Projektów Energetycznych „Energoprojekt", Kato-
wice, Polska (Antoni Saternus, Ludwik Miczek, Mie-
czysław Bartnik). 

Sposób wytwarzania 
zawiesiny popiołów lotnych w wodzie 

oraz instalacja do realizacji tego sposobu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób ciągłego wy-
twarzania zawiesiny popiołów lotnych w wodzie o du-
żej koncentracji popiołu z ewentualnym dodawaniem 
żużla lub granulatu popiołowego oraz instalacja do 
realizacji tego sposobu. 

Proces wytwarzania podzielony jest na kolejno po 
sobie następujące fazy: nawilgacania, ujednorodnia-
nia i upłynniania, przy czym popiół, żużel, woda i gra-
nulat popiołowy dozowany jest w sposób ciągły. 

Instalacja według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że zawiera mieszarkę przepływową (7), której 
strefa fazy nawilgacania (10) łączy się poprzez podaj-
nik ciągły popiołu (3) z zasobnikiem popiołu (1), 
a strefa fazy upłynniania (12) poprzez podajnik ciągły 
żużla lub granulatu popiołowego (4) łączy się z za-
sobnikiem żużla lub granulatu popiołowego (2), przy 
czym między strefą fazy nawilgacania (10) a strefą 
fazy upłynniania (12) mieszarka (7) ma strefę fazy 
ujednorodniania (11), natomiast dozownik ciągły wody 

(6) łączy się na wlocie z rurociągiem wody zwykłej 
(5) lub z rurociągiem wody zdysocjowanej (15) a na 
wylocie łączy się ze strefą fazy nawilgacania (10) 
i strefą fazy upłynniania (12), zaś wylot z mieszarki 
(7) łączy się z hydraulicznym transportem popiołu 
i żużla na składowiska. (2 zastrzeżenia)* 

C04B P.245250 1983-12-19 

Kombinat Cementowy „Chełm", Chełm, Polska (Lud-
wik Golik, Janusz Smolak, Halina Czerniak, Jerzy 
Uchaniuk). 

Sposób otrzymywania klinkieru cementowego 
oraz układ do otrzymywania klinkieru cementowego 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest 
usprawnienie procesu otrzymywania klinkieru ce-
mentowego. 

Sposób według wynalazku polegający na ciągłym 
przygotowywaniu i doprowadzaniu szlamu cemento-
wego do pieca, w którym następuje całkowite odpa-
rowanie wody i ostateczne wypalenie klinkieru, cha-
rakteryzuje się tym, że przed podaniem do pieca ob-
niża się znacznie zawartość wody w szlamie. 

Układ według wynalazku zawiera wirówkę (9), któ-
rej wejście jest połączone ze zbiornikiem buforowym 
(4), zaś wyjście poprzez ślimak odbierająco-dozujący 
(10) i ślimak podający (11) z wejściem pieca obroto-
wego (13). (2 zastrzeżenia) 

C04B P.245304 1983-12-23 

Centralny Ośrodek Bada wczo-Roz woj owy Przemy-
słu Betonów „Cebet", Warszawa, Polska (Jan Kępiń-
ski, Ludwik Gassel, Marta G. Błociszewska, Teresa 
Miernik, Maria Suska, Jadwiga Wierzba). 

Sposób wytwarzania 
drobnowymiarowych elementów budowlanych 

na spoiwie cementowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystania 
do produkcji materiałów budowlanych popiołów lot-
nych powstających ze spalania węgla kamiennego lub 
brunatnego. 

Sposób według wynalazku polega na wytwarzaniu 
drobnowymiarowych wyrobów formowanych przez 
prasowanie pod ciśnieniem 5,0-30,0 MPa mieszanki 
popiołocementowej składającej się z 1 części popiołów 
i o,O5-0,30 części cementu, ewentualnie z dodatkiem 
kruszywa drobnoziarnistego o uziarnieniu do 4 mm 
dodanego w ilości 0-3,0 części kruszywa na 1 część 
mieszanki popiołocementowej, którą zarabia się roz-
tworem wodnym środków powierzchniowoczynnych, 
ewentualnie środka uaktywniającego wykonanego na 
bazie siarczynowanej żywicy melaminowo-formalde-
hydowej. Zaformowane wyroby poddaje się natural-
nemu lub przyspieszonemu dojrzewaniu w parze nisko-
prężnej w temperaturze 75-95°C przy ciśnieniu do 
0,4 MPa w czasie 6-12 godzin. (4 zastrzeżenia) 
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C04B P.245363 1983-12-27 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Anna Slósarczyk, Henryk Zak). 

Ceramiczne tworzywo implantacyjne 
oraz sposób wytwarzania 

ceramicznego tworzywa implantacyjnego 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzys-
kande dla potrzeb chirurgii szczękowej tworzywa ce-
ramicznego o odpowiednio wysokiej porowatości oraz 
wytrzymałości na zginanie. 

Ceramiczne tworzywo implantacyjne charakteryzuje 
. się tym, że zawiera w ilościach wagowych: A12O3 
0 uziarnieniu poniżej 20 \im 23-37%, szkło wodne 
56-69%, ksonotlit Ca6(Si6O17) (OH2) 2,5-^1,0%, 
AIF3 3H2O 3,0-8,0%, plastyfikatory do 1,5% oraz 
proszek Al lub mieszanina proszków AI i Zn, w sto-
sunku do suchej masy 0,5-1,5%. 

Sposób wytwarzania ceramicznego tworzywa im-
plantacyjnego polega na tym, że składniki wyjściowe 
miesza się na mokro, masę suszy się, po czym gra-
nuluje do uziarnieniar poniżej 63 [im, po czym zgra-
nulowaną masę miesza się z wodą w stosunku 5:3 
1 ustala pH przy użyciu silnej zasady, a następnie 
spęcznia się przy użyciu proszku AI o uziarnieniu 
poniżej 8 urn, względnie mieszaniny proszku AI i Zn, 
z powstałej masy formuje się kształtki, które wypala 
się w temperaturze 1373 K - 1473 K. (2 zastrzeżenia) 

C04B P.245367 1983-12-27 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
ca, Kraków, Polska (Teodor Werber, Mirosław Hand-
(ke, Zofia Skrzypek, Ryszard Aleksandrowicz). 

Powłoka rozdzielająca 
anizotropowej blachy elektrotechnicznej 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzy-
skanie powłoki w oparciu o łatwo dostępne skład-
niki. 

Powłoka rozdzielająca anizotropowej blachy elektro-
technicznej zawiera, poza tlenkami trudno topliwymi 
jako jej podstawowego składnika, do 50% wagowych 
ziemi okrzemkowej, w której amorficzna krzemionka 
stanowi główny składnik, tlenek aluminium w ilości 
nie przekraczającej 10% wagowych, tlenek żelaza w 
ilości nie przekraczającej 5% wagowych oraz tlenek 
wapnia w ilości nie przekraczającej 0,5% wagowych. 

(1 zastrzeżenie) 

C04B 
H01J 

P.245414 1983-12-28 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa, 
Polska (Rafał Włodarski, Andrzej Nowicki). 

Sposób otrzymywania grafitowo-pirografitowej siatki 
do lamp elektronowych, 

zwłaszcza do lamp nadawczych dużej mocy 

Sposób według wynalazku polega na tym, że kształt-
kę grafitową pokrywa się jedno- lub dwustronnie 
warstwą pirografitu o grubości 2-100 \im, a następ-
nie z tak otrzymanej kształtki grafitowo-pirografito-
wej wycina się siatkę. (3 zastrzeżenia) 

C04B P.245449 1983-12-30 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Betonów „Cebet", Warszawa, Polska (Jan Kępiński, 
Ryszard Kowalski, Elżbieta Jaworska, Andrzej Piętka, 
Mieczysław Augustynowicz, Danuta Kaczkowska, Han-
na Dobrowolska). 

Sposób wytwarzania pianobetonu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu zapewniającego uzyskanie pianobetonu o żąda-
nych parametrach fizyko-mechanicznych. 

Według wynalazku pianobeton wytwarza się z za-
prawy, ewentualnie zaczynu cementowego, do którego 
dodaje się pianę uzyskaną z 1 -5% roztworu piano-
twórczego koncentratu, służącego do wykonywania 
pian gaśniczych, składającego się z wodnoalkoholowe-
go roztworu związków powierzchniowoczynnych, sub-
stancji hydrotropowych i inhibitora korozji, o pH 
6,9-7,9. (2 zastrzeżenia) 

C04B P.245453 1983-12-30 

Biuro Projektowo-Technologiczne „Techmaprojekt-
-Gdańsk" - Oddział Projektowy w Warszawie, War-
szawa, Polska (Stanisław Szweycer, Lech Mijakowski, 
Lech Szmerdt, Jan Osmański, Ryszard Zehner, Kazi-
mierz Derlacki). 

Beton lekki z organicznymi wypełniaczami 
zawierającymi ligninę 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania betonu 
lekkiego o niskim współczynniku przewodzenia ciepła 
w oparciu o odpadowe materiały organiczne zawiera-
jące ligninę, nadającego się do wznoszenia ścian kon-
strukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych do wy-
sokości dwu kondygnacji lub jako wypełnienie w bu-
dynkach szkieletowych mieszkalnych, gospodarskich 
i inwentarskich. 

Beton lekki według wynalazku w 1 m8 zawiera: 
316;4-386,8 kg cementu portlandzkiego, 26,4-52,7 kg 
wapna budowlanego, 703-1160 dcm3 kory drzew igla-
stych lub/i liściastych o maksymalnym wymiarze czą-
steczki nie przekraczającym 10 mm, 8,8-35,9 kg chlor-
ków metali ziem alkalicznych, 158,3-246,2 dcm3 wody, 
0-175,8 kg odpadów z garbowania chromowego skór, 
0-439,5 kg odpadów przemysłu papierniczego zawie-
rających ligninę, 0-263,7 kg pyłu i innych odpadów 
z obróbki płyt z cząstek lignocelulozowych, 0-175,8 
kg paździerzy i 0-263,7 kg sieczki, ze słomy rzepa-
kowej. (7 zastrzeżeń) 

C04B P. 245471 1983-12-29 

Politechnika . Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Stefan Morel). 

Sposób ochrony wyrobów grafitowych przed zużyciem 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu ochrony 
wyrobów grafitowych, zwłaszcza tygli lub elektrod 
metalurgicznych pieców elektrycznych, przed zużyciem 
spowodowanym ich eksploatacją w wysokotemperatu-
rowej utleniającej atmosferze. 

Sposób polega na tym, że na czystą, schropowaconą 
powierzchnię wyrobów, nagrzanych do temperatury 
873-1073 K, nanosi się metodą natryskiwania termicz-
nego warstwę krzemionki o grubości 0,1-0,2 mm, 
a następnie warstwę o grubości 0,3-0,7^ mm z mie-
szaniny składającej się z 90% tlenku glinowego i 10% 
aluminium. (1 zastrzeżenie) 

C07C P.245253 1983-12-20 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Zbigniew Ra-
tajewicz, Józef Sawa, Andrzej Kossowski). 

Sposób otrzymywania glukonianu wapniowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania 
zastosowania związków bromu w procesie wytwarza-
nia glukonianu wapniowego. 



18 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 14 (302) 1985 

Sposób otrzymywania glukonianiu wapniowego na 
drodze elektrochemicznego utleniania glukozy lub utle-
nienia glukozy przy pomocy nadtlenku wodoru w 
obecności węglanu wapniowego charakteryzuje się 
tym, że jako katalizator w procesie utleniania dodaje 
się jod w postaci jodku wapniowego, wolnego jodu 
lub soli wapniowych tlenowych kwasów jodu o stę-
żeniu 0 ,2-5% wagowych, przy czym roztwór glukozy 
ma stężenie w granicach 5 - 2 5 % wagowych, a proces 
prowadzi się w temperaturze 30-60°C przy pH w za-
kresie 5-12. (1 zastrzeżenie) 

C07C P. 245267 1983-12-22 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Jerzy Polaczek, Teresa Tęcza, Elżbieta Adamczyk, 
Zygmunt Lisioki, Teresa Kreczmer, Bolesław Nowicki, 
Zbigniew Wolniewicz, Mieczysław Drzazga, Stanisław 
Żurek, Franciszek Niezborała). 

Sposób wydzielania antracenu surowego 
z oleju antracenowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wydzielania an-
tracenu surowego z oleju antracenowego przez kry-
stalizację w obecności rozcieńczalników. 

Sposób według-wynalazku polega na tym, że proces 
krystalizacji prowadzi się w obecności takich rozcień-
czalników jak węglowodory alifatyczne, cykloalifatycz-
ne i alkiloaromatyczne zawierające 8-20 atomów 
węgla w cząsteczce lub ich mieszaniny dodawane w 
ilości 2 - 4 0 % wagowych. Jako mieszaniny węglowo-
dorów można stosować otrzymywane przy ps-zerobie 
ropy naftowej mieszaniny techniczne zawierające te 
węglowodory albo mieszaniny polietylobenzenów lub 
poliizopropylobenzenów uzyskiwane jako produkty 
uboczne w procesach alkilacji benzenu olefinami. 

(6 zastrzeżeń) 

C07C P.215396 1983-12-29 

„Polifarb" Cieszyńska Fabryka Farb i Lakierów, 
Cieszyn, Polska (Jolanta Maślińska-Solich, Antoni Cu-
ber, Józef Kozieł). 

Sposób oczyszczania izopropylobenzenu 
od a-metylostyrenu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania 
czystego izopropylobenzenu z wysoką wydajnośsią. 

Sposób oczyszczania izopropylobenzenu od a-metylo-
styrenu we frakcji węglowodorowej powstającej przy 
produkcji fenolu i aeetonu, polega na prowadzeniu 
reakcji kopolimeryzacji wobec 0,1-10% molowych ini-
cjatora rodnikowego, w zakresie temperatur od 0°C do 
temperatury wrzenia mieszaniny reakcyjnej. Kopold-
meryzację prowadzi się poprzez zastosowanie na 1 mol 
a-metylosityrenu od 0,1 do 1,0 mola nienasyconych 
związków o charakterze elektronoakceptorowym, ta-
kich jak: bezwodniki kwasów maleinowego lub itako-
nowego, i/lub ich wolne kwasy, i/lub mono- lub di-
estry zawierające rodniki alifatyczne o 1-18 atomów 
węgla i/lub amidy i/lub imidy i/lub związki o ogól-
nym wzorze: CH2=CH(Me)-R, gdzie R stanowią grupy: 
-CN, ^COORi, COOH, a Ri stanowi rodnik zawierający 
i - 1 8 atomów węgla, izopropylobenzen oddestylowuje 
się znad wytworzonego polimeru. (1 zastrzeżenie) 

C07C P. 245415 1983-12-28 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Zbigniew Ra-
tajewicz, Józef Sawa). 

Sposób otrzymywania 
szczawianu amonowo-żelazowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu otrzymywania tytułowego związku na drodze re-
akcji elektrochemicznej. 

Sposób otrzymywania szczawianu amonowo-żelazo-
wego przez utleniainie elektrochemiczne, zwłaszcza 
przy użyciu prądu elektrycznego przemiennego, żelaza 
w roztworze zawierającym kwas szczawiowy i inny 
lub inne kwasy polega na tym, że powstały trudno-
rozpuszczalny szczawian żelazawy utlenia się tlenem, 
zwłaszcza atmosferycznym, w roztworze szczawianu 
amonowego o pH w zakresie 5 -9 , przy czym powsta-
jące zasadowe- związki żelaza trójwartościowego po 
zakończeniu utleniania przeprowadza się w szczawian 
amonowo-żelazowy przez dodanie kwasu szczawiowego 
i ewentualnie jonów amonowych w postaci szczawianu 
amonowego lub amoniaku. (2 zastrzeżenia) 

C07C P.245434 1983-12-30 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Jacek Kwiatkowski, Zygmunt Lisicki, Wiesław Ma-
jewskii, Stanisław Malanowski, Jerzy Polaczek). 

Sposób oczyszczania karbazolu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pro-
stego i skutecznego sposobu usuwania zanieczyszczeń 
zawartych w karbazolu, zwłaszcza karbazolu wydzie-
lonego z koksowniczej smoły węglowej i uzyskanie 
produktu oczyszczonego, przydatnego do dalszego che-
micznego przerobu. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że oczysz-
czany surowiec poddaje sdę ekstrakcji dwutlenkiem 
węgla w temperaturze powyżej 305 K i pod ciśnieniem 
co najmniej 8,1 MPa. Oczyszczony karbazol oddziela 
się w znany sposób od ekstraktu zawierającego za-
nieczyszczenia wyjściowego surowca. Korzystnie jest 
prowadzić ekstrakcję w temperaturze 305-350 K i pod 
ciśnieniem 15-50 MPa. Do ekstrakcji można stosować 
dwutlenek węgla uwolniony od rozpuszczonej w nim 
fazy stałej przez podgrzanie i/lub obniżenie ciśnienia. 

(3 zastrzeżenia) 

C07C P. 245435 1983-12-30 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Witold Tęcza, Jacek Kwiatkowski, Zygmunt Lisicki, 
Józef Obłój, Jan Kwiatkowski). 

Sposób wydzielania dwufenylu z produktów 
hydrodealkilacji węglowodorów alkiloaromatycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia stop-
nia wydobycia dwufenylu z produktów hydrodealki-
lacji węglowodorów alkiloaromatycznych oraz uzyska-
nia produktu o wyższej czystości, w porównaniu do 
znanych sposobów. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wyso-
kowrzącą pozostałość po destylacji produktów hydro-
dealkilacji węglowodorów alkiloaromatycznych, pod-
daje się krystalizacji w temperaturze 10-25°C a uzy-
skany ciekły filtrat zawraca się do procesu krystali-
zacji, przy czym stosunek wagowy ciekłego filtratu 
do wysokowrzącej pozostałości wynosi 0,5-1,5, korzyst-
nie 0,5-0,75. Wydzielone kryształy dwufenylu prze-
mywa się alkoholem alifatycznym zawierającym 1-3 
atomów węgla w cząsteczce. Kryształy dwufenylu 
można przemywać alkoholem alifatycznym zawierają-
cym do 10% wagowych wody. (3 zastrzeżenia) 

C07C 
C07H 

P. 245513 1983-12-30 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Zbigniew Ra-
tajewicz, Józef Sawa). 
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Sposób wytwarzania glukonianu wapniowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia tok-
syczności procesu wytwarzania glukonianu wapnio-
wego. 

Sposób wytwarzania glukonianu wapniowego na 
drodze elektrochemicznego utlenienia glukozy lub utle-
nienia glukozy przy pomocy nadtlenku wodoru w 
obecności katalizatorów w postaci jodu, jodku wapnia 
lub jodanu wapniowego o stężeniu 0,2-5°/o wagowo, 
o stężeniu roztworu glukozy w granicach 5-25% wa-
gowo i temperaturze procesu 30-60°C charakteryzuje 
się tym, że zasadniczą ilość wapnia wprowadza się 
w postaci Ca (OH)2, który dodaje się stopniowo do 
utrzymania pH poniżej 11. (1 zastrzeżenie) 

C07C P.245533 1983-12-30 

Politechnika Śląska, im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Wiesław Szeja, Roman Mazurikiewicz, Tadeusz 
Kiesrsznicki). 

Sposób oczyszczania 
tris-(hydroksymetylo)-nitrometanu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania 
tris-(hydroiksymetylo)-nitrometaihu, o parametrach wy-
maganych dla odczynnika czystego do analiz. 

Sposób oczyszczania tris-(hydroksymetylo)-nitrome-
tanu według wynalazku polega ma tym, że surowy 
produkt kontaktuje się z kationitem w formie wodo-
rowej i krystalizuje z alkoholu toutylowego, izobuty-
lowego, Il-rz butylowego. (1 zastrzeżenie) 

C07C P. 245543 1983-12-30 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, polska (Ma-
ria Ziółek, Mirosław Pawlak). 

Sposób otrzymywania merkaptanu etylowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienáe otrzymywania 
merkaptanu etylowego jako głównego produktu reak-
cji etanolu z siarkowodorem ma katalizatorach zeoli,-
towych. 

Sposób otrzymywania merkaptanu etylowego polega 
na tym, że przeiz odwodniony katalizator, który stano-
wi zeolit sodowy zawierający 13 do 22% wagowych 
tlenku sodu, przepuszcza się w temperaturze 250 do 
350°C, z sumaryczną prędkością 40 do 80 cm'/min., 
mieszaninę siarkowodoru, etanolu oraz gazu obojęt-
nego, będącego czynnikiem nośnym, w której stosunek 
molowy siarkowodoru do etanolu wyinosd od 2:1 do 
4:1. Obciążenie katalizatora siarko wodorem wynosi 0,23 
do 0,46 h-1 . (1 [zastrzeżenie) 

C07C P.246436 1984-02-28 

Pierwszeństwo: 1983-02-28 - RFN (nr P 3306996.4) 
1983-03-07 - RFN (nr P 3308045.3) 

Celamerck GmbH u. CO. KG, Ingelheim, Republika 
Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania 
nowych amidów kwasu akrylowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu wytwarzania nowych związków chemicznych 
wykazujących działanie grzybobójcze. 

Sposób wytwarzania nowych amidów kwasu akry-
lowego o wzorze ogólnym 1, w którym A oznacza 
grupę o wzorze ogólnym 2, B oznacza grupę o wzo-
rze ogólnym 3, Q oznacza jedną z grup o wzorach 
ogólnych 4 i 5, X oznacza atom tlenu, Y oznacza gru-
pę Č,-C10-alkilową oraz dodatkowo grupę Ci-C2-al-
kilową, gdy k oznacza liczbę 1 albo 2, albo podsta-

wioną grupę Ci-C10-alkilową, albo ewentualnie pod-
stawioną jedną z grup C3-C-ralkenylową, C 3 - C r 
-cykloalkilową, C5-Gp-cykloalkenylową, pirydylową, 
furylową, tienylową, a- i ß-naftylowa, albo razem 
z grupą CR5 oznacza 5- do 7-członową, zwłaszcza 
nasyconą grupę cykloalifatyczną, do której jest ewen-
tualnie dokondensowany pierścień benzenu, albo Y 
oznacza grupę o wzorze ogólnym 6, przy czym k ozna-
cza liczby 0, 1 lub 2, m oznacza liczby 1, 2, 3 albo 4, 
n oznacza liczby 0 albo 1, Ri oznacza atom wodoru, 
grupę Cx-C4-alkilową, grupę cy janową oraz, gdy 
k równe jest 0, także atom chloru, bromu albo jodu, 
R2 i Ru oznaczają atom wodoru, atom chlorowca, 
grupę nitrową, ewentualnie pojedynczo lub kilka-
krotnie podstawioną fluorem lub chlorem grupę 
Ci-Ci-alkilową lub -alkoksylową, grupę Ca-C4-alki-
nyloksylową, grupę aminową, grupę o wzorach 
NH(CX-C4-alkil) lub N^-C4-alkil)2 , grupę cyjanową, 
fenylową, grupę C3-Cg-cykloalkilową, C3--C4-alkeny-
loksylową, hydroksy (Cx-C4-alkil), grupę o wzorze 
NHCORg, CO2R8, CONR7R8, przerwaną tlenem grupę 
C2-Cg-alkilową aibo grupę o wzorze ogólnym 7, R„ 
R4, Ri2 i R13 oznaczają atom wodoru lub chlorowca, 
grupę Cx-C4-alkilową, Ci-C4-alkoksylową, grupę 
0 wzorze (Ci-C4-alkil)-S(O)p (p = 0, 1 lub 2), grupę 
hydroksylową albo grupę Cj-C^acyloksylową, albo 
R3(R4 i Ri2)Rł3 każdorazowo razem oznaczają także 
grupę metylenodioksylową lub etylenodioksylową, 
przyłączone do dwu sąsiednich atomów pierścienia 
fenylowego, R5 i Rß oznaczają atom wodoru albo grupę 
Cx-C4-alkilową, poza tym R5 razem z atomem węgla, 
do którego jest przyłączony, i Y oznacza 5- do 
7-członową, przeważnie nasyconą, cykloalifatyczną 
grupę, do której ewentualnie dokondensowany jest 
pierścień benzenu, R7 i R8 oznaczają grupę C^-C4-
-alkilową, C3-Cf-cykloalkilową, fenylową, benzylową, 
furfurylową, tetrahydrofurfurylową albo grupę C3-C4-
-alkenylową, razem oznaczają także poza tym łańcuch 
C3-Ć5-alkilenowy, który jest ewentualnie przerwany 
tlenem, grupą NR6 lub S(O)q (q = 0, 1 albo 2), R7 
poza tym oznacza atom wodoru, R9 i R10, które wy-
stępują tylko wówczas, gdy R7iR8 razem tworzą łań-
cuch, oznaczają atom wodoru lub grupę Ci-C4 alkilową, 
oraz ewentualnie soli addycyjnych z kwasami wyżej 
określonych związków, z tym ograniczeniem, że A 
1 B jednocześnie nie oznaczają grupy fenylowej, mo-
nochlorowcofenylowej, mononitrofenylowej i mono-
aminofenylowej, polega na tym, że kwas akrylowy 
o wzorze 8, w którym A, B, Ri mają wyżej podane 
znaczenie, lub jego ewentualnie in situ wytworzoną 
pochodną wprowadza się w reakcję ze związkiem 
o wzorze H - Q , w którym Q ma wyżej podane zna-
czenie, lub z jego ewentualnie in situ wytworzoną 
N-aktywowaną pochodną i ewentualnie występujące 
mieszaniny cis i trans można rozdzielić i/lub otrzy-
mane związki o wzorze 1 z zasadowymi grupami 
można przeprowadzić w sole addycyjne z kwasami 

(3 zastrzeżenia) 
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C07C 
C07D 
A01N 

P. 249586 1984-09-14 

Pierwszeństwo: 
1983-09-16 - St. Zjedn. Am. (nr 532,869) 
1984-03-07 - St. Zjedn. Am. (nr 587,331) 
1984-07-31 - St. Zjedn. Am. (nr 634,408) 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 241172 

Stauffer Chemical Company, Westport, Stany Zjed-
noczone Ameryki (William J. Michaely, Gary W. 
Kraatz). 

Sposób wytwarzania nowych 
2-(2-podstawionych-benzoilo)-cykloheksanodionów-l,3 

oraz środek chwastobójczy 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-

sobu wytwarzania nowych związków chemicznych 
oraz opracowania środka chwastobójczego zawierają-
cego te związki. 

Sposób wytwarzania nowych 2-(2-podstawionych 
benzoilo)-cykloheksanodionów-l,3 o wzorze ogólnym 
1, w którym R i R1 oznaczają atom wodoru, grupę 
alkilową o 1-4 atomach węgła, lub grupę o wzorze 
RaOC(O)-, w którym Ra oznacza grupę alkilową 
o 1-4 atomach węgla, R2 oznacza atom chloru, bro-
mu, jodu lub grupę aLkoksylową o 1-4 atomach 
węgla, Rs, R4 i R5 oznaczają niezależnie atom wodoru 
lub grupę alifatyczną, atom chlorowca, grupę alkilową 
0 1-4 atomach węgla, grupę alkoksylową o 1-4 ato-
mach węgla, grupę OCF3, grupę cyjanową, grupę ni-
trową, grupę chlorowooalkilową o 1-4 atomach węgla, 
grupę o wzorze RbSOn-, w którym Rb oznacza grupę 
alkilową o 1-4 atomach węgla, grupę chlorowcoalki-
lową o 1-4 atomach węgla, grupę fenylową, grupę 
benzylową, grupę o wzorze -NRdRe, w którym Rd 

1 Re niezależnie oznaczają atom wodoru lub grupę 
alkilową o 1-4 atomach węgla, n oznacza liczbę 
całkowitą 0-2 lub oznaczają grupę o wzorze 
RCC(O)NH-, w którym Rc oznacza grupę alkilową 
o 1-4 atomach węgla, grupę o wzorze RfC(O)-, w któ-
rym R* oznacza atom wodoru, grupę alkilową o 1-4 
atomach węgla, grupę chlorowcoalkilową o 1-4 ato-
mach węgla lub grupę alkoksylową o 1-4 atomach 
węgla, grupę o wzorze -RsRh, w którym R* i Rh 

niezależnie oznaczają atom wodoru lub grupę alkilową 
o 1-4 atomach węgla, z tym, że gdy R5 oznacza 
atom wodoru, R i R1 nie oznaczają atomu wodoru 
lub grupy alkilowej o 1-4 atomach węgla, R* atomu 
chloru, bromu lub jodu, R8 atomu wodoru, chloru, 
bromu lub jodu a R4 atomu wodoru, chlorowca, grupy 
alkilowej o 1-4 atomach węgla, alkoksylowej o 1-4 
atomach, grupy nitrowej, lub trifluoro metylowej, 
ewentualnie w postaci soli, polega na tym, że poddaje 
się reakcji związek o wzorze ogólnym 3 ze związkiem 
o wzorze ogólnym 5, w którym R, R*,'Rł, Rł, R4 i R5 

mają wyżej podane znaczenie i ewentualnie przepro-
wadza się w sól. 

Wynalazek dotyczy także środka chwastobójczego 
do zwalczania niepożądanej roślinności, charakteryzu-
jącego się tym, że zawiera skuteczną chwastobójczo 
ilość związku o ogólnym wzorze 1, w którym wszy-
stkie symbole mają wyżej podane znaczenie oraz zna-
ne nośniki i substancje pomocnicze. (41 zastrzeżeń) 

C07C 
C07D 
A01N 

P. 249588 1984-09-14 

Pierwszeństwo : 
1983-09-16 - St. Zjedn. Am. (nr 532,882) 
1983-12-27 - St. Zjedn. Am. (nr 566,077) 
1984-08-17 - St. Zjedn. Am. (nr 640,791) 

Stauffer Chemical Company, Westport, Stany Zjed-
noczone Ameryki (William J. Michaely, Gary W. 
Kraatz). 

Środek chwastobójczy i sposób wytwarzania 
2-(2-podstawionych-benzoilo)-cykloheksanodionów-l,3 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka chwastobójczego oraz sposobu wytwarzania 
nowych związków chemicznych, będących substancją 
czynną tego środka. 

Środek chwastobójczy zawiera nowe związki o ogól-
nym wzorze 1, w którym R oznacza grupę alkilową 
Ci-C6, Rx oznacza atom wodoru, grupę alkilową 
Cy-C„ lub grupę o wzorze 4, w którym Ra oznacza 
grupę alkilową Cx-C4 lub R i Rt oznaczają łącznie 
grupę alkilenową o 3-6 atomach węgla, R2 oznacza 
atom chloru, bromu, jodu lub alifatyczną grupę alko-
ksylową Ci-C4, R3 i R4 oznaczają niezależnie atom 
wodoru lub grupę alifatyczną, R5 oznacza atom wo-
doru lub grupę alkilową Ci-CB i R6 oznacza atom 
wodoru lub grupę alkilową Cx-C6 albo R5 i R6 razem 
tworzą niepodstawiony lub ewentualnie podstawiony 
jedną lub dwiema grupami metylowymi pierścień 
alkilenowy o 2 -5 atomach węgla, R7 oznacza atom 
wodoru albo grupę alkilową o 1-6 atomach węgla, 
Rg oznacza atom wodoru lub grupę alkilową o 1-6 
atomach węgla oraz ich sole. 

Sposób wytwarzania nowych związków o wzorze 1, 
w którym wszystkie podstawniki mają wyżej podane 
znaczenie, oraz ich soli, polega na tym, że związek 
0 wzorze ogólnym 6, w którym R, Ri, R5, R6, R7 i Rg 
mają wyżej podane znaczenie poddaje się reakcji ze 
związkiem o wzorze ogólnym 7, w którym R2, R3 
1 R4 mają wyżej podane znaczenie. (14 zastrzeżeń) 

C07C P. 249917 1984-10-05 

Pierwszeństwo: 1983-10-08 RFN - nr P-3336644.6-42) 

Deutsche Texaco AG, Hamburg, Republika Fede-
ralna Niemiec. 
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Sposób wytwarzania alkoholi metodą ciągłą 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu pozwalającego na przekształcenie eteru bezpo-
średnio i ilościowo w odpowiedni alkohol lub odpo-
wiednie alkohole. 

Sposób wytwarzania niższych alkoholi przez roz-
szczepianie eteru polega na tym, że etery w podwyż-
szonej temperaturze i pod zwiększonym ciśnieniem 
poddaje się reakcji z nadmiarem wody w obecności 
kwaśnych katalizatorów uwodnienia. Płynną fazę ete-
rową zawraca się, ewentualnie po oddzieleniu zawar-
tego w niej alkoholu, a fazę wodną odciąga się i dla 
uzyskania alkoholu poddaje się przeróbce w znany 
sposób. (2 zastrzeżenia) 

C07D P.243202 1983-07-27 

Pierwszeństwo: 
1982-07-28 - St. Zjedn. Am. (nr 402,494) 

American Cyanamid Company, Wayne, Stany Zjed-
noczone Ameryki. 

Sposób wytwarzania 
3-a-(podstawionych-fenylo)oktahydro-

-4,7-alkano-lH-izoindoli 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu wytwarzania nowych związków chemicznych, 
mających zastosowanie jako środki antydepresyjne 
u zwierząt ciepłokrwistych. 

Sposób wytwarzania 3a-(podstawionych-fenylo)-
-oktahydro-4,7-alkano-lH-izoindoli o wzorze ogólnym 
10r w którym n oznacza liczbę całkowitą 1 do 3, Ri 
i R2 każdy oddzielnie oznacza atom wodoru, grupę 
hydroksylową, grupę alkilową zawierającą do 3 ato-
mów węgla, grupę alkoksylową zawierającą do 3 ato-
mów węgla, grupę nitrową, atom chlorowca, grupę 
trifluorometylową, aminową lub azydową, a R3 ozna-
cza atom wodoru lub grupę alkilową zawierającą 
do 3 atomów węgla, polega na katalitycznym uwo-
dornieniu 2-(podstawionego-fenylo)-5-bicykloalkeno-2,3-
-dikarboksyimidu o wzorze ogólnym 6, w którym 
n, Rj, RJS i R, mają wyżej podane znaczenie, za po-
mocą katalizatora z metalu szlachetnego, z utworze-
niem odpowiedniego 2-(podstawionego-fenylo)-5-bicy-
kloalkano-2,3-dikarboksyimidu o wzorze ogólnym 7, 
w którym n, Ri, R2 i R3 mają wyżej podane znacze-
nie i redukcji pośredniego bicykloalkanu za pomocą 
borowodoru, w obojętnym rozpuszczalniku organicz-
nym, w temperaturze wrzenia, pod chłodnicą zwrotną. 

(1 zastrzeżenie) 

C07D P. 245815 1984-01-19 

Pierwszeństwo : 
1983-01-21 - Wielka Brytania (nr 83/01688) 
1983-06-24 - Wielka Brytania (nr 83/17199) 

\ Beecham Group p.l.c, Brentford, Wielka Brytania. 

Sposób wytwarzania związków ß-laktamowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu wytwarzania związków ß-laktamowych, a w 
szczególności wprowadzania podstawnika formamido-
wego do związku ß-laktamowego, zawierającego acy-
loaminowy łańcuch boczny. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 4 lub jego 
soü, w którym to wzorze R1 oznacza grupę acylową, 
R2 oznacza atom wodoru lub łatwo odszczepialną 
grupę chroniącą grupę karboksylową, Y oznacza gru-
pę o wzorze 5, wzorze 6, wzorze 7 lub wzorze 8, 
w którym Y° oznacza atom siarki, grupę SO lub SO2, 
Y1 oznacza atom tlenu lub siarki, grupę SO, SO2 lub 
- C H 2 - ; a Z oznacza atom wodoru lub chlorowca 
albo grupę organiczną, taką jak grupa Ci^ alkoksy-
lową, grupa o wzorze -CH2Q lub grupa o wzorze 
- C H = C H - Q , gdzie Q oznacza atom wodoru lub 
chlorowca, grupę hydroksylową, tiolową, cyjanową, 
karboksylową, karbamylooksylową, ester karboksylo-
wy, grupę Ci^-alkoksylową, acylooksylową, arylową, 
grupę heterocykliczną przyłączoną poprzez atom węg-
la, grupę heterocyklotiolową lub zawierającą atom 
azotu grupę heterocykliczną przyłączoną poprzez atom 
azotu, polega na tym, że przejściową iminę o wzorze 
9, w którym wszystkie grupy reaktywne mogą być 
ochronione, R1 i Y mają znaczenie podane uprzednio, 
a Rx oznacza łatwoodszczepialną grupę chroniącą 
grupę karboksylową, poddaje się reakcji z nukleofilo-
wą pochodną formamidu a następnie w razie potrzeby 
przeprowadza się jedną lub kilka z następujących 
reakcji: odszczepianie ewentualnie obecnych grup 
ochronnych, przekształcanie grupy Rx w grupę R*, 
przekształcania produktu w jego sól. (5 zastrzeżeń) 

C07D - P. 245836 1984-01-20 

Pierwszeństwo 1983-01-21 - Francja (nr 8300954) 

Sanofi, Paryż, Francja (Kathleen Biziere, Jean-
-Pierre Chambon, André Hallot). 

Sposób wytwarzania nowych związków 
o pierścieniu heterocyklicznym diazotowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu wytwarzania nowych związków, które mogą być 
stosowane jako środki przeciwdepresyjne i przeciw-
drgawkowe. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w któ-
rym Xi oznacza atom azotu lub grupę C - N R ^ , 
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Xj oznacza atom azotu lub grupę C-NR1R2 pod wa-
runkiem, że Xi i X2 są różne, Rx i R2 oznaczają grupę 
o wzorze -(CH2)nOH, w którym n jest równe 1-4, 
lub ugrupowanie - N R ^ tworzy pierścień heterocy-
kliczny monoazotowy nasycony o 5 lub 6 członach, 
zawierający podstawnik w pozycji 3 lub 4 taki jak 
grupa -(CH2)mOR6, w której m = 0, 1 lub 2, a R3 
oznacza atom wodoru lub grupę C(O)R7 bądź grupę 
-C(0)NR8R9, w których R7 oznacza niższą grupę .alki-
lową, grupę cykloalkilową lub grupę fenylową ewen-
tualnie podstawioną atomem chlorowca a R8 i R9 
oznaczają niezależnie od siebie atom wodoru lub niż-
szą grupę alkilową, grupa okso, grupa spiro-l,3-dio-
ksolanyl-2-owa; Ar oznacza grupę o wzorze 2, w któ-
rym R3 oznacza atom wodoru lub chlorowca, niższą 
grupę alkilową, niższą grupę alkoksylową, grupę tri-
fluorometylową, grupę hydroksylową, grupę nitrową, 
cyjanową a R4 oznacza atom wodoru lub chlorowca, 
bądź Ar oznacza grupę naftylową niepodstawioną 
lub monopodstawioną atomem chlorowca; R5 oznacza 
atom wodoru lub chlorowca, przy czym R5 nie może 
oznaczać atomu chlorowca gdy X2 oznacza atom azo-
tu, ewentualnie w postaci soli z kwasami farmaceu-
tycznie dopuszczalnymi, polega na tym, że jako pro-
dukt wyjściowy stosuje się odpowiedni związek, 
w którym rodnik Xi lub X2, który będzie niósł rod-
nik -NR!R2 ma postać ketonu, keton ten przekształca 
się w odpowiednią chloropochodną, którą następnie 
poddaje się reakcji z aminą o wzorze HNRjRjj, w któ-
rym każdy Ri i R2 oznacza grupę o wzorze 
-(CH2)nOH, w którym n jest równe 1-4 lub - N R ^ 
stanowi pierścień heterocykliczny monoazowy nasy-
cony o 5 lub 6 członach, zawierający w pozycji 3 lub 
4 grupę -(CH2)mOH, w której m = 1 lub 2 i ewen-
tualnie tak otrzymaną pochodną estryfikuje się przez 
reakcję z chlorkiem kwasowym. (3 zastrzeżenia) 

C07D P.246418 1984-02-27 

Pierwszeństwo: 1983-02-28 - RFN (nr P 3306964.6) 

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

Sposób wytwarzania 
N-(3-trifluorometylofenylo)-N'-propargilopiperazyny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu 1*^1 twarzania związku o działaniu przeciwbólo-
wy IT' 

Sposób wytwarzania tytułowego związku o wzorze 
1 polega na reakcji związku o wzorze HC=C-CH2X, 
w którym X oznacza łatwo odszczepialną anionowo 
grupę z N-(3-trifluorometylofenylo)-piperazyną i ewen-
tualnie przeprowadzeniu produktu końcowego w sól 
addycyjną z kwasem, względnie w wolną aminę o wzo-
rze 1 jeżeli wytworzy się go w postaci soli. 

(1 zastrzeżenie) 

C07D P.246946 T 1984-03-28 

Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska (Romuald Bartnik, 
Witold Hahn, Tadeusz Zieliński). 

Sposób wytwarzania nowych 
N-[(2-bromoetoksy)fenyloJ-imidów 

kwasów tetrahydroftalowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowych związków chemicznych, 
przydatnych jako półprodukty w syntezie związków 
o działaniu hipotensyjnym i na układ krążenia. 

Sposób wytwarzania nowych N-[(2-bromoetoksy)-fe-
nylo]-imidów kwasów tetrahydroftalowych o ogólnym 
wzorze 1, w którym A oznacza ugrupowanie o wzo-
rze 2-6, polega na tym, że bezwodnik kwasu tetra-
hydroftalowego o ogólnym wzorze 1, w iktórym A 'ma 
wyżej podane znaczenie, poddaje się kondensacji z so-
lą o-, m- lub p-(2-bromoetoksy)-aniliny, w obecności 
soli sodowej lub potasowej słabego kwasu, takiego 
jak kwas octowy, korzystnie w wysoko wrzącym roz-
puszczalniku, takim jaik kwas octowy. (1 zastrzeżenie) 

C07D P.250031 1984-10-15 

Pierwszeństwo : 
1983-10-14 - St. Zjedn. Am. (nr 542,310) 

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

Sposób wytwarzania pochodnych kwasu 
6a-l-hydroksyetylopenemo-2-karboksylowego-3 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania 
związków stosowanych do zwalczania infekcji bakte-
ryjnych u ssaków. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w którym 
R oznacza grupę o wzorze 2, w którym A oznacza 
grupę alkilenową o 2 -4 atomach węgla, alkilenową 
o 2 -4 atomach węgla zawierającą podstawnik keto 
przy atomie węgla lub alkilenową o 2 -4 atomach 
węgla, w której grupa metylenowa jest zastąpiona 
atomem tlenu, grupę o wzorze S(O)m, w iktóarym m 
oznacza 0, 1 lub 2, lub grupę o wzorze N-R3 , w któ-
rym R3 oznacza atom wodoru, grupę metylową, for-
mylową, metylokarbonylową lub metylosulfonylową, 
B oznacza grupę karbony Iową, tioikarbonylową, mety-
lenową lufo aminową, R2 oznacza atom wodoru, grupę 
formylową, allkilolkarbonylową, N-^aŁkiloamkiotkarbony-
lową, N-alkiloaminosulfonylową, aminosulfonylową, 
aminokarfoonylową, alkoksykarbonylową o 2 -5 ato-
mach węgla, alkilosulfonylową, alkilową lub alkilową 
podstawioną grupą amanokarbonylową, alfkilo-S(O)m-, 
w iktórym m ma wyżej ipodane znaczenie, hydroksy-
lową, aminową, aMloJCarbonyloaminową, formamido^ 
wą lub alkilosulfociyloaminową, z tym, że każdy alkií 
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zawiera 1-4 atomów węgla, a n oznacza 0 lub 1, 
natomiast Rx we wzorze 1 oznacza atom wodoru lub 
ugrupowanie estrowe ulegające hydrolizie in vivo po-
lega na wodorolizie związku o wzorze 22, w którym 
RĄ oznacza, grupę chroniącą grupę karboksylową. 

(9 zastrzeżeń) 

C07D P.250098 1983-05-11 

Imperial Chemical Industries PLC, Londyn, Wielka 
Brytania. 

Sposób wytwarzania pochodnych kwasów 
4~hydroksyfenylo-l,3-dioksan-cis-5-yloalkeno-

-karboksylowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowych związków stosowanych 
do leczenia chorób serca lub naczyń krwionośnych, 
bądź chorób płucnych. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze ogólnym 1, 
w którym Ra i Rb są niezależne od siebie i oznaczają 
atom wodoru, grupę alkenylową o 2 - 6 atomach węg-
la, grupę alkilową o 1-8 atomach węgla ewentualnie 
zawierającą do trzech podstawników chlorowcowych, 
grupę pentafluorofenylową, arylową lub aryloalkilową 
zawierającą 1-4 atomów węgla w części alkilowej, 
z których ostatnie dwie mogą ewentualnie zawierać 
do trzech podstawników z tym, że gdy oba podstaw-
niki Ra i Rb oznaczają grupy alkilowe lub alkeny-
lowe, całkowita liczba atomów węgla w obu grupach 
Ra i Rb wynosi 8 lub mniej; albo Ra i Rb tworzą 
grupę polimetylenową zawierającą 2 - 7 atomów węgla 
ewentualnie podstawioną jedną lub dwiema grupami 
alkilowymi o 1-4 atomach węgla, Rc oznacza grupę 
hydroksylową, alkoksylową o 1-6 atomach węgla lub 
alkanosulfonamidową o 1-6 atomach węgla, n jest 
liczbą całkowitą 1 lub 2, A oznacza grupę etylenową 
lub winylenową, Y oznacza grupę polimetylenową za-
wierającą 2 - 5 atomów węgla ewentualnie podstawio-
ną; pierścień benzenowy B jest podstawiony gupą hy-
droksylową i może być ewentualnie podstawiony dal-
szym podstawnikiem; podstawniki pierścisnia dioksa-
nowego w pozycjach 4 i 5 mają względną konfigurację 
cis; lub w przypadku związków, w których Rc oznacza 
grupę hydroksylową, ich soli z zasadą dostarczającą 
fizjologicznie dopuszczalny kation, polega na tym, że 
usuwa się grupy zabezpieczające z odpowiedniej po-
chodnej związku o wzorze 1, w której podstawnik 
hydroksylowy przy pierścieniu benzenowym B jest za-
bezpieczony grupą trimetylosylilową, grupą alkilową 
o 1-6 atomach węgla lub grupą acylową; a następnie 
gdy pożądany jest związek o wzorze 1, w którym Rc 
oznacza grupę alkoksylową o 1-6 atomach węgla, od-
powiedni kwas o wzorze 1, w którym Rc oznacza grupę 
hydroksylową, lub jego reaktywną pochodną estryfi-
kuje się; gdy pożądany jest związek o wzorze 1, w któ-
rym Rc oznacza grupę alkanosulfonamidową o 1-6 
atomach węgla, odpowiedni kwas o wzorze 1, w któ-

rym Rc oznacza grupę hydroksylową, poddaje się reak-
cji z odpowiednim alkanosulfonamidem o 1-6 ato-
mach węgla w obecności środka odwadniającego lub 
reaktywną pochodną tego kwasu o wzorze 1 poddaje 
się reakcji z odpowiednim alkanosulfonamidem o 1-6 
atomach węgla lub jego solą z metalem alkaliczni/ni, 
gdy pożądany jest związek o wzorze 1, w którym A 
oznacza grupę etylenową, odpowiedni związek o wzo-
rze 1, w którym A oznacza grupę winylenową pod-
daje się uwodornieniu w obecności katalizatora, gdy 
pożądana jest sól związku o wzorze 1, w którym Rc 
oznacza grupę hydroksylową, związek ten poddaje się 
reakcji z odpowiednią zasadą dostarczającą fizjolo-
gicznie dopuszczalny kation; gdy pożądana jest optycz-
nie czynna postać związku o wzorze 1 prowadzi się 
jeden z opisanych wyżej procesów stosując optycznie 
czynny związeik wyjściowy, lub racemiczną postać 
związku o wzorze 1, w którym Rc oznacza grupę hy-
droksylową poddaje się reakcji z optycznie czynną 
postacią odpowiedniej zasady organicznej a następnie 
po rozdzieleniu tak otrzymanej mieszaniny diastereo-
izomerycznej soli wydziela się żądaną optycznie czyn-
ną postać związku o wzorze 1 przez działanie kwasem 
a gdy Rc oznacza grupę inną niż grupa hydroksylowa 
przez estryfikację lub amidowanle. (4 zastrzeżenia) 

C07D P.250099 1983-05-11 

Pier wszeństwo : 
1982-05-12 - Wielka Brytania (nr 82 13702) 

Imperial Chemical Industries PLC, Londyn, Wielka 
Brytania. 

Sposób wytwarzania pochodnych kwasów 
a-fenylo-M-dioksan-cis-S-yloalkenokarboksylowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania rożnych związków stosowanych 
do leczenia chorób serca lub naczyń krwionośnych, 
bądź chorób płucnych. 

Sposób -wytwarzania związków o wzorze ogólnym 1, 
w którym Ra i Rb są niezależne od siebie i ozna-
czają atom wodoru, grupę alkenylową o 2-6 atomach 
węgla, grupę alkilową o 1-8 atomach węgla ewen-
tualnie zawierającą do trzech podstawników, grupę 
pentafluorofenylową, arylową lub aryloalkilową za-
wierającą 1-4 atomów węgla w części alkilowej, 
z których ostatnie dwie mogą ewentualnie zawierać 
do trzech podstawników z tym ograniczeniem, że gdy 
oba podstawniki Ra i Rb oznaczają grupy alkilowe 
lub alkenylowe, całkowita liczba atomów węgla w obu 
grupach Ra i Rb wynosi 8 lub mniej; albo Ra i Rb 
razem tworzą grupę polimetylenową zawierającą 2-7 
atomów węgla ewentualnie podstawioną, Rc oznacza 
grupę hydroksylową, alkoksylową o 1-6 atomach węg-
la lub alkanosulfonamidową o 1-6 atomach węgla, 
n jest liczbą całkowitą 1 lub 2, A oznacza grupę ety-
lenową lub winylenową, Y oznacza grupę polimety-
lenową .zawierającą 2-5 atomów węgla ewentualnie 
podstawioną; pierścień benzenowy B może być ewen-
tualnie podstawiony jedną lub dwiema grupami; pod-
stawniki pierścienia dioksanowego w pozycjach 4 i 5 
mają względną konfigurację cis; lub w przypadku 
związków, w iktórych Rc oznacza grupę hydroksylową, 
ich soli z zasadą dostarczającą fizjologicznie dopusz-
czalny kation, polega na tym, że pochodną erytro-
-diolu o wzorze 2, w fotórym jedna z grup Qa i Qb 
oznacza aftom wodoru, a druga oznacza atom wodoru, 
grupę alkanosulfonylową, arenosulfony Iową lufo grupę 
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o wzorze -CRR^OH, w iktórym R i R 1 oznaczają takie 
same lub różne grupy alMlowe, a pierścień benzeno-
wy B, A, Y, n i Rc mają wyżej podane znaczenie, 
poddaje się reakcji ze związkiem karbony Iowy m 
o wzorze RaRbCO, w którym Ra i Rb mają wyżej 
podane znaczenie, lub z jego acetalem, hemiacetalem 
lub hydratem; a następnie, gdy pożądany jest związek 
o wzorze 1, w którym Rc oznacza grupę alkoksylową 
0, 1-6 atomach węgla, odpowiedni kwas o wzorze 1, 
w którym Rc oznacza grupę hydroksylową, lub jego 
reaktywną pochodną estryfikuje się; gdyż pożądany 
jest związek o wzorze 1, w którym Rc oznacza grupę 
alkanosulfonamidową o 1-6 atomach węgla, odpo-
wiedni (kwas o wzorze 1, w którym Rc oznacza grupę 
hydroksylową, poddaje się reakcji z odpowiednim al-
kanosulfonamidem o 1-6 atomach węgla w obecności 
środka odwadniającego lub reaktywną pochodną tego 
kwasu o wzorze 1 poddaje się reakcji z odpowiednim 
alkanosulfonamidem o 1-6 atomach węgla lub jego 
solą z metalem alkalicznym; gdy pożądany jest zwią-
zek o wzorze 1, w którym A oznacza grupę etyle-
nową, odpowiedni związek o wzorze 1, w którym A 
oznacza grupę winylenową, poddaje się uwodornieniu 
w obecności katalizatora; gdy pożądana jest sól związ-
ku o wzorze 1, w którym Rc oznacza grupę hydro-
ksylową, związek ten poddaje się reakcji z odpowied-
nią zasadą dostarczającą fizjologicznie dopuszczalny 
kation; i gdy pożądana jest optycznie czynna postać 
związku o wzorze 1 prowadzi się jeden z opisanych 
powyżej procesów stosując optycznie czynny związek 
wyjściowy, albo racemiczną postać związku o wzorze 
1, w którym Rc oznacza grupę hydroksylową, poddaje 
się reakcji z optycznie czynną postacią odpowiedniej 
zasady organicznej, a następnie po rozdzieleniu tak 
otrzymanej mieszaniny diastereoizomerycznej soli wy-
dziela się żądaną optycznie czynną postać związku 
o wzorze 1 przez działanie kwasem, a gdy Rc oznacza 
grupę inną niż grupa hydroksylowa, przez estryfikację 
lub amidowanie. (4 zastrzeżenia) 

C07D P. 250768 1983-09-20 

Pierwszeństwo: 
1982-09-20 - St. Zjedn. Am. (nr 420,544) 

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

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
2(lH,3H)-indolonów 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w którym 
w pierwszym przypadku A2 oznacza atom wodoru lub 
grupę metylową, a B1 i C1, niezależnie od siebie, ozna-
czają atomy wodoru, grupy (Cx-C2)alkilowe, fenylowe 
lub benzylowe, w drugim przypadku A2 oznacza atom 
wodoru lub grupę metylową, a B1 i C1 tworzą wraz 
z atomem azotu, do którego są przyłączone, pierścień 

piperydynowy, pàrolidynowy, morfolinowy lub imida-
zolowy, a w trzecim przypadku A2 i B1 tworzą razem 
grupę 1,3-propylenową, 1,4-butylenową lub 1,5-pentyle-
nową, a C1 oznacza atom wodoru, grupę (Ci-C2) alki-
lową, fenylową lub benzylową, a ponadto W oznacza 
atom wodoru, grupę (Cj-C2)alkilową, (Ci-C2)alkoksy-
lową, atom chloru lub fluoru, a W1, X1 i Y1, nieza-
leżnie od siebie, oznaczają atomy wodoru, grupy 
(Ci-C,)alkilowe, (Ci-C2)alkoksylowe, (Ci-C2)alkilotio, 
atomy bromu, chloru, fluoru, grupy trójfluorometylo-
we, hydroksylowe, formylowe, karboksyamidowe, 
(C!-C2)alkilokarboksyamidowe, dwu-(Ci-Cz)alkilokar-
boksyamidowe, cyjanowe, nitrowe, aminowe, (Ci-C2)-
alkiloaminowe lub dwu^-C2)alkiloaminowe, pod wa-
runkiem, że (i) gdy A2 oznacza atom wodoru lub grupę 
metylową, B1 i C1 oznaczają niezależnie od siebie 
atomy wodoru, grupy (Ci-C2)alkilowe, grupy feny-
lowe lub grupy benzylowe, to grupa o wzorze 2 ma 
inne znaczenie niż grupa 4-chlorofenylowa, oraz (ii) 
gdy A2 oznacza atom wodoru lub grupę metylową, 
a oba podstawniki B1 i C1 są takie same i oznaczają 
atomy wodoru lub grupy (C!-C2)alkilowe, to grupa 
o wzorze 2 ma inne znaczenie niż grupa fenylową lub 
3-metoksyfenylowa, polega na reakcji anionowego 
związku o wzorze 3, w którym W, A2, B1 i C1 mają 
wyżej podane znaczenie, z podstawionym halogenkiem 
fenylu o wzorze 4, w którym X oznacza atom jodu 
lub bromu a W1, X1 i Y1 mają wyżej podane znacze-
nie, w obecności Cu2Br2. 

Otrzymane związki są bardzo silnymi środkami ga-
bergicznymi, użytecznymi w leczeniu schizofrenii lub 
w osłabianiu ubocznych efektów powodowanych przez 
uprzednio lub równocześnie podawany środek neuro-
leptyczny, albo też w leczeniu epilepsji. 

(ß zastrzeżeń) 

C07D P.250769 1983-09-20 

Pierwszeństwo : 
1982-09-20 - St. Zjedn. Am. (ur 420,544) 

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

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
2(lH,3H)-indolonów 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w któ-
rym w pierwszym przypadlku A2 oznacza atom wodoru 
lub grupę metylową, a B1 i C1, niezależnie od siebie, 
oznaczają grupy (Cx-C2)alkilowe, fenylowe lub ben-
zylowe, w drugim przypadku A2 oznacza atom wodoru 
lub grupę metylową, a B1 i C1 tworzą wraz z atomem 
azotu, do którego są przyłączone, pierścień piperydy-
nowy, pirolidynowy, morfolinowy lub imidazolowy, 
a w trzecim przypadku A2 d B1 tworzą razem grupę 
1,3-propylenową, 1,4-butylenową lub 1,5-pentylenową, 
a C1 oznacza grupę (Ci-C2)alkilową, fenylową lub 
benzylową, a ponadto W oznacza atom wodoru, grupę 
(Ci-C2)alikilową, (Ct-C2)alkotksylową, atom chloru lub 
fluoru, a W1, X1 i Y1, niezależnie od siebie, oznaczają 
atomy wodoru, grupy <CX-C2)alkilowe, (Ci-Co)alko-
(ksylowe, (Ci-C2)alMlotio, atom bromu, chloru, fluoru, 
grupy trójfluorometylowe, hydroksylowe, formylowe, 
karboksyamidowe, (^-C2)alkilofcarboksyamidowe, 
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dwu-(Ci-CaJa lk i lokarboksyamidowe, cyjanowe, n i t rowe, 
-aminowe, (Cj-C 2 )a lkdloaminowe lub d w u ( C i - C 2 ) a l k i -
loaminowe, pod w a r u n k i e m , że (i) gdy A2 oznacza 
a tom wodoru lub g rupę metylową, B 1 i C1 oznaczają 
niezależnie od siebie a tomy wodoru, g rupy ( C x - C 2 ) a l -
kilowe, grupy fenylowe lub grupy benzylowe, to g rupa 
o wzorze 2 ma inne znaczenie niż 4-chlorofenyl, oraz 
(ii) gdy A2 oznacza a tom wodoru lub grupę metylową, 
a B 1 i C1 są t ak i e same i oznaczają a tomy wodoru 
lub grupy {Cj-C 2 )a lk i lowe, to g rupa o wzorze 2 ma 
inne znaczenie niż grupa fenylowa lub 3-metoksyfe-
nylowa, polega na poddaniu związku o wzorze 3 r e a k -
cji ze związkiem o wzorze 4, w k tórych to wzorach 
A2, B l , R1, C1, W W1, X1 i Yi mają wyżej podane 
znaczenie, w rozpuszczalniku obojętnym w w a r u n k a c h 
reakcj i , w t empera tu rze 50-100°C. 

O t rzymane związki są bardzo si lnymi ś rodkami ga-
bergicznymi, użytecznymi w leczeniu schizofrenii 
lub w osłabianiu ubocznych efektów powodowanych 
przez uprzednio lub równocześnie podawany środek 
neuroleptyçzny, albo też w leczeniu epilepsji . 

(7 zastrzeżeń) 

C07D P. 251478 1984-01-13 

Pierwszeństwo: 1983-01-13 - Francja (nr 8300454) 

Rhone-Poulenc Santé, Courbevoie, Francja. 

Sposób wytwarzania 
nowych związków heterocyklicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania nowych związków chemicznych 
przydatnych jako środki przeciwzakrzepowe. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w któ-
rym m jest równe 1 lufo 2, n jest równe 0-2, przy 
czym suma m+n jest równa 1-3, A oznacza atom 
S,O lub grupę CH2, SO lub SO2, R3 oznacza atom 
wodoru, grupę alkilową lub fenylowa (ewentualnie 
podstawioną atomem chlorowca, grupę alkilową, al-

koksylową lub CF3), zaś p jest równe 0 lub 1, przy 
czym wszystkie grupy i części alkilowe są o łańcu-
chach prostych lub rozgałęzionych i zawierają 1-4 
atomy węgla, jak również ich soH addycyjnych z kwa-
sami, polega na hydrolizie nitryli o wzorze 2, w któ-
rym m, n, A, R3 i p mają wyżej podane znaczenie. 

(3 zastrzeżenia) 

C07D P.251479 1984-01-13 

Pierwszeństwo: 1983-01-13 - Francja (nr 8300454) 

Rhone-Poulenc Santé, Courbevoie, Francja. 

Sposób wytwarzania 
nowych związków heterocyklicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu wytwarzania nowych związków chemicznych, 
użytecznych jako leká przeciwzakrzepowe. 

Sposób wytwarzania związków heterocyklicznych 
0 wzorze 1, w którym m jest równe 1 lub 2, n jest 
równe 0-2, przy czym suma m+n'jest równa 1, 2 lub 
3, A oznacza atom S,O lub grupę CH2, SO lub SO2, R3 
oznacza H, alkil lub fenyl (ewentualnie podstawiony 
chlorowcem, alkilem, alkoksylem lub CF3, p jest rów-
ne 0 lub 1, przy czym wszystkie rodniki alkilowe 
1 części alkilowe mają łańcuch prosty lub rozgałęziony 
i zawierają, o ile nie zaznaczono inaczej, 1-4 atomów 
węgla, a także ich soli addycyjnych, polega na kon-
sendacji 2-chloroakryloamidu z pochodną o wzorze 3, 
w którym m, n, A, R3 i p mają wyżej podane zna-
czenie. (1 zastrzeżenie) 

C07D P.251768 1984-02-14 

Pierwszeństwo: 1983-02-15 - Francja (nr 83 02 380) 

Provesan S. S., Genewa, Szwajcaria (José E. Soler). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych obojętnych 
soli wodorotlenku aminopirydyniowego 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, ewen-
tualnie w postaci ich soli, w którym ~RX oznacza atom 
wodoru, grupę aminową lub podstawioną grupę ami-
nową, R2, R3, R4, R5 i R6 jednakowe lub różne ozna-
czają atom wodoru, niższy rodnik alkilowy prosty lub 
rozgałęziony o 1-4 atomach węgla, rodnik arylowy, 
rodnik karbamoilowy lub amidowy, polega na reakcji 
związku o wzorze 3, w którym R2, R3, R4, R5 i Rfi mają 
wyżej podane znaczenie ze związkiem o wzonze 4, 
w którym Rt ma znaczenie wyżej podane, w obecności 
aminy trzeciorzędowej. 

Związki te mogą być stosowane w medycynie i we-
terynarii jalko środki moczopędne. (2 zastrzeżenia) 
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C07F P. 245228 1983-12-19 

Rafineria Nafty „Jedlicze", Jedlicze, Polska (Ta-
deusz Tajbesr, Tadeusz Gunia). 

Sposób otrzymywania dodatku wielofunkcyjnego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu wytwarzania dodatku wielofunkcyjnego w po-
staci soli amoniowych kwasów dwualkilo-arylo-dwutdo-
fosforowych, charaktery żującego się dobrymi własno-
ściami przeciwkorozyjnymi, przeciwpiennymi, deemul-
gującymi, przeciwutleniającymi oraz smarnymi. 

Sposób otrzymywania dodatku wielofunkcyjnego po-
legający na otrzymaniu soli amoniowych kwasów dwu-
alkilo-arylo-dwutiofosforowych charakteryzuje się 
tym, że reakcję neutralizacji kwasów dwualkilo-arylo-
-dwutiofosforowych prowadzi się nadmiarem aminy, 
się w krystaliczny dwufosforan i sól tę wyosobnia się 
kwasami tłuszczowymi, użytymi w nadmiarze w sto-
sunku do zobojętnianej aminy. (4 zastrzeżenia) 

C07H P.250763 1984-12-06 

Pierwszeństwo: 
1983-12-12 - St. Zjedn. Am. (nr 560,300) 

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

Sposób wyodrębniania wankomycyny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie polepszenia wy-
dajności podczas wyodrębniania wankomycyny i uzy-
skania produktu o lepszych własnościach farmako-
logicznych niż dotychczas. 

Sposób wyodrębniania wankomycyny z wodnego roz-
tworu polega na tym, że wankomycynę przeprowadza 
się w krystaliczny dwufosforan i sól tę wyosobnia się 
z roztworu. Sposób wytwarzania chlorowodorku wan-
komycyny polega na tym, że dwufosforan wamkomy-
cyny poddaje się reakcji ze źródłem chlorowodoru. 
Wankomycyna stosowana jest jako środek przeciw-
baikteryjny. . (7 zastrzeżeń) 

C07J P.245300 1983-12-23 

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa, 
Polska (Andrzej Kutner, Anna Samborska, Jadwiga 
Smolińska). 

Sposób wytwarzania nowych C-23 hydroksylowych 
pochodnych kwasu cholanowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania 
C-23 hydroksylowych pochodnych kwasu cholanowego 

poprzez utlenianie odpowiednich pochodnych za po-
mocą tlenu. 

Sposób wytwarzania pochodnych kwasu cholanowe-
go o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza wodór 
lub grupę alkilową o 1-2 atomach C, metodą utlenia-
nia odpowiednich tetrahydropiramylowych pochodnych 
kwasu cholanowego, przeprowadzonych uprzednio w 
amiony enolanowe za pomocą związków amidolito-
wych, polega na tym, że aniony enolanowe pochod-
nych kwasu cholamowego utlenia się przepuszczając 
tlen przez roztwór reakcyjny. Po reakcji utleniania 
grupę tetrahydropiranylową usuwa się w podwyższo-
nej temperaturze. Nieprzereagowane substráty reakcji 
odzyskuje się metodą chromatografii kolumnowej. Po-
chodne C-23 hydroksylowe kwasu cholanowego sta-
nowią produkty pośrednie w syntezie aktywnych me-
tabolitów witaminy D3. - (3 zastrzeżenia) 

C08F 
C09D 

P.245395 1983-12-29 

Cieszyńska Fabryka Farb i Lakierów „Polifarb", 
Cieszyn, Polska (Antoni Cuber, Wanda Sporysz, Józef 
Kozieł, Stanislaw Hławiczka, Erwin Krótki, Ludwika 
Własińska, Stanisław Małasiński, Bolesław Lose). 

Sposób wytwarzania farb 
do trwałego znakowania jezdni 

opartych na żywicach kopolimerów winylowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania farb 
0 dobrej przyczepności do podłoża i odporności na 
warunki atmosferyczne. 

Sposób według wynalazku polega na zdyspergawa-
niu pigmentów, wypełniaczy i środków pomocniczych 
w żywicy polimerowej otrzymanej w wyniku kopo-
limeryzacji metodą rozpuszczalnikową mieszaniny mo-
nomerów o składzie: 90-50% wagowych octanu winyïu 
lub styrenu; 4 - 2 0 % wagowych .maleinianu dwubuty-
lowego i 6 -24% wagowych maleinianu momofoutylo-
wego, którą wprowadza się jednorazowo lub do,zuje 
w czasie do rozpuszczalnika zawierającego . inicjator 
1 proces prowadzi się w temperaturze 74-78°C w cią-
gu 8-10 godzin. 

W celu nadania efektu refleksyjnego tworzącym się 
powłokom farby dodatkowo można wprowadzić piasek 
szklarski lub kuleczki szklane odblaskowe w ilości 
0 - 2 5 % wagowych. (4 zastrzeżenia) 

C08J 
B43L 

P. 245240 1983-12-21 

Zdzisław Malenta i Janusz Janicki, Warszawa, Pol-
ska (Zdzisław Malenta, Janusz Janicki). 

Sposób wytwarzania wyrobów do ścierania napisów 
i śladów naniesionych zwłaszcza na podłoże 

papierowe ołówkiem, długopisem lub atramentem 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania wyro-
bów charakteryzujących się zwiększoną trwałością jak 
również walorami estetycznymi i walorami zapacho-
wymi. 

Sposób według wynalazku polega na sporządzeniu 
pasty zawierającej: 49% polichlorku winylu, 49% fta-
lanu dwuoktylu, 1,8% wypełniaczy, 0,1% pigmentów 
oraz 0,1% olejów zapachowych, którą wytłacza się do 
odpowiednich form, a w formach tych pasta podda-
wana jest żelowaniu w suszarniach obrotowych w tem-
peraturze 140°C, po czym po schłodzeniu i wyjęciu 
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z form gotowe wyroby są krojone na odpowiedniej 
wielkości kształtki, przy czym zależnie od żądanej 
ilości warstw barwnych, stanowiących o efekcie koń-
cowym kompozycji kolory stycznej gotowego wyrobu, 
wytłaczanie a następnie żelowanie może się odbywać 
jedno, dwu lub wielostopniowo. 

Urządzenie według wynalazku składa się z pojem-
nika (1), z którego pasta wlewana jest do cylindra (2) 
tłoka <3) napędzanego śrubą (4), formy (5) dociskanej 
do ustnnka (6) śrubą, przy czym otwór wlewowy formy 
zamykany jest korkiem z blokadą. (5 zastrzeżeń) 

C08J 
D01D 

P.245426 1983-12-28 

C08J P. 245450 1983-12-30 

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekular-
nych PAN, Łódź, Polska (Marian Kryszewski, Janusz 
Pęcherz). 

Sposób wytwarzania wielkocząsteczkowego materiału 
przewodzącego prąd elektryczny 

Sposób wytwarzania wielkocząsteczkowego materiału 
przewodzącego prąd elektryczny, na drodze wprowa-
dzania do rozpuszczonego polimeru domieszek substan-
cji organicznych i nanoszenia roztworu na podłoże, 
polega na tym, że do rozpuszczonego polimeru wpro-
wadza się 0,1-5°/o wagowych w stosunku do polimeru 
domieszki wysokocząsteczkowego związku, zawierają-
cego powtarzające się jednostki o ogólnym wzorze 1, 
w którym Ri oznacza grupę metylową, R2 oznaczają 
niezależnie grupę o wzorze 2, o wzorze 3 lub o wzo-
rze (-CH2-)x, w którym x oznacza liczbę 3-10, A ozna-
czają niezależnie od siebie atom azotu, siarki, fosforu 
lub arsenu, z tym, że jeżeli A oznacza atom siarki to 
m oznacza liczbę 0, a jeżeli A oznacza atom azotu, ar-
senu lub fosforu to m oznacza liczbę 1* albo A sta-
nowi wyżej określony heteroatom w pierścieniu aro-
matycznym o wzorze 4, przy czym podstawniki R2 
oaaaczają wówczas niezależnie grupę o wzorze 
(-CH2-)x, w którym x ma wyżej podane znaczenie, 

Zakłady Włókien Chemicznych „Elana", Toruń, Pol
ska (Adam Kiczak, Zygmunt Suchecki). 

Sposób regenerowania uszczelnień teflonowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sku
tecznej metody przywracania uszczelnieniom teflono-
wym ich pierwotnych wymiarów i kształtu w celu 
ponownego zastosowania. 

'Regenerowanie uszczelnień teflonowych używanych 
do uszczelniania osprzętu formującego włókna synte
tyczne polega na oczyszczeniu ich z polimeru i nada
niu im właściwego ksztatłu i średnicy. Oczyszczenie 
z polimeru odbywa się w stopie soli azotanowych 
o temperaturze 360-380°C, przy czym jednocześnie 
następuje przywrócenie pierwotnego kształtu uszczel
nienia, albo w glikolu etylenowym o temperaturz2 
180-190°C z dodatkiem katalizatora przyspieszającego 
rozpuszczanie polimeru. Po oczyszczeniu w stopie for
muje się uszczelnienia na gorąco w temperaturze 
280-320°C na rurach w celu nadania im właściwej 
średnicy. . Po oczyszczeniu w glikolu etylenowym 
uszczelnieniom nadaje się ich ikształt poprzedni ogrze
wając je do temperatury 340-380°C po czym nakłada 
się je na rury i chłodzi się. (5 zastrzeżeń) 

grupę o wzorze -CH=CH- albo o wzorze -CH2-CH2-, 
X° oznacza obojętną cząsteczkę 7,7,8,8-czterocyjano-
dwumetanu, X- oznacza araonorodnik 7,7,8,8-cztero-
cyjanochinodwumetanu, a stosunek molowy [X°]/[X-] 
ma wartość w zakresie 0 - 1 , z tym, że jeżeli stosunek 
molowy [X°]/[X-] wynosi 0 do roztworu dodaje się 
0 ,1-3% wagowych w stosunku do polimeru czterocy-
janochinodwumetanu. 

Wytworzony sposobem według wynalazku materiał 
znajduje zastosowanie zwłaszcza jako materiał ekra
nujący promieniowanie elektromagnetyczne, materiał 
zbierający i odprowadzający ładunki elektryczne, jako 
materiał na ścieżki przewodzące lub materiał na ścież
ki oporowe w potencjometrach. (2 zastrzeżenia) 

C08K 
C08G 

P.245391 1983-12-29 

Politechnika Warszawska i Zakłady Wytwórcze Apa-
ratury Wysokiego Napięcia „Zwar" im. Dymitrowa, 
Warszawa, Polska (Gabriel Rokicki, Jędrzej Kiełkie-
wicz, Antoni Kozłowski, Maria Furmaniak, Jerzy Ur-
ban). 

Sposób wytwarzania ciekłego utwardzacza 
bezwodnikowego do żywic epoksydowych 

Sposób wytwarzania ciekłego utwardzacza bezwod-
nikowego o liczbie jodowej 10-100 do żywic epoksy-
dowych, polega na częściowym uwodornieniu w stopie 
bezwodnika cis-A4-czterowodoroftalowego w tempera-
turze 140-220 °C, pod ciśnieniem 0,1-0,2 MPa, z za-
stosowaniem katalizatora metalicznego na nośniku w 
ilości 0,01-1,0% wagowych w stosunku do bezwodni-
ka czterowodoroftalowego, przy czym reakcję uwodor-
nienia przerywa się po wprowadzeniu do reaktora 
0,4-0,9 mola wodoru na mol bezwodnika. 

(2 zastrzeżenia) 

C08L P.245239 1983-12-21 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Danuta Milczarska-Iwańczyk, Alina Raszczuk). 

Mieszanka poliestrowa 
stosowana do produkcji lakierów i żelkotów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
mieszanki do produkcji żelikotów i lakierów na bazie 
nienasyconej żywicy poliestrowej. 

Mieszanka według wynalazku zawiera: 92-97,5%» 
wagowych nienasyconej żywicy poliestrowej, 1-3% 
wagowych knzemionki koloidalnej, 0,5-2% wagowych 
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gliceryny dynamitowej i 1-3°/o wagowych talku tech-
nicznego. Jako nienasyconą żywicę poliestrową sto-
suje się żywicę maleinowo-ftalowo-propylenowo-dwu-
etylenową albo żywicę maleinowo-ftalowo-propyle-
nową lub inaleinowo-tereftalowo-propylenową. 

(4 zastrzeżenia) 

C08L P. 245360 1983-12-27 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Sta-

nisław Cichomski, Zofia Lisiewska, Jan Wachowicz, 
Aldona Stencel, Tadeusz Konieczny, Józef Iwanejko, 
Danuta Bryła, Danuta Przybyła, Tadeusz Hołyst, Ja-
nina Kiesz). 

Sposób modyfikacji plastizolu poli(chlorku winylu) 

Wynalazek umożliwia uzyskanie zmniejszenia pal-
ności plastyfikatorów z poli(chlorku winylu). 

Sposób według wynalazku polega na tym, że przy 
sporządzaniu plastizolu stosuje się oprócz tradycyj-
nych zmiękczaczy fosforanowych dodatek polimeru 
fosforowo-azotowego w postaci proszku o granulacji 
10-50 \im, w ilości 5-50 części wagowych polimeru 
w stosunku do 100 części wagowych poliOchlorku wi-
nylu), przy czym jako polimer fosforowo-azotowy sto-
suje się produkt reakcji kwasu fosforowego, formal-
dehydu tworzonego in statu nascendi oraz mocznika 
i/lub melaminy w stosunku molowym 1:5:8:1,5, zawie-
rający 13-15% fosforu i 13-14'% azotu. 

Otrzymany plastizol jest szczególnie przydatny przy 
produkcji wyrobów wielowarstwowych dla górnictwa 
podziemnego. (2 zastrzeżenia) 

C08L 
C08G 

P.245528 1983-12-30 

Kombinat Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabę-
dy" Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mecha-
nicznych, Gliwice, Polska (Krystyna Kościelecka, Sta-
nisław Makarski, Henryk WodecM). 

Tworzywo uszczelniające do zbiorników, 
zwłaszcza paliwowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
tworzywa nadającego sdę do powlekania zbiorników 
zwłaszcza paliwowych narażonych na gwałtowne uszko-
dzenia. 

Tworzywo według wynalazku Składa się z: 60-80 
części wagowych poMoksypxopylenoglákolu o ciężarze 
cząsteczkowym 1000-3000, 10-25 części wagowych ni-
skocząsteczkowego diolu o ciężarze cząsteczkowym 
76-100, 2-6 części wagowych prepolimeru izocjani-
nowego otrzymanego z polioksypropylenoglikolu o cię-
żarze cząsteczkowym 1000-3000 i 20-60 części wago-
wych toluilenodwuizocyjanianiu i/lub dwuázocyjanianu 
dwufenylometanu. (3 zastrzeżenia) 

C09J 
C08L 

P.245388 1983-12-28 

Instytut Tele i Radiotechniczny, Warszawa, Polska 
(Halina Gajewska, Sławomir Goldberg, Grażyna Wa-
siak). 

Sposób wytwarzania rozpuszczalnikowego kleju 
epoksydowego i rozpuszczalnikowy klej epoksydowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania ma-
sy klejowej jednorodnej, klarownej i stabilnej w cza-
sie składowania. 

Sposób wytwarzania rozpuszczalnikowego kleju epo-
ksydowego polegający na rozpuszczaniu dianowej ży-

wicy epoksydowej o liczbie epoksydowej 0,15-0,23 
i utwardzacza - dwucyjanodwuamidu charakteryzuje 
się tym, że żywicę oraz utwardzacz rozpuszcza się 
w tym samym rozpuszczalniku. 

Rozpuszczalnikowy klej epoksydowy składający się 
z żywicy epoksydowej ddanowej o liczbie epoksydowej 
0,15-0,23, utwardzacza - dwucyjanodwuamidu oraz 
rozpuszczalników charakteryzuje się tym, że jako roz-
puszczalniki zawiera etery glikolu etylenowego w ilo-
ści 30-70 części wagowych. (2 zastrzeżenia) 

C09K P.245278 1983-12-20 
Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Zdzisław 

Salamon, Danuta Bauman, Krzysztof Fiksiński, To-
masz Maryński, Aleksander Skibiński). 

Sposób wytwarzania orientacji homeotropowej molekuł 
w cienkich warstwach ciekłych kryształów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu, który pozwala na jednorodne uporząd-
kowanie homeotropowe molekuł ciekłego kryształu. 

Sposób wytwarzania orientacji homeotropowej mo-
lekuł w cienkich warstawch ciekłych kryształów po-
przez skośne napylenie na powierzchnię wewnętrzną 
komórki ciekłokrystalicznej z elektrodami warstwy 
porządkującej dwutlenku krzemu (SÍO2) , charaktery-
zuje się tym, że warstwę tę pociera się mechanicznie, 
po czym na tak przygotowane powierzchnie komórki 
nanosi się letycynę w kierunku zgodnym z kierun-
kiem pocierania. (1 zastrzeżenie) 

C09K 
C04B 

P.245330 1983-12-22 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Zakład 
Poszukiwania Nafty i Gazu, Wołomin, Polska (Jerzy 
Janik, Jan Kilar, Edward Derewecki, Stefan Geroń, 
Jan Pudło, Jadwiga Fornal). 

Sposób sporządzania i zaczyn cementowy 
o małej gęstości do cementowania rur okładzinowych 

w otworach wiertniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania 
zaczynu cementowego umożliwiającego udostępnianie 
do eksploatacji złóż o niskim gradiencie ciśnienia. 

Sposób polega na tym, że do zaczynu cementowego 
wprowadza się przez lej mieszalnika mikrosferę przy 
czym miesza się mechanicznie i hydraulicznie w obie-
gu zamkniętym do uzyskania jednorodnej gęstości 
1,25 Mg/m'. Zaczyn cementowy charakteryzuje się 
tym, że zawiera mikrosferę w ilości korzystnie do 
60°/o objętościowo. (2 zastrzeżenia) 

C09K P.245342 1983-12-23 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Zdzisław 
Salamon, Danuta Bauman, Krzysztof Filesiński, To-
masz Martyński, Aleksander Skibiński). 

Sposób wykonania barwnego pozytywowego 
wskaźnika ciekłokrystalicznego 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wyko-
nania wskaźnika ciekłokrystalicznego, w 'którym barw-
ny znak pojawia się na jasnym tle. 

Sposób wykonania wskaźnika polega na tym, że w 
procesie fotolitografii wytrawia się w powierzchni 
przezroczystej elektrody żądany znak, pozostawiając 
jako tło elektrodę przewodzącą. Następnie na ścianki 
wewnętrzne komórki napyla się skośnie warstwę po-
rządkującą dwutlenku knzemu (SiO2) . (1 (zastrzeżenie) 
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C10G P.245096 1983-12-12 

Instytut Technologii Nafty, Kraków, Polska (Ry-
szard Dettloff, Alfred Bednarski, Krzysztof Sęk, Wie-
sława Woźniczko-Kadela, Zbigniew Pająk, Józef Do-
rynek, Eugeniusz Gałuszka, Adam Gorgoń, Jan Mo-
skala). 

Sposób wytwarzania olejów 
do sprężarek chłodniczych 

Sposób według wynalazku polega na tym, że po-
zostałość podestylacyjną uzyskaną w procesie pro-
dukcji alkilobenzenu drogą syntezy benzenu z chlo-
roparafinami, zawierająca nie mniej niż 45% wago-
wych dwufenyloalkenów oraz nie więcej niż 38% 
wagowych pochodnych tetraliny, poddaje się proce-
sowi próżniowej destylacji frakcjonowanej pod ciś-
nieniem absolutnym 280-340 hPa, a następnie uzys-
kane frakcje o temperaturze wrzenia od 380°C do 
428-440°C oraz pozostałość wrząca powyżej 428-
440°C, poddaje się rafinacji adsorpcyjnej ziemią od-
barwiającą dodawaną w ilościach od 0,5 do 18% wa-
gowych, w temperaturze od 44 do 135°C. 

(1 zastrzeżenie) 

C10G P.245436 1983-12-30 

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska 
(Zygmunt Lisicki, Wiesław Majewski, Waldemar Ry-
biński). 

Sposób wydzielania części lotnych 
ze stałych pozostałości węglowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wydzielania czę-
ści lotnych ze stałych pozostałości węglowych z pro-
cesów upłynniania węgla. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że stałą 
pozostałość poddaje się działaniu frakcji olejowej za-
wierającej co najmniej 21% wagowe związków hydro-
airomatycznych o co najmniej 2 pierścieniach w czą-
steczce i ewentualnie 10-90% wagowych fenoli, przy 
czym proces ekstrakcji prowadzi się w temperaturze 
wyższej od 250°C i pod ciśnieniem wyższym od 3 MPa, 
a pozostałość oddziela się w znany sposób. 

(4 zastrzeżenia) 

C10G P. 245558 1983-12-30 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Zbigniew 
Nagay, Bolesław Osiewicz, Jerzy Myszkowski, Marian-
na Szyimroszczyk, Grzegorz Talarek, Jan Rodziewidz, 
Henryk Białożny, Ryszard Łęczyński). 

Sposób wytwarzania oleju naftalenowego 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzy-
skanie wysokiej jakości produktów destylacji oleju 
sumarycznego. 

Sposób wytwarzania oleju naftalenowego z oleju su-
marycznego przez destylację, polega na tym, że proces 
destylacji oleju sumarycznego prowadzi się wyodręb-
niając frakcję oleju karbolowego o zawartości skład-
ników kwaśnych 35-45% wagowych oraz frakcję naf-
talenową o zawartości składników kwaśnych poniżej 
25% wagowych, którą następnie poddaje się destylacji 
ciągłej lub periodycznej wyodrębniając z niej frakcję 
oleju karbolowego o zawartości składników kwaśnych 
do 45% wagowych oraz frakcję oleju naftalenowego, 
przy czym uzyskaną frakcję oleju karbolowego łączy 
się z olejem karbolowym z destylacji oleju sumarycz-
nego, wzbogacając tę frakcję w składniki kwaśne. 

(1 zastrzeżenie) 

C11B P.245518 1983-12-30 

Akademia Rolnicza, Kraków, Polska (Stanisław Wie-
jak, Piotr Tomasik, Mieczysław Pałasińsflci, Grażyna 
Pyrć). 

Sposób wytwarzania esencji zapachowej 
o woni prażonych orzeszków ziemnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania esen-
cji zapachowej o woni prażonych orzeszków ziemnych 
bez użycia takich orzeszków. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na 
skrobię ziemniaczaną działa się amoniakiem w tempe-
raturze powyżej 160°C pod ciśnieniem atmosferycz-
nym, a otrzymany materiał o woni prażonych orzesz-
ków ziemnych sam stosuje się jako nośnik tej woni 
albo sporządza się z niego esencję zapachową znany-
mi sposobami. (1 zastrzeżenie) 

C12N 
C08J 

P.245188 1983-12-19 

Akademia Medyczna, Lublin, Polska (Jerzy Łoba-
szewski, Tadeusz Wolski, Andrzej Paszczyński). 

Sposób unieruchomiania enzymów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie unieruchomiania 
enzymów przez zastosowanie sorbentów poliamido-
wych otrzymywanych drogą roztwarzania surowca po-
liamidowego w kwasie, zmodyfikowanych według wy-
nalazku przez przyłączenie dwufunkcyjnych związków 
organicznych. 

Sposób unieruchomiania enzymów polega na tym, 
że sorbent poliamidowy o granulacji 0,4-0,01 pod-
daje się inkubacji z 5-15% roztworem dwufunkcyjne-
go związku organicznego, przy pH = 8-11, w czasie 
1-5 godzin, następnie produkt przemywa się rozpusz-
czalnikiem obojętnym, po czyni korzystnie redukuje 
się wodorem i ponownie poddaje się inkubacji pnzez 
okres 30-80 godzin w temperaturze 2-8°C z 0,1-03% 
roztworem enzymu w buforze o pH = 7-10, po czym 
nadmiar enzymu odmywa się. Tak otrzymane prepa-
raty nadają się do wielokrotnego stosowania, zwłaSz-
cza w procesach biotechnologicznych bez zmiany ak-
tywności foiokatalitycznej. (2 zastrzeżenia) 

C12N P. 246832 1984-03-23 

Pierwszeństwo: 1983-03-28 - W ę g r y (nr 1034/83) 

Borsodi Vegyi Kombinat, Kazincbarcika, Węgry. 

Sposób wytwarzania białka 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego sposobu, który pozwala uzyskać produkt o wy-
sokiej zawartości białka z dużą wydajnością. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że zde-
ponowany w Węgierskim Instytucie Higieny pod nu-
merem 00 196 szczep Methylomonas nov. spec. nr 7 -3 
hoduje się w warunkach aerobowych w obecności me-
tanolu jako jedynego źródła węgla i energii, w roz-
tworze pożywki zawierającym sole nieorganiczne; po-
wstałą masę komórkową białka poddaje się w razie 
potrzeby obróbce cieplnej i/albo alkalicznej i masę 
komórkową izoluje się z brzeczki fermentacyjnej. Wy-
tworzona masa komórkowa, bogata w białko ma za-
stosowanie przy karmieniu zwierząt. (3 zastrzeżenia) 

C21C P. 245466 1983-12-29 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Marian Kruciński, Wiesław 
Białowąs, Marek Dziaronagowski, Jacek Okoń). 
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Sposób upłynniania żużla zasadowego 
w elektrycznym piecu łukowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu umożliwiającego całkowite wyeliminowanie 
upłynniaczy we wsadzie i zmniejszenie ilości wapna 
lub kamienia wapiennego. 

Sposób upłynniania żużla zasadowego w elektrycz-
nym piecu łukowym polega na tym, że wraz ze wsa-
dem wprowadza się stały żużel konwertorowy. 

(1 zastrzeżenie) 

C22B P.251011 1984-12-17 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi - Huta Miedzi 
„Legnica", Legnica, Polska (Janusz Przybyszewski, 
Lech Demidowicz, Tadeusz Fusek, Jacek Nowak, Ja-
nusz Biermański, Krzysztof Urbanowicz). 

Sposób załadunku pieca szybowego 
przy przetopie koncentratów miedzi 

na kamień miedziowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego załadunku pieca szybowego, przy którym uzy-
sikuje się prowadzenie procesu z minimalną emisją 
pyłów i gazów do atmosfery oraz obniżenie o kilka-
dziesiąt procent zużycia koksu, przy równoczesnym 
wzroście produkcji kamienia miedziowego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że proces 
szybowy prowadzi się przy załadowanych nabojami 
wsadu zasypach dzwonowych, dozując w każdym na-
boju składniki przynajmniej w dwóch porcjach złożo-
nych korzystnie z trzech warstw: żużla, koksu i zbry-
lonego koncentratu miedzi. W momencie załadunku wsa-
du z zasypu do pieca otwiera się dolny dzwoa i przesypu-
je nabój, zamyka dolny dzwon, przesypuje nań nabój 
wsadu z górnego dzwonu, zamyka górny dzwon i za-
ładowuje następny nabój wsadu na górny dzwon. Ko-
rzystne jest, gdy w ostatniej porcji naboju wsadu 
albo dozuje się tylko íkoks i koncentrat miedzi, z prze-
wagą tego ostatniego albo tylko koncentrat miedzi. 

(4 zastrzeżenia) 

C22C P. 245431 1983-12-30 

Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki Siłowej 
„PZL-Hydral", Wrocław, Polska (Antoni Sołoduszkie-
wicz). 

Odlewniczy stop aluminiowy 

Odlewniczy stop aluminiowy zawiera w ilościach 
wagowych: 9,5 do 10,5% miedzi, do 2,5% krzemu, 0,1 
do 0,5% magnéziu, 0,05 do 0,25% tytanu, zaś suma za-
nieczyszczeń nie przekracza 0,6%, w tym żelazo maxi-
mum 0,4%. (1 zastrzeżenie) 

C23C 
H05K 

P. 245534 1983-12-30 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa, Polaka 
(Przemysław Chrobak, Zofia Zalewska, Laimute Ko-
walczyk, Stefan Romanowski, Halina Macerszmidt, 
Danuta Ałtowska). 

Sposób wytwarzania warstwy przyczepnościowej 
na izolacyjnym rdzeniu metalowym 

obwodu drukowanego 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na 
rdzeń metalowy z nałożonymi co najmniej trzema 
warstwami utwardzonego hydrofobowego lakieru elek-
troizolaeyjnego nanosi się warstwę tego samego lakie-

ru elektroizolacyjnego z dodatkiem substancji rozpusz-
czalnej w kwasach w ilości 10-40%, o rozdrobnieniu 
poniżej 1 urn, którą po utwardzeniu wytrawia się w 
mieszaninie kwasów, suszy się i pokrywa mieszaniną 
kauczuku z żywicą termoutwardzalną z domieszkami 
dyspergującymi i wulkanizującymi, a następnie utwar-
dza się w temperaturze 400-423 K i poddaje działaniu 
środków utleniających w środowisku kwaśnym, przy 
czym jako hydrofobowe lakiery stosuje się lakiery 
tereftalowe, tereftalowe modyfikowane i poliimidowe. 

(2 zastrzeżenia) 

C23C P.245444 1983-12-JO 

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, 
Warszawa, Polska (Edmund Tomasik, Korneli Bziawa, 
Witold Bucholc, Władysław Siankowski). 

Sposób metalizacji natryskowej 
zwłaszcza czół zwijek kondensatorowych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uspraw-
nienie procesu. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że na-
grzewa się stop bazowy do temperatury wyższej od 
jego temperatury topnienia o 10-300 K, a następnie 
rozpyla się ciekły stop na powierzchnie elementów 
metalizowanych, przy czym stop bazowy zawiera: 
3-40% cyny, 2-90% kadmu, 2-90% cynku, 0-0,1% 
fosforu, zaś resztę stanowi ołów. (4 zastrzeżenia) 

C23C P.245446 1983-12-30 

Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa, Pol-
ska (Ireneusz Wójcik). 

Sposób nanoszenia warstw cienkich 
przez rozpylanie katodowe oraz urządzenie 

do nanoszenia warstw cienkich 

Sposób nanoszenia warstw cienkich pnzez rozpylanie 
katodowe, przy użyciu pola magnetycznego oraz za-
gęszczonej plazmy w przytargetowym obszarze katody 
magnetronowej, zwłaszcza cyrlkulacyjnej, polega tna 
tym, że strumień .magnetyczny ruchomej katody mag-
netronowej dzieli się na co najmniej dwa strumienie 
tworzące co najimniej dwie pary biegunów magnetycz-
nych o liniach sił zamykających się nad powierzchnią 
czynną targetu, które działają na target i wytwarzają 
co najimniej dwa współosiowe pierścienie plazmowe 
osadzając materiał targetu na podłożach umieszczo-
nych na nieruchomej anodzie. 

Urządzenie według wynalaztou wyposażone w wielo-
targetową głowicę obrotową o usytuowaniu w prze-
strzeni roboczej umożliwiającym przesuw katod wraz 
z targetaini i kolejne ich położenie nad powierzchnią 
nieruchomej anody, charakteryzuje się tym, że magnes 
pierścieniowy (1) jest umieszczony w jednostronnie 
otwartym rdzeniu kubkowym (2), wykonanym z żelaza 
miękkiego, zaś target (3) zamyka utworzony obwód 
magnetyczny, a linie sił wielobdegunowego pola mag-
netycznego (4) zamykają się nad powierzchnią targetu 
(3), przy czym trzecia para biegunów magnetycznych 
powstaje przy śrubie mocującej (5) target (3), prze-
chodzącej przez otwór ze szczeliną powietrzną (6) 
i wykonanej z materiału ferromagnetycznego mięk-

kiego. (2 zastrzeżenia) 
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C23F P.245292 1983-12-21 

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „Energo-
pomiar", Gliwice, Polska (Jan Furmankiewicz, Marek 
Szymonik, Adam Tokarz, Zofia Michalska, Elżbieta 
Wawrzyk). 

Sposób pasywacji stalowych powierzchni po trawieniu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu eliminującego przyczyny korozji wtórnej sta-
lowych powierzchni pomiędzy procesem trawienia 
a pasywacją. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że roz-
twór potrawienny usuwa się z przestrzeni ograniczo-
nych zabezpieczanymi powierzchniami przez wypiera-
nie go roztworem o odczynie alkalicznym, korzystnie 
o stężeniu 5-25 mval/dms, a po całkowitym wyparciu 
roztworu trawiącego stosuje się znane dawkowanie 
azotynu sodowego do roztworu wypierającego. 

Powyższy sposób stosowany jest zwłaszcza do pasy-
wacji stalowych powierzchni obiegów wodno-parowych 
kotłów energetycznych d układów olejowych turbin po 
ich trawieniu. (1 zastrzeżenie) 

C23F P.245493 1983-12-30, 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
ca, Kraków, Polska (Teodor Werber, Mirosław Hand-
ke, Zofia Skrzypek, Ryszard Aleksandrowicz). 

Kąpiel do otrzymywania powłoki fosforanowej 
na powierzchni blachy stalowej 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest wyeli-
minowanie ze składu kąpieli krzemionki ikoloidalnej 

uzyskiwanej na drodze skomplikowanej i pracochłon-
nej przeróbki chemicznej. 

Kąpiel do otrzymywania powłoki fosforanowej na 
powierzchni blachy stalowej, której nośnikiem jest 
kwas ortofosforowy, zawiera w swym składzie ziemię 
okrzemkową w ilości wyrażającej się stosunkiem mas 
100% kwasu ortofosforowego do ziemi okrzemkowej 
2,5-7,5, przy czym ziemia okrzemkowa zawiera co 
najmniej 65-80% wagowych bezpostaciowej krzemion-
ki, zawartość tlenku aluminium jest nie mniejsza niż 
5% wagowych, zawartość żelaza nie przekracza 10% 
wagowych, a zawartość nierozpuszczalnych w wodzie 
alkaliów nie jest większa niż 1% wagowy, przy czym 
co najmniej 90% ziarn ziemi okrzemkowej ma wy-
miary nie przekraczające 3 |im. (1 zastrzeżenie) 

C23G P.251329 T 1984-12-28 

Naczelna Organizacja Techniczna - Zespół Usług 
Technicznych, Gdańsik, Polska (Janusz Kryczkowski). 

Sposób oczyszczania blach 
zwłaszcza okrętowych z zanieczyszczeń zendrą 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
oczyszczania blach, zwłaszcza blach okrętowych, z za-
nieczyszczeń zendrą, metodą ultradźwiękową. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że czysz-
czone blachy przemieszcza się poziomo, powierzchnią 
czyszczoną skierowaną ku dołowi, w kąpieli wodnej 
i poddaje się je działaniu ultradźwięków, kierowanymi 
ku górze na oczyszczaną powierzchnię. Ultradźwięki 
wytwarza się w przetwornikach głowic ultradźwięko-
wych 'koleino i impulsowo, a częstość cykli wynosi 
od 1 do 7 Hz. Kąpiel wodna zawiera komponenty 
w postaci odrdzewiaczy i/lub inhibitorów korozji. 

(1 zastrzeżenie) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D03D P. 245295 1983-12-22 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Wełnianego Północ, Łódź, Polska (Mar.ek Borowiec, 
Henryk Jędrzejczak, Grzegorz Kosiński, Kazimierz 
Iwańczyk, Jan Wojtysiak). 

Urządzenie doprowadzające przędzę 
w maszynach włókienniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia doprowadzającego przędzę z kilku nawo-
jów. 

Urządzenie ma kilka punktów doprowadzających 
przędzę (8) osadzonych we wspólnym korpusie (1). 
W korpusie <1) zamontowany jest zespół napędowy 
składający się z silnika (2), sprzęgieł (3) z elektro-
magnesami (4) i przekładni (5). Korpus wyposażony 

jest w gniazda (6) wtykowe łącz elektrycznych czuj-
ników (7) sterujących pracą punktów doprowadzają-
cych przędzę (8). Każdy punkt doprowadzający ma 
własny korpus (9), w którym osadzony jest bęben (11) 
i zespół (12) nawijania i przesuwania przędzy. Kon-
strufkcja tego zespołu pozwala na tworzenie zapasu 
przędzy w jednej warstwie zwojów. Urządzenie wypo-
sażone jest w czujniki (7) zabezpieczające określony 
zapas przędzy (8) na bębnie (11). Urządzenie przezna-
czone jest głównie do zasilania krosien bezczółenko-
wych. (3 zastrzeżenia) 

D06N 
B32B 

P.244644 1983-11-18 

Pierwszeństwo: 
1982-11-19 - S t . Zjedn. Am. (nr 443139) 

W. L. Gore and Associates, Inc., Newark, St. Zjedn. 
AmeryM. 

Elastomeryczny wyrób warstwowy 

Celem wynalazku jest opracowanie wodoodpornego 
wyrobu przepuszczającego powietrze o zwiększonej 
elastyczności. 

Elastomeryczny wyrób warstwowy, wykonany na 
bazie policzterofluoroetylenu zawiera w kombinacji 
warstwowej elastomeryczną, hydrofilową warstwę 
0 wybranych własnościach rozciągania i powrotu ela-
stycznego do normalnego stanu i szybkości przesyłania 
wilgotnej pary przekraczającej 1000 gims/m2/dzień 
1 ciągłą, hydrofobową warstwę o szybkości przesyłania 
wilgotnej pary (przekraczającej 1000 gms/m2/dzień 
i kącie zwilżania wodą większym od 90 stopni. 

(9 zastrzeżeń) 
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D06N 
C08J 
A43B 

P.245197 1983-12-19 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Two-
rzyw Winylowych, Oświęcim, Polska (Marian Starzak, 
Bohdan Dawidowicz, Wiesława Krzemień, Ryszard Ski-
bińsiki, Henryk Pisarek). 

Sposób wytwarzania termoplastycznych 
podnosków i zakładek obuwniczych 

Celem wynalazku jest skrócenie czasu trwania pro-
cesu wytwarzania podnosków i zakładek obuwniczych 
przy jednoczesnym poprawieniu ich własności użyt-
kowych. 

Sposób wytwarzania termoplastycznych podnosków 
i zakładek obuwniczych polega na powleczeniu włó-
kienniczego, płaskiego materiału termoplastycznego 
jedno lub dwustronnie wodną dyspersją złożoną, w od-

niesieniu do masy suchej, z 30-70 części wagowych 
lateksu lub mieszaniny lateksów kopolimeru butadienu 
ze styrenem o zawartości styrenu związanego 55-90°/o 
modyfikowanego monomerami, nośnikami wolnych lub 
związanych grup karboksylowych w ilości 1-20% oraz 
z 30-70 części wagowych lateksu lub mieszaniny la-
teksów kopolimeru octanu winylu i/lub chlorku wi-
nylu z akrylanami i/lub maleinianami butylu lub 
oktylu o zawartości octanu winylu lub chlorku winylu 
związanego do 80% modyfikowanych monomerami, 
nośnikami wolnych lub związanych grup karboksylo-
wych w ilości 1-30%, a także, w odniesieniu do 100 
części wagowych polimeru, z 2-25 części wagowych 
zdyspergowanych lub zemulgowanych w wodzie żywic 
syntetycznych i/lub naturalnych, z 2-20 części wago-
wych zmiękczaczy, 2 do 5 części wagowych wosków 
syntetycznych lub naturalnych, 2 do 6 części wago-
wych antyutleniaczy oraz dodatkowo: 2 do 30 części 
wagowych wypełniaczy, 2-20 części wagowych emul-
gatorów i do 5 części wagowych pigmentów w postaci 
przedmieszek. (2 zastrzeżenia) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E02F 
B66C 

P.245259 1983-12-20 

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

Mechanizm obrotu 

Wynalazek rozwiiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji mechanizmu obrotu narzędzia roboczego za-
wieszonego na końcu wysięgnika maszyn roboczych 
w postaci hydraulicznego siłownika śrubowego, któ-
rego zwarta budowa gwarantuje dobrą szczelność we-
wnętrzną z pominięciem dodatkowych elementów 
prowadzących tłok. 

Urządzenie ma tuleję (1) cylindra (2) zamkniętą 
z jednej strony jarzmem (5), w_ którego współosio-
wym, przelotowym otworze (12) mieści się śruba (11) 
współpracująca z gwintowanym otworem (13) tłoczy-
ska (14), którego czop (17) osadzony jest w gnieździe 
(18) narzędzia (19) roboczego. (3 zastrzeżenia) 

E04B P. 245214 1983-12-20 

Zgłoszenie dodatkowe do patentu nr 127997 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstruk-
cji Metalowych „Mostostal", Warszawa, Polska (Wi-
told Kucharczuk, Edmund Szynwelski). 

Rama ustroju nośnego hal o konstrukcji stalowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji ramy ustroju nośnego hal, umożliwiającej 
zmniejszenie zużycia materiałów, pracochłonności wy-
twarzania ii montażu oraz zwiększającej stopień bez-
pieczeństwa dla hal nieocieplonych o dwuspadowym 
dachu i znacznym, wynoszącym około 30% pochyleniu 
rygli. 

Zgodnie z wynalazkiem połączenie rygli (2) w węźle 
kalenicowym stanowi przegub (4), miimośrodowo usy-
tuowany w stosunku do osi rygla (2), najkorzystniej 
w osi jego dolnego pasa, natomiast w dolnej części 
rygle (2), scalone od spodu z teownikami (3) są po-
łączone wiotkim ściągiem (5) z płaskownika, którego 
końce przymocowane są na zakładkę do tych teow-
ników, za pomocą znanych połączeń śrubowych. 

(1 zastrzeżenie) 

E04B P.245234 1983-12-19 

Politechnika Śląska im. Pstrowskiego, Gliwice, Pol-
ska (Marcin Kasperek, Janusz Szwabowski). 

Sposób i układ do montażu ścian zewnętrznych 
przy podnoszeniu przekryć budowlanych 

Wynalazek rozwiiązuje zagadnienie umożliwienia 
prowadzenia montażu ścian zewnętrznych równocześ-
nie z podnoszeniem przekryć i za pomocą wspólnego 
urządzenia podnośnego. 

Sposób montażu ścian zewnętrznych przy podnosze-
niu przekryć budowlanych, polega na tym, że elementy 
ścian zewnętrznych ułożone uprzednio w stosach na 
poziomie terenu wokół obrysu rzutu budynku, pod-
wiesza się do płyt przekryć, a następnie podnosi się 
jednocześnie z podnoszeniem przekryć za pomocą ukła-

du linowo-krążkowego urządzeń podnośnych urucha-
mianego urządzeniem podnoszącym przekrycia. 
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Układ do montażu ścian zewnętrznych przy pod-
noszeniu przekryć budowlanych urządzeniem podno-
szącym przekrycia składa się z liny (3) zakończonej 
od strony ścian końcówką oporową (12), zaś drugim 
końcem zakotwionej do wierzchniej płyty przekrycia 
(7), przechodzącej przez krążki (6). (2 zastrzeżenia) 

E04B 
B66F 

P. 245235 1983-12-19 

Politechnika Śląska im. Pstrowskiego, Gliwice, Pol-
ska (Marcin Kasperek, Janusz Szwabowski). 

Sposób dźwigania przekryć budowlanych 
zespołem dźwigników hydraulicznych 

Celem wynalazku jest wyeliminowanie koniecznoś-
ci wykonywania słupów przed podnoszeniem przekryć, 
wyeliminowanie wpływu wyboczehia słupów od ob-
ciążeń montażowych podnoszonymi! przekryciami oraz 
wyeliminowanie konieczności wykonywania dodatko-
wych podpór na słupach. 

Sposób dźwigania przekryć budowlanych zespołem 
dźwigników hydraulicznych zwłaszcza wielostopnio-
wych, polega na tym, że dźwigniki skierowane tłoka-
mi w dół opiera się tymi tłokami na słupach już 
zmontowanej kondygnacji i łączy się z płytami prze-
kryć dla ich jednoczesnego dźwignięcia, po czym po 
podniesieniu ii podparciu przekryć słupem rozpoczyna 
się następny cykl dźwigania przez wciągnięcie tłoków 
i założenie przetyczki oporowej słupa (1 zastrzeżenie) 

E04B P.245315 1983-12-21 
Politechnika Śląska im. Pstrowskiego, Gliwice, Pol-

ska (Mieczysław Król). 

Sposób formowania zabudowy mieszkaniowej 

Sposób formowania zabudowy mieszkaniowej pole-
ga na tym, że budynki (1) formuje się w postaci ciąg-
łych ekranów na rzucie poziomym zbliżonych kształ-
tem do przekroju płuczki Venturiiego. 

Zabudowa tworzy konfuzor (2) i dyfuzor (3) w ukła-
dzie przestrzennym. Przewiduje się miejsce lokowania 
baterii wodotrysków (5), a cały układ usytuowuje się 
na przeważający kierunek wiatru (4). Uzyskany teren 
rekreacji (6) charakteryzuje się zmniejszonym stop-
niem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. 

(2 zastrzeżenia) 

E04B 
B63B 

P.245489 1983-12-30 

Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego, Szczecin, 
Polska (Marceli Figurskd, Ludomir Lorenc, Jerzy Ki-
ser, Janusz Wołkoński, Zbigniew Kempkiewicz, Zbi-
gniew Anosowicz). 

Pomieszczenia bytowe, zwłaszcza dla statków wodnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy pomiesz-
czeń bytowych na statkach wodnych wyposażonych 
w pokłady ze wzniosem. 

Pomieszczenia według wynalazku zbudowane są w 
oparciu o szkielet nośny zbudowany z prowadnic po-
dwójnych (5) i pojedynczych (23) tworzących ramę 
dolną i górną połączonych nośnikami pionowymi (18). 
Ściany (11) pomieszczenia usytuowane równolegle do 
płaszczyzny symetrii statku mają kształt równoległo-
boku i wypełnione są prefabrykowanymi płytami ścienr 
nymi o identycznym kształcie równoległoboku, przy 
czym ściany te połączone są za pośrednictwem ele-
mentów narożnikowych ze ścianami <9) o kształcie 
prostokątnym, a prostopadłymi do płaszczyzny sy-
metrii statku. Rama dolna podparta jest na wsporni-
kach (4) na pokładzie dolnym (1), zaś rama górna 
poprzez uchwyty (20) á wieszaki (19) przymocowana 
jest do pokładu górnego (2). 

W obrębie ramy górnej wisi na wieszakach (22) 
kratownica sufitu (16), zestawionego z dźwigarów (21) 
i^wypełnionego płytami sufitowymi (17), a na obrze-
żach obramowanego listwami przyścienno-sufitowymi 
(13). Skrajne nośniki pionowe (18) każdej ze ścian (11) 
mają dwa rzędy otworów podłużnych rozmieszczonych 
w rzędach ze stałą podziałką, a między rzędami prze-
suniętych o stałą wielkość. Płyty ścienne ścian (11) 
wyposażane są na pionowych krawędziach w zaczepy 
hakowe, przy czym każda para tych zaczepów z obu 
przeciwległych krawędzi pionowych pły.ty jest nachy-
lona do tej krawędzi pod stałym kątem różnym od 
kąta prostego. (3 zastrzeżenia) 

E04G 
B63C 

P.245279 1983-12-21 

Stocznia Szczecińska, im. A. Warskiego, Szczecin, 
Polska (Jerzy Sobociński). 

Podpora montażowa zwłaszcza do podtrzymywania 
pokładów statków wodnych 

Wynalazek rozwiązuje problem podtrzymywania po-
kładów statków wodnych w czasie ich montażu do 
konstrukcji kadłuba tego statku. 

Podpora montażowa według wynalazku składa się 
z fundamentu dolnego (20), stojaka (10) osadzonego w 
gnieździe (21) tego fundamentu dolnego oraz funda-
mentu górnego (60) przytwierdzonego rozłącznie do 
pokładu (70) statku. Fundament dolny (20) zbudowa-
ny jest z węzłówek (22) połączonych płytami poprzecz-
nymi (23) i zaopatrzony w gniazdo <21) usytuowane 
poziomo i iprzytwierdzone do górnych krawędzi tych 
węzłówek. Fundament przytwierdzony jest przy tym 
spoczynkowe do płyty skośnej (73) łączącej burtę (71) 
statku z jego dnem wewnętrznym (72). Stojak (10) 
zbudowany jest z czterech słupów nośnych (11) połą-
czonych przewiązkami (12) i zaopatrzony jest na szczy-



34 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 14 (302) 1985 

tie w platformę oporową (50). Fundament górny (60) 
zbudowany jest z węzłówek (62) połączonych płytą 
poprzeczną (63) i płytą poziomą (61) a do pokładu 
przytwierdzony jest śrubami (65). (5 zastrzeżeń) 

E05B P. 245193 1983-12-19 

Zakłady Urządzeń Okrętowych „Famor", Bydgoszcz, 
Polska (Edmund Burczyik, Mirocław Stodolny). 

Zamek obrotowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
zamka zapewniającego lepszą szczelność obudów urzą-
dzeń rozdzielczych. 

Zamek według wynalazku ma ceowy korpus (1) 
i dwudzielną oś osadzoną w przedniej ścianie (3) i tyl-
nej (4) korpusu (1). Dwudzielna oś jest od czoła wy-
posażona w uszczelkę (12). (3 zastrzeżenia) 

E21B 
C09K 
B08B 

P. 245191 1983-12-19 

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kra-
ków, Polska (Alfons Dudek, Albin Hejnar, Adam Ko-
zembeiger, Krzysztof Pudło). 

Sposób S urządzenie do ochrony środowiska 
przed toksycznym działaniem siarkowodoru 

wydzielającego się z płuczki wiertniczej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skutecznej ochro-
ny załogi pracującej przy wierceniach przed zatruciem 
siarkowodorem. 

Sposób ochrony środowiska przed toksycznym dzia-
łaniem siarkowodoru wydzielającego się z płuczki 
wiertniczej, charakteryzuje się tym, że dodaje się śro-
dek neutralizujący siarkowodór bezpośrednio na po-
wierzchnię lustra płuczki wiertniczej, przed wlotem 
płuczki do rury odlewowej. 

Urządzenie do ochrony środowiska przed toksycznym 
działaniem siarkowodoru wydzielającego się z płuczki 
wiertniczej, charakteryzuje się tym, że składa się ze 
zbiorników (8, 8a) usytuowanych korzystnie na wyso-
kości zapewniającej samoczynny wypływ z nich neu-
tralizatora siarkowodoru, z przewodu doprowadzają-
cego (6), korzystnie elastycznego oraz z króćca (5), za-
mocowanego pod kątem w trojaku (4), łączącym gło-
wicę (2) z rurą odlewową (3), na przeciw tej rury 
odlewowej i powyżej lustra płuczki wiertniczej (10), 
przy czym przewód doprowadzający (6) ma połączenie 
z jednej strony z lejem (7) a z przeciwnej z króćcem 
<5). (2 zastrzeżenia) 

E21C P. 245198 1983-12-19 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Śląsk", Ruda Śląska, 

Polska (Zdzisław Framas, Bolesław Adámek, Joachim 
Poludniok, Andrzej Błażewicz). 

Urządzenie zabezpieczające kombajn 
przed zsunięciem się po trasie przenośnika ścianowego 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie zabezpiecza-
jące kombajn przed zsunięciem się po trasie przenoś-
nika pracującego w wyrobisku górniczym o znacz-
nym nachyleniu podłużnym frontu ścianowego. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia zabezpieczającego kombajn przed zsunię-
ciem, które nie zawierałoby cięgna linowego i jedno-
cześnie cechowało się dużą niezawodnością działania. 

Urządzenie według wynalazku składa się ze wspor-
nika (4) z dwuramienną zapadką (6), której jedno ra-
mię osadzone jest wahliwie na końcu tłoczysika siłow-
nika (8) i odciskane sprężyną (11), a drugie ramię 
współpracuje z zębatką mechanizmu posuwu (13). Si-
łownik (8) zasilany jest z układu hydraulicznego ciąg-
nika kombajnu (1) poprzez dwudrożny rozdzielacz su-
wakowy sterowany krzywika sprzężoną z wałkiem 
wskaźnika kierunku posuwu ciągnika kombajnu <1). 

Opisane urządzenie nadaje się szczególnie do stoso-
wania w kombajnach ścianowych wyposażonych w 
bezcięgnowe mechanizmy posuwu. (3 zastrzeżenia) 

E21C P.245265 1983-12-20 
Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice, 

Polska (Zygmunt Jaromin, Michał Fels, Helmut Blo-
chel). 

Nóż klinowy do urabiania skał 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia 
ścierania się ostrza noża od strony powierzchni przy-
łożenia sprowadzając powierzchnię starcia ostrza do 
wielkości w przybliżeniu stałej. 
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Nóż klinowy według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że przechodząca przez krawędź tnącą oś (6) ostrza 
(3) noża jest względem osi (4) korpusu (1) przesunięta 
w kierunku powierzchni przyłożenia (7) tak, iż po-
wierzchnia przyłożenia (7) ostrza (3) wystaje ponad 
płaszczyznę grzbietu (8) korpusu (1) co najmniej 
o 10 mm. (7 zastrzeżeń) 

E21C 
F16H 

P.245297 1983-12-23 

Fabryka Maszyn Górniczych „Famur", Katowice, 
Polska (Paweł Bończyk, Jan Siemiątkowski, Stefan 
Blaszki ewicz). 

Oś koła łańcuchowego w kombajnie górniczym 

Oś koła łańcuchowego jest zabudowana w tulei osa-
dzonej od dołu w kadłubie ciągnika kombajnu górni-
czego i zabezpiecza przed wypływem oleju z kadłuba 
podczas wymiany koła łańcuchowego. 

Wydłużona oś (1) zabudowana w tulei (2) ma długi 
gwint a obracając osadzoną na nmi nakrętką (3) wy-
suwa się oś (1) z tulei (2) i ściąga równocześnie z osi 
(1) łańcuchowe koło (10). (4 zastrzeżenia) 

E21C 
E21F 

P.249393 T 1984-08-28 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Bo-
lesław Lech, Józef Łaj as, Waldemar Stanik, Brunon 
Kula). 

Urządzenie urabiająco-ładujące 
dla eksploatacji stromych pokładów węgla 

Urządzenie stanowi strug węglowy prowadzony pod 
przenośnikiem (1). Strug ma doing płytę zbliżoną 
kształtem do trapezu o równoległych bokach (3, 4) 
usytuowanych wzdłuż rozciągłości ściany, a pozosta-

łych bokach tworzących wygarniające urobek łukowe 
lemiesze (5) wyposażone w urabiające noże (6). Strug 
ma ponadto górną płytę (7), na 'której z jednej strony 
przenośnika (1) jest zabudowany ładujący klin (9J 
i odkładnie (10) przemieszczające na ten przenośnik 
urobek. 

Urządzenie jest przeznaczone dla eksploatacji po-
kładów stromych, cienkich i średniej grubości, po-
przecznym systemem ścianowym. (2 zastrzeżenia) 

E21D P.245416 1983-12-28 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia P. 245121 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Zbig-
niew Cieślak, Zdzisław Kowalski, Józef Łojas, Bole-
sław L^ch, Wincenty Pretor). 

Uiządzenie do wybierania pokładów grubych 
silnie nachylonych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia ułatwiającego i usprawniającego pracę przy 
wykonywaniu obudowy ostatecznej w ubierce po przej-
ściu obudowy zmechanizowanej. 

Urządzenie stanowi zmechanizowana ramowa obu-
dowa wisząca o sekcjach połączonych ze sobą za po-
mocą siłowników hydraulicznych, wyposażona w dwu-
dzielną osłonę zabezpieczającą wiszący ocios ubierki 
oraz w uchwyt (5) do mechanicznego podwieszania 
stropnic (9) obudowy ostatecznej w ubierce po przej-
ściu obudowy zmechanizowanej. Uchwyt (5) jest za-
mocowany w wycięciu wychylno-wysuwnych stropnic 
(6) sekcji obudowy i zaopatrzony w dźwignię (10) blo-
kującą stropnicę (9) obudowy ostatecznej. Dźwignia 
(10) jest wyposażona w samoczynny dociskowy zespół 
w postaci sprężyny (12) i śruby (13). (1 zastrzeżenie) 

E21D P. 245432 1983-12-30 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, Pol-
ska (Alfred Kosiorowski, Józef Rawski, Andrzej Ku--
szewski). 

Obudowa tubingowa szybu kopalnianego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
stopnia uszczelnienia obudowy tubingowej, dla głębio-
nego zwłaszcza w trudnych warunkach hydrogeolo-
gicznych szybu kopalnianego. 

Każdy segment (1) wykonany w kształcie wycinka 
powierzchni rury, otoczonego kołnierzem oraz wzmoc-
nionego żebrami z obu stron ściany nośnej segmentu, 
ma na powierzchni od strony górotworu wzdłuż po-
ziomych kołnierzy i pionowych kołnierzy nadlewy, któ-
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re tworzą z sąsiednimi żebrami wydrążenia. Po zło-
żeniu tubingowych segmentów (1) w pierścienie w wy-
drążenia te są włożone opaski, mające co najmniej 
jedne wyprofilowanie (9) w przekroju poprzecznym 
względem swej osi podłużnej, odpowiadające kształ-
tem temu wydrążeniu. Część z tych opasek (8) ma dwa 
wyprofilowania (9) a zastosowanie opasek z jednym 
lub dwoma wyprofilowaniami zależy od szerokości wy-
łomu wykonanego między górotworem a obudową tu-
bing ową. Miejsce styku dwóch opasek jest zabezpie-
czone dodatkową nałożoną na nie opaską. 

(3 zastrzeżenia) 

E21D P.245469 1983-12-29 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-

szica, Kraków, Polska (Stanisław Lesiak). 

Sekcja obudowy wyrobiska górniczego 

Przedmiotem wynalazku jest sekcja obudowy wy-
robiska górniczego, zwłaszcza ścianowego. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sek-
cji obudowy umożliwiającej końcem przyczołowym 
stropnicy oddziaływać na skały stropowe dużą siłą 
podczas rozpierania sekcji a następnie podczas dzia-
łania stropu przyjmować duże obciążenie przy danej 
podporności stojaka lub stojaków. 

Sekeja obudowy wyrobiska górniczego ma do cięgien 
(2) i (3) przymocowane przegubowo cięgno (4) podpie-
rające stropnicę (5) od strony przy czołowej, która od 
strony odzawałowej podparta jest stojakiem (6). 

(1 zastrzeżenie) 

E21D P.249392 T 1984-08-28 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Bo-

lesław Lech, Józef Łojas, Waldemar Stanik, Lucjan 
Maślanka). 

Zmechanizowana obudowa dla eksploatacji 
stromych pokładów węgla 

Obudowa umożliwia mechanizację wybierania cien-
kich stromych pokładów węgla poprzecznym systemem 
ścianowym na zawał. 

Obudowa ma ograniczające przesuw siłownika (7) 
łączące spągnice (5) jej sąsiednich sekcji rozpieranych 
pomiędzy stropem (2) i spągiem (3) oraz ma stabili-

zujące siłowniki (8) włączone ukośnie pomiędzy spąg-
nice (5) i stojaki (6) każdej sekcji. W tylnej części sek-
cji obudowy są zabudowane teleskopowe tarcze (9) 
w kształcie koryta o boku równym skokowi ograni-
czającego przesuw siłownika (7), na których jest uło-
żona osłonowa mata (10). W przedniej części korzyst-
nie co czwartej sekcji obudowy znajduje się docisko-
wy siłownik (11) łączący jej spągnice (5) z przenoś-
nikiem ścianowym (12). (2 zastrzeżenia) 

E21F 
E21D P.245194 1983-12-19 

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice, 
Polska (Stefan Oleś, Henryik Jeziorski, Rajmund Kłu-
sek). 

Urządzenie zabezpieczające przenośnik ścianowy 
przed spełzaniem po upadzie 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie zabezpie-
czające przenośnik ścianowy przed spełzaniem po upa-
dzie, przeznaczone zwłaszcza do pokładów cienkich 
o kruchych stropach. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia zabezpieczającego przenośnik ścianowy 
przed spełzaniem po upadzie, które spełniając swoją 
rolę umożliwia zarazem podparcie-odsłoniętego stropu 
bezpośrednio po przejściu kombajnu urabiającego. 
Urządzenie ma płaską belkę (3) leżącą na spągu po-
między dwoma kolejnymi sekcjami obudowy, dolną (2) 
i górną (1). Jeden koniec belki (3) zamocowany jest 
przegubowo do przenośnika ścianowego (4), środkowa 
jej część (5) opiera się o zderzak (6) spągnicy sekcji 
dolnej (2) zaś na swobodny koniec płaskiej belki (3) 
wywiera nacisk tłoczysko hydraulicznego siłownika (7). 
Hydrauliczny siłownik (7) zamocowany jest na spąg-
nicy sekcji górnej <1) w ten sposób, że jego oś wzdłuż-
na jest prostopadła do osi wzdłużnej sekcji (1). 

Liczba urządzeń według wynalazku zastosowanych 
w wyrobisku ścianowym może być dowolna, zależy 
ona od lokalnych warunków. (1 zastrzeżenie) 
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E21F P. 249360 T 1984-08-27 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Józef 
Łojas, Lech Malara, Zenon Mrowieć, Jan Perek, Boh-
dan Sawka, Janusz Strzemiński, Kazimierz Twardo-
kęs). 

Sposób zabezpieczania wyrw stropowych i osiowych 
w wyrobisku ścianowym 

Sposób według wynalazku zapewnia stabilne zabez-
pieczenie zagrożonego rejonu wyrobiska ścianowego, 
umożliwiając bezpieczne kontynuowanie biegu ściany 
wyposażonej w kombajn urabiający i zmechanizowaną 
obudowę. 

W tym celu najpierw wyrównuje się front ściany za 
pomocą szybkowiążącego materiału urabialnego (6) 
wprowadzanego do wyrwy ociosowej (5), tworząc jed-
nocześnie filar oporowy przy stropnicach obudowy. 
Następnie na filarze oporowym/ i osłonowych elemen-
tach wylotu wyrwy stropowej (4) wykonuje się znany 
sztuczny strop (16) z wiążącego materiału o wysokiej 
wytrzymałości. (1 zastrzeżenie) 

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

F02M P.245344 1983-12-23 

Wytwórnia Silników Wysokoprężnych „Andoria", 
Andrychów, Polska (Sławosz Durczewski, Jerzy La-
a-isch, Maciej Sobieszczański, Marek Staś). 

Urządzenie wyłączające wtrysk paiiwa 
do wybranych cylindrów silnika spalinowego 

podczas pracy na biegu jałowym 

Celem wynalazku jest opracowanie prostej konstruk-
cji nadającej się do zastosowania w silnikach znajdu-
jących się już w eksploatacji. 

Urządzenie zawiera umieszczone w układach wtrys-
kowych cylindrów z wyłączanym wtryskiem paliwa 
zawory upustowe (1), które sprzężone są z regulatorem 
obrotów (5) silnika spalinowego, spełniającym funkcję 
organu sterującego pracą zaworów upustowych (1) w 
zależności od prędkości obrotowej silnika. Zawory 
upustowe (1), do których podłączone są przewody 
wtryskowe (3), zainstalowane są w dowolnych miej-
scach układów wtryskowych, na przykład w miej-
scach króćców pompy wtryskowej (2) lub króćców 
wtryskiwaczy. (5 zastrzeżeń) 

F15B 
E02F 

P.245398 1983-12-29 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Koparek i Hydrauli-
ki, Warszawa, Polska (Ryszard Walczewski, Edward 
Zwolak). 

Układ hydrauliczny dla maszyn roboczych 
z akumulowaniem energii 

Celem wynalazku jest podwyższenie stprawności 
energetycznej maszyny roboczej przy jednoczesnym 

zmniejszeniu elementów hydraulicznych i zwiększoaym 
stopniu bezpieczeństwa pracy. 

Układ wyposażony jest w przełącznik hydrauliczny 
(15) Umieszczony w linii między silniko-pompą <12) 
i cylindrem roboczym (21) oraz przełącznik hydrau-
liczny cylindra (27), umieszczony w linii między roz-
dzielaczem (23) i cylindrem roboczym (21), sterowane 
sygnałami powstałymi wskutek działania sterownika 
(16). (5 zastrzeżeń) 

F16C P.245418 1983-12-28 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Tomasz Oczkowicz, Antoni Tyma). 

Wał przegubowo-teleskopowy 

Celem wynalazku jest zwiększenie żywotności i wy-
trzymałości rur tworzących część teleskopową wału. 

Wał charakteryzuje się tym, że wewnętrzną i ze-
wnętrzną część teleskopu stanowi rura wewnętrzna (1) 
i zewnętrzna (2), która w przekroju poprzecznym ma 
kształt prostokąta, korzystnie z wklęśnięciami do wnę-
trza rury, a linia tworząca obwód zewnętrzny prze-
kroju rury wewnętrznej (1) w miejscu przejścia po-
między ścianką rury i jej narożami jest nieciągła, 
przy czym wklęsłość rur zewnętrznych (2) jest mniej-
sza od wklęsłości rur wewnętrznych. (1 zastrzeżenie) 
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F16C 
B60R 

P.249276 T 1984-08-20 

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

Przegubowe złącze kuliste, 
zwłaszcza do zewnętrznego lusterka samochodowego 

Celem wynalazku jest zapewnienie prawidłowego 
przemieszczania się 'zwierciadła względem obudowy. 

Przegubowe złącze 'kuliste, zawiera między kulistą 
częścią głowicy (4) a miseczką podstawy (6) ruchomą 
panewkę (5) w kształcie kulistej czaszy. Panewka ta 
ma na swojej zewnętrznej i wewnętrznej stronie wy-
cięcie lub występ w kształcie wycinka pierścienia, któ-
rego środkiem jest środek obrotu podstawy złącza (7). 
Wycięcia lub występy panewki (5) wchodzą w odpo-
wiadające im kształtem prowadzenia w głowicy (4) 
i miseczce podstawy (6). (1 zastrzeżenie) 

F16C P.250503 T 1984-11-19 

Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych „POWEN", 
Zabrze, Polska (Jan Dębieć, Edward Żukowski, Jerzy 
Rokita, Wiesław Kańtoch, Andrzej Wróblewski, Mi-
rosław Kurowski). 

Łożysko promieniowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji łożyska promieniowego umożliwiającej nie-
wielkie przesunięcia wału w kierunku osiowym oraz 
niewrażliwej na ugięcia wału. Łożysko promieniowe 
zawiera parę łożysk tocznych oraz ma oprawę <1) w 
kształcie tulei zaopatrzoną w wąski pierścieniowy, pod-
porowy występ (W) na obwodzie zewnętrznym, usy-
tuowany korzystnie w połowie długości oprawy (1). 

(1 zastrzeżenie) 

F16D P.245313 1983-12-21 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Aleksander Kowal, Jerzy Pająk). 

Sposób przenoszenia momentu obrotowego 
z równoczesną możliwością względnego 

przesuwu wzdłużnego piasty i czopa 

Celem wynalazku jest zamiana tarcia ślizgowego na 
tarcie potoczyste. 

Sposób polega na tym, że moment obrotowy prze-
nosi się za pomocą elementów tocznych wprowadzo-
nych w rowki wzdłużne wykonane w czopie i piaście. 

(1 zastrzeżenie) 

F16D P.245463 1983-12-28 

Zakłady Mechaniczno-Precyzyjne „Mera-Błonie", Bło-
nie k/Warszawy, Polska (Lech Borejszo, Krzysztof Ku-
rach, Edward Siekierski). 

Sprzęgło podatne sprężysto-cierne, jednokierunkowe 
osadzone na wałku ułożyskowanym wahliwie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji sprzęgła zapewniającej małą sztywność 
układu we wszystkich kierunkach poza kierunkiem 
prostopadłym do osi watka, nadającej się do stosowa-
nia w urządzeniach mechaniki precyzyjnej. 

Sprzęgło cierne, jednokierunkowe, osadzone na wał-
ku (4) ułożyskowanym wahliwie, połączone jest z opra-
wą sprzęgła (3) za pośrednictwem mieszka sprężyste-
go (2). (2 zastrzeżenia) 

F16H P. 245393 1983-12-29 

Zakład Elektronicznej Aparatury Pomiarowej „Me-
ratronik", Warszawa, Polska (Jan Charzèwski). ' 

Przekładnia obiegowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
bezluzowej przekładni obiegowej o zwartej budowie. 

Przekładnia obiegowa zbudowana z kół obiegowych 
ułożyskowanych na czopach jarzma i koła centralnego 
napędzającego koła obiegowe w korpusie charaktery-
zuje się tym, że korpus (6) na obwodzie jest odkształ-
cony sprężyście w kierunku promieniowym na skutek 
nacisku kół obiegowych (la, lb, le, ld, le), a uchwyty 
<7a, 7b) związane są ze ścianką (8) korpusu (6) i połą-
czone zatrzaskowo z osłoną (9). (1 zastrzeżenie) 
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F16H P. 249295 T 1984-08-21 
Akademia Rolnicza, Lublin, Polska (Marian Bart-

tnik). 

Koło pasowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia sa-
moczynnego chłodzenia kół pasowych i pasków klino-
wych podczas ich współpracy. 

Koło pasowe ma radiátory (9) w kształcie płaskich 
pierścieni stanowiących przedłużenie ścianek między-
rowkowych (6) i obrzeży rowków (5), natomiast w 
wieńcu (2) ma otwory (11) rozmieszczone na obwodzie 
walcowej powierzchni dna (7) rowka klinowego (4) 
oraz otwory wypływowe (12) rozmieszczone na bocz-
nej powierzchni radiatora (9) lub zewnętrznej po-
wierzchni walcowej (3), połączone kanałem (10). 

(2 zastrzeżenia) 

F16J P.250541 T 1984-11-21 
Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych „POWEN", 

Zabrze, Polska (Jan Dębieć, Edward Żukowski, Jerzy 
Rokita, Wiesław Kańtoch, Andrzej Wróblewsiki, Mi-
rosław Kurowstai). 

Uszczelnienie wału 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej konstrukcji uszczelnienia wału obrotowego, która 
zapewniałaby zmniejszanie przecieków oraz miała ma-
łą długość. 

Uszczelnienie zawiera co najmniej dwa pierścienie 
ruchome względem obudowy w kierunku promienio-
wym. Każdy z pierścieni (1) jest sfazowany od strony 
otworu wewnętrznego. Luz promieniowy między 
uszczelnioną powierzchnią obrotową wału (W) a sfazo-
waną" krawędzią pierścienia (1) wynosi od 0,01 do 
0,10 mm na średnicy. (2 zastrzeżenia) 

F16K P.245326 1983-12-22 
Zakład Techniki Próżniowej, Koszalin, Polaka (Ta-

deusz Bogucki). 

Zawór próżniowy odcinająco-zapowietrzający 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-

strukcji zaworu o dużej trwałości, nieskomplikowanej 
. budowie i zapewniającej określone położenie początku 
zapowietrzenia w stosunku do cyklu pracy. 

Zawór ma przesuwne wrzeciono (6) umieszczone w 
korpusie (1). Wrzeciono (6) ma dwie powierzchnie ro-
bocze: stożkową (9) i stożkową przechodzącą w wal-
cową (10, 11). Obszar jednego stożka (9) połączony 
jest pierwszym kanałem (2) z opróżnianym zbiorni-
Jciem (Z), a obszar drugiego stożka <10) połączony jest 
drugim kanałem <4) z pompą próżniową (P). 

Zawór znajduje zastosowanie w układach próżnio-
wych, w których następuje okresowo odcinanie i za-
powietrzanie odpompowywanego zbiornika. 

(1 zastrzeżenie) 

F16L P.245467 1983-12-29 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-

ca, Kraków, Polska (Michał Maziarz, Maria Porębska, 
Ryszard Tyłek, Marian Warszyński). 

Urządzenie do wykonywania otworów 
w czynnych gazociągach 

Celem wynalazku jesťopracowanie konstrukcji urzą-
dzenia umożliwającej wykonywanie otworów w czyn-
nych gazociągach oraz eliminującej straty gazu. 

Urządzenie zawiera korpus (1) oraz zamocowany do 
jego dolnej części łącznik rurowy (2), w którym 
umieszczone są tuleje gwintowane (3) i (4). Tuleja (3) 
ułożyskowana jest w dolnej części korpusu (1), a w 
niej ułożyskowana jest (kolumna <5) podparta również 
w gnieździe łożyskowym w korpusie (1), a umieszczoną 
w niej żerdzią napędową (6), sprzężoną wielowypu-
stowo z dolną częścią kolumny (5). Dolny koniec żer-
dzi (6) połączony jest sztywno z tuleją <4), do której 
zamocowana jest głowica (7) wyposażona w frez garn-
kowy (8) i wiertło-pilot (9). Na tulei (3), znajdującej 
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się w korpusie (1), osadzone jest sztywno koło zębate 
(10) współpracujące z kołem zębatym <11), połączonym 
z wałkiem zębatym (12) za pomocą sprzęgła (13). Wa-
łek (12) współpracuje z kołem (14), połączonym sztyw-
no z górną częścią kolumny (5) i napędzany jest sil-
nikiem elektrycznym (15). (1 zastrzeżenie) 

F16N P.245216 1983-12-20 
Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska (Mirosław Pta-

szyński). 

Układ smarowania łożyska maszyny 

Gelem wynalazku jest zwiększenie trwałości łożysk, 
skrócenie czasu przeglądu przedrozruchowego i wy-
eliminowanie konieczności zalewania olejem przewo-
dów linii olejowej łożyska. 

W układzie według wynalazku olej do linii smaro-
wych maszyny jest doprowadzany centralną magistralą 
olejową (2). Pomiędzy punktem poboru oleju (1) x cen-
tralnej magistrali olejowej (2) a punktem oddawania 
oleju (3) przy smarowanym łożysku (4) jest umieszczo-
na mikropompka <5) połączona z tymi punktami rurką 
(6) w kształcie litery U. (1 zastrzeżenie) 

F21V P.245176 1983-12-16 
Ryszard Ebertowski, Joanna Zboch, Lublin, Polska 

(Ryszard Ebertowsiki, Joanna Zboch). 

Lampka oświetleniowa . 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
lampki oświetleniowej przeznaczonej do wykorzystania 
paliwa płynnego, w miejscach gdzie niepotrzebny lub 
utrudniony jest częsty dozór nad paleniem się pło-
mienia. 

Lampka ma zbiornik (1) o czaszy kulistej dna (2) 
zaopatrzonego w podpory (8). Do zbiornika (1) wpro-
wadzony jest knot (3) w osłonie (4), na której osa-
dzona jest podpora wahliwa (6). Osłona ta zakończona 
jest wgłębieniem (7) odsłaniającym knot (3). Lampka 
nadaje się jako lampka nagrobkowa. (4 zastrzeżenia) 

F23D P. 249337 T 1984-08-23 
Przedsiębiorstwo Montażu i Dostaw Pieców Tunelo-

wych, Kraków, Polska (Kazimierz Oliwa, Piotr Nocoń, 
Leszek Lasek). 

Palnik rekuperatorowy 

Celem wynalazku jest opracowanie palnika charak-
teryzującego się stabilnym spalaniem przy zmniejszo-
nym zużyciu paliwa. 

Palnik według wynalazku składa się z korpusu (1) 
z króćcem powietrznym (2), którym doprowadzane jest 
stycznie zimne powietrze, przegrody zewnętrznej (3), 
przegrody wewnętrznej (4) i przegrody środkowej (5). 
Przegroda wewnętrzna (4) i przegroda środkowa (5), 
a takie korpus (1) i przegroda wewnętrzna (4) tworzą 
kanały powietrzne, zaś przegroda zewnętrzna (3) 
i przegroda środkowa (5) tworzą kanał spalinowy. Da-
lej palnik ma przewód gazowy (9) połączony z kształt-
ką mieszania wstępnego (6) mającą co najmniej dwa 
otwory (7) wykonane pod odpowiednim kątem, w któ-
rej to kształtce mieszania wstępnego (6) następuje 
wstępne mieszanie podgrzanego powietrza z gazem, 
kształtkę mieszania końcowego (8), gdzie następuje 
ostateczne wymieszanie podgrzanego powietrza z mie-
szanką gazowo-powietrzną i króciec spalinowy (10), za 
pośrednictwem którego następuje odprowadzenie spa-
lin. Palnik rekuperatorowy stosowany jest w piecach 
przemysłowych, a zwłaszcza komorowych. 

(1 zastrzeżenie) 

F24F P.245532 1983-12-30 
Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 

Gliwice, Polska (Mieczysław Król, Rafał Król). 

Sposób wentylacji wysokich budynków 
w terenach zalegania zanieczyszczonego powietrza 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystania 
dla wentylacji mieszkań powietrza o możliwie naj-
mniejszym stopniu jego zanieczyszczenia. 

Sposób wentylacji mieszkań wysokich budynków 
według wynalazku polega na tym, że w najwyższej 
partii budynku zakłada się czerpnię powietrza i tłoczy 
powietrze kanałami w dół do mieszkań przy pomocy 
urządzeń mechanicznych, przy czym stosuje się ele-
menty wywiewu na zewnętrznej powierzchni budynku. 

(1 zastrzeżenie) 

F27D 
F24D 

P. 245470 

Politechnika Częstochowska, 
(Stefan Morel). 

1983-12-29 

Częstochowa, Polska 

Sposób zabezpieczenia pieców przemysłowych 
i innych urządzeń cieplnych 

przed odpływem ciepła do otoczenia 
Celem wynalacsku jest opracowanie skutecznego spo-

sofou zabezpieczenia urządzeń cieplnych przed odpły-
wem ciepła do otoczenia. 
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Sposób polega na tym, że na przygotowaną ze-
wnętrzną powierzchnię ścian urządzenia nanosi się 
metodą natryskiwania termicznego warstwę materiału 
o małych wartościach współczynnika przewodzenia 
ciepła i współczynnika emisji promieniowania ciepl-
nego. (1 zastrzeżenie) 

F28F P.249347 T 1984-08-24 

F27D 
F24D 

P. 245472 1983-12-29 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Stefan Morel). 

Sposób zwiększenia zdolności absorpcyjnej 
powierzchni ogrzewalnej 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu zwięk-
szenia zdolności absorpcyjnej powierzchni ogrzewal-
nej kotłów i wymienników ciepła, takich,jak rekupe-
ratory, grzejniki wody, oraz urządzeń przetwarzają-
cych energię promienistą w inną postać energii. 

Sposób polega na tym, że na dokładnie oczyszczoną 
i schropowaconą powierzchnię ogrzewalną nanosi się 
metodą natryskiwania termicznego warstwę materiału 
odznaczającego się dużą zdolnością do absorpcji ener-
gii promienistej, a małą do emisji tej energii, a po-
nadto odpornością na zużycie i wstrząsy termiczne 
oraz zdolnością do przewodzenia ciepła. 

(1 zastrzeżenie) 

F28D P.245215 1983-12-20 

Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska (Mirosław 
Ptaszyński). 

Układ chłodzenia powietrzem 
maszyny lub elementu maszyny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia efek-
tu chłodzenia maszyny lub jej elementu bez powięk-
szania wydatku energetycznego na chłodzenie. 

Układ zawiera przewód (2) doprowadzający powie-
'trze do elementu chłodzonego (1). Powietrze to jest 
odprowadzane przez eżektor <3) zawierający dyszkę 
roboczą (4), mieszacz (5) i dyszę wylotową (6). Wypływ 
powietrza z eżektora (3) powoduje zassanie powietrza 
atmosferycznego <7) i wymuszenie jego przepływu 
i chłodzenia wokół obudowy (8) elementu chłodzone-
go (1). (1 zastrzeżenie) 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 
Szczecin, Polska (Jacek Seil, Jan Purczyński, Marek 
Durnaś, Władysław Szaflik, Wojciech Hajkiewicz). 

Układ regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej 
w węzłach cieplnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie regulacji tem-
peratury ciepłej wody użytkowej w węzłach cieplnych 
przy zachowaniu ciągłej pracy układu regulacji oraz 
długiego okresu eksploatacji jego urządzeń. 

Układ charakteryzuje się tym, że czujnik tempera-
tury (3) umieszczony jest w zasobniku ciepłej wody 
(1) pod króćcem wlotowym (2) tak, że struga ciepłej 
wody użytkowej, wpływającej z wymiennika ciepła 
obmywa go. Czujnik temperatury (3) w zależności od 
jego rodzaju, może być połączony albo z siłownikiem 
regulatora bezpośredniego działania (4) albo z regula-
torem elektronicznym (5). (1 zastrzeżenie) 

F28G P.245345 1983-12-23 

Akademia Rolnicza, Wrocław, Polska (Zbigniew Al-
berski, Janusz Łomotowski, Jan Karolini). 

Sposób regeneracji wymiennika ciepłej wody 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie regeneracji wy-
miennika z dużą skutecznością i bezpieczeństwem pra-
cy obsługi. 

Sposób polega na tym, że wymiennik odłącza się od 
instalacji i napełnia wodnym roztworem kwasu sol-
nego o stężeniu 0,5-5,0%, iktóry się sporządza w in-
żektorze zasilanym wodą wodociągową. Wężownice 
wymiennika napełnia się najkorzystniej kilkakrotnie 
roztworem regenerującym i pozostawia na czas 2-20 
minut, ograniczając ciśnienie wewnątrz do 0,6 MPa. 
Korzystne jest prowadzenie procesu w temperaturze 
278-313 K, a stopniowe zwiększenie stężenia roztwo-
ru regenerującego w kolejnych cyklach napełniania. 

(3 zastrzeżenia) 

Dział G 
FIZYKA 

G01B P. 244845 1983-12-01 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Rajnold Koloczek, Jan Majgier). 

Czujnik o krótkiej bazie pomiarowej, 
służący do pomiaru . 

bardzo małych wydłużeń jednostkowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pomiaru małych 
wydłużeń jednostkowych w warunkach małej bazy 

pomiarowej i dużego przełożenia mechanicznego. 

Czujnik ma wsporniki (8) połączone z uchwytami (5) 
poprzez podstawę (6) i mechanizm dźwigniowy zło-
żony z belek (1) i (7) połączonych przy pomocy wa-
łeczków, a uchwyty (5) czujnika połączone są z belką 
(1) i podstawą (6). W uchwytach (5) zamocowane są 
blaszki (2) z naklejonymi tensometrami. Układ belek 
(1) i (7) można powtarzać dowolną ilość razy, co spo-
woduje zwiększenie przełożenia mechanicznego przy 
niezmienionej bazie pomiarowej. (2 zastrzeżenia) 



42 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 14 (302) 1985 

G01K P. 245430 1983-12-30 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „Me-
ra-Piap", Warszawa, Polska (Hilary Grupiński). 

Bimetalowy zespół czujnika temperatury 

Przedmiotem wynalazku jest czujnik, który umoż-
liwia dwustawną regulację temperatury i zabezpiecza 
urządzenia przed uszkodzeniem w przypadku pracy 
w warunkach nienormalnych (podwyższonej tempera-
tury). 

Zespół ten charakteryzuje się tym, że ma umiesz-
czone w obudowie (1) co najmniej dwa niezależnie 
działające bimetalowe czujniki (3); (6) wraz z prze-
kładkami (4); (7), przy czym wzajemne usytuowanie 
i ukształtowanie bimetalowych czujników i przekładek 
zapewnia kompensację cieplną zespołu oraz wymaganą 
charakterystykę. (1 zastrzeżenie) 

G01L 
G01K 

P. 245252 1983-12-20 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów ME-
RA-PIAP, Warszawa, Polska (Zenon Krakowski, Jan 
Chodakowski, Tadeusz Serzysko). 

Rezonator powłokowy 
do rezonatorowych czujników pomiarowych 

Celem wynalazku jest uproszczenie technologii wy-
konania konsitfnukcji rezonatora przy zwiększeniu jej 
własności metrologicznych. 

Rezonator według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że jego powłoka <1) ma kształt pobocznicy ściętego 
stożka kołowego lulb niekołowego np. owalnego lub 
eliptycznego. (7 zastrzeżeń) 

G01L P. 245366 1983-12-27 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „ME-
RA-PIAP", Warszawa, Polska (Krzysztof Tomaszew-
ski, Janusz Szewczyk). 

Płaska sprężyna pomiarowa z tensometrami 

Przedmiotem wynalazku jest płaska sprężyna po-
miarowa z tensometrami, przeznaczona do stosowania 
zwłaszcza w przetwornikach pomiarowych, dająca moż-
liwość kompensacji naprężeń wywołanych klejeniem 
w podwyższonej temperaturze. 

Sprężyna charakteryzuje się tym, że ma kształt płyt-
ki (1) o stałej grubości, na powierzchni której usytuo-
wane są otwory (4) mocujące i punkty (5) zadawania 
siły oraz wyodrębniony za pomocą wycięć (2) i (7) ob-
szar (6), na którym pod działaniem siły występują róż-
noimiennie i równe co do wielkości naprężenia pro-
porcjonalne do wartości tej siły i na którym to ob-
szarze (6) umieszczone są tensometry <3). 

(2 zastrzeżenie) 

G01L P. 245378 1983-12-28 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jan 
Ęrewiński). 

Urządzenie do pomiaru momentu skręcającego 

Celem wynalazku jest zapewnienie uzyskania syg-
nału o niskim poziomie zakłóceń, a tym samym wy-
sokiej dokładności pomiaru. 

Urządzenie ma czujnik wyposażony w wałek skręt-
ny (1), z którego końcami związane są wieńce zębate 
(2, 3), wzbudzające we współpracującydh z nimi czuj-
nikach bezdotykowych (A, B), korzystnie indukcyjnych, 
sygnały pomiarowe, których częstotliwość jest miarą 
prędkości obrotowej wirowania wału, a ich faza miarą 
wielkości momentu skręcającego wał. (1 zastrzeżenie) 

G01L P.245440 1983-12-30 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Janusz 
Jankowski, Jenzy Borzymiński). 

Urządzenie do pomiaru ciśnienia spadu, 
zwłaszcza w elektrowni 

Celem wynalazku jest opracowande konstrukcji urzą-
dzenia o zwiększonej odporności na przeciążenia 
i uszkodzenia, wygodnej w eksploatacji, nadającej śię 
do pomiaru także ciśnień zmiennych. 

Urządzenie zawiera szeregowo połączone z sobą ma-
nometr oboiążnikowo-tłokowy (3) i manometr tsnso-
metrycany (A). (4 zastrzeżenia) 
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G01L P.245448 1983-12-30 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Koparek i Hydrauli-
ki, Warszawa, Polska (Stanisław Borowik, Edward 
Zwolak, Aleksander Szcześniak). 

Urządzenie z wyjściem elektrycznym 
do sygnalizacji zmiany różnicy ciśnień 

Celem wynalazlku jest opracowanie konstrukcji urzą-
dzenia umożliwiającej jedno- lub wielostopniową syg-
nalizację elektryczną osiągnięcia ustalonych poziomów 
różnicy ciśnień w układach płynowych zarówno stac-
jonarnych jak i mobilnych maszyn i urządzeń, w któ-
rych stosowane są media robocze niaprzewodzące prąd 
elektryczny. 

Urządzenie składa się z tłoka pomiarowego (5) pod-
partego sprężyną (9) o regulowanym napięciu wstęp-
nym tuleją oporową (10), zakończonego trzpieniem (12) 
umożliwiającym wywarcie nacisku na czoło kontakto-
we (18) elektrody przewodzącej (16), szczelnie odizo-
lowanej elektrycznie od obudowy (1), w której jest 
umieszczona Wkładka sprężysta (21) wraz z przyłączem 
przewodu masy (22), tworzącym wspólnie z przyłączem 
przewodu elektrycznego (17) część obwodu elektrycz-
nego sygnalizacji zmiany różnicy ciśnień. 

(6 zastrzeżeń) 

G0I M P. 245525 1983-12-30 

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji P'opalnictwa 
Surowców Chemicznych „Biprofcop", Chorzów, Polska 
(Adam Rzewniś). 

Sposób określania przecieków, 
zwłaszcza w tranzytowych rurociągach solankowych 

i instalacja do stosowania tego sposobu 

Celem wynalazku jest opracowanie pewnego i łat-
wego w eksploatacji sposobu oraz instalacji o zwięk-
szonej żywotności. 

Sposób polega na tym, że w czasie postoju ruro-
ciągu utrzymuje się w nim odpowiedni zakres ciśnień, 
zaś na podstawie częstotliwości włączeń instalacji hy-
droforowej lub pomiaru ilości wypływającego medium 
określa się wielkość przecieków. Instalację do stoso-
wania sposobu stanowi pompa (1) z hydroforem (2), 
pomiarowe uirządzenia (3) i zwrotny zawór (4), zabu-
dowane równolegle do zasilającej pompy (5) ze zwrot-
nym zaworem (6). (2 zastrzeżenia) 

G01M P.245540 1983-12-30 

Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, Polska (Ka-
zimierz Wierzbicki, Mikołaj Semczyszyn). 

Przyrząd do pomiaru położenia środka ciężkości 
płodów rolnych, zwłaszcza ziarn i nasion 

Celem wynalazku jest opracowanie (konstrukcji przy-
rządu umożliwiającej określenie położenia środka cięż-
kości płodów rolnych, takich jak: ziarna, nasiona, ko-
rzenie itp. 

Przyrząd charakteryzuje się tym, że ma podstawę 
(1), do której zamocowany jest przymiar kątowy (12) 
i prowadnice (2) z wysięgnikami (3), przy czym na 
wysięgnikach (3), w łożyskach ślizgowych, umieszczona 
jest oś z przechodzącym wewnątrz prętem (6) zakoń-
czonym u dołu ostrzem (8), a u góry strzałką (7), na-
tomiast w prowadnicach (2) wykonany jest zbieżny 
otwór (10), służący do wbijania ziarna i zamocowana 
jest blokada (11) ostrza <8). (1 zastrzeżenie) 

G0I M P.249325 T 1984-08-22 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Bogdan Ficek, 
Jan Rozum, Przemysław Wasilewslki, Leszek Zontek). 

Sposób badania szczelności 
i urządzenie do badania szczelności 

Celem wynalazku jest umożliwienie przeprowadza-
nia szybkiej i dokładnej oceny szczelności specjalnych 
próbek lub odlewów. 

Sposób badania szczelności, polegający na pomiarze 
wypływającego czynnika, charakteryzuje się tym, że 
zmiana objętości wypływającego czynnika przekształ-
cana jest w sygnał elektryczny uruchamiający urzą-
dzenie do pomiaru czasu. 

Urządzenie do pomiaru szczelności, wyposażone w 
zespół do podawania czynnika pod odpowiednim ciś-
nieniem z jednej strony badanego przedmiotu, cha-
rakteryzuje się tym, że z drugiej strony badanego 
przedmiotu (7) podłączony jest manometr naczyniowy 
(10), połączony poprzez elektrody (a, b, c, d) i przewo-
dy (11) z elektronicznym układem pomiaru czasu (12). 

(2 zastrzeżenia) 
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G01N P. 245079 1983-12-13 

Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fizycznej, 
Warszawa, Polska (Marek Przasnyski, Andrzej Arda-
siewicz, Andrzej Wojtaszek, Jerzy Pięcek). 

Układ eliminacji prądu pojemnościowego 
w polarografii TAST 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu pozwalającego na dynamiczne wyeliminowanie 
składowej pojemnościowej prądu niezależnie od jej 
nieliniowego charakteru. 

Układ według wynalazku pierwszy układ odmierza-
jący zadany czas (2) o wejściu (1) stanowiącym jed-
nocześnie jedno z dwu wejść całego układu i wyjściu 
połączonym z wejściem sterującym pierwszej pamięci 
sterowanej (3) i z wejściem drugiego układu odmie-
jest z wejściem sterującym drugiej pamięci 
rzającego zadany czas (4), którego wyjście połą-
czone jest z wejściem sterującym drugiej pamięci 
sterowanej (5) i wejściem sterującym trzeciej pamięci 
sterowanej (6). Ponadto układ ma dwa nastawne dol-
noprzepustowe filtry (8 i 9) o wspólnym wejściu sta-
nowiącym jednocześnie drugie wejście (7) całego ukła-
du, przy czym wyjście jednego z filtrów (8) połączone 
jest z wejściem pierwszej pamięci sterowanej (3), 
a wyjście drugiego filtru (9) połączone jest z wejściem 
drugiej pamięci sterowanej (5). 

Wyjście pierwszej pamięci sterowanej (3) połączone 
jest z pierwszym wejściem sumatora (10), a wyjście 
drugiej pamięci sterowanej (5) połączone jest poprzez 
odwracający wzmacniacz (11) o regulowanym wzmoc-
nieniu z drugim wejściem sumatora (10) dołączonego 
swoim wyjściem do trzeciej pamięci sterowanej (6), 
której wyjście stanowi wyjście (12) całego układu. 
Układ ma zastosowanie w analityce, zwłaszcza w po-
larograficznej analizie śladów. (2 zastrzeżenia) 

G01N P. 245080 1983-12-13 

Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fizycznej, 
Warszawa, Polska (Marek Przasnyski, Andrzej Arda-
siewicz, Andrzej Wojtaszek, Jerzy Pięcek). 

Analizator polarograficzny TAST 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ana-
lizatora umożliwiającego jednoczesną detekcję na tej 
samej kropli substancji ulegających zarówno utlenia-
niu, jak i redukcji. 

Analizator według wynalazku zawiera konwerter 
prąd-napięcie (1), którego wejście połączone jest z ka-

piącą elektrodą rtęciową (2), a wyjście połączone jest 
z wejściem detektora oberwania kropli (3), a także 
poprzez nastawny dolnoprzepustowy filtr (4) połączo-
ne jest z wejściem pierwszej pamięci sterowanej (5) 
i poprzez nastawny dolnoprzepustowy filtr (6) połą-
czone jest z wejściem drugiej pamięci sterowanej (7). 
Wyjścia pamięci sterowanych (5 i 7) stanowią wyj-
ścia (8 i 9) układu. Wyjście detektora oberwania kropli 
(3) połączone jest z wejściem dwóch układów (10, 11) 
odmierzających zadane czasy. 

Wyjście układu (10) połączone jest z wejściem ste-
rującym pierwszej pamięci sterowanej (5) oraz z wej-
ściem sterującym pierwszego zaworu sterowanego (12) 
i poprzez inwerter (13) z wejściem sterującym dru-
giego zaworu sterowanego (14). Wyjście układu (11) 
połączone jest z wejściem sterującym drugiej pamię-
ci sterowanej (7). Pierwszy zawpr sterowany (12) łą-
czy wejście pierwszego napięcia zadanego (15) z pierw-
szym wejściem sumatora (16), a drugi zawór stero-
wany (14) łączy wejście drugiego napięcia zadanego 
(17) z drugim wejściem tego samego sumatora, któ-
rego wyjście połączone jest z wejściem nieodwraca-
jącym wzmacniacza (18), którego wejście odwracające 
połączone jest z elektrodą odniesienia (19), a wyjście 
połączone jest z elektrodą pomocniczą. 

Analizator według wynalazku znajduje zastosowa-
nie zwłaszcza do elektrochemicznej detekcji w chro-
matografii cieczowej. (1 zastrzeżenie) 

G01N P.245180 1983-12-16 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Andaluzja", Piekary 
Śląskie, Polska (Antoni Kukuczka, Antoni Goszcż, 
Bogdan Cwięk, Tadeusz Bromek, Marian Janowski). 

Sposób kontroli zgrzewania się ośrodka skalnego, 
szczególnie węgla 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu umożliwiającego stałą kontrolę miejsc zagrożo-
nych pożarem. 

Sposób kontroli zagrzewania się ośrodka skalnego 
szczególnie węgla polega na wprowadzeniu do miejsc, 
w których istnieje prawdopodobieństwo zagrzewania 
się tego ośrodka, układu elektrod (9) tak, aby można 
było mierzyć jego oporność. Elektrody te podłącza 
się do generatora prądu (10) oraz miernika oporności 
(11). Wzrost oporności elektrycznej ośrodka wskazuje 
na zwiększenie się zagrożenia pożarowego. 

(1 zastrzeżenie) 
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G01N 
G0IM 

P.245488 1983-12-29 

Przedsiębiorstwo Montażowe „Kotłomontaż", Sie-
mianowice Śląskie, Polska (Jan Ulbrich, Daniel Ko-
piec). 

Przyrząd do wykonywania próby wodnej trójników 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
wykonywania próby wodnej trójników, zwłaszcza 
trójników kotłów przemysłowych i energetycznych, 
bez badania rur ekranowych. 

Przyrząd do wykonywania próby wodnej trójników 
składa się z dwóch grzybków (6) osadzonych na pod-
kładkach uszczelniających w dolnej części korpusu 
(1) oraz pokrywy dociskowej (4) umocowanej wahli-
wie na śrubie (2) w górnej części korpusu (1). W kor-
pusie (1), w dolnej jego części, jest kanał (9) dopro-
wadzający wodę do trójnika (10), a w pokrywie (4) 
- kanał odpowietrzający. (1 zastrzeżenie) 

G01N P.245502 1983-12-30 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kra-
ków, Polska (Józef Hansel, Tadeusz Kawecki, Jerzy 
Kwasniewski, Lesław Lankosz, Andrzej Tytko). 

Urządzenie do badań magnetycznych 
taśm przenośników taśmowych 

Celem wynalazku jest umożliwienie prowadzenia 
badania magnetycznego taśm przenośników na całej 
ich szerokości. 

Urządzenie ma na konstrukcji nośnej (3) osadzone 
prowadnice (2), korzystnie o regulowanym rozstawie, 
na których spoczywają dwie niezależnie zamocowane 
względem siebie połówki (1) głowicy. Do zewnętrz-
nych powierzchni głowicy są zamocowane elastycznie 
rolki, a do pozostałych dwóch są zamocowane mecha-
nizmy blokujące. (1 zastrzeżenie) 

G01N P.245512 1983-12-30 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Zdzisław 
Wiącek, Leszek Kuśnierz, Janusz Kisiel, Piotr Ser-
wejuk). 

Urządzenie do kontroli jakości cięgieł bez końca 

Celem wynalazku jest umożliwienie prowadzenia 
ciągłej kontroli jakości cięgieł na całym ich obwodzie. 

Urządzenie zawiera pod przesuwającym się na 
amortyzatorach drgań (4) cięgłem emiter fal podczer-
wonych (5), a nad cięgłem, w tulejach tworzących 
teleskop (9), układ optyczny (3), nad którym umoco-
wana jest w osi teleskopu matówka (2) z kolektorem 
emitowanego promieniowania (1), przy czym obok 
kolektora (1) nad matówką (2) znajduje się kompen-
sator. (1 zastrzeżenie) 

G01R P.244941 1983-12-05 

Instytut Techniki Cieplnej, Łódź, Polska (Roman 
Skonieczka). 

Układ do zdalnej kontroli położenia zestyku 
oraz wykrywania uszkodzeń linii przełączającej zestyk 

Wynalazek dotyczy układu do zdalnej kontroli po-
łożenia zestyku przełącznego względnie zwiernego 
lub rozwiernego oraz wykrywania rodzaju uszkodzeń 
linii przyłączającej ten zestyk, pozwalającego na 
zwiększenie długości linii przyłączającej zestyk. 

Układ według wynalazku zawiera: generator fali 
prądowej (GP), diodę Zenera (DZ) wraz z szeregowo 
połączonym rezystorem (RG), układy wykrywania 
składowej stałej fali prądowej (WSI) i (WS2), układy 
wykrywania składowej przemiennej fali prądowej 
(WP1) i (WP2) połączone z układem przez konden-
satory (CDI) i (CD2), układ deszyfracji (D) linii trój-
przewodowej wraz z zestykiem przełącznym (ZP) albo 
zwiernym lub rozwiernym względnie dwuprzewodo-
wej przyłączającej zestyk zwiemy lub rozwierny. 

Układ może znaleźć stosowanie zwłaszcza w urzą-
dzeniach i układach automatyki i kontroli zawiera-
jących nadajniki stykowe, jak: przekaźniki, przełącz-
niki, wyłączniki krańcowe, przyciski, umieszczone 
w oddaleniu od tych urządzeń lub układów. 

(1 zastrzeżenie) 
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G01R P.244961 1983-12-06 

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, 
Wrocław, Polska (Zbigniew Sikorski). 

Przesuwni k fazowy 
o cyklicznie zmienianym opóźnieniu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sterowania cy-
klicznego zwłaszcza układu pomiarowego lokalizatora 
uszkodzeń linii kablowych z różnym opóźnieniem 
czasowym. 

Układ przesuwnika zawiera generator piły (Gl), 
generator impulsów (G2), komparatory (Kl, K2), prze-
łącznik (PS) oraz potencjometr (P). Automatyczne 
przełączanie przebiegów impulsów z komparatorów 
(Kl, K2) z częstotliwością (f2) generatora impulsów 
(G2) umożliwia kontrolowanie na ekranie lampy oscy-
loskopowej stałości przesunięcia impulsu pomiarowe-
go w lokalizatorze uszkodzeń linii kablowych. 

(1 zastrzeżenie) 

G01R P.245023 1983-12-08 

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, 
Wrocław, Polska (Andrzej Sołtys). 

Sposób pomiaru uśrednionej wartości napięcia 
lub prądu elektrofiltru 

i układ do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pomiaru uśred-
nionej wartości napięcia lub prądu elektrofiltru przy 
zmniejszonej częstości odczytów. 

W sposobie według wynalazku sygnał pobierany 
z istniejących obwodów pomiarowych elektrofiltru 
jest całkowany w członie całkującym (3) do chwili, 
gdy jego wartość będzie równa wartości progowej 
zadanej w członie progowym (4). Następuje wówczas 
skokowa zmiana wartości sygnału na wyjściu członu 
(4), a jej efektem jest wygenerowanie impulsu w ge-
neratorze (5) pojedynczego impulsu. Impuls ten po-
przez człon kasujący (6), sprowadza wartość sygnału 
na wyjściu członu całkującego (3) do zera, po czym 
proces całkowania zaczyna się ponownie. Kolejne im-
pulsy są zaliczane w liczniku impulsów (7), przy czym 
zliczona w jednostce czasu liczba impulsów jest pro-
porcjonalna do uśrednionej wartości sygnału mierzo-
nego. 

Układ pomiarowy składa się z członu całkującego 
(3), członu progowego (4), generatora pojedynczego 
impulsu (5), członu kasującego (6) i licznika impul-
sów (7). (2 zastrzeżenia) 

G01R P. 249153 T 1984-08-09 

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Wacław Witek). 

Układ do pomiaru współczynnika strat dielektrycznych 
tg Ô kondensatorów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu umożliwiającego w połączeniu z voltomierzem 
prądu stałego bezpośredni pomiar współczynnika strat 
dielektrycznych kondensatorów. 

Układ do pomiaru współczynnika strat dielektrycz-
nych tg Ô kondensatorów wyposażony w generator 
napięcia sinusoidalnego i dzielnik złożony z impe-
dancji badanego elementu oraz rezystancji odniesie-
nia, charakteryzuje się tym, że do zacisku wejścio-
wego dzielnika jest dołączony pierwszy układ o zwięk-
szonej rezystancji (Wj), a do punktu wspólnego dziel-
nika jest dołączony drugi układ o zwiększonej rezy-
stancji (W2), którego wyjście jest połączone z prze-
suwnikiem fazowym (PF), z wyjściem układu (P) 
wydzielania amplitudy napięcia (Uo) będącego w fazie 
z prądem (J) dzielnika oraz z jednym wejściem pierw-
szego układu fazoczułego (UM!). Drugie wejście jest 
połączone z wyjściem pierwszego układu o zwiększo-
nej impedancji (Wx) oraz z wejściem drugiego układu 
fazoczułego (UM2), do którego drugiego wejścia jest 
dołączone wyjście przesuwnika fazowego (PF), a do 
wyjścia jest dołączony drugi filtr dolnoprzepustowy 
(FD2) połączony z jednym wejściem układu dzielącego 
(UD), do którego drugiego wejścia jest dołączone 
wyjście pierwszego układu fazoczułego (UMJ za po-
średnictwem pierwszego filtra dolnoprzepustowego 
(FD^ oraz układu odejmującego (UR), do którego jest 
dołączone wyjście układu (P) wydzielania amplitudy 
napięcia (Uo) będącego w fazie z prądem (J) dzielni-
ka, natomiast do wyjścia układu (UD) jest dołączony 
układ odczytowy (UO). (2 zastrzeżenia) 

G01R P.249186 T 1984-08-13 

Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Janusz 
Jaworski, Mieczysław Grabski). 

Sposób pomiaru wartości chwilowej i wartości szczyto-
wej przebiegu okresowo zmiennego, szczególnie wiel-
kości elektrycznych napięcia lub natężenia prądu elek-

trycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pomiaru warto-
ści chwilowej ii szczytowej przebiegów okresowo 
zmiennych, szczególnie wielkości elektrycznych napię-
cia lub natężenia prądu elektrycznego. 

Sposób polegający na uśrednianiu pochodnej w 
przedziale czasu rpzpoczynającym się albo kończącym 
się w chwili, dla której wartość chwilowa lub wartość 
szczytowa ma być mierzona, charakteryzuje się tym, 
że przedział czasu uśredniania pochodnej dla wartości 
chwilowej kończy się w chwili albo rozpoczyna się w 
chwili, w której badany przebieg okresowy ma wartość 
równą zero co wykrywa się detektorem przejść przez 
zero badanego przebiegu. Dla wartości szczytowej prze-
dział czasu uśredniania jest ograniczony z jednej stro-
ny przez chwilę przejścia przez zero pochodnej bada-
nego przebegu, a z drugiej strony prez chwalę przej-
ścia przez zero badanego przebiegu, przy czym oby-
dwie te chwile są wyznaczane przez detektor przej-
ścia przez zero pochodnej przebiegu i przebiegu. 

(1 zastrzeżenie) 
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G01R P.251486 1985-01-09 

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa, Pol-
ska (Sławomir Łukjanow). 

Sposób kontroli działania zespołu zasilania instalacji 
elektrycznej, zwłaszcza pojazdu samochodowego 

\ Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu umożliwiającego stwierdzenie nie tylko obn żo-
nego napięcia na zaoiskach alternatora czy jego zani-
ku, ale również zwiększonego napięcia. 

W sposobie kontroli działania zespołu zasilania in-
stalacji elektrycznej, zwłaszcza pojazdu samochodowe-
go, wykorzystuje wskaźnik świetlny włączony do in-
stalacji elektrycznej szeregowo z rezystorem o odpj-
wiednio dobranej wartości. Załączenie akumulatora 
powoduje świecenie wskaźnika. Gdy alternator rozpo-
cznie oddawanie energii do instalacji elektrycznej, na-
pięcie na wskaźniku świetlnym zmniejsza się i prze-
staje on świecić, sygnalizując prawiidłową pracę al-
ternatora. W przypadku wzrostu napięcia alternatora 
ponad wartość znamionową, napięcie na wskaźniku 
świetlnym rośnie i zaczyna on świecić sygnalizując 

nieprawiidłową pracę układu zasilania. (1 zastrzeżenie) 

G01R P. 251209 1984-12-21 

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Leszek Pu-
chalski). 

Sposób i układ do kontroli rezystancji izolacji 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykrywania me-
todą impulsowo-czasową wzrostu lub zmniejszenia się 
rzeczywistej wartości rezystancji izolacji względem 
wybranej wartości progowej. 

Sposób według wynalazku polega na generowaniu 
impulsu odniesienia, proporcjonalnego do progowej 
wartości rezystancji izolacji i na porównywaniu cza-
su trwania impulsu odniesienia z czasem trwania im-
pulsu pomiarowego, formowanego przez przetwornik 
rzeczywistej wartości rezystancji izolacji na czas. Wy-
nik porównywania wpisuje się do odpowiedniego ukła-
du, wykrywającego i sygnalizującego przekroczenie je-
dnego z tych przedziałów czasu przez drugi. 

Układ według wynalazku zawiera wyzwalany sygna-
łem z przetwornika rezystancji izolacji na czas nasta-
wny generator (G) pojedynczego impulsu odniesienia, 
dwie bramki logiczne (B3, B4), układ zerujący (Z), uk-
ład opóźniający (0) oraz dwa układy wyjściowe, wypo-
sażone w przerzutniki (Px, P2) i elementy sygnaliza-
cyjne (Dlf D2). (5 zastrzeżeń). 

G01R P.251267 1984-12-27 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Bogumił Wojnar, Roman Dufrêne, Wiesław 
Klembowski, Andrzej Grabowski). 

Sposób i układ do pomiaru charakterystyki częstotli-
wościowej kanału tłumienia ech stałych pełnokoheren-

tnej stacji radiolokacyjnej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu i układu umożliwiającego pomiar charakterysty-
ki częstotliwościowej kanału tłumienia ech stałych bez 
potrzeby stosowania pomocniczego generatora sygna-
łów radiolokacyjnych. 

Sposób pomiaru charakterystyki częstotliwościowej 
kanału TES według wynalazku opiera się na wyko-
rzystaniu sygnału echa stacji radiolokacyjnej, w któ-
rej mierzony kanał TES jest włączony. Sygnałem po-
miarowym, służącym do wyznaczsnia zależlości mo-
cy sygnałów wyjściowych kanału TES od ich często-
tliwości dopplerowskiej jest sygnał echa od wybra-
nego nieruchomego obiektu terenowego odbierany 
przez antenę stacji radiolokacyjnej (1). Sygnał ten w 
torze odbiorczym stacji poddaje się regulacji za po-
mocą tłumika (4) oraz detekcji fazowej w detektorze 
fazy (8), którego napięciem odniesienia jest sygnał fali 
ciągłej o regulowanej częstotlawości z wysokostabilne-
go generatora pomiarowego (9). 

Układ pomiarowy, według wynalazku zawiera tor 
nadawczy (3), antenę (1), układ przełączający nadawa-
nie-odbiór (2), tłumik regulowany (4), tor odbiorczy 
z układami b.w.cz. i p.cz. (5), do wyjśaia których do-
łączone są kanał wizji amplitudowej (6) i detektor fa-
zy (8), połączony z kanałem TES (10). Wyjścia obu ka-
nałów połączone są poprzez układ składania sygnałów 
wizyjnych (11) ze wskaźnikiem (12). Drugie wejście de-
tektora fazy (8) jest połączone z wysokostabilnym ge-
neratorem fali ciągłej o regulowanej częstotliwości (9). 

(3 zastrzeżenia) 

G01S P. 245006 1983-12-09 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Stanisław Turczyński, Bogumił Wojnar, An-
drzej Grabowski). . 

Układ do zwiększenia wykrywalności obiektów na tle 
zakłóceń biernych w stacji radiolokacyjnej 

Wynalazek rozwiiązuje zagadnienie opracowania ukła-
du o prostej konstrukcji i dużej niezawodności dzia-
łania. 

Układ według wynalazku, zastosowany w jednoka-
nałowej stacji, mającej dwukanałowy system tłumie-
nia ech stałych, którego jeden kanał wizji niekoheren-
tnej jest złożony z detektora amplitudy i układu kom-
pensacji, a drugi kanał wizji koherentnej jest złożo-
ny z detektora fazy połączonego z generatorem napię-
cia odniesienia i z układu kompensacji, charakteryzuje 
się tym, że jego wejście, będące połączeniem wejścia 
kanału wizji niekoherentnej i wejścia kanału wizji 
koherentnej jest dołączone do wyjścia wzmacniacza 
p.cz. toru odbiorczego stacji, natomiast wyjścia kana-
łu wizji niekoherentnej jest dołączone poprzez pierw-
szy układ stabilizacji poziomu zakłóceń (SPŻ1) do 
pierwszego wejścia układu wyboru sygnału maksy-
malnego (UWSM), a wyjście kanału wizji koherentnej 
jest dołączone poprzez drugi układ stabilizacji pozio-
mu zakłóceń (SPZ2) do drugiego wejścia układu wy-
boru sygnału maksymalnego (UWSM), którego wyj-
ście jest wyjśaiem układu. Układ może być stosowany 
w dwukanałowej stacji, pracującej z rozstawem czę-
stotliwości. (2 zastrzeżenia) 
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G01S P.245056 1983-12-12 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Michał 
Tuszyński, Andrzej Wojtkiewicz, Wojciech Klimkie-
wicz, Zbigniew Czekała, Jerzy Żuk). 

Układ do tłumienia ech stałych i fluktuujących w sy-
stemach radiolokacyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu pozwalającego na znaczne poszerzenie pasma 
zaporowego. 

W układzie według wynalazku, sygnały (X, X) dwu 
kanałów, wzajemnie ortogonalne, podawane są na dwa 
filtry (1, 2) sprzężone ze sobą skrośnie, o dwu wyj-
ściach, z których jedno połączone jest z jednym węz-
łem sumacyjnym (3), a drugie wyjście z drugim wę-
złem sumacyjnym (4). Oba węzły sumacyjne (3, 4) po-
łączone są z układem sumowania kwadraturowego 
(5). (2 zastrzeżenia) 

G0I S P.250662 1984-11-30 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Wiesław Klembowski, Jan Piotrowski, Ry-
szard Jankowski). 

Sposób i układ do adaptacyjnego składania sygnałów 
o przeciwnej skrętności polaryzacji kołowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu i układu adaptacyjnego składania sygnałów o 
przeciwnej skrętności polaryzacji, wykorzystujących 
nadawanie sygnału o polaryzacji kołowej i odbiór sy-
gnałów o polaryzacji zgodnej i przeciwnej względem 
sygnału nadawczego. 

Sposób według wynalazku polega na sumowaniu sy-
gnału wizyjnego z wyjścia filtracji i obróbki sygnału 
pośredniej częstotliwości odpowiadającego zgodnej po-
laryzacji kołowej z sygnałem sondującym oraz sygna-
łu wizyjnego odpowiadającego przeciwnej polaryzacji 
kołowej, od którego odejmowana jest uśredniona war-
tość zakłóceń, skorygowana o współczynnik zależny 
od poziomu sygnału zakłóceń. 

Układ według wynalazku zawiera detektor amplitu-
dy (DA), z którego wyjściem (17) połączone jest pierw-
sze wejście (20) układu odejmowania (UO), do które-
go drugiego wejścia (24) dołączone jest wyjście (23) 
układu (UW) obliczania, skorygowanej wartości śred-
niej sygnału, do którego wejścia (32) dołączone jest 
wyjście (31) p erwszego sumatora sygnału (Sl). 

Z pierwszym (21) i drugim (22) wejściem pierwszego 
sumatora (Sl) połączone są wejścia (8) detektora za-
kłóceń (DM) oraz wyjście (30) generatora mapy zakłó-
ceń (GM). 

Do wyjścia (25) układu odejmowania (UO) dołączo-
ne jest wejście (26) drugiego sumatora sygnału (S2), 
do którego drugiego wejścia (27) dołączony jest prze-

łącznik (K) wyboru wizji amplitudowej lub wizji po 
filtracji dopplerowskiej, zaś do wejścia (18) sterujące-
go przełącznikiem (K) włączone jest wyjście (16) ge-
neratora mapy zakłóceń (GM). 

Wynalazek przeznaczony jest do stosowania w ra-
darach obserwacji dookrężnej dla minimalizacji strat 
przy włączonej polaryzacji kołowej. 

(3 zastrzeżeń a) 

G03C 
B05C 

P.245447 1983-12-30 

Zakłady Wklęsłodrukowe RSW, Warszawa, Polska 
(Władysław Bartnicki, Andrzej Chudzyński, Marian 
Cwięk, Stanisław Knapik, Eugeniusz Krypczyk, Adam 
Orłowski, Bohdan Pławski, Tadeusz Nesteruk, Zdzi-
sław Wytrykus). 

Urządzenie do nanoszenia roztworów na płyty 

Przedmiotem wynalazku jest urządzende do nano-
szenia roztworów na płyty, zwłaszcza roztworów świa-
tłoczułych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania u-
rządzenia cechującego się prostą budową, niezawod-
nością działania i łatwością obsługi. 

Urządzenie ma cylinder nanoszący (7) powiązany z 
kałamarzem (6), w którym znajduje się roztwór nano-
szony i zespołem raklowym (8) oraz cylinder tłoczący 
(9) pomiędzy którymi znajduje się szczelina (10). Po-
nadto urządzenie ma stół ślizgowy (2) i stół ześlizgo-
wy (4) nachylone pod kątem 30 do 90° do poziomu, 
przy czym ich powierzchnie ślizgowe leżą w płaszczy-
źnie stycznej do obu cylindrów przechodzącej przez ich 
linię styku. (2 zastrzeżenia) 

G05B 
H05B 

P.245061 1983-12-12 

Pierwszeństwo: 1983-05-12 - MTP Poznań 
(nr 6/MTP/83) 

Przedsiębiorstwo Techniiczno-Produkcyjne „UNITRA-
UNITECH", Warszawa, Polska (Marek Kacprzak). 

Układ sterowania elementem wykonawczym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania uk-
ładu do eliminacji niejednoznacznych załączeń elemen-
tów wykonawczych w układach elektronicznych do-
wolnego typu, zawierających element wykonawczy za-
łączany poprzez układ progowy sterowany napięciem 
o niewielkiej szybkości narastania. 
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Układ składa się ze źródła stałoprądowego (1), kon-
densatora (2), układu progowego (3), elementu wyko-
nawczego (4) sprzężonego z elementem przełączającym 
(5) oraz kondensatora (6). (3 zastrzeżenia) 

G05B P. 245171 1983-12-15 

Bydgoskie Zakłady Fotochemiczne „Organika-Fo-
ton", Bydgoszcz, Polska (Lesław Biliński, Jerzy Szczy-
pior, Stanisław Chudy). 

Układ programatora 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ukła
du programatora elektronicznego do regulacji spływu 
reagentów w metodzie dwustrumieniowej strącania 
emulsji fotograficznej. 

W układzie według wynalazku generator czasowy 
(GC) połączony jest poprzez dekoder czasu martwe
go (TO) z dzielnikiem blokowanym (D), do którego 
dołączony jest generator traktujący (GT). Generator 
czasowy (GC) z dekoderem czasu martwego (TO), jak 
również generator taktujący (GT) oraz dzielnik bloko
wany (D) połączone są z trzema licznikami (LI, L2, 
L3). Do liczników tych dołączony jest także układ 
startujący (ST). 

Pierwszy licznik (LI) poprzez pierwszy przetwornik 
stanu licznika na rezystanzcję (PR1) i trzeci licznik 
(L3) poprzez drugi przetwornik stanu licznika na re
zystancję (PR2) oraz punkt wspólny drugiego (L2) i 
trzeciego (L3) licznika, połączone są z rozdzielnikiem 
(R). Wyjście tego rozdzielnika podane jest ha wejście 
wzmacniacza logarytmicznego (WL), włączonego mię
dzy źródło prądowe (ZP) i wzmacniacz prądowy (WP). 

(2 zastrzeżenia) 

G05D P.245317 1983-12-22 
Kombinat Budownictwa Ogólnego „ROW", Rybnik, 

Polska (Stanisław Rozwadowski, Jan Piątek). 

Układ regulatora temperatury 

Układ regulatora temperatury ma zastosowanie przy 
podgrzewaniu pomieszczeń grzejnikami elektrycznymi 
i innymi źródłarmi ciepła. 

Układ regulatora temperatury ma na zasileniu ele-
mentu grzewczego (1) dwa czujniki (2) i (3) o różnej 
temperaturze działania. Czujnik (2) o mniejszej tem-
peraturze działania połączony jest w obwód grzejni-
ka (1) bezpośrednio, a w przypadku grzejnika (1) o 
większej mocy, poprzez stycznik (4). Natomiast czuj-
nik (3) o wyższej temperaturze działania połączony jest 
w obwód sygnalizacji (5). (1 zastrzeżenie) 

G05D P. 245483 1983-12-29 
Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Andrzej 

Ławniczak). 

Regulator natężenia przepływu, zwłaszcza dla małych 
natężeń strumienia oleju 

Przedmiotem wynalazku jest regulator, który umo-
żliwia uzyskiwanie bardzo małych natężeń przepły-
wu oleju przy zachowaniu jego dobrych własności dy-
namicznych, określonych czasem ustalania się ciśnie-
nia wewnętrznego (P^ przy zmianach ciśnienia przed 
i za regulatorem. 

Regulator jest wyposażony w korektor własności 
dynamicznych, który składa się z zespołu tłoczków, 
zewnętrznego (7) i wewnętrznego (10), połączonych 
sprężyną wewnętrzną (12) i podpartych sprężyną ze-
wnętrzną (11). W tłoczkach umieszczone są dławiki 
kapilarne (8 i 9). Korektor własności dynamicznych 
steruje usytuowaniem jednej krawędzi szczeliny przy-
pływowej (x), której druga krawędź sterowana jest 
membraną (13) zaworu redukcyjnego (3). Dzięki takáej 
budowie korektor ma własności różniczkujące, to zna-
czy zmiana szerokości szczeliny (x) jest proporcjonalna 
do szybkości zmian ciśnienia wewnętrznego (pj. 

(2 zastrzeżenia) 

G06F P. 244927 1983-12-06 
Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek, Pru-

szków, Polska (Bogdan Makowski). 

Sposób realizacji rozgałęzionych struktur logicznych, 
zwłaszcza przekaźnikowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia rea-
lizacji rozgałęzionych struktur logicznych, zwłaszcza 
przekaźnikowych. 

Sposób realizacji rozgałęzionych struktur logicznych, 
zwłaszcza przekaźnikowych polega na tym, że wynik 
operacji logicznych przed rozgałęzieniem zapamiętuje 
się w rejestrze drugim (22) i przepisuje się do akumu-
latora (16) przed wykonaniem obliczeń logicznych dla 
poszczególnych gałęzi rozgałęzienia oraz wynik opera-
cji logicznych poszczególnych gałęzi rozgałęzienia su-
muje się logicznie z zawartością rejestru pierwszego 
(20), wstępnie ustawionego w stan zera logicznego, zaś 
wynik tej operacji wpisuje się dla kolejnych gałęzi 
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rozgałęzienia do rejestru pierwszego (20), a dla ostat
niej gałęzi rozgałęzienia do akumulatora (16) zerując 
zawartość rejestru pierwszego (20), przy czym wynik 
operacji logicznych dalszych elementów gałęzi zapa
miętuje się w akumulatorze (16). (1 zastrzeżenie) 

G06F P.245089 1983-12-12 

Krakowska Fabryka Apaiatów Pomiarowych „ME-
RA-KFAP", Kraków, Polska (Zbigniew Urbański). 

Układ pamięciowy, zwłaszcza do czytników taśmy 
dziurkowanej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania 
prostego układu pamięciowego o dużej częstotliwości 
działania. 

Układ pamięciowy, zwłaszcza do czytników taśmy 
dziurkowanej, ma wejścia (4) informacyjne, wejścia 
(5) sterowania, wyjścia (6) informacyjne i wyjście (7) 
potwierdzenia ważności informacji. Układ pamięciowy 
(1) zbudowany jest z pamięci (2) z przerzutnikami (8) 
typu D sterowanymi poziomem sygnału elektrycznego 
i sterownika (3). (1 zastrzeżenie) 

G06F P.251079 1984-12-20 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Jan Modelski, Sławomir Piotrowski). 

Sposób i układ połączeń międzykomputerowych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ połą-
czeń międzykomputerowych mający zastosowanie zwła. 
szcza w systemach wieloprocesorowych, nie wymaga-
jące stosowania odrębnego układu arbitraejii zgłoszeń. 

Sposób połączeń według wynalazku polegający na 
ustaleniu priorytetu przydziału złącza w przypadku 
jednoczesnych zgłoszeń wyróżnia się tym, że na liniach 
(BGD) łączących komputery (1) i (2) wytwarza się nie-
niknący, cyrkulujący sygnał zezwolenia na przydzrał 
złącza, propaguje się ten sygnał przez złącze nie żąda-
jące dostępu i blokuje się ten sygnał przez pierwsze 
złącze żądające dostępu oraz ustala się kolejny do-
stęp do złącza. Przy czym komputer dokonujący trans-
misji otrzymuje po jej zakończeniu najmniejszy prio-

rytet, zaś komputer najbliższy w kúerunku propagacji 
sygnału zezwolenia na przydział złącza otrzymuje prio-
rytet największy. 

Układ połączeń złożony z dwóch komputerów, ukła-
du sterowania dołączonego do wyjścia pierwszego kom-
putera oraz bufora nadawczego d odbiorczego, dołą-
czonych do drugiego komputera oraz do układu stero-
wania, charakteryzuje się ,tym, że zawiera układ blo-
kowanego generatora dostępu złożony z dwóch linii 
(BGD) łączących komputery (1) i (2) oraz następujące 
linie sterowania łączące złącza międzykomputerowe, 
linię strobu inicjatora (SI), linię strobu akceptora (SA), 
linię gotowości/nlegotowości (NG), linię sygnałów ope-
ratywności (OP) i linię danych (D), przy czym układ 
sterowania (3) jest połączony z buforem nadawczym 
(4) dwoma liniami sterującymi odczytem bufora na-
dawczego (DSM) i (DSS) zaś z buforem odbiorczym (5) 
jest on połączony dwoma liniami sterującymi zapi-
sem bufora odbiorczego (STM) i (STS). 

(3 zastrzeżenia) 

G06F 
G08C 

P.251120 1984-12-21 

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Piotr Graj-
kowski). 

Układ do wykrywania w sygnale cyfrowym przekro-
czenia zadanej stopy błędów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykrywania w 
sygnale cyfrowym przekroczenia zadanej stopy błędów 
przy wykorzystaniu prostego układu testującego, cha-
rakteryzującego się niewielkim poborem energii elek-
trycznej. 

Układ według wynalazku zawiera generator cyklu 
testowania (GCT), programowany licznik rewersyjny 
(PIR), dwa przerzutniki (PA, PW) oraz bramkę lo-
giczną (B) ii linwerter (I). Programowany licznik re-
wersyjny (PIR) pracuje w zamkniętej pętli, łączącej 
wyjście (ZD) detekcji stanu zerowego licznika z jego 
wejścimi programującymi (JiN, JiM). Układ ten 
znajduje główne zastosowanie w cyfrowych systemach 
teletransmisyjnych. (3 zastrzeżenia) 

G08B P.244984 1983-12-07 

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

Bariera fotoelektryczna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia spo-
sobu przesyłania sygnału synchroruizującego odbiór-
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nik z nadajnikiem promieniowania w barierze foto-
elektrycznej. 

Barierę fotoelektryczną tworzą nadajnik promienio-
wania (1) i odbiornik promieniowania (2). 

Zgodnie z wynalazkiem wejście zasilające odbiornika 
(2) połączone jest z tym wyjściem nadajnika (1), na 
którym występuje skokowa zmiana napięcia w chwi-
lach emitowania promieniowania przez diodę elektro-
luminescencyjną (D). (1 zastrzeżenie) 

G08B P.249163 T 1984-08-10 

Jerzy Nowak, Swarzędz, Polska (Jerzy Nowak). 

Sposób zabezpieczania obiektów przed niepożądanym 
lub nieprawidłowym użytkowaniem oraz układ do za-
bezpieczania obiektów przed niepożądanym- lub nie-

prawidłowym użytkowaniem 

Przedmiotem wynalazku jest sposób zabezpieczania 
obiektów przed niepożądanym lub nieprawidłowym 
użytkowaniem oraz układ do jego stosowania mające 
zastosowanie w ochronie i kontroli pomieszczeń, po-
jazdów lub w urządzeniach kontrolnych i testujących. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wy-
korzystuje się istniejące sygnały użytkowe zerojedyn-
kowe, powstające w wyniiku użytkowania obiektu za-
bezpieczanego. Co najmniej jeden z tych sygnałów mu-
si warunkować prawidłowe rozpoczęcie jego użytko-
wania. Następnie sygnały te klasyfikuje się według 
ich kolejności oraz ich wartości logicznych i oddzia-
ływuje si§ nimi na aktualny stan pamięci automatu 
sekwencyjnego. W wyniku tego oddziaływania pamięć 
automatu sekwencyjnego pozostanie w stanie dotych-
czasowym lub nastąpi zmiana jej stanu umożliwiająca 
wypracowanie innych sygnałów wyjściowych z pamię-
ci automatu sekwencyjnego oddziaływujących na obiekt 
zabezpieczany. Gdy sygnały wejściowe podaje się we 

właściwej kolejności ii wartościach logicznych stanowią-
cych szyfr zabezpieczający, to ostatni stan pamięci bę-
dzie stanem umożliwiającym użytkowanie obiektu za-
bezpieczanego, lub wypracowanie sygnałów alarmo-
wych oraz uniemożliwienie użytkowania obiektu za-
bezpieczanego, gdy sygnały z tego obiektu podaje się 
niezgodnie z szyfrem zabezpieczającym. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
obiekt zabezpieczany (1) zawiera blok (2) elementów 
wypracowujących sygnały użytkowe, do którego do-
chodzi tor (3) zewnętrznych sygnałów użytkowych. 

Blok (2) zawtiera zespół (4) elementów wypracowują-
cych sygnały użytkowe szyfrujące warunkujące roz-
poczęcie użytkowania obiektu zabezpieczanego (1) oraz 
zespół (5) elementów wypracowujących pozostałe sy-
gnały użytkowe szyfrujące. Każdy z tych zespołów (4), 
(5) połączony jest torem (6) sygnałów zerojedynkowych 
z automatem sekwencyjnym (7), którego jedno z wyjść 
połączone jest z obiektem zabezpieczonym (1) torem 
(8) sygnałów oddziaływujących na ten obiekt. 

(5 zastrzeżeń) 

G08C P.244949 1983-12-07 

Centralne Zakłady Automatyzacji Hutnictwa, Kato-
wice, Polska (Leszek Dec). 

Układ zasilania diody elektroluminescencyjnej w prze-
twornikach optoelektronicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiego układu zasilania, w którym byłyby ograniczone 
niedogodności spowodowane stałą mocą promieniowa-
nia. 

Układ według wynalazku ma diodę elektrolumines-
cencyjną (1) włączoną między wyjście wzmacniacza (4), 
a biegun napięcia zasilającego (5) tak dobrany, aby 
wzmacniacz (4), do którego przyłączony jest odbiornik 
promieniowania (6) był objęty ujemnym sprzężeniem 
zwrotnym na drodze optoelektronicznej przez odbiornik 
promieniowania (6). Dioda elektrolumunescencyjna (1) 
jest zbocznikowana impedancją (2) i połączona w sze-
reg z impedancją (3). Układ znajduje zastosowanie w 
przetwornikach optoelektronicznych i w niektórych 
typach przekaźników fotoelektrycznych. 

(1 zastrzeżenie) 

G08C 
H04L 

P.251119 1984-12-21 

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Andrzej No-
wak, Andrzej Ksiiążkiewicz). 

Układ cyfrowy, wykrywający przekroczenie dopusz-
czalnej sumy cyfrowej w kodach dwubiegunowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykrywania 
przekroczenia dopuszczalnej sumy cyfrowej w kodach 
dwubiegunowych, głównie w teletransmisyjnym ko-
dzie 4B/3T. 

Układ cyfrowy zawiera szeregowy n-bitowy, dla ko-
du 4B/3T siedmiobitowy, rejestr przesuwny (R) oraz 
cyfrowy układ kombinacyjny (L), wyposażony w trzy 
bramki logiczne (Mx, M2, M3) i dwa inwertery (Ii, I2). 
Sygnał (B+), odpowiadający dodatnim jedynkom bada-
nego kodu dwubiegunowego, doprowadzony jest do 
przesuwającego w prawo wejścia (SR) rejestru (R) i 
do jednego z wejść drugiej bramki (M2) układu kom-
binacyjnego, a sygnał (B~) odpowiadający ujemnym 
jedynkom kodu, doprowadzony jest do przesuwającego 
w lewo wejścia (SL) rejestru i do jednego z wejść 
pierwszej bramki (Mt). 

Do jednego z wejść szeregowych (SER) rejestru do-
prowadzone jest napięcie o pozsiomie jedynki logicz-
nej, a do drugiego wejścia szeregowego (SEL) rejestru 
doprowadzone jest napięcie o poziomie zera logiczne-
go. Impulsy taktujące (C) doprowadzone są do tak-
tującego wejścia (T) rejestru i poprzez in werter (I2), 
do drugich wejść pierwszej ii drugiej bramki (Mlf M2). 
Trzecie wejście pierwszej bramki (Mi) poprzez inwer-
ter (Ii) sterowane jest sygnałem wyjściowym <A) pier-
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wszego stopnia rejestru (R), a trzecie wejście drugiej 
bramki (M2) sterowane jest sygnałem wyjściowym (K) 
ostatniego stopnia rejestru. Trzecia bramka (M3) su-
muje błędy, wykryte przez pierwszą i drugą bramkę 
(Mlf M2). (2 zastrzeżenia) 

GUB P. 245034 1983-12-09 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Andrzej Jó
zef Majewski). 

Sposób i układ do rejestracji sygnałów cyfrowych na 
taśmie magnetycznej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu i układu rejestracji sygnałów cyfrowych na taś
mie magnetycznej przy pomocy magnetofonu, pozwa
lających uzyskać czterokrotny wzrost gęstości upako
wania informacji na taśmie magnetycznej, przy dużo 
niższych wymaganiach odnośnie jakości taśm. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że do za
kodowanego fazowo, w koderze fazy (11) sygnału za
kodowanego fazowo (3) przeznaczonego do zarejestro
wania na taśmie magnetycznej wprowadza się, z ukła
du bramkującego impulsy korekcyjne (13), bramkowa
ne impulsy korekcyjne (6), w momentach, w których 
nie występują w nim zmiany fazowe, przy czym za
leżnie od parametrów elektrycznych użytego magne
tofonu bramkowane impulsy korekcyjne (6) mają czas 

1 8 
trwania od - ńn - okresu pierwszej fazy sy-

32 a o 32 
gnału zegarowego (1), a początek tych impulsów mće-

8 18 
ścd się w przedziale od - do - okresu pierw-

Om Ú Ů 

szej fazy sygnału zegarowego (1) od zmiany bitowej, 
natomiast polaryzacja tych impulsów jest przeciwna 
do polaryzacji sygnału zakodowanego fazowo (3) w 
chwili bezpośrednio przed ich wprowadzeniem, następ
nie po odczytaniu zarejestrowanego sygnału w magne
tofonie (16), kontroluje się w układzie kontrolującym 
synchronizację (21), stabilność odtworzonego sygnału 
synchronizacji, przez testowanie koincydencji zakoń
czenia przerwy między kolejno po sobie występujący
mi impulsami synchronizacji odczytu z wytwarzanym 
na podstawie sygnału synchronizacji zapisu sygnałem 
porównawczym, tak że niestabilność większa od za
łożonego pola tolerancji blokuje trwale sygnał sygna
lizujący zsynchronizowanie znakowe odczytu, infor
mując jednocześnie odbiornik informacji (23) o mo
żliwości wystąpienia przekłamania. 

Układ według wynalazku, charakteryzuje się tym, 
że do wyjścia generatora synchronizującego zapis (8), 
dołączone jest wejście dzielnika częstotliwości (9), któ-

rego wyjście pierwszej fazy sygnału synchronizacji za-
pisu połączone jest z wejściem synchronizacji nadaj-
nika sygnału szeregowego (12) i z wejśctiem synchroni-
zacji kodera fazy (11), a wyjście drugiej fazy sygnału 
synchronizacja zapisu oraz wyjścia stopni częściowego 
podziału częstotliwości dołączone są do odpowiednich 
wejść generatora impulsów korekcyjnych <10), które-
go wyjście połączone jest z wejściem układu bramku-
jącego impulsy korekcyjne (13), wejście bramkujące 
którego połączone jest z wyjściem danych nadajnika 
sygnału szeregowego (12), natomiast wyjśoie układu 
bramkującego impulsy korekcyjne (13) połączone jest 
z jednym wejściem korektora wlidma (14), z którego 
drugim wejściem połączone jest wyjście kodera fazy 
(11), z kolei wyjście korektora widma (14) jest, poprzez 
układ stabilizacji amplitudy zapisywanego sygnału (15), 
połączone z wejściem magnetofonu (16), ponadto dru-
gie wyjśaie generatora synchronizującego zapis (8) po-
łączone jest z wejściem zegarowym układu kontrolują-
cego synchronizację (21), którego wejście sygnału kon-
trolowanego połączone jest z wyjściem układu odtwa-
rzającego sygnał synchronizujący odczyt (20), a wej-
ście inicjujące układu kontrolującego synchronizację 
(21) połączone jest z wyjśoiem sygnalizującym syn-
chronizację znakową odbiornika sygnału szeregowego 
(19), natomiast wyjśaie układu kontrolującego synchro-
nizację (21) połączone jest z wejściem informującym 
o stanie transmisji odbiornika sygnału szeregowego 
(19). 

Wynalazek może być stosowany do rejestracji ii od-
twarzania informacji cyfrowej w systemach mini i mi-
krokomputerowych, automatach pomiarowych i urzą-
dzeniach przetwarzania danych. (2 zastrzeżenia) 

GUB 
H02H 

P.245071 1983-12-13 

Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki „ME-
RAMAT", Warszawa, Polska (Andrzej Chrzanowski, 
Andrzej Jaworski, Andrzej Mioduszewski, Andrzej 
Topczewski, Romuald Turyński, Sławomir Zaborow-
ski). 

Układ do zabezpieczenia taśmy magnetycznej przed 
uszkodzeniem w przypadku awarii napięcia zasilają-

cego urządzenie transportu tej taśmy 

Przedmiot wynalazku rozwiązuje problem łagodnego 
zatrzymania taśmy magnetycznej w przypadku awarii 
napięć zasilających, z utrzymaniem naaiągu przy je-
dnoczesnym utrzymaniu gotowości tego układu do po-
nownego wysterowania po usunięciu stanu awarii. 

Układ zabezpieczenia taśmy magnetycznej przed 
uszkodzeniem w przypadku awarii napięcia zasilają-
cego urządzenie transportu tej taśmy jest utworzony 
z zasilacza sterowanego (SZS), z układu czujnika na-
pięć zasilających (ÇNZ), z układu logicznego (UL), z 
układu naciągu taśmy (UN), z dwóch silników prądu 
stałego (SI, S2), z pierwszego klucza tranzystorowe-
go (Tl, RI, R3), z drugiego klucza tranzystorowego 
(T2, R2, R4), z trzeaiego klucza tranzystorowego (T3, 
R5) ii z czwartego klucza tranzystorowego (T4, R6), po-
łączonych jak na przedstawionym rysunku. 

(2 zastrzeżenia) 
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GUB 
H02P 

P.245072 1983-12-13 

Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki „ME-
RAMAT", Warszawa, Polska (Krzysztof Bednarczyk, 
Wiesław Kaczanowski, Aleksander Kossek, Wojciech 
Zarży cki). 

Układ sterowania automatycznym przewijaniem taśmy 
magnetycznej 

Wynalazek rozwiązuje problem elimiinacji możliwoś-
ci uszkodzenia taśmy w przypadku jej wyluzowania. 

W układzie według wynalazku wejścia układu czuj-
nika obecności napięć zasalających i kasety załadowa-
nej (IV) w liczbie n są połączone ze źródłami napięć 
zasilających (Ul, U2,„. Un), wejście n + 1-wsze tego 
układu czujnika (IV) jest połączone ze źródłem sygna-
łu OBECNOŚĆ KASETY (OK), a wyjście tego układu 
czujnika (IV), wyprowadzające sygnał OBECNOŚĆ 
(OB), jest połączone z drugim wejściem układu pseu-
doprzerzutnika (I) i z drugim wejściem układu pseu-
doprzerzutnika (II). Pierwsze wejście układu logiczne-
go (III) jest połączone z wyjściem układu pseudoprze-
rzutnika (II), drugie wejście układu logicznego (II) jest 
połączone z wyjściem układu pseudoprzerzutnika (I), 
a wyjście tego układu logicznego (III), wyprowadza-
jące sygnał RUCH TAŚMY (RT), jest połączone 
z drugim wejściem układu czujnika ruchu taśmy (V). 
Układ ma zastosowanie w urządzenia zapisu magne-
tycznego. (4 zastrzeżenia) 

GUB P. 245073 1983-12-13 
H02P 

Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki „ME-
RAMAT", Warszawa, Polska (Krzysztof Bednarczyk, 
Mieczysław Hauswirt, Aleksander Kossek). 

Układ sterowania ruchem taśmy magnetycznej napę-
dzanej silnikami prądu stałego 

Wynalazek rozwiązuje problem napędu taśmy sy-
stemem szpulka - szpulka. 

Układ według wynalazku jest utworzony z dwóch 
silników napędu szpul (SSI, SS2), układu sterowania 
silnikami szpul (USS), wzmacniacza (WZM), układu ko-
rekcyjnego (K), układu podtrzymania napięcia zasila-
jącego w przypadku awarii (PZA), czujnika początku 
i końca taśmy (CPK), układu sprzężenia tachometrycz-
nego zwrotnego (UTS), układu sterowania startem i 
zatrzymaniem taśmy (USZ), układu sterowania ru-
chami (USR), układu sterowania logicznego (USL), uk-
ładu blokady interfejsu (UBL), układu przewijania au-
tomatycznego (UAP), czujnika napięć zasilających 
(CN) i czujnika kasety załadowanej (CKZ). 

(1 zastrzeżenie) 

G11B 
H02P 

P. 245074 1983-12-13 

Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki „ME-
RAMAT", Warszawa, Polska (Marianna Backiel, Ma-
rek Banaszek, Zbigniew Bors, Andrzej Chrzanowski, 
Andrzej Jaworski, Elżbieta Zasiewska). 

Układ sterowania momentem obrotowym silnika prą-
du stałego hamującego szpulę podającą taśmę, zwła-

szcza dla pamięci kasetowych z napędem typu 
szpulka-szpulka 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania uk-
ładu zapewniającego utrzymanie jednakowego naciągu 
taśmy przy jej ruchu z prędkośaią nominalną i pręd-
kością podwyższoną. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, że 
pierwsze wejście detektora ciągu impulsów (DCI), 
pierwsze wejście regulatora (RNZS) i pierwsze wejście 
przetwornika częstotliwość - współczynnik wypełnie-
nia (PCWW) są połączone z wyjściem przetwornika 
(PPC), a drugie wejście detektora (DCI), trzecie wej-
ście przetwornika (PCWW) i wejścde sterowanego 
źródła napięcia odniesienia (SZNO) są połączone ze 
źródłem sygnału (HAM), zaś wyjście detektora (DCI) 
jest połączone z drugim wejściem przetwornika 
(PCWW), przy czym wyjście przetwornika (PCWW), 
wyjśaie sterowanego źródła (SZNO), wyjście drugiego 
korektora (K2) i wejście wzmacniacza (W) są połą-
czone z węzłem sumacyjnym (WS). Wyjścia wzmac-
niacza (W) jest połączone z bazą tranzystora (T). 
Wejście korektora (K2) jest połączone z pierwszą koń-
cówką rezystora (R) i z emiterem tranzystora (T). Po-
czątek uzwojenia twornika drugiego silnika (Sh) jest 
połączony z kolektorem tranzystora (T). Koniec uzwo-
jenia twornika pierwszego silnika (Sc) jest połączony 
przełącznie z punktem o pierwszym potencjale odnie-
sienia za pomocą klucza elektronicznego (K) sprzężo-
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nego elektrycznie ze źródłem sygnału (HAM). Druga 
końcówka rezystora (R) jest połączona z punktem o 
drugim potencjale odniesienia. (1 zastrzeżenie) 

G U B P.245075 1983-12-13 

Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki „ME-
RAMAT", warszawa, Polska (Krzysztof Bednarczyk, 
Aleksander Kossek). 

Układ progowancj detekcji szczytu sygnału analogo-
wego, zwłaszcza dla pamięci taśmowych kasetowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania uk-
ładu umożliwiającego detekcję szczytu sygnału wej-
ściowego analogowego z programowaniem wszystkich 
extremów tego sygnału. 

W układzie według wynalazku wejście wzmacniacza 
(WR) jest połączone z pierwszym wejściem detektora 
progu z histerezą (DPH), wyjście detektora progu z 
histerezą (DPH) jest połączone z wejściem pierwszym 
detektora szczytu (DSZ) d z wejściem pierwszym ukła-
du sterowania logicznego (USL), wyjście wzmacniacza 
(WR) jest połączone z wejśaiem detektora zbocza (DZ) 
i z wejściem drugim detektora szczytu (DSZ), wyjście 
detektora zbocza (DZ) jest połączone z drugim wej-
ściem układu sterowania logicznego (USL), wyjście 
układu sterowania logicznego (USL) jest połączone z 
wejściem trzecim detektora szczytu (DSZ), drugiie wej-
ście detektora progu z histerezą (DPH) jest połączone 
z wyjśaiem układu sterującego napięciem progu 
(USNP), trzecie wejście detektora progu z histerezą 
(DPH) jest połączone z wyjściem układu sterowania 
histerezą (USH), a trzeaie wejście układu sterowania 
logicznego (USL) jest połączone z wyjściem układu 
blokady odczytu (UBO). (4 zastrzeżenia) 

G U B P.245076 1983-12-13 

Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyku „ME-
RAMAT", Warszawa, Polska (Krzysztof Bednarczyk, 
Mieczysław Hauswirt, Aleksander Kossek, Wojciech 
Zarży cki). 

Układ zabezpieczenia nośnika informacji przed uszko-
dzeniem, zwłaszcza dla pamięci kasetowych z napędem 

typu szpulka - szpulka 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia 
nośnika informacji przed uszkodzeniem w przypadku 
braku sygnału tachometrycznego sprzężenia zwrotnego. 

Układ według wynalazku jest utworzony z układu 
śledzącego (A), trzech elementów kombinacyjnych 
dwu wejściowych (El, E2, E3) typu NIE-I, przerzutnika 
(Pl) typu RS, przerzutnikowego układu pamiętającego 
(P2) i kombinacyjnego układu logicznego (B). Na wej-
ścia przedmiotowego układu są doprowadzone sygnały 
IMPULSOWY SYGNAŁ RUCHU TAŚMY Z TORU 
TACHOMETRYCZNEGO SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO 
(ISRT), ROZKAZ RUCHU TAŚMY Z UKŁADU IN-
TERFEJSU (IRT), ROZKAZ PRZEWIJANIA (RPW), 
ROZKAZ RUCHU W PRZÓD (RRP), ROZKAZ RU-
CHU WSTECZ (RRW) i KASETA ZAŁADOWANA 
(KZ), zaś z wyjść są wyprowadzone sygnały ROZKAZ 
WYKONAWCZY PRZEWIJANIA (RWPW), ROZKAZ 
WYKONAWCZY RUCHU W PRZÓD (RWP), ROZ-
KAZ WYKONAWCZY RUCHU WSTECZ (RWW), 
NACIĄG WSTĘPNY TAŚMY (NST) i ROZKAZ WY-
KONAWCZY RUCHU TAŚMY (WRT). 

(1 zastrzeżenie) 

G U C P.245126 1983-12-15 

Przedsiębiorstwo Dośwtiadczalno-Produkcyjne Elek-
tronicznej Aparatury Pomiarowej „EUREKA", War-
szawa, Polska (Jacek Borowy, Jacek Kwaśnik). 

Blok pamięci, zwłaszcza analizatora stanów 
logicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia szyb-
kośai zapisu danych w bloku pamięci, zwłaszcza ana-
lizatora stanów logicznych. 

Blok pamięci zawierający układ pamięci, dekoder 
oraz licznik adresu, według wynalazku charakteryzu-
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je się tym, że ma szereg równolegle połączonych ka-
nałów pamięci (KP1....KPM), z których każdy zawie-
ra bufor pamięa; (B1....BM) i uniwiibrator (U1,...UM) 
sterowane z wyjścia dekodera (D), licznik (L1,...LM) 
sterowany z wyjścia uniwibratora (U1....UM) oraz zna-
ny układ pamięci (P1....PM) sterowany z wyjść bufo-

ru pamięci (B1....BM), z wyjścia licznika (L1....LM) L 
poprzez bramkę (Gl,... GM) z wyjścia uniwibratora 
(U1....UM), przy czym wyjścia układów pamięci 
(P1....PM) połączone są z wejściami multiplekserów 
(MX1....MXM) sterowanych z licznika adresu (LA). 

(1 zastrzeżenie) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01B P.244982 1983-12-07 

Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii ii Ma-
teriałoznawstwa Elektrotechnicznego, Wrocław, Pol-
ska (Zofia Jaskólska, Zbigniew Szłapa, Tadeusz Ko-
walski, Eugeniusz Jachimowicz, Jadwiga Zawadzka, 
Michalina Lipska). 

Urządzenie do ciągłego wytwarzania koszulek elektro-
izirtacyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opr^c^w?nr^ 
urządzenia pozwalającego na wytwarzanie wysokiej 
jakości koszulek elektroizolacyjnych o dowolnej dłu-
gości i żądanej grubości pokrycia.. 

W urządzeniu według wynalazku w torze przesu-
wu taśmy (3) znajduje się zbiornik (1) u góry otwarty, 
który ma w dnie (4) centrycznie do swej osi osadzony 
pierścień (5) z kalibrowanym otworem (6) obejmują-
cym nasyconą taśmę (3), o średnicy nieco mniejszej 
od zewnętrznej średnicy taśmy (3). w dobranej odle-
głości nad zbiornikiem (1) umieszczone są dwa ogra-
niczniki (10) w postaci pierścieni, pomiędzy którymi 
znajduje się luźna płytka (11) najkorzystniej krążek 
z kalibrowanym otworem (12) również obejmującym 
taśmę (3), o średnicy nieco większej od jej zewnętrz-
nej średnicy. Płytka (11) ma dobraną masę stosownie 
do parametrów syciwa i prędkości taśmy. 

(2 zastrzeżenia) 

H01B P.244983 1983-12-07 

Instytut Elektrotechniki OddziaJU-Technologii i Ma-
teriałoznawstwa Elektrotechnicznego, Wrocław, Polska 
(Zofia Jaskólska, Zbigniew Szłapa, Tadeusz Kowalski, 
Eugeniusz Jachimowicz, Jadwiga Zawadzka, Michalina 
Lipska). 

Urządzenie do ciągłego wytwarzania koszulek elektro-
izolacyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zadanie techniczne wytwa-
rzania koszulek elektroizolacyjnych z taśm plecionych 
okrągłych z dużą wydajnością, dowolnej długości, z 
równomiernym nasyceniem i gładką powierzchnią ze-
wnętrzną. 

Urządzenie współpracuje z tunelem grzejnym i ma 
co najmniej jeden tor przesuwu taśmy wyposażony w 
bębny, krążki czy szpule do jej napędu, naciągu i ma-
gazynowania. W każdym torze jest zbiornik (1) z kom-
pozycją nasycającą, przez który przechodzą taśma (3) 
pionowo z dołu do góry. 

W dnie zbiornika (1) osadzony jest pierścień (5) z 
kalibrowanym otworem (6) o średnicy nieco mniej-
szej od zewnętrznej średnicy taśmy. W pokrywie (10) 
umieszczony jest perforowany pierścień (11) z otwo-
rem (12) o identycznej średnicy jak w pierścieniu (5). 
Nad perforowanym pierścieniem (10) umieszczony jest 
krążek (14) z materiału elastycznego i pochłaniające-
go kompozycję nasycającą, którego otwór (15) jest nie-
co większy od zewnętrznej średnicy taśmy (3). Taśma 
(3) przechodzi z naciągiem przez zbiornik (1), nasyca 
się syciwem równomiernie i pokrywa nim, przy czym 
grubość powłoki limituje otwór (15) w krążku (14). 

(6 zastrzeżeń) 

H01C P.251269 1984-12-27 

Przemy sio wy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Krystyna Niemirowiicz). 

Sposób wytwarzania elementów rezystywnych mikro-
elektronicznej struktury grubowarstwowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wypalania gru-
bych warstw rezystywnych w piecach tunelowych. 

Sposób według wynalazku polega na prowadzeniu 
obróbki termicznej warstw rezystywnych w obecnoś-
ai podłoży pomocniczych korzystnie płytek alundo-
wych, stabilizujących warunki cieplne. Stosuje się 
mniejszy od 1 doświadczalnie wyznaczony współczyn-
nik wypełnienia taśmy pieca tunelowego podłożami 
z warstwą rezystywną. W efekcie prowadzenia proce-
su sposobem według wynalazku uzyskuje się ponad 
90% rezystorów ó ± 15% rozrzucie wartości. 

(1 zastrzeżenie) 
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H01F P.241560 1983-04-18 

Kazimierz Piątek, Wieprz, Polska (Kazimierz Piątek). 

Uzwojenie drukowane na taśmie izolacyjnej dla tran-
sformatorów, elektromagnesów, silników elektrycznych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonywania 
uzwojeń. 

Sposób ten charakteryzuje się tym, że uzwojenia 
wykonuje się metodą drukowaną. Na odpowiedniej 
drukowarce nakłada się płynną miedź na taśmę izo-
lacyjną, następnie taśmą tą nawija się rdzeń elektro-
magnesu i spina spinaczem. (2 zastrzeżenia) 

H01F 
B29C 

P. 244551 1983-11-14 

Józef Przytulski, Warszawa, Polska (Józef Przytul-
ski). . 

Formowanie magnetowodów lub/i magnesów trwałych 
za pomocą pola magnetycznego z cieczy ferromagne-

tycznych utwardzalnych 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonywania 
magaietowodów lub/i magnesów trwałych o dowolnych 
kształtach, stosowany przy produkcji jednostkowej i 
małoseryjnej. 

Sposób charakteryzuje się tym, że mieszaninę od-
powiednio rozdrobnionego ferromagnetyka, żywicy 
chemoutwardzalnej lub termoutwardzalnej i utwar-
dzacza, formuje się przed utwardzeniem za pomocą 
pola magnetycznego o kontrolowanych parametrach 
i rozkładzie przestrzennym. (3 zastrzeżenia) 

H01J P. 249169 T 1984-08-10 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Bronisław 
Jáchym, Gerard Wiśniowski, Irena Witort). 

Dynoda, zwłaszcza do wzmacniacza obrazów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania dy-
nody o dużym wzmocnieniu, przeznaczonej do wzmac-
niacza obrazów strumienia cząstek naładowanych. 

Dynoda, zwłaszcza do wzmacniacza obrazów w po-
staci warstwy z materiału przewodzącego, o przewod-
nictwie elektrycznym 10~12-10-sß-1cm-1 i współczyn-
niku emisji wtórnej większym od 1, zaopatrzonej z 
obu stron w powłokę z metalu szlachetnego z wypro-
wadzeniem do dzielnika napięcia zewnętrznego, cha-
rakteryzująca się,tym, że jest ukształtowana w posta-
ci warstwy o strukturze pianki otwartokomórkowej, 
w której stosunek średniego wymiaru średnicy pu-
stych obszarów do grubości warstwy wynosi od 
5 do 50. (5 zastrzeżeń) 

H01M 
H02J 

P.245108 1983-12-14 

Spółdzielnia Pracy Usług Różnych „Konserwator", 
Warszawa, Polska (Tomasz Latoszek, Marian Mrówka, 
Cezary Suwart, Zdzisław Iżycki). 

Układ do formowania akumulatorów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie formowania aku-
mulatorów. 

W układzie według wynalazku człon sterujący (1) 
zaopatrzony jest w wielokrotny sprzężony zespół prze-
łączających zestyków (4) galwanicznie od siebie od-
dzielonych i jest połączony z członem pomiarowym (2), 

który jest połączony z formowanym akumulatorem (3). 
Akumulator połączony jest poprzez zespół przełącza-
jących zestyków (4) ze stabilizatorem prądu (5) i Ob-
ciążeniem (6). Stabilizator prądu (5) poprzez zespół 
przełączających zestyków (4) i pomiarowy bocznik (8) 
połączony jest ze źródłem napięcia stałego (7). 

(2 zastrzeżenia) 

H0IP 
G0IS 

P. 245000 1983-12-09 

Polska Akademia Nauk, Centrum Badań Kosmicznych, 
Warszawa, Polska (Wojciech Marczewski, Wacław Nie-
my jski). 

Mikrofalowy symetryzator, 
zwłaszcza dla mieszaczy i modulatorów 

Mikrofalowy symetryzator na prowadnicach fal TEM 
z niesymetrycznym wejściem i symetrycznym wyj-
ściem, sikłada się z dwóch reaktancyjnych sekcji dru-
giego rzędu o długościach elektrycznych równych oko-
ło ćwierć długości fali sygnału wielkiej częstotliwo-
ści. 

Każda sekcja (I, II) zawiera dwie mikroliniowo-po-
dohne prowadnice falowe o strukturze niesymetrycz-
nych linii paskowych, umieszczone w taki sposób nad 
elektryczną masą stanowiącą spodnią metalizację (Rf) 
warstwowego podłoża dolnego (P), że jedna z pro-
wadnic (L) znajduje się na wierzchniej stronie podłoża 
dolnego^ a druga prowadnica (U), umieszczona nad 
nią, jest oddzielona od niej materiałem warstwowego 
podłoża górnego (N) i znajduje się na wierzchniej stro-
nie podłoża górnego. PaTa prowadnic, po jednej do-
wolnej z każdej sekcji, stanowiąca parę prowadnic 
wejściowych (LI, LII) jest ze sobą połączona dwoma 
krańcami (Q, R), podczas gdy jeden z jej dwóch po-
zostałych krańców (X) jest dołączony do wejścia (WE), 
a drugi (Y) jest dla sygnału wielkiej częstotliwości 
bądź rozwarty, bądź zwarty do masy, bądź obciążony 
arbitralnym obciążeniem. Druga para pozostałych pro-
wadnic (Ul, Uli) stanowiąca parę prowadnic wyjścio-
wych, tworzy swoimi dwoma dowolnymi krańcami 
(T, T), po jednym z każdej sekcji, parę zacisków wyj-
ściowych. Każdy z pozostałych krańców (S, S) pary 
prowadnic wyjściowych jest dla sygnału wielkiej czę-
stotliwości bądź rozwarty, bądź zwarty do masy, bądź 
obciążony arbitralnym obciążeniem. 
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Konfiguracja wszystkich wzajemnych połączeń krań-
ców wszystkich prowadnic, jak też ich rozwarć, zwarć 
do masy dla sygnału wielkiej częstotliwości i arbi-
tralnych obciążeń zależna jest od obranej konfiguracji 
zacisków wyjściowych (T, T) oraz od obranego typu 
amplitudowo-fazowej funkcji transmisyjno-odbiciowci 
symetryzacji. Wymiary przekroju poprzecznego w ogól-
ności różne dla każdej sekcji prowadnic i różne dla 
poszczególnych odcinków każdej sekcji oraz stałe ma-
teriałowe użytych materiałów mają wartości zależne 
od wymaganej szerokopasmowości właściwej dla kom-
pletu parametrów transmisyjno-odbiciowych symetry-
zatora i wymaganych impedancji wejściowej i wyj-
ściowej. 

Symetryzator według wynalazku przeznaczony jest 
do wykorzystywania w zakresie częstotliwości 1-18 
GHz. (15 zastrzeżeń) 

H0IR P.249098 T 1984-08-07 
Krystyna Chmurzyńska, Jerzy Chmurzyński, War-

szawa, Polska (Krystyna Chmurzyńska, Jerzy Chmu-
rzyński). 

Przełącznik przyciskowy z podświetlanym klawiszem 

Przedmiotem wynalazku jest uniwersalny monosta-
bilny przełącznik przyciskowy z podświetlanym kla-
wiszem, przeznaczony do stosowania w urządzeniach 
elektronicznych. 

Przełącznik według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że zastosowano w nim jedną płaską sprężynę (3) 
o kształcie odwróconej litery V, która pełni jedno-
cześnie rolę sprężyny stykowej oraiz rolę sprężyny 
utrzymującej klawisz (1) przełącznika w położeniu 
wyjściowym. Bezpośrednio pod sprężyną (3) umieszczo-
na jest dioda świecąca "(12). Klawisz (1) przełącznika 
wylkonany jest z materiaîu przepuszczającego światło, 
zaś w sprężynie (3) wykonany jest otwór. 

(2 zastrzeżenia) 

H01T P. 244970 1983-12-08 
. . . 

Mirosław Sobolewski, Zielona Góra, Polska (Miro
sław Sobolewski). 

Generator ładunków ujemnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ge
neratora ładunków ujemnych wprowadzanych do po
wietrza. Generator składa się ze źródła napięcia (E) 
oraz z urządzenia (UWE), które ma tę własność, że 
wysyła elektrony do powietrza przy braku pola elek
trycznego. 

Urządzeniem wysyłającym elektrony może być ciało 
wysyłające elektrony przez termoemisję lub fotoemi-
sję. Pole elektryczne wytworzone przez źródło napię
cia, dodatkowo przyspiesza w y s ł a n e elektrony. 

(2 zastrzeżenia) 

H02H P.245033 1983-12-09 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Tadeusz Lip-
ski, Mieczysław Kalisz). 

Układ do ograniczania prądu zwarciowego 
w sieci prądu przemiennego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu pozwalającego na szybkie wyłączanie zwarć. 

Układ do ograniczania prądu zwarciowego w sieci 
prądu przemiennego zasilanego z prądnicy i/lub trans-
formatora z punktem zerowym uzyskanym poprzez 
mostek prostowniczy sześciopulsowy z elementem ogra-
niczającym prąd zwarciowy włączonym do mostka 
prostowniczego po stronie prądu stałego, charaktery-
zuje się tym, że elementem ograniczającym prąd jest 
szybki łącznik, a rolę łącznika szybkiego spełniać może 
szybki wyłącznik tyrystorowy (WT), szybki bezpiecz-
nik lub szybki wyłącznik stykowy. Szybki wyłącznik 
tyrystorowy (WT) może być sterowany z układu wy-
krywania zwarć (UW). Układ wykrywania zwaTĆ (UW) 
może być włączony po stronie prądu stałego mostka 
prostowniczego (P) szeregowo z szybkim wyłącznikiem 
tyrystorowym (WT) lub po stronie obciążenia prądnicy 
(G) i/lub transformatora. 

Rozwiązanie według wynalazku znajduje zastosowa-
nie w sieciach niskiego i średniego napięcia zwłaszcza 
okrętowych. (6 zastrzeżeń) 

H02H P.250890 1984-12-12 
Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Andrzej Za-

wiślański). 

Sposób zabezpieczenia zestyków 
przed powstaniem łuku elektrycznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie tłumienia prze-
tężeń w obwodzie, zawierającym zestyk, zwłaszcza ze-
styk hermetyczny przekaźnika kontaktronowego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że szere-
gową impedancję linii elektrycznej, zakończonej ze-
stykiem, wielokrotnie zwiększa się w bezpośrednim 
otoczeniu zabezpieczanego zestyku (Z). (1 zastrzeżenie) 
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H02H P.251268 1984-12-27 
Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 

Polska (Zbigniew Dąbrowski). 

Układ energooszczędnego nadprądowego zabezpieczania 
stabilizatora średniej mocy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu energooszczędnego, nadprądowego zabezpiecza-
nia stabilizatora średniej mocy energii elektrycznej, 
umożliwiającego skuteczną ochronę zwarciową wyjścia 
stabilizatora przy zastosowaniu prostych środków o du-
żej niezawodności działania. 

W układzie według wynalazku zastosowano kontak-
tron o bardzo niskiej rezystancji uzwojenia (6) steru-
jącego, które może być włączone jako część indukcyj-
ności filtru wejściowego bądź wyjściowego. 

(3 zastrzeżenia) 

H02K P.244791 1983-11-25 

Mirosław Broda, Cieszyn, Polska (Mirosław Broda). 
Silnik elektryczny 

z dodatkowym uzwojeniem wtórnym 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-

kiej konstrukcji silnika, która pozwoliłaby na elimi-
nację transformatora bezpieczeństwa w szlifierkach. 
W silniku według wynalazku zastosowano dodatkowe 
uzwojenie umieszczone w żłobkach silnika. Wynalazek 
może znaleźć również zastosowanie do napędu elek-
trosprzęgieł, sterowania w obrabiarkach itp. 

(1 zastrzeżenie) 

H02K P. 245109 1983-12-14 
Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Grze-

gorz Kamdński, Włodzimierz Przyborowski). 

Elektryczny silnik sferyczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie rozszerzenia za-
kresu pracy, określonego przez kąt gomiędizy osią bie-
gunową, a osią kinematyczną wirnika. 

Silnik charakteryzuje się tym, że wzbudnik (1) w 
postaci czaszy sferycznej ma geometryczną oś biegu-
nową (0) usytuowaną w osi czaszy, przecinającej się 
z kinematyczną osią (0') wirnika (2) w środku sfery 
wirnika (2). Środek przecięcia tych dwóch osi (0, 0') 
jest biegunem czaszy (00) wzbudnika (1) w obszarze 
jego oddziaływania. (2 zastrzeżenia) 

H02K P.245110 1983-12-14 
Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Grze-

gorz Kamiństki, Włodzimierz Przyborowski). 

Wzbudnik cylindrycznego silnika liniowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie polepszenia struk-
tury pola magnetycznego. 

Wzbudnik ma jarzmo (6) usytuowane wzdłużnie w 
obszarze wewnętrznym pakietów blach (9) oraz w po-
bliżu szczeliny powietrznej (0) pomiędzy bieżnikiem 
(A), a wzbudnikiem (D), na którym to jarzmie (6) są 
umieszczone współosiowo uzwojenia krążkowe (8) 
pasm fazowych oraz ma drugie jarzmo (10) zewnętrz-
ne usytuowane ponad uzwojeniami krążkowymi (8) 
pasm fazowych. Jarzmo (6) ma pomiędzy pakietami 
blach (9) usytuowane przewężenia (7) zmniejszające 
przewodność magnetyczną. (3 zastrzeżenia) 

H02P 
G05D 

P.245070 1983-12-13 

Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki „ME-
RAMAT", Warszawa, Polska (Krzysztof Bednarczyk, 
Mieczysław Hauswirt, Wiesław Kaczanowski, Aleksan-
der Kossek, Andrzej Romański). 

Układ stabilizacji prędkości taśmy 
nawijanej na szpulę 

napędzaną (silnikiem prądu stałego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu pozwalającego na prostą regulację prędkości 
w szerokim zakresie. 

Układ stabilizacji prędkości taśmy nawijanej na 
szpulę napędzaną silnikiem prądu stałego, w którym 
to układzie wyjście źródła napięcia odniesienia, wej-
ście wzmacniacza, wyjście toru ujemnego tachome-
trycznego sprzężenia zwrotnego i wyjście członu ujem-
nego sprzężenia zwrotnego tworzą węzeł sumacyjny, 
charakteryzuje się połączeniem elementu kombinacyj-
nego (7) z torem ujemnego tachometrycznego sprzęże-
nia zwrotnego (1) oraz konstrukcją standaryzaitora im-
pulsów (10) i konstrukcją standaryzatora amplitudy. 
Standaryzator impulsów (10) jest utworzony z mono-
wibratora (Mw) o stałej czasowej (Ro, Co), z układu 
pierwszego klucza tranzystorowego (Tl, R4, R5) włą-
czającego układ dodatkowej stałej czasowej (R3, C) 
i z układu drugiego klucza tranzystorowego (T2, R6, 
R7) włączającego układ dodatkowej rezystancji (R2). 

Standaryzator amplitudy (11) jest utworzony z in-
werteTa (13) i rezystora (R8). Wejście przetwornika 
obrotowo-iropulsowego (9) jest sprzężone mechanicz-
nie z taśmą (T), a jego wyjście jest połączone z wej-
ściem wyzwalającym monowiforatora (Mw). Wyjście 
mono wibrator a (Mw) jest połączone z wejściem in-
wertera (13), a wyjście inwertera (13) jest połączone 
z wejściem przetwornika współczynnik wypełnienia-
napięcie (12). Wyjście przetwornika (12) jest połączone 
z węzłem sumacyjnym (5). (3 zastrzeżenia) 
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H02P P. 251674 1985-01-23 
Centrum Elektroniki Profesjonalnej „Umitra-Rad-

war", Warszawskie Zakłady Radiowe „Rawar", War-
szawa, Polska (Andrzej Chmielewski, Piotr Rygałło). 

Układ sterowania przetwornicy, zwłaszcza tyrystorowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu o prostej konstrukcji i o dużej niezawodności 
działania. 

Układ złożony z dwóch torów, toru chopper'a i toru 
falownika, z których każdy zawiera -układ scalony, 
zbudowany z generatora piły, połączonego z dyskrymi-
natorern napięcia, porównującym napięcie piły i na-
pięcie z wyjścia przetwornicy, oraz zbudowany z mo-
dulatora szerokości impulsów połączonego z układem 
końcowym, wyróżnia się tym, że do wyjścia każdego 
z układów scalonych (1) dołączony jest dyskryminator 
szerokości impulsów (2) z dołączonym do niego gene-
ratorem impulsu wzorcowego (3), przy czym jedno 
wyjście dyskryminatora szerokości impulsów (2) połą-
czone jest z wejściem in werter a (4) i wejściem pierw-
szego przerzutnifca (5) w torze falownika, a z wej-
ściem drugiego pxzerautnika (6) w torze chopper'a, zaś 
drugie jego wyjście połączone jest z wejściem blokady 
układu scalonego (1). I (1 zastrzeżenie) 

H03F P. 250891 1984-12-12 
Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Janusz Paw-

łowksz). 

Sposób i układ kształtowania i regulacji nachylenia 
charakterystyki amplitudo wo -częstotliwościowe j 

w szerokopasmowym 'wzmacniaczu 
wielkiej częstotliwości 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie regulacji nachy-
lenia charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej 
we wzmacniaczu szerokopasmowym wielkiej częstotli-
wości. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że war-
tość współczynnika ujemnego sprężenia zwrotnego uza-
leżnia się od częstotliwości tak, alby dla najwyższych 

częstotliwości przenoszonego pasma wartość tego 
współczynnika w trakcie regulacji nie ulegała istot-
nym zmianom, a dla niższych częstotliwości przeno-
szonego pasana nastawia się większą wartość tego 
współczynnika niż dla częstotliwości wyższych w prze-
dziale wartości tym szerszym, im częstotliwość jest 
niższa. 

Układ według wynalazku jest zawarty w obwodzie 
sprzężenia zwrotnego tranzystorowego regulowanego 
stopnia wzmacniającego i składa się z kondensatora 
(1) połączonego szeregowo z dwójmikiem, który twonzą 
regulowany element rezystamcyjny (2) z równoległym 
do niego elementem pojemnościowym (3) i szeregowo 
ce nimi połączony element indukcyjny (4) oraz równo-
legle do pozostałych dołączony regulowany element 
pojemnościowy (5). (3 zastrzeżenia) 

H03K P.249185 T 1984-08-13 
Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska (Jacek 

Dumański, Leonard Rozenberg). 

Układ różniczkujący, 
szczególnie «do sygnałów wolnozmiennych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu różniczkującego, zapewniającego pracę o linio-
wej charakterystyce w całym zakresie napięć wejścio-
wych. 

Układ składa się z dwóch wzmacniaczy operacyj-
nych (Wl, W2). Wyjście (WY1) pierwszego wzmacnia-
cza (Wl) połączone jest z wejściem odwracającym 
drugiego wzmacniacza (W2) przez rezystor sprzęgający 
(R3). Ujemne sprzężenie zwrotne jest zrealizowane w 
ten sposób, że wejście odwracające pierwszego wzmac-
niacza (Wl) połączone jest z dzielnikiem oporowym 
złożonym z dwóch rezystorów (R4, R5) włączonych po-
między wyjście (WY1) pierwszego wzmacniacza (Wl) 
i masę układu. (1 zastrzeżenie) 

H03K P.249212 T 1984-08-16 
Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich, 

Bydgoszcz, Polska (Antoni Zabłudowski). 

Sposób przetwarzania analogowo-cyfrowego 
i układ przetwarzający 

Informację analogową na cyfrową 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia szyb-

kości przetwarzania analogowo-cyfrowego. 
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Sposób w e d ł u g wynalazku polega na tym, że sygnał 
analogowy przetwarza się w M równolegle pracują-
cych jednakowych przetwornikach a/c o czasie prze-
twarzan ia Tprz, przy czym każdy z przetworników 
przetwarza inną próbkę, pobraną z ciągu próbek syg-
na łu a larmowego, przesuniętą w czasie o wielkości 
Vt = Tprz/M. 

W układzie według wynalazku na wejściu każdego 
z prze tworników a /c ( 2 j - 2 M ) znajduje się układ prób-
kująco-pamiętający ( l j - I M ) , k tóry synchronizowany 
jest sygnałem wysyłanym z układu rozdzielającego (3) 
s terowanego poprzez układ adresowy (4) zegarem (6), 
zaś przetworzony sygnał w postaci ciągów binarnych 
zbierany jest z każdego przetwornika a/c za pomocą 
układu zbierającego (5) sterowanego poprzez układ 
adresowy (4) zegarem (6). (2 zastrzeżenia) 

H03K P.249214 T 1984-08-16 

Akademia Teohniczno-Rolnicza im. J. J. âniadeckich, 
Bydgoszcz, Polslka (Antoni Zabłudowski). 

Sposób prze twarzania analogowo-cyfrowego 
i prze twornik do stosowania tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przetwarzania 
sygnału analogowego w każdym takcie zegarowym 
oraz zmniejszenia kosztu budowy przetwornika. 

W sposobie według wynalazku sygnał analogowy 
prze twarza się w kolejnych jednakowych modułach 
przetwarzających tak, iż po przetworzeniu tego syg-
na łu w module przetwarzającym według następują-
cej zasady: jeśli U w e ^ U o to UWy =2xUwe ; Uwe ^ U o 
to Uwy =2x(Uwe - U o ) i wygenrowaniu bitu dla bardziej 
znaczącej pozycji ciągu binarnego następuje przekaza-
nie zmodyfikowanego sygnału analogowego do modułu 
generującego bi t na pozycji mniej znaczącej ciągu 
binarnego. W każdym takcie zegarowym sygnał ana lo-
gowy, który przetwarza się w synchronizowanych mo-
dułach przetwarzających należy do innej próbki w e j -
ściowego sygnału analogowego, przez co informacja 
b ina rna odpowiadająca wielkości sygnału analogowego 
pojawia się na wyjściu w każdym takcie zegarowym 
po czasie opóźnienia równym liczbie modułów. P rze -
twarzan ie nie nastąpi w synchronizowanych modułach, 
zaś informacja b inarna generowana jest tylko dla jed-
nej próbki sygnału wejściowego. 

Układ według wynalazku ma moduły przetwarzają-
ce składające się z synchronizowanego układu p r ó b -
kująco-pamiętającego (1), kompara tora (2) oraz uk ładu 
decyzyjno-wzmacniającego (3). (4 zastrzeżenia) 

H04B P.244947 1983-12-06 

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Aleksander 
Orłowslki). 

Układ generujący sekwencje impulsów napięcia 
sinusoidalnego o skokowo zmiennej częstotliwości 

Przedmkyt wynalazku dotyczy układu generującego 
sygnały, w kodzie czasowo-częstotliwościowym w sy-
stemie radiokomunikacj i ruchomej , optymalne ze 
względu na czas ustalania odpowiedzi filtrów odbior-
nika na te sygnały. 

Układ zawiera generator (Z) impulsów zegarowych, 
rejestr (R) przesuwny, pamięć (P) typu latch, selek-
tor -dekoder (S) z kodu BCD na kod 1 z K, genera'tor 
(G) napięcia sinusoidalnego, wytwarzający dowolną 
z K częstotliwości kódu oraz układ (D) odczytujący 
zerową wartość napięcia wyjściowego generatora (G). 

(2 zastrzeżenia) 

H04B P.245156 1983-12-16 

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Aleksander 
Orłowski). 

Układ do wytwarzania dwóch zmodulowanych fazowo 
fal prostokątnych wielkiej częstotliwości 

Przedmiotem wynalazku jest układ znajdujący za-
stosowanie w nadajnikach radiokomunikacyjnych ma-
łej mocy, zwłaszcza z dwuwstęgową modulacją ampli-
tudy z wytłumioną falą nośną, gdzie jest wykorzystany 
jako układ sterujący tranzystorowe wzmacniacze mo-
cy o dużej sprawności energetycznej takie jak układ 
szerokopasmowego wzmacniacza klasy. Do konfiguracji 
mostkowej, bądź też układ tzw. modulacji amplifazo-
wej z dwoma wzmacniaczami rezonansowymi pracują-
cymi na wspólne obciążenie. 

Układ zawiera komparator (Kl) do określania znaku 
napięcia modulującego, układ (Kl) kształtujący im-
pulsy szpilikowe, układy (01, 02) do opóźniania im-
pulsów, układ (PC) synchronizowanych podzielników 
częstotliwości, dwukanałowy komutator (KF) fazy, 
funktor (Gl) EXCLUSIVE OR oraz układ (UP) do po-
równania wartości napięcia wzorcowego wielkiej czę-
stotliwości z chwilową amplitudą napięcia modulują-
cego. Jedno z wejść (Urn) układu jest sterowane syg-
nałem napięcia modulującego, drugie (Uw) sygnałem 
napięcia wzorcowego wielkiej częstotliwości. 

(4 zastrzeżenia) 

H04J 
H04L 

P. 248580 1984-07-05 

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Mirosław 
Żurawski, Jan Mieszczanek). 
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Sposób wydzielania i transferu grup na stacji 
transferowej systemu o zwielokrotnieniu cyfrowym 

Wynalazek; rozwiązuje zagadnienie eliminacji zjawi-
ska powielania utraty fazowania ramki cyfrowego 
sygnału zbiorczego przy jego przesyłaniu liniami prze-
syłowymi, zawierającymi wiele stacji transferowych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wraz 
z transferem sygnałów składowych, wydzielonych 
z sygnału zbiorczego na stacji transferowej, dokonuje 
się transferu sygnału fazowania Tamki binarnego syg-
nału zbiorczego, zaś zwielokrotnienie tranferowanych 
sygnałów składowych realizuje się za, pomocą tych 
samych sygnałów sterujących, które użyte zostały przy 
rozdzielaniu binarnego sygnału zbiorczego na sygnały 
składowe. Zaletą wynalazku jest możliwość znacznego 
zredukowania wyposażenia stacji transferowej. 

(5 zastrzeżeń) 

H04L 
G08C 

P.251210 1984-12-21 

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Jan Mieszcza-
nek, Mirosław Żurawski). 

Układ synchronizatora 
niezależnych sygnałów cyfrowych 

Układ według wynalazku rozwiązuje problem wy-
konywania dopełniania oraz wysyłania informacji 
o dopełnianiu i pośrednich zmianach faz. 

Układ zawiera pamięć elastyczną (1), licznik zapisu 
(2), licznik odczytu (3), źródło zegara zapisu (14), układ 
wprowadzania dopełniania (7) i układ kontroli fazy (4). 
Dwa komparatory fazy (5, 6) połączone są odpowiednio 
ze sobą i z układem wprowadzania dopełniania (7) 
oraz źródłem zegara zapisu (14). Układ wprowadzania 
dopełniania (7) połączony jest ze źródłem zegara od-
czytu (15). Drugi komparator fazy (6) połączony jest 
z licznikiem (8) sterowanym układem zliczania (9). 
Z wyjściami licznika (8) połączone są wejścia dwóch 
rejestrów przesuwnych (10, 11), których wyjścia połą-
czone są z dwoma wejściami układu wprowadzania 
dopełniania (7). Układ zliczania (9) sterowany jest 
z wyjść: układu komparatora fazy (6) i dwóch źródeł 
pomocniczych (12, 16). Układ kontroli fazy (4) współ-
pracuje z licznikiem zapisu (2) i licznikiem odczytu 
(3). Opisany układ nadaje się szczególnie do stosowa-
nia w teletransmisyjnych systemach cyfrowych. 

(3 zastrzeżenia) 

H04M P. 244946 1983-12-06 

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Aleksander 
Orłowski). 

Układ dekodera sygnału 
w kodzie czasowo-częstotliwościowym, 

zwłaszcza dla przywoławczego odbiornika kontrolnego 

Układ dekodera według wynalazku identyfikuje i re-
jestruje numer abonenta nadawany w kodzie czasowo-
-częstotliwościowym. Kod tworzy się z dziesięciu czę-
stotliwości odpowiadających cyfrom zapisu dziesiętne-
go oraz jedenastej tak zwanej częstotliwości powtó-
rzenia,,, wykorzystanej gdy dwie kolejne cyfry są jed-
nakowe. 

Układ zawiera ogranicznik (OA) amplitudy sygnału 
wejściowego, zespół (ZIC) bloków identyfikacji często-
tliwości kodu, w którym każdy z tych bloków jest 
łańcuchowym połączeniem wzmacniacza obciążonego 
filtrem pasmowo-pVzepustowym z detektorem ampli-
tudowym oraz przerzutnikiem Schmitta, koder dzie-
siętny, układ (AK) analizująco-kontrolny wyposażony 
w układ (SB) selektywnej blokady oraz programator 
(PR) liczby elementów sekwencji, multiplekser (MX) 
wejścia zespołu rejestrów przesuwnych, zespół (ZHP) 
rejestrów przesuwnych, zespół (ZMX) multiplekserów 
odczytu zawartości rejestrów przesuwnych, dekoder 
(DW) zespołu wyświetlaczy, zespół (ZW) wyświetlaczy 
oraz interfejs (JF) zewnętrznego urządzenia rejestru-
jącego. (3 zastrzeżenia) 

H04N P.248396 1984-06-26 

Pierwszeństwo: 
1983-06-27 - Wielka Brytania (nr 8317406; nr 8317407) 

1984-04-04 - St. Zjedn. Am. (nr 596817) 

RCA Corporation, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Curtis R. Carlson, Edward H. Adelsön, Al-
len L. Limberg, Roger F. Bessler, James H. Arbeiter, 
Charles H. Anderson). 

Urządzenie do przetwarzania, analizy 
i/lub syntezy sygnałów 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do prze-
twarzania, analizy i/lub syntezy sygnałów, w którym 
wykorzystywana jest struktura potokowa do analizy 
w opóźnionym czasie rzeczywistym widma częstotli-
wościowego składowej informacyjnej, mającej jeden 
lub więcej wymiarów, danego sygnału czasowego, ma-
jącego najwyższą interesującą częstotliwość nie więk-
szą od fo, oraz do syntezy w opóźnionym czasie rze-
czywistym sygnału czasowego z jego poddanego anali-
zie widma częstotliwościowego, szczególnie przydatne 
do przetwarzania obrazowego dwuwymiarowych czę-
stotliwości przestrzennych obrazów telewizyjnych okre-
ślonych przez czasowy sygnał wizyjny. 

Urządzenie według wynalazku zawiera N uporząd-
kowanych przetworników (100-1-100-N). Na jedno 
z wejść każdego przetwornika jest podawany sygnał 
czasowy (Go... G N - J , a na drugie wejście jest poda-
wany sygnał (CLi... CLN) o odrębnym cyklu często-
tliwości próbkowania. Każdy z wymienionych prze-
tworników charakteryzuje się dolnoprzepustową funk-
cją przenoszenia. (40 zastrzeżeń) 
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H05K P.245103 1983-12-14 

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Warszawa, 
Polska (Romuald Nowicki, Jan Szewczyk). 

Obudowa zamknięta pakietów elektronicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania obu-
dowy urządzenia wydzielającego ciepło z zamkniętym, 
grawitacyjnym obiegiem powietrza chłodzącego. 

Obudowa charakteryzuje się tym, że ściana górna 
(1) ma ożebrowanie (2) skierowane do wnętrza obu-
dowy, równoległe do ścian bocznych, przy czym ścia-
na górna (1) jest trwale połączona ze ścianą tylną (4) 
spoiną (3) przewodzącą ciepło. Obudowa znajduje za-
stosowanie w urządzeniach, w których ze względu 
na wymóg szczelności nie może być stosowany otwar-
ty obieg powietrza chłodzącego. (1 zastrzeżenie) 



II. WZORY UŻYTKOWE 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01D W. 72879 1984-07-02 
A01B 

Bolesław Hanaj, Edward Hanaj, Wiesław Rokita 
Kraśnik, Polska (Bolesław Hanaj, Edward Hanaj, 
Wiesław Rokita). 

Widły ogrodnicze 

Widły stanowią dwie pary symetrycznych zębów (1) 
o dłuższych ramionach (2) i krótszych ramionach (3), 
zagiętych pod kątem prostym do osi rękojeści (4), 
przy czym dłuższe ramiona (2) są odsądzone na dłu-
gości krótszych ramion (3) w kierunku poprzecznym 
do osi rękojeści. Końce ramion (2 i 3) są wygięte pod 
kątem prostym równolegle do osi rękojeści (4) i po-
łączone ze sobą na stałe tworząc szyjkę rękojeści (5). 

Szyjka rękojeści (5) ma osadzoną tuleję stożkową 
(6) tak, że jej oś symetrii tworzy kąt zawierający się 
w granicach od 50° do 65° w stosunku do linii wy-
znaczonej przez końce ostrzy i ramion zębów (1), 
przy czym zęby (1) są wygięte w kształcie łuku. 

(4 zastrzeżenia) 

A21C W. 73298 1984-09-19 

„Społem" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców, 
Wrocław, Polska (Stanisław Kunysz, Wiesław Zającz-
kowski). 

Urządzenie do ciągłego podawania ciasta 

W korpusie zbiornika (1) asymetrycznie w płasz-
czyźnie pionowej zbudowane są dwa walce (6) i (7), 
napędzane w przeciwnych kierunkach lecz z jedna-
kową prędkością, poniżej których zabudowana jest 
zasuwa (8) nożowa przeznaczona do regulacji wstęgi 
podawanego ciasta, które za pomocą przenośnika taś-
mowego (10) przenoszone jest do urządzenia formu-
jącego wyroby piekarskie, przy czym walce (6) i (7) 
są wzdłużnie żłobione. (2 zastrzeżenia) 

A47B W. 73132 1984-08-16 

Bydgoskie Fabryki Mebli, Bydgoszcz, Polska (Wła-
dysław Rosada, Józef Knioła, Aleksander Długokęski, 
Tadeusz Kawęcki, Eugeniusz Pałka). 

Zestaw wypoczynkowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji zestawu wypoczynkowego, oszczędnego 
w zużyciu materiałów i o niskim nakładzie pracy. 

Zestaw wypoczynkowy składający się z kanapotap-
czanu i fotela, charakteryzuje się tym, że kanapotap-
czan i fotel wyposażone są w luźne poduchy siedziska 
(5) i oparcia (4), przy czym w kanapotapczanie podu-
chy siedziska i oparcia połączone są ze sobą na za-
wias tapicerski, fotel natomiast wyposażony jest 
w luźno nakładaną poduchę oparcia (4) i siedziska (5) 
oraz płytę przednią (6) i tylną (7). (1 zastrzeżenie) 

A47B W. 73295 1984-09-19 

Fabryki Akcesoriów Meblowych, Chełmno, Polska 
(Jerzy Prełowski, Eugeniusz Koliński, Ryszard So-
roka). 

Stół ogrodowy składany 

Wzór użytkowy dotyczy stołu ogrodowego o usztyw-
nionej konstrukcji, wykonanego z małej ilości ma-
teriału. 
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Stół ma blat (1) i nogi (2, 3) związane rozporami 
górnymi (4, 5) skośnie położonymi względem siebie. 
Dolne rozpory (8, 9) przymocowane są do czołowych 
powierzchni nóg (2, 3). (1 zastrzeżenie) 

A47B W. 73339 1984-09-28 

Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Bogdan Wie-
czorkowski, Tadeusz Sikora, Krystyna Karpińśka). 

Biurko dla informatora 

Wzór użytkowy dotyczy konstrukcji biurka do pracy 
informacyjno-zleceniowej, właściwego pod względem 
ergonomicznym. 

Biurko ma wydzielone podstawowe strefy funkcjo-
nalne, takie jak strefa magazynowa i strefa operacyj-
na, którą stanowi pulpit biurka, oraz szuflada (3) na 
kartotekę zleceniową i jest wyposażone w mikrotele-
fon. Pulpit biurka jest usytuowany pod kątem pro-
stym w stosunku do podłoża. Strefę magazynową 
stanowią dwa obrotowe dwustronne pojemniki pozio-
me (1) zamocowane symetrycznie nieco powyżej pul-
pitu do zewnętrznych bocznych ścian biurka oraz 
nieruchomy pojemnik poziomy (2) usytuowany cen-
tralnie na skraju pulpitu. Każdy z obrotowych po-
jemników (1) osadzony jest na osi mechanizmu obro-
towego wyposażonego w system zapadek umożliwia-
jących ustalenie pojemników (1) w pozycji roboczej, 
po obrocie o kąt 90° lub 180°. 

W strefie operacyjnej na pulpicie usytuowana jest 
wolno stojąca przystawka manipulacyjna (5) do ste-
rowania układów elektronicznych i jednoczesnej in-
formacji optycznej i akustycznej. Biurko ma strefę 
socjalną stanowiącą poziomy pojemnik (6) usytuowany 
z prawej strony biurka pod szufladą (3) na kartotekę 
zleceniową, a ponadto ma zamocowaną obrotowo 
z lewej strony biurka, na wewnętrznej ścianie bocz-
nej kasetę (7) wyposażoną w układy elektroniczne 
do współpracy z przystawką manipulacyjną. 

(4 zastrzeżenia) 

A47G W. 73332 1984-09-26 

Fabryka Nakryć Stołowych „Polwid", Cieszyn, Pol-
ska (Józef Studnicki, Jan Herma, Władysław Jaszow-
ski, Henryk Mikołaj czy k). 

Nakrycie stołowe 

Wzór dotyczy połączenia metalowej części nakrycia 
z drewnianą lub z podobnego materiału wykonaną 
rękojeścią. 

Otwór (5) w rękojeści (4) ma wewnętrzny gwint (6). 
Płaski prostokątny łącznik (2) ma dwie pary wypu-
stów (3) rozmieszczonych zgodnie z przebiegiem linii 
gwintu. Odległość między wypustami odpowiada sko-
kowi gwintu. Po wkręceniu łącznika (2) otwór (5) 
jest wypełniony spoiwem. (1 zastrzeżenie) 

A47H W. 73291 1984-09-18 

Spółdzielnia Niewidomych im. J. Marchlewskiego, 
Białystok, Polska (Wiesław Łukaszuk, Henryk Topo-
l e w i c z ) . 

Szyna do zasłon 

Wzór użytkowy dotyczy obudowy szyny do zasłon, 
dającej możliwości zasłonięcia zaczepów firanek i za-
słonek materiałem dekoracyjnym. 

Obudowa (1) w przekroju poprzecznym na kształt 
prostokątnej rynienki przykręconej dnem do sufitu. 
Na bocznej ściance obudowy (1) zamocowany jest za-
czep (2) w kształcie rynienki mającej w bocznych 
ściankach wycięcia. Brzegi zaczepu- (2) mają wsuwki 
(4), na które nasunięte są kieszenie (6) taśmy (3) 
z umocowanym do niej materiałem dekoracyjnym (7). 

(4 zastrzeżenia) 

A61F W. 73299 1984-09-19 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Ta-
deusz Malinowski, Józef Borsuk). 

Odchylná nahełmna maska ochronna oczu 

Maska ma wymienną listwę (8) mocującą przeźro-
czystą osłonę (9). Listwa (8) jest zaopatrzona w co 
najmniej pięć otworów, z których dwa otwory są 
wykonane na końcówkach listwy do osadzania na 
zaciskowych szybkozłączach (15), a kolejne trzy otwory 
na jej pozostałej części do stabilizacji osłony (9) na 
trzpieniach (16) odchylnej ramki (4). Osłona (9) ma 
kształt prostokąta, którego dłuższy bok jest krótszy 
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od obwodowej odległości pomiędzy otworami listwy 
(8), osadzonymi na zaciskach szybkozłączy (15), a krót-
szy bok jest około trzy razy mniejszy od dłuższego 
boku. Maska jest przeznaczona zwłaszcza dla kom-
bajnistów górniczych. (1 zastrzeżenie) 

A63B W. 73308 1984-09-21 

Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Usługowe Urządzeń 
Sportowych, Warszawa, Polska (Zbigniew Słomczyń-
ski, Andrzej Pacek). 

Deska do pływania 

Celem wzoru jest opracowanie ulepszonej kon-
strukcji deski o zmniejszonych siłach oporów ruchu. 

Deskę do pływania stanowi płat (1) o zarysie elip-
soidy o dużych i łagodnych promieniach, przy czym 
na bocznych krawędziach płata są wyprofilowane 
dwustronnie progi utworzone przez garby (3, 5). 

(1 zastrzeżenie) 

A63C W. 74011 1985-01-15 

Przedsiębiorstwo Zagraniczne ,,POLINTERSPORT;', 
Zakład Sprzętu Sportowego Serwis i Usługi Sporto-
we, Poznań-Junikowo, Polska (Wojciech Górski). 

Spinacz do nart 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwie-
nia wiązania pary nart przed ich przenoszeniem lub 
transportem. 

Spinacz ma dwie złożone ze sobą płytki, podstawo-
wą (1) i wierzchnią (2). W przestrzeni płaskiej komo-
ry międzypłytkowej umieszczona jest taśma gumowa 
(4), mająca dwa zgrubienia wałeczkowe (5), z- których 
pierwsze na końcu zaciśnięte jest w wyżłobieniach 
płytek, a drugie, dające się swobodnie wyprowadzać 
z tej przestrzeni, ma osadzoną klamrę zaczepową (6) 
współdziałającą z występem zaczepowym (3) spinacza 
drugiej narty przy wiązaniu pary. Do płytki podsta-
wowej (1) przytwierdzona jest od spodu płytka gumo-
wa (7) z naniesioną warstwą szybkowiążącego kleju. 

(1 zastrzeżenie) 

A63H W. 73293 1984-09-20 

Renata Olszewska, Tadeusz Wołczyński, Warszawa, 
Polska (Renata Olszewska, Tadeusz Wołczyński). 

Układanka konstrukcyjna 

Celem wzoru jest zwiększenie asortymentu zaba-
wek typu układanek przestrzennych. 

Układanka konstrukcyjna składa się z krótkich 
prętów (1), długich prętów (2), dużych kołowych pier-
ścieni i małych kołowych pierścieni (4). Krótkie pręty 
(1) i długie pręty (2) mają na końcach przewężenia 
(5) oraz szczękowe zaczepy (6), dopasowane do śred-
nic prętów (1 i 2), pierścieni (4) oraz do innych szczę-
kowych zaczepów (6). (1 zastrzeżenie) 

Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D W. 73326 1984-09-27 

Państwowy Ośrodek Maszynowy, Legnica z/s w Pie-
karach Wielkich, Polska (Jerzy Grzybowski). 

Filtr 

Filtr charakteryzuje się tym, że korpus (1) z ele-
mentami filtrującymi ma pokrywę (5), stanowiącą 
czołową ściankę korpusu (1). (1 zastrzeżenie) 
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B01F W. 73335 1984-09-26 

Akademia Rolnicza, Lublin, Polska (Lucjan Kalita). 

Homogenizator 

Homogenizator składa się z zespołu napędowego, 
który stanowią silnik elektryczny (2), urządzenie do 
regulacji prędkości obrotowej (3) i przekładnia pa-
sowa (4) oraz z pompy oraz bloku rozdzielczego (5) 
z zaworem homogenizującym (6), przewodem zasilają-
cym (7) i odprowadzającym (8) oraz czujnikiem ciś-
nienia (9), z którego sygnał elektryczny steruje pracą 
zespołu napędowego. (1 zastrzeżenie) 

B08B W. 73327 1984-09-27 

Rejon Dróg Publicznych, Gostyń, Polska (Edward 
Szudra, Józef Wieliński). 

Urządzenie do mycia znaków drogowych 

Urządzenie składa się ze zbiornika (1) i podestu (2) 
osadzonych na jednoosiowym ogumionym podwozia 
(3). Zbiornik (1) na górnej powierzchni posiada wlew 
(4), do którego przymocowany jest przewód doprowa-
dzający (5) z zaworem przelotowym (6) i wężem gu-
mowym (7) ze złączem (8). Natomiast w dolnej części 
zbiornik (1) zaopatrzony jest w spust (9) zaopatrzony 
w zawór spustowy (10) i przewód odprowadzający (11) 
z zaworem regulacyjnym (12), połączony wężem gu-
mowym (13) z szczotką myjącą (14). W górnej części 
zbiornika (1) zamontowany jest manometr (16) i za-
wór bezpieczeństwa (17). Podczas eksploatacji urzą-
dzenie podłącza się do układu pneumatycznego ciąg-
nika. (1 zastrzeżenie) 

B21F 
B23K 

W. 73303 1984-09-20 

Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne Przemy-
słu Betonów „Prefabet-Olsztyn", Olsztyn, Polska (Ka-
zimierz Wójcicki, Kazimierz Kurowski, Marek Mazá-
nek). 

Na wijarko-zgrzewarka 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest nawijarko-
-zgrzewarka do wykonywania podwójnych zbrojeń do 
rur żelbetowych. 

Składa się ona z dwóch równoległych torów. Na 
torze głównym (1) zamocowana jest rama (3), w któ-
rej obraca się koło czynne (4). Do toru tego przymo-
cowane są też rolki prostujące i krążki prowadzące 
obwodowe pręty wykonywanego zbrojenia, a także 
wyłączniki krańcowe (13) sygnalizujące końce nawi-
jania poszczególnych walców siatek zbrojenia i wy-
łączniki krańcowe (12) sygnalizujące końce jazdy, po-
ruszającego się po torze głównym (1) wózka (9). Na 
wózku tym umieszczone jest koło bierne (10) prze-
suwające pręty wzdłużne zbrojenia. 

Po torze pomocniczym (2) porusza się wózek wzdłuż-
ny (25) z wózkiem poprzecznym (26). Na wózku po-
przecznym (26) umieszczone są . elektrody : kontaktowa 
(28) i zgrzewająca (29) połączone elektrycznie z trans-
formatorem (27) prądu zgrzewania prętów wzdłużnych 
z prętami obwodowymi zbrojenia. 

Nawijarko-zgrzewarka według wzoru użytkowego 
umożliwia zmechanizowane kształtowanie siatek zbro-
jenia do rur żelbetowych podwójnie zbrojonych, z jed-
noczesnym zgrzewaniem miejsc styku prętów wzdłuż-
nych (19) z prętami obwodowymi (30). (5 zastrzeżeń) 

B23C W. 73302 1984-09-21 

Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Budow-
nictwa Rolniczego „Bydgoszcz", Bydgoszcz, Polska 
(Bolesław Olejarz, Bogdan Jachimiak). 

Frez nastawny 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększe-
nia trwałości i uniwersalności stożkowego freza do 
obróbki powierzchni przylgowych gniazd zaworowych. 
Frez stanowią - mające kształt stożka ściętego -
docisk (2) i umieszczony na nim korpus (1) z nożami 
(3) osadzonymi w podłużnych wycięciach (4) wyko-
nanych na jego pobocznicy. Noże te mają w przekroju 
kształt teownika, którego stopka dociskana jest do 
wewnętrznej powierzchni korpusu (1) przez docisk (2). 

(4 zastrzeżenia) 
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B23K W. 73202 1984-09-05 
Spółdzielnia Pracy „Technika", Łódź, Polska (Wie-

sław Staniszewski, Henryk Błaszezyk, Jerzy Bachow-
ski, Romuald Librowski). 

Lutownica transformatorowa 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszcze-
nia przełączania mocy i zwiększenia estetyki obudowy 
lutownicy. 

Lutownica ma obudowę dzieloną (1) składającą się 
z rękojeści (2) oraz komory transformatora (3). W ko-
morze transformatora (3) osadzony jest transformator 
z wysięgnikiem uzwojenia wtórnego przechodzący 
przez otwór w płaszczyźnie czołowej (5). W rękojeści 
(2), usytuowany pod kątem 3° do osi pionowej lu-
townicy, znajduje się wyłącznik dwustopniowy (8) 
działający na przemian na mikrowyłączniki (13) i (14), 
sterowany elementem zewnętrznym (9) usytuowanym 
w czołowej płaszczyźnie rękojeści (2). (3 zastrzeżenia) 

B24B W. 73330 1984-09-26 
Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Polska (An-

drzej Kurleto, Andrzej Zborowski). 

Przyrząd do nacinania na szlifierce 
śrubowych rowków wiórowych 
na narzędziach trzpieniowych 

Na wrzecionie (2) umieszczony jest uchwyt (4), 
w którym zamocowany jest przedmiot obrabiany (5). 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wykonywa-
nia rowków w narzędziach trzpieniowych o średnicy 
od 2 mm do 20 mm na szlifierkach ostrzarkach na-
rzędziowych ogólnego przeznaczenia. 

Pomiędzy podporami (1) usytuowany jest kopiał (6) 
o jednym rowku prowadzącym (7), osadzony luźno 
na wrzecionie (2). Do kopiału (6) zamocowany jest 
zabierak (8) ze sprężynowym zatrzaskiem (9) a na 
wrzecionie (2) osadzona jest wymienna tarcza podzia-
łowa (10) z otworami odpowiadającymi końcówce za-
bieraka (8). (1 zastrzeżenie) 

B26D W. 73313 1984-09-21 

Włodzimierz Walkiewicz, Warszawa, Polska (Wło-
dzimierz Walkiewicz). 

Przyrząd do cięcia pasów, 
w szczególności samochodowych pasów bezpieczeństwa 

Celem wzoru jest opracowanie łatwej w użyciu 
konstrukcji przyrządu, mogącej stanowić stałe wypo-
sażenie pojazdu samochodowego. 

Przyrząd do cięcia pasów stanowi płaska obudowa 
(1) z podłużną, owalnie wyprofilowaną szczeliną (2) 
oraz otworem (3) i (4), przy czym wewnątrz obudowy 
(1), w gnieździe (5), osadzone jest ostrze (6), którego 
fragment usytuowany pod kątem przedziela szcze-
linę (2). (1 zastrzeżenie) 

B26D W. 73331 1984-09-26 

Zakłady Elektroniczne „ELWRO", Wrocław, Polska 
(Józef Nowicki, Jan Zawada). 

Urządzenie do przecinania elektrody grafitowej 
w czujnikach do potencjometrycznych analiz wód 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
szybkości przecinania elektrody grafitowej przy za-
pewnieniu uzyskania gładkich powierzchni obrabia-
nych. 

Urządzenie według wzoru składa się z przyrządu 
pryzmowego (1) i połączonej z nim szlifierki (2) wraz 
z zamocowaną na niej ściernicą trzpieniową diamen-
tową (3). Przyrząd pryzmowy ma korpus, w którym 
na całej długości górnej części znajduje się pryzmowe 
wycięcie, a na całej długości wystającego fragmentu 
górnej części znajduje się otwór przelotowy. Dolna 
część korpusu ma otwór w kształcie pryzmy i z częś-
cią tą połączona jest rozłącznie obejma mocująca 
szlifierkę. Z górną częścią korpusu połączony jest 
suwliwie suwak (11), który w wewnętrznej części ma 
dwa kołki ustalające (12). , (2 zastrzeżenia) 

B26F W. 73343 1984-09-29 

Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina, Kraków, 
Polska (Ryszard Tarka, Edward Zębala). 

Wykrojnik, zwłaszcza do uszczelek gumowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji wykrojnika, zwłaszcza do uszczelek 
gumowych. 



68 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 14 (302) 1985 

Wykrojnik charakteryzuje się tym, że jego pierście-
niowe gniazdo (15) na wykrojone uszczelki gumowe 
utworzone jest z pochylonego pod kątem co najmniej 
2° wycięcia (9) w korpusie (2) i wycięcia (13) w trzpie-
niu (3), przy czym trzpień (3) osadzony suwliwie 
w korpusie (2) zabezpieczony jest sprężyną (5) i koł-
kiem, który przemieszcza się wzdłuż wycięć (8) w kor-
pusie (2) ograniczonych kątem do 45°. (1 zastrzeżenie) 

B29C 
C08J 

W.73316 1984-09-25 

Warszawskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Sto-
mil", Warszawa, Polska (Jerzy Wiaderny, Jacek Wa-
cław Sobiecki, Anna Szeniawska, Aleksander Stefan 
Młynarczyk, Józef Franciszek Gorczyca). 

Urządzenie do ciągłego spieniania mieszanki lateksowej 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do 
ciągłego spieniania mieszanki lateksowej. 

Urządzenie składa się z dwu zewnętrznych nieru-
chomych tarcz (1 i 2) i od jednej do trzech wew-
nętrznych nieruchomych tarcz (3) 'oraz dwu do czte-
rech ruchomych tarcz (6). Nieruchome i ruchome 
tarcze mają na płaszczyznach prostopadłych do osi 
wału wykonane na kilku promieniach zęby (8) "o róż-
nych szerokościach na różnych średnicach i tak roz-
mieszczone, że każdy ząb (8) w danej tarczy zakrywa 
przerwę międzyzębną na sąsiednich średnicach. Zęby 
tarcz ruchomych wchodzą w przestrzeń między zębami 
tarcz nieruchomych, gdyż są one rozmieszczone, na 
innych średnicach. 

Urządzenie według wzoru użytkowego pozwala na 
zwiększenie gęstości strumienia, zwiększenie stopnia 
spieniania i zmniejszenie ilości środków spieniających. 

(1 zastrzeżenie) 

B29C W. 73342 1984-09-29 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa 
Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Kazi-
mierz Janicki, Wacław Sapkowski, Bogdan Kwiatkow-
sk'i, Jan Rosochacki). 

Hydrauliczna prasa wulkanizacyjna, 
zwłaszcza do łączenia taśm przenośnikowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest hydrauliczna 
prasa wulkanizacyjna przeznaczona szczególnie do 
łączenia taśm przenośnikowych. 

Prasa według wzoru ma kształtownik (6), którego 
przekrój poprzeczny jest zbliżony do trapezu bez 
dłuższej podstawy i zwrócony dłuższą podstawą do 
płyty (1). Ponadto kształtownik (6) jest zaopatrzony 
w cięgna (8). Cięgna (8) są usytuowane wewnątrz 
kształtownika (6) przy krótszej podstawie trapezu 
przy jego narożach. (3 zastrzeżenia) 

B30B 1984-09-29 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa 
Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Kazi-
mierz Janicki, Wacław Sapkowski, Bogdan Kwiatkow-
ski, Jan Rosochacki). 

Belka, zwłaszcza dla prasy hydraulicznej 
do wulkanizacji taśm przenośnikowych 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie kon-
strukcji belki o małej masie i prostej budowie. Za-
stosowanie belki według wzoru użytkowego eliminuje 
konieczność stosowania wysokociśnieniowych siłowni-
ków, co znacznie obniża koszt wykonania prasy. 

Belkę tą stanowi dźwigar dwuteowy. Jedna z półek 
tego dźwigara jest węższa (2) i ma sprężone cięgno 
(5). Cięgno jest zamocowane przy końcach belki za 
pośrednictwem wsporników (4). Wsporniki (4) usytu-
owane są od strony zewnętrznej belki. Cięgna sprę-
żające (5) wstępnie nadają belce ugięcie. Podczas 
pracy belki przy obciążeniu jej od strony niesprężonej 
następuje wyginanie jej w odwrotnym kierunku. 
Dzięki wstępnemu sprężeniu belki podczas pracy belka 
ta zachowuje kształt prostoliniowy. (4 zastrzeżenia) 
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B43L W. 73224 1984-09-07 

Jarosław Borkowski, Inez Mazurkiewicz, Warszawa, 
Polska (Jarosław Borkowski, Inez Mazurkiewicz). 

Oprawka gumki do ścierania 

Celem wzoru użytkowego jest skonstruowanie 
oprawki umożliwiającej wysuwanie gumki w miarę 
jej zużycia. 

Oprawkę gumki do ścierania stanowi korpus (1), 
wewnątrz którego osadzona jest tuleja (2) zakończona 
w przedniej części chwytakami (3), natomiast na 
drugim końcu tulei (2), w komorze (4), pod przycis-
kiem (5) osadzona jest sprężyna (6), przy czym wew-
nątrz tulei (2) osadzona jest gumka (7). 

(1 zastrzeżenie) 

B62D W. 73319 1984-09-24 
Maciej Sojecki, Częstochowa, Polska (Maciej So-

jecki). 

Komplet záslepek do otworów technologicznych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest komplet za-
ślepek do otworów technologicznych, zwłaszcza dla 
samochodów osobowych „FSO" 1500, „Fiat" 125 p oraz 
„Polonez". 

Komplet záslepek stanowią záslepka okrągła (1) 
oraz záslepka trapezowa (2). Zaślepiki mają na całym 
obwodzie swoich pobocznic (3) rowki (4). 

(1 zastrzeżenie) 

B65D W. 73287 1984-09-19 

Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego - Zakład 
Obrotu Spożywczymi Towarami Importowanymi, War-
szawa, Polska (Bohdan Korzeniewski, Andrzej Ko-
siński). 

Zbiornik dla materiałów sypkich i ziarnistych 

Wzór użytkowy zmniejsza ubytek materiału poda-
wanego do maszyn paczkujących. 

Zbiornik posiada w dolnej części kształt ostrosłupa 
ściętego (3), z którego naroży wychodzą po dwie 
krawędzie (6). Ostrosłup ścięty (3) połączony jest 
z elementem sztywnym (11), do którego połączone są 
cztery elementy (15) o kształcie zagiętych pod kątem 

90° dwóch czworoboków oraz prostokątne elementy 
(16). Poniżej elementu sztywnego (11) znajduje się 
ruchoma przesłona (8) oraz płytka dolna (13) z otwo-
rem spustowym (14). Pomiędzy płytką dolną (13) 
a rękawem spustowym (7) znajdują się prostopadle 
wsporniki (17). (1 zastrzeżenie) 

B65D W ; T 3 3 O 6 1984-09-21 
Rybnicka Fabryka Maszyn „Ryfama", Rybnik, Pol-

ska (Rajnhold Twardawa, Jerzy Sładkowski, Izydor 
Morys, Zbigniew Seletyn). 

Paleta metalowa, zwłaszcza do dłużyc 
Celem wzoru użytkowego jest poprawa wytrzyma-

łości palet do składowania i transportu dłużycy. 
Paleta według wzoru ma ramę, jaką tworzą dwie 

wzdłużne szyny (1 i 2) posadowione z obustronnym 
wysięgiem na centrujących stopkach (3 i 4) i połą-
czonych w tym miejscu poprzecznymi belkami (5 i 6). 
W osi podparcia rama ma osadzone trwale kątowe, 
użebrowane wsporniki (7). Pionowa ścianka (10) każ-
dego wspornika (7) przytwierdzona jest do poprzecz-
nej belki (5 i 6), zaś żebro (11) do wzdłużnej szyny 
(1 lub 2). Żebro (11) zaopatrzone jest w transportowy 
otwór (12). 

Górna, pozioma półka (8) każdego wspornika (7) 
ma osadzony układ takich samych centrujących sto-
pek (3 i 4), z których para zwraca się swą roboczą 
powierzchnią (9) do wnętrza palety, zabezpieczając 
naprowadzanie ładowanej wiązki. Co najmniej dwie 
z poprzecznych półek (13) mają osadzone rozłącznie 
rozdzielające kołki (14), zaś skrajne półki (13) mają 
gniazda dla rozłącznego osadzenia ograniczników (15). 

(2 zastrzeżenia) 
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B65D W. 73307 1984-09-21 

Rybnicka Fabryka Maszyn „Ryfama", Rybnik, Pol-
ska (Zbigniew Seletyn, Rajnhold Twardawa, Jerzy 
Sładkowski, Izydor Morys). 

Paleta metalowa, 
zwłaszcza do dłużyc i odpadów użytkowych 

Celem wzoru użytkowego jest poprawa wytrzyma-
łości, stabilności konstrukcji oraz zwiększenie funk-
cjonalności palet do składowania i transportu dłużycy. 

Paleta według wzoru zawiera prostokątną ramę (1), 
w narożach której osadzone są kątowe, użebrowane 
wsporniki (2), zaopatrzone na swych górnych, pozio-
mych półkach (6) w układ centrujących stopek (7 i 8). 
Para stopek (7) zwrócona jest roboczymi powierzch-
niami (9) do wnętrza palety i naprowadza wiązkę. 
Pionowa ścianka (3) każdego wspornika (2) wspiera 
się na poprzecznym boku ramy (1), zaś żebro (5) za-
opatrzone w transportowy otwór (4) przytwierdzone 
jest do wzdłużnego boku ramy (1). 

Co najmniej dwie z poprzecznych półek (10), wy-
pełniających dno palety ma osadzone rozłącznie roz-
dzielające kołki (11). Wzdłużne boki ramy (1) wypeł-
niają kłonice (12) w kształcie odcinków kątowników, 
zwróconych grzbietami do wnętrza palety. Rama (1) 
palety posadowiona jest na takich samych centrują-
cych stopkach (7 i 8), rozmieszczonych w narożach 
tak, że zazębiają się podczas piętrzenia ze stopkami 
(7 i 8) osadzonymi na wspornikach (2). (2 zastrzeżenia) 

B65D W. 73323 1984-09-25 

Rybnicka Fabryka Maszyn „Ryfama", Rybnik, Pol-
ska (Jerzy Sładkowsłd, Rajnhold Twardawa, Zbigniew 
Seletyn, Izydor Morys). 

Pojemnik, zwłaszcza do wiórów i odpadów złomowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojemnik do 
załadunku i magazynowania wiórów i odpadów zło-
mowych. 

Pojemnik wg wzoru ma prostokątną skrzynię (1) 
z osadzonym uchylnie dnem (2), zakończoną od góry 

płaskim, szerokim kołnierzem (3). W narożach koł-
nierz (3) ma osadzone trwale kątowe końcówki (4), 
zaopatrzone pośrodku w wycięcie (5), których wy-
dłużone ku górze zakończenia (6) mają krawędzie (8) 
zukosowane do wnętrza pojemnika. Zakończenia (6) 
końcówek (4) mają ponadto trasportowe otwory (7). 
Kołnierz (3) wzmacniają centrujące żebra (9) o kra-
wędziach zewnętrznych zukosowanych w kierunku 
bocznych ścian skrzyni (1). 

Pojemnik osadzony jest w dole (10) za pośrednic-
twem ramy, której podstawa (11) spoczywa na obrze-
żach dołu (10), zaś pionowa ścianka (12) stanowi 
wspornik, na którym zawieszony jest kołnierz (3) 
pojemnika. Pojemnik może znajdować zastosowanie 
w przemyśle metalowym lub drzewnym. 

(2 zastrzeżenia) 

B65G W. 73289 1984-09-18 

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechanizacji Bu-
downictwa „ZREMB", w Warszawie - Oddział 
w Częstochowie, Częstochowa, Polska (Andrzej Suski, 
Jerzy Jakubowski, Witold Wcisło, Józef Przysmak, 
Włodzimierz Kuśmierczyk). 

Przenośnik ślimakowy 
do transportu materiałów wilgotnych i mokrych 

w ujemnych temperaturach 

Przedmiotem wzoru /użytkowego jest przenośnik 
ślimakowy zaopatrzony w osłonę izolacyjną zabez-
pieczającą transportowany wilgotny i mokry mate-
riał przed zamarzaniem w warunkach ujemnych 
temperatur. 

Osłona izolacyjna przenośnika zbudowana jest z płyt 
(4, 5 i 6), przy czym dolne płyty (4) umieszczone są 
bezpośrednio na ramie (1), zaś płyty boczne (5) odda-
lone są od przenośnika, natomiast płyty (6) stanowią 
pokrywę przenośnika. Elementy grzejne (10) umiesz-
czone są w komorze (9). Płyty (4, 5 i 6) połączone 
są ze sobą i z przenośnikiem rozłącznie. 

(3 zastrzeżenia) 

B66C W. 73336 1934-09-27 

Huta Florian, Świętochłowice, Polska (Władysław 
Dudzik, Jan Stachoń, Kazimierz Winiarski). 

Urządzenie do podnoszenia 
czołownicy suwnicy pomostowej 

Przedmiotem wzoruu żytkowego jest urządzenie do 
podnoszenia czołownicy suwnicy pomostowej, stoso-
wane zwłaszcza przy naprawie i wymianie kół jezd-
nych pomostu suwnicy. 

Do czołowej powierzchni (1) czołownicy (2) suwnicy 
pomostowej przymocowana jest trwale konstrukcja 
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skrzynkowa (3), wewnątrz której umieszczony jest 
przesuwnie stalowy trzpień (4) zakończony w swej 
górnej części płytą (5). Na płycie (5) stalowego trzpie-
nia (4) umieszczony jest siłownik hydrauliczny (8). 
Pionowa oś (9) stalowego trzpienia (4) i siłownika 
hydraulicznego (8), pokrywają się z osią symetrii 
szyny (10) toru jezdnego suwnicy pomostowej. 

Podniesienie czołownicy (2) na żądaną wysokość 
ponad główkę szyny (10) realizuje się poprzez opusz-
czenie stalowego trzpienia (4) na główkę szyny (lfl) 
i działanie siłownika hydraulicznego (8). 

(1 zastrzeżenie) 

Dział E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO 

E02D W. 73304 1984-09-20 

Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina, Kraków, 
Polska (Władysław Jaśko, Józef Cieszyński). 

Ściana oporowa kafaru złomu 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększe-
"nia odporności ściany oporowej kafaru złomu na 
niszczące działanie obciążenia dynamicznego, umoż-
liwiając jednocześnie dokonywanie remontów zapo-
biegawczych przed postępującym niszczeniem. 

Ściana oporowa (5) ma pionowe metalowe segmenty 
(7) usztywnione poniżej poziomu gruntu (8) poziomy-
mi slabami (9) zalanymi zbrojoną ławą betonową (10). 
W górnej części ściana ma poziomą listwę (12) przy-
twierdzoną do ściany oporowej (5) przelotowymi 
śrubami (13). Przelotowe śruby (13) są usytuowane 
powyżej górnej krawędzi (4) elementów roboczych (3). 

(1 zastrzeżenie) 

E02D 
E03F 

W. 73321 1984-09-25 

Koneckie Zakłady Odlewnicze, Końskie, Polska (Jan 
Kargulewicz, Mieczysław Banasik, Stanisław Lefek, 
Witold Àndrzejewski, Andrzej Kaczorowski). 

Pokrywa włazu drogowego 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie kon-
strukcji pokrywy o zmniejszonej masie w stosunku 
do pokryw dotychczas stosowanych. 

Pokrywa posiada kształt płaskiej tarczy (1). Na jej 
dolnej powierzchni znajdują się żebra (2) tworzące 
konstrukcję w postaci plastra miodu otoczoną pier-
ścieniem zewnętrznym (3). Stosunek średnicy pier-
ścienia zewnętrznego (3) do średnicy tarczy (1) wy-
nosi korzystnie 1:1,2, zaś stosunek wysokości żeber 
(2) do grubości tarczy (1) wynosi korzystnie 4:1. 

(1 zastrzeżenie) 

E03F W. 73322 1984-09-25 

Koneckie Zakłady Odlewnicze, Końskie, Polska (Sta-
nisław Lefek, Mieczysław Banasik, Jan Kargulewicz, 
Witold Andrzejewski, Andrzej Kaczorowski). 

Ruszt wpustu ulicznego 

Celem wzoru- użytkowego jest opracowanie rusztu 
o zmniejszonej masie i tak ukształtowanego aby 
uniemożliwił przedostawanie się do sieci kanalizacyj-
nej większych zanieczyszczeń stałych. 

Ruszt charakteryzuje się tym, że żebra (1) w prze-
kroju poprzecznym posiadają kształt litery T szer-
szym końcem skierowanej ku górze. Belki podłużne 
(2) mają kształt litery L, również szerszym końcem 
skierowanej ku górze. Poszczególne żebra (1) połą-
czone są na końcach z belkami podłużnymi (2) oraz 
między sobą w ich części środkowej. Wysokość po-
szczególnych żeber (1) zwiększa się w kierunku środ-
kowi rusztu. (2 zastrzeżenia) 
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E04C W. 73300 1984-09-19 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. gen. A. Zawadz-
kiego, Opole, Polska (Jan Kubik). 

Prefabrykowany drobnowymiarowy element ścienny 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest prefabrykowa-
ny drobnowymiarowy element ścienny mający zasto-
sowanie przy wykonywaniu ścian nośnych w budyn-
kach jednorodzinnych i budownictwie inwentarskim. 

Element na mniejszych ścianach ma wycięcia (1) 
służące do połączenia między sąsiednimi elementami. 
Równolegle do płaszczyzn licowych umieszczone są 
dwa kanały (2) przechodzące przez całą wysokość 
elementu, do których wlewany jest beton scalający 
ścianę. Na szerokość kanałów formujących (2) umiesz-
czone są półkoliste wybrania (4), które mogą służyć 
do umieszczenia w nich instalacji wodno-kanalizacyj-
nej. Równolegle do kanałów (2) przewidziano pionowe 
szczeliny powietrzne (3). (1 zastrzeżenie) 

Dział F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; 

TECHNIKA MINERSKA 

F16B W. 73110 1984-08-14 

Witold Krzymlński, Siemianowice, Polska (Witold 
Krzymiński). 

Zacisk na węże gumowe 

Zacisk wykonany z tworzywa sztucznego stanowi 
jednoelementowa wy praska (1), w środku której znaj-
duje się otwór (2) o zmiennej średnicy. U dołu zacis-
ku na obu jego końcach znajdują się dwa rzędy zę-
bów (4) ustawione pod kątem 4£°C (2 zastrzeżenia) 

F16D W.73312 1984-09-21 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń 
Przetwórstwa Zbożowo-Paszowego „SPOMASZ", Byd-
goszcz, Polska (Ryszard Barański, Czesław Kalinow-
ski). 

Sprzęgło podatne 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
trwałości sprzęgła łączącego wałki o przesuniętych 
względem siebie -osiach. 

Sprzęgło charakteryzuje się tym, że między tarcza-
mi (7) i (8) ma umieszczoną wkładkę (1) z elastomeru. 
W otworach tarcz (7, 8) osadzone są tulejki (2) i (3) 
z elastomeru, a na śrubę 4) nałożona jest tulejka 
oporowa (5). Długość tulejki (6) jest tak dobrana, że 
przy maksymalnym ściśnięciu tarcz (7) i (8) sprzęgła 
zachowany jest luz (11). (1 zastrzeżenie) 

F16D W. 73341 1984-09-29 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnic-
twa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska 
(Franciszek Li piński, Czesław Palczak, Jan Roso-
chaoki). 

Sprzęgło przeponowe 

Celem wzoru jest uproszczenie i skrócenie czasu 
wykonania oraz montażu połączenia piasty członu 
czynnego z pierścieniem zaciskowym sprzęgła. 

Sprzęgło przeponowe zbudowane jest z członu czyn-
nego i członu biernego. Człon bierny tworzy piasta 
z kołnierzem (1). Człon czynny utworzony jest przez 
pierścień zaciskowy (5) połączony śrubami zacisko-
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wymi (6) z pierścieniem dystansowym (2). Pierścień 
zaciskowy (5) ma nałożoną przeponę (3). Piasta czło-
nu czynnego (4) w płaszczyźnie czołowej ma kły (7) 
wchodzące we wręby (8) pierścienia zaciskowego. 

(1 zastrzeżenie) 

F16K 
E03D 

W. 73305 1984-09-21 

Zakłady Mięsne, Rawa Mazowiecka, Polska (Janusz 
Albrecht). 

Automatyczny zawór instalacji wodnej 

Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji zaworu 
powodującej każdorazowe włączenie instalacji wodnej 
w momencie wejścia tuszy w obręb działania sitek 
natryskowych oraz wyłączenie instalacji po wyjściu 
tuszy z tejże strefy. 

Automatyczny zawór instalacji wodnej ma element 
sterujący otwieranie i zamykanie wody w postaci me-
talowej dźwigni (1) połączonej w sposób ruchomy 
z płaskownikiem, do którego przytwierdzona jest 
obudowa (7) zaworu. W środkowej, wewnętrznej częś-
ci dźwigni (1) znajduje się kowadełko (6) wywiera-
jące nacisk na zakończenie trzpienia zaworu (10) 
w momencie ugięcia dźwigni (1). (1 zastrzeżenie) 

F23J W. 73310 1984-09-21 

Raciborska Fabryka Kotłów „RAFAKO", Racibórz, 
Polska (Ryszard Przybyła, Zdzisław Chaber, Jan Spa-
łek, Tadeusz Błędowski). 

Wodny zdmuchiwacz popiołu 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wodny zdmu-
chiwacz popiołu, zwłaszcza stosowany do zdmuchi-
wania z ekranów komory paleniskowej kotła popiołu 
i żużla za pomocą strumienia wody wypływającej 
z dysz. 

Wzór rozwiązuje zagadnienie zabezpieczeń, elemen-
tów napędu przed zalewaniem wodą, a rury dyszowej 
przed spalaniem, w przypadku zaniku przepływu 
wody w strefie pracy dysz, oraz ścian ekranowych 
kotła od szoków temperaturowych, w przypadku 
awarii napędu lub zaniku napięcia zasilania. 

Zdmuchiwacz, składający się z belki nośnej, wózka 
napędowego, rury dyszowej, zaworu zaporowego dla 
wody, silnika elektrycznego oraz przekładni, charak-
teryzuje się tym, że silnik elektryczny (16) napędu 
wózka (11) jest usytuowany w dolnej części zdmu-
chiwacza, poza strefą przecieku wody z dławnicy rury 
dyszowej (12), od góry dodatkowo jest zabezpieczony 
osłoną, a przewody elektryczne doprowadzające prąd 
do napędu zdmuchiwacza są zwinięte w kształcie 
spirali (10) i są zawieszone na lince, ma zawór za-
porowy (9) elektromagnetyczny, oraz łącznik minia-
turowy (18) współpracujący z rurą dyszową (12) po-
dający impulsy sterujące i sygnalizacyjne dla kontroli 
pracy rury dyszowej (12) i zaworu zaporowego (9). 

(1 zastrzeżenie) 

F23Q W. 73311 1984-09-21 

Zakłady Aparatury Elektrycznej „Mera-Refa", Świe-
bodzice, Polska (Mieczysław Krawiecki, Mirosław Zu-
bryd, Zbigniew Bernasiński). 

Transformator zapalniczki 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji 
prostego transformatora. 

Transformator charakteryzuje się tym, że cewka (1), 
wewnątrz której umieszczono rdzeń (2) wykonany 
z jednolitego owalnego pręta, ściśle przylega do ra-
mion jarzma (4) w kształcie ceownika, wykonanego 
z grubej blachy magnetycznej. Całość umieszczona 
jest w gnieździe obudowy zapalniczki. (1 zastrzeżenie) 

F26B W. 73256 1ÖÖ4-09-14 

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świd-
nica, Polska (Jerzy Lisaj, Aleksander Dworenko-
-Dworkin, Wiesław Raszkiewicz). 

Suszarka wieżowa talerzowo-kaskadowa 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie budowy su-
szarki wieżowej o równomiernym wykorzystaniu ca-
łej objętości suszącej, a zarazem eliminującej zjawis-
ko porywania drobin suszonego materiału ziarnistego 
przez odsysane powietrze. 

Suszarka wieżowa według wzoru ma kaskadowy 
układ mocowanych do rurowego korpusu (1) stożko-
wych półek suszących (6) i osadzonych na obrotowym 
wale (11) talerzowych półek wewnętrznych (12). Pod 
pokrywą (2) i dozatorem zasypowym (7) suszarka ma 
umieszczony w osi lej zasypowy (13) o kształcie od-
wróconego stożka oraz otaczający go, łączący się 
z króćcem ssącym powietrza (5) pierścieniowy kanał 
odprowadzający (15). (3 zastrzeżenia) 



Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanych w BUP Nr 14 /1985 

Nr zgłoszenia 

1 

241560 
242340 
243202 
244551 
244644 
244791 
244845 
244927 
244941 
244946 
244947 
244949 
244961 
244970 
244982 
244983 
244981 
245000 
245004 
245006 
245023 
2450C3 
245034 
245056 
245061 
245070 
245071 
245072 
245073 
245074 
245075 
245076 
245079 
245080 
245089 
245096 
245103 
245108 
245110 
245109 
245126 
245156 
245171 
245176 
245180 
245188 
245191 
245193 
245194 
245197 
245198 
245199 

Inst. Cl.3 

2 

H01F 
B65G 
C07D 
H01F 
D06N 
H02K 
G01B 
G06F 
G01R 
H04M 
H04B 
G08C 
G01R 
H01T 
H01B 
H01B 
G08B 
H01P 
B23K 
G01S 
G01R 
H02H 
G U B 
G01S 
G05B 
H02P 
G U B 
G U B 
G U B 
G U B 
G U B 
G U B 
G01N 
G01N 
G06F 
C10G 
H05K 
H01M 
H02K 
H02K 
G11C 
H04B 
G05B 
F21V 
G01N 
C12N 
E21B 
E05B 
E21B 
D06N 
E21C 
C04B 

Strona 

3 

56 
12 
21 
56 
31 
58 
41 
49 
45 
61 
60 
51 
46 
57 
55 
55 
50 
56 

8 
47 
46 
57 
52 
48 
48 
58 
52 
53 
53 
53 
54 
54 
44 
44 
50 
29 
62 
56 
58 
58 
54 
60 
49 
40 
44 
29 
34 
34 
36 
32 
34 
16 

Nr zgłoszenia 

1 

245214 
245215 
245216 
245219 
245228 
245234 
245235 
245238 
245239 
245240 
245250 
245252 
245253 
245255 
245259 
245263 
245265 
245266 
245267 
245269 
245270 
245271 
245278 
245279 
245282 
245283 
245284 
245292 
245295 
245296 
245297 
245300 
245304 
245313 
245315 
245317 
245320 
245326 
245330 
245339 
245340 
245342 
245344 
245345 
245351 
2 4 5 3 5 2 

245356 
245360 
245361 
245363 
245366 
245367 

Inst. Cl.3 

2 

E04B 
F28D 
F16N 
B66C 
C07F 
E04B 
E04B 
B30B 
C08L 
C08J 
C04B 
G01L 
C07C 
B65G 
E02F 
B23G 
E21C 
A47J 
C07C 
B01J 
A23L 
A23L 
C09K 
E04G 
B62D 
A01J 
A01J 
C23F 
D03D 
A61F 
E21C 
C07J 
C04B 
F16D 
E04B 
G05D 
B02C 
F16K 
C09K 
B09B 
A23L 
C09K 
F02M 
F28D 
C03B 
A61K 
B66C 
C08L 
A61K 
C04B 
G01L 
C04B 

Strona 

3 

32 
41 
40 
13 
26 
32 
33 
10 
27 
26 
16 
42 
17 
12 
32 

8 
34 

3 
18 

5 
2 
2 

28 
33 
11 

1 
1 

31 
31 
3 

35 
26 
16 
38 
33 
49 

6 
39 
28 

7 
3 

28 
37 
41 
15 

4 
13 
28 
4 

17 
42 
17 
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1 

245377 
245378 
245385 
245388 
245390 
245391 
245392 
245393 
245394 
245395 
245396 
?45398 
245410 
245412 
245414 
245415 
245416 
2454i7 
245418 
245419 
245423 
245424 
245426 
245428 
1:45430 
245431 
245432 
245434 
2*5435 
245436 
?.4544O 
245443 
215444 
245445 
245446 
245447 
245448 
245449 
245450 
245451 
245452 
245453 
245454 
245463 
245464 
245465 
245466 
245467 
245469 
245470 
245471 
245472 
245473 
245479 
245480 
245481 
245483 
245486 
245488 
245489 
245493 
245502 
245511 
245512 
245513 

2 

B23Q 
G01L 
B65G 
C09J 

B01D 
C08K 
B21D 
F16H 
B60H 
C08F 
C07C 
F15B 
B23Q 
B21C 
C04B 
C07C 
E21D 
B21D 
F16C 
B21C 
B03C 
B60H 
C08J 
B65G 
G01K 
C22C 
E21D 
C07C 
C07C 
C10G 
G01L 
C03C 
C23C 
C03C 
C23C 
G03C 
G01L 
C04B 
C08J 
C03B 
C01B 
C04B 
A23B 
F16D 
B41M 
B41L 
C21C 
Ft6L 
E21D 
F27D 
C04B 
F27D 
A61F 
B62J 
C03C 
B25J 
G05D 
B03D 
G01N 
E04B 
C23F 
G0\K 
C03C 
G01N 
C07C 

3 

9 
42 
12 
28 

5 
27 

5 
38 
10 
26 
18 
37 

9 
7 

17 
18 
35 

8 
37 

7 
6 

10 
27 
13 
42 
30 
35 
18 
18 
29 
42 
15 
30 
15 
30 
48 
43 
17 
27 
15 
14 
17 
2 

38 
10 
10 
29 
39 
36 
40 
17 
41 

4 
11 
15 

9 
49 

7 
45 
33 
31 
45 
16 
45 
18 

1 

245518 
245525 
245526 
245528 
245529 
245531 
245532 
245533 
245534 
245539 
245540 
245541 
245543 
245544 
245555 T 
245558 
245815 
245836 
246293 
246418 
246436 
246832 
246946 T 
247098 
248396 
248580 
249098 T 
249153 T 
249163 T 
249169 T 
249185 T 
249186 T 
249212 T 
249214 T 
249276 T 
249295 T 
249310 T 
249316 r 
249317 T 
249325 T 
249337 T 
249347 T 
249359 T 
249360 T 
249366 T 
249392 T 
249393 T 
249400 T 
249417 T 
249586 
249588 
249917 
250031 
250098 
250099 
250466 
250503 T 
250541 T 
250561 
250662 
250763 
250768 
250769 
250890 
250891 

2 

C11B 
G01M 
B66C 
C08L 
B65G 
B01J 
F24F 
C07C 
C23C 
B65F 
G0 IM 
B01D 
C07C 
B01J 
B01J 
C10G 
C07D 
C07D 
A23K 
C07D 
C07C 
C12N 
C07D 
A61K 
H04N 
H04J 
HOIR 
G01R 
G08B 
H01J 
H03K 
G0IR 
H03K 
H03K 
F16C 
F16H 
B21L 
C02F 
C02F 
C01M 
F23D 
F28F 
A61C 
E21F 
C02F 
E21D 
E21C 
B60R 
A01K 
C07C 
C07C 
C07C 
C07D 
C07D 
C07D 
B03D 
F16C 
F16J 
B61L 
G01S 
C07H 
C07D 
C07D 
H02H 
H03F 

3 

29 
43 
14 
28 
13 

6 
40 
19 
30 
12 
43 

5 
19 

6 
6 

29 
21 
21 

2 
22 
19 
29 
22 

4 
61 
60 
57 
46 
51 
56 
59 
46 
59 
60 
38 
39 

8 
14 
14 
43 
40 
41 

3 
37 
15 
36 
35 
11 

1 
20 
20 
20 
22 
23 
23 

7 
38 
39 
11 
48 
26 
24 
24 
57 
59 
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1 

251011 
251079 
251119 
251120 
251209 
251210 
251267 
251268 

2 

C22B 
G06F 
G08C 
G06F 
G01R 
H04L 
G01R 
H02H 

3 

30 
50 
51 
50 
47 
61 
47 
58 

1 

251269 
251329 T 
251478 
251479 
251486 
251674 
251768 

2 

H01C 
C23G 
C07D 
C07D 
G01R 
H02P 
C07D 

3 

55 
31 
25 
25 
47 
59 
25 



Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych opublikowanych w BUP Nr 14/1985 

Nr zgłoszenia 

1 

72879 
73110 
73132 
73202 
73224 
73256 
73287 
73289 
73291 
73293 
73295 
73298 
73299 
73300 
73302 
73303 
73304 
73305 
73306 
73307 
73308 
73310 

Int. Cl.3 

2 

A01D 
F16B 
A47B 
B23K 
B43L 
F26B 
B65D 
B65G 
A47H 
A63H 
A47B 
A21C 
A61F 
E04C 
B23C 
B21F 
E02D 
F16K 
B65D 
B65D 
A63B 
F23J 

Strona 

3 

63 
72 
63 
67 
69 
73 
69 
70 
64 
65 
63 
63 
64 
72 
66 
66 
71 
73 
69 
70 
65 
73 

Nr zgłoszenia 

1 

73311 
73312 
73313 
73316 
73319 
73321 
73322 
73323 
73326 
73327 
73330 
73331 
73332 
73335 
73336 
73339 
73341 
73342 
73343 
73344 
74011 

Int. Cl.3 

2 

F23Q 
F16D 
B26D 
B29C 
B62D 
E02D 
E03F 
B65D 
B01D 
B08B 
B24B 
B26D 
A47G 
B01F 
B66C 
A47B 
F16D 
B29C 
B26F 
B30B 
A63C 

St rona 

3 

73 
72 
67 
68 
69 
71 
71 
70 
65 
66 
67 
67 
64 
66 
70 
64 
72 
68 
67 
68 
65 



S P I S TREŚCI 

I. Wynalazki 

Str. 
Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie 1 
Dział B - Różne procesy przemysłowe; Transport 5 
Dział C - Chemia i metalurgia 14 
Dział D - Włókiennictwo i papiernictwo 31 
Dział E - Budownictwo; Górnictwo 32 
Dział F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska 37 
Dział G - Fizyka 41 
Dział H - Elektrotechnika . . 55 

Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków 74 

II. Wzory użytkowe 

Dział A - Podstawowe potrzeby ludzkie 63 
Dział B - Różne procesy przemysłowe; Transport 65 
Dział E - Budownictwo; Górnictwo . 71 
Dział F - Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska 72 

Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych 77 



KOMUNIKAT KOMUNIKAT 

URZĄD PATENTOWY 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

i n f o r m u j e , 

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





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

_ * na 1985 rok - dla czasopism 
„BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO" 

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

WARUNKI PRENUMERATY: 

1. DLA OSOB PRAWNYCH - INSTYTUCJI I ZAKŁADÓW PRACY: 

- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miastach wojewódzkich 1 pozostałych miastach, 
w których znajdują się siedziby Oddziałów RSW „Prasa-Książka-Ruch", zamawiają pre-
numeratę w tych oddziałach, 

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

2. DLA OSOB FIZYCZNYCH - INDYWIDUALNYCH PRENUMERATORÓW: 

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

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

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

3. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa-Książka-Ruch'\ 
Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-950 Warszawa, konto NBP 
XV Oddział w Warszawie Nr 1153-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za gra-
nicę pocztą zwykłą jest droższa od prenumeraty krajowej o 50°/» dla zleceniodawców indy-
widualnych i o 100*/« dla zlecających instytucji i zakładów pracy. 

TERMINY P R Z Y J M O W A N I A P R E N U M E R A T Y : 
- NA KRAJ I Z A G R A N I C Ę : 

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

- do dnia 1-go każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty roku bieżącego. 



Cena 200 zł 

INDEKS 35326 


