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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. PRL Nr 43, poz. 272) - dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego"
o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w „Biuletynie"
podane są w układzie klasowym według symboli Int. Cl.3 i zgodnie z § 26 ust. 4 zarządzenia Prezesa
Urzędu Patentowego PRL z dnia 21 XII 1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych
(MP z 1973 r. nr 1, poz. 4) zawierają następujące dane:
- oznaczenie
klasy i podklasy według symboli III edycji międzynarodowej klasyfikacji patentowej, tj.
Int. Cl.3,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie
wystawy - jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo,
- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- imię i nazwisko wynalazcy (wynalazców),
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurą rysunku najlepiej obrazującą wynalazek lub wzór użytkowy,
- liczbę zastrzeżeń.
Po wykazie zgłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl. 3 podaje się wykaz zgłoszeń opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym.

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone literą T za
numerem zgłoszenia. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wniosek o udzielenie patentu
(art. 26, ust. 3 u.o.w.). Urząd Patentowy ogłasza o wniosku w „Wiadomościach Urzędu Patentowego".
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie mogą:
1) zapoznać się ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami patentowymi
lub ochronnymi i rysunkami oraz sporządzać z nich odpisy;
2) w terminie sześciu miesięcy - nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co do istnienia przeszkód uniemożliwiających udzielenie patentu ((prawa ochronnego).
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi
należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: Urząd Patentowy PRL - 00-950 Warszawa, skr.
poczt. 203, Al. Niepodległości 188.
Informuje się, że odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. 1 można zamawiać
w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy:
a) podać numer „Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer stronicy,
b) wskazać numer zgłoszenia, klasę patentową i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego.

Urząd Patentowy podaje do wiadomości konta w NBP
1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1052-2583-222 cz. 54 riz. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z rejestracją i ochroną wynalazków,
wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych;
opłaty za skargi i odwołania
2. Urząd Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Informacji Patentowej - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 77 rozdz. 7811
§ 43 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw,
§ 44 - wpłaty za usługi poligraficzne i mikrofilmowe
3. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie konto: 1052-2583-139-32 - wpłaty za powołanie
biegłego.

Warunki prenumeraty podano na trzeciej stronie okładki.

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL-Centralny Ośrodek
Informacji Patentowej, Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa
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Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce
I. Wynalazkach do opatentowania
II. Wzorach użytkowych do ochrony
I. WYNALAZKI
Dział A
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A01D

P. 249860 T

84 10 02

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań,
Polska (Janusz Kaczmarek. Eugeniusz Szerernet).
Obrotowy mechanizm tnący kosiarki rolniczej
Wynalazek zapewnia niezależny ruch obrotowy
imaka nożowego i talerza, dzięki czemu nie następuje hamowanie imaka nożowego ściętymi roślinami,
co zmniejsza zużycie energii iprzez kosiarkę.
Na wrzecionie (1) skrzyni napędowej (2) kosiarki
jest zamocowany imalk inożowy (3) K, możami (4), oslo
nięty swobodnie obracającym się talerzem (8), ulożyskowanym na piaście (5) imaka nożowego (3).
(1 zastrzeżenie)

A01K

P. 245382 T

83 12 27

Akademia Rolnicza, Lublin, Polska (Marian Budzyński, Leszek Sołtys).
Urządzenie do przeprowadzania testu
lękliwości konia
A01G

P. 246016

84 02 02

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jerzy
Krzemiński, Paweł Olczyk).
Emiter kropel do nawadniania roślin
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
emitera samoczynnie oczyszczającego się.
Wewnątrz komory (6) emitera utworzonej miedzy
nakrętką (1) a korpusem (3) umieszczony jest element
sprężysty, korzystnie w postaci płytki kolistej (7)
z wydrążonymi kanaîkiem dławiącym (8), która na
swoim obrzeżu zaopatrzona jest w elementy zwojów
sprężyn spiralnych (połączonych z drugiej strony
obręczą.
(1 zastrzeżenie)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji urządzenia stosowanego podczas przeprowadzania testu lękliwości konia.
Urządzanie składa się ze statywu (1) wyposażonego
w tuleję (5) z ułożyskowanym 'wałkiem (ft), przekładni pasowej (4) przenoszące i napęd z silnika (3) na
wałek (6) oraz wirnika z tarczą kwadratową (9).
Dla przeprowadzenia testu lekliwości, przy drzwiach
stajni ustawia się dwa urządzenia, których tarcze (9)
obracają się z prędkością od 20 do 60 obr./min., po
czym wyprowadza się ikonia ze stajmi i po przeprowadzeniu na odległość około 15 m z powcrotem wprowadza do stajni.
Zachowanie się konia podczas przeprowadzania
testu oraz czas próby stanowią o stopniu jego lekliwoácL
(3 zastrzeżenia)
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Sposób wytwarzania nowej formy
wysokoaktywnego biopreparatu owadobójczego
w postaci kremu
Sposób według iwynalazku polega na tym, że do
biomasy jako podstawowego ibiologicznie czynnego
okładinjika zawierającego kryształy önddtoksyny białkowej i żywe przetrwalniiki Bacillus thuiriîigiensiis
Berliner dodaje się: 4-16% wagowych dekstryny,
1-5% wagowych gliceryny, 0 - 3 % waigowych^chlorku
sodoiwego, 0,8-3% wagowych kwasu mlekowego lub
propionowetgo, 1,5-3% wagowych emuljgatorów i 1,53% wagowych, ipoc hodných wejglowodoirolwyćh, korzystnie ksylenu lub butanolu, po czym miesza się
do (uzyskania jednolitej zawiesiny.
Otrzymany biopreparat oiwadobójczy isłuży do iprzygotowainia cieczy odpryskowej stoisawanej do zabiegów
ochronnych przeciw szkodnikom roślin.
(3 zastrzeżenia)

A01N
A01M

P.241802

84 05 05-

Przamysłowy Instytut Automatyki i Pomiaróiw
„Mera-Piap", Warszawa, Polslka (Stanislaw Wydźga).
Sposób odstraszania szkodników,
zwłaszcza gryzoni

P.248475

T

84 12 04

Pierwszeństwo: 83 12 05 - St. Zjedn. Am. (nr 557992)
84 10 29 - St. Zjedn. Am. (nr 664561)
Stauffer Chemical Company, Westport, Stany Zjednoczone Ameryki (Ellen Y. Mojica).
Synerfficzny środek chwastobójczy

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie
zwiększenia
skuteczności odstraszania.
Spasób odstraszania szkodników, zwłaszcza gryzoni
polega na tym, że wytwarza się sygnał odstraszania
stanowiący drgania ultradźwięjkoiwe dobiize słyszalne
dla danego szíkodínika, które zawierają skiadqwe o laiku częstotliwościach, iprzy czym licziba czejstotlilwości
oraz ich wartość i amplituda są zmieniane ,w czasie.
Wytwarzane drgania mają modulowane amplitudy
i/lufo ozęsitotlawiości, a ozejsltotluiwość d pnzelbiieig czasowy toniu modulującego onaz głejbokość imaduilacji w
przypadku modulacji amplitudy i dewiacja c zęstotliwości w przypadku anod u lac ji częstotliwości mogą
być zmieniane w czasie samoczynnie lub recanie.
(2 zastrzeżenia)
A01M

P.250713

Synergiczny rrodek chwastobójczy charakteryzuje
się tym, że jako substancję czynną aawiera mieszaninę dwóch następujących składników: (a) skutecznie
działającej chwastobójczo ilości tiolokarbaminianu o

84 06 29

Mieczysław Fudali, Warszawa, Polska, Jan Kulesza,
Warszawa, Polska (Mieczysław Fudali, Jan Kulesza).
Sposób produkcji świecy dymnej
do zatruwania nor szkodników
bez skażenia środowiska
Fumigator „Fumidex" do tworzenia trujących dla
owadów dymów, drogą żarzenia się masy dymotwórczieij, składa &ię z ipalnego pudeîka i powoli tlącej
masy ziołofwei z wrötyczu, glistnika, starca i tytoniu.
Fumidex jest przeznaczony do wypełniania dymem
dezynfekcyjnym szklarni, w której zaobserwowano
latające szkodliwe oiwady, wzglled'nie ich młode stadia
larwalne.
Czynnikiem .toksyczinym dla owaidów są alkaloidy
roślimne i trujące olejki eteryozne. Czas działania trującego aerozolu wynosi ok. 6 godz., po czym szklarnię
należy wywietrzyć.
Fumigator jes't Ibezpiecaną dla obsługi szklanni ipoistacią ochrany przed szkodnikami, gdyż skraca do
minimum czas fkontalkttu człowieka z trucizną, co
często aniechejca właścicieli szlklami do zaibiejgów chemicznych.
(3 zastrzeżenia)
A01N

P.245989

84 01 33

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „Polia". Pabianice. Polska (Ainina FaOiiip, Hanna' Zaorska, Danuta
Michailalk, Karystyaia Lulbißz, Jadwiga Szczcpaniak").

wzorze 1, w Mörym X oznacza atom wodoru, chloru
lub bromu, a R 1 i R2 każdy niezależnie oznacza
Ci-C6 alkil i Cs-C7 cyikloalkil i üb) skutecznie działającej chwastobójczo ilości, dwumetylomocznika o
wzorze 2 albo związku wybranego z giruipy obejmującej 'tiolokarhammiany, pochodne fenoksyfenylu, triazyny, acetanQidy, karbaminiany i ipoďstawione benzenosulfo'namidy.
(29 zastrzeżeń)

A21D

P. 246003

84 0131

„Społem" CZSS Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego, Warszawa. Polska (Zygmunt Aimbróziak,
Marcin Kołodziejski, Maria Kowalczuik, Barbara
Krasinowska).
Sposób poprawy własności fizycznych ciasta
i jakości pieczywa
Sposób polega na wytwarzaniu ciasta na zimno przy
stosowaniu intensywnego miesienia i dodawaniu do
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ciasta poleipszacza w postaci preparatu zawierającego
emulgator syntetyczny, lecytynę i środek utleniający
oraz nośnik i substancją uzupełniające w (postaci
cukrów i soli kwasów fosforowych oraz prowadzeniu rozrostu .ukształtowanych kęsów ciasta w czasie
dłuższym: miż normalnie.
(5 zastrzeżeń)

A23L

P. 238005

82 08 23

Instytut Przemysłu Fermentacyjnego, Warszawa,
Polska (Krystyna Karwowska, Maria Borkotwśka, Małgorzata Brzeska).
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Odkurzacz z przedmuchiwaniem
przy wykorzystaniu powietrza wylotowego
Celem wynalazku jest opracowanie funkcjonalnej
i ekonomicznej koinstrukcji odkurzacza z praedmuchiwamiem powierzchni odkurzanej.
Odkurzacz charakteryzuje się tym, że jego końcówka wylotowa (4) z regulowaną ilością powietrza
wylotowego jest ipołączona przewodem (5) a końcówką roiboczą (3) wyposażoną w dysze, z których powietrze wypływa pod kątem do powierzchni odkurzanej w iprzylbliżeniu równym kątowi nachylenia osi
symetrii ujścia (przewodu ssącego (2) do (powierzchni
odkurzanej.
(9 zastrzeżeń)

Sposób wytwarzania
sypkich aromatów spożywczych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposotbu iwytiwarzania aromatów spożywczych, w którym uunikniętoby strat lotnych 'substancji.
Sposób ten ipolega ma tym, że 2-10 części wagowych esencji aromatycznej emulguje się w temperaturze 35-45°C z 20-40 częściami wagowymi sorbitu
o zawartości wody nie przekraczającej 15%. ipo czym
bezpostaciową masę miesza się z 50-75 częściami wagowymi skrobi o zawartości wody do 13% aż do
całkowitego połączenia 'dwóch faz. Aromaty znajdą
zastosowanie w produkcji takich aitykułów jak budynie, galaretki, kisiele, koncentraty ciast w proszku,
soki owocowe w proszku i inne napoje, przyprawy
smakowo-izapachowe z ziół i warzyw. (1 zastrzeżenie)

A46B
A46D

84 10 03

P. 249899 T

Stanisław Warwak, Bielsko-Biała, Polska (Stanisław
Wawak).
Szczotka dwustronna i sposób osadzania
w niej elementu roboczego
Szczotka dwustronna przeznaczona jest do użytku
ogólnego oraz do robót, które -wymagają kształtowej ipowieorzchni roboczej szczotki.
Sposób osadzania zapewnia trwałe i elastyczne połączenie pęczków elementu roboczego z oprawką.

Szczotka ma oprawkę (1) w postaci rury z nawierconymi przelotowo otworami (2), w których umieszczone zostają pęczki elementu roboczego (3). Wewnątrz oprawki, obejmując z dwu stron pęczki elementu roboczego umiesaczoma zostaje obejma (4). Po
podgrzaniu powietrzem najkorzystniej do temperatury 70 do 80°C celem .uplastycznienia, oprawka wraz
z obejmą zostaje spłaszczona, co powoduje [przeniknięcie materiału abeimy (4) w pęczek elementu roboczego i jego trwałe osadzenie.
(2 zastrzeżenia)
A47L

P. 246122

84 02 09

Piotr Jaśkiewicz, Warszawa, Polska (Piotr Jaśkiewicz).

A61B
A61F

P. 246041

84 02 03

Akademia Medyczma, Warszawa, Polska (Wojciech
Maria Kuś, Wiesław Gęba la).
Element chirurgiczny
do łączenia uszkodzonych kości
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji elementu chirurgicznego ze zbrojonego tworzywa sztucznego o zwiększonej wytrzymałości i zmniejszonej pracochłonności wykonania.
Element ma postać płytki laminatu, Ikrtórego warstwy stanowią włókna tworzywa siztucznego, korzystnie włókna węglowe. Warstwy 'składają .się z ciągłych pasm iwłókien tak ułożonych, że tworzą isiplot
ipłaski. W wyznaczonych węzłach pomiędzy rozsuniętymi pasmami znajdują sie otwory mocujące.
(1 zastrzeżenie)

A61K
B01N
C08J
C12N

P. 243388

83 0811

Pierwszeństwo: 8208 12 - St. Zjedn. Am. (nr 407,613)
82 08 12 - St. Zjedn. Am, (nr 407,614)
Diamond Shamrock Corporation, Dallas, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania
polimeru biospecyficznego
Wynalazek rozwiązuje z.agadnienie wytwarzania polimeru ibioöpecyfi'cmego, którego zastosowanie umoż-
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lLwia usunięcie czynnika chorobotwórczego z krwi
lub plazmy chorego.
Sposób wytwarzania polimeru biospecyficznego z
unieruchomionymi na nim reaktywnymi substancjami bioologicznymi polega na tym, że na biokampatabilnym nośniku polimerycznym unieruchamia się
bezpośrednio lüb poprzez odstejpnik substancją biologiczną, która ma co najmniej jedną grmpę funkcyjną reagującą z, biokompatabilnyin nośnikiem polimerycznym lub z, układem nośnik polimerycziny-odstępnik.
(15 zastrzeżeń)

A63H

P.243850
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korzystnie krążek lub kulkę. Elementy (23) wypukłe
mozaiki mają spodni zarys o wymiarze mniejszym
od zarysu wierzchniego (23c). Elementy wklęsłe są
cieńsze od elementów wypukłych (23). Denko (25b)
ramki mechanizmu ma wykonany otwór z fazką, umożliwiający obracanie elementami układanki.
(11 zastrzeżeń)

83 09 22

Anatol Łokasto, Sławomir Karwińskł. Warszawa,
Polska (Anatol Łokasto, Sławomir Karwiński).
Układanka mozaikowa oparta
na elementach kota oraz mechanizm
łożyskowania ślizgowego elementów tej mozaiki
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji układanki o zwiększonej liczbie możliwych kombinacji
wzajemnego położenia jej elementów składowych.
Układanka mozaikowa składa się z elementów (10)
o bokach wypukłych, kształtem zbliżonych do soczewki, oraz z elementów (11) o bokach wklęsłych,
kształtem zbliżonych do trójkąta, wypełniających powierzchnię równą powierzchni co najmniej dwóch
kół (1, 2) ułożonych tak, aby ich obwody przechodziły przez środek każdego z nich. Elementy (10, 11)
są oznakowane.
Mechanizm łożyskowania elementów mozaiki zawiera wspólny, wypukły element łożyskowania (24),

A63H

P.246058

84 02 02

Marek Zaczyński, Krystyna Zaczyńska, Poznań,
Polska (Marek Zaczyński, Krystyna Zaczyńska).
Sprzęg do łączenia zabawek w postaci pojazdów,
a zwłaszcza kolejek
Celem wynalazku jest opracowanie prostej konstrukcji sprzęgu, upraszczającej czynność łączenia i
rozłączania pojazdów.

Sprzęg charakteryzuje sie tym, że każda jednostka
(7) zabawek w postaci pojazdów jest zaopatrzona w
co inajmniej jeden trwały magnes (6) albo elektromagnes, z których co najmniej dwa przeciwne bieguny (10) co najmniej jednego magnesu (6) albo elektromagnesu są.skierowane na zewnątrz i wystają jeden z przodu, a drugi z tyłu poszczególnej jednostki
(7) zabawek w postaci pojazdów.
(3 zastrzeżenia)

Dział B
RÔ2NE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
B01D
B32B
D04H

P.246095

84 0207

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawą. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Technicznych
Wyrobów Włókienniczych, Łódź, Polska (Marianna
Wardecka-Stachowiak, Andrzej Moraczewski, Ewa
Stasiewicz, Elżbieta Jankowska, Maria Czają, Bronisław Nagrodzki).
Sposób wytwarzania warstwowej maty filtracyjnej
zawierającej włókna szklane
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania warstwowej maty filtracyjnej utworzonej z suipercienkich

włókien szklanych i włókien syntetycznych, przeznaczonej do oczyszczania powietrza z mgły olejowej i
drobnodyspersyjnych pyłów.
Celem wynalazku jest opracowanie sposobu umożliwiającego wytwarzanie mat filtracyjnych o polepszonych parametrach bez stosowania silnie toksycznych związków chemicznych.
Sposób według wynalazku polega na mechanicznym
połączeniu układu warstw z włókien syntetycznych
i włókien szklanych w procesie igłowania poprzez
przeciąganie włókien z warstw syntetvcznych do
warstw włókien szklanych, które same nie ulegają
przemieszczaniu się w procesie igłowania.
(1 zastrzeżeniei
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C21D
C23ß
C23F

P.241125

83 03 21

Instytut Mechaniki Precyzyjnej. Warszawa, Polska
(Zbigniew Rogalski, Janusz Grzyib, Zdzisław Obuchowicz, Henryk Malinowski).
Złoże fluidalne, zwłaszcza do obróbki cieplnej
i/lub cieplno-chemdcznej i/lub chemicznej przedmiotów,
zwłaszcza metalowych,
w szczególności narządzi
Złoże fluidalne według wynalazku charakteryzuje
sią tym, że składa się z dwóch frakcji materiału ziarnistego o różnym rozmiarze ziarna, przy czym frakcja o .mniejszym rozmiarze ziarna stanowi 70-99%
objętości nieruchomego złoża, zaś frakcja o większym
rozmiarze ziarna stanowi 1-30% objętości nieruchomego złoża, a średni rozmiar ziarna większego jest
przynajmniej 20-krotnie większy od średniego rozmiaru ziarna mniejszego.
(6 zastrzeżeń)
B01J

P. 246017

5

Półka rusztowa aparatu do kontaktowania gazów
i cieczy zawierających cząstki ciała stałego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji >półki umożliwiającej zachowanie stałej
powierzchni prześwitu co ma decydujący wpływ na
poprawność hydrodynamiki przepływu faz iprzez złoże.
Półka według wynalazku charakteryzuje się tym.
że na belkach rusztowych (1) prostopadle do nich
przymocowane są płaskie poprzeczki state (3), a w
belkach przyściennych (2) wykonane są prowadnice
boczne (12) zgarniacza (5). Zgarniacz (5) wyposażony jest w występy wchodzące w szczeliny między
belkami (1, 2), zaś jego górne powierzchnie są tak
ukształtowane, że przylegają do 'dolnych ipowierzchni
belek rusztowych (1). Pomiędzy płaskimi poprzeczka mi stałymi'(3) równolegle do nich przymocowane są
w sposób rozłączny dodatkowe płaskie poprzeczki (4).
(2 zastrzeżenia)

84 02 02

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Kazimierz Brodowicz, Marek Zieliński, Zbigniew Junosza-Szaniawski, Tadeusz Komuda, Bogusław Sikora, Andrzej Kaliński).
Aparat do destylacji molekularnej
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest skonstruowanie aparatu umożliwiającego uzyskanie dużej
intensywności parowania cieczy przy minimalnych
stratach ciepła.
Aparat do destylacji molekularnej stanowi cylindryczny zbiornik (1), w 'którym elementy grzejne i elementy chłodzące mają postać (pionowych, równoległych do siebie płyt połączonych w wyjmowalny fpakiet, w którym są cne rozmieszczone przemiennie
tak, że płyty chłodzące (2) są na końcach ipakietu a
płyty grzejne (3) są wyposażone po obu stronach w
wymienne elementy rozsinarowujące (4).
(1 zastrzeżenie)

B02C

P.246141

84 02 08

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Szymiszowie,
Szyimiszów, Polska (Edmund Gardecki, Mieczysław
Polak).
Młynek do rozdrabniania,
zwłaszcza mięsa i kości
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie dokładnego rozdrabniania mięsa i kości w celu sporządzenia karmy
dla hodowli zwierząt futerkowych. W korpusie (W

B01R

P.249828 T

84 10 01

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
Kraków, Polska (Antoni Aurych, Andrzej Wiechowski).

młynika umieszczono wał roboczy (2) z zespołem noży
rozdrabniania wstępnego (3 i 4), ślimakiem (5) i nożem
obwodowym (9) dociskanym do sita (20) obwodowego.
(5 zastrzeżeń)
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P.249866 T

84 10 03

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego. Warsza
wa, Polska (Piotr Swiątkiewicz, Karol Jankowski,
Karol Piastowski, Zenon Kruza, Wacław Kowalski),
Urządzenie do kruszenia
elementów żelbetowych
Urządzenie do kruszenia elementów żelbei-owych,
ma dwa stopnie (kruszenia umieszczone w korpusie
(1), pomiędzy Ikitórymi jest wylot (27) kruszywa wstęp
nego. Szczęki (5) pierwszego stopnia kruszenia mają
uzębienie wzdłużne (6), a szczęki (23) drugiego stopnia
kruszenia mają uzębienie poprzeczne (24). Uzębienie
(6) szczęk (5) jest o rozstawie mniejszym od
strony wlotu materiału, a od strony wylotu
materiału
o
rozstawie
większym.
Na
dzielo
nych cięgłach (18) pomiędzy układem sprężyn (19) i
sworzniem (43) ramienia wahadła (2) umieszczona
jest gwintowana tuleja (20). Na poboczach wahadła
(22) umieszczone "są toczne rolki (31) współpracujące
na prowadnicach (32) zamocowanych do korpusu (1)
urządzenia.
(4 zastrzeżenia)

B04C

P.245963
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wierającyich składniki kondensujące, eliminujące wystejpujące w znanych rozwiązaniach niedogodności
związane z nadmiernymi stratami cieplnymi, dużymi
zewnętrznymi gabarytami układu odpylania i znaczną stratą ciśnienia hydrostatycznego.
Odpylinik ima wewnątrz odpylnilka wstępnego- U)
cyklon (3) a pomiędzy nimi ma uitworzoiną ikomare
uspokojenia (2) z wlotem (B) do cyklonu (3).
(1 zastrzeżenie)

B06B

P. 250013 T

84 10 12

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Puła
skiego w Radomiu, Radom, Polska (Lucjan Halamus,
Zbigniew Walczak).
Urządzenie wibracyjne
do odprężania elementów metalowych
Wynalazek rozwiązuje w .urządzeniach wibracyj
nych do odprężania elementów, metalowych zagad
nienie regulacji i programowania killku iprędkości
obrotowych silnika, wibratora, odpowiadających czę
stotliwościom rezonansowym drgań odprężanych ele
mentów,
Wchodzący w skład urządzenia wibracyjnego układ
regulacji i programowania iprędkości obrotowych sil
nika wibratora składa się z co naj.mniej dwóch, ko
rzystnie
trzech
(potencjometrów
wielokrotnych
(Pi, Ps i P3), (połączonych równolegle i sprzężonych
z wielozakresowym [przełącznikiem z przyciskami
(Wi, W:, W3 i Wo).
Potencjometry i przełącznik pozwalają na uzyska
nie niezależnych od siebie .napięć sterujących, umożli
wiających programowanie i wielokrotne odtwarzanie
wybranych prędkości obrotowych silnika wibratora
w dowoLnym czasie i w dowolnej kolejności.
(1 zastrzeżenie)

84 01 30

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. Zabrze, Polska (Marek Ściążko, Janusz Liberacki, Roman Kłos,
Piotr Ogaza).
Odpylnik cyklonowy
Celem wynalazku iest opracowanie odoylnika cyklonowego, !w 'szczególności do zapylonych gazów zaB07B

P. 246136

84 02 08

Biuro Projektów Przemyślu Kruszyw. Kamienia
Budowlanego i Surowców Mineralnych „BIFROKRUSZ", Kraków, Polska (Romuald Po/prawa. Ry.&zard ChodnL'kiewicz. Jözef Wrona).
Separator rowkowy
Wynalazek dotyczy seperatora przeznaczonego do
suchej separacji materiałów ziarnistych i kawałkowych, zwłaszcza Ikruszyw mineralnych.
Celem wynalazku jest opracowanie 'separatora rowkowego o dużej wydajności charakteryzującego się
łatwym czyszczeniem rowków z droibnych ziaren separowanych materiałów.
Separator ma ramę (4) zawieszoną na konstrukcji
nośnej (7) aa pośrednictwem cięgien (5) z amortyzatorami (6). Wewnątrz ramy (4) umieszczona jest obrotowo ipłyta rowkowa (2) z rowkami na g[órnej i dolnej (powierzchni, przy czym sortowany materiał kierowany jest ma płytę przez zasyro >(1), ziarna grulbe
zsypywane do zsypu dolnego (10) a droibne do zsypu
(11).
(1 zastrzeżenie)
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84 02 03

Vasipari Kutató es Fejlesztö Vállalat, Budapeszt,
Węgry.
Dzielony walec bruzdowy,
składany przy pomocy połączenia kształtowego

B07B

P. 251044

84 12 19

Pierwszeństwo: 8312 21 - Szwecja (nr 8307075-5)
Alfa - Laval Marine and Power Engineering AB.
Tumiba, Szwecja.

Zadaniem wynalazku jest opracowanie dzielonego
walca składanego dla walcowni do walcowania na
zimno i na gorąco, mogącego wykonywać wszelkie tradycyjne zadania walcownicze z ustaloną uprzednio
dokładnością i zdolnością (produkcyjną przy zastosowaniu odpowiednich tworzyw i technologii wykonania wraz ze znacznym podniesieniem trwałości walców i powtórnym użyciem głównego korpusu walca
i narzędzi roboczych oraz umożliwiającego przy daleko idącej oszczędności materiałów narzędziowych
zmniejszenie kosztów oprzyrządowania.
Dzielony walec według wynalazku spełnia postawione zadanie w ten sposób, że ma zewnętrznej powierzchni głównego Ikorpusu (1) tego walca, mającej
wytrzymałość materiałową odpowiednią do naprężeń,
umieszczony jest jeden lufo większa liczlba narzędzi
(2) roboczych na przylkład pierścieni, osadzonych na
układzie powierzchni przenoszących momenty obrotowe, przy czym pracujące warsitwy powierzchniowe
mogą być wykonywane i utwierdzane zgodnie z pożądanymi parametrami roboczymi.
(9 zastrzeżeń)

Oddzielacz odśrodkowy
W oddzielaczu odśrodkowym przeznaczonym do oddzielania od siebie dwóch cieczy ipromieniowo zewnętrzna część komory oddzielania (7) wirnika jest
połączona z centralną komorą wylotową (26) dla oddzielonej cięższej cieczy poprzez kalibrowany otwór
(27). Z komory wylotowej (26) kanał (32-34) w nieruchomym członie wylotowym (31) odchodzi od wirnika-do miejsca odbioru oddzielonej cieczy ciężkiej.

B22D

P. 246083

84 02 06

Biuro Projektów Przemyślu Metali Nieżelaznych
,,Biipromet'\ Katowice, Polska (Marian Radny, Henryk Peszę 1, Janusz Dunaszewski).
Urządzenie do napędu stołu odlewniczego
Kanał iten zawiera z.a;wór odcinający (35) i ma pomiędzy tym zaworem a komorą wylotową (26) kalibrowany otwór wylotowy (36) przeznaczony do umożliwiania pewnego przepływu cieczy ipo/przez przynajmniej część kanału (32-34), oodczas gdy zawór (35,)
jest zamknięty. Przekroje 'kalibr»wanego otworu (27)
i kalibrowanego otworu wylotowego (36) są odpowiednio dobrane tak. Vie. kiedy zawór (35) jest zamknięty, wówczas powierzchnia cieczy w komorze wylotowej (26) jesit regulowana na 'Stosunkowo niskim
poziomie, 'tak że uni'ka sie abejdnego wy_twarizatnia
ciepła.
(5 zastrzeżeń)

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do napędu
stołu odlewniczego, zwłaszcza do ipółciągłego odlewania wlewków.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania
konieczności budowania głębokich studni dla pomieszczenia siłownika.
Istota rozwiązania polega aa tym, że urządzenie
ma wewnątrz studni umieszczany asymetrycznie hydrauliczny siłownik (5) połączony z odlewniczym stołem (4), którego cylinder wysuiwany jest do góry,
przy czym odlewniczy stół (4) ma dwie prowadnice
do przenoszenia momentu od Obciążenia wlewkami
i siłownikiem.
(1 zastrzeżenie)
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(Jan Szczepański, Jan Wieczorek. Joachim Pucka.
Stefan Skudlik, Kazimierz Iwanicki. Józef Wiosz).
Urządzenie do obróbki wewnętrznej powierzchni
długich cylindrów hydraulicznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obróbki wewnętrznej powierzchni długich cylindrów hydraulicznych stosowanych zwłaszcza w górniczych ścianowych obudowach zimechainizowanych za pomocą tokarki kłowej.
Według wynalazku suport (10) (tokarki jest unieruchomi cm y, przesuwny natomiast jest drąg (7) z głowicą skrawająco-dogniatającą (8).
(1 zastrzeżenie)

B22D

P.246084

84 02 06

Biuro Projektów Przemysłu Metali rfieżelaznych
,.Bipromet", Katowice, Polska (Marian Raduj, Henryk Peszel, Janusz Dunaszewski).
Urządzenie do napadu stołu odlewniczego
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do napędu
stołu odlewniczego do rpółciągłego odlewania wlewków.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania
konieczności budowania głębokich studni z.e względu
na skok siłownika oraz zapewnienia łatwei regulacji
prędkości napędu stołu.
. Istota rozwiązania polega na tym. że urządzenie
ma dwie ruchome rolki (1) opasane linami (10), których końce zamocowane są z jednej strony w uchwytach (8) poprzez układ stałych role'k (2, 3 i 4) zaś z
drugiej sprany jedna z Un (10) zamocowana iest do
przeciwciężaru (5) a druga do ramy (6).
,
(1 zastrzeżenie)

B23B

P. 245991

84 01 31

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag". Zakład
Budowy Maszyn Doświadczalnych. Zatorze. Polska

B23K
H02K

P.250764

84 12 06

Pierwszeństwo: 83 12 09 - Bułgaria (nr 63386)
Institute po Metaloznanie i Technologia na Metalite.
Sofia, Bułgaria (Pavel Markov Miintechev, Mihail Hristov Aingelov, Hristomir Denev, Stoimen Stoyanov,
Balinov, Niikolay Vassilev Yordanov).
Urządzenie do lutowania uzwojenia
do komutatora maszyny elektrycznej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzenia umożliwiającego lutowanie uzwojenia do
komutatora wirników o dużym ciężarze i pracującego ze zmniejszonymi stratami ciepła.
Urządzenie do lutowania uzwojenia do komutatora
maszyny elektrycznej, zawiera wannę (1) ze stopionym lutowiem i elektrycznymi oporowymi grzejnikami (2.), jednofazową pompę magnetohydrodynamiczną, złożoną z magnetycznego rdzenia (3) otoczonego
uzwojeniem (4) oraz zespołu kształtowania strumienia wykonanego z materiału ferromagnetycznego, krtóry jest współśrodkowy z magnetycznym rdzeniem (3),
podstawę (10), która jest wydrążonym cylindrem ze
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stożkową dolną powierzchnią wewnętrzną i promieniowymi otworami (17) nad (powierzchnią stożkową,
i ograniczającym pierścieniem (13), oraz wymienny
zespół dyszy umieszczony współśrodkowo na podstawie (10), a złożony z rurowej osłony (11) ze zukosowanyra górnym 'końcem, która jest sztywno połączona z tuleją (12). Wanna (1), zgodnie z wynalazkiem,
jest umieszczona na magnetycznym rdzeniu (3.), a na
dnie tej wanny zamocowany jest sztywno dodatkowy, wydrążony rdzeń magnetyczny (5), który stanowi
przedłużenie rdzenia magnetycznego (3), natomiast
rurowa osłona (11), która ma kształt schodkowy, osadzona jest z£wnętrznym schodkiem w dodatkowym,
wydrążonym rdzeniu magnetycznym (5). Wsspółśrodkowo z. dodatkowym, wydrążonym rdzeniem magnetycznym (5) umieszczony jest zesuół kształtowania
strumienia, który jest złożony z cylindrycznej części
(6), podpierające] podstawę (10) z ograniczającym
pierścieniem (13.), oraz z tarczy (7), która jest sityKvno zamocowana do dna wanny (1) za pomocą dystansowych wkładek (8) wykonanych z materiału ferromagnetycznego.
(1 zastrzeżenie)

B23P
B23H

P.249957 T

84 10 08

Pierwszeństwo: 84 04 09 -Ogólnopolskie Targi
Wynalazców w Katowicach (nr OPT/PP-1/84)
Wyższa Szkoła Inżynierska im. K. Pułaskiego, Radom, Polska (Jerzy Sekuła, Zdzisław Celiński, Tomasł Stefański).

9
P. 246109

84 02 08

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Zakładów Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych
„Bma,;Pro«iel", Gliwice, Polska (Józef Wojnar, Kazimierz Wolalç, Andrzej Styá, Jerzy Neumann, Leopold
Raszka).
Stanowisko centrum obróbczego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
stanowiska centrum otbróbczego, zaopatrzonego w dogodne podesty, umożliwiające obserwację miejsca
obrabianego oraz swobodny przesuw centrów obróbczych.
.
Stanowisko centrum obróbczego mające centralnie
usytuowany na fundamencie stół (4), wzdłużnie przesuwne _ co najmniej jedno obróbcze centrum usytuowarne blisko wzdłużnej ściany (3) stołu (4) i mające
robocze podesty charakteryzujące się tym, że robocze podesty są usytuowane wzdłuż linii przesuwu
obróbczych centrów i składają się z szeregu niezależnych podestowych ipłyt (1) z których każda jest za
po-mocą. zawiasów (2) uchylnie przymocowana do
otbróbczego stołu (4) i każda ma u dołu ramię (6) połączone z siłownikiem (7) umocowanym za pomocą
co najmniej jednego czopa (8) do podstawy (9) osadzonej ipod roboczym istołem (4) w sposób umożliwiający umieszczenie pod tym stołem (4) siłownika (7).
Podestowe płyty (1) isą zaopatrzone w najkorzystniej uchylne poręcze (16). W miejscu pod podestowymi ipłytami (4) fundament (13) ma podcięcia (17).
i(3 zastrzeżenia)

Układ zasilania urządzenia
do elektr&iskrowego utwardzania powierzchni
Układ zasilania urządzenia do elektroiskr owego utwardzania powierzchni rozwiązuje problem polepszenia jakości utwardzanej powierzchni detali z materiałów przewodzących przy zwiększonej sprawności
urządzenia. Pomiędzy zasilacz (Z) a kondensator (C)
są włączone dwa kluczowane źródła prądowe: główne
(ZG) i (pomocnicze (ZP), które są isterowane układem
logicznym (UL) utożsamiającym spadek napięcia na
kondensatorze (C) poniżej zadanej wartości z zaistnieniem wyładowania iskrowego i załączającym po
upływie czasu mniejszego od 10 milisekund źródło
pomocnicze (ZP), które po naładowaniu kondensatora
(C) do napięcia wáekszego od napięcia zadanego, jest
przez układ logiczny (UL) odłączane. Jednocześnie,
układ logiczny (UL) załącza główne źródło prądowe
(ZG), zadaniem iktórego jest naładowanie kondensatora (C) do nastawionej (wartości napięcia roboczego,
po osiągnięciu 'której układ logiczny (UL) odłącza
główne źródło prądowe (ZG).
(1 zastrzeżenie)

B24B

P.250017

T

841012

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Józef Borkowski).
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Urządzenie do szlifowania otworów
i wgłębień wielokątnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
prowadzenia dokładnej obróbki różnych otworów
wielokątnych ma obrabiarkach ogólnego stosowania,
zwłaszcza frezarkach i wiertarkach.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że na usytuo
wanym rnimośrodowo wrzecionie (6) osadzone ma
obrotowo koło zębate (7) o zróżnicowanej średnicy
zasprzęglane alternatywnie z wrzecionem (6) oraz za
zębione na stałe z pierścieniami zębatymi (8) osadzonymi
nieruchomo w cylindrycznej obudowie (1). Końcówka
robocza wrzeciona (6) wyposażona jest w iniekołową,
łukowo-krawędziową ściernicę (9), zaś przełożenia ko
lejnych zazębionych par kół zębatych (7) i pierścieni
zębatych (8) stanowią kolejne całkowite krotności, o
wartości odpowiedniej do liczby krawędzi ściernicy
(9) i do licziby kątów przewidzianych do obróbki
otworów wielokątnych.
(4 zastrzeżenia)

B24B
B24D

P.250018 T

84 1012

Wyższa Szkoła Inżynienska, Koszalin. Polska (Wojciech Kacalak).
Obsada ściernicy
Celem wynalazku jest opracowanie takiej konstrukcji obsady, 'która powodowałaby tłumienie drgań
wrzeciona, zwłaszcza podczas szlifowania powierzchni
przerywanych.
Obsada ma dwa pierścienie (3), umieszczone ,DO oibu
stronach ściernicy (4), wypełnione wewna'trz materiałem (10> o dużei masie właściwej. Po obu stronach,
pierścieni (3) znajdują się elastyczne (przekładki (7).
Pierścienie pośrednie (3) i znajdująca sie między nimi ściernica (4) stykają się powierzchniami stożkowymi.
(6 zastrzeżeń)

B24B

P.252134

B29C

P.245022

83 12 08

Ryszard Kasjański, Białystok, Polska (Ryszard Kasjański).
Sposób wytwarzania torebek i worków
z folii i tworzywa sztucznego
oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu
.Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
jednoczesnego zgrzewania i rozdzielania zgrzanych elementów z folii.
Sposób polega na itym, że szerokość ipasa zgrzewnego podaje się w środkowej części większemu naciskowi jednostkowemu niż w częściach bocznych.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że jego elektroda grzejna (2) w środku przekroju poprzecznego ma
występ (3).
(2 zastrzeżenia)

85 02 25

Centrum Naulkowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej „Umitra-Radwar", Warszawskie Zakłady
Radiowe „Rawar", Warszawa, Polska (Ryszard Kubiak, Arkadiusz Wolański, Andrzej Brańiski, Marian
Przeczka).
Przyrząd do profilowania tarcz ściernych,
do szlifowania powierzchni natarcia
frezów ślimakowych
Celem wynalazku jest zapewnienie prawidłowego
kształtu powierzchni natarcia zębów freza po szlifowaniu.
Przyrząd według wynalazku składa się z korpusu
(2) wyposażonego wewnątrz w uchwyt (1), z którym
związana jest, za pomocą obracanego pokrętłem koła
zębatego, zębatka (3) przesuwna oraz oprawki z ostrzem diamentowym. Przyrząd wyróżnia się ityim, że
jego korpus (2) jest związany na stałe z wrzecionem
obrabiarki za pomocą uchwytu. (1). (1 zastrzeżenie)

B29C

P. 249931 T

84 10 05

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERG0POMIAR", Gliwice, Polska (Zenon Gruszczyński,
Adam Zemła).
Sposób i urządzenie do wytwarzania
gumowych kulek gąbczastych
Foremną bryłę gąbki przetłacza się silnym strumieniem wody przez rurowy element zdzierający (2.3),
stanowiący część cylindryczną komory mieszania stru«
mienicy (2). Element zdzierający (2.3) jest wymienny
i jest osadzony w wymiennym wkładzie centrującym
(2.4).
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Wymienność elementu zdzierającego (2.3) dopasowanego do wkładu centrującego (2.4) umożliwia wytwarzanie kulek o dowolnych średnicach.
Sposób i urządzenie stosowane są 'do wytwarzania
gumowych kulek gąbczastych dla instalacji ciągłego
czyszczenia rurek skraplaczy turbin energetycznych.
(2 zastrzeżenia)

11

o odpowiedniej długości, połączenia dwóch końców
każdego odcinka na styk celem utworzenia obwodu
zarrkniętego stanowiącego dętkę niewulkanizowaną,
nałożeniu na dętki korpusów zaworów, a następnie
wulkanizacji w zbiorniku ciśnieniowym za pomocą
pary z tym, że otwory w jednej ściance każdej dętki
wycina się na gorąco poprzez kanał korpusu zaworu,
po czym złożone płasko i nienapełnione powietrzem
dętki zawiesza się w dwóch punktach tak, aby promienie krzywizn zagięć każdej dętki w tych punktach
wynosiły 14-18 mm, natomiast przed wulkanizacją
1 podczas wulkanizacji dolne powierzchnie dętek stykają się na 0,85-0,95 swej długości ze sztywną płaszczyzną usytuowaną nieco poniżej punktów zawieszenia
dętek.
.
(1 zastrzeżenie)

B30B
B25B

P.246149

84 02 10

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Remontowej Energetyki, Wrocław, Polska (Bernard Sawicki).
B29H

P. 245979

Ręczna prasa hydrauliczna

84 01 30

Przedmiotem wynalazku jest głowica do frezowania gumy, zwłaszcza do frezowania płyt lub taśm gumowych przeznaczonych do wulkanizowania.
Głowica według wynalazku zawiera tarniki (5) dociśnięte do siebie trwale pokrywami (2, 10) usytuowanymi po obu stronach tarników (5). Ponadto tarniki (5) są do siebie dociśnięte śrubami (13) rozmieszczonymi równomiernie na obwodzie pokryw (2). Tarniki (5) i pokrywy (2, 10) są osadzone na tulei (1).
Pomiędzy tarnikami (5) są osadzone na tulei (1) zabieraki (7). Zabieraki (7) mają pierścień (9), którego
segmenty są usytuowane naprzemianlegle skośnie na
obwodzie zabieraka (7).
(2 zastrzeżenia)

Przedmiotem wynalazku jest ręczna prasa hydrauliczna stosowana do wyciskania, przecinania i gięcia
elementów mechanicznych przy pracach warsztatowych i remontowych.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
ręcznej prasy hydraulicznej cechującej się wysoką
sprawnością i małymi wymiarami.
Ręczna prasa hydrauliczna składa się z hydraulicznego cylindra (1) z umieszczonym wewnątrz roboczym tłokiem (2) z komorą (3) w części czołowej, w
której dnie osadzona jest śruba (4) z gwintem zewnętrznym, mająca wewnątrz rdzenia osiowy kanał
(5) połączony z komorą (3) szeregiem otworów (6)
oraz ma osadzony przesuwnie w dnie nurnikowy tłok
(7) w postaci tulei z gwintem wewnętrznym, za pomocą którego tłok ten nakręcony jest na śrubę (4)
a także w swej części otwartej ma gwint wewnętrzny, w który wkręcona jest oporowa nakrętka (8) z
umieszczoną na niej od strony roboczego tłoka (2) powrotną sprężyną (9) oraz jarzmo (10). Tłok roboczy
(2) ma w części zewnętrznej, ustalony wkrętem (12),
wymienny roboczy element (13), natomiast jego część
wystająca poza cylinder (1) wyposażona jest w zabierak (14) oraz odpowietrzający otwór (15).
(2 zastrzeżenia)

B29H

B32B

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor", Wrocław, Polska (Tadeusz Radzanowski, Edmund Sobolewski).
Głowica do frezowania gumy

P.246027

84 02 01

P.245994

84 0131

Dębickie Zakłady Opon Samochodowych „Stomil",
Dębica, Polska (Józef Mróz, Andrzej Para, Zygmunt
Stelmach, Marian Gleń, Stanisław Pazdan, Józef Bieniasz, Tadeusz Piwowarczyk).

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Nitron-Erg", Krupski Młyn, Polska (Szczepan Gruszka, Jan Guga, Henryk Helisz, Jan Just, Józef Kraj nik, Zygmunt Kołczyk, Mirosława Skóra).

Sposób wytwarzania dętek rowerowych

Sposób wytwarzania laminatu z tkaniny dywanowej
i polietylenu

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania wydajnego sposobu wytwarzania dętek rowerowych przy
jednoczesnym zachowaniu ich wysokiej jakości.
Sposób według wynalazku polega na wytłoczeniu
węża dętkowego z mieszanki kauczukowej dającej się
wulkanizować, pocięciu węża dętkowego na odcinki

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie sposobu eliminującego uszkodzenie runa tkaniny dywanowej.
Sposób według wynalazku polega na ogrzewaniu
tkaniny do temperatury powyżej 70°C, łączeniu jej
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pod dociskiem z gorącą folią polietylenową i kierowanie otrzymanego laminatu w przeciwprądzie do
tkaniny tak, że runo laminatu trze o runo tkaniny.
Sposób znajduje zastosowanie do wytworzenia wykładzin podłogowych.
(3 zastrzeżenia)

B32B

P. 245995

84 01 31

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Nitran-Erg", Krupski Młyn, Polska (Szczepan Gruszka, Jan Guga, Henryk Helisz, Jan Just, Zygmunt Kolczyk, Józef Krajnik, Mirosława Skóra).
Urządzenie do wytwarzania laminatu tkaniny
dywanowej z foliami z tworzyw sztucznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
urządzenia zapewniającego wytwarzanie laminatu
charakteryzującego się małym rozrzutem grubości
warstwy z tworzywa sztucznego.
Urządzenie według wynalazku ma wtryskarkę z głowicą (1) i dyszą szczelinową, zestaw walców (2) napędzanych mechanicznie i ogrzewanych przeponowo,
transporter (3 i 6), rolki dociskowe (9, 10), rolkę kierującą (11), zespół odwijający (8), zespół nawijający
(7) i zespół odciągowy (4).
Urządzenie służy do wytwarzania wykładzin podłogowych.
(3 zastrzeżenia)

B32B
D21H

P. 246110

84 02 08

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg", Gliwice, Polska (Andrzej Winczakiewicz, Zbigniew Wyderka, Zbigniew Janowski, Maria T. Piotrowska-Baran, Barbara
Smolana, Kazimierz Biernacki, Alicja Zgadzaj, Eleonora Miąsko).
Sposób wytwarzania laminatów dekoracyjnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania laminatów z użyciem przekładki rozdzielającej, która
wbudowuje się w laminat i nie uniemożliwia naklejania płyt w dalszym przetwórstwie.
Sposób wytwarzania laminatów dekoracyjnych w
postaci płyt przez sprasowanie pakieru papierów impregnowanych żywicami z zastosowaniem przekładek
rozdzielających, charakteryzuje się tym, że jako przekładkę rozdzielającą stosuje się papier z celulozy
silnie zmielonej do smaarności 85-94°SR, spoistości
powierzchni według skali Dennisona 13-14, gramaturze 37-45 g/cm! i gładkości powierzchni według Bekka w „s" minimum 7, w ilości 1 arkusz papieru na
1 płytę.
(6 zastrzeżeń)

B33P
C23C

P. 251766

85 01 30

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska
(Stanisław Sołtan, Andrzej Owczarek, Łukasz Grodzicki, Adam Doliński).
Sposób wytwarzania przedmiotów metalowych
poddawanych cieplno-chemicznej obróbce,
zwłaszcza narzędzi skrawających
Sposób według wynalazku umożliwia zmniejszenie
kosztów wytwarzania poprzez wyeliminowanie urzą-
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dzeń myjących, usuwających zanieczyszczenia z powierzchni przedmiotów przed ich obróbką deplno-chemiczną.
Istota sposobu polega na tym, że nieoczyszczone
z emulsji i innych tłuszczy przedmioty oczyszcza się
w piecu podczas ich nagrzewania. Operację tę przeprowadza się w tej samej przestrzeni pieca co i następne czynności, przy czym przebiega ona w próżni,
która w połączeniu z wysoką temperaturą powoduje
usunięcie wszelkich tego typu zanieczyszczeń.
(1 zastrzeżenie)

B41F
B41M

P. 251649

85 01 23

Jarosław Kazberuk, Warszawa, Polska, Władimir
Jgoriewicz Margolin, Leningrad, Gieorgij Jakowliewicz Turienko, Leningrad, Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich (Jarosław Kazberuk, Władimir
Igoriewicz Margolin, Gieorgij Jakowliewicz Turienko).
Sposób rentgenowskiej litografii
Wynalazek odnosi się do dziedziny mikroelektroniki i- może znaleźć zastosowanie w produkcji półprzewodnikowych przyborów i układów scalonych, a także w produkcji elastycznych szablonów do litografii
w promieniach rentgenowskich i głębokim ultrafiolecie.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wydajności i zdolności rozdzielczej procesu rentgenowskiej litografii dla elastycznych podłoży i wszystkich
podłoży mających sferyczny kształt.
Sposób rentgenowskiej litografii na elastycznych
podłożach i wszystkich podłożach mających sferyczny kształt, polegający na naniesieniu na podłoże
warstwy rezystu, umieszczeniu nad podłożem fotoszablonu, eksponowaniu, wywołaniu i utrwaleniu charakteryzuje się tym, że podłoże i fotoszablon są umieszczone w uchwycie tak, że ich powierzchnie mają sferyczoiy kształt i promień krzywizny równy odległości od powierzchni do źródła rentgenowskiego
promieniowania.
(1 zastrzeżenie)

B41M
H01L

P. 251831

85 02 04.

Włajdiimir Igoráewica Margolin, Leningrad, Gieorgdj
Jakowliewicz Turienko, Leningrad, Alfred Gabdułłowicz Gabsaliamow, Leningrad, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Jarosław Kazberuk, Warszawa, Polska (Władimir Igoriewicz Margolin, Gieorgij Jakowliewicz Turienko, Alfred Gabdułłowicz
Gabsaliamow, Jarosław Kazberuk).
Sposób elektronowej litografii
Wynalazek odnosi się do dziedziny mikroelektroniki i może znaleźć zastosowanie w produkcji półprzewodnikowych przyborów i układów scalonych.
Sposób elektronowej litografii polegający na naniesieniu na podłoże warstwy negatywnego elektronorezystu, jego suszeniu, eksponowaniu, wywoływaniu
i utrwalaniu wiązką elektronów albo promieniowaniem rentgenowskim, charakteryzuje się tym, że przed
procesem ekspozycji przeprowadza się dodatkowe napromieniowanie rezystu elektronami z energią 5 - 7
keV i dawką promieniowania o 10% mniejszą od progowej, w celu zwiększenia wydajności procesu eksponowania rezystu.
(1 zastrzeżenie)

B42B

P. 246034

84 02 03

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Warszawa, Polska (Henryk Godlewski, Ignacy
Pietruczuk).

Nr 17 (305) 1985

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

13

Sposób oprawiania bezszyciowego
Celem wynalazku jest zwiększenie wytrzymałości
opraw bezszyciowych i poprawienie ich otwieralności.
Sposób oprawiania bezszyciowego polega na mechanicznej obróbce wkładu książkowego, w wyniku
której z wkładu książkowego zostają wydzielone włókna celulozowej osnowy o długości 0,3-0,8 10~*m.
(1 zastrzeżenie)

B60J

P.250001 T

84 10 10

Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie, Filia w
Krakowie, Kraków, Polska (Wojciech Korzynow).
Szyba klejona z obwodem drutowym
Wynalazek rozwiązuje problem opracowania szyby
samochodowej z zewnętrzną anteną o podniesionej
skuteczności odbioru sygnału radiowego i ograniczonym do minimum przebiegu anteny przez pole widzenia kierowcy.
Obwód drutowy (2) w szybie (1) klejonej ma kształt
krzywej cyklicznej odpowiadającej lub zbliżonej do
wykresu funkcji trygonometrycznej y = cosax. Punkty (3, 4) obwodu drutowego (2) odpowiadające ekstremum funkcji y = cosax znajdują się w pobliżu śladu płaszczyzny wizyjnej na szybie (1).
B60T

P. 246031

84 02 01

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Sulejówek, Polska (Leon Turczyński).
Sposób oczyszczania wnętrza bębna hamulcowego
pojazdu oraz urządzenie do stosowania tego sposobu

Powierzchnia przekroju drutu nie przekracza
0,023 mm2. Drut pokryty jest korzystnie powłoką srebra, na której znajduje się czarna powłoka matowa.
Wyprowadzenie (5) obwodu drutowego (2) z szyby
(1) jest wtopione trwale w międzywarstwę szyby (1)
i umiejscowione korzystnie na bocznej krawędzi szyby (1).
.
(6 zastrzeżeń)

B60R

P. 240279 T

84 09 29

Andrzej Cykman, Węgrów, Polska (Andrzej Cykman).
Sygnalizator oblodzenia jezdni
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sygnalizatora oblodzenia jezdni, służącego do ostrzegania kierowcy samochodu przed niebezpieczeństwem
gołoledzi.
Sygnalizator składa się z układu elektronicznego
(US) oraz czujnika (rt) umieszczonego na zewnątrz
samochodu, który w chwili spadku temperatury poprzez zwiększenie swojej oporności wewnętrznej powoduje zaświecenie się diody LED (Di) lub żarówki.
(2 zastrzeżenia)

Celem wynalazku jest umożliwienie czyszczenia
bębna hamulcowego bez konieczności jego demontażu.
Sposób oczyszczania wnętrza bębna hamulcowego
polega na wprowadzeniu do wnętrza bębna hamulcowego poprzez przystawkę cieczy przy prędkości przepływu 0,5-3 m/s, celem zwilżenia powierzchni i usunięcia zanieczyszczeń, przez otwór umieszczony w
tarczy hamulcowej, a następnie osuszeniu wnętrza
bębna hamulcowego sprężonym powietrzem.
Urządzenie według wynalazku składa się z przystawki umocowanej w górnej części tarczy hamulcowej, w pobliżu rozpieracza szczęk hamulcowych (5).
Przystawka ma otwory wylotowe (6) ukierunkowujące
strumień płynu, który wypływa przez otwór wylotowy (3) umieszczony w dolnej części tarczy hamulcowej.
(2 zastrzeżenia)
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B60T
B60D

P.246108

Dwłiobwodowy, powietrzny układ przenoszący
hamulców, szczególnie do pojazdów samochodowych
Celem wynalazku jest opracowanie układu przenoszącego hamulców umożliwiających uzyskanie tzw.
położenia kontrolnego, przy czym zestaw pojazdu
wraz z przyczepą lub naczepą utrzymywany byłby w
bezruchu tylko przy pomocy środków mechanicznych.
Układ wyposażony jest w zawór (14) odcinający z
odpowietrzeniem w obwodzie hamulca postojowego
oraz w siłowniki sprężynowe i w automatyczny przełącznik (8) hamowania w obwodach hamulca pomocniczego i hamulca postojowego, jak również ma zawór (16) trójdrożny i zawór (15) dwudrożny. Zawór
(16) trójdrożny podłączony jest pomiędzy przyłączem
sterującym zaworu (9) przekaźnikowo-sterującego z jednej strony a przewodem (12) zasilającym obwody hamulca pomocniczego i hamulca postojowego,
albo przewodem (13) zasilającym powietrzny układ
hamulcowy przyczepy - z drugiej strony. Zawór (15)
dwudrożny podłączony jest pomiędzy przyłączem sterującym zaworu (9) przekaźnikowo-sterującego - z
jednej strony a zaworem (16) trójdrożnym i zaworem
(14) odcinającym z odpowietrzeniem - z drugiej strony.
(1 zastrzeżenie)

B64C

F. 246076

Zakończenie dźwigara z tworzyw sztucznych
wzmocnionych włóknem

84 02 08

Fabryka Osprzętu Samochodowego „Polmo", Łódź,
Polska (Michał Falba).

Nr 17 (305) 1985

Rozwiązanie według wynalazku charakteryzuje się
uformowaniem czopa (3), stanowiącego zakończenie
dźwigara (2), bezpośrednio z pasów drugiego dźwigara. Czop (3) stanowi element montażowy skrzydła (1)
wprowadzony w gniazdo usytuowane w drugim skrzydle (6).
(2 zastrzeżenia)

B64C

P. 246116

84 02 07

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik", Świdnik, Polska (Stefan Płowaś, Stanisław Kamiński).
Łopata śmigła lub wirnika nośnego,
zwłaszcza śmigłowca
Celem wynalazku jest zwiększenie wytrzymałości
statycznej nasady łopaty oraz poprawa warunków
przenoszenia obciążeń zmiennych przez okucie łopaty.
Łopata wykonana ze sztucz,nej żywicy wzmocnionej
włóknem ma metalowe okucie (1) wykonane jako
część integralna z kształtowymi oporami (2) które od
strony mocowania wiązek (4) włókien są zakończane
powierzchniami walcowymi (3).
Główne wiązki (4) opasują kształtowe powierzchnie
(3) opór (2) i biegną wzdłuż długości łopaty tak, że w
części nasadowej łączą się z dodatkowymi wiązkami
(5), które wypełniają kanały (6) w tylnych częściach
opór, wykonane w kształcie półkola lub łuku.
(2 zastrzeżenia)

84 02 06

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Szybownictwa „PZL-Bielsko", Bielsko-Biała, Polska (Adam
Kurbiel).
B65C

P. 245402

83 12 29

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Warszawa, Polska (Maciej Walczak).
Sposób etykietowania i znakowania oraz urządzenie
do etykietowania i znakowania wyrobów i opakowań
z polietylenu i polipropylenu
Celem wynalazku jest umożliwienie trwałego znakowania przedmiotów z polietylenu i polipropylenu
bez konieczności stosowania drogich etykiet samoprzylepnych lub specjalnych klejów adhezyjnych.
Sposób polega na tym, że etykietowanie i znakowanie dokonuje się poprzez zgrzewanie, stosując etykie-
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tą z folii aluminiowej, papieru, celofanu itp. powleczoną odpowiednio polietylenem lub polipropylenem.
Etykietę ze znakowanym wyrobem zgrzewa się
punktowo, liniowo lub płaszczyznowo w temperaturze 150-300°C przez czas 0,5-2,5 sek. Urządzenie do
etykietowania i znakowania charakteryzuje się tym,
że element grzejny (3) urządzenia jest jednocześnie
elementem dociskowym, stanowiącym odwzorowanie
profilu i kształtu znakowanego wyrób, u (8).
(6 zastrzeżeń)
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nymi stratami powietrza
zabezpieczają
krawędzie
uszczelniające (10), które równocześnie pełnią rolę
elementów bocznego prowadzenia taśmy.
(1 zastrzeżenie)

B65G

P. 246174

84 02 10

Kopalnia Węgla Kamiennego „Staszic", Katowice,
Polska (Marian Sakowski, Mirosław Major, Andrzej
Decowski, Leonard Liduchowski, Józef Kołodziej, Ryszard Borowik, Witold Podoliński).
Sposób łączenia taśm przenośnikowych

B65G

P.246015

84 02 02

Przedmiotem wynalazku jest sposób łączenia ze sobą dwóch odcinków taśmy stosowanej w kopalniach
do transportu materiałów i urobku oraz do jazdy
ludzi.

Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych, Opole, Polska (Czesław Ostrowski, Dyzmut
Szablewicz).
Sposób zabezpieczający przed pyleniem
i wydostawaniem się szkodliwych związków
chemicznych przy składowaniu popiołów lotnych
i fosfogipsów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie
składowania
fosfogipsu i popiołów lotnych z zabezpieczeniem przed
pyleniem i wydostawaniem się szkodliwych związków chemicznych.
Sposób zabezpieczenia polega na tym, że popiół lotny i fosfogips miesza się z dodatkiem w ilości 10 do
50% podstawowego składnika, przy czym dodatkiem
dla fosfogipsu jest popiół lotny, a dla popiołu lotnego fosfogips. Składowana mieszanina przez 4 tygodnie w postaci granul uzyskuje określoną wytrzymałość pozwalającą np. na transport. Podgrzanie tych
materiałów przyspiesza i intensyfikuje procesy fizyko-chemiczne wiążące popiół lotny z fosfogipsem.
(3 zastrzeżenia)
B65G

P.246137

84 02 08

Biuro Projektów Przemysłu Kruszyw, Kamienia Budowlanego i Surowców Mineralnych „BIPROKRUSZ",
Kraków, Polska (Adam Porwisz, Romuald Poprawa,
Antoni Pogan).
Bezkrążnikowy przenośnik taśmowy
Celem projektu jest ulepszenie konstrukcji przenośnika taśmowego, przez wyeliminowanie krążników
podtrzymujących taśmę.
Przenośnik ma taśmę przenośnikową (1) prowadzoną na poduszce powietrznej, wytworzonej między nią
a rynną górną (6) i dolną(7) - przez powietrze o podwyższonym ciśnieniu doprowadzone przewodami (9)
do kolektorów wzdłużnych (8) rynien. Przed nadmier-

Celem wynalazku jest uzyskanie złącza taśmy o odpowiednio wysokiej wytrzymałości na rozerwanie. Istota sposobu polega na tym, że ko-niec taśmy ciągnącej
obcina się prostopadle do jej osi podłużnej, po czym
rozwarstwia się i do wewnątrz wkłada odpowiednio
uformowany koniec taśmy ciągnionej. Następnie oba
te odcinki łączy się za pomocą śrub rozmieszczonych
w rzędach pełnych (3) i w rzędach skróconych (4),
usytuowanych po obu brzegach taśmy. Ilość śrub w
złączu zależy od wytrzymałości taśmy na zrywanie
i rozmieszcza się je naprzemianlegle w rzędach co
50 mm. Rzędy skrócone (4), pierwsze od strony biegu
taśmy, wykonuje się na długości nie większej niż 1/3
szerokości taśmy. Natomiast każdy następny rząd skraca się w stosunku do rzędu poprzedniego o 2 do 4
śrub.
(1 zastrzeżenie)
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B65H

P.250031

84 10 11

Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych „Termoizolacja", Zabrze, Polska (Jerzy Dębicki, Emil Dudek,
Herbert Gawron, Józef Czereś, Leopold Janiszewski).
Sposób zwijania w rulon mat termoizolacyjnych
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu
Sposób zwijania w rulon mat termoizolacyjnych w
liniach technologicznych charakteryzujący się tym, że
podawaną przenośnikiem matę wprowadza się pomiędzy trzpienie, zaciska nimi, obraca z trzpieniami wokół ich wspólnej osi i działając na powierzchnię zewnętrzną zwijanego rulonu liniowym dociskiem nawija kolejne warstwy aż do zwinięcia w rulon, który
następnie spycha się z trzpieni na urządzenie odbierające.
Urządzenie do stosowania sposobu zwijania w rulon mat termoizolacyjnych zawierające głowicę zwijającą, prowadnicę przechylną, rolkę dociskową i spychacz charakteryzujące się tym, że głowica zwijająca
(3) ma dwa trzpienie zwijające (8) osadzone symetrycznie i równolegle wzglądem jej osi obrotu na wahliwych dźwigniach (9) ułożyskowanych na tarczy
czołowej (10) obrotowej tulei (11) i połączonych łącznikami (12) z zabierakiem czołowym (13) wału napędowego (14).
(4 zastrzeżenia)

B66C

P.239285
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W tym celu na podstawie żurawia (8) przytwierdzona jest prowadnica (7) w kształcie łuku. Prowadnica ma wyprofilowanie, w którym porusza się" amortyzator (5) wraz z zaczepem (3) połączonym rozłącznie z listwą zderzaka (4) mocowaną na stałe do kolumny żurawia (6). Po włączeniu układu następuje
obrót kolumny (6), która ciągnie amortyzator zderzaka (5) za pomocą zaczepu (3) powodując odblokowanie wyłącznika krańcowego (1), natomiast amortyzator (5) przemieszczając się po łuku o mniejszym promieniu oddala się od środka kolumny (6) co powoduje
wysprzęglenie listwy (4) zaczepu (3). Amortyzator (5)
pozostaje w miejscu wysprzęglenia, a listwa (4) po
dokonaniu obrotu o kąt 360° styka się z amortyzatorem (5) i prowadzi do wyłącznika krańcowego (2) powodując zatrzymanie żurawia.
(2 zastrzeżenia)

B66C

P.246033

84 02 03

Fabryka Maszyn Budowlanych „Famaba", Głogów,
Polska (Mirosław Szyrner, Ryszard 'Grabański, Przemysław Grabański, Wojciech Osmólski).
Układ linowy żurawia teleskopowego
Układ linowy żurawia teleskopowego przeznaczony
jest dla żurawi samochodowych i samojezdnych. Zaletą rozwiązania jest możliwość uzyskania odpowiedniego stosunku wysokości członu wysuwnego do wysokości członu podstawowego. Układ składa się z liny (1), bębna (2), kół pośrednich (3, 4, 5, 6) oraz drąga (10) i kół wielokrążków (7, 8). Lina (1) prowadzona jest w górnej przestrzeni (11) pomiędzy członem
podstawowym (9) a wysuwnym (12). (1 zastrzeżenie)

821129

Polskie Koleje Państwowe Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Stargard", Stargard, Polska (Władysław Moskwa).
Zderzak obrotu żurawia hydraulicznego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obrotu żurawia
zainstalowanego na pojazdach szynowych o kąt większy niż 360° bez niebezpieczeństwa ukręcenia przewodów elektrycznych i hydraulicznych.

B66C

P. 246187

Wawrzyniec Gędek, Bronice, Polska
Gędek).

84 02 10
(Wawrzyniec

Obrotowy dźwig samochodowy
Celem wynalazku jest » opracowanie konstrukcji
dźwigu mającej znaczne i jednakowe udźwigi w każdym położeniu kątowym wysięgnika względem portalu.
Obrotowy dźwig samochodowy ze składanym do
jazdy wysięgnikiem i ze składanymi do jazdy podporami bocznymi charakteryzuje się tym, że wieniec
obrotowy (1) dźwigu zamontowany jest pod ramą (2)
główną samochodu na portalu (3) z wmontowanymi
tylnymi mostami (4) i łączy ramę samochodu (2) z
tylnymi mostami (4), a wysięgnik (6) zamontowany
jest do ramy (2) samochodu. Na ramie (2) zamocowane są wzdłużnie, nieruchomo i symetrycznie względem osi pojazdu, prowadnice (7) wykonane z ceowników z krawędziami skierowanymi do osi pojazdu,
a na dolnej ich krawędzi od wewnątrz zamocowane
są listwy zębate (8) współpracujące z kołami zębatymi (9), zamocowanymi nieruchomo na sworzniu (10),
które razem z klockami (11) nałożonymi swoimi otworami na sworzeń (10) prowadzą w prowadnicach (7)
zamocowany na sworzniu (10) wahliwie wysięgnik (6),'
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przy czym w położeniach pracy i jazdy wysięgnika
(6) jest on unieruchomiony w prowadnicach (7) przetkniętymi przez otwory w klockach (11) i prowadnicach (7) trzpieniami zawleczek.
(3 zastrzeżenia)

Dzłał C
CHEMIA I METALURGIA
C01F

P.246151

84 02 10

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Polska (Tadeusz Kaczmarek, Tadeusz Kończyk, Barbara Walawska, Barbara Kołomyjec, Tadeusz Rakotny, Henryk
Czajka, Jerzy Engländer, Jadwiga Rokita).
Sposób wytwarzania stopu siarczanu glinowego
oraz urządzenie do wytwarzania stopu

Urządzenie według wynalazku stanowi reaktor mający komorę reakcyjną (5), w której umieszczona jest
połączona z nią komora zawiesiny (4) sprzężona bezpośrednio z dozownikiem surowca glinowego (la i lb),
instalacją dozowania wody, instalacją stężonego kwasu siarkowego i urządzeniem do utrzymywania podciśnienia, przy czym urządzenie ma komorę dojrzewania (17) połączoną z komorą reakcyjną (5).
(3 zastrzeżenia)

siarczanu glinowego

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest usprawnienie procesu wytwarzania stopu siarczanu glinowego zawierającego powyżej 14% A12O3Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że wodną zawiesinę wodorotlenku glinowego względnie innego surowca glinowego sporządza się bezpośrednio w reaktorze, surowce do reaktora doprowadza się przy podciśnieniu nie przekraczającym 10 kPa,
przy czym surowiec glinowy doprowadza się nad powierzchnię masy reakcyjnej, a stężony kwas siarkowy i wodę, połączone na wlocie w jeden strumień,
pod jej powierzchnię, jak również pod powierzchnię
zawraca się kondensat oparów z komory zawiesiny,
utrzymując w, ten sposób stały stosunek H2O : H2SO4 :
: AI2O3, zaś powstający siarczan glinowy poddaje się
dojrzewaniu.

C03C

P.249926 T

84 10 04

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Konstanty Marszałek, Edward
Leja).
Sposób otrzymywania powłoki dekoracyjnej
na hutniczych wyrobach ze szkła
Sposób otrzymywania powłoki dekoracyjnej na hutniczych wyrobach ze szkła polega na tym, że powłoka nanoszona jest przez termiczne naparowywanie
metali, stopów metalicznych lub związków metali w
urządzeniu próżniowym. Strumień par, poprzez zainstalowany w urządzeniu próżniowym system przesłon,
wytwarza powłokę o założonym gradiencie grubości.
Naparowywane wyroby wykonują ruchy umożliwiające powstanie powłoki o założonej geometrii.
(1 zastrzeżenie)

C04B
B28B

P. 245975

84 01 31

Grzegorz Siernicki, Suwałki, Polska (Grzegorz Siernicki).
Drewnobeton i sposób jego wytwarzania
Drewnobetom według wynalazku zawiera mieszanką
składającą się z cementu, wody, środków mineralizujących i zrębków drzew iglastych oraz dodatku uszlachetniającego w postaci siedmiowodnego siarczanu
żelazowego FeSO4 7H2O w ilości 4-6% wagowych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że wodę
zarobową przygotowuje się w specjalnej mieszarce
zaczynu cementowego, a uzyskaną mieszankę betonową zagęszcza się i prasuje za pomocą samonastawnej przystawki wibracyjnej oraz uniwersalnej formy
do produkcji drewnobetonu.
(5 zastrzeżeń)
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P.246181

C04B

84 02 10

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Marian Kałwa, Halina Ropska, Jan Małolepszy, Witold Szymański).
Sposób otrzymywania betonu lekkiego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
uzyskania betonu lekkiego o dużej wytrzymałości mechanicznej przy jednoczesnym wykorzystaniu bezużytecznych surowców odpadowych.
Sposób otrzymywania betonu lekkiego polega na
tym, że miesza się kruszywo lekkie o uziarnieniu do
5 mm w ilości 10-60% wagowych, lekkie kruszywo
grube o uziarnieniu 5-20 mm i/lub żużel elektrowniany i/lub odpad powstały z mokrego systemu odpopielania elektrowni lub elektrociepłowni w ilości
15-65% wagowych, popiół lotny w ilości 0-25% wagowych, cement w ilości 25-30% wagowych, dodając równocześnie wodę w ilości niezbędnej do uzyskania konsystencji roboczej.
(1 zastrzeżenie)

C04B

P.249898 T

84 10 03

Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska (Janusz
Wiśniewski, Jan Przeniosło, Anita Woroniecka).
Sposób wytwarzania elementów budowlanych
z gipsu z dodatkiem popiołów lotnych
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że gips w ilości 50-60% miesza się z popiołami lotnymi w ilości 40-50%; następnie miesza się z wodą
w ilości według współczynników woda/gips = 0,15-0,25 i woda/popioły = 0,10-0,15 po czym formuje
się wyroby przez prasowanie a następnie poddaje suszeniu.
(1 zastrzeżenie)

C05G

P. 249952 T

Instytut Nawozów
(Maria Dankiewicz).

Sztucznych,

84 10 08
Puławy,

Polska

Sposób wytwarzania nawozów płynnych zawierających
azotan wapnia
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
skoncentrowanego nawozu płynnego zawierającego
azotan wapnia i ewentualnie inne składniki odżywcze, jak potas i/lub magnez metodą bezciśnieniową
przez rozkład surowca wapniowego kwasem azotowym.
Według wynalazku surowiec wapniowy (węglan, tlenek lub wodrotlenek) dozuje się równolegle z kwasem azotowym do reaktora wypełnionego częściowo
produktem, całość intensywnie miesza utrzymując
temperaturę rozkładu w przedziale 10-50°C, a następnie podnosi pH nawozu do 5-8 uzyskując nawóz typu N - C a . W celu otrzymania nawozu N - C a - M g lub N - C a - K - M g wprowadza się do gotowego nawozu N - C a lub do reaktora w trakcie rozkładu surowca wapniowego sole zawierające azot, potas
i magnez.
Sposobem według wynalazku otrzymuje się nawozy płynne o zawartości składników w procentach wagowych: 3-25 N, 5-14 Ca, 1-8 K i 1-6 Mg, mające
zastosowanie głównie w ogrodnictwie. (5 zastrzeżeń)

C07C

P. 243854

83 09 22

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Piotr
Kaszyński, Mikołaj Jawdoriuk).
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Sposób wytwarzania (S)-4-hydroksybenzoesanu
2-metylobutylowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu otrzymywania tytułowego związku, będącego wygodnym prekursorem chiralnych związków mezogennych i niemezogennych, przydatnych w otrzymywaniu
mieszanin ciekłokrystalicznych do układów elektrooptycznych i termografii.
Sposób wytwarzania (S)-4-hydroksybenzoesanu 2-metylowego polega na tym, że kwas 4-hydroksybenzoesowy poddaje się estryfikacji alkoholem (S)-2-metylobutylowym w rozpuszczalniku organicznym w obecności katalitycznych ilości kwasu sulfonowego.
(1 zastrzeżenie)

C07C

P.245154

83 12 16

Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicznej, Warszawa, Polska (Jerzy Wicha, Barbara Achmatowicz, Karol Bal, Wojciech Kołodziejek, Stanisław Nowak, Jacek Pankowski).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
prostaglandyn
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu wytwarzania nowych związków chemicznych, wykazujących działanie na mięśinie gładkie.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych prostaglandyn o ogólnym wzorze 1, w którym X oznacza atom
wodoru, grupę - O H lub =0, Z oznacza atom tlenu,
m oznacza liczbę 0 - 2 a R oznacza ewentualnie podstawioną grupę alkilową, grupę cykloalkilową, zwłaszcza o 3 - 8 atomach węgla albo ewentualnie podstawioną grupę arylową, polega na tym, że lakton o ogólnym wzorze 3, w którym P oznacza atom wodoru lub
grupę zabezpieczającą a V oznacza grupę opuszczającą, poddaje się reakcji z markaptanem o ogólnym
wzorze 4, w którym R i X mają wyżej podane znaczenie, w obecności zasady, otrzymany tialakton o
ogólnym wzorze 5, w którym R, X i P mają wyżej
podane znaczenie redukuje się do laktolu o ogólnym
wzorze 6, w którym R, X oraz P mają wyżej podane
znaczenie, który następnie poddaje się reakcji z solą
fosfoniową o wzorze 7.
Otrzymaną 14-tiaprostaglandynę F20C o ogólnym wzorze 1, w którym X i R mają wyżej podane znaczenie
a m oznacza liczbę 0 utlenia się do pochodnej o wzorze 1, w którym X, R i Z mają wyżej podane znaczenie a m oznacza liczbę 1 lub 2. (2 zastrzeżenia)
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C07C

P.245966

84 01 30

Zakłady Azotowe „Kędzierzyn", Kędzierzyn-Koźle,
Polska (Wojciech Bulanda, Józef Chowaniec, Aleksander Pyrz, Krzysztof Budzyński).
Sposób wytwarzania nienasyconych alkoholi
tłuszczowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia wydajności alkoholi tłuszczowych
z
jednoczesnym
zmniejszeniem ilości produktów ubocznych procesu.
Sposób wytwarzania nienasyconych alkoholi tłuszczowych przez uwodornienie mieszaniny nienasyconych i nasyconych kwasów tłuszczowych o długości
łańcucha węglowego Ci 2 -Cn, wodorem lub mieszaniną azotowo-wodorową, w temperaturze 523-653 K
i pod ciśnieniem 20-35 MPa, w obecności zawieszonego w reagentach katalizatora chromowo-cynkowego, polega na tym, że obok katalizatora chromowo-cynkowego stosuje się katalizator w ilości do 10% wagowych, korzystnie 2-5% wagowych w stosunku do
katalizatora
chromowego-cynkowego,
zawierający
związki miedzi, korzystnie tlenki miedzi w ilości 2 0 -60% wagowych, korzystnie 30-50% wagowych.
(2 zastrzeżenia)

C07C

P.245983

84 0131

Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska (Bohdan Sledziński, Ludwika Cieślak, Maciej Zawadzki).
Sposób wytwarzania 2,2-dibromo-halogenoacetofenonów
zwłaszcza 2,2-dibromo-2',4'-dichloroacetofenonu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania dogodniejszego sposobu produkcji w skali przemysłowej,
w ruchu ciągłym, tytułowych związków, które są półproduktami w syntezie preparatów stonkobójczych i
środków weterynaryjnych dla ochrony zwierząt hodowlanych przed ektopasożytami.
Sposób wytwarzania 2,2-dibromo-halogenoacetofenonów zwłaszcza 2,2-dibromo-2',4'-dichloroacetofemonu przez bromowanie halogenoacetofenonu w środowisku gotowego produktu polega na tym, że halogenoacetofenoin i czynnik bromujący dozuje się z maksymalną szybkością 15% wagowych na godzinę halogenoacetofenonu w odniesieniu do ilości mieszaniny
reakcyjnei, przy stosunku molowym halogenoacetofenonu do czynnika bromującego co najmniej jak
1:2,03, korzystnie jak 1:2,05. Resztkowe ilości halogenowodoru usuwa się przez ogrzanie produktu do temperatury 50-130°C korzystnie 80°C pod zmniejszonym ciśnieniem, korzystnie pod ciśnieniem 3000-3500
Pa.
(2 zastrzeżenia)

C07C
A61K

P. 246024

84 02 01

Akademia Medyczna, Lublin, Polska (Tadeusz Wolski, Włodzimierz Kiszczak).
Sposób otrzymywania mleczanu żelazawego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania
mleczanu żelazawego przy użyciu tanich i łatwo dostępnych surowców, drogą szybko przebiegających reakcji i z dużą wydajnością.
Sposób według wynalazku polega na tym, że wodę
amoniakalną o stężeniu około 25% neutralizuje się
kwasem ml«taowym o stężeniu około 90% do osiągnięcia pH = 5-8, po czym do uzyskanego roztworu dodaje się chemicznie równoważną ilość siarczanu żelazawego w postaci stężonego roztworu. Powstały osad
mleczanu żelazawego odfiltrowuje się, przemywa niewielką ilością wody oraz alkoholem etylowy, a ługi
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pokrystaliczne uzyskane z odfiltrowania i przemywania wodą zbiera się oddzielnie. Stanowią one również
użyteczny produkt zawierający 35-40% mleczanu żelazawego oraz siarczan amonu.
Otrzymany mleczan żelazawy jest szczególnie przydatny do wytwarzania preparatów zapobiegających
niedokrwistości oraz przy leczeniu anemii w hodowli
trzody i innych zwierząt.
(1 zastrzeżenie)

C07C

P.246099

84 02 07

Pierwszeństwo: 83 02 08 - Węgry (nr 414/83)
Egyt Gyógyszervegyészeti Gyár, Budapeszt, Węgry.
Sposób wytwarzania nowych, zasadowych eterów
oksymowych
Sposób wytwarzania związków o ogólnym wzorze 1,
w którym jeżeli n oznacza liczbę 4 wówczas Ai/R
oznacza grupę
fenylową, A oznacza grupę trimetylenową, a R1 i R2 każdy oznacza grupę izopropylową
lub razem z sąsiednim atomem azotu tworzą grupę
N-fenylopiperazynową albo A2/ R oznacza
grupę fenylową, A oznacza grupę etylenową, a R1 i R2 każdy
oznacza grupę izopropylową albo A3/R oznaciza grupę 2fenylową, A oznacza grupę -CH2-CH(CH3)-, a R1
i R każdy oznacza grupę metylową albo A4/ R oznacza grupę 4-chlorofenylową,
A oznacza grupę trimetylenową, a R1 i R2 każdy oznacza grupę izopropylową, albo A5/ R oznacza grupę
4-chlorofenylową, A
oznacza grupę etylenową, a R1 i R2 każdy oznacza
grupę metylową; lub jeżeli n oznacza liczbę 5 wówczas Bi/ R oznacza
grupę fenylową, A oznacza grupę
etylenową, a R1 i R2 takie same oznaczają grupy metylowe lub izopnopykxwe albo Ba/R oznacza grupę
fenylową, A oizmiacizia grupę -CH2-CH(CH3)-, a R1 i R2
oznaczają grupę metylową albo B3/ R oznacza grupę
3-chlorofenylową,
A oznacza grupę trimetylenową, a
R1 i R2 razem z sąsiednim atomem azotu tworzą grupę N-benzylopiperazynową; lub jeżeli n oznacza liczbę 6 wówczas Ci/ R oznacza grupę fenylową, A oznacza grupę trimetylenową, a R1 i R2 każdy oznacza
grupę metylową, albo C2/ R oznacza
grupę fenylową,
A oznacza grupę etylenową, a R1 i R2 każdy oznacza
grupę izopropylową, przy czym jeżeli n oznacza liczbę 5, R oznacza
grupę fenylową, A oznacza grupę
etylenową, a R1 i R2 oznaczają grupy izopropylowe
wówczas związek o ogólnym wzorze 1 występuje w
koinfigiuracjii Z, E, a w pozostałych przypadkach związek o ogólnym wzorze 1 występuje w konfiguracji E,
E, oraz ich farmaceutycznie dopuszczalnych soli addycyjnych z kwasami, polega na tym, że związek o wzorze 2 poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze
Y-A-NR1, R2 lub z jego solą addycyjną z kwasem,
bądź związek o wzorze 2 poddaje się najpierw reakcji
ze związkiem o wzorze Y-A-Hal' a otrzymany związek o wzorze 4 zadaje się aminą o wzorze HNRîR2 lub
jej solą addycyjną z kwasem, przy czym we wzorach
tych X oznacza atom tlenu lub siarki, Y oznacza grupę aminoksy H2N-O- albo X oznacza grupę hydroksyiminową = N-OH, Y oznacza atom chlorowca, Hal'
oznacza atom chlorowca, a n, A, R, R1, R2 mają wyżej podane znaczenie a następnie związek o wzorze 1
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Sposób wytwarzania 2-cyjano-4-chloroaniliny

przeprowadza się w farmaceutycznie dopuszczalną sól
z kwasem.
Nowe związki o ogólnym wzorze 1 wykazują działa
nie wzmagające narkozę, przeciwbólowe i przeciw
artymii.
(16 zastrzeżeń)

C07C

P. 246159

84 02 10

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska
(Jerzy Polaczek, Elżbieta Adamczyk, Zygmunt Lisicki,
Teresa Tęcza, Alicja Szen, Tadeusz Żak, Bolesław Nowicki, Zbigniew Wolniewicz, Stanisław Żurek, Mieczysław Drzazga).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania tytułowego związku z dostępnych surowców, przydatnego, ze względu na wysoką jakość, do wytwarzania
barwników.
Sposób wytwarzania 2-cyjano-4-chloroaniliny z
o-chloroaniliny przez otrzymanie 2-chloro-5-nitrobenzonitrylu i poddanie go amonolizie, polega na tym,
że o-chloroanilinę nitruje się działaniem kwasu azotowego, użytego w ilości odpowiadającej 1,0-1,5 mola
na 1 mol o-chloroaniliny, w środowisku stężonego
kwasu siarkowego w temperaturze od - 5 do 10°C, a
uzyskaną 2-chloro-5-nitroanilinę wyodrębnia się i
dwuazuje, następnie otrzymany związek dwuazoniowy
poddaje się reakcji Saindmeyer'a działaniem cyjanku
miedziawego, a wytworzony 2-chloro-ö-mtrobenizonitryl wydziela się i przeprowadza w znanych warunkach w 2-cyjano-4-nitroanilinę na drodze amonolizy,
po czym produkt wyodrębnia się z mieszaniny poreakcyjnej.
(3 zastrzeżenia)

C07C

P. 250732

8412 05

Sposób oczyszczania naftalenu karboehemicznego

Pierwszeństwo: 83 12 05 - Włochy (nr 24025A/83)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu oczyszczania naftalenu karboehemicznego, wydzielonego ze smół węglowych, zawierającego nawet
poniżej 60% czystego składnika.
Sposób według wynalazku polega na tym, że z naftalenu surowego ekstrahuje się zanieczyszczenia w układzie ciecz - ciało stałe przy zastosowaniu mieszaniny wody i alkoholi alifatycznych o grupie alkilowej
zawierającej do 3 atomów węgla. Proces ekstrakcji
prowadzi się w temperaturach 0-75°C. Mieszaninę
alkoholu i wody można stasować w ilości 50-250%
wagowych w przeliczeniu na oczyszczony surowiec.
Korzystnie jest, gdy mieszanina ta zawiera 2-20%
wagowych wody.
(6 zastrzeżeń)

Enichimica S.p.A., Mediolan Włochy (Jerzy Białek,
Marek Plesnar, Janina Werle, Jan Biały).

C07C

P.249950

BASF Aktiengesellschaft,
ka Federalna Niemiec.

T
Ludwigshafen,

84 10 08
Republi-

Sposób ciągłego wytwarzania związków zawierających
tlen
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu utleniania węglowodorów gazami zawierającymi
cząsteczkowy tlen, w którym utlenianie przebiega równomiernie, uzyskuje się wysokie wydajności produktów, a ilość produktów ubocznych jest minimalna.
Sposób ciągłego wytwarzania związków zawierających tlen, przez utlenianie węglowodorów w fazie ciekłej gazami zawierającymi cząsteczkowy tlen, w podwyższonej temperaturze i pod zwiększonym ciśnieniem, pnzy czym gazy zawierające cząsteczkowy tlen
wprowadza się w kilku miejscach w przebiegu strefy
reakcyjnej, przez otwory dysz skierowane na dół,
charakteryzuje się tym, że gazy zawierające cząsteczkowy tlen wprowadza się do mieszaniny reakcyjnej
z szybkością wyjściową każdego otworu dyszy 0,01-1
m/s, w ilości 0,001-10 l/s przez każdy otwór dyszy
i mieszanina reakcyjna kontaktuje się prawie równomiernie z gazami zawierającymi cząsteczkowy tlen
poprzez strefę reakcyjną.
(5 zastrzeżeń)

C07C

P. 249984

T

84 10 10

Ośrodek Badawczo-Rozwoj owy Przemysłu Barwników „Organika", Zgierz, Polska (Hanna Rükert, Mirosław Muszyński).

Spoosób oczyszczania surowego 2,6-ksylenolu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oczyszczania surowego 2,6-(ksylenolu przez topienie i krystalizację,
bez udziału rozpuszczalników lub rozcieńczalników.
Sposób oczyszczania surowego 2,6-ksyflenolu polega
na tym, że surowy 2,6-ksylenol topi się. ipo czyim ipowoili i róiwnomiennie chłodzi aż co najmniej 60 do
100% jego masy wydzieli się w postaci krystalicznej substancji stałej, którą po oddzieleniu od ewentualnie pozostającej frakcji ciekłej stopniowo ogrzewa się w
ciągu 1-12 godzin do maksymalnej temperatury niższej o 0,1-5°C od temperatury ikrzepnieicia 2,6-ikisylenolu powodując powierzchniowe istopnianie kryształów, a DO wstała stopioną frakcję ciekłą oddziela
się i wyodrębnia oczyszczony 2,6-iksylenol.
(7 zastrzeżeń)

C07D
Pierwszeństwo:

P.240108
82 0111
82 06 14
82 06 14
8210 21

-

St.
St.
St.
St.

Zjedm.
Zjedn.
Zjedn.
Zjedn.

83 0111
Am.
Attn,
Am.
Am.

(rar
flnr
(nr
(nr

338797)
388324)
388323)
434371)

Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania 1,1-dwutlenków kwasów
ö-aminoalkilopenicylanowych oraz ich pochodnych
Siposófo wytwarzania związków o wzorze 1 lut) la,
w których R oznacza atom wodoru lufb grupę metylową, n oznacza liczlbę 2, a R1 oznacza grupę - C H 2 - ,
lub n oznacza liczbę 1, a R1 oznacza atom wodoru,
grupę rodnikową tworzącą ester ulegający hydrolizie
w warunlkach fizjologicznych, 1,.1-dwuoksypenicylanoiloksyrnetyl lufo grupę o wzorze 2, gdzie Y oznacza atom wodoru, grupę hydroksylową, grupę C2--C7alikanoiloiksylową, grupę C2-C7 alkolksykarfooinylaksylo|wą, grupę foenzoiiloiksylową lufo grupę benzoilo!ksylową jedinopodistawioną polega na tytm. że prowadzi
się wodorolizę związku o wz-orze 3 lub 4, w których
R oznacza atom wodoru lub grupę metylową, n oznacza licztoę 2, a R5 oznacza gnuipę - C H 2 - lufo n oznacza liczibę 1 a R5 oznacza grupę foenzyiowa- grupę,
rodnikową tworzącą ester ulegający hydrolizie w wa-
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runkach fizjologicznych, 1,1-dwuoksopenicylonoiloksymetyl lub grupę o wzorze 2a, gdzie Y" oznacza atom
wodoru, grupę benzyloksykairfoot:iyloksyloiw.ą.. grupę
C 2 - C 7 - alkanoilolkeylowa, grupę C2-C 7 alkoksykarbonyloksylową, grupę benzoiloksylową lub grupę benzoiloksylową jednopodstawioną. zaś Z oznacza grupę
azydową lub benzyloksykarbonyloaminową, po czym
ewentualnie związek o wzorze 1 lub la przekształca
się na farmaceutycznie dopuszczalną sól.
Otrzymane związki mogą być przydatne w leczęniu infekcji bakteryjnych.
(6 zastrzeżeń)

C07D

P.241970

83 0513

Pierwszeństwo: a2 0&30 - St. Zjedn. Am. (nr 431,997)
A. H. Rabins Company Inc., Richmond, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania pirydo[l,4]benzodiazepin
Sposâb wyttîwarzania związlków o wzorze 5, w którym alk1 oanacza prosty lub rozgałęziony łańcuch
węglowodór owy zawierający 1-8 atomów węgla, Q
oznacza atom wodoru, atom chlorowca lub grupę
-NR!R 2 Ri i R2 oznaczają niższe grupy alkilowe,
grupy - C ( O ) - ^ O - niższe alkilowe albo R1 i
R2 razem z sąsiadującym atoanem azotu tworzą heterocykliczną resztę, Ax oanacza grupę 2- luib 3-tienylową, 2-, 3- lufo 4-pirydylową, fenylotwą lufo fenylową
podstawioiną, Y oznacza atom wodoru lufo 1-2 rodniki takie jak niższa grupa alkilowa, grupa hydroksylowa lub niższa grupa alkoksylowa, które mogą
być talkie same lulb różne, Z oznacza atoim wodoru.
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atom chlorowca, niższą grupę alkilową, niższą grupę
ałkoiksylową, grupę hydroksylową lub grupę nitrową
oraz ich soli addycyjnych z kwasami polega na tym,
że związek o wzorze 4, w którym B ozmacza grupę
karbonylową, tioksometylową, ketalową lub tiofcetalową, R oznacza atom wodoru, grupę metylową lufo e>tylową a AT i Z mają wyżej podane znaczenie, jpoddaje
się reakcji z halonitropirydyną o wzorze 3, w którym
Y ma wyżej podane znaczenie a halo oznacza atom
chlorowca, otrzymany związek o wzorze lc, w którym
Ar, B, Y i Z mają wyżej podane znaczenia, R oznacza
atom wodoru1 poddaje się reakcji z odczynmükiem o
wzorze Q-alk -chlorowiec, w którym Q oznacza
atom
wodoru,1 atom
chlorowca lub grupę -NR 1 R 2 , przy
2
czym R i R mają wyże] podane znaczenie, otrzymany związek o wzorze lb, w którym R oznacza grupę
- alk 1 -^, zaś Q, alk1, Ar, B, R, Y i Z mają wyżej
podané znaczenie, poddaje się redukcji grupy nitrowej po czycm otrzymany związek o wzorze 2. w którym Ar, B, Y i Z 1mają wyżej podane 1zinaczenie, R
oanacza grupę -alk --Q, w której alk i Q mają
wyżej podane znaczenie, poddaje się cyklizacji i otrzymuje ;się związek o wzorze 5, w którym Ar, alk1,
Q, Y i Z mają wyżej podane znaczenie i ewentualnie
wytwarza się fanmaceutycznie dopuszczalną sól.
Związki o wzorze 5 mogą być stosowane jako środki przeciw depresji.
(2 zastrzeżenia)
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C07D

P. 242970

83 0712

Pierwszeństwo: 82 07 12 - St. Zjedn. Am. (nr 397,626)
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cza grupę o wzorze - C s H a s - Z - C ( X ) - Y ' H , zaś Qi
oznacza grupę W-Alk.
Związki o wzorze 1 mają działanie przeciw histaminowe.
(6 zastrzeżeń)

Janssen Pharmaceutika N. V., Beer se, Belgia.
Sposób wytwarzania nowych N-(biocykloheterocyklo)-4-piperydynoamin
Sposób wytwarzania związków o wzorze ogólnym
1, w którym A oznacza grupą o wzorze - C H = C H - C H = CH, - N = C H - C H = C H - , - C H = N - C H = C H ,
- C H = C H - N = C H - lub - C H = C H - C H = N - , w których jeden lub dwa atomy wodoru, niezależnie od
siebie, mogą być zastąpione podstawnikiem, Rl oznacza atom wodoru lub niższą grupę alkilową, R oznacza atom
wodoru, grupę alkilową, cykloalkilową, grupę Ar1 lub niższą grupą alkilową podstawioną, R2
oznacza atom wodoru, niższą grupę alkilową, grupę
cykloalkilową, niższą grupę alkilokarbonylową lub
niższą grupę alkilową podstawioną, L oznacza grupę
o wzorze 2 lub o wzorze H e t - C s H 2 s - Y - A l k - lub
H e t - C s H 2 s - Z - C ( = X ) - Y - A l k - , w których n oznacza liczbę 2 - 0 , s oznacza liczbę całkowitą 1-6, Alk
oznacza niższą grupę alkilenową,
Y oznacza atom tlenu lub siarki, grupę NR3 lub wiązanie chemiczne, X
oznacza atom tlenu lub siarki, grupę o wzorze
CH-NO2 lub NR4, 5 Z oznacza atom tlenu lub siarki,
grupę o wzorze NR lub wiązanie chemiczne oraz podstawnik Het oznacza ewentualnie podstawiony 6-czŁonowy pierścień heterocykliczny o co najmniej jednym atomie azotu, ewentualnie skondensowany z
ewentualnie podstawionym pierścieniem benzenowym,
przy czym podstawnik Het łączy się z grupą o wzorze ogólnym CSH2S poprzez atom węgla, R3 oznacza
atom wodoru, niższą grupę alkilową ewentualnie podstawioną grupę 1,2-dwuketoetylową podstawioną lub
grupę o wzorze - C ( = X ) - R 6 , w którym R6 oznacza
atom wodoru, niższą grupę alkilową ewentualnie podstawioną, grupę Ar2, niższą grupę alkoksylową ewentualnie podstawioną, grupę jedno- lub dwu-(niższoalkilo)aminową, Ar2 - niższoalkiloaminową lub4 Ar2 niższoalkilo(niższoalkilo)aminową, podstawnik R oznacza atom wodoru, niższą grupę alkilową, grupę cyjanową, nitrową, sulfonylową podstawioną, grupę alkilokarbonylową lub Ar2 - karbonylową zaś R5 oznacza atom Wodoru lub niższą grupę alkilową, pod warunkiem, że podstawnik Het nie oznacza grupy pirydylowej lub jedno- lub dwu- (nižszoalkoksv)-pirydylowej, gdy L oznacza grupę o wzorze H e t - C S H 2 3 - Y - A l k - , w którym Y oznacza grupę o wzorze NR3 lub
gdy L oznacza grupę o wzorze H e t - C 5 H 2 S - Z - C ( = X ) - Y - A l k - , w którym X . oznacza
atom tlenu, zaś Z
oznacza grupę o wzorze
NR5 lub bezpośrednie wiąza1
nie chemiczne, Ar oznacza grupę feny Iową ewentualnie podstawioną, grupę tienylową, chlorowcotienylową,
furylową ewentualnie podstawioną, zaś Ar2 oznacza
grupę fenylową ewentualnie podstawioną ich soli addycyjnych z kwasami farmaceutycznymi dopuszczalnymi oraz ich sterochemicznych postaci izomerycznych, polega na tym, że przeprowadza się alkilowanie
piperydyny o wzorze 3 przy użyciu związku o wzorze Het-Qi, przy czym w podanych wzorach! Q2 oznacza atom wodoru zaś Qi w połączeniu z podstawnikiem Het tworzy grupę o wzorze L - W , w którym
W oznacza odszczepialną grupę reaktywną lub Qi
oznacza grupę o wzorze -C S H2-,-W', w którym W'
posiada znaczenia uprzednio podane dla podstawnika
W, pod warunkiem, że gdy s oznacza liczbę 0, podstawnik W oznacza również niższą grupę alkoksylową lub niższą grupę alkilotiolową, zaś Q2 oznacza
grupę o wzorze 4, lub Qi oznacza grupę o wzorze
-C S H 2 S -W', zaś Q2 oznacza grupę o wzorze H Y ' - A l k - ,
w którym podstawnik Y' posiada znaczenie uprzednio podane dla podstawnáka Y, pod warunkiem, że
Y nie oznacza wiązania chemicznego, lub Qj oznacza
grupę o wzorze - C s H 2 s - W ' , zaś Q2 oznacza grupę
o wzorze H Z ' - C ( X ) - Y - A l k - , w którym podstawnik Z' posiada znaczenia uprzednio podane dla Z,
pod warunkiem, że Z nie oznacza wiązania chemicznego, lub Qi oznacza grupę o wzorze -CsH 2 -,-Y'H
zaś Q2 oznacza grupę o wzorze W - A l k lub Qi ozna-

C07D

P.246574

84 03 08

Pierwszeństwo: 83 03 10 - W. Brytania (nr 8306666)
Pfizer Corporation, Colon, Republika Panama (David Alker, Peter E. Cross, Simon F. Campbell).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
1,4-dihydropirydyny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu wytwarzania nowych związków chemicznych,
użytecznych jako środki przeciw niedokrwieniu i nadciśnieniu.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych 1,4-dihydropirydyny o wzorze ogólnym 1, w którym
R oznacza grupę arylową lub heteroarylową, R1 i R2 niezależnie od siebie oznaczają grupę C i - C j alkilową lub
2-metoksyetylową, n oznacza liczbę 2, 3 lub 1, R*
oznacza atom wodoru, grupę C i - C 4 4 alkilową,
CH2CO2(Ci-C4 alkilową)
lub CH2CN, a R oznacza
grupę o5 wzorze COR5, CSR5 w których to wzorach R oznacza grupę NH2, NH(Ci-C 4 alkilową),
NH(C 3 -C 6 cykloalkilową), NHCH2CO2(Ci-C* alkilową),
NHCH2CONH2, NHCH2CO2H, NH-arylową, NHCO-arylową, NH-heterocykliczną lub NHCD-heterocykliczną,
ewentualnie w postaci ich farmaceutycznie dopuszczalnych kwasowych soli addycyjnych, polega na
reakcji aminy o wzorze 3, w którym R R1, R2, R8
i n mają wyżej podane znaczenie, z cyjànianem potasu lub
z izocyjanianem lub izotiocyjanianem o wzorze R88NCX, w którym X oznacza atom tlenu lub siarki, R oznacza niższą grupę Ci-C4 alkilową, C3-Ce
cykloalkilową, CH2CO2(Ci-C4-alkilową), arylową, CO-arylową, heterocykliczną lub CO-heterocykliczną, przy
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czym otrzymuje się związek o wzorze 1, w którym
R4 i X mają wyżej podane znaczenie, a R5 oznacza
grupę NH2, N H ( C i - C 4 alkilową), NHXC3--CO cykloalkilową), NHCH2CO2-(Ci-C 4 alkilową), NH-arylową,
NHCO-arylową, NH-heterocykliczną lub NHCO-heterocykliczną z tym, że w przypadku, gdy R5 oznacza
grupę NHCH 2 CO2(Ci-C 4 alkilową), otrzymany produkt poddaje się reakcji i ze stężonym amoniakiem,
przy czym otrzymuje się związek, w którym R5 oznacza grupę NHCH2CONH2, lub hydrolizie rozcieńczonym roztworem zasady, przy czym otrzymuje się
związek, w którym R 5 oznacza grupę NHCH^OjjH
i ewentualnie otrzymany produkt reakcji przeprowadza się w dopuszczalną farmakologicznie sól.
(6 zastrzeżeń)

C07D

P.247170

84 04 11
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zabezpieczające a następnie przeprowadza znanymi
sposobami w ich farmakologicznie dopuszczalne sole.
Związki o wzorze 1 mogą być stosowane do zwalczania zakażeń bakteryjnych, zwłaszcza zakażeń wywołanych przez mikroorganizmy Gram-dodatnie.
(2 zastrzeżenia)

C07D

P. 247722

84 05 17

Pierwszeństwo: 83 05 18 - St. Zjedn. Am. (nr 495904)
Syntex (USA) Inc., Palo Alto, Stany Zjednoczone
Ameryki (Arthur Frederick Kluge, Robin Douglas
Clark, Arthur Martin Strosberger, Jean Claude Pascal, Roger Lewis Whiting).

Pierwszeństwo: 83 04 12 - St. Zjedn. Am. (nr 484 129)

Sposób wytwarzania nowych pochodnych piperazyny

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki.

Sposób wytwarzania związków o ogólnym wzorze
1, w którym R1, R2, R8, R4 i R5 są jednakowe lub
różne i oznaczają atom wodoru, niższą grupę alkilową, niższą grupę alkoksylową, grupę cyjanową, grupę trójfluorometylową, atom chlorowca, niższą grupę
alkilotio, niższą grupę alkilosulfinylową, niższą grupę
alkilosulfonylową lub grupę alkiloamidową, ewentualnie podstawioną przy atomie azotu, względnie R2 i R3
razem tworzą grupę - O C H 2 O - , R6, R7, R8, R9 i R10
są jednakowe lub różne i oznaczają atom wodoru, niższą grupę acylową, grupę aminoltarbonylometylową,
grupę arylową, grupę cyjanową, niższą grupę alkilową, niższą grupę alkoksylową, grupę trójfluorometylową, atom chlorowca, niższą grupę alkilotio, niższą
grupę alkilosulfinylową, niższą grupę alkilosulfonylową lub niższą grupę dwualkiloaminową, względnie
R 6 i R 7 razem tworzą grupę - C H = C H - C H = C H - ,
względnie R 7 i R 8 razem tworzą grupę - O C H 2 O - ,

Sposób wytwarzania nowych pochodnych
benzotienyloglicylocefalosporyn
Sposób wytwarzania związków o ogólnym wzorze
1, w którym R1 oznacza grupę o wzorze la lub 4b,
w których to wzorach R7 i R8 są jednakowe lub różne i oznaczają atomy wodoru, atomy chlorowców, grupy hydroksylowe, (Ci-CJalkiiowe, (Ci-C-Oalkoksylowe, nitrowe, aminowe, (Ci-C.i)alkanoiloaminowe lub
(Ci-C^alkilosulfonyloaminowe, albo R7 i R8 razem
tworzą grupę metylenodwuoksvlowa, A i B we wzorze 1 oznaczają atomy wodoru lub razem tworzą wiązanie podwójne, R 2 oznacza atom wodoru, grupę hydroksylową, grupę metoksylową lub grupę, która zabezpiecza grupę aminową, a R 3 oznacza atom wodoru, R 4 we wzorze 1 oznacza atom wodoru lub grupę
metoksylową albo metylotio, R 5 oznacza atom wodoru, atom chlorowca lub grupę metoksylową, metylową, metoksymetylową albo winylową, a Rc oznacza
atom wodoru lub grupę, która zabezpiecza grupę karboksylową, przy czym R 2 oznacza grupę hydroksylową lub metoksylową, tylko wtedy, gdy A i B razem
tworzą wiązanie podwójne, zaś A i B oznaczają atomv wodoru tylko wtedy, gdy R 3 ma znaczenie inne
niż atom wodoru, jak również sposób wytwarzania farmakologicznie dopuszczalnych soli tych związków, polega na tym, że związek o wzorze 2, w którym R4, R5
i Re mają wyżej podane znaczenie, acyluje się związkiem o wzorze 3, w którym A, B, R1 i R2 mają wyżej podane znaczenie, przy czym związek o wzorze 3
można stosować w postaci jego uaktywnionej pochodnej, po czym usuwa się ewentualnie obecne grupy

R11 i R12 są jednakowe lub różne i oznaczają atom
wodoru lub niższą grupę alkilową, a W oznacza atom
tlenu lub siarki, przy czym gdy R1 oznacza grupę metylową, wówczas R 4 ma znaczenie inne niż grupa metylowa, oraz farmakologicznie dopuszczalnych estrów
i soli addycyjnych tych zwią'zków z kwasami, polega
na tvm, że związek o ogólnym wzorze 4, w którym
R6, R7, R8, R9, R ł0 i W mają wyżej podane znaczenie,
poddaje się reakcji ze związkiem o ogólnym wzorze 5,
w którym X oznacza grupę odszczepiającą się,, a R1,
R2, Rs, R4, R5, R11 i R12 mają wyżej podane znaczenie,
albo związek o wzorze 1 w postaci soli przeprowadza
się w wolną zasadę, albo związek o wzorze 1 w postaci wolnej zasady przeprowadza się w farmakologicznie dopuszczalną sól addycyjną z kwasem, albo
sól związku o wzorze 1 przeprowadza się w inną farmakologicznie dopuszczalną sól związku o wzorze 1,
albo związek o wzorze 1 lub jego sól przeprowadza
się w fairmaikologicznie dopuszczalnv ester, albo związek o wzorze 1 lub jego sól lub ester rozdziela się na
stereoizomery.
Związki te są użyteczne w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak niemiarowość,
dusznica wywołana zmianą warunków lub wysiłkiem
i zawał mięśnia sercowego.
(5 zastrzeżeń)
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C07D

P.247804

84 05 23

Pierwszeństwo: 83 05 25 - St. Zjedn. Am. (nr 497.962)
Pfizer Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania pochodnych
imidazolidynodionowych
Sposób wytwarzania związków o wzorach 1 i 2 oraz
ich farmaceutycznie dopuszczalnych soli, w których
każdy X i Y oznacza atom wodoru, fluoru, chloru,
bromu, grupę nitrową lub aminową, Z oznacza atom
wodoru lub grupę aminową, z tym, że Z nie oznacza
grupy aminowej, gdy co najmniej jeden z X i Y nie
oznacza atomu wodoru, R oznacza atom wodoru, grupę arylową i aralkilową mającą do 3 atomów węgla
w części alkilowej, przy czym każda część arylowa
oznacza grupę pirydylową ewentualnie podstawioną,
z tym, że R jest zawsze inne niż atom wodoru, gdy
X, Y i Z są inne niż grupa aminowa, ugrupowanie
= A - B = D - we wzorze 2 oznacza = N - C H - C H - ,
= C H - C H = N - lub = C H - N = C H - , R' oznacza atom
wodoru, grupę alkilową o 1-4 atomach węgla, arylową
i aralkilową mającą do 3 atomów węgla w części alkilowej, a każda część arylowa oznacza grupę pirydylową, tienylową, fenylową oraz mono- i di-podstawioną fenylową, a R" oznacza atom wodoru, grupę
hydroksylową, atom fluoru, chloru, grupę alkilową
lub alkoksylową, z których każda zawiera do 4 atomów węgla lub grupę trifluorometylową, polega na
reakcji związków o wzorze 3 lub 4 w których X, Y, Z,
R, R' i R" mają wyżej podane znaczenie z cyjankiem
metalu alkalicznego i węglanem amonu po czym związek o wzorze 1 lub 2 ewentualnie przekształca się
w sól farmaceutycznie dopuszczalną.
Otrzymane związki są użyteczne w leczeniu chronicznych powikłań cukrzycowych.
(4 zastrzeżenia)
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grupę alkilotio, grupę hydroksylową, niższą grupę alkoksylową, niższą grupę alkanoiloksylową, niższą grupę alkanoilową, atom chlorowca, grupę nitrową, cyjanową, niższą grupę alkoksykarbonylową, grupę di-(niskoalkilo)-aminową albo grupę trichlorowcometylową, R4 oznacza atom wodoru, grupę alkilową o 1-12
atomach węgla, grupę cykloalkilową o 3 - 8 atomach
węgla, grupę allilową, grupę fenylową albo grupę fenylową podstawioną, n oznacza liczbę 1, 2, 3 lub 4, m
oznacza liczbę 0 lub 1, p oznacza liczbę 2, 3 albo 4,
X oznacza atom tlenu lub siarki oraz ich farmakologicznie dopuszczalnych soli z kwasami polega na tym,
że związek o wzorze ogólnym 2, w którym Ri, R2 i R3,
n, p oraz m mają znaczenie podane wyżej, poddaje
się reakcji ze związkiem o wzorze R 4 - N = C = X w
którym R4 oraz X mają znaczenie podane wyżej
i ewentualnie produkt reakcji przeprowadza się w sól.
Związki o wzorze 1 mogą być stosowane do leczenia
schorzeń immunologicznych, zapalnych i uczuleniowych,
(i zastrzeżenie)

C07D
C07H

P.249426

84 08 31

Pierwszeństwo: 83 09 01 - Szwajcaria (nr 4802-83-5)
Ciba-Geigy

AG,

Bazylea,

Szwajcaria.

Sposób wytwarzania nowych policyklicznych
hydrazonów

C07D
C07C

P. 248207

84 06 14

Pierwszeństwo: 83 06 16 - St. Zjedn. Am. (nr 504,837)
Boehringer Ingelheim Ltd., Ridgefield, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania podstawionych fenyloalkilo-(piperazynylo albo homopiperazynylo)-propylo-moczników albo tiomoczników
Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w którym Ri, R2 i R3 niezależnie od siebie oznaczają każdorazowo atom wodoru, niższą grupę alkilową, niższą

Sposób wytwarzania związków o ogólnym wzorze 1,
w którykn R1, R2, R3, R4, R5 i R6 niezależnie od sáebie oznaczają atom wodoru lub rodnik alkilowy o 1 - 4
atomach węgla, m i n niezależnie od siebie oznaczają liczbę całkowitą 0 - 5 , X oznacza rodnik alkilidenowy o 1 - 5 atomach węgla, rodnik benzylidenowy
lub rodnik alkoksymetylenowy o 1-4 atomach węgla
w części alkoksylowej, Y oznacza rodnik alkilidenawy o 1 - 5 atomach węgla, rodnik alkoksymetylenowy o 1-4 atomach węgla w części alkoksylowej,
atom tlenu, atom siarki lub ewentualnie podstawioną
grupę iminową o wzorze - N ( R ) - , w której R stanowi atom wodoru, rodnik alkilowy o 1 - 4 atomach
węgla, rodnik alkenylawy o 3 - 5 atomach węgla, rodnik cykloalkilowy o 3 - 1 2 atomach węgla lub rodnik
fenylowy, albo X i Y razem tworzą rodnik 1,2-cykloalkilenowy lub rodnik o-fenylenowy, które mogą
być podstawione, a Rif oznacza rodnik [Rif S] o wzorze la lub rodnik [Rif SV] o wzorze lb, oraz ich soli
polega na tym, że 3-formyloryfamycynę o wzorze
R i f - C H = O w którym Rif rÄa wyżej podane znaczenie, lub jej pochodną funkcyjną, poddaje się reakcji
z N-aminopiperazyną o wzorze 3, w którym R 1 -R 6 ,
n, m, X i Y mają wyżej podane znaczenie i ewentualnie, w razie potrzeby otrzymania związku o wzorze 1 w postaci chinonowej, związek o wzorze 1 występujący w postaci hydrochinonowej
traktuje się
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utleniaczem, i/lub w razie potrzeby otrzymania związ
ku o wzorze 1 w postaci hydrochinonowej, związek
o wzorze 1 występujący w postaci chinonowej trak
tuje się reduktorem, i/lub związek o wzorze 1 wystę
pujący w postaci wolnej przeprowadza się w jego sól
lub z jego soli uwalnia się związek o wzorze 1.
Związki o wzorze 1 mają działanie przeciwgruźli
cze.
(16 zastrzeżeń)
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rym R1 i R2 mają znaczenie wyżej podane, a R' oznacza rodnik alkilowy, poddaje się reakcji z aminami
o wzorze H 2 N-R, w którym R ma znaczenie wyżej
podane, ewentualnie w obecności rozcieńczalnika.
(2 zastrzeżenia)

C07D

P.252289

84 06 19

Pierwszeństwo: 83 06 20 - RFN (nr P 3322079.4)
84 03 30 - RFN (nr P 3411850.0)
Cassella Aktiengesellschaft, Frankfurt n/Menem, Republika Federalna Niemiec.
Sposób wytwarzania nowych acylo-7-butyrolaktonów
Sposób wytwarzania związków o wzorze 2, w którym R oznacza ewentualnie podstawioną resztę karboksycykliczną albo heterocykliczną polega na tym, że
związek o wzorze 6, w którym R ma wyżej podane
znaczenie, poddaje się reakcji z formaldehydem w
temperaturze 20-100°C w obecności zasadowego katalizatora, po czym mieszaninę reakcyjną zakwasza się
i do zakończenia reakcji cyklizacji utrzymuje w temperaturze 20-120°C.
Związki o wzorze 2 są substratami do otrzymywania pochodnych tetrahydropirydazynonu o własnościach terapeutycznych.
(2 zastrzeżenia)

C07D

P.250801

8412 07

Pierwszeństwo: 83 12 09 - RFN (nr P-3344523.0)
84 07 27 - RFN (nr P-3427847.8)
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Republika Federalna Niemiec.
Środek do zwalczania szkodników oraz sposób
wytwarzania tiolano-2,4-diono-3-karbonamidów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania środka do zwalczania szkodników, zwłaszcza grzybów oraz
sposobu wytwarzania substancji czynnej tego środka.
Środek do zwalczania szkodników zawiera jako substancję czynną nowe tiolano-2,4-diono-3-karbonamidy
o wzorze 1. Sposób wytwarzania związków o wzorze
1, w którym R oznacza rodnik alkilowy, cykloalkilowy, ewentualnie podstawiony rodnik aralkilowy albo
ewentualnie podstawiony rodnik arylowy, a R1 i R !
niezależnie od siebie oznaczają atomy wodoru, rodniki alkilowe, cykloalkilowe, cykloalkiloalkilowe, aralkilowe lub arylowe, polega na tym, że estry kwasu
tiolano-2,4-diono-3-karboksylowego o -viTßXZn 2, w któ-

C07H

P. 246601

84 03 09

Pierwszeństwo: 83 03 10 - St. Zjedn. Am. (nr 473,883)
Eli Lilly and Company, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania nowych nukleozydów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu wytwarzania nowych związków chemicznych,
użytecznych jako środki przeciwwirusowe.
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Sposób wytwarzania nowych nukleozydów o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza ugrupowanie zasady o wzorze 2, wzorze 3, wzorze
4, wzorze 5 lub
wzorze 6, w których to wzorach R1 oznacza atom wodoru, bromu, fluoru, chloru lub jodu albo grupę metylową, R* oznacza grupę hydroksylową lub aminową,
a R* oznacza atom bromu, chloru lub jodu, albo ich
zabezpieczonych pochodnych lub farmakologicznie dopuszczalnych soli tych związków polega na tym, że
związek o ogólnym wzorze 7, w którym Q oznacza
grupę o wzorze CHX,1 w którym
X oznacza grupę odszczepiającą się, a Y i Y2 są jednakowe lub różne
i oznaczają atomy wodoru lub grupy zabezpieczające
grupę hydroksylową, sprzęga się z zasadą zawierającą ugrupowanie o wzorze 2, wzorze 3, wzorze
4, wzorze 5 lub wzorze 6, w których to wzorach R1, R2 i R8
mają wyżej podane znaczenie i ewentualnie usuwa
się grupę zabezpieczającą lub grupy zabezpieczające.
(8 zastrzeżeń)
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Medyczny plastyfikat polichlorowinylowy
do długotrwałego kontaktu z krwią
Przedmiotem wynalazku jest medyczny plastyfikat
polichlorowinylowy do długotrwałego kontaktu z krwią
charakteryzujący się zmniejszonym indeksem migracji związków małocząsteczkowych do wyciągów wodnych, wykazujący jednocześnie zdolność szybkiej i całkowitej desorpcji pary wodnej pochłoniętej podczas
sterylizacji parowej.
Plastyfikat według wynalazku charakteryzuje się
tym, że jako środek zmniejszający indeks migracji
i zwiększający szybkość desorpcji pary wodnej z plastyfikatu zawiera antyutlendacz z grupy trójalkilofenoli, w ilości 0,05-0,15% wagowych w przeliczeniu
na plastyfikat.
Plastyfikat według wynalazku stosuje się do otrzymywania urządzeń kontaktujących się z krwią w sposób długotrwały i podlegających sterylizacji parowej,
w szczególności do otrzymywania pojemników do pobierania i konserwacji krwi.
(1 zastrzeżenie)

C08G

P.250733

84 12 OS

Pierwszeństwo: 83 12 05 - Włochy (nr 24026A/83)
Enichimica S.p.A., Mediolan, Włochy (Irena Penczek, Jan Biały, Zbigniew Dobkowski).
Sposób wytwarzania politlenku fenylenu

C08F
C09K

P. 245928

84 01 27

B0ID

Pierwszeństwo: 83 0128 - St. Zjedn. Am. (nr 461707)
84 0109 - St. Zjedn. Am. (nr 568363)
Phillips Petroleum Company, Bartlesville, Stany
Zjednoczone Ameryki- (Gleen A. Stahl, Henry L.
Hsiech, Ira J. Westerman, Ahmad Moradi-Araghi).
Sposób wytwarzania polimerów użytecznych
w wydobywaniu i przeróbce bogactw naturalnych
Polimery użyteczne w procesach wydobywania zasobów naturalnych wytwarza się przez polimeryzację
N-winylolaktamu inicjowaną wolnorodnikowo, prowadzoną w wodnym ośrodku polimeryzacji, korzystnie zawierającym rozpuszczone elektrolity, względnie
w ośrodku polimeryzacji, który stanowi zasadniczo
IH-rz. alkanol. Użyteczne są także wytworzone powyższym sposobem kopolimery N-winylolaktamów z
nienasyconymi amidami oraz terpolimery wytworzone
drogą polimeryzacji N-winylolaktamu i nienasyconego amidu oraz wybranego termonomeru.
(166 zastrzeżerp
C08F
C08K

F. 246082

84 02 06

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska
(Barbara Świejz-Motysia, Anna Gutowska, Krystyna
Lada).

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie procesu utleniającej polimeryzacji 2,6-ksylenolu umożliwiającego określanie zmian masy cząsteczkowej politlenku fenylenu w czasie reakcji w
sposób na tyle szybki, aby można było skutecznie regulować jej przebieg.
Sposób wytwarzania politlenku fenylenu, polega na
tym, że tlen lub gaz zawierający tlen cząsteczkowy
wprowadza się do ciekłego środowiska reakcji będącego rozpuszczalnikiem 2,6-ksylenolu i katalizatora
stanowiącego sól miedziową skompleksowaną z zasadą organiczną, lecz nie będącego rozpuszczalnikiem
lub zasadniczo nie będącego rozpuszczalnikiem politlenku fenylenu, okresowo pobiera się próbki mieszaniny reakcyjnej, które poddaje się działaniu ciekłego rozpuszczalnika zdolnego do rozpuszczenia politlenku fenylenu i przerwania wzrostu makrocząsteczek, aż do uzyskania klarownego jednorodnego roztworu, mierzy się czas przepływu tak otrzymanego
roztworu przez kapilarny wiskozymetr rurkowy i określa się lepkość i/lub masę cząsteczkową politlenku
fenylenu przez porównanie z wartościami wzorcowymi oraz przeprowadza się korekty polimeryzacji utleniającej 2,6-ksylenolu na podstawie tak oznaczonych wartości lenkości i/lub masy cząsteczkowej politlenku fenylenu.
(6 zastrzeżeń)

C08H
C07G

P.246142

84 02 08

Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź, Polska (Piotr
Przytula, Jolanta Glinkowska).
Sposób modyfikacji kazeiny, stosowanej
w wykończalnictwie skór
Sposób modyfikacji kazeiny, stosowanej jako główny składnik do wytwarzania farb, topów, środków
połyskowych w wykończalnictwie skór, polega na.
tym, że suchą kazeinę w proszku ogrzewa się w roztworze kwasu azotowego o stężeniu 3-8%, w temperaturze 323-353 K do uzyskania reakcji ksantoproteinowej, po czym produkt reakcji rozpuszcza się w
środowisku alkalicznym o pH 7,5-8,5, a następnie
filtruje.
(l zastrzeżenie)
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C08K

P. 246071

84 02 03

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „Chemkop", Kraków, Polska (Adam
Kękuś, Andrzej Pokorski, Adam Prochal, Jerzy Zawadzki).
Sposób otrzymywania utwardzacza do żywic
epoksydowych
Sposób według wynalazku polega na tym, że aminę
valifatyczna podgrzewa się do temperatury 75°C i mieszając dozuje się do niej mieszaninę składającą się z
rozcieńczalnika aktywnego jednoepoksydowego z żywicą małocząsteczkową tak, aby temperatura przy której zachodzi addycja utrzymywała się w granicach
75-80°C, po czym utrzymując ten sam zakres temperatury i ciągle mieszając dozuje się akrylonitryl, a
końcowy produkt reakcji ochładza się do temperatury otoczenia.
(1 zastrzeżenie)

C08L
C08G
C09J

P.245993

84 01 31

Zakłady Włókien Chemicznych „Elana", Toruń, Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska (Andrzej Lendzion, Izabella Legocka, Ewa Tulińska-Łukaszewska, Czesław Szczotarski, Antoni Kapelański).
Sposób otrzymywania topliwego kleju poliestrowego
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest poprawa własności przetwórczych kleju.
Sposób według wynalazku polega na polikondensacji politereftalanu etylenowego i poliadypinianu etylenowego, przy czym stosuje się 10-15% wagowych
poliadypinianu etylenowego w stosunku do politereftalanu etylenowego.
Polikondensacja kopolimeru prowadzona jest w obecności katalizatorów, w temperaturze 230-280°C,
przy końcowej próżni rzędu 1 mm Hg (ÄJI,333224 10*
Pa).
(5 zastrzeżeń)

C08L

P.246040

27

wa składająca się ze spoiwa, którym jest asfalt drogowy, wypełniacza mineralnego w postaci mączki wapiennej, piasku oraz grysów kamiennych, charakteryzuje się tym, że zawiera środek modyfikujący w postaci kompleksu tlenkowo-siarkowego o składzie co
najmniej: 38,0% S, 11,6% SiO2, 26,4% Fe2O3, 3,3% AI2O3,
4,3% CaO, 0,26% MgO, 0,9% (Na2O+K2O), w ilości 4
do 20 części wagowych.
Sposób układania masy asfaltowej na nawierzchniach drogowych polega na tym, że na powierzchni
masy asfaltowej stanowiącej warstwę pośrednią i/lub
ostateczną o temperaturze co najmniej 100°C wprowadza się poprzez równomierne rozłożenie rozdrobniony poniżej 30 mrn kompleks tlenkowo-siarkowy
w ilości co najmniej 0,5 kg na m2 powierzchni masy
asfaltowej, a następnie zagęszcza się przez za wałowanie nie dopuszczając do obniżenia temperatury powierzchni mafsy poniżej 95°C.
(2 zastrzeżenia)

C09B

P. 245987

84 0131

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Pabianice, Polska (Janusz Osiński, Wiesław Cieślak).
Sposób wytwarzania barwników trisazowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu wytwarzania nowych, nie zawierających benzydyny, barwników trisazowych, przeznaczonych do barwienia skóry na kolor czarny.

84 02 03

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
Warszawa, Polska (Małgorzata Wolna).
Materiał elastooptyczny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania materiału elastooptycznego charakteryzującego się dużą
kruchością i odpowiednią czułością optyczną.
Materiał elastooptyczny oparty na żywicy epoksydowej utwardzanej bezwodnikami kwasów dwukarboksylowych, charakteryzuje się tym, że zawiera od 75
do 150 części wagowych kalafonii na 100 części wagowych żywicy epoksydowej.
Materiał według wynalazku znajduje zastosowanie
zwłaszcza do modelowania zjawiska tąpania w górotworze oraz do badań stanu naprężenia i odkształcenia modeli lub materiałów rzeczywistych w stadium
zniszczenia.
(1 zastrzeżenie)

C08L
E01C

P. 246147

84 02 08

Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Gliwice, Polska (Kazimierz Knitter, Wiesław Zadęcki, Jerzy Stanek).
Modyfikowana masa asfaltowa i sposób jej układania
na nawierzchniach drogowych
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwiększenie użyteczności masy asfaltowej. Mosa asfalto-

Sposób wytwarzania nowych barwników trisazowych
o wzorze ogólnym 1, w którym Xi oznacza wodór,
chlor, grupę metylową lub sulfonoamidową, a także
grupę azofenylową lub aminofenylową, X2" oznacza
wodór, grupę metylową lub sulfonową, X3 oznacza
wodór lub grupę metylową, a X4 oznacza: wodór lub
grup4 nitrową w przypadku gdy X3 oznacza wodór,
polega na tym, że barwnik aminodisazowy o wzorze
4, w którym Xi posiada wyżej podane znaczenie, poddaje się dwuazowaniu i otrzymany dwuazozwiązek
sprzęga się z m-fenylodwuaminą lub jej pochodną,
otrzymując barwnik trisazowy, który ^poddaje się acylowamiu arylosuifioehliofrkiem.
(2 aastnzeżemia)
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P.245988

Nr 17 (305) 1985

84 01 31

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa", Pabianice, Polska (Janusz Osiński, Józef Perugiewicz,
Wiesław Cieślak).
Sposób otrzymywania rezorcynowego barwnika
trisazowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania
barwnika przeznaczonego do barwienia skór chromowych na kolor brunatny.
Sposób wytwarzania barwnika trisazowego o wzorze 1 polega na tym, że sprzęga się z rezorcyną, w
środowisku zasadowym, zdwuazowaną techniczną mieszaninę kwasu l-naftyloamino-6- i -7-sulfonowego, a
następnie otrzymany przejściowy związek monoazowy, sprzęga się kolejno ze zdwuazowanym kwasem
l-amino-8-naftolo-3,6-dwusulfonowym i zdwuazowaną
4-nitroaniliną. Otrzymany barwnik trisazowy wydziela się, sączy i suszy.
(1 zastrzeżenie)

Sposób otrzymywania mieszanin nowych trisazowych barwników o ogólnych wzorach 1-3, w których A oznacza resztę nitrofenylową lub jej pochodną, polega na tym, że sprzęga się związek o wzorze 4,
w środowisku kwaśnym, ze zdwuazowaną nitroaniliną lub jej pochodną, po czym sprzęga się uzyskany
związek o ogólnym wzorze 5, w którym A ma wyżej podane znaczenie, z mieszaniną monosulfonowych
pochodnych dehydrotio-p-toluidyny i zasad prymulinowych, uzyskaną w wyniku sulfonowania produktów stapiania p-toluidyny z siarką.
(1 zastrzeżecie)

C09B

P.249872 T

84 10 04

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników „Organika", Zgierz, Polska (Andrzej Kujawski,
Andrzej Gawłowski, Lucjan Szuster, Marek Olma, Jerzy Jabłoński).
Sposób otrzymywania mieszanin nowych trisazowych
barwników
C09B

P. 249871 T

84 10 04

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemyślu Barwników „Organika" Zgierz, Polska (Andrzej Kujawski,
Andrzej Gawłowski, Lucjan Szuster, Jerzy Jabłoński).
Sposób otrzymywania mieszanin nowych trisazowych
barwników
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu otrzymywania mieszanin nowych barwników,
barwiących włókna pochodzenia roślinnego, poliamid,
skórę oraz papier na kolor zielony.

Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie
wytwarzania
mieszanin nowych barwników, barwiących włókna pochodzenia roślinnego, poliamid, skórę oraz papier na
kolor zielony.
Sposób otrzymywania mieszanin nowych trisazowych barwników o ogólnych wzorach 1-5, w których
A oznacza resztę nitrofenylową lub jej pochodną, a
Ri i R2 oznaczają równocześnie atomy wodoru lub
równocześnie grupy metylowe, polega na tym, że
sprzęga się związek o wzorze 6, w środowisku kwaśnym, ze zdwuazowaną nitroaniliną lub jej pochodną,
po czym sprzęga się uzyskany związek o ogólnym wzo-
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84 10 04

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników „Organika", Zgierz, Polska (Andrzej Kujawski,
Andrzej Gawłowski, Lucjan Szuster, Marek Olma).
Sposób otrzymywania trisazowych barwników

rze 7, w którym A ma wyżej podane znaczenie, z mieszaniną izomerów metylopochodnych fenolu, otrzymaną w wyniku rozfrakcjonowywania kwasu karbolowego, uzyskiwanego z przerobu smoły surowej lub
z fenolanów z wód ściekowych, zawierającą mieszaninę o-, m- i p-krezoli z domieszką ksylenoli i ewentualnie fenolu.
(1 zastrzeżenie)

C09B

P.249873 T

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania
barwników, barwiących włókna pochodzenia roślinnego, skórę i papier na kolor czarny.
Sposób otrzymywania trisazowych barwników o ogólnym wzorze 1, w którym A oznacza resztę składnika
czynnego pochodnego benzenu lub naftalenu, zawierającego jedną lub dwie grupy sulfonowe,, a nie zawierającego grup nitrowych, a B oznacza resztę składnika biernego pochodnego benzenu, polega na tym,
że związek« o wzorze 2 sprzęga się w środowisku
kwaśnym ze zdwuazowaną aminą pochodną benzenu
lub naftalenu, zawierającą jedną lub dwie grupy sulfonowe, a nie zawierającą grup nitrowych, po czym
sprzęga się uzyskany związek" o ogólnym wzorze 3,
w którym A ma wyżej podane znaczenie, ze składnikiem biernym pochodnym benzenu.
(1 zastrzeżenie)

84 10 04

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników „Organika", Zgierz, Polska (Andrzej Kujawski,
Andrzej Gawłowski, Lucjan Szuster, Jerzy Jabłoński,
Marek Olma).
Sposób otrzymywania nowych trisazowych barwników
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania
nowych barwników, barwiących włókna pochodzenia
roślinnego, skórę i papier na kolor zielony.
Sposób otrzymywania nowych trisazowych barwników o ogólnym wzorze 1, w którym A oznacza resztą
nitrofenylową lub jej pochodną, a B oznacza resztę
hydroksyfenylową lub metylohydroksyfenylową albo
resztę arylidu acetylooctowego, bądź resztę heterocykliczną, polega na tym, że sprzęga się związek o
wzorze 2, w środowisku kwaśnym, ze zdwuazowaną
nitroaniliną lub jej pochodną, po czym sprzęga się
uzyskany związek o ogólnym wzorze 3, w którym A
ma wyżej podane znaczenie, z fenolem, krezolem, arylidem acetylooctowym lub związkiem heterocyklicznym.
(1 zastrzeżenie)

C09B

P.249875 T

84 10 04

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników „Organika", Zgierz, Polska (Andrzej Kujawski,
Andrzej Gawłowski, Lucjan Szuster, Jerzy Jabłoński,
Marek Olma).
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Sposób otrzymywania trisazowych barwników

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania
barwników barwiących włókna pochodzenia roślinnego, skórę i papier na kolor czerwony, w procesie odznaczającym się prostotą wykonania i nie dającym
niepożądanych produktów ubocznych.
Sposób otrzymywania trisazowych barwników o
ogólnym wzorze 1, w którym A oznacza resztę chlorofenylową lub jej pochodną nie zawierającą grup
nitrowych, a B oznacza resztę składnika biernego pochodnego benzenu, polega na tym, że związek o wzorze 2 sprzęga się w środowisku kwaśnym, ze zdwuazowaną chloroaniliną lub jej pochodną nie zawierającą grup nitrowych, po czym sprzęga się uzyskany
związek o ogólnym wzorze 3, w którym A ma wyżej
podane znaczenie, ze składnikiem biernym pochodnym benzenu.
(1 zastrzeżenie)

CC9B

P. 249876

T
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Sposób otrzymywania mieszanin nowych trisazowych
barwników
Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie
wytwarzania
mieszanin nowych barwników, barwiących włókna
pochodzenia roślinnego, skórę i papier na kolor czarny.
Sposób otrzymywania mieszanin dwu, trzech albo
czterech nowych trisazowych barwników o ogólnych
wzorach 1, 2, 3 i/lub 4, w których A oznacza resztę
nitrofenylową lub jej pochodną, polega na tym, że
związek o wzorze 5 sprzęga się w środowisku kwaśnym, ze zdwuazowaną nitroaniliną lub jej pochodną,
po czym sprzęga się uzyskany związek o ogólnym wzorze 6, w którym A ma wyżej podane znaczenie, z
mieszaniną dwu, trzech lub czterech związków spośród następujących składników biernych: m-fenylenodwuaminy, 2,4-toluenodwuaminy, m-aminofenolu
i/lub rezorcyny.
(1 zastrzeżenie)

84 10 04

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników ,.Organika", Zgierz, Polska (Andrzej Kujawski,
Andrzej Gawłowski, Lucjan Szuster, Jerzy Jabłoński,
Jan Gmaj).
Sposób otrzymywania mieszanin nowych trisazowych
barwników
Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie
wytwarzania
mieszanin nowych barwników, barwiących włókna
pochodzenia roślinnego, skórę i papier, na kolor czarny, dających wybarwienia odznaczające się dobrymi
odpornościami na światło i czynniki mokre.
Sposób otrzymywania mieszanin nowych trisazowych barwników o ogólnych wzorach 1 i 2, w których
A oznacza resztę nitrofenylową lub jej pochodną, polega na tym, że związek o wzorze 3 sprzęga się, w
środowisku kwaśnym, ze zdwuazowaną nitroaniliną
lub jej pochodną, po czym sprzęga się uzyskany związek o ogólnym wzorze 4, w którym A ma wyżej podane znaczenie, z mieszaniną 2,4- i 2,6-toluenodwuamin, uzyskaną przez redukcję nierozdzielonych pochodnych dwunitrowych otrzymanych podczas nitrowania toluenu.
(1 zastrzeżenie)

C09B

P. 249878 T

8410 04

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników „Organika", Zgierz, Polska (Andrzej Kujawski,
Andrzej Gawłowski, Lucjan Szuster, Jerzy Jabłoński,
Marek Olma).
Sposób otrzymywania nowych trisazowych barwników

C09B

P.249877

T

84 10 04

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników „Organika", Zgierz, Polska (Andrzej Kujawski,
Andrzej Gawłowski, Lucjan Szuster, Jerzy Jabłoński,
Marek Olma).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie
wytwarzania
nowych barwników, barwiących włókna pochodzenia
roślinnego, skórę oraz papier na kolor czarny.
Sposób otrzymywania nowych trisazowych barwników o ogólnym wzorze 1, w którym A oznacza resztę
nitrofenylową lub jej pochodną, a B oznacza resztę
2,4-dwuamino-, 2,4-dwuamino-5-metylo-, 2-hyd.roksy-4-amino- lub 2,4-dwuhydroksyfenylową, polega na
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tym, że związek o wzorze 2 sprzęga się, w środowisku kwaśnym, ze zdwuazowaną nitroaniliną, po
czym sprzęga się uzyskany związek o wzorze 3, w
którym A ma wyżej podane znaczenie, z m-fenylenolub m-toluenodwuaminą albo z m-aminofenolem lub
z rezorcyną.
(1 zastrzeżenie)
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go z glikolem mono-, dwu- lub trójetylenowym lub
z ich mieszaniną, 0,02-0,5% wagowych nadsiarczanu
amonu lub potasu, 0,1-1,5% wagowych trójetanoloaminy oraz 0,1-6% wagowych wodorotlenku sodu lub
amonu.
Środek do uszczelniania gruntów ma zastosowanie
zwłaszcza w górnictwie.
(1 zastrzeżenie)

C09K

P.246074

84 02 03

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy
Urządzeń Chemicznych „CEBEA", Kraków, Polska
(Elżbieta Kuleszyńska, Małgorzata Majka, Janusz Starzycki).
Kit plastyczny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kitu termoodpornego, trwale plastycznego w szerokim
zakresie temperatur od niskich do wysokich, opartego na łatwo dostępnych surowcach krajowych. Kit
taki zawiera olej mineralny o lepkości 10,0-30,0 cSt
w temperaturze 373 K i temperaturze krzepnięcia poniżej 263 K w ilości od 10 do 50% wagowych, proszek tlenku metalu lub czystego metalu, w ilości 2 0 -70% wagowych, mączkę grafitową w ilości 0-50%
wagowych i sadzę w ilości 0-20% wagowych.
(1 zastrzeżenie)

C10G

P. 250163

84 10 24

84 01 30

Pierwszeństwo: 83 10 24 - St. Zjedn. Am. (nr 544716)

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Warszawa, Polska (Grzegorz Hajduk, Bożena
Śliwkiewicz, Ineza Kwiatkowska, Maria Drogosiewicz-Bekieta, Waldemar Rzepka, Janusz Rybicki).

Lummus Crest Inc., Bloomfield, Stany Zjednoczone
Ameryki (John Caspers, Rinaldo Kramer).

Farba fleksograficzna do druku na materiałach
celulozowych

Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie
opracowania
technologii procesu zapewniającej wydajne odzyskiwanie wodoru, który nie przereagował w procesie
uwodornienia.
Sposób uwodorniania wsadu węglowodorowego polega na tym, że obniża się ciśnienie części gazowej
odcieku poniżej ciśnienia procesu uwodornienia, następnie z tak otrzymanego gazu będącego pod zmniejszonym ciśnieniem zawierającego wodór i zanieczyszczenia usuwa się zanieczyszczenia otrzymując gaz wodorowy zawierający co najmniej 70% objętościowych
wodoru, którego z kolei ciśnienie podwyższa się i następnie poddaje się uwodornieniu.
(19 zastrzeżeń)

C09D

P.245971

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
wodnej farby fleksograficznej szybkośćhnącej, pozwalającej na otrzymanie ostrych i dobrze utrwalonych
nadruków.
Farba fleksograficzna do druku na materiałach celulozowych składa się z żywicy melaminowo-formaldehydowej, siarczynowanej w ilości 10-29 części wagowych przynajmniej jednego barwnika reaktywnego
lub nitrozynowego w ilości 3 - 4 części wagowych
i wody w ilości 17-36 części wagowych.
(1 zastrzeżenie)

C09K

P. 246065

84 02 03

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACH0WNIA", Kędzierzyn-Koźle, Polska (Janusz Bereś, Stanisław Jucha, Stanisław Stryczek, Antoni Mizia, Wanda Powierza, Wojciech Balcerowiak, Daniel Maksymiec, Bronisław Musioł, Stanisław Wachowicz, Zdzisław Maciejewski, Krystyna Ponikowska-Pajor).
Środek do uszczelniania gruntów
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie
opracowania
środka, w składzie którego byłyby substancje nadające stosowanym dotychczas do uszczelniania gruntów
żywicom akrylowym nowe własności a zwłaszcza brak
skurczu po polimeryzacji.
Środek ten stanowi roztwór wodny składający się
z 5-40% wagowych kwasu akrylowego i/łub akryloamidu, 0,05% wagowych N,N'-meťýlenodwůakryloamidu, 0,5-10% wagowych monoestru kwasumaleinowe-

Sposób uwodorniania wsadu węglowodorowego

C11C
C14C

P.246185

84 02 10

Łódzkie Zakłady Chemiczne „Organika", Łódź, Polska (Lech Maślanko, Anna Supera, Stanisław Przytulski).
Sposób otrzymywania natłustki garbarskiej
Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie
umożliwienia
przemysłowego wykorzystania tłuszczów odpadowych.
Sposób otrzymywania natłustki garbarskiej na drodze siarczanowania kwasem siarkowym monohydratem
odzyskiwanych tłuszczów z odpadów skór niegarbowanych i z odpadów poubojowych uzyskiwanych w
przemyśle drobiowym i paszowym, charakteryzuje się
tym, że reakcję prowadzi się w obecności oleju rycynowego, przy czym stosuje się 1-52% wagowych oleju rycynowego w stosunku do tłuszczów odzyskiwanych, zaś stosunek ilościowy siarczanowanego tłuszczu do pozostałych dodatków wynosi (98-50) : (2-50).
(1 zastrzeżenie)
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C21D

P.246140

Sposób otrzymywania ławy optycznej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie
otrzymywania
ław optycznych o różnych przekrojach, nadających się
do stosowania we wszystkich rodzajach spektrofoto
metrów.
Według wynalazku, żeliwo szare odlewa się w for
mach o określonych wymiarach, po czym wytworzo
ny walec poddaje się obróbce termicznej najpierw
przez ogrzewanie do temperatury 823-893 K z szyb
kością 10-30 K/godzinę, a następnie schładzanie do
temperatury 288-303 K. Proces powtarza się kilka
krotnie przez okres 5 - 7 dni a następnie walec schła
dza się do temperatury pokojowej i obtacza do za
łożonej średnicy przy określonej szybkości obrotów.
Obtoczony walec poddaje się ponownej obróbce ter
micznej przez 4 - 8 dni, a następnie powierzchnię wal
ca obtacza się z szybkością 200-250 obrotów/minutę
2 VY
do średnicy koła d = a
, gdzie a jest długością
6
boku trójkąta równobocznego utworzonego przez boki
przekroju szyny, następnie powierzchnię walca skra
wa się do uzyskania z przekroju szyny tego trójkąta
równobocznego, po czym w uzyskanym graniastosłupie frezuje się kanały i wgłębienia oraz nawierca
otwory do mocowania.
(1 zastrzeżenie)

C21D

P.249827

T

Sposób wytwarzania kompozytów aluminium
i jego stopów z cząstkami AI2O3

84 02 08

Akademia Medyczna, Lublin, Polska (Zdzisław Stęp
niewski, Mirosław Kulik).

84 10 01

Instytut Przemysłu "Wiążących Materiałów
wlanych, Opole, Polska (Ryszard Janka).

Budo-

Sposób wytwarzania mielników do młynów
rurowo-kulowych
Sposób wytwarzania mielników do młynów rurowo-kulowych ze staliwa, poddanego hartowaniu i odpuszczaniu, pxzy czym staliwo na mielniki zawiera
0,980/0 C do 1,05% C, od 5,5°/o do 6,0% Cr i od 0,98%
do 1,10% Mo, a do odtleniania stosuje się odtleniacz,
zawierający 0,1% Al plus 0,1% Al-Ca-Mn albo 0,1% Al
plus 0,1% Al-Ca-Ti-B albo 0,1% Al albo 0,1% Al plus
0,1% Al-Ca-Zr. a hartowania przeprowadza się w temperaturze od 950°C do 1000°C, natomiast odpuszczanie
w temperaturach od 480°C do 520°C. (1 zastrzeżenie)
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Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania kompozytów aluminium nadających się na elementy odporne na zużycie ścierne.
Sposób według wynalazku polega na tym, że ciekłe
aluminium lub jego stop przedmuchuje się tlenem
w ilości proporcjonalnej do żądanej zawartości AI2O3
w kompozycie.
(1 zastrzeżenie)

C22C
C21D

P. 249863 T

84 10 02

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
Gliwice, Polska (Stanislaw Pawlaik, Standlsław Zając,
Aleksander Zawada).
Stal metastabil na i sposób wytwarzania
wysokowytrzymałych wyrobów ze stali metastabilnej
Stal metastabilna zawierająca zasadniczo w ilościach wagowych: węgiel 0,06-0,20%, chrom 11-17,5%,
nikiel do 3%, (molibden-j-niob-ł-tantal) do 1,5%, oddzielnie lub w kombinacji, .siarka do 0,030%, fosfor
do 0,40%, reszta żelazo i nieuniknione zanieczyszczenia, charakteryzujące się tym, że przy ograniczonej
zawartości niklu, molibdenu, niobu i tantalu zawiera:
krzem 0,5-2,8%, mangan 1,25-5,5%, miedź do 2,8%,
azot 0,06-0,25%.
Sposób według wynalazku polegający na wykonaniu kolejno po sobie następujących zabiegów przeróbki plastycznej na zimno i wyżarzania, charakteryzuje się tym, że po przesyceniu z szybkim studzeniem
w wodzie, półwyrób ze stali o składzie wyżej podanym jest odkształcany zgniotem 20-50%, po czym
wykonywane jest wyżarzanie w jednej z trzech temperatur w zakresie 750-1350 K, następnie odkształcenie
plastyczne na zimno w temperaturze niższej od 550 K,
i w końcu odprężanie w temperaturze 600-800 K.
(2 zastrzeżenia)

C22C

P. 249864

T

84 10 02

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
Gliwice, Polska (Stanisław Pawlak, Stanisław Zając).
Stal chromowo-niklowa umacniana
wydzieleniowo

C22B

P.246103

84 02 06

Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych
„Hutmen", Wrocław Polska (Aleksander Orczyk,
Zbigniew Pasławski, Tadeusz Kostecki).
Sposób wytwarzania miedzi szybowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu wytwarzania miedzi szybowej umożliwiającego
wyeliminowanie zastosowania fluorytu.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się t y n ,
że stosuje się topnik zawierający kamień wapienny
w ilości od 20 do 25% wagowych, żwiro-piasok w ilości od 45Żdo 55% wagowych oraz mieszankę węglanu
wapnia z siarczanem wapnia
i wodorotlenkiem magnezu w ilości od 25 do 35c/o wagowych.
Ü zastrzeżenie)

C22C

P. 246189

84 02 11

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska
(Janusz Braszczyński, Stanisław Szumera).

Stal chromowo-niklowa zawierająca zasadniczo w
ilościach wagowych: giel 0,03-0,15%, chrom 11-15..5%,
nikiel 3,0-6,0%, glin 0,5-1,5%, (molibden + tytan +
4-niofo-Kantal) do 1,5% oddzielnie lub w kombinacji,
siarkę do 0,030%, fosfor do 0,040%, reszta żelazo i nieuniknione zanieczyszczenia, charakteryzuje się tym, że
przy ograniczonej zawartości molibdenu, tytanu, niobu
i tantalu oraz niklu zawiera krzem 1,0-2,8%, mangan
0,5-3,5% oraz miedź do 3,5%.
(1 zastrzeżenie)

C22F

P.249976

T

84 10 10

Zakłady Hutnicze Metali Wysokotopliwych „POŁAM'*, im. J. Grimau, Warszawa, Polska (Krystyna
Orzechowsfca, Zenon Harubała, Marian Darski, Zbig^
niew Parol).
Sposób obróbki cieplnej i obróbki plastycznej
drutów oporowych ze stopu NiCrFe
Sposób obróbki cieplnej i obróbki plastycnej dru-
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tów ze stopu NiCrFe w zakresie średnic i,2-4-0.1 mm
polega na wyżarzaniu drutu w temper iturze 800-^-4-1080°C, szybkim chłodzeniu go i następnie ciągnieniu przez ciągadła diamentowe ze zgniotem 12-M8*/»,
aż do uzyskania sumarycznego zgniotu 40 =-65°. ».

P. 249944 T

Politechnika Szczecińska, Sic.îc.n, polska (Periklis
Christodolu, Jerzy Kubicki, Bogdan Piekarski).

Sposób ten jest stosowany do produkcji drutów
przeznaczonych na oporowe elementy grzejne i rezystory.
U zastrzeżenie)

Według wynalazku ;ia Iwac/.ywo metaliczne nanosi
się powłokę typu Al-Cu i'lub Al-Si lub Al-Cu-Si.
(I zastrzeżenie)

84 10 08

Sposób zabezpiecza lia części konstrukcyjnych
narażonych na nav^ttUni-» i utlenianie

Dział D
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
D05B

P.250035

84 10 11

Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych „Termoizolacja", Zabrze, Polska (Emil Dudek, Jerzy Dębicki,
Leopold Janiszewski, Herbert Öawron, Józef Czereś).
Maszyny do przeszywania materiałów
Maszyna do przeszywania materiałów zwłaszcza do
wielościegowego przeszywania drutem mat termoizolacyjnych z siatką metalową, składająca się z korpusu, zespołu napędowego, mechanizmu przesuwu materiału, układu prowadzenia drutu i wieloigłowej
igielnicy, na której umieszczony jest zestaw igieł i dodatkowy mechanizm sterujący igłami, charakteryzuje się tym, że każda igła (9) składa się z rdzenia (11)
w postaci okrągłego pręta zakończonego grotem (12)
z zewnętrznym odsądzeniem (13) i hakowym zaczepem (14) drutu (6) oraz zewnętrznej przesuwnej tule i (15) zakończonej zderzakiem (16) wyposażonym w
sprężynę (17) dociskającą tuleję (15) do grota (12)
rdzenia (11) przy czym zderzaki (16) połączone są przegubowo z dodatkowym dźwigniowym mechanizmem
(10) sterującym ruchami tulei (15).
(2 zastrzeżenia)

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu hydrofobowego wykończenia wyrobów włókienniczych, posiadającego cechy wykończenia uzyskanego głównie przy użyciu środków silikonowych.
Sposób nadawania trwałych właściwości hydrofobowych wyrobom włókienniczym z włókien naturalnych i chemicznych oraz ich mieszanek poprzez nanoszenie, na włókienniczy wyrób roztworu związków
chemicznych nadającym włóknom właściwości hydrofobowe, suszenie oraz obróbkę termiczną polega na
tym, że włókienniczy wyrób impregnuje się wodnym
roztworem, który zawiera w 1000 częściach wagowych
10-100 części wagowych związku melaminowego albo
żywicy melaminowo-formaldehydowej, będących produktem kondensacji estru octowego sześciometylomelaminy albo estru octowego żywicy mëlaminowo-formaldehydowej z alkoholem tłuszczowym o długości łańcucha węglowodorowego C12-C22 i adduktu
aminy tłuszczowej o długości łańcucha węglowodorowego C12-Cis z tlenkiem etylenu albo adduktem dwuaminy o wzorze R-CH2-NH-CH2-CH2-NH 2 , w którym R stanowi rodnik alifatyczny o długości łańcucha węglowodorowego C n - C n z tlenkiem etylenu
albo adduktem amidu kwasu tłuszczowego o długości
łańcucha węglowodorowego C10-C22 z tlenkiem etylenu, 0,3-15 części wagowych dwumetylopolisiloksanu albo kopolimeru dwumetylodwuhydroksysiloksanu
z metylowodorodwuhydroksysiloksanem albo/i mieszaniny tych związków w dowolnym stosunku, 0-15
części wagowych katalizatora stanowiącego mieszaninę soli metalu i kwasów organicznych albo/i nieorganicznych albo/i związków metaloorganicznych
albo/i kwasów tłuszczowych, naftenianów, amin, wstępnych kondensatów żywic epoksydowych.
(2 zastrzeżenia)

D07B

P. 245985

84 01 30

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Zgrzebnych
i Czesankowych Wełny „Befamatex", Bielsko-Biała,
Polska (Józef Łyszczek, Franciszek Piątek, Jan Tomalik).
Sposób wytwarzania sznurka z surowców
odpadowych

D06M

P. 246105

84 02 06

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Bawełnianego, Łódź, Polska (Jadwiga Jaworska,
Leszek Miętkiewski, Ludwika Dąbrowska, Stefan Paliga, Włodzimierz Szczepaniak, Stanisław Reczuch,
Barbara Jachowicz, Ireneusz Figwer, Zbigniew Skowroński).
Sposób nadawania trwałych właściwości
hydrofobowych wyrobom włókienniczym z włókien
naturalnych i chemicznych oraz ich mieszanek

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu wytwarzania sznurka, zwłaszcza do snopowiązałek, w skróconym cyklu produkcyjnym z zastosowaniem jak największej ilości surowców odpadowych
i wyeliminowaniem chemicznych procesów stabilizacyjnych.
Sznurek według wynalazku charakteryzuje się tym,
że wykonany jest z surowca odpadowego, formowanego w taśmy zgrzeblarkowe stanowiące 70 do 80%
masy sznurka oraz rdzenia syntetycznego.
Taśma zgrzeblarkowa poddawana jest procesowi
rozciągania a następnie łączona jest z rdzeniem syntetycznym, skręcana oraz poddawana mechanicznej
stabilizacji przez jej zdwajanie i skręcanie.
/
(1 zastrzeżenie)
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Dział E
BUD0WNICTWO; GÓRNICTWO
E02F

P. 246063

84 02 03

Kopalnia Wągla Kamiennego „Szczyglowice", Knurów, Polska (Andrzej Kapłanek, Piotr Remus, Mieczysław Magiera).
Kopalniana ładowarka urobku i sposób
jej przemieszczania
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania prostego w budowie i obsłudze urządzenia ładującego
o optymalnym zasięgu zgarniania w warunkach pędzonego chodnika.
Ładowarka zabudowana na podstawie z poziomą płytą, nagarniającą urobek na przenośnik, charakteryzuje się tym, że na podstawie składającej się z najazdu
(2) i mostu (1) ma umieszczoną płytę obrotową (3)
z ramą, w której przednim uchwycie mieści się ramię (6) urządzenia nagarniającego. Łamany kształt
ramienia (6) oraz rozmieszczenie elementów węzłów
(21, 22) łączących ramię (6), przedramię (19) oraz łyżkę (20) czerpaka jest wykonane tak, że zapewnia manewrowanie urządzeniem nagarniającym przy pomocy
znanych siłowników hydraulicznych.
Sposób przemieszczania kopalnianej ładowarki urobku w kierunku czoła przodka polega na tym, że ładowarkę przesuwa się ślizgowo po spągu przez wsparcie krawędzi łyżki czerpaka (20) w spąg oraz działanie układu znanych siłowników hydraulicznych.
(2 zastrzeżenia)

Łącznik spinający według wynalazku składa się
z ramion (1) rozchylonych pod kątem ostrym i trwale połączonych ze sobą w wierzchołku (2). Każde ramię (1) ma prosty odcinek (3) i zgiętą część (4) wyposażoną w zaciskową stopkę (5) w postaci rurki.
Łącznik spinający może również mieć ramiona, tworzące w przekroju poprzecznym kształt trapezu lub
owalu, na których w poprzecznej osi umieszczone są
stopki.
(3 zastrzeżenia)

E04B
E04H

P. 246068

84 02 03

Biuro Projektów Konstrukcji Metalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal", Zabrze, Polska (Roman Starski, Jan Szablicki, Leszek Marchwicki, Ryszard Szczepański).
Konstrukcje lekkich hal stalowych zwłaszcza
produkcyjnych lub magazynowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji lekkich hal stalowych o obniżonym ciężarze
konstrukcji, w którym wyeliminowano konieczność
stosowania śrub o wysokiej wytrzymałości.
Lekkie hale stalowe składają się z szeregu ram poprzecznych, które tworzą słupy ram (1), rygle (2) oraz
zastrzały (3). Ramy ustawione są na fundamentach
w module podstawowym 6,0 m i stężone wzdłuż w
płaszczyźnie słupów. Połączenia w węzłach montażowych (6) są wykonane śrubami o normalnej wytrzymałości. Pokrycie dachu (4) i ścian (5) wykonane jest
z blach profilowych ocieplonych lub nieocieplonych.
W płaszczyznę ścian wkomponowane są okna, bramy i drzwi w dowolnym układzie. Konstrukcja stalowa przystosowana jest do cynkowania ogniowego
i wykonywana jest z profili walcowanych.
(1 zastrzeżenie)

E04B

P.242321

83 06 01

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego
„Miastoprojekt", Sosnowiec, Polska (Marian Tomczak).
Sposób łączenia niezależnie pracujących elementów
konstrukcji budowlanych oraz łącznik spinający
niezależne elementy konstrukcji budowlanych
Celem wynalazku jest zapewnienie trwałości i szczelności połączenia.
Sposób według wynalazku polega na zagnieceniu
przed montażem okrągłych stopek łącznika spinającego aż do uzyskania kształtu owalnego co umożliwia wprowadzenie ich do wyprofilowanych krawędzi
elementów budowlanych. Następnie nip. przez podgrzewanie, stopki odkształca się do postaci zbliżonej do
pierwotnej, powodując skuteczne zamknięcie połączenia.

E04B
E04H

P. 251917

85 02 11

Bolesław Lasoń, Wałbrzych, Polska (Bolesław Lasoń).
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Sposób budowy słupowo-stropowo-dachowy,
zwłaszcza domków jednorodzinnych
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że najpierw buduje się konstrukcję słupowo-nośną
domku wraz ze stropami i dachem, a w drugiej fazie zewnętrzne ściany osłonowe, przy czym zewnętrzne ściany osłonowe nie są ścianami nośnymi.
(2 zastrzeżenia)

E04G
E04C
E04H

P.249929 T

84 10 05

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Jacek
Dyczkowski).
Sposób naciągu i zestaw naciągowy elementów
opasowujących ściany żelbetowych silosów
Przedmiotem wynalazku jest sposób naciągu i zestaw naciągowy elementów opasowujących ściany żelbetowych silosów, przeznaczonych do wzmacniania
konstrukcji zwłaszcza ścian cylindrycznych silosów na
cement, zboże oraz inne materiały sypkie.
Sposób naciągu polega na podziale stalowych opasek (2) na odcinki, a następnie na zespawaniu tych
odcinków. Odcinki opasek (2) zagina się na gorąco,
a w miejscach zagięć umieszcza się naciągowe urządzenia (B) i odsuwa się opaskę (2) od ściany silosa.
Następnie zawiesza się oporowe trzpienie (11), po czym
luzuje się naciąg opasek (2) i demontuje się naciągowe urządzenia.
Zestaw naciągowy składa się z odcinków stalowych
opasek (2), spinającego układu (A) i naciągowych urządzeń (B). Między oporową blachą (3) a stalową
opaską (2), między dwoma kłami w otworze (10) w
korpusie (4) naciągowych urządzeń \B) są umieszczone oporowe trzpienie (11) z zaczepami (12).
(7 zastrzeżeń)

E06B

35
P.245581

Zakłady Stolarki Budowlanej „Stolbud",
Wielkopolski, Polska (Henryk Wieczorek,
Szalczyński, Marian Nawrocki).

84 01 04
Gorzów
Andrzej

Sposób osadzania szyb w oknach, zwłaszcza
w ramach zewnętrznych, oraz rama zewnętrzna
do osadzania szyb
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia stabilnego osadzania szyb, co znacznie zwiększa okres
eksploatacji i szczelności okien.
Sposób według wynalazku polega na tym, że w ramiaku dolnym wykonuje się otwarty od strony zewnętrznej wrąb, w którym umieszcza się jedną z
wąskich krawędzi szyby i zaciska się elementem mocującym, a pozostałe krawędzie szyby umieszcza sią
w przeciwległych wrębach pozostałych ramiaków. Rama ma w ramiaku dolnym (4) otwarty od strony zewnętrznej wrąb (5), którego pionowa płaszczyzna (6)
usytuowana jest przeciwległe do pionowych płaszczyzn
(7, 10) wrębów (8, 11) pozostałych ramiaków.(9, 12),
a po otwartej stronie wrębu (5) znajduje się element
mocujący (13) szybę (3), przy czym pozioma płaszczyzna przyszybowa (14) jest załamana i pochyła aż
do krawędzi zewnętrznej.
(3 zastrzeżenia)

E21B

P. 246175

84 02 10

Kopalnia Węgla Kamiennego „Staszic", Katowice,
Polska (Ryszard Borowik, Leonard Liduchowski, J e 
rzy Zdębik).
Złącze spiralnych żerdzi wiertniczych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia od
porności złącza na wychylenia poprzeczne podczas
wiercenia oraz na duże obciążenia napędu wiertnicy.
Przedmiotem wynalazku jest złącze przeznaczone
do łączenia ze sobą spiralnych żerdzi wiertniczych sto
sowanych powszechnie w podziemiach kopalń do
Wiercenia otworów w caliźnie węglowej. Istota tego
'złącza polega na tym, że na jednym końcu żerdzi
część jej rdzenia (2) ma postać płaskownika. Część ta
ma podłużny otwór (4) jednostronnie otwarty i usy
tuowany pod kątem 60° do osi podłużnej żerdzi. Na
tomiast spiralne pióra (5) od tej strony są skośnie
ścięte, równolegle do ścian otworu podłużnego (4). Z
drugiej strony żerdzi w rdzeniu (2) jest wykonana
prostokątna szczelina (3) wyposażona w bolec (6) za
mocowany nieruchomo w jej ściankach.
(1 zastrzeżenie)
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Organ urabiający

P.250631

E21B

84 1129

Pierwszeństwo: 83 1129 - St. Zjedn. Am. (nr 556005)
Clement F. Graessle, Mount Clemens, Michigan, Stany Zjednoczone Ameryki (Herman McKnight).
Koronka wiertnicza
Wynalazek dotyczy ulepszenia wiercenia skał a
zwłaszcza ulepszenia konstrukcji koronki wiertniczej.
Koronka wiertnicza (10) ma cylindryczny korpus
(12) mający wzdłużny otwór (16) połączony z rozciągającą się wzdłuż średnicy korpusu (10) szczeliną (30),
która przecina się pod kątem mniejszym niż 90°, korzystnie 35° z szczeliną (26) w której zamocowana
jest wkładka tnąca (28). Otwór (16) ma promieniowe
podcięcie (18, 20) przez które usuwany jest pył i odłamki skał powstałe podczas wiercenia otworu w
skale.
(9 zastrzeżeń)

Przedmiotem wynalazku jest organ urabiający dla
maszyny górniczej.
Organ urabiający według wynalazku ma pierścieniowe komory (22) wykonane w tarczach (4, 20) tworzących kadłub organu. Dysze rozpylające (23) umieszczone na zewnątrz organu są połączone z pierścienio
-wymi komorami (22) za pomocą pierścieniowych kanałów (29) wykonanych w tarczach. Komory (22) są
wzajemnie połączone kanałem (21), który z kolei łączy się z promieniowym kanałem (18) przebiegającym
częściowo w krańcowej tarczy (20) kadłuba organu
a częściowo w czołowej tarczy (19). W tarczy (19) jest
wykonana w osi obrotu organu stożkowa komora (28)
usytuowana naprzeciwko stożkowej komory (27) wykonanej w napędowym wale (1). W obydwu komorach (28) i (27) tkwi elastyczny łącznik (17). Komora
(27) kanałami (5) i (12) łączy się z urządzeniem (7)
zasilającym organ w wodę.
(1 zastrzeżenie)

E21D

E21C

P.246132

84 02 08

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice, Polska (Wincenty Pretor, Edward Rozmus, Zygmunt Mościński, Stanisław Gajewski, Włodzimierz Jarosz, Jan Dziuk).
Sposób prowadzenia ściany górniczej
eksploatowanej z podsadzką suchą dmuchaną
z zastosowaniem obudowy zmechanizowanej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu jednoczącego zalety podsadzania jakie prezentuje wykorzystanie obudowy z tamą z zaletami sposobu,
w którym wykorzystuje się obudowę osłonową, której
osłona pełni rolę tamy podsadzkowej.
Sposób prowadzenia ściany górniczej eksploatowanej z podsadzką suchą z zastosowaniem obudowy zmechanizowanej typu podporowo-osłonowego polega na
podzieleniu eksploatacji ściany węglowej na dwa cykle: wybierania i podsadzania podzielone ponadto na
fazy.
(1 zastrzeżenie
E21C

P. 246133

84 02 08

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice,
Polska (Zygmunt Jaromin, Bolesław Szymczyk, Paweł Paszek, Kornel Ölender).

P.246086

84 02 06

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek", Katowice, Polska (Tadeusz Szwajca, Erwin Kozioł, Stanisław
Mikołajezyk).

Pojedynczy zestaw ścianowej obudowy
Poszerzony pojedynczy zestaw ścianowej obudowy
górniczej według wynalazku jest przeznaczony zwłaszcza dla ścian prowadzonych na podsadzkę.
Składa się on ze spągnicy (1) trzech stropnic (2)
dwu przednich i jednej tylnej, odpowiadających tym
stropnicom podpór (5 i 6) oraz lemniskatowej prowadnicy (4). Przednie stropnice (2) w^ widoku z góry
tworzą jedno pole podparcia przy ' czym, szerokość
podparcia jest większa od tęgości korpusu zestawu.
Patrząc na zestaw z przodu, podpory (5) przednich
stropnic (2) rozchylone są ku górze.
(3 zastrzeżenia)

E21D
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P.246150

dolne tej konstrukcji są połączone z belkami górnymi pod kątem „u" odpowiadającym kątowi nachylenia wyrobiska. Natomiast belki tylne (5) są połączone
z belkami górnymi (4) pod kątem prostym, przy czym
obie belki tylne (5) są połączone ze sobą dodatkowo
za pomocą poprzeczek (6). Belki górne (5) ralmowej
konstrukcji są połączone ze sobą płytą nośną (7), która na powierzchni górnej ma zabudowane prowadnice szynowe i prowadnice kątowe (10), a przy krawędziach z obu stron ma otwory mocujące. Poza tym
od dołu płyty nośnej (7) są zamocowane dwa wsporniki wraz z zamocowanym w nich na sworzniu kolem zaczepowym (12) do mocowania liny (14) kołowrotu.
(2 zastrzeżenia)

84 02 10

Kopalnie Lubelskiego Zagłębia Węglowego w Bogdance, Puchaczów, Polska (Stanisław Zając, Jan Kosonowski, Edward Dubas).
Łącznik elementów spągowych
i ociosowych obudowy wyrobisk korytarzowych
Łącznik jest odcinkiem rury (1) dwustronnie otwartej z wykonanymi w jej powierzchni bocznej dwoma
otworami (2) w kształcie trapezu równoramiennego z
wycięciami prostokątnymi przy większych podstawach równoległymi do osi rury, przy czym otwory (2)

ÉS1F
E01B

P.246048

84 02 02

Kopalnia Węgla Kamiennego „Miechowice", Bytom,
Polska (Tadeusz Sokoła, Czesław Wagner, Bogdan Żakowski, Andrzej Modrzewski, Alfons Przybyła).
Urządzenie do zabezpieczania wozów kopalnianych
przed samostaczaniem się w wyrobiskach
nachylonych
rozmieszczone są na powierzchni bocznej w odstępach
kątowych, pomiędzy środkami geometrycznymi otworów, a 90°-135° a boki równoległe otworów trapezowych są równoległe do osi rury.
Dzięki zastosowaniu łącznika według wynalazku
uzyskuje się niezawodne połączenie obudowy górniczej pomiędzy łukami spągowymi i ociosowymi oraz
zabezpieczenie przed przemieszczaniem się łuku ociosowego do spągu jak również przemieszczeń łuków
względem siebie.
(1 zastrzeżenie)

E21F
B65G

P. 246047

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie przeznaczone do zabezpieczania przed samostaczaniem się
wozów kopalnianych w podziemnych, transportowych
wyrobiskach chodnikowych o dużym nachyleniu. Istota

84 02 02

Kopalnia Węgla Kamiennego „Miechowice", Bytdm,
Polska (Alfons Przybyła, Dieter Pieprzyca, Andrzej
Modrzewski, Jacek Woyciechowski).
Urządzenie do transportu materiałów
w mocno nachylonych wyrobiskach chodnikowych
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie przeznaczone do transportu za pomocą wozów kopalnianych
materiałów i urządzeń w mocno nachylonych wyrobiskach chodnikowych.
Istota urządzenia polega na zastosowaniu konstrukcji ramowej w kształcie trójkąta prostokątnego. Belki

tego urządzenia polega na tym, że składa się ono z
ramy (1) mocowanej do szyn (8) torowiska oraz z płyty oporowej (2) osadzonej uchylnie we wspornikach
zamocowanych trwale na tej ramie. Płyta oporowa
(2) jest wyposażona w dwuramienny wysięgnik połączony z wysuwnikiem siłownika (3), którego spodnik
jest zamocowany uchylnie w skrzynkowym elemencie (4) ramy (1).
(1 zastrzeżenie)
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E21F

P. 248951 T
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84 07 25

Kopalnia Węgla Kamiennego „Pokój", Ruda Śląska,
Polska (Paweł Pisarek, Józef Gajek, Ryszard Pajdzik, Henryk Tománek).
Tama podsadzkowa dla obudowy zmechanizowanej
Przedmiotem wynalazku jest tama podsadzkowa
przeznaczona do współpracy z górniczą, osłonową
obudową zmechanizowaną. Istota tej tamy polega na
tym. że składa się ona z dwóch ram (1) i (2) połączonych przegubowo z uchwytem (3) zamocowanym
trwale na osłonie odzawałowej (4). Poza tym obie ramy są połączone z siłownikami hydraulicznymi (5)
i (6). Od strony podsadzanej przestrzeni ramy (1) i (2)
są pokryte metalową siatką i tkaniną podsadzkową,
a na obrzeżach są zaopatrzone w fartuchy uszczelniające. Ponadto rama górna (2) tamy ma dodatkowy
wysięgnik (11) połączony z tą ramą rozłącznie za pomocą śrub (12).
(1 zastrzeżenie)

Dział F
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
F01D

P. 241612

83 04 21

Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego, Katowice, Polska (Stanisław Zając. Henryk Maciejewski,
Emil Dziwota, Mieczysław Zając, Kazimierz Majmurek, Maria Wypych, Adam Jakubik, Jerzy Krásnowski, Paweł Kotuła, Edmund Ryguła, Ireneusz Łapiński).
Sposób usuwania osadów z rurek skraplaczy
turbinowych oraz kształtki do stosowania tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skutecznego
czyszczenia rurek skraplaczy turbinowych.
Sposób polega na tym, że usuwanie osadów następuje przez ich skrawanie. Kształtki charakteryzują
się tym, że na ich zewnętrznych powierzchniach uformowane są pod różnymi kątami elastyczne elementy
skrawające o ujemnych kątach natarcia.
(3 zastrzeżenia)

kierunku komory wylotowej (2), rozdzielających komory wlotowe (1) od komory wylotowej (2), z wypukłych przegród (6), mieszczących się wzdłuż ścian
komory wylotowej (2), zwróconych wypukłością do
wklęsłej strony przegród (3), z przewodów wlotowych
(8) wchodzących do komór wlotowych (1), z przewodu
wylotowego (9) wychodzącego ze środka komory wylotowej (2) i z łukowych przegród (10) znajdujących
się z obu stron przewodu wylotowego (9), w przybliżeniu prostopadłych do wypukłych przegród (6).
Tłumik ma płaszczyznę podziału, postopadłą do przegród (3, 6, 10), dzielącą go na dwie równe części.
(6 zastrzeżeń)

F02C

P. 250616

84 1128

Pierwszeństwo: 83 1130 - Szwajcaria (nr 6401/83-8)
BBC Aktiengesellschaft, Brown, Boveri & Cie., Baden, Szwajcaria.

F0IN

P. 245974

84 01 31

Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne „Thompson",
Warszawa, Polska (Leszek Bonikowski).
Tłumik wydechu silników spalinowych
Tłumik wydechu składa się z dwóch skrajnych
komór wlotowych (1), z środkowej komory wylotowej (2), z przegród (3), z zagiętymi brzegami (4) w

Urządzenie łożyskowe do turbosprężarki napędzanej
gazami spalinowymi z podwójnymi łożyskami tocznymi
W urządzeniu łożyskowym do turbosprężarki, napędzanej gazami spalinowymi, pierścienie mocujące
(5, 6) łożysk tocznych (3, 4) mają na swoich zwróco-
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nych do siebie powierzchniach czołowych występy,
które wchodzą w przeciwległe wybrania z luzem osiowym i luzem stycznym. Parzysta ilość drążków skrętnych (7), umieszczonych symetrycznie obrotowo, przechodzi od kołnierza (8), połączonego z obudową (2)
przez pierścienie mocujące (5, 6) do pierścienia podpierającego (9), połączonego z obudową (2), przy czym
są one osadzone bezluzowo za pomocą kołnierza (14),
umieszczonego w środku, wymiennie w jednym lub
drugim pierścieniu mocującym (5, 6).
W urządzeniu łożyskowym efektywna długość gięcia drążków skrętnych (7), w odniesieniu do szerokości całkowitej (B) obudowy (2) jest względnie duża.
Dzięki temu naprężenia gnące w drążkach skrętnych
(7) są niewielkie lub szerokość całkowita (B) obudowy (2) jest zmniejszona.
(5 zastrzeżeń)

F02M

P.246101

84 02 06

Tomasz Kucharski, Szczecinek, Polska (Tomasz Kucharski).
Zmiany konstrukcyjne w dolnej części opadowego
gaźnika samochodowego jedno- i dwuprzelotowego,
obniżające zużycie paliwa oraz zmniejszające
toksyczność spalin
Przedmiotem wynalazku jest gaźnik charakteryzujący się tym, że podgaźnikowa podkładka (10) ma kierowi.icę (13), stanowiącą skierowaną do dołu płytkę,
umieszczoną symetrycznie pod otworem (7) biegu jałowego. Ponadto gaźnik w ściankach (16, 17) pod
otworami biegu jałowego (6, 9) ma wybrania, a ścianki (14, 15) na wewnętrznych obwodach przelotów (I,
II) mają maksymalnie skróconą długość.
(3 zastrzeżenia)

F02M

P.249909

T

84 10 05

Piotr Głowacki, Marek Zakrzewski, Warszawa, Polska (Piotr Głowacki, Marek Zakrzewski).
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Gaźnik silnika spalinowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
takiego gaźnika, który umożliwiłby uzyskanie polepszenia warunków tworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej oraz obniżenie zużycia paliwa i obniżenia
koncentracji tlenku węgla w spalinach.
Gaźnik charakteryzuje się tym, że przepustnica (1)
zaopatrzona jest w dodatkową przesłonę (2) w kształcie półkola o promieniu równym promieniowi gardzieli (3). Przesłona (2) umieszczona jest za przepustnica (1) pod kątem (a) w zakresie 0° - 20°. Przesłona (2) połączona jest sztywno z przepustnica (1) i wykonana jest z materiału sprężystego. (1 zastrzeżenie)

F04B

P.246066

84 02 03

Wrocławskie Zakłady Przemysłu Maszynowego Leśnictwa „Dolpima", Wrocław, Polska (Andrzej Buchowiecki).
Pompa ssąco-tłocząca
Celem wynalazku jest opracowanie prostej konstrukcji pompy umożliwiającej podawanie cieczy pod
niewielkimi ciśnieniami oraz płynną regulację wydatku cieczy.
Przedmiotem wynalazku jest pompa ssąco-tłocząca
podająca ciecz pod niewielkim ciśnieniem, przeznaczona w szczególności do wymuszonego smarowania
olejem łańcucha pilarki.
Pompa według wynalazku ma korpus (1) w kształcie walca, w którym przesuwnie, poosiowo względem
niego jest usytuowany ruchomy cylinder (7), osadzony przesuwnie, współosiowo na nieruchomym tłoku
(12), zamocowanym względem korpusu (1) w obsadzie (13) tłoka (12).
Między obsadą (13) tłoka (12) a ruchomym cylindrem (7) jest usytuowana rozprężnie cylindryczna
sprężyna (14). Ruchomy cylinder (7) jest tak usytuowany względem tłocznego króćca (6) i ssącego króćca (5) korpusu (1), że pierścieniowa wnęka (10) ruchomego cylindra (7), utworzona na jego bocznej powierzchni i połączona z wewnętrzną, roboczą komorą (8) cylindra (7) kanałem (11), znajduje się w krańcowych położeniach cylindra (7), naprzemiennie w
płaszczyźnie otworu (3) ssącego króćca (5) i płaszczyźnie otworu (4) tłocznego króćca (6). Na zewnętrznej bocznej powierzchni ruchomego cylindra (7), od
strony popychacza (2) jest osadzona uszczelka (9).
(2 zastrzeżenia)
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F04B

P. 246111
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84 02 06

Kopalnia Siarki „SiarkopoF w Grzybowie, Staszów,
Polska (Marian Musiał).
Wskaźnik uszkodzenia membrany roboczej,
w pompie membranowej, zwłaszcza do siarki
Celem wynalazku jest opracowanie wskaźnika uszkodzenia membrany w pompach tłoczących media
0 właściwościach dielektrycznych.
Wskaźnik według wynalazku składa się z cienkiego
przewodu rurowego, metalowego (1), wygiętego najkorzystniej w kształcie u-rurki chłodzonej powietrzem z otoczenia, której jeden koniec jest połączony
w najniższym punkcie z przestrzenią międzymembranową (5), wypełnioną olejem lub gliceryną, a drugi
koniec za pośrednictwem zawieradła odcinającego (6)
połączony jest ze znanym przyrządem (7) reagującym
na zmiany wartości ciśnienia hydraulicznego.
W przypadku uszkodzenia się membrany roboczej
(9) siarka wypełnia przestrzeń międzymembranową (5)
1 wnętrze przewodu rurowego (1).
Ponieważ przewód rurowy (1) chłodzony jest powietrzem z otoczenia, znajdująca się w nim siarka
stygnie a następnie krystalizuje i czyni ten przewód
niedrożnym. Od tego momentu przyrząd (7) nie reaguje na zmiany wartości ciśnienia w przestrzeni międzymembranowej (5) co jest sygnałem uszkodzenia
membrany roboczej (9).
(1 zastrzeżenie)
F04D

P.249835 T

34 10 01

Politechnika Łódzka, Łódź, Polska (Jacek Torzech,
Marek Dziubiński, Henryk Fidos, Jerzy Sęk).
Pompa wirnikowa przeznaczona do transportu
cieczy o dużej zawartości cząstek ściernych
Celem wynalazku jest zapewnienie szczelności pompy do transportu cieczy o dużej zawartości cząstek
ściernych.

F04B

P. 246164

84 02 08

Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego „POLMO", Gorlice, Polska (Wiesław Kozłowski, Lesław Biedroń, Wiesław Szloch, Stanisław Gruszkowski).
Agregat sprężarkowy
Przedmiotem wynalazku jest agregat sprężarkowy
przeznaczany do sprężania powietrza, zwłaszcza w
pneumatycznych układach zasilania w warsztatach
naprawczych i zakładach usługowych.
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji
agregatu o zmniejszonej długości sprężarki i zwiększonej wydajności chłodzenia sprężanego powietrza.
Agregat sprężarkowy charakteryzuje się tym, ze ma
chłodnicę (4) w kształcie odwróconej litery U, umieszczoną wokół wentylatora (3). Chłodnica (4) jest zbudowana z żeber (5) i co najmniej dwóch rur (6) połączonych w środku długości zaworem (7) zwrotnym.
.. (2 zastrzeżenia)

Pompa wyposażona w wirnik (1) osadzony na
poziomym wale obrotowym (2), umieszczony wewnątrz korpusu (3) zaopatrzonego w krôciec ssawny (7) i tłoczący (8) charakteryzuje się tym, że ma
dodatkowy wirnik (4) osadzony także na wale obrotowym (2) oraz odśrodkową kierownicę łopatkową (5)
umieszczoną między wirnikami (1 i 4), zamocowaną
do wewnętrznych ścianek korpusu (3) pompy» Nadto
na wale obrotowym (2), za dodatkowym wirnikiem
(4), wewnątrz otworu w ścianie korpusu (3) jest osadzony pierścień (6) z naciętymi na jego powierzchni
zewnętrznej obwodowymi rowkaimi, zaopatrzony w
króćce do doprowadzania i odprowadzania cieczy płu-,
czącej.
(1 zastrzeżenie)
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F15B

P.216081

84 02 06

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniku Medycznej
„ORMED"1, Warszawa, Polska (Jerzy Pyzerski, Julian
Korczyk, Jerzy Czerski, Bogdan Budzyński, Jan Szczęśniak, Eugeniusz Piechota, Tadeusz Pawełek).
Siłownik elektromechaniczny
Celem wynalazku jest wyeliminowanie konieczności
stosowania w siłowniku wielostopniowych, mechanics"
nych przekładni redukcyjnych.
Siłownik elektromechaniczny ma element roboczy
w postaci tulei (12) zakończonej uchem (20), prowadzonej suwliwie w prowadnicy (13) osadzonej w obudowie (14) zamocowanej do korpusu (2). Ruch liniowy
elementu roboczego uzyskuje się poprzez wewnętrzny
gwint wykonany w tulei (12), umożliwiający obrót
gwintowanego trzpienia (9) napędzanego poprzez koło
zębate śrubą modułową sprzężoną z przekładnią pasową i silnikiem elektrycznym (1).
(4 zastrzeżenia)
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stosowania przy małych grubościach ścianek płaszcza
naczynia ciśnieniowego.
Pierścień wzmacniający, nakładany na płaszcz cylindrycznego naczynia ciśnieniowego i napinany za
pomocą klinów wciskanych równomiernie z obu stron
między pierścień wzmacniający i płaszcz cylindrycznego naczynia, według wynalazku ma wewnętrzną powierzchnię ukształtowaną w postaci dwóch powierzchni stożkowych łączących się w miejscu jego najmniejszej średnicy wewnętrznej, która usytuowana
jest w pobliżu środka jego szerokości.
(1 zastrzeżenie)

F16D

P.245961

Fabryka Okładzin Ciernych, Marki, Polska
sander PTOwotorow, Waldemar Streja).

84 01 30
(Alek-

Materiał cierny na okładziny hamulców bębnowych,
zwłaszcza samochodów ciężarowych i autobusów
Celem wynalazku jest uzyskanie materiału ciernego o zwiększonej ilości azbestu przy jednoczesnym
zapewnieniu możliwości przetwarzania znanymi metodami, powodującego zmniejszenie jego zużycia.
Materiał cierny na okładziny hamulców bębnowych
składa SÍQ z kompozycji ciernej, zawierającej 6 - 9
części wagowych kauczuku oraz 55-65 części wagowych azbestu, osadzonej w matrycy, zawierającej baryt mielony w ilości 5 - 8 części wagowych, tlenek
chromu w ilości 1-2 części wagowych i cząstki stalowe w ilości 3 - 5 części wagowych. Materiał cierny
stanowi 20-55°/o wagowych kompozycji ciernej.
(1 zastrzeżenie)

F16D
B63B

P.245986

84 01 31

Zakłady Mechanizmów Okrętowych, Gniew, Polska
(Stefan Drągowski, Lech Lont).
Hamulec odśrodkowy

F16B
F22B

P. 245981

84 0130

Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów, Tarnowskie Góry, Polska (Józef Weber, Manfred Szopa).
Pierścień wzmacniający
cylindryczne naczynia ciśnieniowe
Celem wynalazku jest opracowanie
konstrukcji
pierścienia o zwiększonej szerokości, nadającej się do

Celem wynalazku jest opracowanie takiej konstrukcji hamulca, w której wyeliminowane będzie zjawisko ocierania szczęk o bieżnię hamulca podczas pracy wciągarki na wybieranie pustego haka oraz
zmniejszone będą siły tarcia pomiędzy szczękami a
zabierakiem w momencie zmiany kierunku wirowania
wału napędowego.
Hamulec odśrodkowy, stosowany we wciągarkach
obsługujących okrętowe tratwy ratunkowe, według
wynalazku charakteryzuje się tym, że każda jego
szczęka (5) jest osadzona na dwóch czopach (4) i ma
jeden wspólny otwór (8) obejmujący swym zarysem
obydwa czopy. Otwór (8) ma dwa rozszerzenia (9) i
obwodowy kanalik (10) o promieniach (r». r») wycho-
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dzących z osi obrotu szczęki, który obejmuje od dołu
i od góry czopy w stanie spoczynku i podczas wybierania pustego haka. Szczęki w stanie spoczynku są
oparte na tulei (7) obrotowo założyskowanej na piaácie (2) zabierafca.
(1 zastrzeżenie)
F16H

P.245980

84 01 30

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice, Polska (Jerzy Stachurski, Jan Orlacz, Jan Fedyszak, Stanisław Kotlarski, Stanisław Sliwiński, Jerzy
Mańka, Wojciech Grzywocz).
Przekładnia planetarna

Celem wynalazku jest opracowanie zwartej konstrukcji przekładni planetarnej dużej mocy, której
temperatura jest utrzymywana poniżej granicznej temperatury dopuszczalnej.
Przekładnia planetarna ma na cylindryczną część
(2) kadłuba nasadzoną pierścieniową komorę (1) z
wnęką (5) otaczającą kadłub na jego obwodzie. W
jednym miejscu wnęka (5) jest przegrodzona szczelną
przegrodą. Wnęka (5) jest zaopatrzona w króciec wylotowy, usytuowany w pobliżu wspomnianej przegrody. We wnęce (5) znajduje się wężownica (9), której
koniec przez kanał (19) łączy się z pompą umieszczoną
wewnątrz kadłuba. Przez wężownicę (9) przetłacza się
olej smarujący przekładnię, a przez wnękę (5) przetłacza się medium, które na zewnątrz przekładni jest
chłodzone.
(4 zastrzeżenia)

F16H

P.246131

84 02 08'

Centrum Mechanizacji Górnictwa . KOMAG, Gliwice, Polska (Jan Orlacz, Stanisław Kotlarski, Zbigniew
Bryła, Jerzy Mańka, Jan Fedyszak, Jerzy Stachurski,
Wojciech Grzywocz).
Sposób regulowania luzów w zazębieniach przekładni
stożkowej
Celem wynalazku jest wyeliminowanie konieczności
wielokrotnego powtarzania czynności regulacyjnej.
Sposób regulowania luzów w zazębieniach przekładni stożkowej polega na tym, że okleja się zęby
jednego z kół folią, a następnie koło to wmontowuje
się do przekładni i wypłukuje się folię za pomocą
rozpuszczalnika.
(1 zastrzeżenie)

F16H

P.246135

84 02 08

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice, Polska (Andrzej Broen).
Przekładnia zębata

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji walcowej przekładni zębatej z kołem pośrednim, w której możliwe jest przy wykorzystaniu kadłubów o niezmienionym kształcie i trzech kół zębatych uzyskanie przekładni o przełożeniu zmniejszającym lub zwiększającym przy użyciu tych samych
kół.
Przekładnia ma w obszarze koła pośredniego (3)
tarcze (5) z mimośrodowym otworem (6). W otworze
(6) osadzone jest pośrednie koło zębate (3). Tarcza (5)
ma zarys koła.
.-,
(2 zastrzeżenia)

F16H

P. 246073

84 02 03

Fabryka Automatów Tokarskich „Ponar-Wrocław",
Wrocław, Polska (Tadeusz Zięba).
Koło pasowe układu napędowego,
zwłaszcza obrabiarki

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji pasowego koła układu napędowego.
Koło pasowe, zamocowane na wale za pomocą
wpustu oraz ciernego zacisku, według wynalazku charakteryzuje się tym, że jego wieniec (1) jest zaopatrzony w wewnętrzny kołnierz (5) usytuowany pomiędzy piastą (2) a łbami (6) śrub (7) wkręconych do
piasty (2), przy czym kołnierz (5) jest zaopatrzony
w przelotowe otwory dla śrub (7).
(1 zastrzeżenie)

F16K

P.246102

84 02 06

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice, Polska (Jerzy Stachursiki, Stanisław Kotlarski, Jan
Orlacz, Wojciech Grzywocz, Wojciech Skoczyński, Jan
Fedyszak, Stanisław Sliwiński).
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Kompensator ciśnienia

F24F

Celem wynalazku jest opracowanie takiej konstrukcji kompensatora, która wyrównywałaby ciśnienie wewnątrz kadłuba z ciśnieniem otoczenia, jednocześnie
szczelnie oddzielając wnętrze kadłuba od otoczenia.
Kompensator ciśnienia według wynalazku zawiera
zbiornik (1) zakryty pokrywą (10), którego wnętrze
jest rozdzielone membraną (7).
..(3 zastrzeżenia)

F24D
F23G
F22B

P. 249817 T
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P. 246115

84 02 07

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska (Zbigniew Jasicki).
Kolektor energii słonecznej
Przedmiotem wynalazku jest kolektor energii słonecznej znajdujący zastosowanie zwłaszcza w gospodarstwach domowych do podgrzewania wody.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia powierzchni nagrzewania. Kolektor energii słonecznej
zawiera wypełnioną wodą beczkę (1) pokrytą czarną
farbą pochłaniającą promieniowanie, umieszczoną na
podeście (2) z jedną ścianą pionową (3). Na bazie podestu (2) i połączonej z nim ściany pionowej (3) jest
wykonaria obudowa szklana (4), przy czym do boków
podestu (2) oraz do górnego boku ściany pionowej (3)
są zamocowane na zawiasach (5) płyty osłonowe,
przednia (6), górna (7) i dwie boczne, pokryte po stronie wewnętrznej folią odbijającą promieniowanie. Taką samą folią są pokryte powierzchnie podestu (2)
oraz ściany pionowej (3). Do boków przedniej płyty
osłonowej (6) oraz do boków górnej płyty osłonowej
(7) są zamocowane pod kątem jx=3-11° boczne płyty
osłonowe (9 i 10), każda o kształcie trójkąta. Kąty
odchylenia płyt osłonowych (6 i 7) są zależne od położenia geograficznego oraz pory roku. (1 zastrzeżenie)

8410 01

Gliwickie Przedsiębiorstwo Projektowania i Wypo
sażania Obiektów Przemysłowych „Prozap", Gliwice,
Polska (Tadeusz Ordysińsiki).
Kotłownia opalana śmieciami i odpadami
komunalnymi
Kotłownia według wynalazku charakteryzuje
się
tym, że kocioł podstawowy (5) ma dwa ruszty po
chyłe, górny (15) i dolny (16), odwrócone względem
siebie o 180°.
Ruszt górny (15) w kotle podstawowym (5) prze
znaczony jest do suszenia i odgazowania części pal
nych śmieci i odpadów, a ruszt dolny (16) do ich
spalania. Kotłownia znajduje zastosowanie w miej
skich źródłach ciepłowniczych w miastach, osiedlach
i innych skupiskach ludzkich.
(2 zastrzeżenia)

F27B

P. 246009

84 02 02

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska
(Wiwa Lesińska, Andrzej Stekowiec, Jerzy Wyszkowski).
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Ruszt do fluidyzowania gazem złóż materiałów
ziarnistych w procesach obróbki cieplnej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji rusztów niewrażliwych na zanieczyszczenie i zapychanie się otworów i przewodów doprowadzających gaz do złoża materi.ałem ziarnistym. Ruszt
charakteryzuje się tym, że ma kształt zamkniętej formy (1), na której wykonana jest szczelina opleciona
spiralą (2) z drutu lub taśmy. Gaz do fluidyzacji przedostaje się do złoża szczelinami międzyzwojowymi.
(1 zastrzeżenie)

F27B

P.246010

84 02 02

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska
(Henryk Zowczak).
Ruszt do fluidyzowania
złóż materiałów ziarnistych zwłaszcza w urządzeniach
do obróbki cieplnej stali
Wynalazek umożliwia właściwą fluidyzację złóż na"
wet o znacznej wysokości jak również łatwe wkładanie rusztu do złoża bez konieczności jego usuwania.
Istota rusztu polega na tym, że ma podwójne dno, z
których górne (1) jest perforowane a dolne (2) jest
pełne co umożliwia doprowadzenie między dnami
czynnika fluidyzującego pod znacznym ciśnieniem.
Doprowadzenie sprężonego powietrza pod ruszt
umożliwia jego wkładanie do złoża. (1 zastrzeżenie)
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cesie wypalania półfabrykatów ceramicznych zawierających wystarczającą do wypalania ilość składników
palnych.
Sposób polega na tym, że w podgrzewaczu z poprzecznym przepływem powietrza wentylacyjnego dosusza się i wstępnie, równomiernie nagrzewa wsad do
temperatury niższej od temperatury zapłonu i wytlewania gazów. Tak przygotowany wsad wprowadza się
do oddzielonej od podgrzewacza strefy spalania, gdzie
warunki technologiczne są tak ukształtowane, aby z
rozpoczęciem temperatury wytlewania osiągnąć temperaturę zapłonu gazów wytlewania. Podgrzewacz zasilany jest mieszanką spalin ze strefy spalania z powietrzem świeżym i powietrzem chłodzącym, a do
strefy spalania, wzdłuż całej jej długości, wdmuchiwane jest z dużą prędkością powietrze spalania.
Samopalny piec tunelowy charakteryzuje się tym,
że podgrzewacz (7) oddzielony jest przestrzennie od
strefy spalania (12) za pomocą zasuwy (13) kanału wypalania, zaś na wlocie podgrzewacza (7) zainstalowana jest bramka (14) pieca. W obszarze podgrzewacza
(7), na wysokości podstawy wagonika, umieszczone są
dysze (9). Piec ma układ wprowadzania powietrza spalania za pomocą dysz (20), wykonany korzystnie w postaci podzespołów (19), z których każdy zawiera po 3
do 5 dysz (20) oraz jest połączony z wentylatorem (17).
Podzespoły (19) rozmieszczone są wzdłuż całej długości strefy (12), a z obu stron strefy (12), obok dysz
(20), umieszczone są kolektory spalinowe (25) z kanałami odlotowymi (24).
(4 zastrzeżenia)

F27D

P.246005

84 01 31

Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie, Filia w
Krakowie, Kraków, Polska (Janusz Wartnik, Stefan
Pawłowski, Franciszek Wolanin, Henryk Bieda).
Piec grzewczy

-..._-t .,..,

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie większego niż
dotychczas wykorzystania ciepła w grzewczych piecach komorowych. Komora grzewcza (5) pieca ma
podwójne obmurze ścian, tworzące ścianę wewnętrzną (2) z otworami przepływowymi (8) i litą ścianą
zewnętrzną (3) z komorą międzyścienną (f) pomiędzy
nimi.
(1 zastrzeżenie)
F27B

P. 250422

841114

Pierwszeństwo: 83 12 16 - NRD
(nr WP F27B/258020/3)
VEB Kombinat Bau - und Grobkeramik, Halle/
/Saale, Niemiecka Republika Demokratyczna (Peter
Krieg, Paul Stelzer, Fred Rotter, Steffen Haferburg,
Dieter Bühring, Heinrich Böger, Enno Schween, Fried
helm Helmhold).
Sposób eksploatacji samopalnego pieca tunelowego
i samopalny piec tunelowy
Celem wynalazku jest zastąpienie wysokogatunko
wych nośników energii nośnikami nieuszlachetnionymi przy jednoczesnym zmniejszeniu jednostkowego zu
życia ciepła i podwyższeniu jakości wyrobów w pro-
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P.246092
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84 02 07

Fabryka Samochodów Osobowych ..Polmo", Warszawa, Polska (Mieczysław Olesiński).
Układ chłodzenia wału wentylatora
pieca grzewczego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu chłodzenia o prostej konstrukcji, który w dostateczny sposób odbiera ciepło od wału wentylatora
w piecu grzewczym.
Układ chłodzenia składa się z chłodnicy (3) wraz
z przewodami (1). Chłodnica (3) umieszczona jest na
wale wentylatora (2) w grzewczej części pieca przy
ścianie pieca (4).
(1 zastrzeżenie)
Dzłoł G
FIZYKA
G01B

P.249683

T

84 09 20

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Franciszek Rymarski).

współpracujący z trzpieniem (3) zasuwy oraz gwintowane otwory (4) równoległe do osi trzpienia (3) zasuwy dla osadzenia sworznia (5).
(1 zastrzeżenie)

Przyrząd do określania pola koła
bez udziału liczby „n"
Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie opracowania
przyrządu pozwalającego na określenie pola koła bez
udziału liczby „n".
Przyrząd jest zbudowany w ten sposób, że obwód z
koła o promieniu „R" nałożono na ostrosłup prawidłowy o podstawie kwadratu. Po przylgnięciu obwodu
koła do ścian ostrosłupa zmierzono bok kwadratu „a".
Na podstawie kwadratu o boku ,,a" zbudowano następnie przyrząd w kształcie ostrosłupa prawidłowego
o wysokości h = R.
Na przyrząd nakłada się obwody zdjęte z kół tak,
by dokładnie przylegały do jego ścian a odpowiednie
płaszczyzny w których leżą obwody były równoległe
do płaszczyzny podstawy.
2R
=
Dla tak zbudowanego przyrządu gdy h - R,
S
a
jest wielkością stałą niezależną od jego wysokości.
(1 zastrzeżenie)

G01H

P.246134

84 02 08

Centrum Mechanizacji Górnictwa, KOMAG, Gliwice, Polska (Tadeusz Zakrzewski).

G0 ID

P.246069

84 02 03

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Zaklad
Urządzeń Naftowych „Naftomet", Krosno, Polska (Tadeusz Kandefer, Józef Słyś, Jan Sołtysik, Janusz Stanisz).
Wskaźnik otwarcia zasuwy
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji
wskaźnika umożliwiającej wewnętrzne jej ustyuowanie w obudowie zasuwy, przy równoczesnym zmniejszeniu wysokości zasuwy oraz ułatwieniu dokonywania odczytów stanu otwarcia i zamknięcia zasuwy.
Wskaźnik otwarcia zasuwy składa się z nakrętki (1)
mającej osiowo wykonany gwintowany otwór (2)
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Elektretowy czujnik wibracji
Czujnik według wynalazku zawiera elektret (1)
sztywno związany za pomocą izolacyjnej podkładki
(3) z obudową (4), połączoną z badanym układem. We
wnętrzu obudowy (4), w pobliżu elektretu (1), jest zamocowana za pomocą sprężyn (6) ekranująca elektroda (5), spełniająca rolę masy bezwładnościowej.
(2 zastrzeżenia)

G01L

P.246033
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Sposób pomiaru według wynalazku polega na tym,
że działanie ciśnienia (p) lub siły na tłok (2) w obudowie (1) miernika jest przenoszone poprzez kulkę
(3) na wzorcową płytkę (4), również umieszczaną w
tej obudowie (1). Wielkość odcisku (d), wykonanego
przez kulkę (3) na wzorcowej płytce (4) jest podstawą do określenia ekstremalnych ciśnień (p) lub sił
wartości w czasie okresowych kontroli.
(1 zastrzeżenie)

84 02 03

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, Kobyłka, Polska (Władysław Matras, Jerzy Błaszkowski,
Marian Obrębski).
Wielozakresowy przetwornik tensometryczny siły
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia możliwości uzyskania pożądanego ukształtowania charakterystyki przetwornika tensometrycznego siły.
Trójstopniowy przetwornik sił rozciągających, z ograniczeniem progami zwiernymi wydłużenia kolejnego stopnia najbardziej czułego spośród wszystkich
stopni wstępnie obciążonych, wyposażony jest w jarzma, przejmujące siłę, z których jedno ukształtowane
jest w postaci obudowy (1) przetwornika, drugie natomiast - w postaci ucha (2). Ucho połączone jest
z wałkiem o stopniowanych średnicach, którego poszczególne odcinki (3, 4, 5) połączone monolitycznie
pierścieniowymi progami (6, 7), stanowią wyposażone
w tensometry (8, 9, 10) elementy pomiarowe kolejnych stopni przetwornika. Łącznie z progami (11, 12)
progi te tworzą pary progów zwiernych (6, 11) stopnia pierwszego zawierającego walcowy element pomiarowy (3), albo drugiego (7, 12), obejmującego element pomiarowy (4).
Przetwornik przeznaczony jest zwłaszcza do ograniczników obciążenia żurawi.
(3 zastrzeżenia)

G01L

P.246130

84 02 08

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice, Polska (Wojciech Grzywocz, Edward Pałka).
Sposób pomiaru maksymalnego ciśnienia
i maksymalnego obciążenia ściskającego
Celem wynalazku jest umożliwienie prowadzenia
pomiaru za pomocą urządzenia o małych wymiarach,
nie wymagającego podłączania i odłączania go podczas eksploatacji badanych górniczych obudów ścianowych lub maszyn oraz zapewnienia ciągłej obserwacji rejestracji.

G01N

P.245587

84 0102

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław, Polska (Andrzej Żychiewicz, Jan Ossowski).
Urządzenie do pomiarów elektrochemicznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania urządzenia całkowicie eliminującego zakłócenia w pomiarze wielu parametrów badanego roztworu przy
kilkakrotnie niższym koszcie przełącznika elektrod od
typowego wysokooporowego miernika potencjału średniej klasy.
Urządzenie składa się z kilku elektrod pomiarowych
(5) np. do oznaczania pH, potencjału redox, stężenia
różnych jonów oraz z jednej elektrody odniesienia,
połączonych z przełącznikiem elektrod (1). Przełącznik ten kolejno uruchamia i wyłącza poszczególne
ogniwa pomiarowe według zadanego programu. Przełącznik elektrod jest sprzężony z wielokanałowym
rejestratorem (3) sygnału pochodzącego z miernika
potencjału (2). Przełącznik elektrod ma kontaktronowe przekaźniki elektrod, które są kolejno uruchamiane zgodnie z przyjętym rytmem przełączeń rejestratora, przy czym przełączenia następują w optymalnym czasie od 2 do 45 sek., najkorzystniej ok. 6 sjek.
(3 zastrzeżenia)

G01N
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84 01 30

Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Gagarina, Zielona Góra, Polska (Stanisław Laber, Stanisław Iwanicki).
Urządzenie do badania własności
sprężysto-plastycznych materiałów konstrukcyjnych
Celem wynalazku jest zwiększeni« dokładności pomiaru urządzenia z penetratorem oraz rozszerzenie
możliwości pomiarowych urządzenia.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma penetrator (2) osadzony na trzpieniu (5) razem z płaską sprężyną (14) współpracującą z czujnikiem (13) mierzącym przemieszczenia penetratora. Trzpień (5) prowadzony jest w ślizgowych łożyskach (6) de Lavale'a
przez hydrauliczny, krzywkowy tłumik (7), realizujący wstępne obciążenie penetratora (2). Nad trzpieniem (5) umieszczony jest obciążający zbiornik (8)
połączony przewodem (9) z zasilającym zbiornikiem
(10). Zbiornik (8) przemieszczony w kulkowych łożyskach (11) ma przytwierdzoną płaską sprężynę (16)
współpracującą z czujnikiem (15) rejestrującym obciążenie penetratora (2).
(1 zastrzeżenie)

Urządzenie do impulsowego jednokierunkowego włączania napędu, szczególnie w plastometrze, ma na wale mieszadełka zamocowaną na wielowypuście tarczę
(2) z elektromagnesem (8), dociskaną sprężyną (3) do
koła (4) z nawiniętą nicią (5), oraz ma silniczek (6)
z elektromagnesem (7).
(2 zastrzeżenia)

G01N

P.252033

85 02 19

Centralny Wojskowy Szpital Kliniczny Centrum
Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej, Warszawa, Polska (Zbigniew Kozuba, Andrzej
Kuzniecow).
Zestaw do pomiaru czasu
sedymentacji erytrocytów
Celem wynalazku jest opracowanie prostej i taniej
konstrukcji zestawu zapewniającej minimalny kontakt
obsługującego z krwią, umożliwiającej stosowanie jej
jako zestawu jednorazowego użytku.
Zestaw składa się z przezroczystej rurki (1) o długości „L" (2) równej 200 mm plus długość „AL" (3)
i dwudzielnego tłoka (7). Na tłoku (7) umieszczony jest
w odległości „AL" (3) od jego denka (8) znak ustalający (9), który służy do ustawienia długości słupa krwi
w rurce (1). Pomiaru wartości OB dokonuje się przy
pomocy zewnętrznej skali milimetrowej.
(1 zastrzeżenie)

G01R

P.245725

84 01 12

Wyższa Oficerska Szkoła Samochodowa im. Gen. A.
Waszkiewicza, Piła, Polska (Wojciech Szulawski, Krzy"
sztof Łukasik).

G01N

P.245962

84 01 30

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze, Polska (Wiesław Paradysz, Stefan Gawliński, Gerard
Drewniok).
Urządzenie do impulsowego, jednokierunkowego
włączania napędu
Celem wynalazku jest zapewnienie samoczynnego
nawinięcia nici bez zakłócenia przebiegu oznaczania
oraz odczytu wskazań.

Sposób i układ do oceny stanu technicznego
maszyn elektrycznych i elementów indukcyjnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu i układu pozwalającego na obiektywną, niezawodną i szybką ocenę stanu technicznego maszyn
elektrycznych i elementów indukcyjnych, zwłaszcza
w miejscu ich pracy.
Sposób według wynalaziku polega na wyznaczaniu
napięcia jakie powstaje na wzorcowym kondensato-
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řze w wyniku jego naładowania po rezonansowym
przekształceniu energii pola magnetycznych badanej
maszyny elektrycznej lub elementu indukcyjnego na
energię pola elektrycznego wzorcowego kondensatora
i porównywaniu z napięciem charakteryzującym obiekt
wzorcowy.
W układzie według wynalazku indukcyjnośc (L) ocenianej maszyny elektrycznej lub elementu połączona
jest równolegle z gałęzią, w skład której wchodzą
szeregowo połączone ze sobą pojemność wzorcowego
kondensatora (C) i dioda (D), pray czym tak powstały
obwód połączony jest ze źródłem napięcia stałego (Z)
poprzez łącznik elektroniczny (K) i stabilizator prądu (S), a wzorcowy kondensator (C) połączony jest
z miernikiem napięcia (V).
(2 zastrzeżenia)

G01R

P. 245821

84 01 18

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Polskiej Akademii Nauk „RADIOPAN", Poznań, Polska
(Stanisław Bobrowski).
Sposób i układ automatycznego
przełączania podzakresów pomiarowych
w magnetometrze jądrowym
Sposób automatycznego przełączania podzakresów
pomiarowych w magnetometrze jądrowym polegający na załączaniu kluczami sterowanymi przez źródła
prądowe odpowiednich indukcyjności i pojemności do
obwodu rezonansowego generatora autodynowego,
charakteryzuje się tym, że załączeniem kluczy danego
podzakresu steruje sygnał binarny przypisany temu
pod zakresowi i uzyskany przez cyfrowe przekształcenie sygnału noszącego informację o osiągnięciu najwyższej wartości mierzonej w danym podzakresie i
sygnału noszącego informację o osiągnięciu najniższej
wartości mierzonej w danym podzakresie i sygnału
noszącego informację o poszukiwaniu sygnału magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR).
Układ automatycznego przełączania podzakresów ma
układ identyfikacji maksimum (1) przyłączony poprzez
negator (4) do dodającego wejścia zegarowego licznika (6), zaś do odejmującego wejścia zegarowego licznika (6) poprzez układ bramkujący (5) przyłączone są
układ identyfikacji minimum (2) i układ (3) identyfikacji sygnału (NMR). Wyjście licznika (6) połączone
jest poprzez dekoder (7) i źródła prądowe (8) z kluczami (9).
(2 zastrzeżenia)
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drugiego wejścia tej bramki (Bl) jest podłączony tor
sygnału niezrównoważenia mostka (M). Do wejścia
taktującego (T) pierwszego przerzutnika (Pl) jest podłączony tor sygnału testowania wzorca pojemności
(TC), a do wejścia informacyjnego (K) masa. Wejście
zerujące (CL) pierwszego przerzutnika (Pl) wraz z
wejściem zerującym (CL) licznika (L) jest podłączone
poprzez drugą bramkę (B2) do ostatniego wyjścia
(N-f-1) dekodera (D). Drugie wejście bramki (B2) jest
połączone z torem sygnału startu automatycznego wyboru zakresu (ST). Wyjście pierwszego przerzutnika
(Pl) jest połączone z pierwszymi wejściami trzeciej
i czwartej bramek (B3) i (B4), których drugie wejścia
są połączone z przedostatnim wyjściem (N) dekodera (D), a trzecie wejście czwartej bramki (B4) jest
połączone z torem sygnału taktującego (TK). Wyjście
trzeciej bramki (B3) jest połączone z torem sygnału
zakończenia autołmatycznego wyboru zakresu (ZK),
zaś wyjście czwartej bramki (B4) poprzez piątą bramkę (B5) jest połączone z wejściem taktującym (CU)
licznika (L). Drugie wejście piątej bramki (B5) jest
połączone poprzez drugi przerzutnik (P2) z przełącznikiem ręcznej zmiany zakresu pomiarowego (STEP),
przy czym na drugie wejście przerzutnika (P2) jest
podany sygnał kontrolny z toru interfejsu (TI). Tor
interfejsu (TI) z kolei jest podłączony do wejść programujących i ładującego (DIP) licznika (L), połączonego poprzez dekoder (D), zespół sterujący (US) z
układem (UK) kluczującym odpowiednie odczepy (Pil,
PU1, ..., PIN, PUN) transformatorów różnicowych
mostka.
(2 zastrzeżenia)

G01V
E21B

P. 246106

84 02 07

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, Polska (Andrzej Kurcz).
Zestaw urządzeń do wzbudzania metodą udarową
oraz odbioru fali podłużnej i poprzecznej
w sejsmicznych prześwietleniach międzyotworowych
Zestaw urządzeń według wynalazku składa się z
dwu oddzielnych i niezależnych urządzeń z których
pierwsze służy do wzbudzania w sposób udarowy fali

G01R

P.245833

84 01 20

Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Elektronicznej Aparatury Pomiarowej „EUREKA", Warszawa, Polska (Jacek Borowy, Bogdan Wągowski, Jacek Kwaśnik).
Układ automatycznego wyboru zakresu
w mostku z transformatorem różnicowym
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu umożliwiającego zdalny wybór zakresu pomiarowego przy pracy w systemie interfejsu.
Układ według wynalazku charakteryzuje się tym,
że ma pierwszy przerzutnik (Pl), do którego wejścia
informacyjnego (J) poprzez pierwszą bramkę (Bl) jest
podłączony tor sygnału rodzaju pracy (H0LD). Do
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podłużnej i poprzecznej (typu SV i SH), natomiast
drugie do odbioru wytworzonych fal. Tak wzbudzanie, jak i odbiór fal sejsmicznych odbywa się na ustalonej głębokości poniżej powierzchni terenu (metoda
prześwietleń międzyotworowych). Wzbudzanie poszczególnych rodzajów fal odbywa się przez wykorzystanie energii pionowo opadającego młota (4) do
spowodowania ruchu poziomego i pionowego kowadła
(6) i jego udaru w ściankę boczną otworu wiertniczego i jego dno.
Na żerdzi (1) o przekroju kwadratowym lub okrąg.łym z prowadnicami jest zamocowany opuszczany młot
(4) mający ścięcie dolnej ścianki pod kątem zawartym
pomiędzy 0°-90° i równym kątowi ścięcia górnej
ścianki kowadła (6). W kowadle (6) znajduje się otwór
umożliwiający przesuwanie się żerdzi (1) w pionie
oraz w kierunku poziomym, od osi kowadła (6) do
jego obniżonej ścianki bocznej. W układzie znajdują
się wgłębienia w górnych ściankach kowadła (6) i dolnej płyty (8) celem usunięcia cząstek gruntu ze ślizgających się powierzchni.
Urządzenie odbiorcze ma układ geofonów oraz
sprzęgło (18) w postaci bolca (23) wsuwającego się do
prowadnicy (22) w kształcie dużej litery T.
(2 zastrzeżenia)

G03B

P.246167

84 02 09

Łódzkie Zakłady Kinotechniczne, Łódź, Polska (Stefan Janiszewski, Franciszek Szczepanek, Jan Ziółkowski).
Chwytak mechanizmu ruchu przerywanego
taśmy filmowej zwłaszcza w projektorach 16 mm
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia niezawodności działania projektora oraz zmniejszenia jego hałaśliwości.
Chwytak mechanizmu ruchu przerywanego taśmy
filmowej, zwłaszcza w projektorach 16 mm, składający się z elementu nośnego, płozy dolnej i górnej,
elementu sprężystego, ślizgu bocznego, tulejek prowadzących i ząbków chwytaka, charakteryzuje się
tym, że ma w swej górnej części zamocowaną uchylnie jednym końcem górną płozę (2), której drugi koniec połączony jest sprężystym elementem (3) z końcem dolnej płozy (2).
(3 zastrzeżenia)

G05D

P.246061

84 02 03

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Andrzej Badowski,
Dariusz Stawiarski).
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Element, mający otwory mocujące oraz otwory kanałów przepływowych wyprowadzone na wspólną
płaszczyznę przyłączeniową, według wynalazku charakteryzuje się tym, że osie otworów mocujących (1)
wyznaczają na płaszczyźnie przyłączeniowej naroża
kwadratu, zaś osie otworów (2) kanałów przepływowych wyznaczają na tej płaszczyźnie linie proste,
równoległe do boków tego kwadratu. (2 zastrzeżenia)

G05D

P. 250987

84 12 17

Pierwszeństwo: 84 0104 - Szwajcaria (nr 22/84-0)
Lonza AG, Basel, Szwajcaria (Hansjörg Furrer).
Urządzenie do sterowania strumieniami zawiesiny
oraz sposób sterowania strumieniami zawiesiny
Celem wynalazku jest przedłużenie żywotności urządzenia.
Urządzenie według wynalazku ma zawór odcinający, korzystnie zawór tłokowy, którego czas zamykania i otwierania wynosi od 2 do 20 milisekund.
Sposób polega na tym, że sterowanie przeprowadza
się zaworem odcinającym przy czym zachowuje się
czasy zamykania i otwierania od 2 do 20 milisekund.
(8 zastrzeżeń)

G05F
H02M

P.245561

84 01 02

Zakłady Aparatury Elektrycznej „MERA-REFA",
Świebodzice, Polska (Tadeusz Barczyszyn).

Element do sterowania przepływem czynnika,
zwłaszcza sprężonego powietrza

Sposób i układ do zasilania układu sterowania
tranzystorowych przetwornic obcowzbudnych

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji elementu do sterowania przepływem czynnika, umożliwiającej bezpośrednie łączenie jej z innymi elementami w zespoły realizujące funkcje złożone.

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia strat
mocy i zwiększenia sprawności przetwornicy.
W sposobie według wynalazku start przetwornicy
(P) obcowzbudnej uzyskuje się przez zasilanie układu
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sterowania (UST) przez rezystor redukcyjny, natomiast w czasie pracy przetwornicy (P) układ sterowania (UST) zasilany jest z uzwojenia pomocniczego (ZP) przetwornicy (P), przy czym prąd płynący
przez rezystor redukcyjny (Rl) w zależności od minimalnej mocy niezbędnej do startu przetwornicy (P),
jest blokowany lub nie.
W układzie według wynalazku wejście zasilania układu sterowania (UST) połączone jest z wyjściem
układu zasilacza pomocniczego (UZP) zawierającego
filtr (F), stabilizator napięcia pomocniczego (ST) i prostownik (PR), którego wejście połączone jest z zaciskami uzwojenia pomocniczego przetwornicy (P).
Wejście zasilania układu sterowania (UST) połączone jest z emiterem tranzystora blokującego (Tl),
którego kolektor za pośrednictwem rezystora redukcyjnego (Rl) połączony jest z jednym zaciskiem (a)
zasilania przetwornicy (P) i drugim rezystorem (R2),
którego druga końcówka połączona jest z; bazą wspomnianego tranzystora (Tl) i katodą diody stabilizacyjnej (Dl), której anoda wraz z masami wszystkich
pozostałych układów połączona jest z drugim zaciskiem zasilania (b) przetwornicy (P). (2 zastrzeżenia)
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elementu decyzyjno-przełączającego o szczególnie wysokiej niezawodności. Układ według wynalazku' zawiera co najmniej cztery jednostki centralne (3), (4),
(17) i (18) połączone ze sobą za pomocą sterowników
(5) i (6), z których co najmniej dwie (3) i (4) przewidziane jako jednostki przetwarzające
obsługują
jednostki pamięci pomocniczych (1) i (2), a pozostałe
dwie (17) i (18) przewidziane jako jednostki koncentrujące obsługują sygnały obiektowe (22) i terminale
obiektowe (19) i (20), z tym, że jednostki przetwarzające mogą wykonywać z punktu widzenia jednostek
koncentrujących te same zadania jednak przy różnych adresach, przy czym w stanie braku uszkodzeń
obie jednostki przetwarzające przejmują i rejestrują
te same dane wejściowe, natomiast określenie z której z jednostek przetwarzających (3) lub (4) wyniki
mogą być wykorzystane następuje przez jednostkę
koncentrującą (17) lub (18), a w przypadku uszkodzenia jednej z jednostek przetwarzających (3) lub (4)
albo bezpośrednio połączonych z nią urządzeń, jednostka koncentrująca zwraca się o wyliczenie i przedstawienie wyników do drugiej jednostki przetwarzającej.
(3 zastrzeżenia)

G06K

P.246118

84 02 07

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki
i Pomiarów, Wrocław, Polska (Jan Korczyński). '
Sposób i układ do sterowania wydrukiem informacji
w drukarkach z wirującym bębnem

G06F

P. 245905

84 01 24

Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa, Polska
(Marek Kacprzak, Henryk Orłowski).
Sieciowy układ komputerowy o podwyższonej
niezawodności
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy komputerowej sieci o podwyższonej niezawodności przy zastosowaniu elementów układu o mniejszej niezawodności /bez konieczności zastosowania pojedynczego

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu i układu sterowania wydrukiem informacji pracującego w szeregowo-równoległej technice analizy
informacji wprowadzanej bezpośrednio do układu sterowania wydrukiem i ma zastosowanie głównie w
układach sterowania drukarkami typu kalkulatorowego i innych drukarek drukujących wyniki z cyfrowych przyrządów pomiarowych lub stosowanych w
małych systemach pomiarowych.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że do analizy informacji
stosuje się układ pamięci
o organizacji „lX2 n ", w którym odwzorowuje się „matrycę" rozwinięcia bębna drukującego
tak, że k „2n"
W
jest równe iloczynowi wierszy „2 " i kolumn „2 " na
drukującym bębnie, zaś „n" jest równe ilości bitów
słowa adresowego pamięci, a „w" jest równe ilości
bitów starszego słowa adresowego pamięci. Natomiast
„k" jest równe ilości bitów młodszego słowa adresowego pamięci, przy czym według tak zorganizowanej
pamięci przy pomocy impulsu zapisu generatora taktu w pierwszej fazie sterowania wydrukiem do układu pamięci wpisuje się „zera", a sygnałem równocześnie zeruje się liczniki: kolumn i wierszy. Natomiast w drugiej fazie sterowania wydrukiem, informację wejściową przetwarza się w trakcie jej przyjmowania na informację o rozkładzie znaków^ druko-
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wanych na bębnie drukującym i wpisuje się ją do
kolejnych bitów układu pamięci z odwzorowaną „matrycą"' rozwinięcia bębna drukującego i tak przygotowane dane po impulsie startu druku cyklicznie się
wyprowadza wierszami z układu pamięci wprost do
rejestru młotków.
Układ sterowania wydrukiem według wynalazku zawiera generator taktu (GT) sterujący, przyjmowaniem
i przetwarzaniem informacji oraz napędem mechanizmu drukarki. Licznik kolumn (LK) i licznik wierszy (LW) jest połączony szeregowo, zaś wejścia równoległe licznika wierszy (LW) są połączone z danymi
wejściowymi, a wyjścia równoległe są połączone ze
starszymi adresami (MSB) układu pamięci (PMB).
Natomiast wyjścia równoległe licznika kolumn (LK)
są połączone z młodszymi adresami (LSB) pamięci
(PMB), połączonej z rejestrem młotków (RM).
(2 zastrzeżenia)
G07B

P.250665

84 11 30

Pierwszeństwo: 83 12 02 - W. Brytania (nr 8332241)
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(48) na swej stronie spodniej, która, gdy jest powleczona tuszem, tworzy odbicie na powierzchni koperty
lub pakietu przesyłki pocztowej umieszczonej na oporowej płycie (50). Drukująca głowica (26) jest zamocowana obrotowo do zamocowanego przegubowo, swobodnego ramienia (30) obejmy, z osią obrotowego zamocowania równoległą i położoną blisko płaszczyzny,
w której leży drukująca powierzchnia (48), albo leżącą w płaszczyźnie, w której leży powierzchnia drukująca, tak, że zmniejszony zostaje poślizg drukującej powierzchni (48) w stosunku do koperty czy pakietu podczas ruchu głowicy drukującej w kierunku
do dołu. Niegrawitacyjny układ centrujący sprężyście utrzymuje drukującą głowicę (26) w stałym ustawieniu w stosunku do przegubowo zamocowanego swobodnego ramienia (30) obejmy oraz ma popychający
elementy (20),' taki jak krzywka, do wywierania nacisku na ramię obejmy w takim kierunku i miejscu
w stosunku do przegubowego zamocowania ramienia do pozostałej części maszyny, aby popchnąć, w
czasie czynności drukowania, koniec ramienia, na którym zamocowana jest głowica (26) drukująca w kierunku do płyty oporowej (50).
(17 zastrzeżeń)

PA Consulting Services Limited, Londyn, Wielka
Brytania (Alan John Harry).
Maszyna do frankowania
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji maszyny frankującej z ulepszonym układem drukującym.
Maszyna do frankowania, mająca głowicę drukującą oraz płytę oporową, między którymi jest umieszczana przesyłka pocztowa w celu odbicia na niej
stempla frankującego poprzez względny ruch głowicy i płyty, według wynalazku ma drukującą głowicę
(26) zawierającą gumowy stempel z porowatym elementem retencyjnym, który albo ma zapas tuszu na
stałe, albo ma zbiorniczek i zespół do napełniania, do
którego od czasu do czasu wlewany jest tusz i który
dostarcza tuszu do wkładki retencyjnej.
(10 zastrzeżeń)

G07B

P.250668

84 11 30

Pierwszeństwo: 83 12 02 - W. Brytania (nr 8332242)
PA Consulting Services Limited, Londyn, Wielka
Brytania.
Maszyna do frankowania
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji maszyny do frankowania wyposażonej w mechanizm
zmiany danych o małej liczbie elementów ruchomych.
Maszyna do frankowania dla drukowania danych
zmiennych jak również danych stałych na wkładanych do niej przesyłkach pocztowych, mająca mechanizm drukujący do drukowania przynajmniej danych
zmiennych, według wynalazku ma szereg taśm (66)
bez końca z materiału samodzielnie nanoszącego tusz,
zawierających na swym obwodzie znaki drukarskie,
oddzielny mechanizm napędowy dla każdej taśmy do

G07B

P.250666

84 11 30

Pierwszeństwo: 83 12 02 - W. Brytania (nr 8332243)
PA Consulting Services Limited, Londyn, Wielka
Brytania (John Poley).
Maszyna do frankowania
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji maszyny do frankowania z prostym i pewnym w działaniu układem zawieszenia głowic drukujących.
Maszyna do frankowania z drukującą głowicą (26),
zawiera co najmniej jedną drukującą powierzchnię
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przesuwania jej, tak by wystawiać na stanowisku drukowania różne z tych znaków drukarskich, mikroprocesor dostosowany do sterowania działaniem tych oddzielnych mechanizmów napędowych, przetwornik do
wytwarzania sygnału elektrycznego wskazującego położenie, do którego przesunęła się taśma (66) w danej
chwili w stosunku do położenia odniesienia oraz elementy do doprowadzania do mikroprocesora tego
sygnału albo sygnałów elektrycznych uzyskiwanych
stamtąd, przez co mikroprocesor jest stale zawiadamiany o położeniu zajmowanym przez każdą ruchomą taśmę.
(11 zastrzeżeń)

G68B

P. 245918

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

84 0125
Byd

Podcentralka sygnalizacji pożarowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia za
silania układu sygnalizacji w podcentralce sygnaliza
cji pożarowej, z linii sygnałowej.
W podcentralce zgodnie z wynalazkiem linia sygna
łowa (Ls) dołączona jest do wejścia pomiarowego (a)
układu kontroli polaryzacji (3), którego wejście ste
rujące (b) połączone jest z drugim wyjściem steru
jącym (d) układu kontroli napięcia linii (4), a wyjś
cie połączone jest z drugim wejściem sterującym (d)
układu sygnalizacji (5). Drugie wyjście (a) układu
rozdzielacza obwodów (1) dołączone jest do wyjścia
zasilającego zasilacza sieciowego (6).
(1 zastrzeżenie)
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Akustyczne urządzenie sygnalizacyjne
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
akustycznego urządzenia sygnalizacyjnego do bezpośredniego wykorzystania jako układ wyjściowy w urządzeniach zabezpieczających przed kradzieżą lub
włamaniem.
Urządzenie jest wyposażone w rezonator akustyczny (1), wewnątrz którego na stałe jest osadzony silnik elektryczny (2), na osi którego jest osadzona rolka
dociskowa (3) sprzężona mechanicznie z tarczą cierną
(4). Oś tarczy ciernej (4) zakończona jest układem
mimośrodowym (5), do którego podłączona jest prowadnica (6) osadzona na ruchomej osi (7), połączona
z jednej strony elastycznie z sprężyną (8), do której
jednym końcem przymocowany jest zderzak (9), zaś
drugi koniec prowadnicy (6) zakończony jest zderzakiem (10). Zderzaki (9 i 10) są osadzone w tulejach
prowadzących (11) wykonanych z tworzywa sztucznego o małym współczynniku tarcia.
(2 zastrzeżenia)

G0SG
G09F

P.250210

84 10 26

Pierwszeństwo: 83 10 28 - Bułgaria (nr 62843)
VMEI „LENIN" - NIS, Sofia, Bulgaria (Ljudmil
Georgiev Dakovski, Tudor Dimitrov Dimitriev, Zezo
Vassilev Lukarski, Nikolaj Ganev Nikolov, Emil Savov Altimirski, Hugo Moris Oskar, Stefan Iwanov
Manolov, Javor Mantschev Patschadjiev, Krassimir
Minkov Todorov).
Urządzenie kodujące do pojazdu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania urządzenia umożliwiającego przekazywanie większej
ilości informacji jedynie w określonej bliskości punktu odbiorczego.
Urządzenie kodujące do pojazdów składa się z generatora zadającego i nadajnika. Generator zadający
(1) jest połączony z pierwszym wejściem układu podziałowego (3) i z pierwszym wejściem układu koincydencyjnego (4), przy czym wyjście układu koincydencyjnego (4) połączone jest z pierwszym wejściem
bloku sterującego (7), którego drugie wejście jest połączone z pierwszym wyjściem układu podziałowego
(3).

G08B

P.249492

T

84 09 06

Zdzisław Zabielski, Warszawa, Polska (Zdzisław Zabielski).

Pierwsze wyjście bloku sterującego (7) połączone
jest z drugim wejściem układu podziałowego (3), a
jego drugie wyjście - z pierwszym wejściem nadajnika (2). Równoległe wyjścia układu podziałowego (3)
są jednocześnie szynami kodów adresowych stałej pamięci (8). Za pośrednictwem tej pamięci wyjścia układu podziałowego (3) są połączone z multiplekserem
liczbowym (9), którego proste i odwrócone wyjścia
połączone są z elementem formującym (10).
Urządzenie kodujące do pojazdów znajduje zastosowanie w zautomatyzowanych systemach sterowania
ruchem pojazdów mechanicznych.
(1 zastrzeżenie)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 17 (305) 1985
G09B
G09F

P. 245972

84 01 30

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska (Ryszard Filipowski).
Układ elektryczny podświetlanej tablicy układu
okresowego pierwiastków chemicznych
Celem wynalazku jest umożliwienie jednoczesnego
podświetlania okresu, grupy i pierwiastka.
Układ elektryczny zawiera obwody zasilające punkty świetlne w okresach, włączane wyłącznikami
(Wxi Wx7), obwody zasilające punkty świetlne w
grupach, włączane
wyłącznikami (Wyi
Wyis) oraz
obwody do włączenia punktów świetlnych oświetlających poszczególne pierwiastki, włączane wyłącznikami (Vii
W104), przy czym do każdego z wyłączników (Wi
W104) podłączone są dwie diody, a zastosowane w układzie wyłączniki są podwójne, dwubiegunowe.
(5 zastrzeżeń)
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G09B

84 02 03

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr P-238767
Maria Antkowiak, Poznań, Polska (Maria Antkowiak).
Urządzenie do nauczania matematyki
w klasach początkowego nauczania
Urządzenie składa się z podstawy (1), dwóch podpór (2), dziesięciu prętów (3) oraz stu jednakowych
klocków - graniastosłupów, najkorzystniej sześcianów (4), rozmieszczonych przesuwnie i obrotowo po
dziesięć na każdym z prętów (3). Każdy z klocków graniastosłupów ma otwór o kształcie swej podstawy

(4). Każda ze ścian zewnętrznych czołowych graniastosłupów jest innego ale tylko jednego koloru. Powierzchnie ścian klocków - graniastosłupów są płaskie, gładkie, a ich krawędzie ostre. Podpory (2) składają się z dowolnej ilości szeregowo połączonych ze
sobą rozłącznie jednakowych elementów.
(1 zastrzeżenie)

Dział H
ELEKTROTECHNIKA
H0lC

P.245895

84 01 25

Centrum Naukowo-Produkcyjne Mikroelektroniki
Hybrydowej i Rezystorów, Kraków, Polska (Adam Rójek, Zbigniew Miłek, Zbigniew Pruszowski, Władysław Kucharczyk).
Sposób wytwarzania rezystorów
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
rezystorów, zwłaszcza o rezystancji wyższej od 10 om,
przeznaczonych do masowej produkcji w przemyśle
elektronicznym.
Sposób polega na modyfikacji procesu trawienia
przez zastosowanie kwasu fluoroborowego oraz stabilizacji aktywności podłoży niemetalicznych przy zastosowaniu roztworu zawierającego jony borowodorkowe.
(2 zastrzeżenia)

H01H

P.245953

84 01 27

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska
(Tadeusz
Lipski, Bogdan Krasuski, Witold Związek, Edward
Szymański).

Bezpiecznik wielkiej mocy do zabezpieczania
obwodów elektrycznych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie
udoskonalenia
pracy bezpiecznika przez uzyskanie lepszej charakterystyki czasowoprądowej, przez znaczne zmniejszę-
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nie strat mocy związanych z nagrzewaniem się bezpiecznika podczas
eksploatacji oraz zmniejszenie całki Joule'a J2t.
Bezpiecznik według wynalazku składa się z dwóch
topików głównego (6) i łukowego (7) znajdujących się
w oddzielnych częściach obudowy bezpiecznika. Topik główny (6) znajduje się w części głównej bezpiecznika (2), a topik łukowy (7) w części łukowej bezpiecznika (3). Oba topiki główny (6) i łukowy (7) dołączone są równolegle do zacisków bezpiecznika, z
jednej strony do zacisku górnego (4), a z drugiej strony do zacisku dolnego (5). Zaciski wyprowadzone są
na zewnątrz obudowy bezpiecznika. Poza tym wnętrze
części głównej bezpiecznika (2) zawiera środowisko
izolacyjne, zaś wnętrze części łukowej wypełnione
jest sypkim materiałem gaszącym (14).
(10 zastrzeżeń)

H01L
G01K

P. 245730

84 0113

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Rzeszów. Polska (Benedykt Rząsa, Jerzy Potencki).

H01L
H01C
H05K
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P.245731

84 01 13

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Rzeszów, Polska (Benedykt Rząsa, Jerzy Potencki).
Sposób wytwarzania termistora grubowarstwowego
Wynalazek rozwiązuje problem zmiany rezystancji
i ujemnego temperaturowego współczynnika rezystancji w przedziale od -0,06%/°C do -0,7%/°C poprzez
zmianę zawartości TÍO2 w warstwie dielektrycznej,
zmianę zawartości składnika przewodzącego w warstwie rezystywnej oraz przez zmianę warunków wypalania poszczególnych warstw.
Sposób według wynalazku polega na tym, że na
podłoże ceramiczne nanosi się najpierw metodą sitodruku i wypalania warstwę dielektryczną, a na niej
drukuje się i wypala kontakty przewodzące, po czym
drukuje się i wypala warstwę typowej pasty rezystywnej. Warstwę dielektryczną stanowi mieszanina
proszków dwutlenku tytanu TÍO2, szkliwa borokrzemowego i nośnika organicznego, zaś składnikiem przewodzącym w warstwie rezystywnej jest rutenian bizmutu Bi2Ru2O7.
(3 zastrzeżenia)

Sposób wytwarzania czujnika temperatury i układ
do przetwarzania temperatury na częstotliwość
Wvnalazek rozwiązuje problem wytwarzania czujnika" temperatury oraz opracowania układu do przetwarzania temperatury na częstotliwość przy zastosowaniu linii RC o parametrach rozłożonych, w której temperaturowy współczynnik pojemności jest
ujemny i można go zmieniać w przedziale od 0 do
-100 10-6/°C, a temperaturowy współczynnik rezystancji może być zmieniony w przedziale od
-600 10-(V°C -=
7500 10-6/°C.

Sposób wytwarzania czujnika temperatury metodą
sitodruku i wypalania polega na tym, że na podłożu
ceramicznym (1) wykonuje się linię (RC) o parametrach rozłożonych złożoną z trzech kolejno na siebie
nałożonych warstw: przewodzącej (2), dielektrycznej
(5) i rezystywnej (6), przy czym warstwy przewodząca (2) i rezystywna (6) oddzielone od siebie warstwą
dielektryczną (5) tworzą rozłożoną pojemność, a rozłożona rezystancja utworzona jest przez górną warstwę rezystywną (6), po czym linię (RC) pokrywa się
powłoką ochronną.
Układ do przetwarzania temperatury na częstotliwość stanowi linia (RC) o parametrach rozłożonych
złożona z trzech kolejno na siebie nałożonych warstw
w sposób opracowany wyżej - umieszczona w pętli
sprzężenia zwrotnego wzmacniacza operacyjnego (WO).
(7 zastrzeżeń)

H01L

P.252016

85 02 19

Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy
Elektronicznych
Układów Specjalizowanych „Mera", Toruń, Polska (Andrzej Sobkowiak, Bogdan Major, Mirosław Korzeniowski).
Struktura referencyjna i sposób otrzymywania
struktury referencyjnej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania
struktury referencyjnej temperaturowo skompensowanej, która w postaci gotowej diody przeznaczona jest
do stosowania jako wzorzec napięcia w aparaturze
cyfrowej i pomiarowej.
W sposobie według wynalazku płytkę (1) krzemową utlenia się, a następnie w procesie pierwszej fotolitografii wykonuje się w warstwie tlenków okna,
przez które podczas pierwszej dyfuzji fosforu formuje się w krzemie trzy warstwy dyfuzyjne głębokie
(3), (4) i (5) o przeciwnym typie przewodnictwa w
stosunku do monokryształu krzemu. Następnie w
warstwie S1O2, w procesie drugiej fotolitografii wykonuje się okno, przez które w procesie
drugiej dyfuzji formuje się warstwę dyfuzyjną p ł ytką (6) o przeciwnym typie przewodnictwa w stosunku do monokryształu "krzemu. Powierzchnię struktury nad warstwami dyfuzyjnymi pokrywa się warstwą (7) szkliwa
fosforokrzemowego. W warstwie tej w procesie trzeciej fotolitografii wykonuje się okna kontaktowe w
których wytwarza się kontakty metaliczne anody
i katody (8).
Struktura referencyjna według wynalazku charakteryzuje się tym, że pierwsza z warstw dyfuzyjnych
głębokich (3) umiejscowiona jest przy krawędziach
struktury, druga warstwa (4) ma kształt pierścieniowy, a trzecia (5) jest całkowicie oddzielona od dru-
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giej warstwy głębokiej (4), natomiast warstwa dyfuzyjna płytka (6) zlokalizowana jest wewnątrz pierścieniowego obszaru utworzonego przez drugą warstwę głęboką (4).
(10 zastrzeżeń)
H01M

P.245938

84 01 26
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Rozgałęźnik jest zbudowany z podstawy mającej
część cylindryczną wtyczkową (5), zakończonej kołnierzem (6) w postaci koła z 3 ścięciami (12). Wewnątrz podstawy umieszczono znitowane sworzniami
(7) tulejki stykowe. Całość zamknięto pokrywą (11)
o kształcie kołnierza (6). Pokrywa (11) ma część gniazdową (13).
(1 zastrzeżenie)

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw,
Poznań, Polska (Mieczysław Okupniak, Hubert Błaszak, Andrzej Szpak).
Urządzenie do nalewania elektrolitu
do akumulatorów
Wynalazek rozwiązuje
zagadnienie
uproszczenia
konstrukcji urządzenia do nalewania elektrolitu do
akumulatorów.
Urządzenie do nalewania elektrolitu do akumulatorów stanowi wanna stała (2) wraz z zainstalowanym w niej .dzielonym transporterem (3). Nad transporterem (3) umieszczony jest ruchomy dzwon (4),
na którym zainstalowany jest zawór dekompresyjny
(5). Dzwon (4) porusza się przy pomocy siłownika lub
wciągnika mechanicznego (6) umieszczonego nad
dzwonem (4).
(1 zastrzeżenie)

H01T

P.245864

84 01 20

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Edward Skowroński, Bronisław Przysucha, Jan Gołaszewski, Stanisław Topolski, Zygmunt Szramek).
Iskiernik do odgromnika zaworowego
prądu przemiennego
H01M

P.2507Í4

84 12 04

Pierwszeństwo: 83 12 05 - St. Zjedn. Am. (nr 558239)
The Dow Chemical Company, Midland, Stany Zjednoczone Ameryki.
Elektroda do akumulatora i akumulator elekiryczny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia żywotności elektrod akumulatorowych.
Elektroda wykonana z elektrycznie przewodzącego
materiału węglowego o strukturze szkieletowej, charakteryzuje się tym, że materiał węglowy ma moduł
sprężystości większy niż 6,9 GPa i nie podlega istotnej zmianie wymiarów podczas powtarzających się
cykli elektrycznego ładowania i rozładowania. Materiał węglowy uzyskany jest z materiału wyjściowego wybranego spośród poliakrylonitrylu lub smoły.
Akumulator według wynalazku charakteryzuje się
tym, że co najmniej jedna z elektrod każdego ogniwa jest elektrodą według wynalazku. (22 zastrzeżenia)

H0IR

P.249544 T

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie miniatur y zacj i
iskiernika, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów
i zapewnieniu wysokiej stabilizacji napięcia zapłonowego.
Iskiernik do odgromnika zaworowego prądu przemiennego z pojemnościowym sterowaniem rozkładem
napięcia odznacza się tym, że ma metalowy pierścień
(4) z przekładką izolacyjną (3) dystansujący przerwę
iskrową (A) utworzoną między czopem zapłonowym
(8) elektrody (1) i czopem zapłonowym (9) elektrody
(2), a przerwa iskrowa (B) utworzona między pierścieniem zapłonowym (11) elektrody- (2) i pierścieniem
zapłonowym (10) elektrody (5) o konstrukcji identycznej jak elektroda (1) jest dystansowana-pierścieniem
metalowym (7) z przekładką izolacyjną (6).
(2 zastrzeżenia)

84 09 10

Zakłady Sprzętu Instalacyjnego „POLAM-Szczecinek", Szczecinek, Polska (Adam Rachwalski, Stefan
Półtorak, Leopold Rutkowski).
Rozgalęźnik 10--16 A 250 V z uziemieniem i bez
uziemienia trzy gniazdowy
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania rozgałęźnika o prostej konstrukcji, trwałego w użytkowaniu, mogącego współpracować z wtyczkami o różnych parametrach elektrycznych.

H02G

P. 250523

841121

Pierwszeństwo: 83 1123 - Węgry (nr 4022/83)
Telefongyár, Budapeszt, Węgry (István Erdei, István Gyalai Korpos, Imre Pal, Jenö Pelenczei).
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Złącze ołowiowe do gazoszczelnego łączenia kabli
w powłoce z tworzywa sztucznego i ołowiu
oraz rozgałęzień kabla
Przedmiotem wynalazku jest złącze ołowiowe zapewniające mocne i zamknięte gazoszczelne połączenie kabli w powłoce z tworzywa sztucznego i ołowiu.
W złączu według wynalazku w celu podwyższenia
stabilności mechanicznej pomiędzy tuleją pomocniczą i powłoką z tworzywa sztucznego (3) kabla tylko
na jednym końcu (1) o najmniejszej średnicy tulei
pomocniczej (2) jest wykonana perforacja. Perforowana część (5) jest wyposażona w przynajmniej jedną
szczelinę (6), jednak korzystnie kilka, wykonaną jednocześnie z perforacją w kierunku podłużnym, następnie pomiędzy perforowaną częścią (5) i połączoną z powłoką ołowianą (7) częścią (8) o największej
średnicy, część o średniej średnicy ma średnicę większą niż średnica zewnętrzna powłoki z tworzywa (3).
Wspólna długość części (9) o średniej średnicy i końca (1) o najmniejszej średnicy osiąga przynajmniej
połowę długości węża kurczliwego umieszczonego na
wężu kurczliwym (4).
W otwory perforacji części perforowanej (5) tulei
pomocniczej wnikają czopy utworzone z nakładki (15)
nałożonej na powłokę z tworzywa (3) charakteryzującej się identycznymi własnościami co powłoka z
tworzywa za pomocą wprasowania przez szczeliny (6)
zapewniającego zmniejszenie średnicy o 10% i równocześnie obróbki cieplnej perforowanego końca (1)
o najmniejszej średnicy tulei pomocniczej (2).
Między częścią (9) o pośredniej średnicy tulei pomocniczej (2), a powłoką z tworzywa (3) jest utworzona szczelina powietrzna lub przestrzeń (10) wypełniona materiałem termoizolacyjnym (11) o małym
współczynniku przewodności.
(2 zastrzeżenia)

H02H

P.249766 T

HÔ2T

P.249628

T

84 09 18

Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych Urządzeń
Elektrycznych „Elektroprojekt", Warszawa, Polska
(Gerard Bartodziej, Wiesław Gc", Tadeusz Lipiński,
Karol Wolski).
Układ sieci potrzeb własnych, prądu stałego
stacji elektroenergetycznych
Układ sieci potrzeb własnych, prądu stałego stacji
elektroenergetycznych, złożony z dwóch niezależnych
źródeł energii prądu stałego sieci zasilająco-rozdzielczej i instalacji odbiorczej, charakteryzuje się tym, że
w obwodach prądowych sieci zasilająco-rozdzielczej
i w obwodach instalacji odbiorczej włączone są diody
prądowe (1), które separują części układu i w czasie
awarii jednego źródła zasilania, umożliwiają bezprzer^wowe zasilanie odbiorników, z drugiego nieuszkodzonego źródła zasilania.
(1 zastrzeżenie)

84 09 26

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J. Śniadeckich,
Bydgoszcz, Polska (Zbigniew Lechoto).
Sposób zabezpieczenia zwłaszcza maszyny napędzanej
silnikiem elektrycznym od postępującej awarii
i układ do stosowania tego sposobu
Sposób według, wynalazku polega na tym: że zabezpieczenie wytwarza sygnał standardowy pobudzający na wyjściu członu czasowego (B) na przeciąg
czasu At2 równy sumie zadanego dodatkowego czasu
Ati i czasu At4 generowania sygnału standardowego
na wyjściu czujnika nadmiarowego (A), przy czym
generowanie to trwa przez cały czas kiedy wybrana
wielkość pomiarowa w linii (L) jest większa od wartości zadanej Iz, a ponadto zabezpieczenie blokuje
się wskutek działania członu logicznego (D) na zadany
czas zwłoki o długości At3 > Ati sygnałem standardowym, który powstaje na wyjściu członu zwłocznego
(C) za każdym razem kiedy sygnał standardowy na
wyjściu członu pobudzającego (B) pojawia się w chwili nienależącej do przedziału czasu t o ( t ( to + At3
gdzie to - chwila początkowa przedziału czasu blokowania zabezpieczenia. W układzie według wynalazku między wyjście czujnika nadmiarowego (A) i
wejście członu wykonawczego (F) są włączone kolejno człon czasowy (B) i człon logiczny (D), przy czym
wyjście członu (B) jest przyłączone do wejścia pobudzającego (1) członu (D) i do wejścia członu zwłocznego (C), a wejście blokujące (2) członu (D) jest połączone z wyjściem członu zwłocznego (C).
Wynalazek może znaleźć zastosowanie zwłaszcza w
przemyśle wydobywczym, cementowym, metalurgicznym oraz w energetyce.
(2 zastrzeżenia)

H02K

P.245705

84 01 13

Interprinderea de Aparáte Electrice de Masurat,
Timisoara, Rumunia (Iacob Suciu, Lucian Moldovan,
Juliu Delesega, Nikolaie Fantana, Alexandru Vasilievici, Petru Andea, Ion Bivolaru, Constantin Ghita,
Nikolae Nachescu).
Urządzenie hamujące dla miernika indukcyjnego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania urządzenia hamującego, powodującego równomierny
ruch wirnika, zapewniającego ekonomiczne wykorzystanie zawartych w nim materiałów magnetycznych.
Urządzenie hamujące zawiera magnes trwały, w
kształcie podkowy, zamontowany na koncentratorze
strumienia magnetycznego (2), który w jego wnętrzu
jest zamontowany na podporze magnetycznej (4) na
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elemencie biegunowym, który przełącza obwód magnetyczny, a ponadto służy jako podpora, na której
zamontowany jest element regulacyjny (5) zapewniający precyzyjną regulację. Urządzenie zawiera ponadto termakompensacyjną płytkę (6) w przypadku mierników indukcyjnych o klasie dokładności niższej niż 2.
(2 zastrzeżenia)

57

napięcia wyjściowego przy jednoczesnym ominięciu
komplikacji technologicznych.
Rdzeń magnetyczny magnesnicy niejawnobiegunowej
maszyny synchronicznej przeznaczony do eliminacji
harmonicznych wysokiego rzędu z napięcia wyjściowego, z klatką tłumiącą, której pręty przewodzące
rozmieszczone są symetrycznie względem osi każdego
z biegunów w żłobkach, odznacza się tym, że liczba
żłobków (1) klatki tłumiącej lub rozruchowo-tłumiącej
na każdej podziałce biegunowej jest wielokrotnością
liczby cztery, a stosunek mierzony kątowo podziałek
żłobkowych klatki tłumiącej lub rozruchowo-tłumiącej i uzwojenia twornika równa się liczbie całkowitej zwiększonej lub pomniejszonej o 1/4.
(2 zastrzeżenia)

H02K

P.245904

84 01 24

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Przemysław Puternicki).
Silnik elektryczny dwuwirnikowy o zróżnicowanych
prędkościach obrotowych obu wałów

H02K

P.215760

84 01 13

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Elektrycznych, „Kornel", Katowice, Polska (Mieczysław
Niemczyński).
Sposób pakietowania blach stojana i wirnika
silników elektrycznych małej mocy
Wynalazek jrozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu pakietowania blach stojana . i wirnika silników
elektrycznych małej mocy wykonywanych z blachy
elektrotechnicznej anizotropowej powodującego symetryzacj obwodu magnetycznego, która wpływa korzystnie na obniżenie poziomu dźwięku i drgań.
Sposób polega na tym, że w trakcie składowania
pakietu dokonuje się obrotu wykrojów blach o kąt
wynikający z pomiaru anizotropii indukcji magnetycznej blachy.
(1 zastrzeżenie)
H02K

P.245863

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
silnika dwuwirnikowego o zróżnicowanych prędkościach obrotowych, przeznaczonego do zastosowania we
wszystkich urządzeniach mechanicznych wymagających zmiany prędkości obrotowej w dużym przedziale
wartości, jak np. w pralkach automatycznych. Silnik
według wynalazku ma jeden rdzeń stojana (1) wspólny dla dwu wirników - wirnika (2) z uzwojeniem
indukcyjnym klatkowym (5) oraz wirnika (3) z uzwojeniem komutatorowym, przy czym rdzeń magnetyczny stojana (1) zawiera zamknięty obwód magnetyczny
(6) silnika indukcyjnego i otwarty obwód magnetyczny (7) silnika komutatorowego o wspólnym dla obydwu obwodów jarzmie (11).
(1 zastrzeżenie)

84 01 20

Instytut Elektrotechniki, Warszawa, Polska (Tadeusz
Zawada).
Rdzeń magnetyczny magnesnicy niejawnobiegunowej
maszyny synchronicznej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
rdzenia zapewniającego sinusoidalny kształt krzywej

H02K

P.245916

84 01 25

Przedsiębiorstwo Specjalnych Maszyn Elektrycznych
Małej Mocy „MIKROMA", Września, Polska (Lech
Długie wicz).
Szczotkotrzymacz maszyny elektrycznej,
zwłaszcza silnika prądu stałego
o małej mocy
Wvnalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
szczotkotrzymacza przystosowanego do obydwu kierunków wirowania wirnika.
Zgodnie z wynalazkiem szczotkotrzymacz otrzymuje
się przez złożenie sprężyny i wspornika. Sprężynę
płaską wykrawa się z blachy, następnie wykonuje
sie w jej środkowej części podłużne wycięcia (1) i zagina ía końcu (2) podwójnie pod kątem prostym.
Wsponik (3) o kształcie dwóch prostokątów połączo ch trapezem wykrawa się z blachy, następnie
w ' o m ' e się wycięcia wzdłuż krawędzi bocznyc
mńe s;ego
prostokąta i zagina pod kątem prostym
wz-ihiż ;ego podstawy. Sprężynę, jej podwójnie zaptçi
m '(o cem łączy się ze wspornikiem w miejscu
r
v y?sę i mocuje np. przez zgrzewanie. (1 zastrzeżenie)
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nia dziewięciokrotnika częstotliwości typu transformatorowego.
Układ kaskadowego dziewięciokrotnika częstotliwości zawierający potrajacz częstotliwości z wyjściem
trójfazowym i potrajacz częstotliwości z wyjściem
jednofazowym oraz baterię kondensatorów charakteryzuje się tym, że potrajacz częstotliwości z wyjściem jednofazowym (2) jest zasilany z potrajacza
częstotliwości z wyjściem trójfazowym (1), a bateria
kondensatorów (3) jest przyłączona równolegle do układu trójfazowego łączącego oba potrajacze (1 i 2).
(1 zastrzeżenie)

H02K

P. 249612 T

84 09 14

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn
Elektrycznych „Kornel", Katowice, Polska (Bronisław
Mirkiewicz).
H02P
H03K

Bieżnia liniowego silnika indukcyjnego
Wynalazek
rozwiązuje
zagadnienie
zmniejszenia
szczeliny magnetycznej oraz umożliwienia kształtowania charakterystyki mechanicznej silnika.
Bieżnia według wynalazku wykonana jest z ferromagnetycznego kształtownika (1),
na którym poza
strefą wnikania strumienia magnetycznego, rozmieszczone są okładziny (2) z materiału o dobrej przewodności elektrycznej. Okładziny (2) są zespojone z kształtownikiem (1) przewodzącym spoiwem (3).
(1 zastrzeżenie)

H02M

P. 245728

84 0113

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Tadeusz Ja
nowski, J a n Wawszczak, Andrzej Wac-Włodarczyk).
Układ kaskadowego dziewięciokrotnika
częstotliwości
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia zu
życia materiałów na obwody magnetyczne i uzwoję-

P. 245572

84 01 02

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i
Pomiarów, Wrocław, Polska (Jan Korczyński).
Sposób i układ do sterowania z hamowaniem
silnikiem małej mocy prądu stałego do napędu
mechanizmów, zwłaszcza do pracy
start-stopowej
Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do sterowania z hamowaniem silnikiem małej mocy prądu
stałego do napędu mechanizmów, zwłaszcza do pracy
start-stopowej, mające zastosowanie w automatyce
elektronicznej, głównie zaś w drukarkach kalkulatorowych i innych mechanizmach wymagających hamowania silnika w dokładnie określonym czasie.
Sposób sterowania według wynalazku charakteryzuje się tym, że wytworzonym sygnałem w postaci
spadku napięcia na półprzewodniku-vej diodzie (D)
włączonej w obwód główny zasilania silnika (S) steruje się bezpośrednio hamującym tranzystorem (T2)
tak, że przy otwartym, włączającym tranzystorze (Ti),
spadkiem napięcia na diodzie (D) zatyka się tranzy-
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stor (T2), natomiast w momencie zatykania włączającego tranzystora (Ti) zanikającym prądem w obwodzie głównym zasilania silnika (S) wywołuje się nieliniową zmianę spadku napięcia na diodzie (D) do
stanu zerowego i w tym stanie otwiera się hamujący tranzystor (T2).
W układzie sterującym według wynalazku, w obwód główny składający się z silnika (S) i załączającego tranzystora (Ti) jest włączona półprzewodnikowa
dioda (D), której jedna końcówka jest bezpośrednio
połączona z bazą hamującego tranzystora (T2) i z włączającym tranzystorem (Ti), a druga końcówka - z
emiterem tranzystora (Ť2) i z silnikiem (S).
(2 zastrzeżenia)
H02P

P. 245818

Zakład Urządzeń Przemysłowych,
(Adam Mąderek, Jerzy Liziniewicz).

84 0117
Nysa,

Polska

Sposób sygnalizacji i zabezpieczenia przed
niewspółbieżnością dwóch długich równoległych
dwustronnie napędzanych wałów ślimakowych
i urządzenie do stosowania tego sposobu
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu i urządzenia umożliwiających ciągłą obser
wacją znaku i wielkości skrętów poszczególnych wa
lów, jak i różnicy skręceń obu wałów, a także ob
serwację wzajemnego położenia wałów po wyłączeniu
awaryjnym.
Sposób według wynalazku polega na tym, że sygnalv
skręcania względem siebie obu końców każdego wału
(1) są transformowane równolegle przez łącza selsynowe (2) i (3) na sygnały położenia kodowo-wskaźnikowych tarcz (5), które w aktywnej strefie wyznaczo
nej kątem (±a) formują sygnały ochronne dopuszczal
nych skrętów sprężystych każdego wału (1), natomiast
w aktywnej strefie wyznaczonej kątem (±/?) formują
sygnały awaryjnych skręceń i wyłączania napędów
wałów (1).
Urządzenie według wynalazku składa się z dwóch
równoległych łączy selsynowych w postaci nadaw
czych selsynów (2) zamocowanych na końcówkach
wałów (1) i połączonych z odbiorczymi różnicowymi
selsynami (3), z których
każdy ma na wałku (4)
umieszczoną kodo wo-wskaźnikową tarczę (5), mającą
aktywną strefę wyznaczoną kątem (±(x), odpowiada
jącym dopuszczalnemu skrętowi sprężystemu wału (1)
i pobudzającą wykonawczy organ (6) sprzężony z sy
gnalizatorem (8) dopuszczalnego skrętu wału (1). Tar
cza (5) ma również aktywną strefę wyznaczoną kątem
(±jft), odpowiadającym awaryjnemu skręceniu wału
(1) i pobudzającą wykonawczy organ (7) sprzężony z
sygnalizatorem (9) awarii i wyłącznikiem (10) napędów
wałów (1).
(2 zastrzeżenia)

HQ2P
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P. 249554 T

84 09 12

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Pińczów, Polska
(Jan Skowron).
Układ rozruchu i sterowania silników indukcyjnych
pierścieniowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu pozwalającego na znaczne zmniejszenie strat
energii elektrycznej w czasie rozruchu silnika.
W układzie rozruchu i sterowania do wirnika silnika indukcyjnego pierścieniowego (1) podłączono
szafę tyrystorową (2), utworzoną z diodowego prostownika trójfazowego (3) i tyrystorowego falownika (4).
Z diodowym prostownikiem trójfazowym (3) współpracuje przetwornik temperatury (6) i czujnik (5) zainstalowany w pomieszczeniu schłodzanym.
Układ według wynalazku znajduje zastosowanie do
rozruchu i sterowania agregatów sprężarkowych w
chłodniach.
(2 zastrzeżenia)

H03F

P.245803

84 01 19

Łódzkie Zakłady Radiowe „F0NICA", Łódź, Polska (Andrzej Kraszkiewicz, Mieczysław Górniakowski).
Wzmacniacz elektroakustyczny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
wzmacniacza elektroakustycznego z układem zabezpieczającym współpracujące z nim zestawy głośnikowe przed uszkodzeniem w przypadku uszkodzenia
wzmacniaczy mocy oraz zagadnienie poprawy walorów użytkowych wzmacniacza poprzez wyeliminowanie niepożądanych efektów akustycznych w warunkach współpracy wzmacniacza z zestawami głośnikowymi, związanych z ustalaniem się punktów pracy
wzmacniacza po włączeniu zasilania, a także tówa-

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

60

rzyszących przy wyłączaniu wzmacniacza z sieci zasilającej.
Wzmacniacz elektroakustyczny zbudowany jest ze
stopni wejściowych, układów regulacji barwy dźwięku i filtrów, wzmacniaczy mocy oraz układu zabezpieczającego zawierającego elementy elektroniczne,
w którym dioda (Dl) połączona jest anodą, z dodatnim biegunem kondensatora (C), którego biegun
ujemny połączony jest z masą układu, a katodą dołączona jest do zasilania układu. Równolegle do diody (Dl) włączony jest dzielnik rezystancyjny (RI, R2).
Pomiędzy rezystory (RI, R2) włączony jest emiter
tranzystora (Tl) poprzez rezystor (R3) oraz diodę (D2).
Kolektor tranzystora (Tl) połączony jest z bazą tranzystora (T2), a emiter tranzystora (T2) połączony jest
z masą układu. Cewka przekaźnika (P) połączona
równolegle z diodą (D3) włączona jest między kolektor tranzystora (T2) i zasilanie układu poprzez rezystor (R5). Rezystor (R4) połączony jest jednym końcem z masą układu, a drugim z bazą tranzystora (Tl).
(1 zastrzeżenie)
H03F

P.245951
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Zgodnie z wynalazkiem układ czasowy zawiera tranzystor jednozłączowy (Tz) lub jego układ zastępczy,
przekaźnik (P) i tranzystor wykonawczy (T). Kolektor tranzystora wykonawczego (T) połączony jest poprzez rezystor (R4) z jednym biegunem źródła zasilania i z jednym końcem uzwojenia cewki przekaźnika (P). Drugi koniec tego uzwojenia połączony jest
z wejściem startu (S), a także poprzez zestyk zwierny (Pl) z punktem wspólnym kondensatora (C) i diody (D). Zestyk (Pl) dołączony jest do masy układu.
(1 zastrzeżenie)

84 01 27

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Andrzej Białowąs).
Układ wzmacniacza mikrofalowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy wzmacniacza mikrofalowego o wysokiej stabilności w szerokim zakresie częstotliwości, który może pracować
praktycznie z dowolną impedancją na wejściu i wyjściu, a więc może mieć zastosowanie we wzmacniaczach wielostopniowych.
W układzie według wynalazku napięcie ( + U B ) do
polaryzacji bazy tranzystora (Tr), doprowadzone jest
do obwodu wejściowego, składającego się z połączonych szeregowo obwodu dopasowującego pierwszego
(1), kondensatora pierwszego (Cl) i gniazda wejściowego (Gl), za pomocą rezystora pierwszego (Rl), blokowanego dla sygnałów wielkiej częstotliwości kondensatorem drugim (C2) i jednocześnie napięcie (+U C )
polaryzacji kolektora tranzystora (Tr) doprowadzone
jest do obwodu wyjściowego, składającego się z połączonych szeregowo obwodu dopasowującego drugiego (2), kondensatora czwartego (C4) i gniazda
wyjściowego (G2), za pomocą rezystora drugiego (R2)
połączonego szeregowo z równoległym obwodem rezonansowym, składającym się z odcinka linii mikropaskowej (4), zwartej dla prądów wielkiej częstotliwości kondensatorem trzecim (C3), reprezentującej
indukcyjność i odcinka otwartej linii mikropaskowej
(3), reprezentującej pojemność.
(1 zastrzeżenie)

H03K

P.245766

84 01

Instytut Systemów Sterowania, Katowice, Polska
(Zbigniew Byków, Andrzej Kaczmarzyk).
Układ przyspieszający wyłączanie tranzystora
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiego układu sterowania tranzystora, który przyspieszając wyłączanie tranzystora nie pogarszałby szybkości załączania.
Układ przyspieszający wyłączanie tranzystora składa się z transformatora impulsowego (Tl), dwójników
równoległych (LD i R1C), tranzystora (T) i rezystora
bocznikującego (R2). Cechą charakterystyczną układu
jest sposób włączenia diody katodą do uzwojenia
wtórnego transformatora impulsowego (Tl).
(1 zastrzeżenie)

H03K

P.245909

84 01 26

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Janusz Karlikowski, Ryszard Podhalański, Edward Wypych).
H03K

P.245735

Zakłady Teleelektroniczne „Telkom-Telfa",
goszcz, Polska (Władzimierz Wyrzykowski,
Uhlenberg).

84 0113
BydJerzy

Układ czasowy
' Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu czasowego zapewniającego dużą stabilność czasu niezależnie od zmian napięcia zasilania.

Sterowane źródło prądowe
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
źródła prądowego pozwalającego na uzyskanie impulsów prądowych o dużej stabilności amplitudy zerowej wartości prądu między impulsami oraz krótkich czasów narastania i opadania zboczy tych impulsów.
Źródło wyposażone jest w bramkę z otwartym kolektorem (B), której wyjście połączone jest z wyjś-
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ciem źródła prądowego o stałej wydajności prądowej
(J), przy czym do ich wspólnego punktu połączenia
dołączony jest diodowy układ progowy (UP) zawierający co najmniej jedną diodę (Dl, D2), której kierunek przewodzenia jest zgodny z kierunkiem przepływu prądu ze źródła prądowego (J), połączoną z impedancją obciążenia (R©) dołączoną z drugiej strony
do masy układu.
.
(2 zastrzeżenia)

H03K

P. 249650

84 09 19

Pierwszeństwo: 83 09 19 - Belgia (nr 2/60207)
International Standard Electric Corporation, Nowy
Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
Układ generatora sygnałowego
Przedmiotem wynalazku jest układ generatora sygnałowego do wytwarzania sygnałów mających nachylone zbocza przeznaczony do stosowania wszędzie
tam, gdzie jest wymagane znaczne obniżenie poziomu szumów w przedziałach czasowych między impulsami. Układ zawiera obwód generatora sygnału
synchronizacji (BSG) wytwarzający pierwszy sygnał
impulsowy (BS+) o nachylonych zboczach w międzyimpulsowych przedziałach czasowych oraz drugi sygnał
impulsowy (BS-) o nachylonych zboczach odwrócony względem pierwszego sygnału impulsowego, obwód
komparatora (CO) przeznaczony do detekcji amplitudowej tych sygnałów oraz obwód ogranicznika (S4)
ograniczającego amplitudę sygnałów wyjściowych w
międzyimpulsowych przedziałach czasowych. Wejścia
komparatora (CO) są połączone z wyjściami generatora sygnału synchronizacji (BSG), natomiast wyjścia
komparatora (CO) są połączone z wyjściami ogranicznika (S4).
(16 zastrzeżeń)
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Układ elektroniczny według wynalazku składa się
ze wzmacniacza wstępnego, standardowego układu
kształtowania charakterystyki i z przetwornika napięcie-czas. Wzmacniacz wstępny wyposażony jest
w monolityczny układ scalony (Us) i wzmacniacz operacyjny (Wl). Ujemne wejście wzmacniacza operacyjnego (Wl) połączone jest poprzez opornik (R4), potencjometr (P2) i opornik (R5) z jego wyjściem dodatnim i jednocześnie za pośrednictwem potencjometru (P2) z dodatnim biegunem napięcia zasilającego.
Wyjście wzmacniacza operacyjnego (Wl) połączone
jest poprzez opornik (R7) z dodatnim biegunem napięcia zasilającego i jednocześnie poprzez oporniki (R8)
i (R9) z masą układu. Punkt wspólny oporników (R8)
i (R9) połączony jest z monolitycznym układem scalonym (Us). Przetwornik napięcie-czas składa się
z trzech tranzystorów (T6), (T7) i (T8), sumatora (W6)
i komparatora (W7). Ujemne wejście sumatora (W6)
połączone jest z emiterem tranzystora (T6), którego
kolektor połączony jest z dodatnim biegunem napięcia zasilającego, z którym poprzez opornik (R14) połączona jest również jego baza. Baza tranzystora (T6)
połączona jest jednocześnie poprzez oporniki (R15)
i (R16) z bazą tranzystora (T7), którego kolektor połączony jest z masą układu, a emiter z ujemnym wejściem sumatora (W6). Punkt wspólny oporników (R15)
i (R16) połączony jest z kolektorem tranzystora (T8),
którego emiter połączony jest z ujemnym biegunem
napięcia zasilającego, a baza poprzez opornik (R17)
połączona jest z częścią cyfrową układu. Wyjście sumatora (W6) połączone jest poprzez opornik (R18)
z dodatnim biegunem napięcia zasilającego.
(2 zastrzeżenia)

H03K
H03M

P.252133

85 02 26

Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profe
sjonalnej „Unitra-Radwar", Warszawskie Zakłady Ra
diowe „Rawar", Warszawa, Polska (Piotr Rygałło).
Sposób regulacji wypełnienia przebiegu impulsowego,
zwłaszcza do stabilizacji napięcia wyjściowego
impulsowych przetwornic DC/DC
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta
kiego sposobu regulacji wypełnienia przebiegu im
pulsowego, który nie wymagałby stosowania układów
o dużej ilości elementów.
Sposób według wynalazku wyróżnia się tym, że wy
pełnienie przebiegu prostokątnego, wytwarzanego w
znanym generatorze sterującym, złożonym z trzech
inwertorów (Ml, M2, M3) oraz elementu rezystorowego (Rg) i elementu pojemnościowego (Cg), zmienia
się przy pomocy elementu tranzystorowego (Tl), ste
rowanego napięciem regulacyjnym, uzyskiwanym z
dzielnika napięcia wyjściowego przetwornicy, dołą
czonego do wejścia inwertora (Ml) i wyjścia inwertora (M2).
(1 zastrzeżenie)

H03K
G01R

P.249678 T

84 09 19

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska (Stanisław
Fuksa, Roman Ryglieki, Wojciech Wierzchowski).
Układ elektroniczny przetwornika
analogowo-cyfrowego
Celem wynalazku było zminiaturyzowanie przetwornika oraz umożliwienie zasilania wzmacniaczy operacyjnych i części cyfrowej układu z jednego źródła
napięcia stałego.
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H04J

P.250464

Pierwszeństwo: 8311 18

- Węgry

8411 16
(nr

3979783)

Telefongyár, Budapeszty Węgry, Polska (Pál Basta,
Zoltán Budai, Imre Kovács, Oszkár Kovács).
Układ do zastosowania automatycznych jednostek
wywołania
Przedmiotem wynalazku jest układ do zastosowania
automatycznej jednostki wywołania wspólnej dla kilku linii transmisji danych.
Układ jest połączony z komputerem zestawiającym
połączenia i przetwarzającym dane, urządzeniem transmisji danych i automatycznymi jednostkami wywołania. Między przyłączami zestawiającymi połączenia
(42, 47, 52) należącymi do komputera oraz urządzeniami do transmisji danych (44, 49, 54), a automatycznymi jednostkami wywołania (57, 58) włączona
jest wspólna jednostka sterująca (41) poprzez przyłącza (43, 48, 53) za pomocą połączenia dwukierunkowego.
(2 zastrzeżenia)

H04K

P.245955

Nr 17 (305) 1985

wo. Przełączanie wyjść modulatorów odbywa się z
częstotliwością taktującą, przy czym kolejność wybierania wyjść jest ustawiana według klucza. Pobudzanie czterech modulatorów zrównoważonych odbywa się za pomocą szeregu fal prostokątnych kolejno
włączanych z częstotliwością cyklu, przy czym ich
wartości częstotliwości są różne i ustawiane według
klucza. Szereg fal prostokątnych wytwarzany jest
w kilku zespołach generatorów (12, 13, 14, 15) pobudzanych sygnałem z wyjścia układu progowego.
(1 zastrzeżenie)

H04K

P.245958

84 01 27

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte, Gdynia, Polska (Józef Peciak).
Układ do maskowania sygnałów mowy
Wynalazek dotyczy układu do Skutecznego maskowania sygnałów mowy na łączach telefonicznych, w
kanałach radiotelefonicznych, a zwłaszcza na UKF.
W układzie zastosowano szereg odwracaczy fazy
(6, 7, 8, 9) sygnału telefonicznego o 180°, połączonych
ze sobą kaskadowo.
Drugie wejścia odwracaczy fazy (6, 7, 8, 9) są pobudzane przez szereg kolejno po sobie następujących
fal prostokątnych wytwarzanych przez cztery zespoły generatorów (11, 12, 14, 16) startujących w okresach występowania tonu krtaniowego w sygnale mowy, co jest sygnalizowane sygnałem na wyjściu układu progowego (5), który jest przyłożony na wejścia
sterujące tych generatorów. Częstotliwości fal prostokątnych w generatorach są każdorazowo nastawiane po cztery w każdym, przy czym przełączanie ich
odbywa się z częstotliwością taktowania, zaś cykl
powtarzania jest czterokrotnie mniejszy.
Ponadto w chwilach występowania segmentów spółgłoskowych w mowie zostaje włączony sygnał z generatora szumu (20) na wejście sumatora (17) wraz
z sygnałem z ostatniego odwracacza fazy (9). Generator szumu (20) jest sterowany za pomocą sygnału
wyjściowego detektora pauz (2).
(2 zastrzeżenia)

84 01 27

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte, Gdynia, Polska (Józef Peciak).
Układ do maskowania sygnałów mowy
Wynalazek dotyczy układu zapewniającego bardzo
dobre maskowanie sygnałów mowy na łączach telefonicznych, w kanałach radiotelefonicznych, a zwłaszcza na UKF.
Układ zawiera wielowejściowy komutator sygnałów
zniekształconych (9) połączonych swoimi wejściami
z odpowiednimi wyjściami szeregu modulatorów zrównoważonych (5, 6, 7, 8) połączonych ze sobą kaskado-

H04L
G06F

P.245830

84 01 20

Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki „MERAMAT", Warszawa, Polska (Wojciech Nowosielski,
Marek Kazoń, Anna Kuczmowska, Wojciech Pluta,
Andrzej Polowczyk).
Układ synchronizacji adaptera wyniesionego
stanowiska
Wynalazek rozwiązuje problem rozszerzenia współpracy tego adaptera z różnymi modemami synchronicznymi i asynchronicznymi.
Układ, mający wejście synchronizacji przerzutnika
(P) typu D połączone ze źródłem sygnału DANE ODBIERANE Z MODEMU W KANALE D0CELOWYM
LUB W KANALE POMOCNICZYM (MRCV) i z
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pierwszym wejściem układu wytwarzania impulsów
zegarowych dla danych przychodzących z modemu
asynchronicznego (A), a wyjście proste tego przerzutnika połączone z drugim wejściem układu (A), zaś
wejście trzecie układu (A) połączone ze źródłem sygnału ZEGAR O CZĘSTOTLIWOŚCI CZTERY RAZY
WIĘKSZEJ OD ODBIORCZEJ ELEMENTOWEJ PODSTAWY CZASU (MRCVC4), natomiast wyjście układu (A) jako wyjście wyprowadzające sygnał ZSYNCHRONIZOWANA
ODBIORCZA
ELEMENTOWA
PODSTAWA CZASU DLA TRANSMISJI ASYNCHRQNICZNEJ (MRCVC), charakteryzuje się następującymi połączeniami. Pierwsze wejście pierwszego elementu kombinacyjnego (El) typu NIE-I jest połączone ze źródłem sygnału ODBIORCZA ELEMENTOWA
PODSTAWA CZASU DLA MODEMU SYNCHRONICZNEGO (SMRCVCLK). Wyjście proste przerzutnika (P)
jest połączone z drugim wejściem elementu (El).
Wyjście elementu (El) jest wyjściem wyprowadzającym sygnał ZSYNCHRONIZOWANA ODBIORCZA
ELEMENTOWA PODSTAWA CZASU DLA TRANSMISJI SYNCHRONICZNEJ (SMRCVC). Pierwsze wejście drugiego elementu kombinacyjnego (E2) typu I
jest połączone z wejściem synchronizacji przerzutnika (P). Wejścia multipleksera (M) od pierwszego do
szóstego są połączone kolejno ze źródłami sygnałów
CENTRALNY (CENT), ZEROWANIE PIERWSZEGO
REJESTRU (ZRA), STAN WEJŚCIA PIERWSZEGO
REJESTRU (RAIN), ZEROWANIE DRUGIEGO REJESTRU (ZRB), STAN WEJŚCIA DRUGIEGO REJESTRU (RBIN) i ZEROWANIE OD WŁĄCZENIA
ZASILANIA (ZERZ). Wyjście multipleksera (M) iest
połączone z wejściem przygotowującym przerzutnika
(P), z czwartym wejściem układu (A) i z drugim
wejściem elementu (E2). Wyjście elementu (E2) jest
wyjściem wyprowadzającym sygnał ODBLOKOWANE
DÄNE WYJŚCIOWE Z MODEMU (MODEMIN). Pierwsze wejście układu wytwarzania impulsów zegarowych
dla danych wysyłanych do modemu synchronicznego
(B) jest połączone ze źródłem sygnału NADAWCZA
ELEMENTOWA PODSTAWA CZASU DLA MODEMU
SYNCHRONICZNEGO (SMXC). Drugie wejście tego
układu (B) jest połączone ze źródłem sygnału ODBLOKOWANIE NADAWCZEJ ELEMENTOWEJ PODSTAWY CZASU (ÖMXC). Wyjście układu (B) jest
wyjściem wyprowadzającym sygnał ZSYNCHRONIZOWANA NADAWCZA ELEMENTOWA PODSTAWA
CZASU (SMXC2).
(1 zastrzeżenie)

H04L

P. 245831

84 01 20

Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki „MERAMAT", Warszawa, Polska (Wojciech Nowosielski,
Marek Kazoń, Anna Kuczmowska, Wojciech Pluta,
Andrzej Polowczyk).
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Układ rejestru centralnego adaptera wyniesionego
stanowiska
Wynalazek rozwiązuje problem zwiększenia szybkości transmisji danych przy użyciu różnych modemów synchronicznych i asynchronicznych.
Układ charakteryzuje się następującymi połączeniami. Pierwsze wejście pierwszego multipleksera (Ml) 7
jest połączone ze źródłem sygnału
CENTRALNY
(CENT). Drugie wejście multipleksera (Ml) jest połączone ze źródłem sygnału DŁUGIE SŁOWO W
PIERWSZYM REJESTRZE (LWA). Trzecie wejście
multipleksera (Ml) jest połączone ze źródłem sygnału
KRÓTKIE SŁOWO W PIERWSZYM REJESTRZE
(SWA). Czwarte wejście multipleksera (Ml) jest połączone z ósmym wyjściem rejestru przesuwnego (RP),
wyprowadzającym sygnał PIERWSZY BIT STERUJĄCY PIERWSZEGO REJESTRU (RA 18). Piąte wejście multipleksera (Ml) jest połączone ze źródłem
sygnału STAN WEJŚCIA PIERWSZEGO REJESTRU
(RAIN). Pierwsze wyjście multipleksera (Ml) jest połączone z pierwszym wejściem dekodera (D) i z piątym wejściem drugiego multipleksera (M2). Drugie
wyjście multipleksera (Ml) jest połączone z drugim
wejściem dekodera (D). Trzecie wyjście multipleksera
(Ml) jest połączone z trzecim wejściem dekodera (D).
Czwarte wyjście multipleksera (Ml) jest połączone
z czwartym wejściem dekodera (D). Piąte wejście dekodera (D) jest połączone z piątym wyjściem rejestru
(RP), wyprowadzającym sygnał TRZECI BIT ADRESU KOLUMNY PIERWSZEGO REJESTRU (RA8) wydzielony z sygnału ADRES KOLUMNY PIERWSZEGO
REJESTRU (RA6-11). Szóste wejście dekodera (D)
jest połączone z dziewątym wyjściem rejestru (RP)
wyprowadzającym sygnał DRUGI BIT STERUJĄCY
PIERWSZEGO REJESTRU (RA19). Siódme wejście
dekodera (D) jest połączone z dziesiątym wyjściem
rejestru (RP), wyprowadzającym sygnał BIT D0DATKOWY PIERWSZEGO REJESTRU (RAEXT). Pierwsze wejście multipleksera (M2) jest połączone z szóstym wyjściem rejestru (RP) wyprowadzającym sygnał PIERWSZY BIT ZEROWY PIERWSZEGO REJESTRU (RA0). Drugie wejście multipleksera (M2)
jest połączone z piątym wyjściem rejestru (RP) wyprowadzającym sygnał PIĄTY BIT ADRESU KOLUMNY PIERWSZEGO REJESTRU (RA10). Trzecie
wejście multipleksera (M2) jest połączone ze źródłem
sygnału DRUGI BIT ADRESU KOLUMNY (LK1) wydzielonego z sygnału ADRES KOLUMNY (LK0-5).
Czwarte wejście multipleksera (M2) jest połączone ze
źródłem sygnału PIERWSZY BIT ADRESU KOLUMNY (LK0) wydzielonego z sygnału (LK0-5). Ósme
wejście rejestru (RP) jest połączone ze źródłem sygnału ADRES KOLUMNY (LK0-5). Pierwsze wyjście
multipleksera (M2) wyprowadza sygnał SZEREGOWO
WYPROWADZONE DANE Z PIERWSZEGO REJESTRU (RASO). Drugie wyjście multipleksera (M2)
jest połączone z pierwszym wejściem rejestru (RP).
Trzecie wyjście multipleksera (M2) jest połączone z
drugim wejściem rejestru (RP). Wejścia rejestru (RP)
od trzeciego do piątego są połączone odpowiednio
ze źródłami sygnałów ZEZWOLENIE NA ZAŁAD0WANIE PIERWSZEGO REJESTRU Z WYJŚĆ RÓWNOLEGŁYCH (RAPI), IMPULSY ZEGAROWE PIERWSZEGO REJESTRU (RAC) i ZEROWANIE PIERWSZEGO REJESTRU (ZRA). Szóste wejście rejestru
(RP) jest połączone ze źródłem sygnału PIERWSZY
BIT ADRESU WIERSZA (RW0) wydzielonego z sygnału ADRES WIERSZA (RW0-3). Siódme wejście rejestru (RP) jest połączone ze źródłem sygnału (RW0-3).
Dziewiąte wejście rejestru (RP) jest połączone ze
źródłem sygnału SZEREGOWE DANE WEJŚCIOWE
PIERWSZEGO REJESTRU (DIRA20). Wejścia rejestru (RP) od dziesiątego do trzynastego są połączone
odpowiednio z wyjściami dekodera (D) od pierwszego
do czwartego. Pozostałe wyjścia rejestru (RP) wyprowadzają sygnały DRUGI BIT RAMOWY PIERWSZEGO REJESTRU (RA20), ADRES WIERSZA
PIERWSZEGO REJESTRU (RA2-5), DWUNASTA POZYCJA PIERWSZEGO REJESTRU (RA12) i PIERWSZY BIT RAMOWY PIERWSZEGO REJESTRU (RAI).
.

(1 zastrzeżenie)
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z pierwszym wejściem rejestru (RP). Drugie wejście
rejestru (RP) jest połączone ze źródłem sygnału
(DIRB12). Piąte wejście rejestru (RP) jest połączone
ze źródłem sygnału (ZRB). Szóste wejście rejestru
(RP) jest połączone ze źródłem sygnału (RBPI). Piąte
wejście multipleksera (M) jest połączone z drugim
wyjściem rejestru (RP),
wyprowadzającym sygnał
(RB8). Trzecie wyjście rejestru (RP) wyprowadza
sygnał (RB6). Czwarte wyjście rejestru (RP) wyprowadza sygnał (RB1). Piąte wyjście rejestru (RP) wyprowadza sygnał (RBSO).
(1 zastrzeżenie)

H04L
G06F

P.245832

84 01 20

Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki „MERAMAT", Warszawa, Polska (Wojciech Nowosielski,
Marek Kazoń, Anna Kuczmowska, Wojciech Pluta,
Andrzej Połowczyk).
Układ rejestru adaptera wyniesionego stanowiska
Wynalazek rozwiązuje problem zwiększenia szyb
kości transmisji danych przy użyciu różnych mode
mów synchronicznych i asynchronicznych.
Układ, na którego wejścia są doprowadzone sygna
ły CENTRALNY (CENT), ZEROWANIE DRUGIEGO
REJESTRU (ZRB), PRZESUŃ ZAWARTOŚĆ DRU
GIEGO REJESTRU O PIĘĆ POZYCJI W PRAWO
(RBSR5), IMPULS WPISUJĄCY RÓWNOLEGŁE DA
NE DO DRUGIEGO REJESTRU (RBPIC), STAN
WYJŚCIA DRUGIEGO REJESTRU (RBO), ZEZWO
LENIE NA RÓWNOLEGŁE ŁADOWANIE DRUGIE
GO REJESTRU (RBPI), STAN WEJŚCIA DRUGIE
GO REJESTRU (RBIN), STAN ZDEKODOWANIA
KRÓTKIEGO SŁOWA W DRUGIM REJESTRZE
(SWB), SZEREGOWE DANE WEJŚCIOWE DRUGIE
GO REJESTRU (DIRB12) i IMPULSY PRZESUWAJĄ
CE DRUGI REJESTR (LURBC), a z którego wyjść są wy
prowadzone sygnały BITY FUNKCYJNE OD ÓSME
GO DO JEDENASTEGO I DRUGI BIT RAMOWY
DRUGIEGO REJESTRU (RB8-12), PIERWSZY BIT
RAMOWY SŁOWA KRÓTKIEGO PIERWSZEGO RE
JESTRU (RB6), PIERWSZY BIT RAMOWY DRU
GIEGO REJESTRU (RB1) i SZEREGOWO WYPRO
WADZONE DANE Z DRUGIEGO REJESTRU (RBSO),
mający przy tym rejestr przesuwny (RP), charakte
ryzuje się następującymi połączeniami. Pierwsze wejś
cie pierwszego elementu kombinacyjnego (El) typu
NIE-I jest połączone ze źródłem svgnału (RBSR5).
Drugie wejście elementu (El) jest połączone ze źród
łem sygnału (RBPIC). Trzecie wejście elementu (El)
jest połączone ze źródłem sygnału (LPRBC). Wyjście
elementu (El) jest połączone z czwartvm wejściem
rejestru (RP). Pierwsze wejście drugiego elementu
kombinacyjnego (E2) typu I jest połączone ze źródłem
sygnału (SWB). Drugie wejście elementu (E2) i wejś
cie multipleksera (M) są połączone ze źródłem sygna
łu (CENT). Wyjście elementu (E2) jest połączone z
trzecim wejściem rejestru (RP) i z wejśclpm trzecie
go elementu kombinacyjnego (E3) typu NIE. Wyjście
elementu (E3) jest połączone z sió^m-m wejściem
rejestru (RP). Trzecie wejście multipleksera (M) jest
połączone ze źródłem sygnału (RBIN). C z w v t e wejś
cie multipleksera (M) jest połączone ze d o i ł e m sygnału (RBO). Wyjście multipleksera (M) jest połączone

H04M

P. 245553

84 01 02

Elektrotechniki
Centrum
Naukowo-Produkcyjne
i Automatyki Górniczej „EMAG", Katowice, Polska
(Eryk Penkała, Marek Bełza, Roman Giel, Józef Francik, Andrzej Rej).
Układ przywołania abonenta dla iskrobezpiecznych
aparatów telefonicznych
Przedmiotem wynalazku jest układ przywołania
abonenta dla iskrobezpiecznych aparatów telefonicznych przeznaczonych do stosowania zwłaszcza w podziemnych teletransmisyjnych sieciach telefonicznej
łączności górniczej.
Układ składa się z trzystopniowego wzmacniacza
połączonego z linią transmisyjną i lokalną baterią (B).
Stopień wzmocnienia napięciowego zbudowany jest
z tranzystora (Tl) pracującego w układzie wspólnej
bazy. Stopień sterujący zbudowany jest z dwóch par
tranzystorów komplementarnych (T2, T3, T4, T5) połączonych ze stopniem mocy zbudowanym z dwóch
par tranzystorów komplementarnych (T6, T7, T8, T9)
połączonych z przetwornikiem elektroakustycznym (S)
i lokalną baterią (B).
Układ znajduje zastosowanie w iskrobezpiecznych
aparatach telefonicznych, przyczyniając się do wydatnego zmniejszenia poziomu zakłóceń w kopalnianych podziemnych sieciach teletransmisyjnych.
(1 zastrzeżenie)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 17 (305) 1985
H04M

P.245811

84 01 19

Zdzisław Szlasa, Warszawa, Polska (Zdzisław Szlasa).
Układ wywołania abonenta', zwłaszcza w łącznicy
bramofonowej
Wynalazek dotyczy układu wywołania abonenta,
zwłaszcza w łącznicy bramofonowej, pozwalającego na
uruchomienie sygnału akustycznego \v aparacie telefonicznym pod wpływem wystąpienia kryterium wywołania w łącznicy bramofonowej.
Układ według wynalazku ma stabilistor (2) włączony w szereg z generatorem akustycznym sygnału wywołania (4) w aparacie telefonicznym (A) i obwód
ten jest podłączony „do układu zasilania łącza (4).
Układ zasilania łącza (4) w łącznicy bramofonowej
(Ł) jest połączony z układem generacji kryterium wywołania (5) w ten sposób, że przy wystąpieniu kryterium wywołania podwyższa napięcie zasilania łącza
do wartości wyższej od napięcia stabilizacji (Us) stabilistora (2) o wartości napięcia niezbędnego do zasilania generatora akustycznego sygnału wywołania
(1). Układ generacji kryterium wywołania (5) ma zestyk przełączalny (P), z którym połączony jest układ
zasilania łącza (4) oraz źródło napięcia podwyższonego (U2) i źródło napięcia (Ui) niezbędnego do zasilania obwodu rozmownego (3). Przy braku kryterium
wywołania układ jest zasilany napięciem niższym (Ui)
i nie pobudza układu generatora sygnału akustycznego (1). Przy wystąpieniu kryterium wywołania układ
jest zasilany napięciem podwyższonym (U2) po przełączeniu zestyku (P) i generator sygnału akustycznego
(1) zostaje uruchomiony.
(2 zastrzeżenia)
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Pierwszeństwo: 83 11 01 - Węgry (nr 3754/83)
Telefongyár, Budapeszt, Węgry (Jánoš Bálint, Péter
Veress).
Układ elektryczny do analogowego przenoszenia
sygnałów zestawiania połączenia w urządzeniach
telekomunikacyjnych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia konstrukcji układu do analogowego przenoszenia sygnałów zestawiania połączenia w urządzeniach telekomunikacyjnych, następującego poza pasmem przenoszenia urządzeń telekomunikacyjnych.
Zespoły wejściowe układu elektrycznego według
wynalazku są utworzone przez szeregowy układ filtru wejściowego (1), regulator (2) poziomu sygnałów
i wzmacniacza (3), natomiast zespoły wyjściowe przez łącznik (7) o wysokim poziomie wyjściowym
sygnału, połączony szeregowo z komparatorem (6).
Do wyjścia wzmacniacza (3) jest przyłączony układ
(5) do przesuwania poziomu sygnału, połączony szeregowo z prostownikiem (4) o zadanej stałej czasowej. Z pierwszym wejściem komparatora (6) jest połączone wyjście prostownika (4), a z drugim wejściem komparatora (6) - wyjście układu (5).
(3 zastrzeżenia)

H05B

P.249619 T

84 09 17

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Bronisław
Jáchym, Irena Witort, Krzysztof Zawadzki).
Element grzejny
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania elementu grzejnego o wysokiej temperaturze grzania,
funkcjonalnego, bezpiecznego pod względem pożarowym.
Przedmiotem wynalazku jest element grzejny, w
którym warstwę przewodzącą stanowi uplastyczniona
glina zawierająca od 2-20% węgla, korzystnie w postaci sadzy, przy czym stosunek średnich wymiarów
cząsteczek gliny do węgla wynosi 1000:1, a warstwy
izolacyjne stanowi uplastyczniona glina.
(3 zastrzeżenia)

II. WZORY UŻYTKOWE
Dział A
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
A01G

W. 73120

84 08 16

Tadeusz Jedynak, Jabłonka k/Nidzicy, Polska (Tadeusz Jedynak).
Podstawka pod doniczkę z kwiatami
Przedmiotem wzoru użytkowego jest podpora pod
doniczkę z kwiatami stanowiąca część tzw. kwietnika
domowego, wykonanego z drewna.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia
trwałości podpory poprzez stworzenie warunków umożliwiających spłynięcie wody wypływającej z doniczki i talerzyka, na którym stoi doniczka.
Podpora ma płaskie dno (1) z wystającymi na całym
obwodzie krawędziami (2), a w dnie wykonane są
otwory (3 i 4).
(1 zastrzeżenie)

A01K

W. 72931

84 07 12

łowu (3a) i (3D). Ażurowy pomost (9) wykonany jest
w taki sposób, że ma spadek w stronę wycięcia przelewu (10), wskutek czego transportowane ryby przemieszczają się na stół sortowniczy (14). W międzyczasie gdy trwa opróżnianie z ryb jednej komory,
można napełnić rybami drugą komorę, tak aby po
opróżnieniu z ryb pierwszej komory można było przystąpić do kolejnego cyklu odłowu.
(2 zastrzeżenia)

A01K

W. 73517

84 1102

Wojciech Hetmańczyk, Częstochowa, Polska (Wojciech Hetmańczyk).
Podbierak wędkarski
Podbierak wędkarski o konstrukcji według wzoru
umożliwia jego składanie z jednoczesnym zabezpieczeniem wysięgu przed samoczynnym jego złożeniem.
Podbierak składa się z teleskopowego wysięgu (1)
w postaci rury zewnętrznej (2) zakończonej uchwytem (3) i rury wewnętrznej (4) zakończonej pałąkiem
(5) z naciągniętą siatką (6).
Blokowanie połączenia obu rurek (2, 4) w dwu
skrajnych położeniach następuje po wskoczeniu występu (9) sprężyny (7) rurki wewnętrznej (4) w otwory
(15, 16) rurki zewnętrznej (2).
W celu zabezpieczenia przed całkowitym wysunieciem rury wewnętrznej (4) zamocowano na końcu rury
zewnętrznej (2) tulejkę redukcyjną (14).
(1 zastrzeżenie)

Biuro Projektów Wodnych Melioracji, Opole, Polska
(Bogdan Nawrót, Henryk Kosowski, Stanisław Harasimiuk).
Komora do odławiania ryb hodowlanych
Według wzoru, do odławiania, płukania i ładowania ryb na środki transportu, została zastosowana
komora (1) połączona rurociągiem (5) z komorami od-

A01K

W. 73537

8411 06

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Krzysztof Wąsikowski).
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Wanna do kąpieli racic, zwłaszcza owiec

Mieszalnik pasz

Wanna ma podłużne ściany (2) ustawione pod kątem rozwartym do dna (1) oraz poprzeczne ściany
(3), które są niższe od ścian wzdłużnych (2) i są one
na górze uprofilowane w kształcie rynny odwróconej
do góry dnem.
(1 zastrzeżenie)

Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia bezawaryjności konstrukcji mieszalnika poziomego pasz gospodarskich.
Mieszalnik pasz ma motoreduktor (1) napędzający
wał mieszalnika, osadzony na pierścieniu regulacyjnym (2), a ten z kolei zamocowany jest do ramion
(4) przyspawanych do konstrukcji mieszalnika. Pierścień regulacyjny ma możliwość przesuwu w płaszczyźnie prostopadłej do osi wału, przez co daje możliwość dokładnego wyosiowania motoreduktora.
Motoreduktor napędza wał (7) poprzez sprzęgło elastyczne (8). Wał jest podparty na łożysku tocznym (9),
a jego przejście przez ścianę mieszalnika uszczelnione
jest zespołem uszczelniającym, regulowanym na zewnątrz zbiornika. Łożyskowanie i uszczelnienie są
od siebie odsunięte. Części składowe napędu, wyłączając motoreduktor, są zamknięte osłoną (12) wykonaną z blachy.
Łopatki mieszające (13) są umieszczone parami i
skręcone o kąt około 35° w kierunkach przeciwnych
w każdej parze.
(5 zastrzeżeń)

A01K

W. 73580

8411 12

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa, Polska (Adam Chmielowski).
Poidło podłużne
Poidło składa się ze zbiornika przelewowego (1), w
którego dnie jest wykonane gniazdo (2). W gnieździe
(2) jest umieszczona tuleja (6) zaopatrzona w dolnej
części w uszczelkę (7). W górnej części tulei (6) jest
przytwierdzony uchwyt (5).
(1 zastrzeżenie)

A23N

W. 73541

A43B

W. 73581

84 11 12

Nadbałtyckie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Neptun", Starogard Gdański, Polska (Józef Baska, Anatol
Jaszczuk, Jan Janas, Edmund Burczyk).
Nowy typ obuwia sandałowego
Przedmiotem wzoru użytkowego jest typ obuwia
sandałowego, który nie wymaga w trakcie ćwiekowania pasków zastosowania kopyt ćwiekaczy.
Obuwie sandałowe wg wzoru użytkowego składa się
z pasków cholewki (1), których dolna krawędź wywinięta jest na zewnątrz i pokrywa się z brzegiem
opracowanej podsuwki z wtórnej skóry (6) o grubości 2±0,2 mm obciągniętej podszewką ze skóry naturalnej (2) z nałożoną gumą piankową o grubości
2 - 3 mm a paski cholewki połączone są na obwodzie
podwójnym ściegiem zwartym (4) i (5) w odległości
2 - 4 mm od brzegu podsuwki na którą następnie
nakleja się podeszwę (7) by następnie dokonać wygładzenia powierzchni bocznej spodu obuwia na całym obwodzie i zawoskować połączenie spodu.
(1 zastrzeżenie)

84 11 06

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej „Meprozet", Gdańsk, Polska (Mieczysław Boleński).

A44C

W. 73582

841112

Spółdzielnia Pracy „Gedania", Gdańsk, Polska (Henryk Szczepański, Aleksander Wiaźmin).
Ozdoba w postaci spadochronu
Ozdobę stanowi czasza bombki (1) do której zamocowane są na krawędzi płaszczyzny przecięcia bombki (1) linki (3) wraz z wiszącą na nich maskotką (4).
(1 zastrzeżenie)
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W. 73225

84 11 07

Hanna Kalisz, Siedlce, Jadwiga Znamirowska, Mokobody, Polska (Hanna Kalisz, Jadwiga Znamirowska).
Wieszak do garderoby
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie funkcjonalnej konstrukcji wieszaka do garderoby. Wieszak
składa się z dwóch ramion (1, 2) połączonych prętem
poprzecznym. Przez otwór (4) ramienia (1) przewleczona jest gumowa pętla (5), a na końcu ramienia (2)
ukształtowane są wręby (6), natomiast w miejscu połączenia ramion (1, 2) osadzony jest obrotowo zaczep (7).
(4 zastrzeżenia)

A45D

W. 73532

84 1106

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska (Jerzy
Cegielski).
Higieniczny kołnierzyk fryzjerski
Przedmiotem wzoru użytkowego jest higieniczny
kołnierzyk fryzjerski stanowiący prostokątny kawałek miękkiego tworzywa zwłaszcza ligniny, miękkiego
papieru lub bibuły. Charakteryzuje się tym, że wzdłuż
osi (1) symetrii jest zagięty tworząc dwie powierzchnie, przy czym jedna powierzchnia (2) jest większa
od drugiej powierzchni (3).
(1 zastrzeżenie)

A61F

W. 72084

84 03 12

Studencka Spółdzielnia Pracy „TECHNO-SERVICE", Gdańsk, Polska (Anna Dubiela, Aleksander Hajdukiewicz).
Przyrząd do usuwania wadliwej wymowy głoski „r"

A47G
G09F

W. 73540

841106

Spółdzielnia Pracy „Gedania", Gdańsk, Polska (Bron.isław Babiński, Aleksander Wiaźmin).
Ozdoba choinkowa lub reklamowa
Ozdoba składa się z podstawy (3), na której osadzona jest maskotka (4) oraz z przezroczystej osłony (1)
w kształcie czaszy, mającej w górnej części uchwyt (2).
(1 zastrzeżenie).

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania prostej konstrukcji przyrządu umożliwiającej samodzielne wykonywanie programu ćwiczeń przez pacjenta.
Przyrząd ma ruchomą szpatułkę (1), połączoną w
sposób elastyczny i rozłączny z jednym końcem
dźwigni (2), wspartej na krzywce (6) i dociśniętej do
niej za pomocą sprężyny (7), przy czym dźwignia (2)
z drugiej strony w części końcowej osadzona jest obrotowo na sworzniu (8). Ponadto przyrząd ma przekładnię (9) ślimakową, silnik (10) niskonapięciowy
prądu stałego oraz zasilacz (11) prądu stałego. Szpa-
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tułka (1) ma w części roboczej, wzdłuż osi symetrii,
symetryczne wycięcie pod kątem „a". Wszystkie naroża szpatułki są promieniście wyokrąglone.
(3 zastrzeżenia)

A61F

W. 73178

84 08 29

Arkadiusz Iranowski, Elżbieta Iranowska, Warszawa, Polska (Arkadiusz Iranowski, Elżbieta Iranowska):
Przyrząd do pobierania moczu

A61H

69
W. 73553

841108

Jan Wyciślik, Katowice, Polska (Jan Wyciślik).
Przyrząd do masażu zewnętrznych
powierzchni ciała
Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd do
masażu zewnętrznych powierzchni ciała, zwłaszcza
kończyn i szyi. Przyrząd ma na elastycznym wałku
(2) osadzone pierścienie (3) oddzielone elementami
sprężystymi (4).
(i zastrzeżenie)

Przyrząd do pobierania moczu stanowi worek (1) z
folii w postaci zamkniętego rękawa z otworem na
jednej ze ścian. Brzegi otworu po stronie wewnętrznej
pokryte są paskiem gąbki (2), a od strony zewnętrznej taśmą dwustronnie przylepną (3) z naklejoną na
nią warstwą ochronnego papieru (4) zakrywającą
otwór. Jedna ze ścian zaopatrzona jest w podziałkę.
(1 zastrzeżenie)

A61H

W. 73534

84 11 05

Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego, Lublin,
Polska (Edward Sirdak, Sławomir Borzęcki).
Aparat do ćwiczeń mięśni ocznych
Aparat jest wykonany w postaci pionowej kolumny (1), zakończonej od dołu podstawą (2), zaś na górze posiadającej zamocowane dwa pierścienie (3), (4).
Pierwszy pierścień (3), połączony sztywno z kolumną
(1), jest zaopatrzony w oparcie (5) na czoło pacjenta
i podbródek (6) o regulowanej wysokości. Do drugiego pierścienia (4) jest zamocowany silnik (7) o regulowanej prędkości i kierunku obrotów. Z osią silnika (7) jest połączone ramię (8), zakończone kulką (9)
lub innym przedmiotem, absorbującym wzrok pacjenta.
(1 zastrzeżenie)

A61M
B05B

W. 73546

84 11 08

Mariusz Pych, Warszawa, Polska, Adam Sowa, Warszawa, Polska (Mariusz Pych, Adam Sowa).
Przyrząd do rozpylania substancji ciekłych
Przyrząd służy do rozpylania substancji ciekłych,
farmaceutycznych, zapachowych, dezodoryzujących.
Przyrząd w cylindrycznej obudowie (1) o zmiennej
skokowo średnicy posiada tłoczki (2) i (3) i zawory
kulkowe (4) i (5), między którymi znajduje się zawór
iglicowy (6), przy czym wszystkie zawory usytuowane
są w ruchomej części pompki.
(1 zastrzeżenie)
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A61N
A61H

W. 73775

84 12 13

Jarosław Kopaniszyn, Katowice, Polska (Jarosław
Kopaniszyn).
Aparat do darsonwalizacji
Celem wzoru jest opracowanie lekkiej i wygodnej
w użyciu konstrukcji aparatu o małych gabarytach.
Aparat charakteryzuje się tym, że jego kompletny
zespół elektryczny, złożony z transformatora wysokiego napięcia, złączki zasilania i regulacji częstotliwości, przerywacza indukcyjnego, zestyków przery-
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wacza, kondensatorów,:, cewki wysokiego napięcia,
elektrod oraz zacisków elektrod znajduje się w obudowie składającej się.-z podłużnej rękojeści (1) z pokrętłem (2) połączonej rozłącznie z owalnym łącznikiem (3), który mocuje z drugiej strony aparatu zwężającą się końcówką (4) z zaciskiem elektrod (Ze).
(3 zastrzeżenia)

A63B

.

W. 73554

84 1103

Jan Wyciślik, Katowice, Polska (Jan Wyciślik).
Przyrząd rozciągowy do ćwiczeń fizycznych
Przyrząd ma dwie oprawy (2). W oprawie (2) jest
zamocowany uchwyt (1) o szerokości pozwalającej na
umieszczenie dwu dłoni albo dwu stóp.
(1 zastrzeżenie)

Dział B
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT
B01D

W. 72054

84 03 06

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Pułaskiego, Radom, Polska (Waldemar Kacprzyński, Tadeusz Ptak, Adam Łuksa).
Przewoźny zestaw filtracyjny do oczyszczania
płynów, zwłaszcza przepracowanych olejów
hydraulicznych i maszynowych
oraz oleju napędowego

Przewoźny zestaw filtracyjny ma pompę (4) ze
sprzęgłem (5) i silnikiem elektrycznym (6) zamocowanym na podstawie (1) wózka nośnego. Wózek nośny
przemieszcza się na dwóch kółkach zaś w czasie pracy stabilizowany jest za pomocą stopki (3). Podstawa
wózka (1) wyposażona jest w uchwyt, do którego zamocowany jest filtr (9) dokładnego i bardzo dokładnego oczyszczania oraz filtr (11) wstępnego oczyszczania. Filtr (11) połączony jest z filtrem ssawnym i z
pompą (4). Wyjście pompy połączone jest z wejściem
filtra (9).
(1 zastrzeżenie)

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie lekkiej,
zwartej oraz stabilnej podczas pracy konstrukcji przewoźnego zestawu filtracyjnego.
B08B

W. 72042

84 03 05

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Oczyszczania Miast,
Łódź, Polska (Zdzisław Wrześniewski, "Józef Wolniarski, Bogumił Specht).
Elektryczna zamiatarka samojezdna do hal
i pomieszczeń
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia sprawności zamiatarki oraz przedłużenie żywotności akumulatorów, z których zasilane są urządzenia
zamiatarki.
Zamiatarka ma niezależnie od siebie sterowane silniki elektryczne prądu stałego do napędu poszczególnych zespołów. Silnik (S2) poprzez układ przekładni pasowo-łańcuchowej (6) napędza szczotkę walcową (2), silnik (S3) za pośrednictwem przekładni ślimakowej (7) napędza szczotkę talerzową (3), a silniki
(S4), zamontowane na wałkach wentylatorów (4) stanowią źródło napędu tych wentylatorów (4), natomiast tylne koła (1) zamiatarki napędzane są poprzez
przekładnie łańcuchowe (5) przez czwarty silnik.
Zależnie od potrzeb odpowiedni silnik jest włączany do pracy.
., ^
(1 zastrzeżenie)
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Kabina odciągowo-wytłumiająca
dla krat wstrząsowych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie osłonięcia
małych krat wstrząsowych w celu zabezpieczenia
otoczenia przed zapyleniem i nadmiernym hałasem.
Kabina odciągowo-wytłumiająca do krat wstrząsowych według wzoru charakteryzuje się tym, że funkcję drzwi pełnią dwa uchylne naroża (5) zamocowane
do bocznych ścian (1) za pomocą pionowych zawias
oraz do dachu (4) za pomocą cięgien (7) połączonych
przegubami (8) z poziomymi zawiasami przytwierdzonymi do dachu (4), na których są zamocowane uchylane klapy (10) przysłaniające podłużną szczelinę (11) w
dachu (4), przy czym tylna ściana kabiny jest zaopatrzona w ssawne komory (16) i kanały do odciągu
pyłów.
.
(1 zastrzeżenie)

B21D
E04D

W. 74110

84 07 05

Henryk Darłak, Dębica, Polska (Henryk Darłak).
Blacha falowana dachowa
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uzyskania
szczelnego pokrycia dachowego o dobrych własnościach mechanicznych i dużej trwałości.
Blacha charakteryzuje się tym, że ma dwa rodzaje
rowków, rowki poprzeczne usztywniające (1) i rowki
podłużne przeciwśniegowe (2). Na przecięciu rowków
poprzecznych i podłużnych znajdują się otwory (3)
służące do mocowania blachy.
(2 zastrzeżenia)

B22D

W. 73548

Fabryka Maszyn Odlewniczych,
(Julian Książek), Zdzisław Rajtar).

B23Q
B23C

W. 72934

84 0711

Fabryka Przyrządów i Uchwytów „FPU-BIAL", Zakład Nr 1 Wiodący, Białystok, Polska (Lesław Pawłowski).
Urządzenie do zmiany kierunku obrotów
śruby pociągowej, szczególnie frezarki
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji urządzenia w którym do zmiany kierunku obrotów zastosowano sprzęgła elektromagnetyczne dwustronne.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że w skrzyniowym korpusie (1) osadzony jest wałek sprzęgłowy (2)
z dwoma sprzęgłami elektromagnetycznymi (3 i 4) z
kołami czynnymi (5 i 6) przy czym koło czynne (5)
zazębia się z kołem napędzającym (7) osadzonym na
wałku napędowym (8) a koło czynne (6) zazębia się
z kołem napędzającym (9) osadzonym na wałku pośrednim (10), który łączy się z wałkiem napędowym
(8) za pośrednictwem kół zębatych (11 i 12).
(2 zastrzeżenia)

84 1107
Kraków,

Polska

B23Q

W. 73566

84 1112

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Zakład Budowy Maszyn Doświadczalnych, Zabrze, Polska (Mieczysław Krzywdziński, Jan Wieczorek).
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Zestaw do mocowania czteroprzedmiotowego

Urządzenie do mechanicznego docierania
powierzchni płaskich

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zestaw do mocowania czteroprzedmiotowego, zwłaszcza do jednoczesnego mocowania czterech nakrętek celem przeprowadzenia operacji wyfrezowania rowków na ich powierzchni czołowej i wykonania z nich nakrętek koronowych.
Zestaw do mocowania czteroprzedmiotowego według
wzoru ma korpus (1) z płytą oporową (3) z dwoma
wycięciami pryzmowymi (1WP) po każdej stronie i
dwie listwy dociskowe z dwoma wycięciami pryzmowymi (2WP), umieszczone dwustronnie względem
płyty oporowej (3).
Listwy dociskowe są zamocowane wahliwie do korpusu (1) za pomocą śruby (8) z nakrętką (9), osadzoną poprzez rozporowe sprężyny w otworze w górnej
części korpusu (1), a oparte o korpus (1) w jego dolnej części za pośrednictwem regulacyjnych wkrętów.
(3 zastrzeżenia)

Urządzenie, składające się z wiertarki słupowej ze
stołem, według wzoru charakteryzuje się tym, że blok
dociskający (5) wraz z elementem docieranym (6),
który styka się z powierzchnią płyty traserskiej (3),
zamocowany jest mimośrodowo we wrzecionie (4)
wiertarki słupowej (2). Płyta traserska (3) umieszczona jest na stole (1) wiertarki (2).
(1 zastrzeżenie)

B24B

W.73328

84 09 25

Fabryka Urządzeń Mechanicznych „PONAR-PABIANICE", Pabianice, Polska (Stanisław Denuszek,
Jan Marynowski, Czesław Misiek).
Urządzenie do obciągania prostego
i profilowego ściernic diamentowych
Celem wzoru jest umożliwienie wykorzystania
standardowych szlifierek uniwersalnych do celu obciągania ściernic diamentowych prostych i profilowych.
Urządzenie, mające podstawę do mocowania na stole szlifierki, na której to płycie wsparta jest obrotnica wyposażona w mechanizm podziałowy i zaciskowy,
oraz wyposażona w swej górnej części we wzdłużne
prowadnice, na których umieszczony jest suport
krzyżowy, wyposażony w prowadnice poprzeczne, na
których wsparty jest wrzeciennik ściernicy diamentowej, zawierający wrzeciono napędzane za pośrednictwem przekładni według wzoru charakteryzuje się
tym, że podstawa (1) ma kształt okrągłej płyty, mającej dwa występy boczne (2) z wycięciami dla śrub
mocujących.
(1 zastrzeżenie)

B24B

W. 72320

84 04 11

Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice", Katowice,
Polska (Ronald Hołota, Albin Wawrzyczek, Józef
Walter).

4
B24B

W. 73513

84 10 31

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Miele" Mielec, Polska (Eugeniusz Małek, Stanisław Szczepanik).
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Tłumik ręcznej szlifierki pneumatycznej

Album, zwłaszcza na zdjęcia

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji tłumika ręcznej szlifierki pneumatycznej charakteryzującego sie. prostą budową, zwiększoną skutecznością tłumienia hałasu i dogodnymi
warunkami chwytowymi.
Tłumik ma nasadkę (1) z otworami przelotowymi (6)
nakręconą na korpusie szlifierki. Na nasadkę nałożony jest ciasno znany tłumik elastyczny (7).
(1 zastrzeżenie)

Album ma okładkę (1), do której śrubami (2) umocowany jest plik kart (3) z kieszeniami na zdjęcia
oraz karta indeksowa (4). Każda z kart (3) ma po
obu stronach po trzy kieszenie. Karty (3) składają się
z dwóch płatów przezroczystej folii i umieszczonego pomiędzy nimi arkuszami nieprzezroczystej ceraty.
Płaty folii oraz arkusz ceraty połączone są ze sobą
czterema zgrzeinami (15) równoległymi do krótszego
boku karty (3) i jedną zgrzeiną (16) wykonaną wzdłuż
przeciwległego grzbietowi okładki (1) boku karty (3),
dzięki czemu kieszenie na zdjęcia otwarte są od strony grzbietu okładki (1) albumu.
(3 zastrzeżenia)

B27B
B23D

84 10 30

W. 73504

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud, Bytom, Polska (Jerzy Szudak, Zbigniew Grossmann).
Piła pneumatyczna
Piła ma brzeszczot (1) z ramową prowadnicą (2), w
której jest zamocowany siłownik (4) dwustronnego
działania do napędu brzeszczota (1). Siłownik (4) jest
połączony poprzez obejmę (7) i nastawne ramię (8)
z imadłem (9) mocującym piłę do ciętego przedmiotu (10).
Piła jest przeznaczona do cięcia metali lub drewna, zwłaszcza w podziemiach kopalń, w warunkach
zagrożenia metanowego.
(1 zastrzeżenie)

B42F
Liliana Kawłatow,
Kawłatow).

W. 73543
Andrychów,

B60B
F41F

W. 73559

84 11 09

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Sulejówek, Polska (Jerzy Powojski, Józef Mościbrodzki).
Piasta hamowanego koła jezdnego
haubico-armaty
Celem wzoru użytkowego jest umożliwienie wyposażenia kół haubico-armaty w ogumienie pneumatyczne, analogiczne jak w holującym ją samochodzie.
Piasta jest wykonana jako odlew metalowy w postaci profilowanej tulei (1) wyposażonej z jednej
strony w ramiona (la) z zewnętrzną stożkową powierzchnią centrującą (lb), mającą otwory na śruby z typowymi zaciskami (4) do mocowania obręczy
(3), a z drugiej strony w kołnierz (lc) z walcową powierzchnią centrującą (Id). Piasta ma także typowy
bęben hamulcowy (7) haubico-armaty, mocowany do
kołnierza śrubami (8), przy czym tuleja (1) piasty ma
wewnątrz wytoczenie na łożyska toczne (2 i 6), których rozstaw określony jest wymiarami czopa osi (5)
haubico-armaty.
(1 zastrzeżenie)

84 11 06
Polska

(Liliana

B60K

W. 73502

84 10 30

Eugeniusz Karolczak, Wrocław, Polska (Eugeniusz
Karolczak).
Przyłącze termowyłącznika
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie przyłączenia termowyłącznika do sterowania pracą wentylatora w układzie chłodzenia samochodu osobowego
zwłaszcza samochodu Wartburg.
Przyłącze ma kształt trójnika z wydłużoną częścią
wlotową (1) i wydłużoną częścią wylotową (2), które
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to części są połączone z przewodami (6, 6a) łączącymi termostat z chłodnicą. W odgałęzienie (4) trój nika jest wkręcony termowyłącznik, a końce części
wlotowej (1) i wylotowej (2) mają pogrubienia (la, 2a).
(1 zastrzeżenie)

B60R

W. 74063

85 0125

Czesław Tereszkiewicz, Jawor, Polska (Czesław Tereszkiewicz).
Lusterko samochodowe wsteczne

B62B

Celem wzoru użytkowego jest wyeliminowanie oślepiania kierowcy samochodu przez, odbijające się w

W. 71969

84 02 22

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw,
Poznań, Polska (Jan Gierszal, Tomasz Lekan, Roman
Masztalerz, Bolesław Matysiak, Ryszard Kaźmierczak).
Wózek do transportu akumulatorów

lusterku samochodowym wstecznym, światła pojazdów jadących z tyłu. Lusterko samochodowe wsteczne
ma lustro (1) połączone z odblaskową płytką (2) i osadzone obrotowo w obudowie (4). Obrotu lustra (1)
wraz z odblaskową płytką (2) dokonuje się pokrętłem
(5).
(3 zastrzeżenia)

B61D
E03C
F24H

W. 73190

Wzór rozwiązuje zagadnienie zmechanizowanego załadowywania akumulatorów na wózek transportowy.
Wózek składa się z odpowiednio zagiętego szkieletu
ramowego (1) zakończonego z jednej strony dwoma
ramionami (2) połączonymi poprzeczką nośną, na której za pomocą fajkowo zakończonych uchwytów (6)
jest zawieszona wahliwie platforma nośna (7), której
punkt ciężkości znajduje się przed środkiem geometrycznym i która jest wyposażona w dwa elementy
odporowe (8), stanowiące trzeci jej punkt podparcia.
Do poprzeczki nośnej zamocowany jest pod kątem
prostym drążek sterujący (10), z którego w miejscu
jego zagięcia ku górze wystają skierowane w dół i
przymocowane do poziomej poprzeczki dwa zaczepy
nośne z dwoma noskami zaczepowymi. Wózek wyposażony jest w dwa koła jezdne osadzone w czopach
ramion (2).
(1 zastrzeżenie)

84 08 31

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski, Poznań, Polska (Stanisław Nyka, Stefan Wardecki).
Urządzenie do pobierania ciepłej wody
ze zbiornika
Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do
pobierania ciepłej wody ze zbiornika w celu dostarczenia jej do umywalek wagonowych oraz do zabezpieczenia zbiornika wody nad suiitem wagonu przed
zamarzaniem.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że w dolnej części podgrzewacza (2) umieszczona jest pionowo rurka (7) zamocowana na stałe do obudowy (6) zaworu
spustowego (5) a ponadto równolegle do rurki (7) umiejscowiony jest pływak (8) połączony z dźwignią
(11) przysłaniająca swym zakończeniem otwór (12)
wykonany w obudowie (6) zaworu spustowego (5).
(1 zastrzeżenie)

B62D

W. 73739

8412 08

Pierwszeństwo: 84 0610 - MTP (nr 6/MTP/84)
Fabryka Samochodów Ciężarowych im. : Feliksa
Dzierżyńskiego, Starachowice, Polska (Jerzy Turek,
Piotr Błasiński, Zdzisław Dziadura, Marek Bachurski,
Bogdan Tamioła).
Atrapa ściany przedniej kabiny
w pojazdach mechanicznych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa«
nia konstrukcji wariantowego ustalania wysokości za-
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mocowania elementu środkowego w atrapie ściany
przedniej kabiny.
Zgodnie z wzorem użytkowym element górny (1)
zaopatrzony jest w dolnej krawędzi w przetłoczenie
otwarte (4) wystające poza zewnętrzną płaszczyznę
obrysu kabiny. Otwory (6) elementu środkowego są
usytuowane w przesunięciu równoległym względem
jego geometrycznej osi wzdłużnej o wielkość różnicy
w wysokości zawieszenia kabiny na ramie pojazdu.
(I zastrzeżenie)

B63H

W. 73518

75

Belki opryskowe śmigłowcowej aparatury
opryskującej
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji belek opryskowych śmigłowcowej
aparatury opryskującej zapewniającej poprawę parametrów agrotechnicznych.
Belki opryskowe charakteryzują się tym, że są zestawione z centralnej belki opryskowej (1), mocowanej
za pomocą zastrzałów do kadłuba (3) śmigłowca przed
osią wirnika nośnego (4), kratownicy prawej i lewej
oraz zewnętrznych belek opryskowych (7). Kratownice są mocowane symetrycznie w dwóch punktach (8)
i (9) do kadłuba (3) oraz do końców centralnej belki
opryskowej (1) za pomocą szybkorozłącznego zamka
(10). Zewnętrzne belki opryskowe (7) są mocowane do
rur głównych (11) kratownic za pomocą szybkorozłącznych obejm (12). Centralna belka opryskowa (1),
rury główne (11) kratownic oraz zewnętrzne belki opryskowe (7) są zaopatrzone w rozpryskiwacze (13).
(1 zastrzeżenie)

84 11 0Ä

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej ,,Navicentrum", Wrocław, Polska (Marian Krzyżostaniak).
Mechanizm wychylania płetw sterowanych
urządzenia sterowego statku śródlądowego
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji mechanizmu umożliwiającego różnicowe wychylanie płetw sterowych.
Mechanizm charakteryzuje się tym, że sterownica
(1) wewnętrznej sterowej płetwy (2) ma dwa ramiona o długości (Ri), rozchylone o kąt (ai), względem
osi wzdłużnej sterowej płetwy (2), a obie sterownice
(3) zewnętrznych sterowych płetw (4) mają długość
(Ra) i są odchylone o kąt (012) względem osi wzdłużnych sterowych płetw (1), przy czym ramiona sterownicy (1) są połączone za pomocą drążków (5) ze sterownicami (3).
(1 zastrzeżenie)

B64D
B05B

W. 73503

84 10 30

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik", Świdnik, Polska (Józef Kozak, Antoni Muszyński, Waldemar Rejak, Henryk Załęski).

B65D

W. 71919

Spółdzielnia Kółek
(Michał Morowiak).

Rolniczych,

84 02 16
Nasielsk,

Polska

Przewoźny zbiornik do płynów,
zwłaszcza do olejów
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie łatwej i
szybkiej dostawy olejów do samochodów, ciągników
itp. pojazdów, zgrupowanych w miejscu postoju.
Zbiornik charakteryzuje się tym, że do dolnej części zbiornika (1) są trwale przymocowane dwa koła
jezdne (2), a do górnej części zbiornika (1) zamocowany jest pałąk uchwytowy (3), a po przeciwnej stronie
pompa (4) z silnikiem.
(1 zastrzeżenie)
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W. 73144
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W. 73392

84 10 11

Władysław Jagiełło, Świdnin, Polska (Władysław
Jagiełło).

Jerzy Skowroński, Warszawa, Polska (Jerzy Skowroński).

Pojemnik z tworzywa sztucznego

Pojemnik

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji pojemnika z tworzywa sztucznego
mającego szczelne oraz łatwe w zamykaniu i otwieraniu zamknięcie.
Pojemnik ma kształt ściętego stożka i składa się z
korpusu (1) i nadkładki (2). Korpus zakończony jest
dwoma nadlewami (3, 4), zaś nakładka (2) ma rowek
(5) z dwoma wgłębieniami i podwójne przetłoczenia
(6, 7) skierowane do środka pojemnika. (7 zastrzeżeń)

Pojemnik służący jako opakowanie drobnych przedmiotów, zwłaszcza biżuterii, składa się z dwóch wytłoczek (1) z folii z płaskimi obrzeżami (3). Wytłoczki
(1), ukształtowane w formie zagłębień (2) o kształcie
serca połączone są ze sobą krawędziami jednego boku (4), przy czym obie wytłoczki (1) mają w zagłębieniu (5) serca pokrywające się nacięcia (6), równoległe do górnego obrzeża (3) oraz pasek (7) z folii
przechodzący przez te nacięcia (6).
(1 zastrzeżenie)

B65D

W. 73462

84 10 22

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Chłodniczych i Gastronomicznych, Bydgoszcz, Polska (Miłosz
Heliasz, Jerzy Pełczyński).
Kosz do talerzy

B65D

W.73391

Jerzy Skowroński, Warszawa, Polska
wroński).

84 10 11
(Jerzy Sko-

Pojemnik z folii
Pojemnik z folii, służący jako opakowanie drobnych przedmiotów, zwłaszcza biżuterii, składa się z
dwóch wytłoczek (1) z płaskimi obrzeżami (3). Wytłoczki (1), ukształtowane w formie prostokątnych zagłębień (2), połączone są ze sobą krawędziami jednego

boku (4), przy czym jedna wytłoczka (1) ma nacięcie
(6) na drugim boku (5) przeciwległym do pierwszego
boku (4), a druga wytłoczka (1) - języczek (7), wsuwany w nacięcie (6). Bok (5) z nacięciem (6) i języczkiem (7) ma powierzchnię powiększoną w stosunku
do powierzchni pozostałych boków obrzeża (3).
(2 zastrzeżenia)

Przedmiotem wzoru użytkowego jest kosz do talerzy przeznaczony do ich transportu, zwłaszcza w zakładach zbiorowego żywienia.
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji kosza nadające się zarówno do transportu
jak i do umieszczania w myjni tunelowej do mycia
naczyń.
Istota wzoru użytkowego polega na tym, że kosz.
do talerzy, wykonany całkowicie z drutu, budowy
okrągłej, składa się, z obręczy górnej (1) połączonej
w znany sposób z sześcioma słupkami (2) z obręczą
środkową (3) i obręczą stopy (4), prz,y czym wymiar
wewnętrzny kosza dopasowany jest do średnicy talerza a wymiar zewnętrzny stopy (4) do osadzania jej
na obręczy górnej (1).
(3 zastrzeżenia)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 17 (305) 1985
B65D

W. 73552
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841109

Pierwszeństwo: 831109 - Włochy (nr 15277 B/83)
Deltasider S.p.A., Piombino, Wiochy (Umberto Zanibelli, Giorgio Borsetto, Antonio Ranzato, Alberto
Cottica).
Paleta metalowa
Wzór dotyczy metalowych palet wykonanych przez
odpowiednie przycięcie, a następnie kształtowanie
i spawanie cienkiej blachy stalowej.
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji palety o zwiększonej w stosunku do znanych
rozwiązań wytrzymałości przy niezwiększonym ciężarze.
Paleta metalowa według wzoru zawiera platformę
załadowczą wykonaną z tłoczonej cienkiej blachy stalowej pod którą zamocowane są nóżki (11) utrzymujące platformę załadowczą z odstępem względem podłoża, dla umożliwienia wprowadzenia widełek podnoszących pod platformę załadowczą. Nóżki (11) mają
w przekroju poprzecznym zarys, korzystnie w postaci odwróconej litery Ü. Nóżki (11), mają ścianki
boczne (13), które rozchylają się ku górze na zewnątrz a ich górne krawędzie wygięte na zewnątrz
w postaci kołnierzy (14). Ścianki boczne (13) nóżek (11)
zaopatrzone są w podwójne, wystające na zewnątrz
zapięcia (16).
(6 zastrzeżeń)

B65G

W. 73536

84 11 05

Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu ZbożowoMłynarskiego „PZZ", Lublin, Polska (Władysław Kawała, Władysław Dudek).
Czerpak przenośnika do materiałów sypkich
Czerpak ma w ściance tylnej symetrycznie ustawione względem siebie dwa kanały (3) do pasów spinających.
Zewnętrzna powierzchnia ścianki tylnej (2) jest
wklęsła, przy czym promień wklęśnięcia jest zbliżony do promienia kół napędowych. Ścianki boczne (4)
są w dolnej części wydłużone do dolnej krawędzi
ścianki tylnej (2), która posiada wycięcie (5) a górna
krawędź ścianki tylnej (2) ma występ (6) odpowiadający wycięciu (5) w krawędzi dolnej. (2 zastrzeżenia)

B65G
W. 71909
84 02 11
A23N
Zakład Wytwórczy Maszyn i Urządzeń Przemysłu
Spożywczego „Spomasz", Olsztyn, Polska (Włodzimierz Janusz Walacik).
Urządzenie nakładczo-transportowe
w linii technologicznej przetwórstwa
owocowo-warzywnego
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji urządzenia nakładczo-transportowego do
transportu posortowanych owoców i warzyw na stanowiska nakładcze z jednoczesnym transportem pustych jednostkowych opakowań do tych stanowisk
ręcznego napełniania oraz transportu napełnionych
opakowań w linii technologicznej przetwórstwa owocowo-warzywnego.
Urządzenie składa się z dwupoziomego przenośnika płytkowego (1) oraz dwóch przenośników taśmowych (2) zamocowanych po obu stronach przenośnika
płytkowego (1), przy czym przenośniki taśmowe (2)
wyposażone są w lady (3) do ręcznego napełniania,
które zamocowane są do wysięgników (4) przenośników taśmowych (2).
(1 zastrzeżenie)

B65H

W. 71773

84 01 20

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Kraków", Polska (Oskar Zając).
Urządzenie do rozwijania taśmy z krążków
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji urządzenia umożliwiającego całkowite rozwinięcie taśmy z krążków o różnej szerokości
i średnicy bez uszkodzenia taśmy.
W korpusie (1) urządzenia są osadzone dwa koła
pasowe (7) sprzężone paskami klinowymi (8), na których spoczywa krążek (10) nasunięty na wałek nośny
(9), wpuszczony w pionowe wycięcia (14) w osłonach
bocznych krążka (10).
Napęd kół pasowych (7) stanowi układ: silnik elektryczny, reduktor, sprzęgło pneumatyczne i przekład-
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nia łańcuchowa, przy czym do włączania lub wyłączania obrotu koła pasowego (7) zastosowano dźwignię
wahliwą (13) wspartą jednym końcem na odwijanym
odcinku (15) taśmy, który w wyniku kolejnego, skokowego podnoszenia i opuszczania się powoduje odpowiednie odchylanie dźwigni (13), a ta - przestawienie zaworów rozdzielających (11, 12) włączania
i wyłączania sprzęgła.
(2 zastrzeżenia)

Nr 17 (305) 1985

Zgodnie z wzorem samozaciskowy chwytak ma
szczękę (5) ruchomą w postaci dwuramiennej dźwigni,
której jedno ramię (6) ma kształt krzywki, a drugie
ramię (7) jest wyposażone w uchwyt (8). Szczęka (5)
jest osadzona obrotowo w wycięciu górnego ramienia
(4) korpusu (1) w kształcie leżącej litery „U", którego
dolne ramię stanowi szczękę (2) stałą.
Chwytak według wzoru użytkowego ma prostą budowę, małe gabaryty, umożliwia zawieszenie elementu (11) budowlanego w sposób eliminujący jego niekontrolowane przemieszczanie się w trakcie transportu i montażu.
(1 zastrzeżenie)
B66C

W. 73535

841105

Fabryka
Urządzeń
Okrętowych
„TECHMET",
Pruszcz Gdański, Polska (Jerzy Wójtowicz, Jerzy Zakrzewski).
Chwytnia kontenerowa

B66C
B65G
E04G

W. 73512

Grudziądzkie Przedsiębiorstwo
dziądz, Polska (Jacek Nagórski).

84 11 02
Budowlane,

Chwytnia posiada dźwigary podłużne (1) i dźwigary
poprzeczne (3) tworzące razem kształt dwuteowy.
Na końcach dźwigarów poprzecznych umieszczone
są sworznie obrotowe (4) mające czopy dopasowane
kształtem do gniazd kontenerowych, w których są
mocowane.

Gru

Samozaciskowy chwytak do transportu
i montażu elementów budowlanych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie transportu
i montażu elementów budowlanych bez uchwytów
montażowych.

Sterowanie obrotem sworzni z czopami odbywa się
ręcznie przez wychylenie dźwigni (5), obracającej wał
(6) wychylający ramię (7), które powoduje przesuw
cięgieł (8) związanych z ramieniem (9) powodującym
częściowy obrót sworzni (4) z czopami.
Cięgła (8) mają nakrętki regulacyjne (10) do ustawiania położenia czopów.
Chwytnia zaopatrzona jest we wskaźnik zaryglowania czopów w gniazdach kontenera, a także w prowadnice ułatwiające osadzenie czopów obrotowych w
gniazdach.
(3 zastrzeżenia)

Dział C
CHEMIA I METALURGIA
C02F

W. 73497

84 10 30

Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa, Polska (Zbigniew Bułat, Marek Małaczyński, Zbigniew
Stępniewski, Mirosław Wolski, Waldemar Papierz).
Końcówka ssąca do zbierania ciekłych
zanieczyszczeń z powierzchni wody
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji
końcówki ssącej przeznaczonej do zbierania w sposób
mechaniczny zanieczyszczeń, zwłaszcza oleju rozlanego na małych ciekach wodnych, w celu ochrony środowiska wodnego. Końcówka jest usytuowana stacjonarnie w miejscu zasysania i jest połączona do

węża ssącego. Końcówka składa się z pojemnika (1),
w którego bocznych ściankach (2) zaopatrzonych w
prowadnice (3), są wykonane wlewowe otwory (4).
W prowadnicach (3) są umieszczone siatki (5) osłaniające otwory (4). W dnie pojemnika (1) znajduje się
otwór wylewowy połączony z rurowym kolankiem (7)
zaopatrzonym w łącznik (8).
Pojemnik (1) jest przytwierdzony do tulei (9) umieszczonej przesuwnie na trzpieniu (10) zakończonym
ostrym szpicem. Na górnym końcu trzpienia (10) są
przytwierdzone uchwyty (11) przeznaczone do mocowania odciągów (12), poniżej których jest przytwierdzony zaczep (13). Podobny zaczep (14) jest przytwierdzony do bocznej powierzchni tulei (9). Obydwa zaczepy (13 i 14) służą do ustalania położenia pojemnika (1) za pomocą linki.
(2 zastrzeżenia)
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Zgarniacz pływających zanieczyszczeń
ź odstojnika promieniowego

C02F

W. 73538

84 11 07

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świdnica, Polska (Wiesław Bala, Andrzej Czuk, Zygmunt
Góra, Wacław Jasionowski, Ryszard Lech, Olgierd
Ligęza).

Zgarniacz ma deskę zgarniającą (1) zawieszoną na
pomoście zgarniającym (2) na dwóch równoległych
wieszakach, z których każdy składa się z ramienia
stałego (3), połączonego z nim przegubem (4) ramienia wychylnego (5) i łączącego te ramiona w pewnej
odległości od przegubu (4) drążka rozporowego (6). Z
ramieniem wychylnym (5) drążek rozporowy (6) połączony jest uchwytem przelotowym (8), przy czym poosiowo styka się z tym uchwytem (8) od zewnątrz za
pośrednictwem nakrętki regulacyjnej (12), a od wewnątrz - sprężyny oporowej (11).
(2 zastrzeżenia)

Dział E
BUD0WNICTWO; GÓRNICTWO
E01B

W. 73544

84 1107

Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego, Warszawa, Polska (Stanisław Wojarnik).
Podkładka żebrowa pod szynę
z zamocowaniem dla kierownicy
w rozjazdach kolejowych

spełniających rolę przepon wodno- i gruntoszczelnych
w budowlach hydrotechnicznych.
Brus ma w przekroju poprzecznym kształt trapezu
równoramiennego, którego jeden bok równoległy (1)
jest krótszy od drugiego (2) o grubość deski (b).
(1 zastrzeżenie)

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie ułatwienia
prac związanych z dokręcaniem śrub stopowych, od
strony kierownicy, w rozjazdach kolejowych, podczas
eksploatacji.
Podkładka mająca otwory na wkręty i śruby stopowe oraz przytwierdzony wspornik i koziołek mocujące kierownicę charakteryzuje się tym, że pomiędzy
szyną (3) a kierownicą (4) ma wyprofilowany występ
oporowy (5) o kształcie hakowym, przystosowany do
umieszczania w nim stopki szyny (3). (1 zastrzeżenie)
E04D

W. 73561

84 11 09

Instytut Techniki Cieplnej, Łódź, Polska (Jan Kędzierzawski, Andrzej Stawiarz).
Wieniec łopatkowy wentylatora promieniowego

E02B
E02D

W. 72924

84 07 10

Zespół Szkół Budownictwa Wodnego i Melioracji,
Trzciana k. Rzeszowa, Polska (Marian Szumilas,
Adam Turoń).
Ścianka szczelna
Przedmiotem wzoru użytkowego jest brus służący
do wykonywania szczelnych ścianek drewnianych

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji wieńca o samoczyszczącym kanale międzyłopatkowym, wysokiej sprawności i małych wymiarach
zewnętrznych.
Wieniec łopatkowy wentylatora promieniowego według wzoru użytkowego składa się z tarczy przedniej
(1), łopatek (2) i tarczy nośnej (3). Łopatki (2) odchylone są do tyłu a wygięte do przodu tak, że kąt ich
ustawienia na wlocie do wieńca wynosi 45° ± 15°, a
kąt na wylocie z wieńca wynosi 90° ± 15°. Utworzony
pomiędzy tarczą przednią (1), łopatkami (2) i tarczą
nośną (3) kanał międzyłopatkowy (O) jest tak ukształtowany, że suma sił Fs rzutowanych na kierunek
styczny do łopatki odniesiona do sumy sił Fp rzutowanych na kierunek prostopadły do łopatki odpowiada wartości F s / F p ^ 4 , przy czym siły Fs i Fp są to
siły działające na cząstkę pyłu osadzoną na łopatce (2).
v_:_
(5 zastrzeżeń)
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Uchwyt ma podstawę (1), oraz połączone z nią dwa,
równolegle odgięte od jej płaszczyzny, przeciwbieżne
języki (2). Języki (2) mają na zewnętrznej krawędzi
zęby (3). Uchwyt może być wykonany z jednego kawałka materiału.
(3 zastrzeżenia)

E04G
E04C

W. 73539

84 11 07

Warszawskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal", Warszawa, Polska (Bohdan Brym, Zygmunt Melnik, Jerzy
Skowroński, Mirosław Szewczyk).
E04F
E04B

W. 73507

84 10 31

Janusz Wojcieszak, Katowice, Polska (Janusz Wojcieszak).
Uchwyt, zwłaszcza do drewnianych listew
boazeryjnych łączonych na wpust i pióro własne
Przedmiotem wzoru żytkowego jest uchwyt, zwłaszcza do drewnianych listew boazeryjnych, łączonych
na wpust i pióro własne.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania stosowania wkrętów lub gwoździ przy montażu
boazerii oraz umożliwienia uzyskania boazerii bez
widocznych elementów złącznych na powierzchni
listew.
Uchwyt ma podstawę (1) oraz połączony z nią, odgięty równolegle od jej płaszczyzny język (2), który
zaopatrzony jest na krawędzi zewnętrznej w zęby (3),
uniemożliwiające swobodne przesuwanie się listew
boazeryjnych względem siebie po zmontowaniu. Uchwyt może być wykonywany z jednego kawałka
materiału.
(3 zastrzeżenia)

Belkowa trawersa montażowa
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania belkowej trawersy montażowej do podnoszenia
i przemieszczania konstrukcji stalowych w postaci
paneli przy robotach budowlano-montażowych obiektów przemysłowych, zwłaszcza elektrod zbiorczych dla
odpylaczy elektrowni. Zgodnie z wzorem uchwyty (2)
belki nośnej (1), mocowane do chwytaków (4), konstrukcji panelowych (5), są zawieszone na dźwignicowym zawiesiu (3) za pośrednictwem szakli (6) z zaczepami (7), których oś obrotu krzyżuje sie. z płaszczyzną tych chwytaków (4).
(1 zastrzeżenie)

E06B
F16S

W. 73584

8411 12

Śląskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Przemysłowych „MOSTOSTAL", Zabrze,
Polska (Andrzej Gawliczek, Manfred Langner, Józef
Kachel, Franciszek Liszka).
E04F
E04B

W. 73508

84 10 31

Janusz Wojcieszak, Katowice, Polska (Janusz Wojcieszak).
Uchwyt, zwłaszcza do drewnianych listew
boazeryjnych łączonych na wpust i pióro obce
Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt, zwłaszcza do drewnianych listew boazeryjnych, łączonych
na wpust i pióro obce.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania stosowania wkrętów lub gwoździ przy montażu boazerii oraz umożliwienia uzyskania boazerii
bez widocznych elementów złącznych na powierzchni listew.

Kształtowntk zewnętrzny ościeżnicy
dla okien stałych i otwieranych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji kształtownika nadającej się do wykonania ościeżnic okien stałych lub otwieranych.
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Kształtownik ma w przekroju poprzecznym kształt
prostokąta z dwiema częściami wspornikowymi (3)
ścian poziomych (2) zakończonych zaczepami nożowymi (7), a na części wspornikowej (3) górnej, od zewnątrz, znajduje się zaczep hakowy (8) zwrócony w
kierunku drugiego zaczepu hakowego (9).. Gór na ściana poziomu (2) ma także część wspornikową (4) zakończoną częścią pionową wysięgową (5) z zaczepem
(6), a na pionowej ścianie (1), na zewnątrz, znajduje
się zaczep (10) w kształcie litery „L".
(1 zastrzeżenie)

E06B
F16S

W. 73585

81

nej do obu półstożków (1) poprzez dociskowy krążek
(3) dokręcany śrubami (4).
Uchwyt nadaje się szczególnie do stosowania przy
kombajnach pracujących w trudnych warunkach.
(1 zastrzeżenie)

841112

Śląskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Przemysłowych „MOSTOSTAL", Zabrze,
Polska (Andrzej Gawliczek, Manfred Langner, Józef
Kachel, Franciszek Liszka).
Kształtownik poprzeczny,
zewnętrzny okna lub drzwi
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji kształtownika umożliwiającej scalanie elementów okna lub drzwi, wymaganych dla uzyskania wysokich własności izolacyjnych.
Kształtownik ma w przekroju poprzecznym kształt
prostokąta utworzonego ze ściany dolnej (1) i ściany
górnej (3), połączonych dwiema ścianami bocznymi (2).
Z dolnej ściany (1), poza ściany boczne (2), wystają
zaczepy hakowe dolne 6) zwrócone w kierunku zaczepów hakowych górnych (7) usytuowanych na ścianach bocznych (2) i zwróconych w kierunku zaczepów
hakowych dolnych (6). Górna ściana (3) ma, poza
bocznymi ścianami (2), części wspornikowe (4) zakończone zaczepami (5) w kształcie litery „C", zwróconymi częścią otwartą w kierunku pozostałej części
kształtownika.
(1 zastrzeżenie)

E21D

W. 73505

84 20 30

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud, Bytom, Polska (Jan Michalski, Adam Mirek).
Wieszak do podciągów górniczych
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania wieszaka, który może być szybko montowany i
demontowany na odrzwiach chodnikowej obudowy,
w każdym położeniu podciągu, z jednoczesną możliwością nadawania wstępnej podporności stropu.
Wieszak składa się z dwóch szczęk nożycowych (2
zaopatrzonych w górnej części w hakowe zaczepy (4).
Dolne części szczęk nożycowych (2) są osadzone obrotowo na dwóch równoległych sworzniach (5). Sworznie, (5) są połączone dystansową płytką (6), wyposażoną w otwór (7) z dołączoną nakrętką (8) dla regulacyjnej śruby (9).
Wieszak służy do zawieszania podciągów tymczasowej obudowy chodnikowej(2 zastrzeżenia)

E21C

W. 73558

84 11 09

Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia", Jastrzębie,
Polska (Krystian Sibila, Franciszek Kopacz, Norbert
Pioseczny).
Uchwyt zabezpieczający przed rozdzieleniem się
podzespołów kombajnu
Uchwyt ma nierozłącznie przytwierdzone do czołowych płyt sąsiadujących ze sobą podzespołów kombajnu dwa oddzielne półstożki (1) łączone w parę przy
pomocy nałożonej na nie zaciskowej tulei (2) dociska-
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Dzloł F
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
W. 72848

F02P

84 06 29

Spółdzielnia Pracy Zakłady Elektromechaniki Samochodowej „Magnet-Elektromet", Warszawa, Polska
(Jerzy Jagiełło, Marek Nowak, Andrzej Marcinkowski).
Przyrząd do czyszczenia i badania iskrzenia
świec silników spalinowych
Przyrząd według wzoru ma dwucylindrowy układ
wzmocnienia ciśnienia. Cylindry ustawione są szeregowo. W górny cylinder wkręcony jest korpus (3),
w którym znajdują się komory (4) mające wzierniki
(7) do obserwacji iskrzenia świec od czoła i z boku.
Do korpusu (3) połączony jest manometr (10), zawór
regulacji ciśnienia sprężania i zawór do wstępnego
napełniania komór sprężania. Dolny cylinder połączony jest z zaworami (13) i (14) o wspólnym zasilaniu.
(1 zastrzeżenie)

takiej jak pompa lub silnik hydrauliczny promieniowy wielotłokowy.
Rozdzielacz według wzoru ma na zakończeniu otworów doprowadzających do silnika i odprowadzających
ciecz roboczą, wykonane gwintowane otwory (2, 3) w
denku tłoka, w które wkręcone są kryzy (6) z otworami o optymalnych średnicach pozwalających proporcjonalnie do ciśnienia cieczy roboczej wprowadzać
do karteru odpowiednią ilość cieczy, niezbędną dosmarowania i chłodzenia. Ciecz robocza wprowadzona
do karteru staje się czynnikiem smarującym współpracującej części.
(1 zastrzeżenie)

F21V

W. 73494

84 10 2»

Ryszard J. Gens, Beata Gens, Ryszard A. Gens,
Warszawa, Polska (Ryszard J. Gens, Beata Gens, Ryszard A. Gens).
Abażur
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania abażura, który nie byłby osadzony bezpośrednio na żarówce.
Abażur stanowi szkielet utworzony w dolnej części,
przez pręty wyprofilowane w dwa usytuowane współśrodkowo koła (1 i 2), które połączone są prostymi
prętami (3, 4, 5, 6) usytuowanymi promieniowo, przy
czym ich dolne końce wygięte do dołu pod kątem
prostym osadzone są w otworach (7, 8, 9, 10) oprawki
(11), w której umieszczona jest żarówka.
(1 zastrzeżenie)

F15B
F01B
F04B

W. 73509

84 10 31

Fabryka Urządzeń Budowlanych „ZREMB", Gdańsk,
Polska (Zygmunt Wojnicz, Bohdan Bujko).
Rozdzielacz zasilająco-smarujący
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie smarowania pracujących części w karterze maszyny roboczej

F24H
E21F

W. 73568

84 11 12

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych,
Biuro Projektów Górniczych, Gliwice, Polska (Ernest
Szneider, Zygmunt Kucharski).
Nagrzewnica wodna zwłaszcza do ogrzewania
szybu kopalni
..

-,

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania zjawiska pękania połączeń spawanych w nagrzewnicy.
Nagrzewnica wodna mająca kolektor nawrotny (1)
wspólny dla dwóch rzędów rurek (2 i 3) charakteryzuje się tym, że ma kolektor zasilający (4) i kolektor powrotny (5) oddzielnie dla każdego rzędu rurek
i kolektory te opasane są uszczelką (6) tak, że uszczelniają komorę powietrzną (7) na styku kolektorów ze
sobą i ze ścianką kołnierza ramy nagrzewnicy (8).
(1 zastrzeżenie)
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liwiałoby wymianę zużytych rur płomieniówkowych,
poprzez mechaniczne usunięcie spoiny łączącej te rury ze ścianą sitową.
Urządzenie według wzoru użytkowego wyposażone
w noże skrawające (1) oraz przekładnię zębatą charakteryzuje się tym, że ma szczęki zaciskowe (6) umieszczone w przedniej części urządzenia na tulei rozporowej (5) i trzpieniu rozporowym (4), natomiast noże skrawające (1) zamocowane są na wrzecionie (2)
osadzonym na wale drążonym (3), napędzanym poprzez przekładnię zębatą przez urządzenie napędowe.
(1 zastrzeżenie)
W. 73223

F27B

84 09 07

Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa „Biprostal",
Kraków, Polska (Adam Czachowski).
Przenośna komora grzewcza
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie lekkiej
konstrukcji przenośnej komory grzewnej zapewniającej dokładny rozkład temperatury w nagrzewanym
przedmiocie.
Komora ma kształt walca z podwójnymi ścianami
bocznymi, które tworzą przestrzeń (3) do rozprowadzania podgrzanego powietrza poprzez dysze (4). W
pokrywie komory zamocowane są trzy wentylatory
(1) i trzy zespoły grzewcze (2).
(1 zastrzeżenie)

F28F

W. 73557

F41F

W. 74209

85 02 22

Ośrodek Badań Uzbrojenia, Stalowa Wola, Polska
(Tadeusz Bednarz, Andrzej Fronczak).
Urządzenie do rozładowania haubicy
Urządzenie zawiera siłownik śrubowy założony w
prowadnice (1), które są przykręcone do nasady zamkowej (2) śrubami (3). Urządzenie jest połączone przegubowo i rozłącznie z trzpieniem (8). Końcówka (9)

84 U 08

Kombinat Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych,
Paczyna, Polska (Kazimierz Zurawski, Bogusław Śliwa, Ryszard Blochowski).
Urządzenie do usuwania spoin łączących rury
ze ścianami sitowymi
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania urządzenia, które w sposób prosty i szybki umoż-

trzpienia (8) jest wkręcona w gniazdo pocisku technologicznego (7), który jest dosłany do komory nabojowej lufy (6) haubicy. Siłownik śruby współpracuje
z korbą (18) i ruchomą tuleją powodując zruszenie pocisku technologicznego (7), który jest zakleszczony na
stożku przejściowym lufy (6).
Urządzenie jest wykorzystywane podczas sprawdzeń
mechanizmu dosyłającego, lub nauki ładowania haubicy.
(1 zastrzeżenie)

F41J

W. 73475

84 10 26

Wojskowy Instytut Technicznv Uzbrojenia, Zielonka
k/Warszawy, Polska (Stanisław Gajda, Tadeusz Kuśnierz, Bohdan Zarzycki)..
Imitator' celu powietrznego z pułapką termiczną
Przedmiotem zgłoszenia jest imitator celu powietrznego pozorujący lot oddalający się z pułapką termiczną, wykonany na bazie 122 jnm pocisku artyleryjskiego.
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Imitator charakteryzuje się tym, że w część denną
pocisku ma wkręconą wkładkę (2) ze smugaczami (3)
oraz do dna pocisku przymocowaną ma pułapkę (4)
ze źródłem świetlnym zbliżonym do natężenia promieniowania smugaczy (3). Pułapka odrywana jest od
korpusu pocisku po upływie około 7,5 sekundy i stanowi zakłócenie urządzenia samonaprowadzającego
głowicy rakietowej. Biorąc pod uwagę parametry taktyczno-techniczne oraz niewielki koszt wykonania
imitatora znajdzie on powszechne zastosowanie w procesie szkolenia wojsk.
(2 zastrzeżenia)

Dział 6
FIZYKA
G01B
E21C

W. 72494

84 05 09

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław,
Polska (Kazimierz Wojcieszak).
Urządzenie do pomiaru odkształceń
otworów wiertniczych w górotworze
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie ułatwienia
montażu urządzenia oraz zwiększenie niezawodności
działania.
Urządzenie ma umieszczony w obudowie (1) czujnik zegarowy (6) połączony z precyzyjnym potencjometrem (2) za pomocą tulejki sprzęgającej (7), która
z jednej strony ma rowek wzdłuż osi prostopadłej do
osi tego czujnika, w którym to rowku usytuowana
jest końcówka osi (9) potencjometru. (1 zastrzeżenie)

Dozownik składa się ze szlifowanego walcowego
korpusu (8) z naniesioną skalą pojemności (14), zakończonego od góry kołnierzem (10) z występem (11)
z wybraniem (12), a od dołu zakończonego zwężeniem
(13) z rurką ssącą (2), z rurką tłoczącą (4) usytuowaną
równolegle do osi korpusu 8) i połączoną z nim promieniowo ponad rurką ssącą (2) oraz ze szlifowanego
walcowego tłoka (9) zakończonego od góry głowicą (18)
z długim trzpieniem (19) przesuwającym się w wybraniu (12), z nasuwką (20), z zaznaczoną kreską pomiarową (22), nasuniętą na trzpień (19) poniżej wybrania 12), blokowaną wkrętem (21). Nad szlifowanymi zaworami zwrotnymi (3) znajdują się wklęśnięcia (17), a zawór zwrotny (3) rurki tłoczącej (4) połączony jest odcinkami rurki (15) z tworzywa sztucznego nasuniętymi na koniec rurki tłoczącej (4) połączony z korpusem (8) i na odgięty koniec rurki tłoczącej (4) z końcówką stożkową (16)
(1 zastrzeżenie)

G01H

W. 73560

841109

Instytut Techniki Cieplnej, Łódź, Polska (Roman
Skonieczka).
Wspornik czujnika drgań mechanicznych
Celem wzoru jest opracowanie uproszczonej konstrukcji wspornika zapewniającej dokładniejsze mocowanie czujnika w osi drgań elementu drgającego.
Wspornik czujnika drgań mechanicznych, składający się ze wspornika dystansowego (2), śruby dolnej
(4) wkręcanej w otwór w elemencie drgającym i śruby górnej (1), na którą nakręcany jest czujnik drgań
mechanicznych, według wzoru charakteryzuje się tym,
że wspornik (2) ma ciąg otworów (3) przechodzących
na wylot w poprzek wspornika.
(1 zastrzeżenie)
G0IF

W. 73499

84 10 31

Zbigniew Kilarski, Czesław Kilarski, Waldemar Kilarski, Michalin, Polska (Zbigniew Kilarski, Czesław
Kilarski, Waldemar Kilarski).
Dozownik
Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji dozownika wygodnej w użytkowaniu.
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Instytut Maszyn Spożywczych, Warszawa,
(Waldemar Rączko).

841102
Polska

Laboratoryjne stanowisko badawcze modułów
membranowych, zwłaszcza do ultrafiltracji
i mikrofiltracji
Celem wzoru jest opracowanie uniwersalnego sta
nowiska badawczego umożliwiającego badanie różne
go typu modułów w różnych, dogodnych miejscach.
Stanowisko jest zbudowane z przestrzennej rurowej
ramy (1), w której są osadzone zasadnicze elementy
stanowiska w postaci agregatu złożonego z silnika
i pompy (3 i 5), zespół elementów hydraulicznych
przeznaczonych do* zasilania badanego modułu (5, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13) oraz niezależny zespół elementów
hydraulicznych przeznaczony do odprowadzenia cie
czy z modułu membranowego do zbiornika i zapew
nienia obiegu cieczy w układzie zamkniętym (14, 15,
16, 17, 18, 1» i 20). Stanowisko jest wyposażone w koń
cówki przyłączeniowe przewodów elastycznych, któ
rymi jest łączone z badanym modułem oraz zbiorni
kiem cieczy.
(lzastrzeżenie)
G01N

W. 73480

84 10 26

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Polska
(Czesław Dybiec, Janusz Dzięglowski, Wojciech Kucharski).
Urządzenie do indukcyjnej nieniszczącej kontroli
własności mechanicznych części maszyn
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji umożliwiającej szybkie dostosowanie urządzenia
do pomiarów różnych parametrów bez konieczności
pracochłonnej przebudowy całego urządzenia.

G01N

W. 73357

84 10 02

Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego, Lublin,
Polska (Janusz Kieszko, Tadeusz Pawłowski).
Aparat do oznaczania agregacji płytek krwi
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania urządzenia charakteryzującego się prostą i zwartą budową
przeznaczonego do współpracy z przystawką Spekol 10.
Aparat do oznaczania agregacji płytek krwi składa
się z obudowy (1), w której w jednej części umieszczony jest termostat (2) wykonany z metalu łatwo
przewodzącego ciepło w postaci bryły prostopadłościennej o podstawie sześciokąta, w osi którego wykonany jest otwór nieprzelotowy (3) i prostopadły do
niego otwór przelotowy (4). W otworze nieprzelotowym
umieszcza się naczyńko (18), w którym zawarta jest
badana krew. W celu ogrzania termostatu (2) do jego bocznej ściany przymocowany jest trenzystor mocy
(10) zasilany z układu umieszczonego w drugiej części
obudowy na płytce drukowanej. Badanie polega na
podgrzaniu materiału badanego do żądanej temperatury a następnie przepuszczeniu strumienia światła
przez otwór (4) i naczyńko (18).
(1 zastrzeżenie)

Urządzenie według wzoru, charakteryzuje się tym,
że poszczególne jego zespoły mają konstrukję blokową i umieszczone są we wspólnej obudowie (8) w sposób umożliwiający ich łatwą i szybką wymianę.
Listwy prowadzące (9) poszczególnych zespołów
przesuwają się po prowadnicach (10). Zespoły są przyłączane do współdziałania za pomocą wielowtyków
(11), wchodzących w gniazda (12), umocowane na płaskownikach (13). Każdy zespół ma płytę czołową (14),
na której znajdują się elementy sterowania lub/i sygnalizacji (15) oraz element mocujący (16). Do listw
prowadzących (9) przymocowana jest płytka obwodu
drukowanego (17).
(1 zastrzeżenie)
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84 10 29

Fabryka Podzespołów Radiowych „ELWA" Warszawa, Zakład Nr 2, Kołobrzeg, Polska (Wiesław Wawrzyszko, Bogusław Markiewicz, Barbara Drajewicz).

Mirosław Kamiński, Warszawa, Polska (Mirosław
Kamiński).

Synchronizator błysku

Sygnalizator dźwiękowy do układów alarmowych

Synchronizator błysku służy do synchronicznego
wyzwalania lampy błyskowej impulsem świetlnym
pochodzącym z innej Jampy błyskowej.
Obudowa (2) ma kształt prostopadłościanu, jest
dwuczęściowa. Na powierzchni czołowej wmontowany jest wyłącznik zasilania (3) i gniazdo synchronizacji (4). W wycięciu obudowy umocowany jest krążek (5) z fotoelementem (6). W górnej powierzchni obudowy ukształtowane są stałe sanki (10) do mocowania lampy, kontakt elektryczny (11) i zamocowany jest trzpień blokady (12) lampy.
W dolnej powierzchni obudowy wmontowana jest
tulejka (1) ze znormalizowanym gwintem fotograficznym.
(1 zastrzeżenie)

. Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania sygnalizatora o niewielkich wymiarach, w którym obudowa
nie wnosiłaby własnego tłumienia dźwięku.

W sygnalizatorze według wzoru użytkowego zastosowano głośnik wysokotonowy kopółkowy (1), w połączeniu ze specjalnie ukształtowaną tubą kątową (2>
w mocnej pancernej obudowie (3). Głośnik (ł) i elektroniczne urządzenie sterujące (6) są umieszczone w
komorze (4) obudowy (3), natomiast wylot tuby (2) w
oddzielnej komorze (5) z owtorami.
(2 zastrzeżenia)

Dział H
ELEKTROTECHNIKA
H0IR

W. 73426

84 10 16

Andrzej Makarewicz, Łódź, Polska (Andrzej Makarewicz).

twór (2) w kształcie odpowiadającym profilowi końcówki (6), zaś w tylnej ściance z kołkami (3) otwór
(4) przeznaczony do umieszczenia w nim kołka uziemiającego.
(1 zastrzeżenie)

Urządzenie zabezpieczające gniazdo wtyczkowe
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania urządzenia pozwalającego na pewne zabezpieczenie gniazda
wtyczkowego i łatwe wyjmowanie wtyczki.
Urządzenie
zabezpieczające gniazdo wtyczkowe
wyposażone jest w element wyjmujący, stanowiący
klucz (5) z wyprofilowaną końcówką (6). Bezprzewodowa wtyczka (1) ma w środku przedniej ściany o-

H02K

W. 73471

84 10 24

Przedsiębiorstwo Specjalnych Maszyn Elektrycznych Małej Mocy, Września, Polska (Marek Dębicki,
Cezar Dubiel, Andrzej Stępień).
Wirnik maszyny elektrycznej,
zwłaszcza silnika elektrycznego skokowego
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania wirnika
o takim kształcie zębów, który pozwoliłby na wykonywanie zębów z dużą dokładnością.
Wirnik maszyny elektrycznej mający osadzony na
wałku pierścieniowy magnes trwały,--zakończony obustronnie uzębionymi nabiegunnikami cechuje się tym,
że boki zębów (4) mają kształt ewolwenty.
Wirnik stanowi część maszyny elektrycznej, zwłaszcza silnika elektrycznego skokowego. (1 zastrzeżenie)
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Instytut Łączności, Warszawa, Polska (Józef Skarżyński, Ryszard Mital, Ryszard Romaniuk).
Pojemnik płytek drukowanych
Wzór rozwiązuje zagadnienie wykonania uniwersalnego pojemnika o prostej konstrukcji.
Pojemnik ma dwie naprzeciwległe ściany (1) i (1')
wykonane z płyt przetłoczonych w kształt falisty. Do

powierzchni czołowej ściany (1) ma zamocowaną listwę kodującą (2). Na narożnikach jednej ze ścian ma
wsporniki (3).
Pojemnik znajduje zastosowanie do przechowywania płytek drukowanych w trakcie ich montażu,
transportu i składowania.
(3 zastrzeżenia)

Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków
opublikowanych w BUP Nr 17/85
Nr zgłoszenia
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238005
239285
240108
240279 T
241125
241612
241802
241970
242321
242970
243388
243850
243854
245022
245154
245382 T
245402
245553
245561
245572
245581
245587
245705
245725
245728
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245735
245760
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245811
245818
245821
245830
245831
245832
245833
245863
245864
245895
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245905
245909
245916
245918
245928
245938
245951
245953

A23L
B66C
C07D
B60R
B01J
F01D
A01M
C07D
E04B
C07D
A61K
A63H
C07C
B29C
C07C
A01K
B65C
H04M
G05F
H02P
E06B
G01N
H02K
G01R
H02M
H01L
H01L
H03K
H02K
H03K
H03F
H04M
H02P
G01R
H04L
H04L
H04L
G01R
H02K
H01T
H01C
H02K
G06F
H03K
H02K
G08B
C08F
H01M
H03F
H01H

3
16
20
13
5
38

2
21
34
22
3
4
18
10
18
1
14
64
49
58
35
46
56
47
58
54
54
60
57
60
59
65
59
48
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63
64
48
57
55
53
57
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57
52
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55
60
53
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245963
245966
245971
245972
245974
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245978
245979
245980
245981
245983
245985
245986
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245988
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245993
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245995
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246005
246009
246010
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246016
246017
246024
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B32B
B32B
A21D
F27D
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F27B
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B29H
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2
8
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2
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1
5
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4
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