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

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

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

lub wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń, 

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

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

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

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

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

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

Informuje się, że odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt 1 można zamawiać w Urzę-
dzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy: 
a) podać numer „Biuletynu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer stronicy, 
b) wskazać numer zgłoszenia, klasę patentową i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego. 

Urząd Patentowy podaje do wiadomości konta w NBP 

1. Urząd Patentowy PRL. - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z rejestracją 1 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 1 mikrofilmowe 

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

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Centralny Ośrodek 
Informacji Patentowej, Al. Niepodległości 188, skr. pocztowa 203, 00-950 Warszawa 
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BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 27 sierpnia 1985 r. Nr 18 (306) Rok XIII 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 
I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

I. W Y N A L A Z K I 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A01G P.250230 T 1984-10-26 
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice, 

Polska (Kazimierz Jagielski, Zdzisław Cianciara, Zbi-
gniew Walendzik). 

Sekator pneumatyczny z przedłużoną rękojeścią 

Przedmiotem wynalazku jest sekator pneumatycz-
ny z przedłużoną rękojeścią do prześwietlania koron 
wysokich drzew owocowych oraz plantacji krzewów 
jagodowych. 

Sekator ma nóż (1) i stalnicę (2) przymocowaną do 
wyprofilowanego końca cylindra (4). Wewnątrz cy-
lindra (4) jest wahliwy tłok (6) ze sztywno zamoco-
wanym tłoczyskiem (8), sprężyna (10) oraz przeciw-
uderzeniowe tłumiki (11, 12). Na koniec cylindra (4) 
jest nakręcony przedłużacz z rękojeścią (17) wyposa-
żoną w mechanizm sterujący. (1 zastrzeżenie) 

A01K P. 246457 1984-02-20 
Piotr Matula, Wrocław, Polska (Piotr Matula). 

S pławik do połowu ryb w nocy 

Spławik ma dwudzielny korpus składający się z 
górnej części (1) i dolnej części (2). 

Górna część (1) korpusu spławika jest zakończona 
trzpieniem (8) na końcu którego jest osadzona trwale 
elektroluminescencyjna dioda (9), zaś u nasady które-
go jest osadzona na zewnątrz metalowa tulejka (10) 
stanowiąca górny styk obwodu elektrycznego spławi-
ka połączona przewodem z wejściowym stykiem (11) 
elektronicznego wzmacniacza (7). W dolnej części (2) 
korpusu jest osadzony trwale metalowy sworzeń (12) 
zakończony na zewnątrz korpusu oczkiem (13) stano-

wiącym dolny styk obwodu elektrycznego spławika 
i jednocześnie element do wiązania żyłki. Wewnątrz 
komory (3) korpusu spławika sworzeń (12) jest zakoń-
czony płytką (14) na której opiera się sprężyna (5) 
dociskająca baterię (6) do zasilającego styku (15) ele-
ktronicznego wzmacniacza (7), którego wyjściowy styk 
(17) jest połączony przewodem (16) z jedną elektrodą 
elektroluminescencyjnej diody (9). Druga elektroda tej 
diody (9) jest połączona przewodem (18) ze sprężyną 
(5) kontaktującą z drugą elektrodą baterii (6). 

(1 zastrzeżenie) 

A01N P.246314 1984-02-21 
Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, Polska 

(Aniela Choinka, Marek Dzik, Jan Juroczek, Józef 
Kroczyński, Jerzy J. Lipa, Henryk Malinowski). 

Sposób wytwarzania środka owadobójczego w postaci 
proszku zawiesinowego zawierającego jako substancje 

czynną zarodniki i kryształy bakterii Bacillus 
thuringiensis 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie prostego i mało energochłonnego procesu wy-
twarzania środka owadobójczego do ochrony sadów, 
lasów i upraw warzywniczych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że z mo-
krej biomasy wytrąca się substancję biologicznie czyn-
ną za pomocą soli wapniowej kwasów ligninosulfo-
nowych ewentualnie z dodatkiem dekstryny w for-
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mie zawiesiny wodnej i suszy się w suszarni rozpyło-
wej, a uzyskany premiks miesza się z krzemionką hy-
drofilizowaną solą sodową kwasu butylonaftalenosul-
ionowego, dyspergatorem, solą sodową karboksymety-
locelulozy i glinokrzemianem. (1 zastrzeżenie) 

A01N 
C07F 

P. 248926 1984-07-25 

Pierwszeństwo: 1983-07-27 - Francja (nr 83/12620) 
1984-02-23 - Francja (nr 84/02988) 

Rhone - Poulenc Agrochimie, Lyon, Francja (Guy 
Borrod, Guy Lacroix). 

Środek chwastobójczy 

Środek według wynalazku charakteryzuje się tym, 
le jako czynną substancję zawiera nowy związek o 
ogólnym wzorze 1, w którym R1 oznacza ewentualnie 
podstawiony rodnik węglowodorowy, R oznacza atom 
wodoru lub ma znaczenie podane wyżej dla R1; R2 i 
R3 oznaczają atomy wodoru lub razem z atomami tle-
nu, z którymi są związane, tworzą ulegające hydroli-
zie grupy -OR 8 i -OR3, a R1 oznacza atom wodoru 
lub ulegającą hydrogenolizie grupę R8, lub też jako 
czynną substancję zawiera dopuszczalne w rolnictwie 
sole związków o wzorze 1. 

Środek według wynalazku działa silnie chwastobój-
czo i można go korzystnie stosować po zasiewie, przed 
wzejściem roślin. (20 zastrzeżeń) 

A01N 
C07D 

P.249141 1984-08-10 

Pierwszeństwo: 
1983-08-11 - St. Zjedn. Am. (nr 522281) 
1984-04-24 - St. Zjedn. Am. (nr 602022) 

Monsanto Company, St. Louis, Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

Środek chwastobójczy 

Środek chwastobójczy, który obok znanych, dopusz-
czalnych w rolnictwie nośników i/albo substancji po-
mocniczych zawiera skuteczną chwastobójczo ilość 
substancji aktywnej, charakteryzuje się tym, że jako 
substancję aktywną zawiera jeden ze związków o 
ogólnych wzorach 3, 4 i 5, w których to wzorach R 
oznacza grupę feny Iową, alkilową, niższą grupę chlo-
rowcoalkilową, niższą grupę alkoksyalkilową, niższą 
grupę alkilotioalkilową, niższą grupę alkilokarbony-
loksyalkilową, cykloalkiloalkilową lub grupę hetero-
cykliczną, zawierającą jako heteroatom atom azotu, 
siarki lub tlenu, każdy z podstawników Ri oznacza 
grupę Cx-C4 alkilową i każdy z podstawników R2 
i R3 oznacza grupę alkilową lub fluorowaną grupę 
śnetylową, z tym, że co najmniej jeden z podstawni-
ków R2 i Rs oznacza fluorowaną grupę metylową, bądź 
kombinację tych związków. Środek według wynalaz-
ku jest skuteczny zwłaszcza przy stosowaniu go przed 
wykiełkowaniem. (25 zastrzeżeń) 

A01N 
C07D 

P. 245062 1983-12-12 

Pierwszeństwo: 1982-12-13 - Francja (nr 21078/82) 

Rhone - Poulenc Agrochimie, Lyon, Francja. 

Środek chwastobójczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania śro-
dka nadającego się do selektywnego niszczenia 
chwastów w uprawach, zwłaszcza bawełny, słoneczni-
ka i soi. 

Środek chwastobójczy charakteryzuje się tym, że 
jako substancję czynną zawiera co najmniej jedną po-
chodną benzylokarbamylopirydyny o wzorze 1, w 
którym Rx oznacza atom chlorowca, rodnik alkilowy 
o 1-6 atomach C, ewentualnie podstawiony jednym 
lub więcej atomami chlorowca lub rodnik alkoksylowy 
o 1-4 atomach C, R2 i R3, takie same lub różne oz-
naczają rodnik alkilowy o 1-3 atomach C, rodnik 
alkoksylowy o 1-4 atomach C lub rodnik alkoksyalki-
lowy, alkoksykarbonylometylowy o 3-8 atomach C, 
z rodników, takich jak: rodnik acylowy, azydomety-
lowy, alkoksykarbonylometylowy o 3-18 atomach C, 
hydroksyalkilowy o 2 -5 atomach C, chlorowcoalkilo-
wy o 2-5 atomach C, alkilowy o 1-4 atomach C, 
które to rodniki są ewentualnie podstawione rodni-
kiem heterocyklicznym o 5-6 członach pierścienia i 
o 1-3 heteroatomach, takich jak: tlen, siarka i azot, 
rodnik alkinyloksyalkilowy o 4-8 atomach C lub ro-
dnik winylowy, dalej n oznacza liczbę całkowitą 
0-5, włącznie, przy czym jeżeli jest kilka podstaw-
ników Rx, mogą być one identyczne lub różne, oraz 
jej sól dopuszczalną w rolnictwie oraz jej postacie 
optycznie czynne, izomerowe, pojedynczo lub w mie-
szaninie jednych z drugimi. . (4 zastrzeżenia) 

A0IN P. 251276 1984-12-27 
Pierwszeństwo: 1983-12-27 - Japonia (nr 248524/83) 

Sumitomo Chemical Company, Limited, Osaka, Ja-
ponia (Tadahiro Matsunaga, Akio Higo). 

Środek do odymiania niszczący szkodniki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
skutecznego środka do zwalczania szkodliwych owa-
dów, takich jak komary i muchy. 
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Środek według wynalazku zawiera jako substancję 
czynną mieszaninę związku typu piretroidu i 2,2-dwu-
metylo-3- / 2,2-dwuchlorowinylo / cyklopropanokarbo-
ksylanu 2, 3, 4, 5, 6-pięciofluorobenzylowego w sto-
sunku wagowym od 8:2 do 3:7. (9 zastrzeżeń) 

A01N P. 251600 1985-01-18 

Pierwszeństwo: 1984-01-20 - Japonia (nr 9350/84) 
1984-01-23 - Japonia (nr 10875/84, 10876/84) -

Sumitomo Chemical Company, Limited, Osaka, Ja
ponia (Yukio Oguri, Mitsuri Sasaki). 

Środek grzybobójczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka grzybobójczego, działającego profilaktycznie 
i/lub zwalczająco, umożliwiającego zwalczanie róż
nych chorób roślin jednocześnie. Środek grzybobój
czy składający się z substancji czynnej i obojętnego 
nośnika, charakteryzuje się tym, że jako substancję 
czynną zawiera użyty w ilości grzybobójczo skutecz
nej związek o ogólnym wzorze przedstawionym na 
rysunku, w którym X oznacza atom wodoru, chloru 
lub bromu, względnie sól lub ester tego związku oraz 
manel, mankozeb, kaptan, kaptafol, folpet lub chlo-
rothalonil. (2 zastrzeżenia) 

A21B P.246339 1984-02-21 

Gliwicka Usługowa Spółdzielnia Pracy, Gliwice, Pol-
ska (Jerzy Magier a, Jan Tataruch). 

Trzon mechaniczny, zwłaszcza pieca piekarniczego 
3-komorowego rurowo-taśmowego , ,, 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcjf trzo-
nu pieca o stosunkowo krótkiej komorze, łatwej do 
załadunku i wyładunku pieczywa. 

Trzon mechaniczny pieca, zwłaszcza piekarniczego, 
mający taśmową siatkę (1) oraz mechanizm (7) napę-
du tej taśmy, charakteryzuje się tym, że taśmowa 
siatka (1) ma długość nieco większą od długości wnę-
trza piekarniczego pieca na tyle, by opasać przewija-
jącą rolkę (2), a końce tej taśmowej siatki (1) mają 
uchwyty, - dolny (9) i górny (10), połączone z łań-
cuchami (16) typu Galia, tworzące razem obwód zam-
knięty. Łańcuchy przewijają się przez osadzone na 
wale (3) łańcuchowe koła (8), przechodzą na łańcucho-
wych, wsporczych, luźnych kołach (11) i zawracają na 
łańcuchowych, napinających kołach (12), osadzonych 
obrotowo w regulatorze (14) napięcia sprężyny w po-
staci wideł ze śrubą, umieszczonych w napinaczu (15) 
łańcucha wspartym o opór za pośrednictwem spręży-
ny (13). 

Wałek (3), na którym jest osadzona przewijająca 
rolka (2) i łańcuchowe koła (8), na jednym końcu ma 
sprzęgłowe łańcuchowe koło (5), które poprzez ręcz-
nie uruchamiane, kłowe sprzęgło (6) i przeciążeniowy 
kołek jest połączone łańcuchem z łańcuchowym ko-
łem motoreduktora (7). Wałek (3) na drugim końcu 
ma odsądzenie pod korbę ręczną. Na wałku (3), poza 
obszarem komory pieca, jest osadzone łańcuchowe 
koło, połączone łańcuchem z parą łańcuchowych kół, 
stanowiących zmniejszającą obroty przekładnię (19), 
na ostatnim wale której są umocowane krzywki (20), 
współpracujące z wyłącznikami krańcowymi. Łańcu-
chy są napinane za pomocą wysięgnikowych napina-
czy. (2 zastrzeżenia) 

A23G P. 250281 T 1984-10-31 

Bogdan Flřszkiewicz, Warszawa, Polska. 

Urządzenie do wytwarzania nadziewanych wyrobów 
cukierniczych 

Urządzenie składa się z obudowy (1), wewnątrz któ-
rej są dwie komory (2 i 5) oddzielone przegrodą (6)» 
W komorze (2) osadzony jest na obrotowym wale (3) 
walec (4). W komorze (5) osadzony jest przewód (7), 
odpowiednio wyprofilowany, którego wylot (8) umiesz-
czony jest w części środkowej otworu (9), a drugi 
koniec przewodu (7) zakończony jest końcówką (10)» 

(1 zastrzeżenie) 

A23K 
A61K 

P. 246404 1984-02-24 

Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław, Pol-
ska (Stanisław Zaleski, Ryszard Tereszkiewicz, Bo-

gumił Ławik, Marian Kierzkowski). 

Sposób przetwarzania pełnej krwi zwierzęcej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przetwarzania 
pełnej krwi zwierzęcej na produkty przydatne do ce-
lów spożywczych paszowych lub kosmetycznych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że śwież» 
wynaczynioną krew zwierząt rzeźnych dodaje się do 
rozcieńczalnika używanego jako składnika w produk-
cji żywnościowej, paszowej lub kosmetycznej, takie-
go jak woda, mleko i mleko pochodne, roztwory mię-
sne lub warzywne i ich mieszaniny, w którym uprze-
dnio rozpuszcza się sole metali alkalicznych, najkorzy-
stniej chlorki sodu lub potasu w ilości niezbędnej do 
uzyskania stężenia elektrolitu w przeliczeniu na krew 
w granicach 0,085-0,43 mol/dm*, co odpowiada stę-
żeniu 0,5-2,5% masowych chlorku sodu. Następnie 
układ pozostawia się na czas potrzebny do zestalenia 
się produktu w całej objętości, po czym produkt pod-
daje się termicznemu utwardzaniu. (4 zastrzeżenia) 

A23L P. 246328 1984-02-21 

Akademia Rolnicza w Krakowie, Kraków, Polska 
(Mieczysław Pałasiński, Piotr Tomasik, Anna Bala-
-Piasek). 
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Sposób wytwarzania środka spożywczego 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania 

árodków spożywczych, a w szczególności frytek, czyp-
sów, prażynek, wzbogaconych w związki magnezu. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że po-
krojone ziemniaki o różnym kształcie wkłada się do 
gotującej słonej wody i gotuje przez okres 30 do 60 
sekund, po czym w bębnie obrotowym miesza się ze 
sproszkowanym dolomitem w ilości od 1 do 10% wa-
gi ziemniaków, a następnie smaży w gotującym oleju 
w temperaturze nie niższej niż 150°C. 

(1 zastrzeżenie) 

A47B P. 246237 1984-02-14 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Meblarstwa, Poznań, 

Polska (Aleksander Kuczma, Krystyna Osińska, Miro-
sława Minor). 

Konstrukcja meblowa składankowa 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji me-
blowej możliwej do realizacji za pomocą prostych 
i powtarzalnych elementów dla różnej głębokości za-
budowy. 

Konstrukcja meblowa, w której słupki pionowe łą-
czone są po dwa na głębokości i po dwa na szeroko-
ści elementami poziomymi, półkowymi tworząc seg-
menty, przy czym część ma charakter otwartego re-
gału lub szafek charakteryzuje się tym, że pionowe 
słupki drewniane składane są z odcinków i mają pa-
ry otworów montażowych (6) wierconych w równych 
odstępach na całej długości słupków, a także mają na 
całej długości słupków frezowane wpusty (7), przy 
czym poziome półki mają postać dwuteowników, 
składających się z poziomej, płytkowej łączyny (8a) 
oraz ramion (8b, 8c) z obu stron tej łączyny, poprzez 
które łączy się pionowe słupki w całość, a także łączy 
się słupki wraz z półkami za pomocą wkrętów przy 
wykorzystaniu otworów (6) w segment. (9 zastrzeżeń) 

A61B P. 246276 1984-02-18 
Centrum Mechanizacji Górnictwa „KOMAG", Gli-

wice, Polska (Robert Skrzydło, Gerda Leszczyńska, 
Henryk Thiel, Grzegorz Kusz). 

Urządzenie do prześwietlania głów niemowląt 

Celem wynalazku jest umożliwienie uzyskania do-
kładnych wyników badań przy równoczesnym zape-
wnieniu pełnego bezpieczeństwa badanych niemowląt. 

Urządzenie składa się z trzech zasadniczych części: 
uchwytu (1), tulei (2) i z osłony (3). Osłona (3) jest 
"wykonana w kształcie ściętego stożka z otworem do 
"wyprowadzenia na zewnątrz strumienia świetlnego. 
Uchwyt (1) zawiera żarówkową oprawkę i przycisk 
(5) w obwodzie zasilania żarówki (4) ze źródła bez-
piecznego napięcia. Tuleja (2) łączy osłonę (3) z uch-
wytem (1). W tulei (2) są osadzone dwie przysłony (9, 

10), z których jedna (9) w postaci filtra promieni pod-
czerwieni służy do zabezpieczenia przed zbyt wysoką 
temperaturą strumienia świetlnego, a druga (10) do 
zabezpieczenia przed skutkami uszkodzeń bańki ża-
rówki (4). (1 zastrzeżenie) 

A61B 
A61N 

P.250211 1984-10-26 

Pierwszeństwo: 1983-10-28 - Szwecja (8305947-7) 

Astra-Tech Aktiebolag, Sztokholm, Szwecja (Stig 
Lundbäck). 

Elektroda, zwłaszcza do badań 
elektrokardiograficznych 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji ele-
ktrody dającej się trwale osadzać, nie powodującej 
wahań linii zerowej z powodu zmian nacisku na po-
wierzchniowym styku, umożliwiającej prowadzenie ba-
dań pacjenta w czasie jego ruchu. 

Elektroda przeznaczona jest zwłaszcza do badań 
elektrokardiograficznych i dostosowana jest do przy-
mocowywania za pomocą podciśnienia. Podciśnienie 
wytwarzane jest i doprowadzane przez giętki wąż 
lub rurkę, przez którą przemieszczony jest przewód. 
Elektroda zawiera sztywny, nośny element, uszczel-
niającą pośrednią wkładkę (2), z elastomeru oraz elek-
trodową płytkę, wykonaną korzystnie z posrebrzone-
go tworzywa sztucznego. Składowa, pośrednia wkład-
ka (2) zawiera stosunkowo sztywny uszczelniający 
pierścień (9), który w stanie roboczym elektrody 
wspiera się na skórze pacjenta poprzez uszczelniającą 
płetwę (13) i na przeciwległej stronie nośnego ele-
mentu. Elektrodowa płytka jest mocno połączona z 
nośnym elementem, podczas gdy uszczelniający pier-
ścień (9), jest ruchomy i może być łatwo odciągnię-
ty od pośredniego elementu (2) elementu tylnego noś-
nego przez sprężysty kołnierz (17). Gdy na stronę 
pierścienia (9), zawierającą płetwę (13), nie jest wy-
wierana siła i pierścień dlatego popchnięty zostaje na 
zewnątrz, zawór próżniowy zostaje samoczynnie zam-
knięty przez pośrednią wkładkę (2), a zostaje otwar-
ty ponownie, gdy elektroda zostaje dociśnięta do po-
wierzchni skóry pacjenta, dzięki czemu elektroda zo-
staje doń mocno przymocowana za pomocą podciś-
nienia. (12 zastrzeżeń) 
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A63H P. 246235 1984-02-14 

Spółdzielnia Pracy Tworzyw Sztucznych „Synteza", 
Bydgoszcz, Polska (Janusz Miklas, Henryk Konieczka). 

Sposób mocowania elementów, zwłaszcza w zabaw-
kach składanych , 

Celem wynalazku jest umożliwienie stosowania .do 
łączenia elementów różnego rodzaju tworzyw oraz 
ułatwienie montażu i demontażu łączonych elemen-
tów. 

Sposób polega na tym, że kołek jednego elementu 
wprowadza się w wgłębienie (2) drugiego elementu, 
a mocowanie następuje poprzez listwy mocujące (1) 
mające na wysokości wgłębienia (2) łuki. 

(1 zastrzeżenie) 

Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D 
C105D 

P.246223 1984-02-15 

Resortowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automa-
tyzacji Procesów Chemicznych „Chemoautomatyka", 
Warszawa, Polska (Michał Walewski, Robert Lewan-
dowski, Andrzej Soldáty). 

Sposób i układ sterowania fluidalną kolumną 
destylacyjną 

Celem wynalazku jest zapewnienie stabilnych wa-
rrunków wymiany masy w kolumnie. 

Sposób według wynalazku polega na sterowaniu do-
pływem ciepła do wyparki kolumny destylacyjnej w 
zależności od natężenia przepływu oparów z wyparki 
do fluidalnej kolumny destylacyjnej, przy czym sto-
suje się kaskadowy sposób sterowania z pomocniczą 
pętlą regulacji, w której kompensowane są zakłócenia 
pochodzące ze zmian stanu czynnika grzejnego. 

Układ według wynalazku ma regulator natężenia 
przepływu pary grzejnej (1) połączony z urządzeniem 
mierzącym natężenie przepływu pary grzejnej (2), z 
urządzeniem wykonawczym (3) i z pracującym jako 
regulator główny regulatorem przepływu oparów (4). 
Regulator (4) ma połączenia z urządzeniem mierzą-
cym natężenie przepływu oparów (5) i z urządzeniem 
.zadającym wartość przepływu oparów (6). 

(3 zastrzeżenia) 

B01F 
C02F 

P.246379 1984-02-24 

Przedsiębiorstwo Zagraniczne „MULTIREAKTOR 
_PL", Warszawa, Polska (Zbigniew Kudaś). 

Urządzenie do napowietrzania cieczy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia o małych wymiarach gabarytowych przy 
zachowaniu dużej powierzchni roboczej napowietrza-
nia. 

Urządzenie składa się z poziomo usytuowanego 
bębna (21) obrotowego, na powierzchni którego osa-
dzone są elementy napowietrzające (23). Bęben (21) 
z jednej strony zakończony jest wałkiem (15), który 
ułożyskowany jest w oprawie łożyska (4), natomiast w 
drugim końcu bębna (21) znajduje się sprzęgło uchyl-
ne zlokalizowane w kołnierzu (24) a łączące bęben 
(21) z wałkiem silnika (35), którego korpus poprzez 
obudowę (5) osadzony jest w podstawie (1). Obudowa 
(5) oraz oprawa łożyska (4) połączone są ze sobą szty-
wno ramą nośną (6). (3 zastrzeżenia) 

B01F 
B22C 

P. 250276 T 1984-10-30 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Od-
lewni „Prodlew", Warszawa, Polska (Tadeusz Pałka, 
Ryszard Hercun, Tadeusz Olszowski, Adam Nawrocki, 
Marek Szanda, Elżbieta Smoluchowska). 

Mieszarka materiałów sypkich z ciekłymi, zwłaszcza 
składników mas formierskich samoutwardzalnych 

Mieszarka materiałów sypkich z ciekłymi zwłasz-
cza składników mas formierskich według wynalazku 
posiada korpus 1 o dwóch komorach 2 i 3, zamocowa-
ny obrotowo wokół osi 23. Komory 2 i 3 mają od 
strony zasypu pokrywę 18 o kształcie zamykającym 
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dwa przekroje kołowe oraz od strony spustu 19 po-
krywę 20 w kształcie płytki, łączącą te komory w je-
dną. Wewnątrz komór znajdują się wały obrotowe 
przeciwbieżne 4 i 5 wyposażone w łopatki mieszają-
ce 6. 

Korpus 1 od strony zasypu ma otwory 21 i 22 do-
prowadzające składniki ciekłe. Zasyp stanowi piono-
wa konstrukcja dwóch współosiowo usytuowanych 
przewodów 11 i 12 o przekroju kołowym wyposażo-
nych w elastyczny element 13 dla równomiernego po-
dawania materiału do komory 2 i 3. (4 zastrzeżenia) 

B01J P.246216 1984-02-14 

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Przemysłu 
Syntezy Chemicznej „Prosynchem", Gliwice, Polska 
(Władysław Trynda, Marian Kryjanowski, Henryk Ba-
biński, Tadeusz Byrka, Zbigniew Słup-Ostrawski, Ry-
szard Kałużny). 

Urządzenie do prowadzenia wysokotemperaturowych 
procesów z udziałem drobnoziarnistych materiałów 

Urządzenie do prowadzenia wysokotemperaturowych 
procesów z udziałem stałych, drobnoziarnistych mate-
riałów, w szczególności pylistych, przechodzących 
grawitacyjnie kolejno przez strefę ogrzewania, reak-
cji i chłodzenia, charakteryzuje się tym, że składa się 
z dwu oddzielnych naczyń, a mianowicie z wyłożone-
go ceramiczną wykładziną naczynia górnego (A), w 
którym znajduje się strefa ogrzewania i strefa reakcji 
oraz z naczynia dolnego (B), w którym znajduje się 
strefa chłodzenia, zaopatrzonego w wibrator lub wi-
bratory (5) oraz w dolnej swej części w dwuwałowy 
podajnik ślimakowy (6), przy czym oba naczynia po-
łączone są przy pomocy elementów (7) tłumiących 
drgania i uszczelniających połączenie. 

(2 zastrzeżenia) 

B0IJ 
C0IB 

P.246309 1984-02-20 

Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice, Polska 
(Leon Bańczyk, Aleksander Woźniak, Henryk Jarzy-
nowski). 

Wieża absorpcyjna półkowa z wypełnieniem 
ruchomym 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest 
zmniejszenie kosztów inwestycyjnych przy jednoczes-
nym zwiększeniu sprawności urządzenia. 

Wieża absorpcyjna półkowa z wypełnieniem rucho-
mym do produkcji kwasu siarkowego, charakteryzu-
je się tym, że półki mają konstrukcję rusztu składa-
jącego się z belek nośnych (2) i spoczywających na 
nich rusztowin (1) od góry wzmocnionych belkami 
wzmacniającymi, przy czym pomiędzy rusztowinami 
umieszczone są wkładki dystansowe (3). Rusztowiny 
(1), belki nośne (2) i belki wzmacniające od strony 
ściany wieży osadzone są na wypustkach ceramicz-
nych. (1 zastrzeżenie) 

B01J P.250729 1984-12-05 

Pierwszeństwo: 1083-12-05 - Włochy (nr 24021A/83)-

Enichimica S.p.A., Mediolan, Włochy, (Jan Biały, Ire-
na Penczek, Nikuca Kopytowska, Józef Wrzyszcz, Jo-
lanta Cmielewska, Hanna Grabowska, Włodzimierz 
Kaczmarczyk, Kazimierz Mazur, Włodzimierz Miśtu). 

Sposób wytwarzania katalizatora procesu alkilowania 
fenolu lub o-krezolu 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzy-
skanie katalizatora odznaczającego się dobrymi wła-
ściwościami mechanicznymi i wysoką aktywnością ka-
talityczną w procesie wytwarzania 2,6-ksylenolu przez 
alkilowanie fenolu lub o-krezolu metanolem. 

Sposób według wynalazku polegający na tym, że a) 
uwodnione tlenki żelaza i/albo chromu strąca się 
z wodnych roztworów rozpuszczalnych związków tych 
pierwiastków, b) osad oddziela się i przemywa, c) 
przemyty osad granuluje się i granulki suszy się, i d) 
wysuszone granulki wypala się w wysokiej tempera-
turze, charakteryzuje się tym, że do przemytego osa-
du z etapu b) dodaje się sól organicznego kwasu kar-
boksylowego i żelaza i/albo chromu i całość homoge-
nizuje się i/albo wysuszone granulki z etapu c) im-
pregnuje się wodnym roztworem soli organicznego-
kwasu kar boksy lowego i żelaza i/albo chromu, przy 
czym ilość żelaza i/albo chrdmu wprowadzonego w 
postaci soli z organicznym kwasem karboksylowym 
wynosi 5 -60% całkowitej zawartości tych pierwiast-
ków w gotowym katalizatorze. (11 zastrzeżeń) 

B02C P. 246284 1984-02-20 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława 
Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Andrzej Wąchał,. 
Wiesław Górski, Wiesława Zielnik). 

Sposób rozdrabniania substancji stałych, miękkich, 
zwłaszcza rozmazujących się 

Celem wynalazku jest opracowanie ekonomicznego-
sposobu umożliwiającego rozdrobnienie substancji 
rozmazujących się na ziarna o średniej wielkości rzę-
du 0,5-5 urn. Sposób stosowany jest do otrzymywania 
materiałów w postaci proszków lub zawiesin o znacz-
nym stopniu rozdrobnienia. 
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Sposób polega na tym, że substancję rozdrabnianą 
.miesza się z substancją rozdrabniającą, chemicznie 
obojętną względem substancji rozdrabnianej, o budo-
wie krystalicznej i twardości większej od substancji 
rozdrabnianej. Otrzymaną mieszaninę rozdrabnia się, 
a następnie ekstrahuje się rozpuszczalnikiem rozpusz-
czającym tylko substancję rozdrabniającą. 

(2 zastrzeżenia) 

B04B P. 246262 1984-02-16 

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Świd-
nica, Polska (Kazimierz Kaczmarczyk, Kazimierz Pi-
janka, Marian Niemiec). 

Układ kontroli napełnienia okresowej wirówki filtra-
cyjnej, zwłaszcza cukrowniczej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
uzyskiwania żądanego napełnienia bębna przy zróżni-
cowanych intensywnościach jego napełniania. 

Układ według wynalazku zawiera powodujący zam-
knięcie zasuwy odcinającej komparator (7), do które-
go jednego wejścia (8) podłączony jest blok zadający 
(6), a do drugiego wejścia (9) - wejścia zespołu su-
mującego (3), zliczającego moc zużywaną przez sil-
nik na rozpędzenie cukrzycy zalewanej do wirujące-
go bębna, oraz tor sygnału wyjściowego (2). Wspoma-
ganie przez sygnał wejściowy, będącego odzwierciedle-
niem intensywności napływu cukrzycy do bębna, sy-
gnału z zespołu sumującego (3) powoduje stosowne do 
tej intensywności napełniania przyspieszenie momen-
"lu zamknięcia zasuwy. (1 zastrzeżenie) 

B04C P. 246313 1984-02-20 

Kombinat Cementowy „Chełm", Polska (Ludwik 
Cłolik, Marek Wrona, Aleksander Miącz, Krzysztof 
Skrzydło, Grzegorz Misiewicz). 

,.( Ślimakowa wirówka osadzająca, pozioma 

Celem wynalazku jest znaczne obniżenie zawartoś-
ci wody w szlamie cementowym. 

Wirówka zawiera stożkowy cylinder (3) z ułożysko-
wanym wewnątrz stożkowym ślimakiem (5). Cylinder 
(3) ma otwory przelewowe wody (14) z ustawioną wy-
sokością progu przelewowego, zaś ślimak (5) ma w 
środkowej części otwory (11) podające mieszaninę fa-
zy stałej i wody, połączone z przewodem (12) umie-
szczonym w drążonym wale ślimaka (5). Ślimak ma 
wymienne segmenty piór (10) i pióro mocowane trwa-
le (8), a ponadto jest on wyposażony w urządzenie 
nastawcze (6), służące do osiowego przesuwania śli-
maka (5) i urządzenie do ciągłej regulacji promienia 
progu przelewu fazy ciekłej (16). (1 zastrzeżenie) 

B05B 
C02F 

P.246301 1984-02-21 

Politechnika Warszawska, Biuro Projektów Gospo-
darki Wodnej i Ściekowej „Biprowod", Warszawa, 
Polska (Klemens Wyszkowski, Stanisław Karaś, Je-
rzy Borowski, Marek Mitosek, Andrzej Nehrebecki). 

Zwarty rozpryskiwacz jednotalerzykowy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji rozpryskiwacza o lepszym rozpryskiwaniu 
cieczy w szerokim zakresie obciążeń hydraulicznych. 

Istota wynalazku polega na tym, że talerzyk (1) od 
strony napływu cieczy ma kształt ściętego stożka usy-
tuowanego na walcu (I1) o średnicy większej od śred-
nicy podstawy stożka, przy czym na powierzchni po-
przecznej walca (I1), na drodze strumienia cieczy, są 
wykonane obwodowo rowki o zmiennych przekrojach 
prostokątnych rozmieszczonych przemiennie, których 
dna (l"a, l'"a) mają skierowane na zewnątrz różne 
spadki, ponadto, co najmniej jedna krawędź rowka 
jest przesunięta względem co najmniej jednej krawę-
dzi prześwitu (2') grzebienia (2). (2 zastrzeżenia) 

E05C 
E053 
A01F 

P.25C116 T 1984-10-19 

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice, 
Polska (Ryszard Hołownicki, Stanisław Maj, Zdzisław 
Cianciara, Jacek Rabcewicz, Wojciech Matecki). 

Urządzenie do nanoszenia chlorku wapnia na owoce 
w paletach skrzyniowych 

Urządzenie zawiera ramię (1) z przenośnikiem (2) 
oraz tunel (3). Pod przenośnikiem (2) umieszczony jest 
zbiornik (4) z filtrującymi siatkami (5). W zbiorniku 
(4) jest zanurzona ssawna rura (7) pompy (8). Tłoczny 
króciec pompy (8) jest połączony z kolektorem (12) 
wyposażonym w dysze (13) i belkę (15) rozlewającą. 
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Pompa jest poruszana za pomocą silnika (9) zaś prze-
nośnik (2) od silnika (17) poprzez przekładnie: paso-
wą, ślimakową i łańcuchową. (3 zastrzeżenia) 

B08B P.246399 1984-02-24 

Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego, Katowi-
ce, Polska (Henryk Ostrowski, Kazimierz Kowaliński). 

Sposób podciśnieniowy mycia i dezynfekcji przewodów 
rurowych 

Celem wynalazku jest opracowanie skutecznego i ta-
niego sposobu mycia i dezynfekcji przewodów ruro-
wych, zwłaszcza rurociągów piwnych w browarach. 

Sposób według wynalazku polega na wytworzeniu 
podciśnienia w znanym agregacie próżniowym (1) po-
łączonym rurą ze zbiornikiem wyrównawczym (2). 
Wytworzone podciśnienie powoduje przepływ w obie-
gu zamkniętym czynnika myjącego i dezynfekujące-
go ze zbiornika myjni (11) poprzez rurociągi (8) (6) do 
jednostki końcowej (5), z której pompa (12) przetłacza 
go znowu do myjni (11). Dla lepszego oczyszczenia 
przewodów rurowych wprowadza się do obiegu zam-
kniętego odpowiednie gąbki poprzez podajnik (10). 

(3 zastrzeżenia) 

B21B P.246288 1984-02-2» 

Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn 
i Urządzeń Hutniczych „Hutmaszprojekt-Hapeko", Ka-
towice, Polska (Czesław Wąsowski, Ryszard Gwóźdź). 

Rynna podająca do prostownic skośnorolkowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji rynny podającej, zapewniającej pełne 
bezpieczeństwo obsługi urządzenia, eliminującej hałas 
i minimalizującej niszczące działanie sił dynamicz-
nych. 

Rynna według wynalazku ma górną ruchomą część 
(1) i dolną stałą część (2) składające się z metalowych 
płaszczy, między którymi znajduje się suchy ubity 
piasek (3). Wykładzina rynny ma postać wymiennych 
wkładów (4) z tworzywa sztucznego, usytuowanych 
na górnej (1) i dolnej części (2) rynny wzdłuż jej osi. 
Wkłady (4) oparte są w trzech miejscach na spręży-
stych elementach (5). Górne wkłady (4) zabezpieczone 
są przed wypadnięciem za pomocą klinów (6). Rynna 
na swym końcu ma labiryntowe przesłony zabezpie-
czające dodatkowo przed wpływem fal dźwiękowych 
na zewnątrz rynny. (1 zastrzeżenie) 

B21C P.246368 1984-02-22: 

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica, Gliwi-
ce Polska (Adam Godyń, Tadeusz Prajsnar Mirosław 
Radyk). 

Ciągadło rolkowe 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania rol-
kowego ciągadła o tak małych wymiarach skrajnych,, 
szczególnie w zakresie wysokości ciągadła, które umo-
żliwiają jego zabudowę na korpusie dowolnej cią-
garki. 

Rolkowe ciągadło do kształtowania na zimno wyro-
bów profilowych ma korpus wykonany w postaci pła-
skiej smarowej skrzynki (1) mieszczącej dwie robocze 
rolki (3) usytuowane w płaszczyźnie równoległej do 
dna skrzynki, mocowane w odchylných ramionach (5) 
osadzonych w narożnikowych klockach (2) za pomocą 
sworzni (6). W ścianach skrzynki smarowej ciągadło 
ma otwory (10 i śruby (11) do regulacji położenia ro-
boczych rolek a w dnie skrzynki smarowej ma 
otwory (7) montażowe. ; (4 zastrzeżenia> 

8 
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B21C P. 246394 1984-02-24 

Huta im. gen. Karola Świerczewskiego, Zawadzkie, 
Polska (Józef Zymela, Franciszek Kardynał, Tadeusz 
Hatalak). 

Sposób ciągnienia i konstrukcja ciągadła do ciągnienia 
zwłaszcza rur, prętów i drutów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przedłużenia 
trwałości ciągadła. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że po 
okresie eksploatacyjnej trwałości stożka roboczego (3) 
obraca się stożek roboczy (3) o 180°, tak że stożek 
wyjściowy (5) staje się w trakcie dalszej eksploatacji 
stożkiem roboczym. Konstrukcja według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że stożek roboczy (3) ma kon-
strukcję podobną do stożka wyjściowego (5). 

(2 zastrzeżenia) 

B21D P.246281 1984-02-20 

Zakłady Metalowe „Predom-Mesko", Skarżysko-Ka-
mienna, Polska (Jan Kępa, Wacław Motyl, Edmund 
Kuźlan). 

Wykrojnik wieloiaktowy do dokładnego wykrawania 
kształtek o jednakowych węzłach wymiarowych 

Wykrojnik wielotaktowy służy do dokładnego wy-
krawania na gotowo różnych kształtek o jednakowych 
węzłach wymiarowych. Wykrojnik ma budowę 
skrzynkową. Oprócz typowych elementów dla wy-
krojników wielotaktowych o budowie skrzynkowej 
wykrojnik zawiera stempel główny (6) oraz co naj-
mniej dwa stemple nadcinające ściśle związane ze 
skokiem taśmy. Stempel główny (6) jest bazą wy-
miarową dla położenia stempli nadcinających. Wy-
krojnik wielotaktowy nadaje się szczególnie do sto-
sowania w przemyśle elektromaszynowym. 

(2 zastrzeżenia) 

B21D P. 246289 1984-02-20 

Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn 
i Urządzeń Hutniczych „Hutmaszprojekt-Hapeko", Ka-
towice, Polska (Engelbert Poleśny, Alojzy Gruszka). 

Zderzak wielopołożeniowy szybkiego działania 

Przedmiotem wynalazku jest zderzak wielopołoże-
niowy szybkiego działania przeznaczony do ustalania 
położenia szczególnie kształtownika poddawanego na 
prasonożycy operacjom tłoczenia otworów i cięcia na 
odcinki o założonej długości. 

Zderzak według wynalazku stanowi konstrukcję 
dwuczłonową. Człon przesuwny składa się z głowicy 
(2) osadzonej na trzonie (1), na którym nacięte są co-
najmniej dwa stopnie, w które wchodzą zasuwy (5), 
(6) i (7). Trzon (1) z głowicą (2) przesuwa się za pomo-
cą pneumatycznego cylindra (13) w miejsce pracy» 
gdzie blokuje go jedna z wysuniętych zasuw (5), (6) 
lub (7). Pozwala to na ustawienie pierwszych dwóch 
odcinków pasma w osi (11) tłoczenia otworów. Dla do-
konywania operacji dziurowania i cięcia dalszych od-
cinków, człon przesuwny zostaje odsunięty cylindrem. 
(13) poza miejsce pracy, zaś funkcję zderzaka przej-
muje człon podnośny składający się z głowicy (3) osa-
dzonej przegubowo na tym samym korpusie urządze-
nia. (1 zastrzeżenie) 

B22D P.246210 1984-02-1S 

Huta im. Marcelego Nowotki, Ostrowiec Święto-
krzyski, Polska (Edward Gajownik, Czesław Szklano-
wski, Jan Budzeń, Edmund Rabs^tyn, Edward Bimek,. 
Zbigniew Szczepański, Zenon Rutkowski, Mieczysław 
Gibalski, Stefan Kiereś, Marian Nowak, Anna Zaręba). 

Sposób wytwarzania wykorbień wałów korbowych 
. składnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia zu-
życia materiału oraz ułatwienia obróbki mechanicz-
nej resztek nadlewu. 

Sposób według wynalazku polega na odlewania 
wykorbienia w pozycji pionowej czopem korbowym 
(1) do góry z jednym nadlewem (2) nad czopem kor-
bowym (1). Zalewanie następuje przez wlew główny 
(3) i wlewy doprowadzające metal do dolnej części 
odlewu, do nadlewu (2) i do środkowej części odle-
wu. Wynalazek znajduje zastosowanie w produkcji 
wałów korbowych odlewanych do dużych silników 
spalinowych, zwłaszcza okrętowych. (1 zastrzeżenie) 
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B22D P. 246232 1984-02-14 
F27D 

Huta Kościuszko, Chorzów, Polska (Zbigniew Śmie-
tanko, Konrad Strumpf, Eugeniusz Krawczyk, Euge-
niusz Płaczek). 

Zaniknięcie suwakowe otworu spustowego, zwłaszcza 
pieca stalowniczego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji zamknięcia pieców stalowniczych, nadające-
go się do stosowania w małych hutach. 

Zamknięcie ma dwie przesuwne względem siebie 
płyty ceramiczne (1 i 2). Jedna płyta (1) wraz z kształ-
tką wylewową (3) jest na stałe osadzona w obudowie 
(6) i przylega do kształtki wylewowej (23)* pieca, zaś 
druga płyta (2) osadzona jest w suwaku (7) wraz 
z kształtkami wylewowymi (4) a suwak (7) połączony 
jest poprzez drąg pośredni (16) i łącznik (18) z siło-
wnikiem hydraulicznym (17). Suwak (7) wraz z płytą 
przesuwną (2) dociśnięty jest na powierzchniach śli-
zgu pokrywą dociskową (12). Zamknięcie charaktery-
zuje się tym, że płyta ceramiczna stała (1) oraz płyta 
ceramiczna przesuwna (2) są jednakowe, z jednej śli-
zgowej strony płaskie a z drugiej z wgłębieniami dla 
kształtek wylewowych (3 i 4) a ponadto płyta cera-
miczna stała (1) z kształtką wylewową (3) są osadzo-
ne w obudowie (6), która w kierunku równoległym do 
płaszczyzny ślizgu jest dociśnięta do korpusu (8) do-
ciskaczem (10) prowadzonym na trzpieniach (11) usta-
lonych klinami (9) a korpus (8) jest zamocowany śru-
bami do ramy pośredniej. (1 zastrzeżenie) 

B23K P.246158 1984-02-10 
Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „URSUS", War-

szawa, Polska (Jan Ibron, Andrzej Krupa, Kazimierz 
Majchrzak). 

Sposób i urządzenie do lutowania płyt sitowych wy-
mienników ciepła, zwłaszcza chłodnic i nagrzewnic 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie łączenia płyt si-
towych z rurkami wymiennika ciepła za pomocą spo-
iwa wypełniającego jedynie miejsca pomiędzy rurka-
mi, a otworami w płycie sitowej. 

W sposobie według wynalazku wymiennik ciepła 
z płytą sitową (10) nakłada się na ramkę (9) tak, aby 
rurki (11) zostały zanurzone w płynnym spoiwie, przy 

czym płaska powierzchnia (12) płyty sitowej (10), po-
winna znajdować się nad poziomem (13) płynnego 
spoiwa. Po wypełnieniu spoiwem miejsc pomiędzy 
rurkami (11) a otworami (14) w płycie sitowej (10), 
wymiennik ciepła z płytą sitową (10) wyjmuje się z 
ramki (9) i odkłada się do ostygnięcia. 

Urządzenie według wynalazku posiada układ prze-
lewowy (5) z regulacją poziomu płynnego spoiwa. 
Układ przelewowy składa się z tulejki gwintowanej 
(6) zamocowanej na stałe w korpusie pieca (1) oraz 
z regulowanej nakrętki przelotowej (7) zaopatrzonej 
od strony wewnętrznej w płaskownik (8). 

Sposób i urządzenie według wynalazku znajduje 
zastosowanie przy produkcji chłodnic i grzejników do 
pojazdów samochodowych oraz urządzeń chłodniczych 
i klimatyzacyjnych. (4 zastrzeżenia) 

B23P P.243780 1983-09-15 
Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 

Elektrycznych „Kornel", Katowice, Polska (Adam 
Owiński). 

Sposób nakładania tulei cienkościennych pasowanych 
spoczynkowo zwłaszcza przy montażu silników do 

pomp głębinowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu umożliwiającego montaż dowolnie długich ele-
mentów typu tuleja cienkościenna z wkładanym do 
niej na wcisk podzespołem lub detalem kojarzonym 
pasowaniem spoczynkowym, bez ich uszkodzenia lub 
zmiany pasowania. 

Sposób nakładania tulei cienkościennych charakte-
ryzuje się tym, że powiększenie średnicy tulei, konie-
czne do wprowadzenia do niej elementu wewnętrzne-
go uzyskuje się przez wywołanie nadciśnienia w jej 
wnętrzu. (1 zastrzeżenie) 

B23P 
C25F 

P. 246337 1984-02-21 

Fabryka Przyrządów i Uchwytów „FPU-BIAL", Za-
kład Nr 1 Wiodący, Białystok, Polska (Janusz Lisak). 

Urządzenie do cechowania elektrochemicznego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie cechowania ele-
ktrochemicznego napisów ulegających ciągłej zmianie 
np. kolejnych numerów. 

Urządzenie ma stempel (1) w którym znajduje się 
pakiet kostek (2) z materiału dialektrycznego, w któ-
rych wykonane są pionowe szczeliny (3) tworzące cy-
frę osiem, wypełnione materiałem włóknistym nasą-
czonym elektrolitem i połączone przewodami elektry-
cznymi (4) ze źródłem prądu stałego (5) poprzez prze-
łącznik klawiszowy (6). (2 zastrzeżenia) 
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B23P P. 246410 1984-02-25 
Fabryka Sprzętu i Narządzi Górniczych im. Gene-

rała Karola Swierczewskiego, Katowice, Polska (Ze-
non Wasyłeczko). 

Sposób wytwarzania noży cylindrycznych do maszyn 
górniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ponownego wy-
korzystania korpusów ze zużytych noży cylindrycz-
nych. 

Sposób polega na usunięciu części roboczej (2) je-
dnego noża przed kołnierzem (3) oraz usunięciu części 
roboczej (5) za kołnierzem (6) drugiego noża. Następ-
nie pozostałe części korpusów (1) i (4) zgrzewa się ze 
sobą w miejscu (1) i poprzez skrawanie formuje się 
zarys części roboczej. (1 zastrzeżenie) 

B24B P. 246271 1984-02-17 
Fabryka Pił i Narzędzi „Wapienica", Bielsko-Biała, 

Polska (Jerzy Rogala, Antoni Maska). 

Urządzenie do szlifowania kształtowych powierzchni 
bocznych krążków, zwłaszcza frezów tarczowo-piło-

wych i pił tarczowych 

Celem wynalazku jest umożliwienie szlifowania obu 
płaszczyzn bocznych krążka na całej długości promie-
nia krążka, zwiększenie dokładności pomiaru grubo-
ści krążka w czasie obróbki oraz zwiększenie trwało-
ści końcówek pomiarowych czujnika pomiarowego. 

Urządzenie, składające się z umieszczonych na 
wspólnym łożu dwóch związanych wspólną śrubą po-
ciągową suportów z wrzeciennikami szlifierskimi 
i ściernicami garnkowymi zwróconymi do siebie czo-
łami, według wynalazku ma półtrzpień (1) osadzony 
w pryzmie (3) na podporze (4) i kątowniku (5), służące 
do swobodnego podparcia przedmiotu obrabianego. 

Ponadto urządzenie ma tarczę (6) talerzową napę-
dową z wrzecionem (9) napędowym, tarczę (7) tale-
rzową wychylną z wrzeciennikiem (12) wychylnym, 
służące do uchwycenia i napędzenia przedmiotu ob-
rabianego. Z wrzeciennikiem (12) wychylnym trwale 
związany jest wysięgnik (13) osadzony obrotowo na 
sworzniu (19) w korpusie (21), przy czym korpus (21) 
z umieszczonymi na nim wrzeciennikami tarczy (6) 
talerzowej napędowej i tarczy (7) talerzowej wychyl-
nej umieszczony jest na suporcie krzyżowym o ruchu 
równoległym i prostopadłym do osi symetrii wrze-
cienników (25) i (26) ściernic. Tarcze (6 i 7) talerzowe 
połączone są sprzęgłem (8) elastycznym i zwrócone do 
siebie czołami. Wysięgnik (13) ma zderzak (16) koń-
cówki czujnika, z którym współpracuje czujnik (18) 
pomiarowy do ciągłego, aktywnego pomiaru gruboś-
ci krążka (22) szlifowanego, który w czasie szlifowa-
nia .mieści się między zbieżnie ustawionymi tarcza-
mi (6 i 7) talerzowymi. (5 zastrzeżeń) 

B28B P. 246138 1984-02-08 
Biuro Projektów Przemysłu Kruszyw, Kamienia Bu-

dowlanego i Surowców Mineralnych, Kraków, Polska 
(Wacław Chrząszczewski, Romuald Poprawa, Zbigniew 
Krupa, Bronisław Deja). 

Formierka bloków konglomeratowych 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji for-
mierki umożliwiającej stosowanie kamienia grubego, 
zapewniającej równomierne zagęszczanie stosu okru-
chowego kamieniwa oraz odpowietrzanie struktury. 

Formierka bloków konglomeratowych z rozbieralną 
formą i zbiornikami betonu wyposażona jest w for-
mę (1) z ruchomym dnem (2) i podnośnikiem (3) 
zbiornik betonu (9) z mieszalnikiem (10), ramkę (6) z 
blachą denną (7) i cylindrem (8), raster (11)) z blachą 
denną (12) i cylindrem (13) oraz płytę dociskową (14)' 
z wibratorem (15) i cylindrem (16). Ramka (6) z bla-
chą denną (7) po napełnieni» kamieniem ze zbiorni-
ka (4) przesuwana jest cylindrem (8) nad formą (1)» 
gdzie po wycofaniu blachy dennej (7) kamień zsypuje 
się do formy, raster (11) z blachą denną (12) po na-
pełnieniu betonem ze zbiornika (9) przesuwany jest 
cylindrem (13) nad formę - przesuwając równocześ-
nie pustą ramkę (6) na pozycję pod zbiornikiem (4) 
- i po wysunięciu blachy dennej (12) opróżniony z. 
betonu do formy (1), po czym na tak zasypany ma-
teriał cylinder (16) opuszcza płytę dociskową (14) z 
wibratorem (15), powodując jego zagęszczenie, zaś dno-
(2) formy opuszczane jest o wielkość odpowiadającą 
wymaganej grubości formowanej warstwy. 

(1 zastrzeżenie) 

B29B P. 246374 1984-02-24 
Zakłady Sprzętu Instalacyjnego „POŁAM", Szcze-

cinek, Polska (Jerzy Imiołek, Stanisław Bekisz). 

Mieszalnik tworzyw w leju zasypowym wtryskarek 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania mie-
szalnika, w którym skutecznie następuje mieszanie 
tworzywa z jednoczesnym uniemożliwieniem zawie-
szania się jego na ściankach zbiornika oraz równo-
mierne dozowanie tworzywa do układu plastyfikacju 
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Mieszalnik ma wał główny (8) umieszczony osiowo 
w zbiorniku tworzywa (1), który napędzany jest po-
przez korbę (7), siłownikiem (4), umożliwiającym ob-
rót wału o ściśle określony kąt w ruchu wahadłowym. 
Wał główny (8) ma trwale zamocowane pręty miesza-
jące poprzeczne (12) i podłużne (13) oraz na wolnym 
końcu zaopatrzony jest w płetwę o przekroju prosto-
kątnym (14). (4 zastrzeżenia) 

B29C P. 250220 T 1984-10-24 

Fabryka Samochodów Osobowych - Zakład Arma-
tury Samochodowej, Elbląg, Polska (Bogdan Jeżewski, 
Joanna Rakszewska). 

Sposób odformowywania kształtek technicznych wyko-
nywanych z poliuretanowej pianki elastycznej 

Sposób według wynalazku polega na zastosowaniu 
preparatu oddzielającego zawierającego w swoim skła-
dzie: 8-12% wagowych wosku polipropylenowego, 
3,5-8% wagowych parafiny płynnej, 4 -7% wagowych 
stearynianu wapnia lub stearynianu cynku, lub stea-
rynianu magnezu, 0-73% wagowych 1,1,1 trójchloro-
«tanu oraz 0-73% wagowych benzyny łąkowej lub 
benzyny ekstrakcyjnej. (1 zastrzeżenie) 

B29D P. 246341 1984-02-21 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Hutniczych, 
Bytom, Polska (Andrzej Aleksandrzak, Jerzy Jędras-
ki, Wojciech Misiewicz, Stanisław Zapała, Stanisław 
Makarski). 

Sposób formowania wyrobów z elastomerów poliure-
tanowych oraz urządzenie do formowania wyrobów, 

zwłaszcza z elastomerów poliuretanowych 

Celem wynalazku jest umożliwienie wytwarzania 
"wyrobów z lanych elastomerów poliuretanowych me-
todą odlewania i niskociśnieniowego prasowania. 

Sposób formowania polega na tym, że płynne two-
rzywo doprowadza się do podgrzanej formy, a następ-
nie poddaje ciśnieniu l-í-20-105 N/m2. Urządzenie wy-
posażone jest w nieruchomą płytę (1), na której usytu-
owany jest mechanizm dźwigniowy (5) poruszający 
stół ruchomy (3). Urządzenie wyposażone jest także w 
nieruchomy stół (17), w którym osadzona jest gło-
wica nadawcza (21) i tłok dociskowy (24). 

(7 zastrzeżeń) 

B60K P. 250203 T 1984-10-26 

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nosarzewie Boro-
wym, Nasarzewo Borowe, Polska (Zbigniew Pszczół-
kowski, Władysław Izwantowski). 

Konstrukcja pomocnicza do zamiany samochodowego 
silnika benzynowego na silnik wysokoprężny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oparcia silnika 
wysokoprężnego na podwoziu samochodu z silnikiem 
benzynowym. 

W tym celu wykonuje się belkę poprzeczną (1), 
opierającą się na podkładkach gumowych (2) i (3), na 
których był wsparty silnik benzynowy. Do dwóch 
przednich krawędzi silnika wysokoprężnego przymo-
cowuje się śrubami, przechodzącymi przez otwory (6), 
(7), (12) i (13) blachy (5) i (11), które mają przyspawa-
ne prostopadle do ich powierzchni ceowniki (8) i (14) 
wspierające się na poprzecznych belkach (1). Tylna 
poprzeczka ramy podwozia została przesunięta i przy-
mocowana obydwoma końcami do podłużnie ramy 
podwozia poprzez kątowniki przytwierdzone opaskami 
do tych podłużnie. Na niej podpiera się poprzez podu-
szkę gumową tył silnika wysokoprężnego. 

(6 zastrzeżea) 

B60R P. 250265 T 1984-10-31 

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „Ursus", War-
szawa, Polska (Ryszard Dzięgielewski, Jarosław Kale-
ciński). 

Urządzenie zabezpieczające pojazdy przed uruchomie-
niem przez niepowołane osoby 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia zabezpieczającego pojazdy poprzez blokadą 
dźwigni uruchamiającej zawór odcinający zasilanie 
pompy wtryskowej. 
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Urządzenie stanowi korpus (1) z zamkiem (4) za-
mocowany nierozłącznie na pokrywie (2) pompy wtry-
skowej. Zamek (4) blokuje dźwignię (7) uruchamiają-
cą zawór odcinający zasilanie pompy wtryskowej. 

(3 zastrzeżenia) 

B60T P.250188 T 1984-10-24 
Polski Związek Motorowy - Okręgowy Zespół 

Działalności Gospodarczej w Rzeszowie, Rzeszów, Pol-
ska (Marian Kowalski, Roman Czekański, Aleksander 
JBaner, Władysław Haładyj). 

Zestaw urządzeń do zdalnego sterowania pedałem 
hamulca samochodów szkoleniowych 

Zestaw urządzeń według wynalazku składa się z 
nadajnika radiowego (1) emitującego sygnały radiowe 
w kilku wybieranych pasmach częstotliwości oraz 
układu elektryczno-mechanicznego zamontowanego w 
samochodzie szkoleniowym. 

W skład układu elektryczno-mechanicznego wchodzi 
odbiornik radiowy (2), odbierający sygnały w jednym 
ściśle określonym paśmie częstotliwości, połączony z 
przekaźnikiem elektrycznym (9), który z kolei złą-
czony jest z siłownikiem elektromagnetycznym (li) 
sprzężonym poprzez dźwignię (13) i cięgło (14) z pe-
dałem hamulca (15) samochodu. Zestaw znajduje głó-
wnie zastosowanie do prowadzenia nauki jazdy na 
wyłączonych z normalnego ruchu kołowego autodro-
mach i placach. (2 zastrzeżenia) 

TÎ61K 
G05D 

P.245642 1984-01-06 

Biuro Projektów Kolejowych Kraków, Polska (Le-
szek Kaczorowski, Andrzej Kawalec, Edward Płosząj, 
Tadeusz Stasicki). 

Elektroniczne urządzenie zabezpieczające równomier-
ność podnoszenia dowolnego przedmiotu, a zwłaszcza 
pudła wagonowego za pośrednictwem podnośników 

pionowych 

Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia au-
tomatycznie korygującego nierównomierność podnosze-
nia pudła wagonowego przez podnośniki pionowe. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że na każdym 
z czterech podnośników pionowych (1, 2, 3, 4) zabudo-
wane są metalowe pionowe listwy (5, 6, 7, 8) z nacię-
tymi zębami oraz indukcyjne inicjatory położenia (11), 
(12), (13), (14). Każdy indukcyjny inicjator położenia 
połączony jest z oddzielnym elektronicznym licznikiem 
(15), (16), (17), (18). Elektroniczne liczniki podłączone 
są do komparatorów parami według krótszych boków 
podnoszonego pudła wagonowego, oraz według jego 
przekątnej. Wyjścia z trzech komparatorów (19), (20), 
(21) połączone są z elektronicznym blokiem kombina-
cyjnym (23), a jego wyjście połączone jest z elektro-
nicznym blokiem wzmacniaj ąco-synchronizujący m 
(24), do którego podłączone są napędy tyrystorowe (2J) 

(26), (27), (28) podnośników pionowych. Podczas pod-
noszenia lub opuszczania pudła następuje generacja 
impulsów elektrycznych, które są zliczane przez ele-
ktroniczne liczniki i porównywane w komparatorach. 
Sygnały te są przesyłane do elektronicznego bloku 
kombinacyjnego, który wypracowuje odpowiednie sy-
gnały do sterowania napędami tyrystorowymi pod-
nośników pionowych. (2 zastrzeżenia) 

B62D P. 246287 1984-02-20 

Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn 
i Urządzeń Hutniczych „Hutmaszprojekt-Hapeko", 
Katowice, Polska (Artur Drzemała). 

Hydrauliczny układ skrętu kół pojazdów 

Celem wynalazku jest opracowanie układu hydrau-
licznego pozwalającego na realizację różnych progra-
mów skrętu kół w jednym pojeździe. 

Hydrauliczny układ skrętu kół pojazdów według 
wynalazku ma serwomechanizm kierowniczy (7) po-
łączony poprzez co najmniej dwa rozdzielacze rodzaju 
jazdy, pierwszy (10) i drugi (11) oraz co najmniej czte-
ry rozdzielacze zakresu skrętu, pierwszy (12), drugi 
(14), trzeci (16) i czwarty (18) z dwoma zespołami 
serwomechanizmów składa się z tylu serwomechaniz-
mów, ile jest zestawów kołowych w pojeździe oraz 
dwóch siłowników hydraulicznych (13, 15) w zespole 
(8) dla jazdy po łuku i dwóch siłowników hydraulicz-
nych (17, 19) w zespole (9) dla jazdy ukośnej. 

Każdy zespół serwomechanizmów ma dwie zębatki, 
zespół (8) zębatki (20) i (21), a zespół (9) zębatki (22) 
i (23). Układ wyposażony jest także w zawory zwrot-
ne, sterowane, których ilość równa jest podwojonej 
ilości zestawów kołowych i rozdzielacz trój położenio-
wy połączony z zespołem zasilającym i siłownikiem 
skrętu zestawów kołowych. (2 zastrzeżenia) 
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B62D P. 250173 T 1984-10-25 

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „Ursus", War-
szawa, Polska (Wacław Bolimowski, Anton Siekel). 

Urządzenie pomocnicze do odchylania zbiornika pali-
wa pojazdów, zwłaszcza ciągników rolniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji urządzenia pomocniczego zapewniającego 
wspomaganie odchylania zbiornika paliwa pojazdów. 

Urządzenie pomocnicze do odchylania zbiornika pali-
wa składa się z co najmniej jednego drążka skrętne-
go (3), który umieszczony jest między stałą częścią 
pojazdu (4) a zbiornikiem paliwa (1) po stronie ele-
mentów obrotowych (2). Urządzenie według wynala-
zku może być wykorzystane do odchylania zbiornika 
paliwa w ciągnikach rolniczych, ciągnikach leśnych 
oraz maszynach rolniczych, budowlanych i innych. 

(1 zastrzeżenie) 

B62J P.246334 1984-02-21 

Zakłady Rowerowe „Romet", Zakład w Poznaniu, 
lJoznań, Polska (Kazimierz Łukowski, Wojciech Hań-
czewski, Ryszard Nowak). 

Mechanizm włączania i wyłączania prądnicy do poja-
zdów, zwłaszcza rowerów 

Celem wynalazku jest umożliwienie włączania prą-
dnicy w czasie jazdy. Mechanizm ma sworzeń (1) po-
łączony trwale poprzez płytkę okrętu (2) z prądnicą 
(3). Na sworzeń (1) nałożony jest uchwyt (4) i sprę-
żyna (5). W «lacięciach uchwytu (4) mocowana jest 
dźwignia (6) za pomocą występów, podtrzymywana od 
dołu odpowiednio wygiętą częścią (11) sprężyny (5). 
Odcinek (12) sprężyny (5) zabezpiecza dźwignię (6) 
przed wypadnięciem z wycięcia. W otworze (14) swo-

rznia (1) zamocowany jest kołek (7), o który z jednej 
strony zaczepiony jest koniec (15) sprężyny (5), przy-
czyni drugim końcem kołek (7) wchodzi w wycięcie 
dźwigni (6) ustalając prądnicę w położeniu „spoczyn-
ku". Główka (17) kołka (7) opierając się o występ (18) 
uchwytu (4) zabezpiecza prądnicę (3) przed obrotem 
dookoła osi sworznia (1). Wychylenie dźwigni (6) w 
czasie włączania prądnicy ograniczone jest wycięciem 
w dźwigni (6) i występem w uchwycie (4). 

(2 zastrzeżenia)-

B65D P.246197 1984-02-13 

Stocznia im. Komuny Paryskiej, Gdynia, Polska. 
(Wiesław Koszarowski, Tadeusz Peluk). 

Kontener do farb i lakierów 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji kon-
tenera umożliwiającego magazynowanie farby oraz 
utrzymywanie jej w ciągłej gotowości do malowania. 

Przedmiotem wynalazku jest kontener do farb i la-
kierów składający się z ramy, w której osadzony jest 
zbiornik wyposażony w pneumatyczne mieszadło. 
Zgodnie z wynalazkiem w ramie (1) obudowanej 
szczelnie ścianami (30), (31), (32), (33) osadzone są. 
zbiorniki (2), które połączone są przewodami (15) z. 
pojemnikami (14) na rozpuszczalnik. W ramie (1) osa-
dzona jest również grzewcza instalacja (3). 

(3 zastrzeżenia> 

B65D P.246295 1984-02-21 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „CPN", 
Kraków, Polska (Jerzy Kozioł, Jerzy Rydel, Kazimierz-
Gil, Aleksander Musialik, Stanisław Matusik, Stefan. 
Jędrzejek, Janusz Dętka, Ryszard Radomski, Andrzej, 
Zabielski, Kazimierz Annusiewicz). 

Terenowa stacja paliw 

Wynalazek rozwiązuje problem szybkiej i taniej bu-
dowy oraz łatwego transportu stacji paliw. 

Stacja charakteryzuje się tym, że boks zbiornikowy 
(3), boks technologiczny (4) i boks dystrybucyjny (8), 
niezbędnym wyposażeniem, instalacjami i osprzętem, 
zblokowane są w prostopadłościennym kontenerze 
przystosowanym do transportu drogowego i/lub kole-
jowego. W boksie zbiornikowym (3) wmontowane są 
zbiorniki paliwa (9) umieszczone w obudowie osłono-
wej (10), mającej kształt zamkniętego zbiornika lub 
otwartej wanny. (8 zastrzeżeń) 
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B65D P.251970 1984-02-15 

Pierwszeństwo: 1984-02-17 St. Zjedn. Am. 
(nr 581,490) 

Dart Industries Incorporation, Northbrook, Stany 
.Zjednoczone Ameryki. 

Zamknięcie dozujące do pojemnika z dziobkiem 

Zamknięcie dozujące do pojemnika z dziobkiem za-
wiera pojemnik(l) z pionową ścianką, kończącą się 
wiera pojemnik (1) z pionową ścianką obwodową, koń-
czącą się górnym obrzeżem wokół szerokiego otworu 
pojemnika, dziobek pojemnika (3) mający wystającą 
na zewnątrz część ścianki pojemnika (1) i dwa piono-
we, skierowane na zewnątrz przedłużenia tej ścianki, 
ograniczające otwór dziobka w kształcie litery U oraz 
:pokrywę (2) z obwodowym płaszczem i dziobkiem po-
krywy (4) mającym pochyłą na zewnątrz część płasz-
cza i dwa pionowe, skierowane na zewnątrz przedłu-
żenia płaszcza, ograniczające otwór dziobka w kształ-
ćcie odwróconej litery U, wykonany w dolnej części 
płaszcza. Dziobek pokrywy (4) jest komplementarny 
w stosunku do kształtu dziobka pojemnika (3). Po na-
sunięciu pokrywy (2) na otwór pojemnika (1) dziobek 
pokrywy (4) zakrywa otwór dziobka pojemnika (3). 

(10 zastrzeżeń) 

B65G P. 243413 1983-08-11 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Gottwald", Katowice, 
Polska (Andrzej Waligórski, Józef Knapik, Robert 

^Świerkot, Jan Luber). 

Wyposażenie elektryczne przenośnika, zwłaszcza zgrze-
błowego przenośnika podścianowego oraz sposób ste-
rowania i sposób badania sprawności obwodów stero-

wania przenośnika za pomocą tego wyposażenia 

Celem wynalazku jest umożliwienie prawidłowej 
pracy oraz łatwej kontroli i naprawy przenośnika. 

Wyposażenie elektryczne charakteryzuje się tym, ze 
ma skrzynię łączeniowo-sterowniczą (8) skupiającą 
obwody iskrobezpieczne, połączone z lewymi komora-
mi przyłączowymi kopalnianych wyłączników stycz-
nikowych (4, 5 i 6), ognioszczelną skrzynkę (9), czuj-
nikiem spiętrzenia (15), urządzeniem sygnalizacji 
ostrzegawczej (16), zasilaczem systemu technologiczne-
go (10), łącznikiem bezpieczeństwa (13), przyciskiem 
sterowniczym (14), abonenckim sygnalizatorem techno-
logicznym (18), łącznikiem manewrowym (19) oraz z 
układem automatyzacji rozgałęźnych ciągów przenoś-
ników. Skrzynia (8) wyposażona jest w listwy zacis-
kowe obwodów sterowania poszczególnych urządzeń 
wyposażenia elektrycznego, które połączone są z płyt-
ką pomiarową na której są powielone punkty łącze-
niowe obwodów sterowania poszczególnych urządzeń 
elektrycznych, z tym, że gniazda jednostykowe (61, 62, 
65 i 66) stanowią wyposażenie obwodów sterowania 
kopalnianego wyłącznika stycznikowego (4), gniazda 
jednostykowe (57, 59, 60, 64, 67 i 68) - obwodów ste-
xowania kopalnianego wyłącznika stycznikowego (5), a 
gniazda jednostykowe (70, 71, 72, 73 i 74) - kopalnia-
nego wyłącznika stycznikowego (6). Zacisk styku krań-

cowego sygnalizatora technologicznego (17) poprzez dio-
dę luminenscencyjną oraz opornik połączony jest z 
zaciskiem kopalnianego wyłącznika stycznikowego (4), 
który poprzez opornik i diodę luminenscencyjną po-
łączony jest z zaciskiem uziemienia kopalnianego wy-
łącznika stycznikowego (4). Podobnie wyposażone są 
kopalniane wyłączniki stycznikowe (5 i 8). 

Sposób badania sprawności obwodów sterowania 
przenośnika, polega na tym, że badanie dokonuje się 
w dowolnej pozycji przełącznika rodzaju sterowania 
przez wkładanie w poszczególne gniazda jednostyko-
we płytki pomiarowej wtyku wskaźnika kontrolnego, 
dogodnie przy włączonym napięciu i w przypadku 
stwierdzenia uszkodzenia dany oowód naprawia się 
lub mostkuje. W celu sprawdzenia stopnia uszkodze-
nia na płytce pomiarowej dokonuje się - między po-
szczególnymi gniazdami jednostykowymi przy wyłą-
czonym napięciu - pomiaru oporności poszczególnych 
obwodów sterowania. (12 zastrzeżeń) 

B66B 
B66D 

P.250167 T 1984-10-23 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych -
Biuro Projektów Górniczych „Katowice", Katowice, 
Polska (Stanisław Szojda, Janusz Śliwa). 

Urządzenie hamujące naczyń wyciągowych dla pro-
wadników szynowych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do hamo-
wania naczyń wyciągowych mających prowadniki szy-
nowe. 

5 
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Prowadniki szynowe (2) przedłużone są prowadni-
kami zgrubionymi (1), przy czym wypust (3) prowa-
dnika (1) odpowiada wielkością główki szyny (2). Pro-
wadnica hamująca (4) wyposażona jest we wnękę (5), 
w której osadzona jest główka prowadnika zgrubio-
nego (1). W czasie awarii hamowanie naczynia odby-
wa się w prowadniku pogrubionym (1) i prowadnicy 
(4), przy czym siła hamowania powiększona jest o tar-
cie wypustu (3) prowadnika (1) o ścianki wnęki (5) 
prowadnicy (4). (1 zastrzeżenie) 

B66C P. 246297 1981-02-21 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Jaro-
sław Dedecjus, Stanisław Kędzierski, Ryszard Kuchar-
ski, Aleksander Kulesza, Stanisław Oziemski, Fabian 
Zaborski). 

Wysięgnik teleskopowy wieloczłonowy maszyn robo-
czych ciężkich 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania lek-
kiej konstrukcji wysięgnika. 

Istota wynalazku polega na tym, że człon środko-
wy (2) ma pierwszą płaską podporę górną (15), zamo-
cowaną korzystnie w okolicy części środkowej do ze-
społu mocowania podpory górnej (5) członu środkowe-
go (2) oraz człon końcowy (3) ma drugą płaską podpo-
rę (16), zamocowaną korzystnie w okolicy środkowej 
części do zespołu mocowania podpory górnej (8) czło-
nu końcowego (3). 

Pierwsza płaska podpora górna (15) oraz druga płas-
ka podpora górna (16) wsparte są brzegowo na tych 
zespołach (5, 6) poprzez element elastyczny (19). Po-
nadto, do zespołu mocowania podpory górnej (5) czło-
nu środkowego (2) przymocowany jest siłownik hy-
drauliczny (7) i korzystnie współosiowo z czopami si-
łownika hydraulicznego (7), krążek (14) układu lino-
wego cofania, natomiast do zespołu mocowania pod-
pory górnej członu końcowego (3) zamocowany jest 
krążek wyrównawczy (10) układu linowego wysuwu. 

Stopę wysięgnika (4) stanowi tuleja, do której mo-
cowane są blachy wewnętrzne stanowiące uchwyt tło-
czyska siłownika hydraulicznego (7) oraz blachy ze-
wnętrzne mocujące zespół stopy (4) do konstrukcji, no-
śnej członu podstawowego (1), przy czym do blach 
wewnętrznych i blach zewnętrznych przymocowana 
jest podstawa wciągarki (23). (2 zastrzeżenia) 

B67C P.246386 1984-02-25 

Rzeszowskie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzyw-
nego, Rzeszów, Polska (Józef Pryk). 

Rozlewaczka do napełniania pojemników płynami 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji ro-
zlewaczki o prostym i niezawodnym działaniu oraz 
dużej wydajności i dokładności dozowania cieczy. 

Zgodnie z wynalazkiem rozlewaczka charakteryzuje 
się tym, że na wspornikach (2) zamocowanych do 
konstrukcji nośnej (1) usytuowany jest zbiornik (3) 
rozlewanej cieczy. Równolegle do dłuższego boku 
zbiornika (3) usytuowana jest rama przytwierdzona 
do konstrukcji nośnej (1), na której rozmieszczono sze-
reg zaworów (7) dozujących. Środkowe przewody (8) 
zaworów (7) podłączone są dó kolektora (9) pompy 
próżniowej połączonej z nim poprzez zbiornik pośre-
dni, a wewnętrzna ich przestrzeń (12) połączona jest 
przewodami (13) ze zbiornikiem (3). Naprzeciw zawo-
rów (7), w konstrukcji nośnej (1), usytuowany jest 
stół (18) połączony z nią przesuwnie w kierunku pio-
nowym za pomocą dźwigni (19) napędzanej krzywką 
sterującą. Pod zbiornikiem (-?), na konstrukcji nośnej 
(1), umieszczona jest przesuwnie w kierunku pozio-
mym prowadnica butelek (36). (3 zastrzeżenia) 

C01B P.246194 

Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

1984-02-13 

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas", Gliwice, Pol-
ska (Zdzisław Czelny, Michał Rudnicki, Lech Kaszub, 
Kazimierz Szabłowski). 

Sposób spalania siarki i urządzenie do stosowania 
tego sposobu 

Wynalazek rozwiązuje zadanie techniczne oczyszcza-
procesu i urządzenia do dwustopniowego spalania siar-
ki do dwutlenku siarki, stosowanego do produkcji 
kwasu siarkowego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że w 
pierwszym stopniu spala się część siarki z małym 
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nadmiarem powietrza w stosunku do zapotrzebowania 
teoretycznego, a do uzyskanych spalin wtryskuje się 
pozostałą ilość siarki płynnej celem jej odparowania, 
po czym gaz zawierający pary siarki kieruje się do 
drugiego stopnia spalania za pomocą powietrza do-
prowadzanego w ilości potrzebnej do uzyskania gazów 
o żądanym stężeniu dwutlenku siarki. 

Urządzenie według wynalazku w postaci poziome-
go cylindra ma dwie komory spalania: stopnia pierw-
szego (4) i drugiego (8) rozdzielone komorą (5) odpa-
rowania siarki. (4 zastrzeżenia) 

C01B P. 250083 T 1984-10-17 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Henryk 
Górecki, Helena Górecka, Kazimierz Grabas, Stefan 
Zięba, Stefan Przepiera, Antoni Kuzko). 

Sposób oczyszczania ekstrakcyjnego kwasu fosfo-
rowego 

Wynalazek rozwiązuje zadanie techniczne oczyszcza-
nia, kwasu fosforowego o stężeniu 20-32% P2O5 od 
zanieczyszczeń kationowych, w celu uzdatnienia tego 
półproduktu dla potrzeb technologii soli fosforowych, 
zwłaszcza trój polifosforanu sodowego. 

Sposób polega na tym, że prowadzi się wielostop-
niową ekstrakcję w przeciwprądowym układzie ciecz-
-ciecz naftowymi roztworami fosforoorganicznymi cie-
kłych wymieniaczy jonowych o stężeniu 0,3-2 
moli/dm3 i stosunku objętościowym fazy wodnej do 
organicznej od 1 do 10. (1 zastrzeżenie) 

C02F P.246274 1984-02-17 

Państwowy Ośrodek Maszynowy, Łęczyca, Polska 
(Edmund Klimaszewski, Jerzy Wieczorek). 

Sposób oczyszczania ścieków przemysłowych 

Sposób oczyszczania ścieków przemysłowych ma 
szczególne zastosowanie do oczyszczania ścieków pow-
stających przy myciu gorącą wodą, zawierającą che-
miczne środki myjące, różnego rodzaju silników oraz 
zespołów i części maszyn jak i urządzeń zwłaszcza 
rolniczych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie całkowitego usu-
wania tego rodzaju ścieków przemysłowych wszelkich 
zanieczyszczeń olejowych nadających się do regenera-
cji i uzyskiwania z odfiltrowanego osadu pozostałości 
o konsystencji stałej. 

Istota sposobu według wynalazku polega na tym, 
że surowy nieskoagulowany ściek podgrzewa się do 
temperatury 80 °C i odwirowuje części olejowe, po 
czym dopiero dodaje się 15% roztwór chlorku wap-
nia w proporcji 1 litr na 6 litrów ścieku, miesza przez 
30 minut i pod ciśnieniem najkorzystniej 4 atmosfer 
przepuszcza przez prasę, z której osad usuwany jest 
po odwodnieniu i osuszeniu z resztek wody sprężo-
nym do 4 atmosfer powietrzem przedmuchiwanym w 
ciągu 20 minut. Przedmuchiwanie dokonywane jest 
powietrzem podgrzanym do temperatury 30°C. 

(2 zastrzeżenia) 

C02F 
B01F 

P.250176 T 1984-10-25 

Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa, Pol-
ska (Tadeusz Błaszyk, Eligiusz Wróblewicz, Antoni 
Lorenz). 

Urządzenie do napowietrzania wody 

W urządzeniu napowietrzającym, komora miesza-
nia (1) jest połączona na wlocie z walcowym płasz-
czem zewnętrznym (2), na końcu zaślepionym i mają-

cym, w pobliżu zaślepionego końca, otwór (6) wlotu 
powietrza. Wewnątrz tego płaszcza jest współosiowa 
usytuowany walcowy płaszcz wewnętrzny (3), którego 
jeden koniec, wyprowadzony na zewnątrz, jest połą-
czony z rurociągiem dostarczającym ciecz. Drugi ko-
niec płaszcza wewnętrznego (3), usytuowany w pobli-
żu komory mieszania (1), stanowi gniazdo domykają-
cego stożka rozproszenia (4), połączonego z wrzecio-
nem regulacyjnym (5), wyprowadzonym na zewnątrz: 
urządzenia. (2 zastrzeżenia) 

C03B P.246395 1984-02-24 

Huta Szkła Okiennego „Sandomierz", Sandomierz, 
Polska (Zygmunt Kubicki, Andrzej Cała, Kazimierz. 
Stolarski). 

Sposób i urządzenie do podawania dwutlenku siarki 
do szybu maszyny pionowego ciągnienia tafli szklanej 

z wytopu 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwię-
kszenie wytrzymałości mechanicznej szkła płaskiego 
oraz wyeliminowanie niekorzystnego zjawiska tworze-
nia się narostów sulfatowych na wałach azbestowych 
i instalacji podającej dwutlenek siarki. 

Sposób według wynalazku polega na doprowadzeniu 
do gorącej powierzchni ciągnionego szkła, w obszar 
gdzie następuje reakcja wymiany jonowej, mieszani-
ny gazowej o podwyższonej temperaturze, składającej 
się z dwutlenku siarki i spalin zawierających parę 
wodną. 

Urządzenie według wynalazku ma dwa palniki (1) 
połączone częścią dyszową z komorami spalin (2),. 
które połączone są przewodami (14) ze znanymi ru-
rami z nawierconymi otworami, przy czym każdy z 
palników (1) ma komorę wewnętrzną (5) z dołączonym 
przewodem (6) podającym gaz do spalania i komorę 
(7) z przewodem (8) podającym powietrze do spala-
nia, zaś do każdej komory spalin (2) dołączony jest 
przewód (12) podający dodatkowe powietrze i prze-
wód (13) podający dwutlenek siarki. (4 zastrzeżenia> 

C03B P.251275 

Pierwszeństwo 1973-12-30 - NRD 
(nr WPC03C72589613) 

1984-12-2T 

Institut für mineralische Rohstoff und Legeerstät-
tenwirtschaft, Drezno, NRD (Hans Rosenberger, Udo-
Schramm). 

Sposób wytwarzania włókien nieorganicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu wytwarzania włókien nieorganicznych, odpor-
nych na obciążenie termiczne lub termiczno-chemicz-
no-mechaniczne, dla granicznej temperatury stosowa-
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nią od co najmniej 750°C do co najwyżej 900°C, za-
leżnie od rodzaju ułożenia ł kompleksowego obciąże-
nia. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że włók-
na wytapia się z zawierającego chloryt surowca o za-
wartości chlory tu równej lub większej od 35°/», przy 
czym zawartość tlenków żelaza wynosi 5-20%. 

(4 zastrzeżenia) 

C03C 
C23D 

P.246342 1984-02-21 

Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska (Władysław 
Kucharski, Leszek Cierniak, Maria Tuśnio, Wiesław 
Bodzenta). 

Emalia kryjąca tytanowa bezfluorowa 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie składu emalii bezfluorowej o własnościach 
technologicznych pozwalających na stosowanie jej do 
pokrywania żeliwa. 

Emalia według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że zawiera: SiO2 w ilości 15-35% wagowych, B2O2 
w ilości 15-30% wagowych, Na2O w ilości 2-15% wa-
gowych, K2O w ilości 5-15% wagowych, TiO2 w ilo-
ści 6-20% wagowych, MgO w ilości 1-3% wagowych, 
Pb2O5 w ilości 1-5% wagowych, A12O3 w ilości 2-
20% wagowych, Li2O w ilości 0-2% wagowych, CoO 
w ilości 0-0,1% wagowych. Emalię kryjącą tytanową 
bezfluorowa stosuje się zwłaszcza na żeliwne odlewy 
sanitariów. (1 zastrzeżenie) 

C04B P. 246409 1984-02-25 

Zakłady Sprzętu Oświetleniowego „Polam-Piła", Pi-
îa, Polska (Zbigniew Rzywucki). 

Sposób wytwarzania przeświecalnych elementów ce-
ramicznych z polikrystalicznego tlenku glinu 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
przeświecalnych elementów ceramicznych z polikry-
stalicznego tlenku glinu mających zastosowanie szcze-
gólnie w wysokoprężnych lampach sodowych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że tlenek 
glinu A12O3 o wysokiej czystości chemicznej z dodat-
kiem mineralizatorów w ilościach wagowych: 0,05-
0,5% ZnO, 0,01-20% Y2O3 oraz 0,01-0,15% MgO pod-
daje się wodnemu upłynnieniu, dodając do masy lej-
nej środki upłynniające typu soli polimerowego kwasu 
karboksylowego w ilości wagowej 0,25-3% oraz pla-
styfikatory organiczne w ilości wagowej 1,5-2,5%, 
następnie jednorodną masę lejną poddaje się proceso-
wi granulowania do wielkości granulatu 10-250 urn 
i ciężarze nasypowym powyżej 0,800 g/cm3, procesowi 
suszenia do zawartości wilgoci poniżej 2%, procesowi 
prasowania oraz dwustopniowemu procesowi spieka-
nia, przy czym etap wstępnego spiekania prowadzi się 
w atmosferze powietrza w temperaturze 850-1200 °C 
z przetrzymaniem w niej od 1 do 3 godzin, natomiast 
etapa ostatecznego spiekania prowadzi się w atmo-
sferze wodoru, zdysocjowanego amoniaku lub próżni 
w temperaturze powyżej 1700 °C w ten sposób, że w 
zakresie temperatur 1200-1450°C wzrost temperatu-
ry wynosi maksymalnie 50°C/h, lub utrzymana jest 
stała temperatura w czasie 1-5 godzin, a w tempe-
raturze powyżej 1700 °C wzrost temperatury wynosi 
maksymalnie 50°C/h i utrzymana jest maksymalna 
temperatura spiekania, korzystnie 1800-1850°C, co 
najmniej 15 minut. (1 zastrzeżenie) 

C04B P. 250029 T 1984-10-15 

Teplotechna, o.p., Praga, Czechosłowacja. 

Materiał izolacyjny zwłaszcza do urządzeń cieplnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia cięża-
ru oraz kosztów wykonania materiału. 

Materiał izolacyjny według wynalazku składa się 
z co najmniej jednej warstwy tkaniny żaroodpornej, 
która co najmniej z jednej strony jest zaopatrzona w 
warstwę ochronną składającą się z 1,0 do 5,0% wa-
gowych krzemianu fluorku sodowego, 30 do 60% wa-
gowych szkła wodnego i jako reszty z lotnego popio-
łu ekspansyjnego oraz piasku do topienia szkła. 

(6 zastrzeżeń) 

C05B P. 250155 T 1984-10-23 

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Polska (Je-
rzy Wojcieszek, Lech Kubasiewicz, Jadwiga Chwali-
na, Roman Nowak, Halina Figiel, Maria Ziemba, 
Krzysztof Sykut, Zbigniew Skocz). 

Sposób wytwarzania superfosfatów pojedynczych w 
formie pylistej i granulowanej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu charakteryzującego się wysokim stopniem 
przereagowania surowców oraz niską zawartością wo-
dy adhezyjnej w produktach finalnych. 

Sposób według wynalazku polegający na rozkładzie 
fosforytu kwasem siarkowym, charakteryzuje się tym, 
że kwas siarkowy o podwyższonych koncentracjach 
wprowadza się do procesu w dwóch etapach, przy 
czym najpierw podaje się do reaktora sukcesywnie 
ze zmielonym fosforytem kwas siarkowy w ilości 7 0 -
80% ilości stechiometrycznej, następnie wytworzoną 
półpłynną masę zestala się w komorze, potem ją kru-
szy i na pokruszony materiał wprowadza się pozosta-
łą ilość kwasu siarkowego w ilości 30-20% ilości 
stechiometrycznej i tak uzyskany materiał poddaje 
się procesowi dojrzewania na hałdach, a po 1-2 
dniach granuluje, względnie po 3-5 dniach przerabia 
go na produkt w formie pylistej. (4 zastrzeżenia) 

G05B P.250156 T 1984-10-23 

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Polska (Je-
rzy Wojcieszek, Jadwiga Cwalina, Lech Kubasiewicz, 
Grażyna Kuśmierz, Maria Strawa, Zbigniew Skocz). 

Sposób wytwarzania nawozów wieloskładnikowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania na-
wozu, którego składnik azotowy i potasowy jest w 
pełni rozpuszczalny w wodzie, a fosforyt upodabnia 
się w swym działaniu do tomasyny czy supertoma-
syny. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że fos-
foryt/ naturalne rozdrabnia się razem z solami pota-
sowymi, korzystnie typu chlorkowego, przy niewiel-
kim dodatku w trakcie przemiału pary wodnej lub 
gorącej wody, a otrzymane mieszaniny typu PK gra-
nuluje się lub wykorzystuje wprost jako pyliste na-
wozy dwuskładnikowe, bądź też przerabia się je da-
lej na nawozy trójskładnikowe NPK przez dodanie 
mocznika lub siarczanu amonowego i homogenizację 
mieszaniny przez dalszy przemiał, po czym mieszaniny 
te granuluje się lub wykorzystuje bezpośrednio jako 
nawozy pyliste. Granulację nawozu PK i NPK pro-
wadzi się metodą kompaktorową lub konwencjonal-
ną. (7 zastrzeżeń) 

C06B P. 250112 T 1984-10-18 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Pronit" im. Bohate-
rów Studzianek, Pionki, Polska (Andrzej Oździński, 
Marian Mykietyn, Emil Boryczko). 
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Górniczy materiał wybuchowy amonowo-saletrzany 
węglowy i sposób jego otrzymywania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie bezpiecznego 
otrzymywania górniczego materiału wybuchowego z 
udziałem nitroglikolu. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się wpro-
wadzeniem środka uczulającego - nitroglikolu do 
mączki paździerzowej lub drzewnej albo do miesza-
niny mączki paździerzowej lub drzewnej z dwunifro-
toluenem lub trójnitrotoluenem na czas przynajmniej 
4 minut. 

W sposobie według wynalazku wykorzystuje się w 
maksymalnym stopniu własności uwrażliwiające ni-
troglikolu, co pozwala na użycie go w mniejszych ilo-
ściach niż dotychczas. 

Górniczy materiał wybuchowy według wynalazku 
zawiera: 2-4?/o wagowych nitroglikolu, 70-80%» wa-
gowych azotanu amonowego, 10-15% wagowych 
chlorku sodowego, 5-15°/o wagowych dwunitrotolue-
nu lub trójnitrotoluenu, 2-6% wagowych mączki paź-
dzierzowej lub drzewnej. (2 zastrzeżenia) 

C07C 
A01N 

P.246324 1984-02-22 

Pierwszeństwo: 1983-02-23 - Francja 
(nr 83 - 02916) 

ROUSSEL-UCLAF, Paryż, Francja. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych hydroksylo-
aminy oraz środek do stosowania w rolnictwie 

Sposób wytwarzania związków o wzorze A r - O -
-NH2 , w którym Ar oznacza rodnik aromatyczny lub 
heteroaromatyczny, mono- lub policykliczny, ewen-
tualnie podstawiony jednym lub kilkoma rodnikami, 
przy czym podstawniki grupy Ar mogą ewentualnie 
tworzyć pierścienie zawierające ewentualnie jeden lub 
kilka heteroatomów takich jak tlen, azot i siarka oraz 
soli addycyjne tych związków z kwasami, pod warun-
kiem, że Ar nie oznacza ani rodnika fenylowego nie-
podstawionego, ani rodnika fenylowego monopodsta-
wionego rodnikiem metylowym w pozycjach 2, 3 lub 
4, rodnikiem nitrowym w pozycjach 2 lub 4, atomem 
chloru w pozycjach 3 lub 4, atomem bromu w pozy-
cji 4 lub rodnikiem CF3 w pozycji 4, ani rodnika fe-
nylowego albo dipodstawionego w pozycji 2 rodni-
kiem nitrowym i w pozycji 4 rodnikiem CF3 lub rod-
nikiem nitrowym albo też dipodstawionego w pozy-
cjach 2 i 6 rodnikiem nitrowym, ani rodnika fenylo-
wego tripodstawionego rodnikami nitrowymi w pozy-
cjach 2, 4 i 6 albo rodnikami nitrowymi w pozycjach 
2 i 4 i rodnikiem CF3 w pozycji 6, polega na tym, że 
poddaje się reakcji związek o wzorze Ar-Hal, w któ-
rym Ar ma wyżej podane znaczenie, a Hal oznacza 
atom chlorowca ze związkiem o wzorze H0-NRR, w 
którym R oznacza atom wodoru lub dwa rodniki R 
tworzą resztę ftalimidową, przy czym otrzymuje się 
związek o wzorze AR-O-NRR, w którym Ar i R 
mają wyżej podane znaczenia, odpowiadający w przy-
padku, gdy R oznacza atom wodoru związkowi o wzo-
rze AR-ONH2, a następnie w przypadku, gdy w 
związku o wzorze Ar-O-NRR R jest różne od atomu 
wodoru, związek o wzorze Ar-O-NRR poddaje się 
reakcji z hydrazyną, przy czym otrzymuje się zwią-
zek o wzorze AR-O-NH2 , który ewentualnie prze-
prowadza się w sól przez reakcję z kwasem. 

Środek do stosowania w rolnictwie jako czynnik 
wzrostowy roślin charakteryzuje się tym, że zawiera 
jako substancję czynną co najmniej jeden związek 
o wzorze Ar-O-NH 2 , w którym Ar ma wyżej po-
dane znaczenie jak również jego sole addycyjne z 
kwasami. (14 zastrzeżeń) 

C07C 
C07D 
A01N 

P.249691 1984-09-21 

Pierwszeństwo: 83 09 22 - RFN (nr IP 34207.5) 
Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt nad Menem,, 

Republika Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania nowych estrów 
N-(tio)karbamoiloimidów kwasów 

arylo(tio) karboksylowych oraz środek 
do zwalczania szkodników zawierający te związki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka owadobójczego i sposobu wytwairzania no-
wych związków chemicznych stanowiących substan-
cję czynną środka owadobójczego. 

Sposób wytwarzania nowych związków o wzorze 
1, w którym Ru RŁ R3, R4 i R5 niezależnie od siebie 
oznaczają wodór; (Ci-C6)alkil, (Ci-C6)alkoksy, 
(Ci-C6)alkilomerkapto, (d-C6)alkilosulfinyl, (Cx-Ce) 
alkilosulfonyl, (Ci-CeJalkilosulfonyloksy, przy czym 
wyżej wymienione rodniki mogą być podstawione 
przez chlorowiec jedno- albo kilkakrotnie; chlorowiec 
albo grupę nitrową, R6, R7, Re, H9 i Rio niezależnie 
od siebie oznaczają wodór; (Cx-C6)alkil, (Cx-C6) 
alkoksy, (Ci-C6)alkenyloksy, (Cx-C6)alkilomerkaptoř 
(Cx-Cgjalkenylomerkapto, (Cx-C6)alkilosulfonyl, C3-
hydroksyalkil, przy czym wyżej wymienione rodniki 
mogą być podstawione przez chlorowiec jedno- albo 
kilkakrotnie; grupę benzyloksy, która może być pod-
stawiona przez chlorowiec, Cx-C^chlorowcoalkil,. 

(Cj-CetehlorowcoaJkoksy, grupę cyjanową albo przez 
grupę nitrową; (C!-C9)alkoksykarbonyl; NRR', przy 
czym R i R' niezależnie od siebie oznaczają (CŁ-C8) 
aUcil, (C3-C6)alkenyl, (Cs-C6)alkinyl, parzy czyni te 
podstawniki mogą być podstawione przez chlorowiec 
jedno- albo kilkakrotnie, chlorowiec, grupę nitrową 
albo cyjanową, albo R i R' razem ze wspólnym 
atomem N tworzą nasycony pierścień 5- albo-
6-członowy, który może zawierać tlen, siarkę albo 
NR" jako ozłon pierścienia i może być podstawiony 
przez (Ci-C3alkil, przy czym R" oznacza (Ct-C3> 
alkil, oraz R7 i R8 razem mogą tworzyć rodnik 
(Ci-C2)alkilenodioksylówy, który może być podsta-
wiony przez chlorowiec i przez CF3, X oznacza OR1U 
przy czym Ru oznacza ewentualnie chlorowcowany 
(Cj-C6)alikil, (C5-Csicykloalkil, (Cs-C6)alikenyl, 
(C3-C6)ałkinyl albo ewentualnie chlorowcowany ben-
zyl; albo SRl2, przy czym R12 oznacza (Ci-C6)alikil 
albo benzyl, które mogą być podstawione przez 
chlorowiec jedno- albo kilkakrotnie, i Y oznacza tlen 
albo siarkę, z tym założeniem, że gdy ^ i R5 oby-
dwa oznaczają fluor i R2, R3 i R4 oznaczają wodór, 
rodniki R6, R7, R8, R9 1R1O nie mogą oznaczać chlo-
rowcowanego (Cy--C6)alkilu i chlorowca, polega na 
tym, że podstawione estry imidu kwasu arylo(tio) 
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karboksylowego o wzorze 2, w którym Rlf R2, R3, 
R4, R5 i X mają znaczenie jak we wzorze 1, poddaje 
się reakcji ze związkami o wzorze 3 albo ze związ-
kami o wzorze 4, w których R6, R7, Rg, Rg, Rlo i Y 
mają znaczenie jak we wzorze 1 i Z, oznacza zasa-
dową grupę końcową oprócz chlorowca. 

Środek owadobójczy zawiera Skuteczną ilość związ-
ku o wzorze 1 obok substancji pomocniczych do pre-
paratów. 

(3 zastrzeżenia) 

C07C P.250114 T 1984-10-19 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni-
ków „Organika", Zgierz, Polska (Stanisław Galino w-
ski, Mirosław Muszyński). 

Sposób wytwarzania l-aminoantrachinonu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania 
l-aminoantrachinonu o wysokim stopniu czystości, 
z wydajnością 80%. 

Sposób wytwarzania l-aminoantrachinonu z ad-
duktu otrzymanego przez 'kondensację 5-nitronafto-
chinonu-1,4 z butadienem, polega na tym, że addukt 
ten poddaje się bezpośrednio redukcji działaniem 
siarczku sodowego, hydrosulfitu lub dwutlenku tib-
mocznika, w alkalicznym środowisku wodnym, po 
czym utworzony 1-arninoantrachinon wyodrębnia 
się z mieszaniny poreakcyjnej. (1 zastrzeżenie) 

C07C 
CUD 

P.250151 T 1984-10-22 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Bog-
(dan Burczyik, Mariusz Grzegorz Banaszczyk). 

Sposób wytwarzania nowych niejonowych 
związków powierzchniowo czynnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarzania no-
"wych związków powierzchniowo czynnych z łatwo 
dostępnych surowców. 

Sposób wytwarzania nowych niejonowych związ-
ków powierzchniowo czynnych o ogólnym wzorze 1 
w którym R1 oznacza prosty lub rozgałęziony, nasy-
cony względnie nienasycony łańcuch węglowodoro-
wy o 1-20 atomach węgla zawierający podstawnik 
A, -C6H3XY, Ra oznacza atom wodoru, prosty lub 
Tozgałęziony, nasycony, względnie nienasycony, łańcuch 
węglowodorowy o 1-20 atomach węgla zawierający 

podstawnik B, podstawniki A i B oznaczają-H, - O H , 
-N(R3)2, gdzie R3 jest rodnikiem alkilowym C i - d , 
względnie hydroksyalkilowym, X i Y oznaczają - H , 
- O H , -OCH3 rodnik alkilowy o 1 do 18 atomach węgla, 
a n oznacza liczbę 1 do 20, polega na tym, że 2-mo-
nopodstawione 5-etylo-5-hydroksymetylo-l, 3^dioiksany 
względnie 2,2-dwupodstawione 5-etylo-5-hydroiksy-
metylo-1, 3-diaksany o wzorze ogólnym, 2, w którym 
R1, R2 ma podane wyżej znaczenie indywidualnie lub 
TV mieszaninie homolog ów, albo w mieszaninie iz 1, 

1, l-tris(hydroksymetylo/propanem, podaje się reakcji 
z tlenkiem etylenu, przy czym stosunek molowy mono 
i dwupodstawionych -S-etylo-S-hydroksymetylodiok-
sanów do tlenku etylenu wynosi 1:1 do 1:20. Reduk-
cję prowadzi się w obecności powszechnie znanych 
w reakcjach oksyetylenowania katalizatorów w pod-
wyższonej temperaturze, pod normalnym względnie 
zwiększonym ciśnieniem. 

Związki te wykazują aktywność powierzchniową na 
granicach międzyfazowych i dzięki temu znajdują 
zastosowanie jako środki powierzchniowo czynne. 

(1 zastrzeżenie) 

C07C P. 250235 T 1984-10-26 

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Barwni-
ków „Organika", Zgierz, Polska (Sławomir Krauze, 
Ewa Gromadziństoa, Jarosław Ojrzanowski, Jerzy 
Grelewicz, Eugeniusz Kulczycki, Jerzy Fiize, Edward 
Olejniczak). 

Sposób wytwarzania 2,5-dwuazotanu 
l,4:3,6-dwuanhydro-D-sorbitu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sposobu otrzymywania tytułowego związku o dużej 
czystości, nie zawierającego niepożądanych monoazo-
tanów. 

Sposób wytwarzania 2,5-dwuazotainai l,4:3,6-dwuan-
hydro-D-sorbitu na drodze odwadniania wodnego roz-
tworu D-sorbdtu uzyskanego w wyniku uwodornie-
nia glukozy, dehydratacji odwodnionego D-sorbitu 
w obecności kwasu siarkowego, nitrowania uzyska-
nego l,4:3,6-dwuanhydro-D-sorbitu za pomocą miesza-
niny nitrującej i wyodrębniania wytworzonego pro-
duktu przez wylanie masy ponitracyjnej na miesza-
ninę wody z lodem, polega na tym, że odwadnianie 
wodnego roztworu D-sorbitu prowadzi się przez od-
destylowanie z tego roztworu wody pod ciśnieniem 
(1-3,5) : 10s Pa, a dehydratację prowadzi się w tem-
peraturze 105-135°C w obecności czystego kwasu 
siarkowego 96%, użytego w ilości (0,1-10)- IO-3 kg 
na 1 kg 100°/o D-sorbitu, po czym wyodrębnia się 
uzyskany l,4:3,6-dwuanhydro-D-sorbit przez destyla-
cję frakcjonowaną pod ciśnieniem (1-3,5) : 108 Pa, 
zbierając frakcję w temperaturze powyżej 170°C, 
korzystnie w granicach 200-250°C, którą poddaje się 
bezpośrednio, w temperaturze -2 do +2°C działa-
niu mieszaniny kwasów aaotowego i siarkowego 
w stosunku wagowym 80-90 : 20-10 i wyodrębnia 
2,5-dwuazotan l,4:3,6-dwuanhydro-D-sorbitu przez 
wylanie masy ponitracyjnej na mieszaninę wody 
z lodem, rekrystalizację odfiltrowanego i zobojętnio-
nego do pH 6-7 osadu oraz regenerację produktu 
z odcieku po krystalizacji. (5 zastrzeżeń) 

C07D P.246224 1984-02-15 

Pierwszeństwo: 83 02 16 - St. Zjedn. Am. : 
(nr 467125) 

Syntex (U.S.A.) Inc., Palo Alto, Stany Zjednoczone 
Ameryki (Gordon H. Jones, Michael C. Venutd, Ro-
bert Alvarez, John J. Bruno). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
l,2,3,5-tetrahydroimidazo[2,l-bjchinazoliny 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania 
nowych pochodnych przydatnych jako środki prze-
ciwdziałające zakrzepiLcy u ssaków, poza tym, ziwiąiz-
ki te działają inotropowo i przeciwdziałają przenzu-
tom. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w któ-
rym n oznacza liczbę całkowitą 1-6, RŁ oznacza atom 
wodoru lub rodnik (Cx-C4)alkilowy, R2 oznacza atom 
wodoru lub Rt i R2 razem tworzą grupę karbonylową, 
R3 oznacza atom wodoru, rodnik (Ci-C8)alkilowy, rod-
nik feoylowy, rodnik benzylowy, niższą grupę hydro-
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ksyalkilową i produkty jej acylowania, grupę karba-
modloalMlową, grupę karboksyalkilową, grupę alko-
ksykarbonyloalkilową lub boczny łańcuch aminokwa-
sowy, R4 oznacza atom wodoru, rodnik (Cx-C6)alki-
lowy, rodnik benzylowy lub niższą grupę hydroksyal-
kilową, Y oznacza atom wodoru, rodnik (Ci-C4)alki-
lowy, atom chlorowca lub niższą grupę alkoksylową 
i A oznacza grupę tworzącą amid, ,w której podstaw-
nikami azotu są: atom wodoru, rodnik (Cj-C6)alki-
lowy, grupa hydroksyalkilowa o 1-6 atomach węg-
la i jej alifatyczne pochodne acylowe o 1-6 atomach 
węgla w grupie acylowej lub jej aromatyczne pochod-
ne acylowe o 7-12 atomach węgla w grupie acylowej, 
rodnik (C3-C8)cykloalikilowy lub niższy rodnik cyk-
loalikiloalkilowy o 4-12 atomach węgla, w którym 
pierścień cykloalkilowy jest ewentualnie podstawiony 
albo atom azotu ma jako podstawnik rodnik fenylo-
wy lub niższy rodnik fenyloalkilowy, w którym pierścień 
fenylowy jest ewentualnie podstawiony, albo też 
atom azotu ma takie podstawniki jak grupa moxfoli-
nylowa, piperydynylowa, perheksylenylowa, niższa 
grupa N-alkilopiperazynylowa, grupa pirolidynylo-
wa, tetrahydrochinolinylowa, tetrahydroizochinolinylo-
wa, (±)-dekahydrochinolinylowa lub indolinylowa, 
albo farmakologicznie dopuszczalnych soli addycy-
jnych tych związków z kwasami, polega na tym, że 
związek o wzorze 2, w którym n, R1( R2, R3, A i Y 
mają wyżej podane znaczenie, a Rfi oznacza rodnik 
(C,-C6)alkilowy, poddaje się kolejno reakcji z chlo-
rowcocyjanem i z zasadą, po czym związek o wzorze 
1, w którym R4 oznacza atom wodoru a pozostałe 
symbole mają wyżej podane znaczenie ewentualnie 
alkiluje się wytwarzając związek o wzorze 1, w któ-
rym R4 oznacza rodnik (Cj-C6)aMlowy a pozostałe 
symbole mają wyżej podane znaczenie i /albo związki 
o wzorze 1 wytworzne w postaci wolnej zasady ewen-

tualnie przeprowadza się w ich farmakologicznie do-
puszczalne sole addacyjne z kwasami i/ albo rozdziela 
na optyczne izomery. (1 zastrzeżenie) 

C07D P.248857 1984-07-20 

Pierwszeństwo: 83 07 23 - Wielka Brytania 
(nr 8319886) 

84 01 07 - Wielka Brytania (nr 8400354) ' 

Pfizer Corporation, Colon, Republika Panamy 
2 siedzibą Bruksela, Belgia (David Alker, Peter 

Edward Cross, Simon Fraser Campbell). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
1,4-dihydropirydyny 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 1,4-dihy-
dropirydyny o wzorze 1, w którym R oznaczą grupę 
2-chlorofenylową lub 2,3-dichlorofenylową R1 i R* oz-
naczają niezależnie grupę C i - C 4 alkilową lub 2-meto-
ksyetylową, X oznacza grupę pirymidynową - 4 ifctó-
ra może być ewentualnie podstawiona, Y oznacza 
girupę -CH2CH(CH3) - lub -CH2C(CH3)2 lub grupę 

o wzorze -(CH2)n - w którym n oznacza liczbę 1 -
3, jeżeli X połączony jest z Y przez atom węgla 
w pierścieniu, albo 2 lub 3, jeżeli X połączony jest 
z Y przez atom azotu w pierścieniu, i ich dopuszczal-
nych farmakologicznie soli, polega na poddaniu reak-
cji związku o wzorze 2, w którym R, R1, R ! i Y mają 
wyżej podane znaczenie, a R4 oznacza niższą grupę 
C i - C 4 alkilową, ze związkiem o wzorze 3, w którym 
R5 oznacza grupę N(R3)2)w którym R* ma wyżej po-
dane znaczenie, grupę C x -C 4 alkilową lub fenylową 
1 ewentualnie otrzymany związek alkiluje się halo-
genkiem Ci-C4 alkilowym aby wprowadzić jedną lub 
kilka grup C j -C 4 alkilowych do podstawnika X 
i otrzymany produkt przeształca się ewentualnie 
w sól. 

Związki o wzorze 1 i ich dopuszczalne farmakolo-
gicznie sole są użyteczne jako substancje przeciw 
niedokrwieniu i przeciwdziałające nadciśnieniu. 

(7 zastrzeżeń) 

C07D P. 249025 1984-08-01 

Pierwszeństwo: 83 08 03 - Wielka Brytania 
(nr 8320958) 

Pfizer Corporation, Colon, Republika Panamy, Bruk
sela, Belgia (Simon Fredser Campbell, David Anthony 

Roberts, Albert Andrzej Jaxa - Chamiec). 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
piperydynochnazoliny 

Sposób wytwarzania związków o ogólnym wzorze 
1, w którym R oznacza atom wodoru, grupę metylo
wą lub grupę etylową, a, Y oznacza grupę 
o wzorze 2, grupę o wzorze 3, grupę o wzorze 4, 
w którym R2 i R3 są jednakowe lub różne i oznacza
ją atom wodoru lub grupę metylową albo Y oznacza 
grupę o wzorze 5, w którym R2 i R3 mają wyżej po
dane znaczenie, albo Y oznacza grupę o wzorze 6, 
w którym R1 oznacza atom wodoru lub grupę C j - C 4 -
aikilową, a R* i R3 mają wyżej podiane znaczenie, 
także farmakologicznie dopuszczalnych soli tych związ
ków polega na tym, że związek o ogólnym wzorze 
7, w którym Q oznacza grupę łatwo odszczepiającą 
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się, poddaje się reakcji i ze związkiem o ogólnym 
wzorze 8, w którym R i Y mają wyżej podane zna-
czenie, po czym ewentualnie powstały związek prze-
prowadza się w jego farmakologicznie dopuszczalną 
sól. 

Związki o wzorze 1 wykazują działanie pobudza-
jące pracę serca. (3 zastrzeżenia) 

C07D 
A01N 

P. 249320 1984-08-23 

Pierwszeństwo: 83 08 23 - Wielka Brytania 
(nr 8323061) 

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

Środek szkodnikobójczy i sposób wytwarzania 
nowych związków heterocyklicznych 

Środek szkodnikobójezy zawieracjący substancję 
czynną i nośnik charakteryzuje się tym, że jako sub-
stancję czynną zawiera N-podstawiony heterocyklicz-
ny związek o ogólnym wzorze 1, w którym n ma 
wartość 2,3 lub 4 a R oznacza ewentualnie podsta-
wioną grupę aicylową wybraną spośród grup aroilo-
wej, karbamoilowej, aryloksyikarbonylowej, arylotio-
karbonylowej, alMlotdo^triokarbonylowej, arylotio-
tiokarbonylowej, arylosulfonylowej, alkilosulfinylowej, 
arylosulfinylowej, altóloaminosulfomylowej, aryloami-
nosulfonylowej, alkdloaminosiufinylowej, aryloamino-
sufinylowej lub grupę acylową zawierającą fosfor 
o wzorze 6, w iktórym każdy podstawnik R° niezależ-
nie od siebie oznacza ewentualnie podstawioną grupę 
alkilową lub arylową każdy podstawnik X oznacza 
atom tlenku lub siarki i każdy y niezależnie od siebie 
ma wartość 0 lub 1. 

Sposób wytwarzania związku o wzorze 1, w któ-
rym n, R mają wyżej podane znaczenie polega na 
reakcji związku o wzorze R-NH-(CH2)n-S-C(Hal)=CH-
-NO2, w którym R i n mają wyżej podane znaczenie, 
Hal oznacza atom chlorowca z zasadą w obecności 
obojętnego rozpuszczalnika. (7 zastrzeżeń) 

CÛ8F P. 248602 1984-07-06 

Pierwszeństwo: 1983-07-09 - RFN 
(nr P 3324817.6) 

Rütgerswerke AG, Frankfurt n. Menem, Republika 
Federalna Niemiec. 

Sposób wytwarzania aromatycznych żywic węglowo-
dorowych modyfikowanych za pomocą, aromatycznych, 

kwasów karboksylowych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzy-
skanie aromatycznych żywic węglowodorowych, które 
są rozpuszczalne w wodnych zasadach i tym samym 
mają właściwości podobne do żywic naturalnych. 

Aromatyczne żywice węglowodorowe, modyfikowa-
ne są za pomocą aromatycznych kwasów karboksylo-
wych, wytwarza się przez wspólną polimeryzację nie-
nasyconych, aromatycznych węglowodorów i aroma-
tycznych kwasów karboksylowych po polimeryzacji 
oddziela się za pomocą wodnych roztworów alkaidów 
i wydziela przez zakwaszenie. (4 zastrzeżenia> 

C08G P.246344 1984-02-22 

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Adolf Ba-
las, Regina Lisowska, Edward Smarzyński, Tadeusz 
Paszkiet, Jerzy Opuchowski, Andrzej Stelmasik, J an 
Klimkiewicz, Marek Hamulski, Jan Owczarzak, Ewa 
Nowacka, Maria Nickel, Ryszard Cieściński, Andrzej. 
Michalak, Andrzej Gejsztor, Jerzy Kuś, Zygmunt 
Mrówczyński, Ewa Ciemielewska). 

Sposób wytwarzania mikroporowatych elastomerów 
uretanowych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest us-
prawnienie procesu wytwarzania mikroporowatych. 
elastomerów uretanowych stosowanych do obuwia. 

Sposób według wynalazku polega na reakcji guasi-
prepolimeru z mieszaniną poliolową składającą się z 
małocząsteczkowego przedłużacza łańcucha, jak bu-
tanodiol- 1,4, oligomeru, środka powierzchniowoczyn-
nego z grupy preparatów silikonowych, wody jako 
środka spieniającego i katalizatora jak trietylenodia-
mina, zaś guasiprepolimer otrzymuje się z oligoady-
pinianu etylenowobutylenowego o takiej ilości diizo-
cyjanianu, aby otrzymany półprodukt posiadał stęże-
nie wolnych grup NC0 w granicach 10-30% wago-
wych, przy czym quasiprepolimer o temperaturze 5 0 -
75°C miesza się z mieszaniną poliolową o temperatu-
rze 30-65°C w proporcjach 100 części wagowych qua-
siprepolimeru na 98-120 części wagowych mieszani-
ny poliolowej i ciekłą mieszaninę reakcyjną napełnia 
się formy o temperaturze 40-80°C. 

(1 zastrzeżenie). 

C08J 
C08F 

P. 246325 1984-02-20 

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice; Cie-
szyńska Fabryka Farb i Lakierów „Polifarb", Cieszyn,. 
Polska (Józef Lichecki, Bogdan Thomalla, EugeniusŁ 
Tyrka, Edward Kobyłecki, Antoni Cuber). 

Sposób otrzymywania roztworów polimerów, kopoli-
merów terpolimerów i wielopolimerów z ich wodnych 

dyspersji 

Sposób według wynalazku polega na zmieszaniu, 
dyspersji z rozpuszczalnikiem organicznym i ewen-
tualnie ze stabilizatorami termicznymi, zmiękczacza-
mi i antystatykami, oddestylowaniu wody w postaci 
azeotropu z rozpuszczalnikiem przy jego ciągłym za-
wracaniu z rozdzielacza oraz oddzieleniu mechanicz-
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jiym stalých substancji stosowanych w procesie syn-
tezy polimeru, kopolimeru, terpolimeru i wielopoli-
meru. Otrzymane roztwory stosuje się do kompono-
wania klejów i pokryć lakierniczych. (5 zastrzeżeń) 

C08J 
C09D 

P.246389 1984-02-23 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwni-
ków ,Organika", Zgierz, Polska (Zbigniew Olszewski, 
Włodzimierz Sekuła, Grzegorz Rola, Edward Smarzyń-
ski, Andrzej Stępnik, Ryszard Cieściński, Jan Owcza-
rzak, Ewa Nowacka) 

Sposób i preparata do powierzchniowego wykończa-
nia wyrobów z gumy i/lub poliuretanów 

Preparat według wynalazku zawiera: 1.0-3C°/o cy-
Tcloheksanonu, 15-6O°/o acetonu, 5-55% octanu ety-
lowego i/lub butylowego, 5-35% toluenu i/lub ksy-
lenu, 0-4% ftalanu oktylu i/lub butylu, 0-30% oleju 
silikonowego, 0,5-10% elastomeru poliuretanowego, 
0 - 5 % żywicy ftalowokarbamidowej, 1-12% kopoli-
meru chlorku i octanu winylu, przy czym stosunek 
elastomeru do kopolimeru korzystnie wynosi 2:1, oraz 
0-15% barwników metalokompleksowych typu 1:2, 
i/lub 0-18% barwników zawiesinowych i/lub 0-70% 
pigmentów, i/lub 0-40% sadzy i/lub 0-30% barwni-
ków rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicz-
nych, ewentualnie dodatek niejonowych środków po-
mocniczych. 

Proces wykończania prowadzi się przy użyciu wy-
.żej określonego preparatu metodą zanurzeniową, na-
tryskową lub przez malowanie w temperaturze oto-
czenia, a czas kontaktu wyrobu z kąpielą wynosi od 
-3 sekund do 10 minut, otrzymując barwne lub bez-
barwne transparentowe lub kryjące wykończenie na 
wyrobach z gumy i/lub poliuretanów. 

(2 zastrzeżenia) 

C08K 
C09D 

P.246256 1984-02-17 

C09B P. 246242 1984-02-16 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Zakłady Włókien 
Chemicznych „Elana", Toruń, Polska (Zdzisław Gum-
kowski, Anna Narębska, Barbara Gumkowska, Bole-
sław Gostomski). 

Środek do barwienia poliestru w masie, zwłaszcza po-
li/te reftalanu etylenowego/, zawierający sadzę jako 

pigment 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie środka zapewniającego wysoką jakość wy-
barwionych włókien przy zastosowaniu powszechnie 
dostępnych sadz technicznych. 

Środek według wynalazku składa się z 0,1-75,0 czę-
ści wagowych sadzy technicznej o stosunku pola po-
wierzchni właściwej do liczby adsorpcji ftalanu bu-
tylu zawartym w granicach 0,5-4,0, 100 części wa-

gowych ośrodka dyspresyjnego w postaci diolu o 
liczbie atomów węgla 2-6 i/lub produktu reakcji ka-
żdego z tych dioli z kwasem dwukarboksylowym albo 
jego estrem, 0,1-20,0 części wagowych poli(N-winy-
lopirolidonu) lub jego pochodnych alkilowych jako 
niejonowego środka powierzchniowo czynnego i/lub 
0,01-5,0 części wagowych jonowego środka powierz-
chniowo czynnego, przy czym pole powierzchni właś-
áciwej sadzy wyrażone jest w mž/g, a liczba adsorpcji 
ftalanu butylu w cm3/100 g sadzy. 

Jako jonowy środek powierzchniowo czynny stosu-
je się sulfoniany arylowe, zwłaszcza naftalenowe i/lub 
ich pochodne alkilowe o liczbie atomów węgla 3-9 
w grupie alkilowej. (4 zastrzeżenia) 

Zakłady Chemiczne „Organika-Zachem", Bydgoszcz, 
Polska (Stanisław Stefaniak). 

Sposób wytwarzania monoazowych barwników 
reaktywnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie rozszerzenia ga-
my otrzymywanych barwników, służących do barwie-
nia włókien celulozowych. 

Sposób wytwarzania rozpuszczalnych w wodzie bar-
wników monoazowych o budowie wyrażonej wzorem 
1, w którym A oznacza resztę naftalenową zawierają-
cą w położeniu orto do grupy azowej, grupę hydro-
ksylową oraz 1-3 grupy sulfonowe, X oznacza atom 
wodoru, grupę metylową lub metoksylową a Y ozna-
cza grupę - SO2CH2CHC12 lub SO2CH=CHC1, polega 
na tym, że kwasy naftyloaminosulfonowe dwuazuje 
się w środowisku kwasu siarkowego, po czym ogrze-
wa w temperaturze 40-100°C aż do zaniku obecności 
dwuazozwiązku, a następnie sprzęga się z dwuazo-
związkiem otrzymanym przez dwuazowanie amin aro-
matycznych o wzorze 2 w którym X i Y mają wyżej 
podane znaczenie. (1 zastrzeżenie) 

C09D P. 244892 1983-12-01 

Marian Strześniewski, Włocławek, Polska (Marian 
Strześniewski). 

Lakiernicza matowa poliuretanowa kompozycja 
powłokowa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
kiej kompozycji, w której efekt matowy uzyskuje się 
bez konieczności wprowadzania dodatków matu-
jących. 

Lakiernicza matowa poliuretanowa kompozycja po-
włokowa na bazie modyfikowanej żywicy alkidowej 
posiadającej wolne grupy hydroksylowe i trimeru 
dwuizocyjanianu toluilenu, zawierająca ciała błono-
twórczego 20-80% wagowych, środków pomocniczych 
poniżej 5% wagowych, resztę do 100% wagowych roz-
puszczalników organicznych w której stosunek trime-
ru dwuizocyjanianu toluilenu do żywicy alkidowej 
wynosi 1:1,8-3 charakteryzuje się tym, że utwardzacz 
stanowi roztwór zawierający 24-40% wagowych tri-
meru dwuizocyjanianu toluilenu, 5-20% wagowych 
octanu eteru metylowego glikolu i resztę do 100% wa-
gowych cykloheksanonu a lakier stanowi kompozycję 
zawierającą 30-50% wagowych roztworu żywicy al-
kidowej zawierającej 15-30% wagowych oleju rycy-
nowego, 8-20% wagowych, roztworu żywicy alkido-
wej zawierającej 35-5C% wagowych kwasów tłusz-
czowych oleju lnianego i talowego, 10-20% wagowych 
octanu etylu, 5-15% wagowych cykloheksanonu, 
0,5-2% wagowych, roztworu olejku silikonowego, 4 -
10% wagowych-benzyny łąkowej. (1 zastrzeżenie) 

C09D P.247723 T 1984-05-17 

Pierwszeństwo: 1983-05-17 - RFN 
(nr P 3317882.8) 

Merck Patent Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung, Darmstadt, Republika Federalna Niemiec. 
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Układ substancji błono twórczych utwardzalny przez 
promieniowanie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania uk-
ładu substancji błonotwórczych, charakteryzującego 
się dużą trwałością w czasie magazynowania. 

Układ substancji błonotwórczych utwardzalny przez 
promieniowanie, zawierający jeden lub więcej mono-
merów i/lub prepolimerów utwardzalnych przez poli-
meryzację i/lub przez usieciowanie, ewentualnie ini-
cjator zapoczątkowujący utwardzanie, jak również 
pigmenty i ewentualnie barwniki, wypełniacze oraz, 
inne dodatki, charakteryzuje się tym, że jako pig-
ment zawiera pigment o połysku perłowym. Wytwo-
rzone układy stosuje się przy wytwarzaniu powłok 
dekoracyjnych. (3 zastrzeżenia) 

C09G 
C09K 

P. 246238 1934-02-14 

Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w 
Manieczkach, Manieczki, Polska (Jan Baier, Wojciech 
Stelmaszczyk, Andrzej Siwek, Adam Nowak). 

Sposób otrzymywania czyściwa wysuszającego 
i polerującego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania me-
tody otrzymywania czyściwa osuszającego i poleru-
jącego z osádek ziarn kukurydzy, które są materia-
łem odpadowym przy zbiorze kukurydzy. 

Sposób polega na tym, że osadki ziaren kukurydzy 
wysusza się do takich granic aby zawartość wody w 
materiale surowym wynosiła 10-15%, rozkrusza się 
dla zdjęcia powłoki liściennej, zaś zdrewniałe rdzenie 
kieruje się do przemiału zawracając do ponownego 
przemiału cząstki powyżej 3 mm. Następnie po od-
dzieleniu frakcji pylistej na drodze pneumatycznej po-
zostałą właściwą frakcję 1-3 mm ewentualnie po-
wierzchownie nasyca się dowolnym środkiem zabez-
pieczającym od szkodników i ewentualnie także ut-
wardzającym. (1 zastrzeżenie) 

C09K P.246365 1984-02-22 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Czerwone Zagłębie", 
Sosnowiec, Polska (Alfred Malczyk, Wiesław Potęp-
ski, Edward Pałgan, Stanisława Jelonkiewicz-Babiarz, 
Andrzej Hromek, Tadeusz Rembielak, Michał Stopy-
ra, Ryszard Stecko). 

Środek uszczelniający górotwór i zapobiegający pow-
stawaniu pożarów endogenicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
środka, który charakteryzuje się dobrą penetracją w 
szczelinach dzięki przyrostowi objętości. 

Środek ten zawiera cement portlandzki lub hutni-
czy w ilości 70 do 90% wagowych, gips w ilości 5 do 
15% wagowych, wapno hydratyzowane w ilości 5 do 
15% wagowych, środek spulchniający pianotwórczy w 
ilości 0,01 do 0,45% wagowych oraz wodę w ilości 0,6 
do 1,3 objętościowo w stosunku do komponentów sta-
łych. (1 zastrzeżenie) 

C09K 
D06M 

P. 246406 1984-02-25 

Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Organicznego 
„Organika-Rokita", Brzeg Dolny, Polska (Jerzy Ber-
ger, Władysław Blicharczyk, Benedykt Szkoła). 

Środek pomocniczy o działaniu antyelektrostatycz-
nym i poślizgowym dla przemysłu włókienniczego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania skła-
du dogodnego w aplikacji środka charakteryzującego 
się niską trwałością. 

Środek ten zawiera w częściach wagowych 45-75 
części wody, 3,5-12 części polioksyetylenowanego gli-
kolu etylenowego lub dwuetylenowego o masie czą-
steczkowej 900-2000, 3-7,5 części kopolimeru bloko-
wego tlenków etylenu i propylenu otrzymywanego 
działaniem 20-170 moli tlenku etylenu na 1 mol gli-
kolu polioksypropylenowego o masie cząsteczkowej 
1600-2000, 1-5 części etanoloaminowych soli wyż-
szych nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczo-
wych, otrzymanych działaniem trójetanoloaminy na 
mieszaninę zawierającą kwas oleinowy i stearynowy 
w proporcji 1,3:1-1:1,3, 17,5-24 części soli etanoloa-
minowych organicznych estrów fosforowych. 

(3 zastrzeżenia) 

C09K 
C23G 

P.250079 T 1984-10-17 

Politechnika Łódzka, Fabryka Urządzeń Przemysłu 
Spożywczego „FASOMA", Łódź, Polska (Stanisław 
Gwardys, Henryk Struszczyk, Stanisław Koch, Józef 
Ignacik, Kazimierz Czapla, Włodzimierz Ciesielski). 

Pasta do usuwania zgorzeliny i nalotów barwnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania pa-
sty do usuwania zgorzeliny i nalotów barwnych z po-
wierzchni spawów stali nierdzewnych kwasoodpor-
nych. 

Pasta do usuwania zgorzeliny i nalotów barwnych, 
złożona ze składnika trawiącego, pasywującego, zagę-
szczającego i powierzchniowo-czynnego, charaktery-
zuje się tym, że zawiera jako składnik trawiący mie-
szaninę kwasu fluorowodorowego w ilości 7-35 częś-
ci wagowych i kwasu fluorokrzemowego w ilości 3-15 
części wagowych, jako składnik pasywujący wodą 
utlenioną w ilości 5-15 części wagowych oraz glikol 
etylenowy w ilości 1-3 części wagowych, jako skład-
nik zagęszczający i adsorbujący mikrokrystaliczną ce-
lulozę o średnim stopniu polimeryzacji 40-300 i wska-
źniku wtórnego pęcznienia 100-500%, modyfikowaną 
pigmentami nieorganicznymi lub organicznymi w ilo-
ści 1-50% wagowych w stosunku do masy celulozy 
oraz glikolami w ilości 1-20% wagowych w sto-
sunku do masy celulozy. Nadto zawiera dekstrynę w 
ilości 1-10 części wagowych. (1 zastrzeżenie) 

C10B 
G06M 
G05D 

P.245920 1984-01-25 

Biuro Projektów Przemysłu Koksochemicznego" 
„Koksoprojekt", Zabrze, Polska (Bogdan Świeboda,. 
Stanisław Modrzyk, Kazimierz Kałka, Bernard Wrzy-
ciel, Kazimierz Jamorski). 

Układ elektryczny do synchronizacji pracy maszyn 
piecowych względem wybranej komory koksowniczej 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie układu elektrycznego do synchronizacji ma-
szyn piecowych, działającego w sposób pewny,, przy 
wykorzystaniu tylko jednego kabla dla każdej maszy-
ny piecowej. 

Układ elektryczny do synchronizacji pracy maszyn, 
obsługujących baterię pieców koksowniczych wzglę-
dem wybranej komory koksowniczej, mający czujniki 
zabudowane wzdłuż torowisk maszyn, po jednym na 
komorę dla jednej maszyny piecowej, charakteryzuje 
się tym, że każdy czujnik (5) połączony jest z matry-
cą diodową (1), w której w postaci binarnej zakodo-
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wany jest numer komory, a matryce diodowe (1) po-
łączone są poprzez gniazda (2), wtyczki (3) i kabel (4) 
z sąsiednimi matrycami diodowymi (1) oraz z ukła-
dem sterującym i informacyjnym. (1 zastrzeżenie) 

C10M 
B29C 

P.248574 T 1984-07-03 

Krajowy Związek Spółdzielni Chemicznych „Che-
mix" - Ośrodek Technologii Chemii Gospodarczej, 
Bydgoszcz, Polska (Ewa Zdrojewska, Edward Dzie-
mianko). 

Środek antyadhezyjny dla gumy i tworzyw 
termoutwardzalnych 

Środek według wynalazku zawierający w 100 częś-
ciach wagowych: 5-99,5 części wody demineralizowa-
nej, 0,2-70 części emulgatorów niejonowych, zwłasz-
cza produktów okąy.etylenowania nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych zawierających 10-20 atomów wę-
gla w łańcuchu węglowodorowym i 5-10 grup oksy-
etylenowych w łańcuchu polioksyetylenowym, 0,05-5 
części inhibitorów korozji żelaza i stali, zwłaszcza 
monoetanoloaminy, charakteryzujący się tym, że za-
wiera 0,25-80 części nieskolepkich frakcji olejowych 
destylatorów ropy naftowej o temperaturach krzep-
nięcia 223-243 K, przy czym proporcja wagowa ole-
ju do emulgatora zawiera się w granicach od 25:75 
do 85:15. (1 zastrzeżenie) 

C12P P.246258 1984-02-17 

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

Sposób wytwarzania nowego antybiotyku A 51568 

Sposób wytwarzania nowego antybiotyku A51568 o 
ogólnym wzorze 1, w którym n oznacza 1 lub 2, lub 
jego farmakologicznie dopuszczalnej soli, polega na 
tym, że prowadzi się hodowlę drobnoustroju Nocar-
dia orientalis NRRL 15232 lub jego mutanta bądź wa-
wianta wytwarzającego antybiotyk A51568, w pożyw-
ce zawierającej przyswajalne źródła węgla, azotu i so-
le nieorganiczne w warunkach wgłębnej fermentacji 
aerobowej aż do uzyskania produktu o znacznej akty-
wności anty biotycznej. Antybiotyk ten wykazuje 
działanie przeciwko drobnoustrojom Gram-dodatnim. 

(3 zastrzeżenia) 

C12P P.246407 1984-02-25 

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wro-
ław, Polska (Waldemar Podgórski, Władysław Leś-

niak, Jerzy Pietkiewicz, Jerzy Ziobrowski, Maria Ku-
termankiewicz). 

Sposób sterowania fermentacją wgłębną kwasu cy-
trynowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu umożliwiającego zwiększenie wydajności proce-
su fermentacji cytrynowej o 10% i stosowanie jako-
podłoża roztworów cukru o różnym stopniu czystości. 

Sposób sterowania fermentacją wgłębną kwasu cy-
trynowego polegający na limitowaniu aktywności od-
dechowej grzybni przez ograniczenie natleniania dro-
gą zmiany ilości obrotów mieszadła, regulację szyb-
kości napowietrzania itp. charakteryzuje się tym, że 
w początkowej fazie procesu fermentacji ogranicza się 
natlenianie w takim stopniu, aby maksymalna war-
tość właściwej szykości wydzielania dwutlenku węgla 
(QC02) osiągnęła poziom od 1 mmol/gh do 7 mmol/gh, 
a maksymalna szybkość wydzielania dwutlenku wę-
gla dcoï) kształtowała się w granicach od 4 mmol/ 
/dm3 . h, do 12 mmol/dm3 . h, po czym zwiększa się 
stopniowo natlenianie tak, aby wartość Ico2 utrzymy-
wała się na poziomie od 4 mmol/dm*h do 12 mmol/ 
/dm3 . h aż do zakończenia procesu fermentacji. 

(3 zastrzeżenia> 

C12N 
A01N 

P. 251010 1984-12-18. 

Pierwszeństwo: 1983-12-21 - RFN 
(nr P 3346138.4) 

Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, Republika 
Federalna Niemiec. 

Nowe skuteczne przeciwko Coleoptera odmiany Bacillus-
thuringiensis oraz działający owadobójczo wytworzo-
ny z nich środek względnie toksyna oraz ich zastoso-

wanie do zwalczania Coleoptera 

Wynalazek dotyczy Bacillus thuringiensis, patotyp 
C, zwłaszcza var. tenebrionis, który to szczep wyka-
zuje działanie owadobójcze, a zwłaszcza na gatunki 
Coleoptera. 

Otrzymywanie z tego szczepu toksyny przeciw Co-
leoptera prowadzi się w ten sposób, że u kultur Ba-
cillus thuringiensis, patotyp C, po rozpadzie zarodni 
oddziela się kryształy od zarodników i reszty komó-
rek, i oczyszcza masę krystaliczną. 

Wynalazek dotyczy także środka owadobójczego,, 
który jako substancję czynną zawiera Bacillus thu-
ringiensis, patotyp C, albo otrzymywaną zeń toksynę. 

(10 zastrzeżeń) 

C13L P. 246327 1984-02-2t 
C08B 

Akademia Rolnicza, Kraków, Polska (Mieczysław 
Pałasiński, Grażyna Pyrć, Piotr Tomasik, Stanisław 
Wiejak). 

Sposób wytwarzania dekstryn żółtopodobnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo
sobu wytwarzania dekstryn mających zastosowanie 
jako środki adhezyjne, kleje, apretury, media har
townicze. 

Sposobem według wynalazku skrobię ogrzewa się 
w atmosferze gazów obojętnych w temperaturze od 
160 do 220°C przez okres od 2 do 20 h i bez dodatku 
katalizatora ciągle mieszając. (2 zastrzeżenia) 

C 2 1 C P . 2 4 6 2 6 3 1 9 8 4 - 0 2 - l f 
C 2 2 C 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Janusz Braszczyński, Marian Mitko, Zbigniew Konop
ka, Szczepan Tomczyński). 
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Sposób wytwarzania kompozytów miedzi i jej stopów 
z cząstkami niemetalicznymi 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwa-
rzania kompozytów miedzi i jej stopów z cząstkami 
niemetalicznymi takimi jak grafit, węglik krzemu, 
AI2O3 itp., przeznaczonych na elementy o wysokiej 
odporności na zużycie ścierne. 

Sposób polega na tym, że do ciekłej miedzi lub jej 
stopu wprowadza się tytan w postaci metalicznej lub 
w postaci zapraw, a następnie cząstki niemetaliczne 
w ilości zapewniającej żądaną ich zawartość w kom-
pozycie. Tytan wprowadza się w ilości umożliwiającej 
zwilżenie wprowadzanych następnie cząstek niemeta-
licznych, przy czym w przypadku odlewania kompo-
zytu wprowadza się do ciekłej miedzi lub jej stopu 
korzystnie 0,5-5,5% wagowych tytanu przy zawarto-
ści w kompozycie 0,3-2% wagowych cząstek nieme-
talicznych, natomiast w przypadku prasowania kom-
pozytu wprowadza się korzystnie 5,5-10% wagowych 
tytanu przy zawartości w kompozycie 2-30% wago-
wych cząstek niemetalicznych. Po wprowadzeniu ty-
tanu i cząstek niemetalicznych kąpiel metalową pod-
daje się mieszaniu. (2 zastrzeżenia) 

C21D 
C22C 

P. 246267 1984-02-17 

Huta im. Bieruta, Częstochowa, Polska (Edward 
Barszcz, Ryszard Barton, Zbigniew Bidziński, Tadeusz 
Bołd, Jan Borzuchowski, Kazimierz Franusiak, Bog-
dan Garbarz, Jan Jędras, Kazimierz Pogórecki, Zdzi-
sław Zawadzki). 

Sposób obróbki cieplnej blach grubych i rur odpor-
nych na ścieranie ze stali spawalnej, niskostopowej 
«raz stal spawalna niskostopowa przeznaczona do ob-

róbki cieplnej blach grubych i rur odpornych na 
ścieranie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania blach 
I ruf o wysoikiej twardości i większej plastyczności 
niż uzyskiwane dotychczas. 

Sposób obróbki cieplnej blach grubych i rur od-
pornych na ścieranie według wynalazku, polega na 
natryskowym chłodzeniu od temperatury austenityzo-
wania do temperatury otoczenia z regulowaną pręd-
kością, najkorzystniej z zakresu 20 do 80°C/s. 

Stal spawalna niskostopowa przeznaczona do tej 
obróbki zawiera Mn oraz wagowo 0,14 do 0,20%C, 
max 0,03% P, max 0,03% S, max 0,20% Ni, max 
0,20% Cr, max 0,20% Cu, 0,01 do 0,04% Al, 0,50 do 
1,00% Si, 0,001 do 0,004% B. Przy wartości równoważ-
nika węgla CE nie przekraczającej 0,45, zawartość Mn 
w tej stali wynosi nie mniej niż 1,1%. 

(2 zastrzeżenia) 

C21C P.246330 1984-02-21 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Tomasz 
Mikiewicz, Stanisław Idziak). 

Sposób odfosforowania ciekłego żeliwa 

Sposób odfosforowania ciekłego żeliwa wytopione-
go w żeliwiaku i przeznaczonego do dalszej obróbki 
metalurgicznej w piecu lub konwertorze o wyłożeniu 
kwaśnym, odróżnia się od dotychczas znanych sposo-
bów tym, że wytopione w żeliwiaku żeliwo spuszcza 
się do kadzi o wyłożeniu zasadowym i w tej kadzi 
traktuje się ciekłe żeliwo mieszaniną zgorzeliny i żu-
żla zasadowego. (5 zastrzeżeń) 

C22B 
C01G 

P.246250 1984-02-15 

Zakład Odczynników Chemicznych, Lublin, Polska 
(Andrzej Jesionowski). 

Sposób odzysku kobaltu z odpadów powstających 
zwłaszcza przy przerobie złomu węglików spiekanych 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że do roztworu azotanu kobaltowego oddzielonego od 
wodorotlenków dodaje się mieszając stały nadmanga-
nian potasu w ilości 20-30 g/l roztworu w tempera-
turze 50-60°C w nadmiarze, aż do uzyskania inten-
sywnie fioletowego zabarwienia, a następnie ciągle 
mieszając utrzymuje się roztwór w tej temperaturze 
przez 2 -3 godziny i podgrzewając do wrzenia dopro-
wadza się go do pH 4 dodając kwaśny węglan amo-
nu i utrzymując w temperaturze 90-100°C przez 1 
godzinę, a następnie filtruje się roztwór od osadu 
dwutlenku manganu, następnie roztwór poddaje się 
elektrolizie przy napięciu 1,5-2,0 V i gęstości prądo-
wej na katodzie 1-2 A/dm2 przez 10-12 godzin, aż 
do zaniku gęstości prądowej, po czym z roztworu wy-
trąca się na gorąco przy pomocy stałego kwaśnego 
węglanu amonu część węglanu kobaltawego, pozosta-
wia się osad na 5-6 godzin, roztwór dekantujemy z 
nad osadu, który zanieczyszczony jonami żelaza i mie-
dzi zawraca się do kwaśnego roztworu po utlenianiu 
nadmanganianem i wytrąca z niego na gorąco przy 
pomocy stałego kwaśnego węglanu amonu pozostałą 
część węglanu kobaltawego, który przemywa się wo-
dą zdemineralizowaną suszy i rozdrabnia. 

(1 zastrzeżenie) 

C22B P.250257 T 1984-10-29 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Izabela 
Hudyma, Zdzisław Pacholarz). 

Sposób utleniania metalicznego magnezu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie bezzapłonowego 
utleniania odpadów przemysłowych zawierających 
metaliczny magnez. 

Sposób utleniania metalicznego magnezu, zwłaszcza 
zgarów odlewniczych i wiórów z obróbki mechanicz-
nej, polega na mieszaniu ich z substancjami węglano-
wymi i na prażeniu powstałej mieszaniny w tempera-
turze do 783 K, przy czym zgary odlewnicze zawiera-
jące magnez miesza się z rudą węglanową w stosun-
ku zapewniającym co najmniej 60% teoretycznej ilo-
ści C03 koniecznej do związania magnezu, zaś wióry 
ze stopów magnezowych miesza się z solami lub rudą 
węglanową. (4 zastrzeżenia) 

C21C P.246329 1984-02-21 

Politechnika Poznańska, Poznań, Polska (Tomasz 
Mikiewicz, Stanisław Idziak). 

Sposób przygotowania żeliwa do sferoidyzacji. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania żeliwa 
sferoidalnego o dobrych właściwościach w stanie la
nym z możliwością zastosowania bardziej zanieczysz
czonych, a więc tańszych materiałów wsadowych, za
wierających na przykład 0,12% wagowych siarki. 

Sposób przygotowania żeliwa do sferoidyzacji pole
gający na rafinowaniu kąpieli metalowej pod war
stwą zasadowego żużla charakteryzuje się tym, że w 
piecu indukcyjnym o wyłożeniu zasadowym lub obo
jętnym, warstwę zasadowego żużla pokrywającego ką
piel metaliczną ogrzewa. się, strumieniem plazmy ni-
skotemperaturowej (1 zastrzeżenie) 
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C23D 
C23G 
C23C 

P. 246308 1984-02-20 

Zakłady Sprzętu Grzejnego „Wromet", Wronki, Pol-
ska (Marek Jankowski, Zbigniew Mikołajczyk, Janusz 
Smółka, Jan Gzyl, Piotr Kęsy, Janusz Waszak). 

Sposób obróbki chemicznej wyrobów metalowych 
zwłaszcza stalowych 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opra-
cowanie technologii procesu zapewniającej uzyskanie 
wolnej od zanieczyszczeń powierzchni wyrobu pod po-
włoki ochronne. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że obra-
biany wyrób poddaje się w temperaturze 353-363 K 
wielokrotnemu działaniu kąpieli alkalicznej, a następ-
nie w temperaturze 313-333 K wielokrotnemu płuka-
niu wodą do odczynu pH 8, po czym w temperaturze 
338-348 K wprowadza się wyrób do kąpieli odrdze-
wiającej stanowiącej korzystnie 6 -8% roztwór kwa-
su siarkowego, następnie dokonuje się płukania wo-
dą do uzyskania odczynu pH 3, po czym w tempera-, 
turze 353-363 K następuje ponownie operacja odtłu-
szczania, a następnie wielokrotnego płukania wodą 
do odczynu pH 8, po czym w temperaturze 343-353 
K poddaje się wyrób trawieniu korzystnie 9-10% 
roztworem kwasu siarkowego, po czym następuje płu-
kanie wodą do uzyskania odczynu o pH 3 i powleka-
nie wyrobu warstwą niklu w kąpieli niklowej w tem-
peraturze 341-345 K, a następnie płukanie wodą do 
odczynu pH 5, neutralizacja w kąpieli zasadowej i su-
szenie w temperaturze 353-393 K. (5 zastrzeżeń) 

C25C P.246215 1984-02-14 

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Polska (Da-
nuta Hanuś, Ksawery Becker). 

Sposób przygotowania powierzchni bębna katodowego 
do procesu elektrolitycznego otrzymywania folii 

miedzianej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu zapewniającego uzyskanie folii miedzianej o ró-
wnomiernej grubości i wysokiej jakości. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że bęben 
przemywa się roztworem odtłuszczającym, zawierają-
cym w ilościach wagowych: 1-10% NaOH, do 5*/» 
Na2C03, 1-10% Na3PO4 i 0,1-1% roztworu szkła wod-
nego, resztę stanowi woda, o temperaturze od 50°C do 
temperatury wrzenia roztworu, przy czym korzystnie 
roztwór ten intensywnie miesza się. Następnie, po wy-
płukaniu bębna wodą, a następnie gorącą wodą desty-
lowaną, przemywa się jego powierzchnię roboczą 
przez okres 2-10 minut mieszaniną stężonych kwasów 
o temperaturze pokojowej, zawierającą w ilościach 
wagowych: 20-60% H2SO4, 10-40% HNO3, 5-20% 
H3PO4. Po tym zabiegu, bęben płucze się wodą, a na-
stępnie wodą destylowaną, po czym suszy się go ko-
rzystnie przez nadmuchiwanie na niego ciepłego po-
wietrza. Wysuszony bęben pokrywa się smarem skła-
dającym się w ilościach wagowych z: 1-5% kala-
fonii, 0,01-5% kwasów naftenowych, resztę stanowi 
alkohol etylowy o stężeniu 80-97%. 

(3 zastrzeżenia) 

Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D07B P.250104 T 1984-10-19 

Zakłady Uszczelnień i Wyrobów Azbestowych „Po-
lonit", Łódź, Polska (Jan Kasztelan, Kazimierz Głąba-
ła, Jan Grabarek, Edward Słota, Anna Sas). 

Nieazbestowy sznur termoizolacyjny 

Przedmiotem wynalazku jest sznur termoizolacyjny, 
odporny na temperaturę do 450°C, nie zawierający az-

bestu. Sznur składa się z rdzenia dwuwarstwowego, 
którego warstwę wewnętrzną stanowi roving szklany 
a zewnętrzną przędza dwuskładnikowa, szklana skrę-
cana z bawełnianą w takim stosunku, aby ilość ba-
wełny była zawarta w granicach 12-15%. Oplot mo-
że stanowić przędza szklana, przędza z włókien orga-
nicznych, przędza dwuskładnikowa, szklana skręcana 
z bawełną w stosunku 12-15% lub drut metalowy. 
Gęstość oplotu rdzenia wynosi od 11 do 19 przeplotów 
na 10 cm. (1 zastrzeżenie)» 

E02B P. 246231 

Dział E 
BUD0WNICTWO; GÓRNICTWO 

1984-02-13 

Krakowski Zarząd Inwestycji Rolniczych, Kraków, 
Polska (Alfred Pasternak). 

Bystrze - - żłób wodny 

Bystrze - żłób charakteryzuje się tym, że skrzydła 
wlotu (1) i skrzydła wylotu (3) bystrza - żłobu, skrzy-
dła dolne zbiornika, spadowego (5), mury boczne by-
strza - żłobu (2), jmury boczne zbiornika spadowego 
(4) są zestawione z prefabrykowanych elementów (11 
i 18) o kształcie niesymetrycznego teownika o odpo-
wiedniej wysokości i szerokości w zależności którą 
część budowli stanowią. 

W płycie pionowej i poziomej prefabrykatów (11) 
znajdują się pojedyncze otwory (14). Próg wlotowy (6), 
próg wylotowy (7) bystrza - żłobu oraz próg wyloto-
wy (9) zbiornika spadowego stanowią elementy 
o kształcie symetrycznego teownika (12) odpowiedniej 
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długości. Przedłużenia skrzydeł (10) wlotu na bystrze -
żłób stanowią pionowe ekrany wykonane z materiałów 
hydroizolacyjnych. Uzupełnienie ubezpieczenia dna 
zbiornika spadowego (8) stanowią płyty żelbetowe (13) 
każda z dwoma otworami (14). 

Wszystkie elementy teowe stanowiące dno by
strza - żłobu oraz dno zbiornika spadowego spoczy
wają na macie z wykładziny przeciwfiltracyjnej 
z włókniny z tworzyw sztucznych (17) rozścielonej na 
podsypce z piasku. Elementy o kształcie niesymetrycz
nego teownika skotwione są górą za pomocą stalo
wego kątownika. Również element w kształcie sy
metrycznego teownika stanowiący .próg wylotu by
strza - żłobu zabezpieczony jest stalowym kątowni
kiem przed erozją wodną. Dno cieku powyżej i poni
żej bystrza - żłobu ubezpieczone jest brukiem (16). 

(1 zastrzeżenie) 

E02D P.247739 1984-05-18 
Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Górniczych, 

Warszawa, Polska (Jacek Bieńkowski, Mirosław Ma-
lec, Kazimierz Nowak, Maciej Raczkowski, Zdzisław 
Uliasz) . 

Sposób wykonywania ekranów w gruncie 
oraz narzędzie do stosowania tego sposobu 

Sposób wykonywania ekranów w gruncie według wy-
nalazku polega na wykonywaniu znanymi metodami 
kolejnych otworów do określonej głębokości, przy 
czym odległość między osiami poszczególnych otworów 
wynosi 1/3 średnicy poprzedniego otworu. Powstałą 
szczelinę wypełnia się odpowiednią zawiesiną lub ma-
teriałem. 

Narzędzie do wykonywania ekranów w gruncie skła-
da się z korpusu (1) z łącznikiem (2) do przewodu 
wiertniczego oraz z przyspawanych do korpusu skrzy-
deł (3) zakończonych ostrzami (4) do zwiercania grun-
tu, przy czym skrzydła (3) są ścięte w kierunku do 
osi narzędzia pod kątem od 15° do 45°. Sposób nadaje 
się szczególnie do wykonywania ekranów przeciwfil-
tracyjnych. (2 zastrzeżenia) 

E02F 
B65G 

P. 250208 T 1984-10-26 

Polsko-Węgierska Górnicza Spółka Akcyjna „Hal-
dex", Katowice, Polska (Andrzej Rudzdński, Zdzisław 
Majka, Józef Pawski). 

Spycharka hydrauliczna 

Przedmiotem wynalazku jest spycharka hydraulicz-
na przeznaczona do wykonywania robót ziemnych, ma-
jąca zastosowanie zwłaszcza w pracach ziemnych na 
zwałowiskach odpadów kopalnianych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia pra-
widłowego prowadzenia kabla, zwłaszcza przy prze-
jazdach na większe odległości. 

Spycharka hydrauliczna jest wyposażona w silnik 
elektryczny wspólny dla mechanizmu jazdy oraz or-
ganu roboczego, zasilany kablem oponowym (8) do-
prowadzonym do mechanizmu obrotowego (9) i pod-
wieszonym na linie nośnej (11). Układ zasilania spy-
charki ma linę (17) rozciągniętą wzdłuż wysięgnika 
(13) na której są zamocowane dwa wyłączniki krań-
cowe (18, 19) oraz przesuwny napinacz rolkowy (16). 
Na odcinku liny (11) pomiędzy kołem linowym (12) 
a miejscem jej utwierdzenia do wysięgnika (13) jest 
nałożone ruchome koło linowe (14) wraz z obciążni-
kiem napinającym (15), połączone z napinaczem rol-
kowym (16). (3 zastrzeżenia) 

E 0 4 B P.246201 1984-02-14 
Fabryka Mierników i Komputerów „Era" im. Janka 

Krasickiego, Warszawa, Polska (Anna Gąsecka). 

Składany sufit podwieszony 

Przedmiotem wynalazku jest składany sufit pod-
wieszony przeznaczony dla sal wykładowych i kon-
ferencyjnych, pawilonów handlowych i wystawowych 
oraz innych pomieszczeń. 

Sufit według wynalazku składa się z kształtowni-
ków nośnych (1) z trapezowymi wycięciami (2) w któ-
re wpięte są listwy (3) z zawiniętymi krawędziami 
(4). Do zawieszania sufitu w znacznej odległości od 
stropu służą wieszaki (5). (1 zastrzeżenie) 
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E04B P.250066 T 1984-10-16 

Politechnika Rzeszowska im. I Łukasiewicza, Rze-
szów, Polska {Stanisław Majka, Andrzej Pietrzyk). 

Strop drążony z elementów prefabrykowanych 

Przedmiotem wynalazku jest strop drążony z ele-
mentów prefabrykowanych przeznaczony do różnego 
rodzaju obiektów budowlanych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji lżejszej od dotychczas stosowanych, umożli-
wiającej zmniejszenie dotychczasowej wysokości stro-
pów-

Strop stanowią żelbetowe prefabrykowane elementy 
ceowe (1) usytuowane ramionami (2) ku górze i uło-
żone obok siebie na ścianach nośnych lub konstrukcji 
nośnej budynku. Górną powierzchnią stropu jest war-
stwa lekkiego nadbetonu (4) z otworami (5) próżnio-
wymi wzdłużnymi. Żelbetowe prefabrykowane ele-
menty ceowe (1) mają w dolnej swej części w miej-
scach stykania się ze sobą rowki (6) wzdłużne profi-
lowe. (2 zastrzeżenia) 

E04F 
E04B 
A47B 

P.246192 1984-02-13 

Zbigniew Niedaszkowski, Jelenia Góra, Włodzimierz 
Skok, Szklarska Poręba, Polska (Zbigniew Niedasz-
kowski, Włodzimierz Skok). 

Zespół konstrukcyjny elementów wykładzinowych, 
zwłaszcza drewnianych 

Zespół konstrukcyjny elementów wykładzinowych, 
:zwłaszcza drewnianych znajduje zastosowanie do wy-
konywania wykładzin podłogowych, ściennych i su-
fitowych oraz ścianek działowych a także do produk-
cji takich elementów wyposażenia, jak blaty stołów, 
płyciny drzwiowe, stopnice, parapety okienne i inne. 

E04G P.250205 T 1984-10-26 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego łrPe-
trobudowa", Płock, Polska (Tadeusz Kulas, Marek 
Majzner, Zbigniew Jaruszewsiki, Wiktor Ząbkiewicz). 

Deskowanie wielkowymiarowe wielokrotnego 
użycia do wykonywania ścian monolitycznych 

Deskowanie stanowi szereg tarcz stalowych, punkto-
wo zgrzewnych do konstrukcji stalowej, którą tworzą 
pionowe kątowniki (8), stanowiące obrzeża tarcz i po-
ziomo zgrzewane ceowniki (2). Tarcze deskowania 
łączone są w szereg zewnętrzny i wewnętrzny za po-
mocą stalowych łączników składających się ze sworzni 
z klinem i 2-ch stalowych podkładek. Położenie wza-
jemne tarcz (1) zewnętrznych i wewnętrznych usta-
lane jest za pomocą ściągów (3), w położeniu dolnym 
przechodzących przez otwory w dźwigarach (20) 
i tarczach deskowania (1), „zaś w położeniu górnym 
przechodzących przez otwory w dźwigarach (20). Spo-
sób mocowania ściągów zapewnia ich 100 procentowy 
odzysk. 

Deskowanie według wynalazku wyposażone jest we 
wkładki okienne i wkładki drzwiowe wielokrotnego 
użycia mocowane do dźwigarów (20) za pomocą skrę-
canych ramek. Deskowanie przeznaczone jest w szcze-
gólności do wykonywania ścian piwnic, ścian funda-
mentowych oraz ścian oporowych a także znajduje 
zastosowanie wszędzie tam gdzie wymagana jest duża 
dokładność przy formowaniu ścian. 

(4 zastrzeżenia) 

E21B P. 246392 1984-02-23 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Staszic", Katowice, 
Polska (Marian Sakowski, Ryszard Borowik, Stani-
siaw Orzechowski, Jerzy Zdebik, Eugeniusz Junger). 

Urządzenie do wiercenia otworów 
w wyrobiskach ścianowych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie przezna-
czone do wiercenia długich otworów w caliznie węg-
lowej wyrobisk ścianowych wyposażonych w obudowę 
zmechanizowaną. 

Istota tego urządzenia polega na zastosowaniu 
ażurowej konstrukcji nośnej (1) połączonej ze spod-
nikiem siłownika hydraulicznego (6), którego rdzen-
nik jest połączony za pomocą uchwytu (7) z za-
stawką (8) przenośnika zgrzebłowego (4). U góry na 
konstrukcji nośnej (1) jest zamocowany maszt pro-
wadniczy (5), na którym jest osadzony przesuwnie 
wózek (9) wraz z wiertarką (10). Silniki napędowe 
tego wózka i wiertarki są połączone przewodami (12) 
wysokiego ciśnienia z przewodami magistralnymi 
emulsji zasilającej zestawy obudowy zmechanizowa-
nej zabudowane w wyrobisku ścianowym. 

(1 zastrzeżenie) 

Zespół utworzony jest z szeregu prostopadłościen-
siych elementów drewnianych łączonych ze sobą siecią 
kołków (10) za pośrednictwem otworów przelotowych 
(8) i nieprzelotowych (9). Podstawowym elementem 
zestawu jest sześcienna kostka (1). 

(6 zastrzeżeń) 
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E21C P.249361 T 1984-08-27 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Ba-
dawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum", Wrocław, 
Polska (Alfred Kosiorowski, Włodzimierz Bronikow-
sKi, Władysław Szczotka). 

Sposób otrzymywania kruszywa i tłucznia 
w kopalni głębinowej 

Wynalazek umożliwia wykorzystanie bezużytecznej 
do tej pory skały płonnej jako materiału budowla-
nego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
w wytypowanym wyrobisku górniczym lub miej-
scach tego wyrobiska drążonego w skałach przyda-
tnych do wykorzystania w budownictwie podziem-
nym, stale lub okresowo odpala się zabiory najko-
rzystniej z zagęszczoną siatką otworów strzałowych 
i zwiększoną ilością materiału wybuchowego lub ma-
teriałem wybuchowym o zwiększonej energii kru-
szenia i z uzyskanego urobku o znacznym rozdrob-
nieniu przy użyciu przesiewaczy wydziela się poszu-
kiwane frakcje kruszywa i tłucznia. 

(3 zastrzeżenia) 

E21D P. 246275 1984-02-18 

Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag", Gliwice, 
Polska (Stanisław Orchel, Edward Cisoń, Hubert Szop-
ka, Kazimierz Swiderski, Erwin Górecki). 

Wielosekcyjny zestaw obudowy górniczej 
z belką przesuwną 

Wielosekcyjny zestaw obudowy górniczej stosowany 
jest przy urabianiu złoża metodami strzelniczymi. Ze-
staw ma belkę osłonową przesuwaną układami przesu-
wnymi sekcji skrajnych. Belka (3) w połowie swej 
długości połączona jest za pomocą łącznika (11) i cię-
gła (10) ze spągnicami (4) sekcji środkowej. Belka (3) 
również w połowie swej długości połączona jest jed-
nym zastrzałowym siłownikiem (2) ze środkową sekcją 
zestawu za pomocą uchwytu (1) ulokowanego pomię-
dzy spągnicami (4) sekcji środkowej. Uchwyt (1) ma 
boczne ucha połączone z uchem siłownika (2). Obydwa 
boczne ucha połączone są z przednim uchem i tylnym 
uchem. W uchach przednim i tylnym są po dwa pod-
łużne otwory w których.znajdują się sworznie łączące 
uchwyt (1) z uchami (5) spągnic (4) środkowej sekcji 
zestawu obudowy. ^ (2 zastrzeżenia) 

E21F P. 250121 T 1984-10-1» 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Pokój", Buda Śląska, 
Polska (Krzysztof Krajewski, Bolesław Adámek, P a -
weł Pisarek, Tadeusz Wiśniewski, Mateusz Karczewski) 

Sposób prowadzenia ścian podsadzkowych 
oraz zbiornik do prowadzenia ścian podsadzkowych 

Istota sposobu polega na tym, że wraz z postępem; 
frontu ścinany wzdłuż chłodnika podścianowego w z r o -
bach pozostawia się nie podsadzany pas o szerokości 
nie większej niż szerokość tego chodnika. W pasie 
tym w czasie podsadzania ściany gromadzi się i wstę-
pnie klaruje wodę podsadzkową, a następnie przesyła 
się ją stąd do osadników głównych kopalni. Zbiornik 
do prowadzenia ścian podsadzkowych składa się-
z dwóch części, to jest z pasa (1) niepodsadzonej prze-
strzeni w zrobach oraz z części wygrodzonej w chod-
niku podścianowym. Poza tym w bezpośrednim są-
siedztwie przestrzeni roboczej ściany w niepodsadzo-
nym pasie (1) cyklicznie wygradza się osadnik (4),. 
w którym są umieszczone, skierowane ku górze kosze 
(10) króćców ssawnych (9) pomp (7). 

(3 zastrzeżenia)-

E24H 
E04H 

P.246333 1984-02-21 

Biuro Projektów Konstrukcji Metalowych i Urzą-
dzeń Przemysłowych „Mostostal", Zabrze, Polska 
(Krzysztof Englicht, Roman Starski). 

Konstrukcja wsporcza rusztu nośnego 
kotła wiszącego przystosowana dla terenów górniczych. 

z możliwością rektyfikacji poziomej i pionowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji wsporczej rusztu nośnego kotła wiszącego 
przystosowanego dla terenów górniczych z możliwością 
rektyfikacji poziomej i pionowej. Znajduje on zasto-
sowanie w budowie elektrociepłowni, elektrowni za-
wodowych oraz we wszystkich innych przypadkach 
w których stosowane są kotły opromieniowane pyłowe 
o wydajności 80-200 ton pary na godzinę. 

Konstrukcja wsporcza rusztu-nośnego kotła wiszące-
go składa się z dwóch sztywnych wież (3) posadowio-
nych na oddzielnych fundamentach (1) połączonych. 
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systemem śćiągów fundamentowych(2) zapobiegających 
wzajemnemu przemieszczaniu się fundamentów (1) 
względem siebie. Belka rusztu kotła (5) podparta jest 
na wieżach (3) poprzez łożyska wielokulowe (6). 

Stabilizację poziomą belki rusztu kotła (5) zapewnia-
ją dźwignie rektyfikacyjne (19). Dźwignie rektyfikacyj-
ne (19) są tak rozstawione, że przy ich pomocy mo-

żna uzyskać zarówno ruch wzdłużny belki rusztu kot-
ła (5) jak i ruch w poprzek konstrukcji, a ponadto 
obrót belki nośnej kotła 5 wokół jego osi pionowej. 
Belka rusztu kotła (5) przemieszczana jest zarówno 
w pionie jak i w poziomie poprzez dźwigniki hydra-
uliczne. N (4 zastrzeżenia) 

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

F01B 
A01G 

P.250229 T 1984-10-26 

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice, 
Polska (Kazimierz Jagielski, Zdzisław Cianciara, Zbig-
niew Walendzik). 

Sadownicze urządzenie sprężarkowe 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji ma-
łogabarytowego sodowniczego urządzenia sprężarkowe-
go do zasilania pneumatycznych urządzeń sadowni-
czych, zawieszanego z tyłu ciągnika rolniczego. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że do ramy (1) 
jest zamocowany zbiornik (2), do którego jest przy-
kręcona sprężarka (6) i przystawka (7) z kołem (8). 
Zbiornik (2) jest połączony ze sprężarką (6) przewodem 
(11). Do przewodu (11) jest wmontowany zawór (12). 
Do górnej części zbiornika (2) zamontowane są: ko-
lektor (14), zwijacz (15), filtr - odwadniacz (16), zawór 
(17) i smarownica (18). Kolektor jest wyposażony 
w gniazda dla szybkozłączek i węża nawiniętego na 
zwijaczu (15). (1 zastrzeżenie) 

F02B P.250246 T 1934-10-29 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 
ivraków, Polska (Ryszard Broniewicz). 

Układ doładowania silnika spalinowego 

Wynalazek wykorzystując energię gazów wyloto-
wych umożliwia optymalne dostosowanie ciśnienia do-
íadowania do warunków pracy silnika. 

Układ charakteryzuje się tym, że urządzenie dolado-
wujące (9) wbudowane w instalację powietrza dolo-
towego napędzane jest silnikiem elektrycznym (8) 
prądu stałego, który zasilany jest przez blok sterują-
cy (4) z prądnicy (3), połączonej wirnikiem z wałem 
turbiny spalinowej (2). Blok sterujący (4) przetwarza 
wartość prądu według sygnałów z czujników pracy 
ôilnika spalinowego (1). Gałąź prądnicy (3) ma włączo-
ny stabilizator napięcia (5) i połączona jest równolegle 
z obwodem akumulatora (6). (2 zastrzeżenia) 

F04B P. 246312 1984-02-20 

Biuro Projektowo-Badawcze Maszyn i Urządzeń Bu-
dowlanych „Zremb", Poznań, Polska (Ksawery Litke, 
Wacław Boracki, Ryszard Sławek). 

Mechanizm napędowy pompy tłokowej 

Celem wynalazku jest umożliwienie transportu szyb-
kowiążących zapraw stosowanych w budownictwie 
przez pompę tłokową. 

Mechanizm napędowy charakteryzuje się tym, że 
jarzmo (6) osadzone jest wahliwie na sworzniu (7) i na-
pędzane przez wał (3) i kamienie (5), a drugim końcem 
połączone jest przegubowo z tłoczyskiem (9) i tłokiem 
(8). Wał (3) napędzany jest przez przekładnię ślimako-
wą. (4 zastrzeżenia) 

F04D P. 251244 T 1984-12-24 

Zabrzańska Fabryka Maszyn Górniczych „POWEN" 
Zabrze, Polska (Reiner Kleinert, Roman Pawlik, An
drzej Wróblewski). 

Wirnik wentylatora osiowego 

Wynalazek ma na celu opracowanie konstrukcji wir
nika, umożliwiającej w sposób prosty i łatwy przesta
wanie łopatek. Wirnik wentylatora zawiera dwa seg
menty zębate (5), z których jeden jest zamocowany 
w gnieździe nośnej tarczy (3) wirnika, a drugi przymo
cowany jest do tulei (2) osadzonej na obsadzie łopatki 
(1). (2 zastrzeżenia) 



32 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 18 (306) 1985 

F15B P.246193 1984-02-13 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Staszic", Katowice, 
Polska (Ryszard Borowik, Leonard Liduchowski, Józef 
Kołodziej). 

Układ do zasilania i sterowania wiertarki ścianowej 

Celem wynalazku jest ulepszenie konstrukcji układu. 
Układ ma trzy suwakowe zawory sterujące połączo-

ne bezpośrednio z przewodem zasilającym (7) i z prze-
wodem spływowym (8). Jeden z zaworów (1) ste-
ruje siłownikiem (2) nachylenia masztu wiertnicy, dru-
gi zawór (3) steruje silnikiem napędowym (4) posuwu 
wiertarki, a zawór (5) trzeci steruje silnikiem (6) obro-
tów przewodu wiertniczego. Poza tym przewody zasi-
lające obwodów hydraulicznych posuwu i obrotów 
wiertarki są ze sobą połączone poprzez dodatkowy za-
wór sterujący (9) wyposażony w niezależne połączenie 
z przewodem zasilającym (7). (3 zastrzeżenia) 

F15B P. 216285 1984-02-20 

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „Ursus", War-
szawa, Polska (Ryszard Dzięgelewski, Dariusz Naruc-
ki, Janusz Zieliński). 

Układ sterowania napędem siłowników 
hydraulicznych jedno i dwustronnego działania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu sterowania napędem siłowników hudraulicz-
nych jedno i dwustronnego działania, który może być 
przyłączony za pośrednictwem prostych złączek do do-
wolnego rozdzielacza do cylindrów dwustronnego dzia-
łania. 

W układzie sterowania napędem siłowników hydra-
ulicznych jedno i dwustronnego działania zawór ste-
rujący (2) włączony jest w obwód hydrauliczny równo-
legle z kanałami (5) łączącymi rozdzielacz (1) z cylin-
drem za pośrednictwem złączek (4) oraz komór (12) 
wykonanych w częściach korpusowych. (2zastrzeżenia) 

, (2 zastrzeżenia) 

F15B P. 246350 1984-02-23 

G05D 
Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska (Jacek Rajek, 

Daniel Dudziak). 

Serwomechanizm hydrauliczny, 
zwłaszcza do regulatorów prędkości obrotowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
szybkości i stabilności działania serwomechanizmu 
hudraulicznego. 

Serwomechanizm zawiera siłownik hudrauliczny po-
łączony z suwakiem (10) rozrządu oleju za pośrednic-
twem mechanizmu odwodzenia i opartej o suwak (10) 
sprężyny (9), przy czym komory robocze siłownika po-
łączone są kanałami z cylindrem suwaka (10) rozrządu 
oleju. Pomiędzy mechanizmem odwodzenia a sprężyną 
(9) znajduje się tłok (8) zamykający cylinder suwaka 
(10) rozrządu oleju. Przestrzeń cylindra pomiędzy tło-
kiem (8) a suwakiem (10) połączoną jest kanałem (12) 
ze źródłem czynnika sterującego. Przestrzeń między 
dnem suwaka (10) a dnem jego cylindra jest połączona 
kanałem (13) z drugim źródłem ciśnienia sterującego. 
W kanale (12), łączącym przestrzeń cylindra suwaka 
(10) pomiędzy tłokiem (8) a suwakiem (10) ze źródłem 
ciśnienia sterującego, umieszczony jest element dła-
wiący (15). Źródłem ciśnień sterujących w kanałacl 
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(12. 13) jest przetwornik elektrohydrauliczny z rurką 
strumieniową (14). Sygnałem wejściowym sterującym 
serwomechanizmem jest różnica ciśnień wyjściowych 
z przetwornika, sygnałem wyjściowym jest obrót wał-
ka (6). (7 zastrzeżeń) 

F16B P.246268 1984-02-17 

PKP Centralne Biuro Konstrukcyjne, Poznań, Pol-
ska (Ryszard Suwalski, Roman Sierżant, Jerzy Wrób-
lewski). 

Ziącze szybkorozłączne 

Celem wynalazku jest zapewnienie szybkiego łącze-
nia i rozłączania złącza instalacji hydraulicznych przy 
jednoczesnym zachowaniu wysokiej niezawodności po-
łączenia, prostej konstrukcji i łatwości montażu. 

Złącze szybkorozłączne charakteryzuje się tym, że 
wewnątrz korpusu części ruchomej (1) znaduje się 
trzpień przelotowy z otworami przepływowymi (5), 
umieszczony w tulejce (7) dociskanej sprężyną usta-
lającą (9). Natomiast w korpusie części stałej (12) jest 
kryza, do której jest dociśnięty sprężyną naciskową 
(15) tłoczek przelotowy (16) z otworami wypływowymi 
(18). Napięcie sprężyny dociskowej (15) jest regulowa-
ne wkrętką (17). Korpus części ruchomej (1) i korpus 
części stałej (12) łączy nakrętka (10). 

(2 zastrzeżenia) 

F16C 
B01F 

P.246336 1984-02-21 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Stefan Fijał-
kowski, Piotr Szyszka). 

Łożyskowanie mieszadła pionowego, 
zwłaszcza w chłodziarkach do mleka 

Celem wynalazku jest zapewnienie skutecznego chło-
dzenia cieczy oraz wyeliminowanie zjawiska zanie-
czyszczania mechanicznego i biologicznego chłodzonej 
cieczy. 

Konstrukcja łożyskowania mieszadła pionowego, 
zwłaszcza w chłodziarkach do mleka, składa się 
z mieszadła śmigłowego z połączonym z łopatkami 
cdemkościeninym cylindrem, pracującego w cylindrycz-
nym zakończeniu parownika. Łożyskowanie charakte-
ryzuje się tym, że zewnętrzna walcowa powierzchnia 

cylindra (1) mieszadła ma średnicę nieco mniejszą od 
wewnętrznej średnicy zakończenia cylindrycznego pa-
rownika (2). Przekrój zakończenia cylindrycznego pa-
rownika (2) zwiększa się łagodnie ku dołowi, a dolna 
jego krawędź jest zaokrąglona dużym promieniem. 
Ponadto cylinder (1) mieszadła od wewnątrz ma naj-
grubszą ściankę w strefie łopatek (3) mieszadła, która 
ścieśnia się ku krawędziom cylindra mieszadła (1). 

(1 zastrzeżenie) 

F16D P. 246233 1984-02-14 

Kombinat Metalurgiczny Huta Katowice, Dąbrowa 
Górnicza, Polska (Tadeusz Wrona, Feliks Bacheński,. 
Władysław Targosz, Jerzy Strzelecki, Władysław Bies). 

Sprzęgło z elastyczną wkładką 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
efektywnego przenoszenia mocy. 

Sprzęgło ma dwie identyczne, dwudzielne tarcze,, 
składające się ze sprzęgającej piasty (2) oraz, obrotowo 
na niej osadzonego, pośredniego pierścienia sprzęgają-
cego (3). Tarcze są wyposażone w zęby jednostronnie 
wklęsłe. Część ząbów wykonana jest w sprzęgającej 
piaście (2), zaś reszta w pośrednim pierścieniu sprzę-
gającym (13). Podczas ruchu roboczego wszystkie zęby 
tarcz opierają się o zęby wypukłe elastycznej wkładki 
(1). Sprzęgająca piasta (Z) ma wyjęcia (4) blokujące 
podczas roboczego ruchu obrotowego pośredni pier-
ścień sprzęgający (3). (3 zastrzeżenia)' 

F16F P.250292 T 1984-10-3ł 

Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska (Bolesław 
Kuźniewski). 

Pneumatyczny izolator drgań 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania kon-
strukcji pneumatycznego izolatora drgań mającego 
zastosowanie przy izolacji drgań mechanicznych. 

Pneumatyczny izolator drgań ma cylinder (1),. 
w którym osadzony jest przesuwnie tłok (2) z tłoczys-
kiem (3) wyprowadzonym na zewnątrz, do którego mo-
cowany jest obiekt drgający. Cylinder (1) połączony 
jest z komorą (7), do której doprowadzone jest sprę-
żone powietrze poprzez zawór (8) i odprowadzone do> 
atmosfery poprzez zawór (9). 
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F16J P.246973 1984-03-29 

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Zakład Produkcji 
Uszczelnień Technicznych, Wrocław, Polska (Zdzisław 
Oomulski, Eugeniusz Mazurek, Irena Urbanowicz, 
Witold Madejowski, Adam Kielar). 

Zespół uszczelniająco-prowadzący z pierścieniem 
uszczelniającym dwustronnego działania 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji zespołu o prostych kształtach jej ele-
mentów składowych, umożliwiających formowanie 
ich dowolnymi, znanymi techraikami wytwarzania. 

Zespół charakteryzuje się tym, że ma 
pierścień uszczelniający dwustronnego działania za-
wierający dwa symetryczne względem osi (10) prze-
kroju quasiwargowe segmenty (11), których szerokość 
mierzona między kształtową zewnętrzną (15) i wew-
nętrzną walcową (14) jest najmniejsza w osi.(10) sy-
metrii przekroju, a największa - mierzona między 
krawędziami (13) i wewnętrzną (14). 

(6 zastrzeżeń) 

F16K P.246372 1984-02-23 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
ca, Kraków, Polska (Bogdan Niewczas, Wiktor Stoja-
iiowski, Adam Troszok). 

Zawór do rozprężania gazów 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji za-
woru pozwalającej dławić gaz o ciśnieniu 107 Pa 
i więcej, przy czym prędkość przepływającego gazu nie 
przekraczałaby wartości, przy których występuje nad-
mierny hałas. 

Zawór do rozprężania gazów ma ściany gniazda (1) 
w kształcie perforowanej kopuły tak ukształtowane, 
i e w stanie zamkniętym zaworu .pomiędzy grzybkiem 
{2} a ścianą gniazda (1) jest utworzona szczelina o du-
żym oporze przepływu. Ściana gniazda (1) jest tak 
usytuowana względem korpusu (4) zaworu, że powierz-
chnia gniazda (1) od strony odlotu i powierzchnia 
korpusu (4) tworzą kanał przepływowy (5) o wzrasta-
jącym polu przekroju poprzecznego. Kanał (5) jest wy-
pełniony materiałem dławiącym w postaci brył, któ-
rych rzut na dowolną powierzchnię jest obszarem 

jednospójnym. W kanale (5) są umieszczone prosto-
padle do głównego kierunku przepływu, przegrody 
(7) z otworami prezpuszczającymi gaz. 

(1 zastrzeżenie) 

F16K P. 246391 1984-02-23 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Staszic", Katowice, 
Polska (Ryszard Borowik, Józef Kołodziej, Jan Górski, 
Janusz Bomersbach, Ryszard Wolny). 

Pływakowy zawór odcinający dla cieczy 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji za-
woru odcinającego pozwalającego dokładnie regulo-
wać poziom cieczy w polowym zbiorniku przelewo-
wym, niezależnie od wysokości słupa cieczy dopływa-
jącej przewodem zasilającym do tego zbiornika. 

Istota tego zaworu polega na zastosowaniu zaworu 
suwakowego (1) i połączonego z nim hydraulicznie 
zaworu czterodrogowego (2). Zawór suwakowy (1) 
w cylindrycznej komorze ma umieszczony suwak 
0 dwóch tłokach (3) o różnej grubości i sprężynę (4), 
przy czym oba te tłoki są połączone ze sobą sztywno. 
Komora cylindryczna zaworu suwakowego (1) jest 
połączona z przewodem zasilającym (5) i poprzez 
przewód spływowy (6) ze zbiornikiem przelewowym 
(7). Natomiast zawór czterodrogowy (2) ma dwa bez-
pośrednie połączenia z komorami podtłokową (10) 
1 nadtłokową (11) zaworu suwakowego (1) oraz jedno 
połączenie z przewodem zasilającym (5) i za pomocą 
przewodu (9) ze zbiornikiem przelewowym (7). 

(1 zastrzeżenie) 

F16K P. 24640S 1984-02-24 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Śląsk", Ruda Śląska, 
Polska (Bogusław Wojnarowicz, Marian Huzarski, 
Wojciech Socha, Józef Żydek). 

Zawór zwrotny do ciśnieniowego cementowania 
rur obsadowych 

Celem wynalazku jest zapewnienie bezpiecznego 
cementowania rury obsadowej pod stosunkowo du-
żym ciśnieniem. 

Przedmiotem wynalazku jest zawór zwrotny prze-
znaczony do cementowania metodą ciśnieniową dłu-
gich rur obsadowych w otworach wierconych w góro-
tworze z podziemnych wyrobisk górniczych. 

Zawór ma korpus (1) wykonany z drewna w kształ-
cie walca, wyposażony w otwór osiowy (3) o dwóch 
średnicach. Wewnątrz otworu (3) jest umieszczony 
grzybek (5) wraz z prowadnikiem (6) oraz pierście-
niowy element sprężysty (7). Element (7) jednym 
końcem opiera się o powierzchnię górną grzybka (5), 
a drugim o ogranicznik skoku (8) osadzony w kor-
pusie (1). Ponadto w części dolnej otworu osiowego 
(3) jest zamocowany rozłącznie łącznik (4) do łącze-
nia korpusu (1) zaworu z rurą tłoczną. 

(1 zastrzeżenie) 
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F16K P. 250067 T 1984-10-16 

Przedsiębiorstwo Sprzątu Wodno-Melioracyjnego, 
Gdańsk, Polska (Jan Wolny). 

Zawór dozujący 
Celem wynalazku jest opracowanie prostej konstruk-

cji zaworu umożliwiającej łatwe jej czyszczenie okre-
sowe. 

Zawór dozujący składa się z korpusu w postaci 
wydłużonej nakrętki (1) i połączonej z nią śruby (2). 
Pomiędzy zarysem gwintu śruby (2) i zarysem gwintu 
nakrętki (1) utworzone są kanały wykonane przez 
ścięcie wierzchołków tych gwintów. Przy końcu śru-
by (2) wykonany jest kanał (4) poprzeczny połączony 
z kanałem (6) podłużnym doprowadzającym olej do 
punktów smarowych. W otworze nakrętki (1) znajdu-
je się również filtr (3) w postaci wkładki filcowej. 

(1 zastrzeżenie) 

F16K 
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 

Ciechanów, Polska (Jerzy Przeorek). 

Bezdławicowa zasuwa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejszania 
oporu przepływu cieczy w zasuwach z jednoczesnym 
zapewnieniem długotrwałej szczelności i odizolowa-
niem konstrukcji zasuwy od szkodliwych oddziały-
wań cieczy. 

Zasuwa składa się z rury stalowej (1) d znajdują-
cego się wewnątrz niej przewodu gumowego (4) o osi 

pokrywającej się z osią rury (1). Przewód gumowy-
(4) przechodzi przez ramkę posuwającą się w komorze 
prostopadłościennej (3) połączonej z rurą (1) i prosto-
padłą do niej. (4 zastrzeżenia) 

F16L P. 246183 1984-02-10 

Fabryka Maszyn Budowlanych FAMABA, Głogów* 
Polska (Mirosław Szyrner, Wiktor Mielczarek). 

Złącze obrotowe wielokrotne 
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji. 

złącza, .umożliwiającej uzyskanie dużej ilości połączeń 
obwodów hydraulicznych lub pneumatycznych przy 
małych jej wymiarach i stosunkowo niewielkim cię-
żarze. 

Złącze składa się z par tulei (1, 2) i (3, 4), przy 
czym w każdej parze jest tuleja wewnętrzna (1), (3) 
oraz tuleja zewnętrzna (2), (4). Tuleje wewnętrzne 
(1), (3) połączone między sobą są ustalone nieobroto-
wo w części stałej maszyny (31) i swymi powierzch-
niami zewnętrznymi (5), (6) współpracują z powierz-
chniami wewnętrznymi (7), (8) tulei zewnętrznych 
(2), (4), które połączone między sobą są przymocowa-
ne do części obrotowej maszyny (33). 

(3 zastrzeżenia) 

F16L P. 249920 T 1984-10-04 
Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (An-

drzej Kolonko). 

Rurociąg podziemny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji rurociągu umożliwiającej stosowanie rur 
o zmniejszonej grubości ściany, zapewniającej równo-
mierne obciążanie na obwodzie przekroju poprzecz-
nego rury. 

Rurociąg podziemny ma co najmniej jedną ela-
styczną powłokę (2), szczelnie osadzoną na odcinku 
rury (1) za pomocą obwodowych zamocowań (3). 
Przestrzeń pomiędzy odcinkiem rury (1) i elastyczną 
powłoką (2) wypełniona jest płynem. 

(1 zastrzeżenie) 

P. 250204 T 1984-10-26 
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E21B 
F16N 

P. 246234 1984-02-14 

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Gór-
nicze „Polkowice", Polkowice, Polska (Andrzej Kraj-
nik). 

Sposób smarowania mechanizmu posuwu prowadnicy, 
zwłaszcza w kopalnianych .wozach wiertniczych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
ciągłego procesu smarowania mechanizmu posuwu 
prowadnicy w kopalnianych wozach wiertniczych. 

Sposób według wynalazku polega na wykorzysta-
niu jako środka smarnego zużytego powietrza, zawie-
rającego mgłę olejową, pochodzącego z napędowego 
pneumatycznego silnika (1), które dostarcza się do 
komory (3) mechanizmu posuwu prowadnicy wyloto-
wym kanałem (2). Wysokość ciśnienia panującego 
w komorze (3) reguluje się upustowym zaworem (12). 

(2 zastrzeżenia) 

F23L 
F23K 
P26B 

P.250224 T 1984-10-25 

Gliwickie Przedsiębiorstwo . Projektowania i Wypo-
sażania Obiektów Przemysłowych „Prozap", Gliwice, 
Polska (Janusz Wasilewski, Stanisław Cyganek, 
-Edward Mysłowski, Michał Serafin). 

Sposób podawania paliw stałych na ruszt taśmowy 
i regulacji ilości ciepła wytwarzanego w piecu, 

zwłaszcza do suszarń bębnowych wiórów drzewnych 

Celem wynalazku jest umożliwienie opalania su-
szarń węglem kamiennym i odpadami drzewnymi. 

Sposób polega na tym, że paliwa stałe podaje się 
na ruszt w znanym piecu o ruszcie taśmowym: przy 
czym do ilości ciepła wytworzonego z paliw stałych 
nad rusztem doprowadza się zimne powietrze przy 
pomocy regulacyjnych klap (10) i siłownika (11), 
pracujących w układzie automatycznym; a wielkość 
otwarcia klap (10) sterowana jest sygnalizatorem 
temperatury (12). 

Podawanie węgla odbywa się grawitacyjnie .przy 
czym grubość uzależniona jest od położenia war-
stwownicy (2). Podawanie odpadów drzewnych odby-
wa się grawitacyjnie przy współpracy urządzenia 
odgarniającego (5) nie pozwalającego na zawieszenie 
się wiórów odpadów drzewnych, przy czym grubość 
warstwy tych odpadów uzależniona jest od położenia 
warstwownicy (1). Odpady drzewne podaje się na 
ruszt a węgiel na usypane już odpady drzewne znaj-
dujące się na ruszcie. Sposób regulacji może się od-
bywać ręcznie za pomocą przycisków na pulpicie 
oraz w pełnym cyklu automatycznym. 

(4 zastrzeżenia) 

F25B P.246203 1984-02-14 

Institut po physika na tvardoto tjalo, Sofia, Bułga-
ria (Evgeni Hiev Lejarovski, Lambrina Nikolova Le-
jarovska). 

Kriostat do helu 3 

Celem wynalazku jest opracowanie prostej i łatwej 
w wykonaniu konstrukcji kriostatu umożliwiającej 
otrzymanie niskich temperatur i nadającej się do 
pracy w silnym polu magnetycznym. Kriostat za-
wiera sterowaną elektrycznym elementem grzejnym 
adsorpcyjną pompę kriogeniczną, umieszczoną we wspól-
nej przestrzeni z gazowym helem 3, zakończoną w swo-
jej dolnej części skraplaczem helu 3 i wanną do ciek-
łego helu 3, które umieszczone są we wspólnej ko-
morze pracującej pod zmniejszonym ciśnieniem. 

Kriostat według wynalazku charakteryzuje się tym, 
że w zbiorniku (1) powyżej tulei oporowej (28) umie-
szczony jest cylinder miedziany (31) o profilowanej 
powierzchni zewnętrznej, na którą zawinięty jest 
elektryczny element grzejny (32). Wewnątrz cylindra 
miedzianego (31) umieszczony jest między perforowa-
nymi płytkami miedzianymi (29) adsorbent (30) i ter-
mometr (34). Zbiornik (1) połączony jest w swojej 
dolnej części z wanną (4) do ciekłego helu 3, która 
zamknięta jest w komorze obniżonego ciśnienia, 
składającej się ze zdejmowanego płaszcza (15) i koł-
nierza (14). Poprzez kołnierz (14), wyprowadzone 
są do ciekłego helu 4 przewody pomiarowe 
(1), zaś między wanną do ciekłego helu 3 a koł-
nierzem (14) umieszczony jest skraplacz, 
helu. Skraplacz składa się z waruny miedzianej 
(9) z przylutowanym do niej dławikiem (11) i rurką 
(11) do odpompowywania, a górna część zbiornika (1) 
zamknięta jest pokrywą (12), na której umieszczony 
jest wskaźnik mosiężny (24) przylutowany do sylfohu 
(23) i śruba mosiężna (27). Śruba mosiężna (27) wkrę-
cona jest w nakrętkę mosiężną (26), która zamocowa-
na jest trwale w skrzynce izolacyjnej (25) umieszczo-
nej na pokrywie (12). (2 zastrzeżenia) 
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P25B 
F24D 

P. 246326 1984-02-20 

Kombinat Przemysłu Narzędziowego „Vis", Fabry-
ka Pił i Narzędzi „Wapienica", Bielsko-Biała, Pol-
ska (Leszek Tomalak). 

Układ do wykorzystywania ciepła 
z powietrza sprężonego przez sprężarki 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystania 
ciepła sprężonego powietrza do podgrzewania wody 
używanej do celów, użytkowych. 

Układ składa się ze sprężarek(l) połączonych z wy-
miennikami ciepła (3 i 4), a następnie z chłodnicą 
końcową (7) i odolejaczem (8), od którego przewodem 
(9) zasilane są sprężonym powietrzem odbiorniki, oraz 
ze zbiornika (13) na ogrzaną wodę, który połączony 
jest z pompą (14) i wężownicami szeregowo połączo-
nych wymienników ciepła (3 i 4), które przewodem 
(15) połączone są ze zbiornikiem (13). 

W celu umożliwienia odcinania poszczególnych częś-
ci układu od dopływu sprężonego powietrza albo wo-
dy na przewodach (2, 5, 6, 10, 12, 15) zainstalowane 
są zasuwy (16 albo 18) lub zawory gazowe (17). 

(3 zastrzeżenia) 

T25D P.250291 T 1984-10-31 

Akademia Rolnicza, Polska (Stanisław Turowski). 

Rekuperacyjny, krzyżowy wymiennik ciepła 

Celem wynalazku jest opracowanie lekkiej, prostej 
konstrukcji wymiennika o dobrej wydajności cie-
pinej. 

Rekuperacyjny krzyżowy wymiennik ciepła składa 
się z ułożonych obok siebie spłaszczonych rękawów 
(1) folii polimerowej, rozpartych listwami dystanso-
wymi wewnętrznymi (2) tworzącymi w rękawach ka-
nały o przebiegu równoległym do siebie oraz listew 
dystansowych zewnętrznych (3), łączących zewnętrz-
ne powierzchnie rękawów i tworzących kanały po-
przeczne w stosunku do kierunku ułożenia rękawów. 

Wloty i wyloty kanałów ograniczone są kierownicami 
powietrza, które składają się ze wsporników (4) osa-
dzonyc^ na listwach dystansowych oraz okrywającej 
je folii schodzącej klinowo z listew dystansowych na 
krawędzie wzdłużne wsporników. Folia tworząca kie-
rownice ograniczające wlot i wylot kanałów usytuo-
wanych wewnątrz rękawów (1) stanowi wypustki (5) 
poprzecznych brzegów dwóch sąsiednich rękawów 
połączone na krawędziach wzdłużnych wspyrników. 
Natomiast folia tworząca kierownice ograniczające 
wlot i wylot kanałów usytuowanych pomiędzy ręka-
wami stanowi klinowe ukształtowanie podłużnych 
brzegów (7) rękawa. Wymiennik ciepła według wy-
nalazku stosuje się do ogrzewania pomieszczeń dla 
hodowli zwierząt. (3 zastrzeżenia) 

F27D 
F27B 

P.246212 1984-02-13 

Huta „Pokój", Ruda Śląska, Polska (Jan Krzy-
kawski, Eugeniusz Duda, Alojzy Węgrzyk). 

Rama okna wsadowego, 
zwłaszcza pieca martenowskiego 

Wynalazek rozwiązuje problem intensyfikacji chło-
dzenia elementów ramy, najbardziej narażonych nu 
wysokie temperatury oraz problem wydłużenia czasu 
pracy chłodnicy przez jednakowe wykorzystanie ścian 
przedniej i tylnej. 

Rama ma wewnątrz przegrodę (9) łączącą środkową 
ścianę (3) z wewnętrzną ścianą (4), które razem ze 
ścianami (14 i 15) tworzą komory (11 i 12). Do każdej 
z tych komór (11 i 12) z dołu po przeciwnych stronach 
doprowadzony jest przewód (5) doprowadzający wo-
dę, a w wewnętrznej ścianie (4) dla każdej komory 
(11 i 12), po przeciwnej stronie przewodu doprowadza-
jącego (5), jest otwór łączący te komory (11 i 12) z ko-
morą zbiorczą (13). W górnej części w wewnętrznej 
ścianie (4) dla każdej komory (11 i 12) znajduje się 
otwór odpowietrzający. Ponadto ściany przednia (14) 
i tylna (15) są jednakowe i symetrycznie rozmieszczo-
ne względem osi ramy. (1 zastrzeżenie) 

F27D P. 250866 1984-12-11 

Pierwszeństwo: 1984-02-15 — RFN (nr P 34 05 2445) 

Aichelin GmbH, Korntal — Münchingen, Republika 
Federalna Niemiec (Joachim Wünning, Wilhelm Neu-
bauer). 

Piec przemysłowy, 
zwłaszcza wielokomorowy piec próżniowy 

do obróbki cieplnej wsadów 
i złożonych z półwyrobów metalowych 

Piec zawiera komorę grzejną (2) oraz pracujące 
z gazem urządzenie (17) schładzające komorę chło-
dzenia (3), w której obrabiany cieplnie wsad jest 
omywany gazem chłodzącym krążącym w obiegu 
zamkniętym poprzez wymiennik ciepła (25). 
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Dla umożliwienia dostosowywania prostymi środ-
kami optymalnych warunków nadmuchu na aktual-
nie schładzany wsad, do cech i wymagań tego wsadu, 
stworzono układ, w którym urządzenie schładzające 
(17) zawiera kończące się w komorze chłodzenia (3) 
dysze nadmuchujące wsad gazem chłodzącym, w któ-
rym każdorazowo umieszczone stacjonarnie w komo-
rze chłodzenia dysze mogą być wybiórczo wymieniane 
przy zmianie warunków nadmuchiwania na wsad. 

(14 zastrzeżeń) 

Dział G 
FIZYKA 

G01B P. 246166 1984-02-09 
Tadeusz Krasa, Warszawa, Polska (Tadeusz Krasa). 

Przyrząd do odwzorowywania i pomiaru konturów 

Celem wynalazku jest opracowanie prostej kon-
strukcji przyrządu umożliwiającej odwzorowywanie 
konturów także przedmiotów łatwo odkształcających 
się. 

Przyrząd do odwzorowywania i/lub pomiaru kon-
turów, wyposażony w zespół prętów (1) wzajemnie 
równoległych, równo od siebie odległych, leżących 
w jednej płaszczyźnie i przenikających suwliwie przez 
otwory w ścianach wydrążonego korpusu, zgodnie 
z wynalazkiem zawiera płytę pomiarową (8) oraz 
sprzęgło blokujące lub chwilowo zwalniające blokadę 
położenia prętów odwzorowujących badany kontur. 

Przyrząd znajduje zastosowanie przede wszystkim 
w medycynie i dla celów rehabilitacji leczniczej scho-
rzeń klatki piersiowej, kręgosłupa oraz kończyn. 

(3 zastrzeżenia) 

G01B P.246195 1984-02-13 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Marek 
Dobosz). 

Optoelektroniczny pozycjoner do sprawdzania wzorców 
Przyrząd rozwiązuje problem znacznego zwiększenia 

dokładności pozycjonowania, rzędu 0,6 10~2 - 0,6 
10-* urn. 

Pozycjoner zawiera źródło światła (1) o wysokiej 
koherencji przestrzennej, korzystnie laser, ewentualnie 
elektroluminescencyjną diodę krawędziową, układ 
ogniskujący (4) promienie świetlne na powerzchni 
wzorca (5), fotoelektroniczny układ sygnalizujący ko-
incydencję plamki świetlnej z kresą bądź krawędzią 
inkrementu (3, 8, 9, 10) oraz układ przesuwu (6) i po-
miaru położenia (7) wzorca. (1 zastrzeżenie) 

G01B P.246196 1984-02-15 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Marek 
Dobosz). 

Optoelektroniczny przetwornik analogowo-cyfrowy 
przemieszczenia 

Wynalazek rozwiązuje problem uproszczenia kon-
strukcji i polepszenia parametrów, zwłaszcza roz-
dzielczości przetwornika. 

Przetwornik zawiera źródło światła (4) o szerokości 
świecącego obszaru (S) rzędu pojedynczych mikrome-
trów w przybliżeniu równy okresowi wzorca (1), ko-
rzystnie elektroluminescencyjną diodę krawędziową,, 
lub laser. Inkrementalny wzorzec długości (1) jest 
przemieszczany w poprzek między tym źródłem (4) 
a fotodetektorem (5). (2 zastrzeżenia)-
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G01B P. 246257 1984-02-17 
Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa, Polska 

(Mieczysław Smółka). 

Pochylomierz 

Celem wynalazku jest opracowanie niezawodnej 
konstrukcji pyłomierza o zwiększonej dokładności po-
miaru. 

Pochyłomierz jest przeznaczony do pomiaru kata 
nachylenia powierzchni lub elementów urządzeń 
względem kierunku pionowego lub poziomego. 

Pochyłomierz wyposażony jest w komorę pomiaro-
wą (3) i komorę kompensacyjną (10) zamkniętą na 
zewnątrz obudowy (1) sprężystą membraną (11). Ko-
mory (3, 10) są trwale połączone ze sobą i całkowicie 
wypełnione cieczą. W panewkach (4) przytwierdzo-
nych do wewnętrznych ścian komory pomiarowej (3) 
jest umieszczona pozioma oś obrotowa (5), do której 
jest sztywno przytwierdzone ramię (8) z osadzonym 
na nim co najmniej jednym pływakiem (7) i przy-
twierdzone do osi (6), po przeciwnej stronie ramienia 
(8), drugie ramię (9) z osadzonym na nim co najmniej 
jednym obciążnikiem (6). (2 zastrzeżenia) 

G01B P.248674 T 1984-07-09 

Włodzimierz Erdmann, Gdańsk, Polska (Włodzimierz 
/Erdmann). 

Przyrząd pantograficzny 

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji przy-
rządu umożliwiającej uzyskanie dowolnych podziałów 
dowolnych odległości pomiędzy dwoma punktami. 

Przyrząd pantograficzny według wynalazku charak-
teryzuje się tym, że dzielona odległość jest określona 
.jako podstawa trójkąta równoramiennego, a podziała 
odległości dokonuje się przy pomocy ramienia obro-
towego (11) z osią obrotu w wierzchołku przeciwległym 
do podstawy trójkąta równoramiennego. Ramię (11) 
ma krasę podziałową do zgrywania z liniałem pro-
centowym (9) służącym do ustawienia ramienia w żą-
danej proporcji podziału. 

Wynalazek znajduje zastosowanie przy wyznaczaniu 
środków mas części ciała i całego ciała człowieka na 
zdjęciu przy analizach biomechanicznych pozycji sta-
tycznych i ruchu. (1 zastrzeżenie) 

G01C 
G01B 

P.246155 1984-02-10 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Wiesław Juzwa, 
Jan Chodakowski, Zdzisław Skłodowska). 

Głębokościemierz hydrogeologiczny 
Celem wynalazku jest opracowanie lekkiej kon-

strukcji głębokościomierza o małych wymiarach, 
umożliwiającej także pomiar temperatury wody. 

Głębokościomierz hydrogeologiczny, przeznaczony do 
pomiaru głębokości wyrobiska górniczego oraz odleg-
łości zwierciadła wody od poziomu odniesienia i tem-
peratury tej wody, składający się z obudowy, kom-
pletu wymiennych nurników, przewodu pomiarowego 
i bębna, na którym nawinięty jest ten przewód, licz-
nika wskazującego głębokość oraz regulatora pręd-
kości opadania nurnika i elementów blokujących bę-
osie koła pomiarowego (5) i regulatora (9) prędkości 
ocadania nurnika (2) usytuowane są prostopadle do 
osi bębna (3). Ponadto przewód pomiarowy (1) popro-
wadzony jest z bębna (3) do koła pomiarowego (5) za 
pośrednictwem koła pasowego (4) zmieniającego jego 
kierunek o 90° i następnie z koła pomiarowego (5) do 
drugiego koła pasowego (6) zmieniającego jego kieru-
nek znów o 90°. Natomiast trzecie koło pasowe (11, 
do którego dochodzi przewód pomiarowy (1), zmienia 
kierunek tego przewodu na zgodny z kierunkiem opa-
dania nurnika (2) w czasie pomiaru. Regulator (9) po-
łączony jest z bębnem (3) przy pomocy samozacisko-
wego sprzęgła sprężynowego jednostronnego dzia-
łania, osadzonego na osi bębna (3). Zapadka (13), blo-
kująca bęben (3), osadzona jest na wspólnej osi (18) 
z dźwignią (8) powodującą wspólnie ze sprężyną (14) 
zadziałanie zapadki (13) w chwili osiągnięcia przez 
nurnik (2) zwierciadła wody lub dna wyrobiska. 

(2 zastrzeżenia) 

G01D 
A61C 

P. 246025 1984-02-01 

Akademia Medyczna, Lublin, Polska (Maria Klein-
rok). 

Sposób rejestracj ruchów elementów, 
zwłaszcza ruchów żuchwy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie elektronicznej 
rejestracji i analizy wszystkich składowych zapisów 
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niezbędnych do pełnej analizy ruchów żuchwy lub 
ruchów bądź usytuowania innych elementów. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że bada 
się znanymi metodami poszczególne ruchy składowe 
niezbędne do dokonania pełnej analizy czynności ele-
mentu, zwłaszcza żuchwy, przy czym każdy ruch 
składowy bada się w przestrzennym układzie współ-
rzędnych, a każdy ruch wzdłuż każdej osi układu 
współrzędnych przetwarza się na odrębny sygnał elek-
tryczny, po czym każdy z sygnałów wzmacnia się 
i odfiltrowuje od niepożądanych składowych sygna-
łów, następnie dowolnie wybraną parę sygnałów re-
jestruje się znanymi metodami lub przetwarza się na 
ciąg sygnałów cyfrowych i poddaje dalszej obróbce 
komputerowej. 

Wynalazek jest szczególnie przydatny do rejestracji 
ruchów żuchwy. Pozwala on za pomocą jednej serii 
pomiarów uzyskać dane do pełnej obiektywnej oceny 
czynności żuchwy. (1 zastrzeżenie) 

G01D 
G01B 

P.246145 1984-02-08 

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

Przetwornik elektromagnetyczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
przetwornika elektromagnetycznego przeznaczonego do 
przetwarzania przemieszczenia elementów maszyn 
i urządzeń zawierających elementy z materiału ferro-
magnetycznego, na sygnał elektryczny albo do po-
miaru tego przemieszczenia lub jego zmiany, mającego 
pracować w podwyższonej temperaturze i atmosferze 
zawierającej czynniki chemiczne. Przetwornik ma dwie 
cewki: zewnętrzną (4) i wewnętrzną (8). 

Cewki nawinięte są na karkasach (3) i (7) osadzo-
nych w rdzeniach magnetycznych kubkowych (5) i (6), 
ustawionych w korpusie (2) przetwornika tak, że 
rdzenie magnetyczne (5) i (6) stykają się swymi peł~ 
nymi powierzchniami z materiału magnetycznego. 
Cewka wewnętrzna (8) zawiera zworę magnetyczną (9). 
Wnętrze przetwornika zalane jest twardniejącą zalewą 
chemiczną. (4 zastrzeżenia) 

G01D P. 246245 1984-02-16 

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

Mechanizm przesuwu taśmy rejestrującej, 
zwłaszcza do urządzeń rejestrujących poziom cieczy 

Wynalazek umożliwia w rejestratorach analogowych 
przeglądanie zapisanego odcinka taśmy o dowolnej 
długości bez przerywania procesu rejestracji. 

Mechanizm ma osadzony w płytach (1) wałek (5) 
z rolką taśmy (6) oraz wałek (7) nawijający taśmę (6). 
Wałki (5, 7) są sprzęgnięte przekładnią cierną składa-
jącą się z tarcz (8, 9, 10). Przesuw taśmy (6) i wałków 
(5) i (Ii zapewnia.wałek. (13) napędzany mechanizmem 

zegarowym (14). Wałek (7) może być wyjęty z płyt (1) 
przez kanał (20) bez zmiany położenia płyt (1). Me-
chanizm przesuwu taśmy nadaje się szczególnie do 
urządzeń rejestrujących poziom zwierciadła wody, sto-
sowanych w hydrologii i hydrogeologii. 

(1 zastrzeżenie) 

G01D 
G01H 

P.246377 1984-02-24 

Instytut Techniki Cieplnej, Łódź, Polska (Roman 
Skonieczka, Witold Chrust, Jerzy Przybysławski). 

Przetwornik przemieszczenia liniowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji przetwornika, która zapewniałaby prze-
twarzanie na sygnał elektryczny większych przemiesz-
czeń liniowych lub drgań o większej amplitudzie ma-
szyn i urządzeń. 

Przetwornik przemieszczenia liniowego charaktery-
zuje się tym, że ma dwa przetworniki magnetyczne 
(3) umieszczone na przeciw siebie i rozdzielone zworą 
ferromagnetyczną (2) przymocowaną do prowadnicy 
(6) pod kątem, która swą końcówką (7) dotyka do 
powierzchni elementu przemieszczającego się oraz jest 
do niej dociskana sprężyną (8). (2 zastrzeżenia) 

G01F P. 246067 1984-02-02 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana
lizacji, Kielce, Polska (Zenon Zając). 

Przyrząd do pomiaru depresji w studniach, 
zwłaszcza głębinowych 

Wynalazek dotyczy przyrządu do prostego pomiaru 
depresji w studniach głębinowych. 

Przyrząd utworzony jest z zamkniętego obwodu 
elektrycznego złożonego z sondy (1) połączonej szere
gowo z opornikiem (4), mikroamperomderzem (5), po -
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tencjometrem (6), źródłem zasilania (10) w postaci 
baterii 4,5 V oraz opornika (7) zamykającego obwód. 
Moment zetknięcia sondy (1) z lustrem wody sygnali-
zuje mikroamperomierz (5). Odczyt głębokości depresji 
odczytywany jest na wyskalowanej lince z dokład-
nością +1 cm. (1 zastrzeżenie) 

G01F P. 246123 1984-02-09 
Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budow-

lanych, Opole, Polska (Herbert Styra, Manfred Stroka, 
Jarosław Bandurski). 

Układ blokowy poziomowskazu 
do pomiaru ciągłego materiałów sypkich i cieczy 

Wynalazek rozwiązuje problem pomiaru ciągłego 
materiałów sypkich i cieczy w zbiornikach lub po-
jemnikach. 

Układ blokowy poziomowskazu zawierający prze-
twornik elektroakustyczny pobudzany z nadajnika 
sterowanego generatorem powtarzania, charakteryzuje 
się tym, że impulsy z odbiornika (4) są doprowadzane 
do modulatora (5), który zostaje wypełniony impulsa-
mi z generatora (6), a częstotliwość generatora (6) jest 
korygowana w zależności od temperatury ośrodka 
przestrzeni pomiarowej przez termoopór (11), a wyj-
ście modulatora (5) zblokowane jest z cyfrowym pa-
nelem (10) i z przekaźnikiem (7). (1 zastrzeżenie) 

G01F P. 246161 1984-02-10 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, War 

szawa, Polska (Jan Henc, Henryk Gasztold). 

Młynek hydrometryczny 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 

młynka do pomiaru prędkości przepływu cieczy, 
a zwłaszcza wody. 

W młynku hydrometrycznym według wynalazku 
skrzydełko (1) dołączone jest stożkowym zaciskiem (2) 
szczękowym do osi (3) młynka, na której zamocowany 
jest magnes (4) stały, a zestyk kontaktronowy (5) 
umieszczony jest prostopadle do osi (3) młynka i po-
łączony jest z elektronicznym układem (6) pomiaro-
wym. W hermetycznej obudowie (7) umieszczony jest 
zestyk kontaktronowy (5) z wyprowadzeniami dołą-
czonymi do przewodów elektrycznych wychodzących 
na zewnątrz przez dławik (8) uszczelniający. 

Sygnał podawany jest w elektronicznym układzie 
(6) pomiarowym na wejście układu formującego (9), 

z którego wyjścia sygnał podawany jest na wejście 
bramki (10), której wyjście łączy się z wejściem 
układu (11) wstępnego podziału. Jego wyjście łączy 
się z zestykami przełączników (12 i 13). Wyjście ukła-
du generatora częstotliwości wzorcowej (14) połączone 
jest z zestykami przełączników (12 i 13). Przełączniki 
(12 i 13) przełączają wejścia układu licznika (15) na 
wejście układu dzielnika wstępnego (11) lub wyjście 
generatora częstotliwości wzorcowej (14) oraz przełą-
czają wejście bramki (16) odpowiednio na wyjście 
układu generatora częstotliwości wzorcowej(14) lub 
wyjście układu dzielnika wstępnego (11). Pozostałe 
wejścia bramki (10 i 16) połączone są ze sobą z wyjś-
ciem układu sterowania pomiarem (17). 

Wyjście układu licznika (15) połączone jest z wejś-
ciem układu wyświetlacza (18), zaś wejście drugie 
układu wyświetlacza (18) połączone jest z wyjściem 
układu sterowania wyświetlaczem (19). Wyjście bram-
ki (16) połączone jest z wejściem układu dzielnika (20),. 
którego wyjście połączone jest z wejściem układu 
sterowania pomiarem (17) i wejściem układu emito-
wania sygnału dźwiękowego (21) oraz wejściem układu 
sterowania wyświetlaczem (19). (3 zastrzeżenia) 

G01F 
G01N 

P.246186 1984-02-1» 

Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków, Polska (Jan Lasa,. 
Tadeusz Owsiak). 

Dozownik znacznika gazowego 

Celem wynalazku jest opracowanie trwałej kon-
strukcji dozownika o zmiennej objętości, nie wyma-
gającej przepłukiwania powietrzem lub gazem, nie-
powodującej strat znacznika przy ją napełnianiu. 

Dozownik, składający się z trzech współosiowych 
cylindrów, ma duży, zewnętrzny cylinder (1), w któ-
rym porusza się duży tłok (2). Wewnętrzna część du-
żego tłoka tworzy pośredni cylinder (3), który ma 
pośredni tłok (4). Wewnętrzna część pośredniego tłoka 
tworzy mały cylinder (5), mający mały tłok (5) wy-
posażony w prowadnik (7). (4 zastrzeżenia) 
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O01F 
F02M 

P. 246347 1984-02-22 

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy 
im. S. Kaliskiego, Warszawa, Polska (Mirosław Gru-
dzień, Ryszard Lewandowski). 

Urządzenie do pomiaru przepływu cieczy, 
zwłaszcza zużycia paliwa przez silnik spalinowy 

W urządzeniu według wynalazku ciecz wpływająca 
do komory (1) raz z jednej raz z drugiej strony prze-
suwa swobodnie umieszczony tłok (2). Doprowadzenie 
cieczy do komory odbywa się za pomocą zaworów 
trój drożnych (3) i (4) sterowanych przez przerzutnik 
(7). Liczba ruchów tłoka (2) zależna od ilości prze-
pływającej cieczy odpowiada liczbie zmian stanów 
przerzutnika (7), która jest rejestrowana przez licznik 
49). Urządzenie nadaje się szczególnie do pomiaru zu-
.źycia paliwa przez silnik spalinowy. (3 zastrzeżenia) 

G01J P. 250372 1982-12-23 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Zenon Okrajni, Janusz Prystrom, Witold Ho-
liczer, Jan Dana, Jan Rynkar). 

Urządzenie do napełniania i opróżniania kuwety 
w fotometrycznych systemach pomiarowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia 
automatyzacji cyklu pomiarowego w wyspecjalizowa-
nych urządzeniach fotometrycznych. 

Urządzenie składa się z pompy (1) połączonej po-
przez trójnik (5) z zaworami (9) i (10) sterowanymi 
dźwignią (3) z krzywką (11), przy czym jeden z za-
worów (9) połączony jest poprzez zbiornik buforowy 
(12) z kuwetą (6). (1 zastrzeżenie) 

G0IL P.249928 T 1984-10-05 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole, Polska (Jerzy 
Jantos, Jan Ćwiek). 

Przetwornik do diagnostycznego indykowania 
silników spalinowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
zwartej konstrukcji przetwornika nie wymagającej 
chłodzenia wodą oraz wykonywania dodatkowych otwo-
rów w komorze spalania. 

Przetwornik charakteryzuje się tym, że ma na izo-
latorze świecy zapłonowej (1) osadzoną za pomocą 
dwu pierścieni (3) i(4) membranę (2), która łączy się 
na obrzeżu zewnętrznym z obudową przetwornika (11) 
i korpusem świecy zapłonowej. Z elektrodą centralną 
świecy zapłonowej (8) połączona jest dzielona tuleja 
(7), na której usytuowane są kryształy piezokwarcu 
(14). (1 zastrzeżenie) 

G01N P.246152 1984-02-10 

PAN Instytut Budownictwa Wodnego, Gdańsk, Pol-
ska (Maciej Werno, Marek Inerowicz, Bogusław Zie-
liński, Witold Orzechowski). 

Sposób i urządzenie 
do badania przy obciążeniach cyklicznych 

próbki materiałów rozdrobnionych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia za-
kresu możliwości badań przy obciążeniach cyklicznych 
próbki materiałów rozdrobnionych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że przy-
gotowaną próbkę poddaje się dowolnie zmiennym 
w czasie obciążeniom w postaci niezależnie wymu-
szonych naprężeń, odkształceń i ciśnienia porowego 
próbki. 

Urządzenie do badania próbki zawiera dwa siłow-
niki różnicowe (3) i (7). Pierwszy siłownik (3) poprzez 
tłoczysko i przyrząd (S) do pomiaru siły obciążenia 
pionowego próbki (1) jest połączony przegubowo 
z górną częścią obudowy próbki (1). Drugi siłownik 
różnicowy (7) jest połączony przegubowo z tłokiem 
akumulatora ciśnienia (5). Urządzenie jest wyposażone 
w przyrządy pomiarowe (Cp), (Pp) i (O) połączone 
z multiplekserem, który jest połączony z przetworni-
kiem analogowo-cyfrowym współpracującym z kom-
puterem. (4 zastrzeżenia) 
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G01N P.246178 1984-02-10 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Jerzy 
Milanowski, Jerzy Maceluch, Janusz Owczarzak). 

Sposób oraz urządzenie do określania zawartości wody 
w masach, zwłaszcza spożywczych, 

w trakcie ich zatężania w wyparkach 
o działaniu okresowym 

Celem wynalazku jest umożliwienie prowadzenia 
dokładnego i obiektywnego pomiaru zawartości wody 
w masach. 

Sposób według wynalazku polega na badaniu opo-
rów tłoczenia masy. W tym celu podgrzaną próbkę 
masy schładza się do określonej, stałej temperatury 
pomiaru, po czym mierzy się opory tłoczenia, których 
wielkość określa się jako funkcję zwartości wody 
w masie. 

Urządzenie według wynalazku zawiera ślimakowy 
układ tłoczący (7) usytuowany w chłodzonym cylin-
drze (4) połączonym u wlotu i wylotu króćcami (2 
i 3) z kotłem wyparki (1). Cylinder (4) ma u wylotu 
zwężkę (5), zaś ślimakowy układ tłoczący (7) napę-
dzany jest silnikiem (8). Urządzenie zawiera ponadto 
co najmniej jeden miernik wartości oporów tłoczenia. 

(9 zastrzeżeń) 

G01N P.246179 1984-02-10 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin, Polska (Jerzy 
Milanowski, Jerzy Maceluch, Janusz Owczarzak). 

Sposób określania zawartości wody w masach, 
zwłaszcza spożywczych, w trakcie ich zatężania 

w wyparkach o działaniu okresowym 

Celem wynalazku jest umożliwienie przeprowadze-
nia dokładnej, obiektywnej oceny zawartości wody 
w masach. 

Sposób według wynalazku polega na mierzeniu 
ilości skroplia, które uzyskuje się przez kondensację 
oparów pobieranych z wyparki, po czym skropliny te 
wprowadza się do urządzenia pomiarowego i wskazaną 
ilość skroplin odnosi się do znanej zawartości wyj-
ściowej masy stanowiącej wsad do wyparki. Od po-
bieranych z wyparki oparów przed kondensacją od-
dziela się części stałe i ciekłe, a zwłaszcza pianę, przy 
pomocy oddzielacza piany. (3 zastrzeżenia) 

G01N P.246239 1984-02-14 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Bawełnianego, Łódź, Polska (Zygmunt Krawczyk, Eu-
geniusz Głowacki, Stanisław Dunikowski, Alina Jawor). 

Urządzenie do badania przędzy, 
szczególnie badania odporności przędzy na tarcie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia o prostej konstrukcji, niezawodnego w dzia-
łaniu, zapewniającego dużą dokładność pomiarów. 

Urządzenie zawiera ruchomy roboczy układ (9, 11,. 
12) osadzony na wahaczach (8) mechanizmów (6, 7) 
korbowo-wahaczowych, układ napędowy z silnikiem 
(3) z elektronicznym regulatorem prędkości obrotowej 
i ślimakową przekładnią (4), elektroniczny układ zli-
czania cykli pracy, oraz zaciski (18) i obciążnikL 
umieszczone w szczelinowych prowadnicach, współ-
pracujące z wyłącznikami odłączającymi określony 
obwód zliczający z chwilą zerwania się którejkolwiek 
z badanych nitek. Urządzenie zawiera przy sta wkę, 
w której sĄ umieszczone montażowe płytki obwodów 
elektronicznych oraz liczniki cykli pracy urządzenia-

(4 zastrzeżenia). 

G01N P.246246 1984-02-16 

Polska Akademia Nauk, Zakład Aparatury Mikro-
falowej „Wilmer"', Warszawa, Polska (Jan Rakowski). 

Czujnik urządzenia mikrofalowego 
do pomiaru zawartości wody w substancjach płynnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania urzą-
dzenia umożliwiającego pomiar wilgotności substancji 
płynnych zarówno w ciągach technologicznych wyko-
nanych z materiałów dielektrycznych, jak i metalo-
wych. 

Czujnik stanowi linia cylindryczna płaska, przy 
czym wymiary jej są takie, że zapewniają rozchodze-
nie się w czujniku fali elektromagnetycznej TEM bez 
względu na wartość stałej dielektrycznej mierzonej 
substancji w żądanym zakresie pomiarowym wilgot-
ności. (4 zastrzeżenia) 

G01N P. 246360 1984-02-23 

Reanal Finomvegyszergyár, Budapeszt, Judit Sze-
lényi, Jánoš Földi, Margit Harányi, Budapeszt, Węgry 
(Bela Szajáni, Judit Szelényi, Jánoš Földi, Margit 
Harányi). 

Sposób oznaczania zawartości glukozy 
w proteinach glikozylowanych nie enzymatycznie 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu oznaczania całkowitej zawartości glukozy w do-
wolnych proteinach glikozylowanych nie enzyma-
tycznie. 

Sposób oznaczania zawartości glukozy w proteinach 
glikozylowanych nie enzymatycznie, obejmuje umiesz-
czenie protein wbudowanych w komórki lub nieroz-
puszczalnych w wodzie, w roztworze z dodatkiem 
jonowego lub niejonowego detergentu, wydzielenie 

43 
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glukozy w postaci 5-hydroksymetylofurfurolu pod 
działaniem nadciśnienia przy użyciu, przynajmniej 1 N 
kwasu, deproteinizację mieszaniny reakcyjnej, kon-
densację 5-hydroksymetylofurfurolu ze związkiem or-
ganicznym, który tworzy zabarwiony związek z alde-
hydem i wreszcie spektrofotometryczne oznaczenie 
stężenia tak otrzymanego produktu. (9 zastrzeżeń) 

G0IP 

O01N P. 247745 1984-05-18 

Pierwszeństwo : 
1983-05-19 - St. Zjedn. Ara. (nr 496.230) 

Karl Tryggvason, Oulu, Finlandia, Lance Allen 
Liotta, Bethesda, Maryland, Stany Zjednoczone Ame-
ryki. 

Immunologiczna metoda oznaczania 
przerzutowej aktywności komórkowej 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania me-
tody oznaczania złośliwych komórek nowotworowych 
o przerzutowej czynności komórkowej przy immuno-
logicznym oznaczaniu antygenu typu IV kolagenazy 
w próbkach biologicznych oraz przydatnych w tej 
metodzie kompozycji. 

Preparat enzymu zawiera oczyszczone podstawowe 
degradujące proteinazy metalu, których substrat sta-
nowi kolagen typu IV i ma ciężar cząsteczkowy około 
70.000, jest znakowany i przyłączony do odpowied-
nich nośników stałych. Preparat przeciwciała zawiera 
poliklonalne (monoklonalne, przeciwciała dla antygenu 
enzymu kolagenazy typu IV, jest znakowany i przy-
łączony do odpowiednich nośników stałych. Immunolo-
giczna metoda wykrywania złośliwych komórek o prze-
rzutowej aktywności, polega na tym, że antygeny 
kolagenazy typu IV określa się z próbek biologicz-
nych. (13 zastrzeżeń) 

G01N P.249900 T 1984-10-03 

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Kraków, 
Polska (Edward Kołodziej, Władysław Sliwiński). 

Stanowisko do badań tribologicznych 
w ruchu obrotowo-zwrotnym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania wie-
lopróbkowego stanowiska badawczego, umożliwiające-
go prostą zmianę obciążenia badanych par trących, 
zarówno co do wartości jak i charakteru obciążenia. 

Stanowisko ma co najmniej jeden zespół wychyla-
jąco-obciążający, złożony z połączonych w układ 
czworoboku przegubowego dwóch ramion (7) i łącz-
nika (14). Zespół wychylająco-obciążający napędzany 
jest mechanizmem korbowym (4, 5) oraz wyposażony 
jest w zamocowany między osiami wychylania (O^ 
O2) ramion (7) obustronnie rozpierający siłownik hy-
drauliczny (15). Siłownik (15) oddziaływuje promie-
niowym naciskiem na ustalone w piastach ramion (7) 
próbki-tulejki, łożyskowane na nieruchomych sworz-
niach stanowiących przeciwpróbki badanych par kine-
matycznych. . (2 zastrzeżenia) 

P.246401 1984-02-24 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
„MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Piotr Karkoszka). 

Znacznik charakterystycznego położenia koła 

Celem wynalazku jest umożliwienie wykrywania 
charakterystycznego położenia koła za pomocą jed-
nego czujnika o uproszczonej konstrukcji nabiegun-
ników. 

Znacznik charakterystycznego położenia koła, zwłasz-
cza koła zębatego połączonego mechanicznie z wałem 
korbowym silnika spalinowego, według wynalazku 
ma zezwój zwarty (5) umieszczony we wcięciu (4) 
elementu (3), który połączony jest w sposób trwały 
z wieńcem koła zębatego. W szczególnym przypadku, 
elementem (3) może być fragment zęba (1). Zezwój 
zwarty (5) może być wykonany z jednego lub wielu 
zezwojów zwartych, albo z jednego uzwojenia o zwar-
tych końcówkach. (4 zastrzeżenia) 

G01P 
G01B 

P.249894 T 1984-10-03 

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Rze-
szów, Polska (Adam Kowalczyk). 

Sposób i układ do pomiaru opóźnienia transportowego 
sygnałów stochastycznych 

Wynalazek rozwiązuje problem łatwej i taniej rea-
lizacji układu do pomiaru opóźnienia transportowego 
dla dwóch centrowanych sygnałów stochastycznych. 

Sposób według wynalazku polega na wyznaczaniu 
warunkowej wartości średniej sygnału (3), który jest 
wartością bezwzględną sygnału (1) opóźnionego wzglę-
dem sygnału (2) pierwotnego, pobierając próbki syg-
nału (3) w chwilach odległych o czas (T) od momen-
tów, w których jest spełniony warunek przyjmowania 
przez sygnał (2) wartości zerowych, przy czym argu-
ment (T), dla którego występuje minimum wyznaczo-
nej funkcji warunkowej wartości średniej stanowi 
poszukiwaną wartość opóźnienia transportowego (TO). 

W układzie według wynalazku czujnik (Px) gene-
rujący sygnał pierwotny połączony jest z wejściem 
inicjującym uśrednienie z zadanym opóźnieniem (T) 
w układzie uśrednienia warunkowego (UUW), a czuj-
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nik (Py) generujący sygnał opóźniony połączony jest 
z wejściem przetwornika wartości bezwzględnej 
(PWB), którego wyjście połączone jest z wejściem 
układu uśredniania warunkowego /UUW/, a jego 
wyjście jest połączone z indykatorem (I) opóźnienia 
transportowego (ło). (2 zastrzeżenia) 

G01R P.246011 1934-02-Û2 

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

Układ wykrywania wąskich impulsów w analizatorze 
stanów logicznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu, który zapewniałby rejestrację w tym samym 
przerzutniku próbek pobranych synchronicznie z im-
pulsami taktującymi oraz wąskich impulsów istnieją-
cych między impulsami taktującymi. 

Układ wykrywania wąskich impulsów w analizato-
rze stanów logicznych charakteryzuje się tym, że ma 
szereg przyporządkowanych poszczególnym kanałom 
analizatora bloków (BL1, ... BLN), przy czym w każ-
dym z bloków (BL1, ... BLN) wyjście piąrwszego 
i drugiego przerzutnika (PI, P2) połączone jest z wej-
ściem pierwszej bramki (Bl), wyjście pierwszej bram-
ki (Bl) z wejściem drugiej i trzeciej bramki d$2, B3), 
wyjście drugiej bramki (B2) z drugim wejściem trze-
ciej bramki (B3), z wejściem taktującym (CK) pierw-
szego i drugiego przerzutnika (PI, P2) oraz z wej-
ściem trzeciego przerzutnika (P3), do którego drugiego 
wejścia dołączone jest wyjście trzeciej bramki (B3), 
zaś do drugiego wejścia drugiej bramki (B2) dołą-
czony jest zacisk wejściowy (Kl, ... KN), do wejścia 
zerującego (CL) pierwszego i drugiego przerzutnika 
(PI, P2) oraz do wejścia taktującego (CK) trzeciego 
przerzutnika (P3) zacisk sygnału taktującego (TAKT), 
do wejść pierwszego i drugiego przerzutnika (Pl, PŁ) 
:zaciski sygnałów blokady (BLOK 1, BLOK 2), a do 
-wyjścia trzeciego przerzutnika (P3) zacisk wyjściowy 
(Wl, ... WN). (1 zastrzeżenie) 

G01R P. 246107 1984-02-03 

Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa, Pol-
eska (Jan W. Kiszkurno). 

Układ synchronizacji cykli pracy 
woltomierzy całkujących 

Przedmiotem wynalazku jest układ synchronizacji 
cykli pracy woltomierzy całkujących, przeznaczony do 
podwyższania dokładności pomiarów kilku wielkości 
elektrycznych, zależnych od siebie i podlegających 
zakłóceniom pochodzącym od sieci energetycznej. 

W układzie tym wyjście bloku (2a) generującego 
impulsy, określające fazy pracy woltomierza nadrzęd-
nego (la) jest połączone za pomocą szyny (4) z blo-
kami detekcji doprowadzenia tych impulsów (6) i mul-
tipleksera (5), wchodzącymi w skład woltomierza pod-
porządkowanego (lb) i dalej przez multipelkser (5) 
"Z wejściem bloku sterowania woltomierza podporząd-
kowanego (3D), przy czym drugie wejście multipleksera 
'(5) jest połączone z wyjściem bloku (2b) generującego 

impulsy określające fazy pracy woltomierza podpo-
rządkowanego pracującego indywidualnie (lb), zaś 
wybór tych wejść jest dokonywany na podstawie 
stanu wejścia sterującego bloku multipleksera (5), 
połączonego z wyjściem sterującym bloku detekcji 
doprowadzenia impulsów (6). (1 zastrzeżenie) 

G01R 
G01N 

P. 246170 1984-02-09 

Cukrownie Toruńskie, Cukrownia im. prof. dr. Sta-
nisława Zagrodzkiego, Chełmża, Polska (Bogdan Grot-
kowski). 

Miernik konduktywności cieczy 

Przedmiotem wynalazku jest elektroniczny miernik 
konduktywności cieczy przeznaczony do automatycz-
nego wykonywania pomiarów przewodności cieczy, 
zwłaszcza w przemyśle cukrowniczym. 

W mierniku według wynalazku między zaciski za-
silające (1) i (0) włączony jest układ zasilający (Dx, 
Cj) oraz układ przetwornika napięcia (3). Układ (3) 
zbudowany jest z opornika (Rx) oraz szeregowo-równo-
ległego układu diod Zenera (D7, D8) i diod (D , D3). 
Sygnał wyjściowy z przetwornika (3) podawany je-bt 
na dzielnik napięcia składający się z elektrody po-
miarowej (E), opornika (R2) i potencjometru (Pj) 
i dalej za pośrednictwem diody (D4) i kondensatora 
(C2) na bazę tranzystora (Tj) pierwszej gałęzi wzmac-
niacza różnicowego. Kolektor tranzystora (Tj) oraz 
baza tranzystora (T?) połączone są poprzez rezystor 
(R4) z napięciem zasilania, natomiast baza tranzystora 
(T2) drugiej gałęzi wzmacniacza różnicowego spolary-
zowana jest przez diodę (D5) zasilaną za pośrednic-
twem dzielnika napięcia (R6, P2) ze stabilizatora na-
pięcia (R5, D9, D6) połączonego z napięciem zasilają-
cym. Pomiędzy punkt wspólny emiterów tranzystorów 
(Tj), (T2) oraz zacisk (0) włączony jest rezystor (R3), 
zaś kolektor tranzystora (T3) dołączony za pośrednic-
twem kondensatora (C3) do punktu wspólnego dziel-
nika napięcia (R6, P2) i diody (D5) wraz z wyjściem 
potencjometru (P2) stanowi wyjście prądowe miernika. 

(5 zastrzeżeń) 

G01R P.246191 1934-02-13 

Instytut Spawalnictwa, Gliwice, Polska (Tadeusz 
Szebeszczyk, Kazimierz Czylok, Tadeusz Zaremba). 

Urządzenie 
do pomiaru wartości skutecznej prądu odkształconego, 

zwłaszcza w obwodach zgrzewarek oporowych 
zasilanych z sieci 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia kon-
strukcji urządzenia do pomiaru wartości skutecznej 
prądu odkształconego ciągłego lub o krótkim czasie 
trwania, zwłaszcza w obwodach zgrzewarek oporo-
wych zasilanych z sieci. 
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Urządzenie zawierające czujnik pomiarowy, inte-
grator, idealny prostownik jednopołówkowy, dyskry-
minatór prądu i miernik analogowy, charakteryzuje 
się tym, że ma przetwornik (5) napięcia przemiennego 
na napięcie stałe proporcjonalne do wartości skutecz-
nej tego napięcia przemiennego oraz sterowaną pamięć 
analogową (6) mającą dwa stany pracy to jest stan 
pamiętania i stan śledzenia, przy czym wyjście prze-
twornika (5) napięcia przemiennego na napięcie stałe 
jest połączone z analogowym wejściem (a), natomiast 
wyjście dy skry mina tor a (4) prądu jest połączone ze 
sterującym wejściem (s) tej pamięci (6), zmieniającym 
stan jej pracy ze stanu pamiętania na stan śledzenia 
napięcia wyjściowego przetwornika (5). 

(3 zastrzeżenia) 

G01R P.246208 1984-02-13 
Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Po-

miarów, Wrocław, Polska (Janusz Paterman, Teresa 
Kramarowska). 

Układ komparatora dwupoziomowego 
o zmiennych progach komparacji 

Wynalazek rozwiązuje problem komparacji war-
tości ze zbioru wielkości mierzonych z wartościami 
progowymi z wyeliminowaniem wpływu na wynik 
komparacji stałej przetwarzania miernika mierzącego 
te wielkości. 

Układ charakteryzuje się tym, że wyjście miernika 
pomiarowego (M) o określonej wielkości przetwarza-
nia „K" jest połączone wprost z jednymi wejściami 
dwóch komparatorów (Kr i K2), których drugie wejścia 
są połączone odpowiednio z wyjściami generatora na-
pięć progowych (vH i vL) zbudowanego na operacyj-
nym wzmacniaczu (W), którego nieodwracaja.ee wej-
ście poprzez filtr doLnoprzepustowy i klucz (S) jest 
połączone z miernikiem pomiarowym (M). 

Układ ma zastosowanie w układach detekcyjnych 
klawiatur bezstykowych typu na przykład pojemnoś-
ciowego lub indukcyjnego. (1 zastrzeżenie) 

G01W P. 246321 1984-02-22 
Krzysztof Tarłowski, Warszawa, Polska (Krzysztof 

Tarłowski). 

Urządzenie do określania stopnia zagrożenia sadu 
infekcją parcha jabłoniowego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia do określania stopnia zagrożenia sadu in-
fekcją parcha jabłoniowego o precyzji zapewnionej 
przez system minikomputerowy, a jednocześnie pros-
tego i taniego. 

Urządzenie do określania stopnia zagrożenia sada 
infekcją parcha jabłoniowego składa się z sondy (1) 
połączonej linią przesyłową (2) z układem przetwa-
rzania danych (3). Sonda (1) składa się z czujnika 
wilgotności liścia (4), czujnika wilgotności względnej 
powietrza (5) i czujnika temperatury powietrza (6), 
przy czym czujniki te połączone są z koderem (7). 
Układ przetwarzania danych (3) ma dekoder (8), któ-
rego wyjście połączone jest z wejściem generatora 
impulsów (9). Wyjście generatora impulsów (9) połą-
czone jest z wejściem licznika impulsów (10), który 
połączony jest z zegarem (11). (4 zastrzeżenia) 

G03C P. 250179 T 1984-10-25 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska, (War-
szawskie Zakłady Fotochemiczne „ORGANIKA-FO-
TON", Warszawa, Polska (Władysław Markocki). 

Sposób usuwania zadymienia bromo- lub jodobro-
mosrebrowych emulsji fotograficznych, powstającego 

w toku dojrzewania fizycznego 

Sposób usuwania zadymienia bromo- lub jodobro-
mosrebrowych emulsji fotograficznych polega na po-
krywaniu kryształów halogenków srebra warstwą 
bromku srebra lub warstwą kryształu mieszanego 
bromku i jodku srebrowego. Operację tą prowadzi sie 
po zakończeniu procesu dojrzewania fizycznego emul-
sji, a przed ich sensybilizacją chemiczną. Podany za-
bieg wpływa na zmniejszenie powstawania zadymie-
nia w procesie dojrzewania chemicznego emulsji. 

. (2 zastrzeżenia) 

G05D 
C21D 

P. 246254 1984-02-15 

Fabryka Obrabiarek Specjalnych „PONAR-WIEPO-
FAMA", Poznań, Polska (Ryszard Bartusz, Janusz 
Barczyk, Zygmunt Guzek). 

Urządzenie do regulowania temperatury hartowania: 

Urządzenie służy do regulowania temperatury har-
towania produktu wyjściowego uzyskanego w proce-
sie plastycznego fonmowania kształtu na gorąco. 
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Urządzenie stanowa pojemnik (1), który ma dwie 
względem siebie skośnie usytuowane ścianki (2, 3), 
przy czym ścianka (3) zawiera osadzoną w izolato-
rze (9) metalową płytkę (8) połączoną poprzez prze-
kaźnik czasowy (7) ze ścianką (2). (1 zastrzeżenie) 

G06C P. 246261 1984-02-15 
Instytut Komputerowych Systemów Automatyki 

i Pomiarów, Wrocław, Polska (Teresa Kramarowska, 
Janusz Paterman), 

Układ klawiatury profesjonalnej 

Celem wynalazku jest opracowania konstrukcji 
układu o zmniejszonej ilości elementów konstrukcyj-
nych, uniezależniającej szybkość pisania od ilości kla-
wiszy w układzie klawiatury. 

W układzie według wynalazku zespół przerzutni-
ków (1) jest połączony z układem iloczynu logiczne-
go (2), z układem różnicy symetrycznej (4) oraz z blo-
kiem pamięci, z układem sterowania transmisją (7) 
i z układem kwalifikacji klawiszy funkcyjnych (5). 
Z układem kwalifikacji klawiszy funkcyjnych (5) jest 
połączony układ sterowania transmisją (7), układ pa-
mięci stałych (8), układ dwuskładnikowej sumy lo-
gicznej (6). Układ (6) jest połączony z układem ilo-
czynu logicznego (2) oraz z układem różnicy syme-
trycznej (4) i z układem przerzutnika (9) połączonym 
równocześnie z układem monostabilnego przerzutni-
ka (10) i z generatorem mikroskoków (11). Genera-
tor (11) jest połączony z zespołem przerzutników (1), 
z układem kwalifikacji klawiszy funkcyjnych (5) 
i z generatorem czterostanowym (12), który dalej 
jest połączony z licznikiem impulsów (13) oraz z ukła-
dem monostabilnego przesrzutnika (10), układem pa-
jnięci stałych (8) i z układem sterowania transmisją (7). 

(1 zastrzeżenie) 

G06K 
D03D 

P. 249845 T 1984-10-03 

Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice, 
Polska (Krystian Kusidło). 

Fotoelektryczna głowica odczytująca, zwłaszcza dla 
tkalnictwa 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie odczytu koloru 
punktów składających się na wzór, np. części dywa-
nu i naniesionych na karcie papierowej o znormali-
zowanych wymiarach. 

Głowica składa się z oświetlacza (1) oraz optycznych 
układów filtrujących (2). Każdy układ filtrujący za-
wiera optyczny blok (3) powiększający analizowany 
pumkt (0) wzoru, filtr optyczny (4) oraz fotoele-
ment (5). Światło z oświetlacza (1) padające na 
punkt (0) wzoru ulega rozproszeniu i jest zbierane 
przez układy filtrujące (2) dając na wyjściu fotoele-
mentów (5) sygnały elektryczne, których poziom za-
leży od koloru (K) punktu (0) wzoru. Sygnały z każ-
dego układu filtrującego (2) są wzmacniane we wzma-

cniaczach (ARW), a następnie podawane na wejścia 
komparatorów (KP). Wyjścia komparatorów (KP) są 
doprowadzone do układu logicznego (Ul), na wyjściu 
którego pojawia się informacja o kolorze (K) aktual-
nie analizowanego punktu (0). (1 zastrzeżenie) 

G08B 
B29C 

P.246006 1984-01-31 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń 
Chemicznych „Metalchem", Toruń, Polska (Jerzy Klim-
czak). 

Układ elektryczny sygnalizacji i zabezpieczenia me-
chanizmu napędowego urządzenia do przetwórstwa 

odpadów tworzyw termoplastycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ulepszenia urzą-
dzenia do przetwórstwa odpadów tworzyw termopla-
stycznych poprzez wyposażenie go w układ elektrycz-
ny sygnalizacji i zabezpieczenia mechanizmu napę-
dowego. 

W układzie według wynalazku element (1) mierzący 
temperaturę układu łożyskowego połączony jest z ele-
mentem (2) porównującym wartość chwilową tempe-
ratury z wartością zadaną. Sygnał wyjściowy elemen-
tu (2) podawany jest na element (3) sygnalizacyjny 
i/lub element (4), który z ustalonym opóźnieniem 
wyłącza napęd główny urządzenia. 

Element (5) mierzący ciśnienie w układzie smaio-
wania łożysk połączony jest z elementem (6) porównu-
jącym wartość chwilową ciśnienia z wartością zadaną. 
Sygnał wyjściowy elementu (6) podawany jest na ele-
ment (7) sygnalizacyjny i element (8) uniemożliwia-
jący ponowne uruchomienie urządzenia. (1 zastrzeżenie) 

G08B 
G09F 

P.246093 1984-02-07 

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warsza-
wa, Polska (Sławomir Odolak, Mieczysław Siedlecki, 
Adam Wójcik). 
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Modułowy element tablicy sterowniczo-sygnalizacyjnej 
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania mo-

dułowego elementu pozwalającego uprościć wykona-
nie różnych wariantów tablic sterowniczo-sygnaliza-
cyjnych. 
' Modułowy element składa się z płytki podstawo-
wej (1), płytki nośnej (2) i płytki osłonowej (3). Płyt-
ka podstawowa (1) z jednej strony ma obwód druko-
wany (4), elementy obwodu elektrycznego (5) i zaciski 
doprowadzenia sygnału (6), a z drugiej diody świecą-
ce (7). Jest ona nakryta płytką nośną (2) symbolu 
graficznego (8), mającą otwory (9) odpowiadające dio-
dom świecącym (7). Płytka nośna (2) osłonięta jest 
płytką osłonową (3). Modułowy element znajduje za-
stosowanie przy budowie tablic sterowniczo-sygnaliza-
cyjnych. (4 zastrzeżenia) 

P.246052 1984-02-02 G08C 
E21C 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Pokój", Ruda Śląska, 
Polska (Paweł Pisarek, Waldemar Polak, Roman 
Chwoła). 

Urządzenie do zdalnych pomiarów 
konwergometrycznych 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie przezna-
czone do pomiarów konwergometrycznych zwłaszcza 
w zrobach wyrobisk górniczych i zdalnego przekazy-
wania wyników tych pomiarów do punktu dyspozy-
cyjnego na powierzchni kopalni. 

W urządzeniu zastosowano stalowy płaskownik (1) 
wyposażony na całej długości w odpowiednio wypro-
filowane otwory podłużne (2). Górny koniec tego płas-
kownika jest zamocowany nieruchomo do rdzennika 
stojaka pomiarowego (6). Natomiast koniec dolny jest 
umieszczony luźno w szczelinie pomiędzy kontaktro-
nem (3) i 'stałym magnesem (5). Obie końcówki tego 
kontaktronu są połączone parą przewodów (12) z od-
biornikiem teletransmisyjnym (13) umieszczonym 
w punkcie dyspozycyjnym i zaopatrzonym w licznik 
impulsów (14). (1 zastrzeżenie) 

G09B P. 250282 T 1984-10-31 

Adam Bartosiewicz, Warszawa, Polska (Adam Bar
tosiewicz). 

Urządzenie elektroniczne do przeprowadzania testów 

Celem wynalazku jest opracowanie prostej i taniej 
konstrukcji urządzenia, łatwej w obsłudze. 

Urządzenie elektroniczne do przeprowadzania tes-
tów stanowi połączenie znanego kalkulatora (1) ze 
stykowymi układami (2 i 3) oraz elektronicznymi ukła-
dami (4 i 5). Stykowy układ czytnika (3) kodu, po-
dobnie jak klawiatura (2), połączony jest z wejściami 
i wyjściami cyfrowymi kalkulatora (1). Elektronicz-
ny układ (4) błokująco-generujący operację „=" w kal-
kulatorze (1) połączony jest z kontaktami „=" wejścia 
i wyjścia cyfrowego kalkulatora (1), zaś układ (5> 
wykrywania „5" w rejestrze wyświetlacza połączony 
jest do wyjść segmentowych (a i b) kalkulatora (1) 

(1 zastrzeżenie) 

G09F P.246385 1984-02-22 
Zakłady Urządzeń Komputerowych „Mera-Elzab", 

Zabrze, Polska (Maciej Deptuch, Piotr Mendera). 

Układ wyświetlania informacji 
na ekranie lampy obrazowej 

Układ wyświetlania informacji na ekranie lampy 
obrazowej umożliwia płynne przesuwanie obrazu 
w kierunku poziomym z krokiem pojedynczej kropki 
tworzącej znak poprzez sterowanie opóźnieniem syg-
nału wizji względem sygnału wygaszającego. 

Układ składa się z generatora znaków, równoległo-
-szeregowego rejestru przesuwnego (RRS) taktowa-
nego wspólnie z nim częstotliwością kropki rejestru 
szeregowo-rówmoległego (RSR), na którego wejście 
podawany jest standartowy sygnał wizji, a na jego 
wyjściach uzyskuje się przesunięte w fazie o wielo-
krotność czasu trwania kropki szeregowe sygnały stan-
dartowe, podawane na wejście informacyjne multiple-
ksera (MPX), którego wejście adresowe odbiera po-
chodzące z rejestru przesunięcia (RP) sygnały okre-
ślające ilością kropek żądane przesunięcie fazowe, 
a wejście blokujące odbiera sygnał wygaszania. 

(1 zastrzeżenie) 
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G10K P.250174 T 1984-10-25 
Mirosław Kamiński, Stanisław Chmielarz, Warsza-

wa, Polska (Mirosław Kamiński, Stanisław Chmielarz). 

Układ napędowy buczka elektromagnetycznego 
- klaksonu zasilanego prądem stałym 

Celem wynalazku jest wyeliminowanie konieczności 
stosowania przerywacza w budzikach zasilanych prą-
dem stałym. 

Buczek wg wynalazku ma dwa uzwojenia elektro-
magnesu: prądowe (Zj) do wytwarzania siły przycią-
gającej np. kotwicę bijaka i napięciowe (ZÍ) do ste-
rowania tranzystorem mocy i wprowadzenia genera-
tora w drgania. (1 zastrzeżenie) 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

H01B P.246180 1984-02-10 
Krakowska Fabryka Kabli i Maszyn Kablowych, 

Kraków, Polska (Wojciech Gawron, Tadeusz Dańda, 
Zbigniew Nazirn). 

Sposób wytwarzania przewodów kompensacyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania spo-
sobu pozwalającego rozszerzyć zakres stosowania 
przewodów i zapewniającego niezawodność przewodów 
w eksploatacji. 

Sposób wytwarzania przewodów kompensacyjnych 
o żyłach linkowych polega na ciągnieniu cienkich 
drutów o średnicy 0,15 do 0,25 mm z drutów o śred-
nicy 1,4 mm ze stopów oporowych np. PtRd-Pt, 
NiCr-Ni. Ciągnienie tych drutów odbywa się na cią-
garce w układzie wielociągu z niskim zgniotem. Pręd-
kość ciągnienia wynosi około 12 m/sek. Następnie 
druty są wyżarzane w piecu elektrycznym garnkowym 
w temperaturze 440-460°C przez 2 godziny. Na skrę-
coną żyłę nakłada się powłokę z ciepłoodpornego pol-
winitu. Gotowy przewód stanowią dwie żyły otoczone 
wspólną powłoką zewnętrzną z polwinitu oporowego. 

(1 zastrzeżenie) 

H01F P. 246075 1984-02-03 
Zakłady Elektromaszynowe „EDA", Poniatowa, Pol-

ska (Jan Wójcik, Bogdan Koska). 

Automat do wytwarzania zwojów zwartych 
silników elektrycznych małej mocy 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania auto-
matu wytwarzającego zwoje zwarte samoczynnie 
z dużą wydajnością i dokładnością. 

Automat do wytwarzania zwojów zwartych silni-
ków elektrycznych małej mocy o automatycznym 
cyklu pracy, wyposażony jest w obsadę (1) o ruchu 
wahadłowym, która w dolnej części osadzona jest na 
sworzniu (2), a w połowie długości ma sprężynę (3) 
do jednoznacznego ustawienia w przednie położenie 
robocze, natomiast w górnej części ma gniazdo do 
osadzenia matrycy (4), zaś stempel (5) osadzony jest 
w suwaku (12) połączonym z krzywką bębnową (7) 
zamocowaną na wale napędowym (8). (1 zastrzeżenie} 

H01K P.246190 1984-02-13 
Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych „POŁAM" 

im. R. Luksemburg, Warszawa, Polska (Andrzej Witec-
ki, Józef Karcąrnarek, Tadeusz Markiewicz). 

Trzonek żarówki, 
zwłaszcza halogenowej dwuświatłowej 

Erzedmiotem wynalazku jest trzonek żarówki,, 
zwłaszcza halogenowej dwuświatłowej, służący do 
mocowania żarówki w oprawce i w którym osadzona 
jesit bańka żarówki, zapewniający właściwą sztyw-
ność konstrukcji oraz stabilność geometrii położenia 
skrętek żarówki w czasie jej eksploatacji. 

Trzonek żarówki według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że ma wewnątrz yłuski (1) na wykrępowa-
nych do dołu częściach pokrywki (3) umieszczoną 
wkładką (2). Wkładka (2) ma boczne krawędzie wykrę-
powane w postaci uchwytów mocujących boczne kra-
wędzie spłaszcza (4) żarówki (5). (2 zastrzeżenia) 
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H01M P.250200 T 1984-10-26 

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, 
Poznań, Polska (Stanisław Olszański, Barbara Szcześ-
niak, Zdzisław Brudka, Janusz Piechowski, Józef 
Manikowski, Henryk Wąs). 

Bateria rezerwowa aktywowana wodą morską 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oceny wizualnej 
stopnia przydatności przechowywania baterii rezer-
wowej aktywowanej wodą morską. 

Bateria rezerwowa aktywowana wodą morską we-
dług wynalazku jest wyposażona we wskaźnik kon-
trolny (9) stopnia skorodowania elektrod wykonany 
z materiału o co najmniej tej samej wrażliwości na 
korozję co elektroda baterii najbardziej podatna na 
korozję. Wskaźnik kontrolny (9) jest umieszczony na 
zewnątrz baterii, korzystnie na jej obudowie (1) i mo-
że być połączony elektrycznie z elektrodą najbardziej 
podatną na korozję. Wskaźnik kontrolny (9) stopnia 
sikorodowania elektrod może być połączony elektrycz-
nie z metalem bardziej elektrododatnim niż metal 
wskaźnika kontrolnego. (4 zastrzeżenia) 

H01Q P. 249896 T 1984-10-05 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Daniel 
J. Bem, Leszek Krzekotowski, Stanisław Proćków, 
Jerzy Węgier, Tadeusz W. Więckowski). 

' Szybowa antena samochodowa 

Przedmiotem wynalazku jest szybowa antena samo-
chodowa, przeznaczona do odbioru fal długich, śred-
nich, krótkich i ultrakrótkich w odbiornikach samo-
chodowych. 

Szybowa antena zawiera promieniujący element (2) 
połączony z wejściem antenowego wzmacniacza (5) 
o impedancji wejściowej znacznie większej od impe-
dancji własnej promieniującego elementu (2). Pro-
mieniujący element składa się z przewodu pionowego, 
przechodzącego przez środek szyby (1) i połączonego 
w górnej części z dwoma poprzecznymi przewodami. 

(2 zastrzeżenia) 

H02H P. 250003 T 1984-10-11 

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Rze-
szów, Polska (Kazimierz Buczek). 

Układ sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń 
w sieci prądu stałego stacji elektroenergetycznych 
Wynalazek rozwiązuje problem uzyskiwania syg-

nalizacji zadziałania bezpieczników zabezpieczających 
zarówno prostownik, jak i baterię akumulatorów w 
sieci prądu stałego stacji elektroenergetycznych, umoż-
liwiając przy tym przepływ prądu ładowania baterii 
akumulatorów z prostownika, pomimo zadziałania 
tych bezpieczników. 

W układzie według wynalazku szyna dodatnia (Sl) 
sieoi prądu stałego dołączona jest do katod diod 
głównych (Dl i D2) i anody diody pomocniczej (DP2), 
przy czym anoda diody głównej (Dl) połączona jest 
poprzez bezpiecznik (Bl) z zaciskiem dodatnim (1) 
prostownika (PR), a anoda diody (D2) połączona jest 
przez bezpiecznik (B2) z zaciskiem dodatnim (2) baterii 
akumulatorów (BA), z którym połączona jest również 
przez bezpiecznik (BP2) katoda diody pomocniczej 
(DP2). Z kolei szyna (S2) ujemna tej sieci połączona 
jest poprzez bezpiecznik (B0) z zaciskiem ujemnym (O) 
prostownika (PR) oraz dołączona jest do anody diody 
głównej (D3) i katody diody pomocniczej (DP3). Ka-
toda diody (D3) połączona jest przez bezpiecznik (B3) 
z zaciskiem ujemnym (3) baterii (BA), z którym po-
przez bezpiecznik (BP3) połączona jest również anoda 
diody pomocniczej (DP3). Pomiędzy anodę diody (Dl) 
i szynę (S2) sieci włączony jest przekaźnik pomocni-
czy (Pl), zaś pomiędzy anodę diody (D2) i katodę dio-
dy (D3) włączony jest przekaźnik (P2). Z kolei po-
między zaciski (2 i 3) baterii (BA) włączone są równo-
ległe dwie gałęzie, z których każda zawiera bezpiecz-
nik (BS1) lub (BS2), styk rozwiemy (Pil) lub (P21) 
oraz lampkę (LSI) lub (LS2). (1 zastrzeżenie) 

H02K P.250009 T 1984-10-11 

Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn 
Elektrycznych „Kornel", Katowice, Polska (Piotr Rochr 
Iwo Cholewicki, Michał Lubina). 

Stojan maszyny prądu stałego 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie rozdzielenia ob-
wodów magnetycznych biegunów głównych oraz po-
prawy komutacji przy zasilaniu pulsującym. 
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Stojan maszyny prądu stałego ma oddzielone od 
siebie obwody magnetyczne biegunów głównych i ko-
mutacyjnych. Bieguny komutacyjne (3) oddzielone są 
od elementów obwodu magnetycznego biegunów głów-
nych (2) szczeliną powietrzną (4) i/lub materiałem 
niemagnetycznym, a pary pieńków biegunów komu-
tacyjnych (3) połączone są blachowanymi zworami (9). 

(3 zastrzeżenia) 

H02M 
B65G 

P. 245964 1984-01-30 

Kombinat Metalurgiczny „Huta Katowice", Dabrov a 
Górnicza, Polska (Wiesław Trzęsimiech, Witold Kur-
czabiński, Tadeusz Rodacki, Krzysztof Krykowski, 
Jacek Toporkiewicz, Wiesław Smiałkowski). 

Tyrystorowy układ zasilania podajników wibracyjnych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zasilania podaj-
ników wibracyjnych wszystkich typów, zasilania 
z płynną regulacją w pełnym zakresie. 

Układ zawiera główny tyrystor (Tl) zasilający wi-
brator (W) wprost napięciem sieci i charakteryzuje 
się tym, że ma pomocniczy tyrystor (T2), którego ano-
da jest połączona z końcem wtórnego uzwojenia 
transformatora (TW), a katoda z katodą głównego 
tyrystora (Tl). Początek wtórnego uzwojenia trans-
formatora (TW) jest połączony z początkiem pierwot-
nego uzwojenia transformatora (TW) oraz z anodą 
głównego tyrystora (Tl). (1 zastrzeżenie) 

H02M P.246168 1984-02-09 

Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Polska 
(Józef Dancewicz, Ryszard Sosiński). 

Układ do wytwarzania impulsów elektrycznych, 
zwłaszcza wysokonapięciowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu, który nie powodowałby iskrzenia. 

Układ zawiera transformator (1), którego uzwoje-
nie wtórne (2) stanowi wyjście układu, a uzwojenie 
pierwotne (3) połączone szeregowo z rezystorem (4) 
i sterowanym łącznikiem (5) stanowi wejście układu. 
Równolegle do szeregowo połączonego uzwojenia pier-
wotnego (3) transformatora (1) ze sterowanym łącz-
nikiem (5) połączony jest kondensator (6). Amplituda 
wytworzonych impulsów zależy od fazy napięcia zasi-
lającego, przy której następuje zamknięcie sterowa-
nego łącznika (5). (1 zastrzeżenie) 

H02M 
H01F 

P. 249846 T 1984-10-03 

Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego, 
Gliwice, Polska (Krystian Kusidło). 

Zasilacz napięcia stałego, 
zwłaszcza do sterowania pracą 

mechanizmów elektromagnetycznych 

Wynalazek rozwiązuje problem budowy zasilacza 
napięcia stałego, którego napięcie wyjściowe zależy 
od wartości indukcyjności obciążenia. 

Zasilacz zawiera transformator sieciowy (TR), pro-
stownik (PR), kondensator filtrujący (CF), dzielnik 
oporowy (RI), (P), (R2) i szeregowy tranzystor steru-
jący (TS) połączone analogicznie jak w znanym zasi-
laczu napięcia stałego z szeregowym tranzystorem 
sterującym (TS). Do wyjściowych zacisków (A-A) 
podłączono dodatkowo obciążenie w postaci mecha-
nizmu elektromagnetycznego (ME) oraz układ (UMP> 
mierzący i przekształcający indukcyjność (L) na na-
pięcie (Ul), które jest doprowadzone przez opornik 
(R3) do bazy tranzystora (TS). (1 zastrzeżenie) 

H02M P. 250011 T 1984-10-12 

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska (Tadeusz 
Czaszejko). 

Impulsowy zasilacz wysokiego napięcia 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
impulsowego zasilacza wysokiego napięcia eliminują-
cego zjawisko podtrzymywania wyładowania w chwili 
rozładowywania pojemności obciążenia, zwłaszcza w 
procesie pompowania lasera oraz eliminującego ko-
nieczność stosowania dotychczas często używanych 
rezystorów ograniczających prąd ładowania, zapew-
niającego stałą niezależną od częstotliwości rozłado-
wywania pojemności obciążenia, wartość napięcia 
wyjściowego. 

W zasilaczu według wynalazku z uzwojeniem pier-
wotnym transformatora (4) połączony jest szeregowo 
tyrystor (1), do którego dołączony jest równolegle 
obwód komutujący złożony z szeregowo połączonego 
kondensatora (2) z cewką indukcyjną (3), a szeregowa 
z uzwojeniem wtórnym transformatora (4) połączony 
jest prostownik (5) i pojemność obciążenia (6) na 
przykład lasera. (1 zastrzeżenie) 

H03K 
G07C 

P. 246173 1984-02-10 

Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań, Polska (Marek 
Malczewski, Zbigniew Tatarkiewicz). 

Wielofunkcyjny licznik elektroniczny 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
wielofunkcyjnego licznika elektronicznego realizujące-
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go funkcje licznika czasu trwania cyklu pracy, licz-
nika programowanej ilości impulsów, programowanego 
przekaźnika czasowego, oraz obliczania prędkości obro-
towej lub liczby cykli pracy w jednostce czasu. 

Licznik charakteryzuje się tym, że jest wyposażony 
w blok wyboru rodzaju pracy (VÇRP) i sprzężony 
z nim blok sterujący (US), z którego pierwsze wej-
ście (SO) stanowi wejście informacyjno-sterujące (WE) 
licznika, a drugie wejście jest wejściem pomocniczym 
(WP) i jest połączone z blokiem programowanego 
dzielnika częstotliwości (Df), przy czym blok sterujący 
(US) jest połączony z drugim wejściem sygnałowym 
(WE2) i z pierwszym wejściem blokującym (WB1) 
bloku bramki (B), z drugim wejściem zerującym 
(WZ2) bloku liczącego (L) oraz z wejściem taktującym 
(WT) bloku pamięci pośredniczącej (PP), natomiast 
blok wyboru rodzaju pracy (WRP) ma cztery wyjścia 
sygnałowe (VV1-W4), przy czym wyjście sygnałowe 
(W1) jest połączone z wejściem przeniesienia (WPK) 
bloku komparatora (K), a wyjścia sygnałowe (W2-
W4) są połączone z wejściami sterującymi bloku ste-
rującego (US). (1 zastrzeżenie) 

H04B P.246064 1984-02-03 

Zakłady Radiowe „Diora", Dzierżoniów, Polska (Ma
ciej Kmiecik, Antoni Klajber, Antoni Kolosko, Ta
deusz Samoraj). 

Układ do wyciszania 
niepożądanych efektów akustycznych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
układu do wyciszania niepożądanych efektów aku
stycznych, zwłaszcza w odbiornikach radiowych, eli
minującego niekorzystne zjawisko związane z wystę
powaniem stanów przejściowych objawiających śię 
jako trzaski podczas przełączania pamięci elektrome
chanicznej. 

Układ według wynalazku ma; wielosegmentowy 
przełącznik, którego skrajne dolne kontakty (c) wszy
stkich segmentów (SI, S2, S3 ... Sn) połączone są ze 
sobą i ze skrajnym górnym kontaktem (a) pierwszego 
segmentu (SI) i dołączone do potencjału „+" . Każdy 
środkowy kontakt (b) dowolnego segmentu, połączony 
jes t ze skrajnym górnym kontaktem (a) następującego 
po nim segmentu, przy czym środkowy kontakt (b) 
ostatniego segmentu (Sn) stanowiący wyjście układu 
(W), dołączony jest poprzez rezystor (R) do punktu 
odniesienia układu. (1 zastrzeżenie) 

H04J P.246126 1984-02-09 

Przedsiębiorstwo Techniczno-Produkcyjne „Unitra-
Unitech", Warszawa, Polska (Wojciech Mikiewicz, 

Janusz Wróbel). 

Urządzenie mikserskie, zwłaszcza dla małych 
i średnich rozgłośni radiowęzłowych 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia do nagrywania i odtwarzania programów 
monofonicznych i stereofonicznych przy współpracy 
z dowolnymi źródłami dźwięku i urządzeniami elek-
troakustycznymi. 

Urządzenie według wynalazku wyposażone jest 
w tory wejściowe (1) połączone z jednym z wejść 
(a, b ... n) co najmniej jednego z podzespołów (2a, 
2b, ... 2n) zblokowanego komutatora torów wejścio-
wych (2) i dalej poprzez opornik sumujący (Ra, 
Rb, ... Rn) oraz zwiemy styk przełącznika (Sa, Sb, ... 
Sn) dołączone poprzez zbiorczą ścieżkę (ZSj, ZS2, ... 
ZSn) do wejścia wzmacniacza sumującego (Wlt W2, ... 
Wn), zaś wyjścia tych wzmacniaczy poprzez przełącz-
nik korektora graficznego (3) połączone są bezpośred-
nio ze wzmacniaczami torów wyjściowych (5) lub 
pośrednio poprzez korektor graficzny (4), przy czym 
wyjścia wzmacniaczy torów wyjściowych (5) połączo-
ne są z komutatorem torów wyjściowych (6), a ten 
z kolei z gniazdami wyjściowymi (7). (3 zastrzeżenia) 
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H04L P. 246014 1984-02-02 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (An
drzej Dąbrowski). 

Korektor sygnałów cyfrowych 

Wynalazek rozwiązuje problem eliminacji czaso
chłonnych operacji mnożenia. 
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Korektor zawiera pamięć RAM (P) adresowaną 
z układu decyzyjnego signum (Sgn) poprzez rejestr 
przesuwny (R). Zawartość jej komórek jest adaptacyj-
nie modyfikowana przez sygnał błędu en z układu 
sumującego (Sl) połączonego z wyjściem i wejściem 
tego układu decyzyjnego (Sgn). Sygnał błędu en po-
dawany też jest na sumator (S), którego wyjście 
połączone jest z tym układem decyzyjnym (Sgn), 
a drugie wejście ze wzmacniaczem'analogowym (W) 
o regulowanym wzmocnieniu poprzez układ próbku-
jący (Pr). Wzmacniacz sterowany jest sygnałem błędu 
po wymnożeniu go przez element sygnału z wyjścia 
układu decyzyjnego (Sgn) i przez stałą niewielkiej 
wartości (A 1). (1 zastrzeżenie) 

H04M P.251470 1985-01-04 
Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych im. 

Komuny Paryskiej - „TELKOM-ZWUT", Warszawa, 
Polska (Michał Radwan, Mirosław Hutnik, Andrzej 
Blinkiewicz). 

Sposób i układ sterowania programowanego 
urządzeniem komutacyjnym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sterowania pro-
gramowanego urządzeniem komutacyjnym z wybie-
Takami krzyżowymi za pomocą mikroprocesora przy 
znacznie uproszczonej budowie zespołów komutacyj-
nych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że wszel-
kie procesy zachodzące w urządzeniu komutacyjnym 
są przeprowadzane i kontrolowane na podstawie 
otrzymywanych z przepatrywacza (PP) informacji 
-o stanie elementów wykonawczych przez mikroproce-
sor (jiP), który poprzez sterownik (ST) steruje pracą 
tych elementów wykonawczych zawartych w sieci 
dróg rozmownych (1), przy czym logika działania mi-
kroprocesora (\iP) zawarta jest w programie zapisa-
nym w bloku pamięci (PA). 

Układ wełdug wynalazku ma blok sieci dróg roz-
mownych (1) składający się z elementów wykonaw-
czych połączony poprzez układ pośredniczący (2) zbu-
dowany ze sterownika (ST) i przepatrywacza (PP) 
z centralnym zespołem sterującym (3), zawierającym 
mikroprocesor (nP) i blok pamięci (PA). 

(2 zastrzeżenia) 

H04M 
H03C 
H03H 

P.251470 1985-01-04 

Zakłady Radiowe „RADMOR", Gdynia, Polska (Ma-
rek S. Makowski). 

Szerokopasmowy układ rozwidlający 
do współpracy z torem telefonicznym kablowym 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ak-
tywnego adaptacyjnego rozwidlenia radiotelefoniczne-
go charakteryzującego się rozszerzeniem pasma pracy 
w stosunku do rozwidlenia transformatorowego, nie-
wrażliwością na różnice wartości wyjściowej odbior-
nika i nadajnika oraz możliwością wzmocnienia 
w kierunku do linii telefonicznej. 

Układ charakteryzuje się tym, że składa się z bloku 
separacyjnego wejściowego (1) i połączonego z blo-
kiem ogranicznika - tłumika (2), przyłączonego na 
jednym wyjściu do toru wyjściowo-wejściowego, ma-
jącego łańcuchowo połączony wzmacniacz o nieregu-
lowanym wzmocnieniu (3), liniowy obwód wyjściowo-
- wejściowy toru telefonicznego kablowego (5) oraz 
separator (7). Na drugim wyjściu z tłumika (2) przy-
łączony jest on do toru równoważącego, mającego 
łońcuchowo połączony blok korekcyjny (4) o regulo-
wanej charakterystyce amplitudowej i fazowej, blok 
równoważnika elektrycznego toru kablowego (6) oraz 
wzmacniacz o nieregulowanym wzmocnieniu (8). Tak 
zestawione tory równoważący i wyjściowo-wejściowy 
są przyłączone do wejść bloku różnicowego (9), przy-
łączonego do bloku wyjściowego (10). Zasilacz (11) 
układu ma bieguny odseparowane od ziemi. 

Blok równoważnika elektrycznego toru kablowego 
(6) zawiera linię sztuczną drabinkową składającą się 
z N ogniw, gdzie N jest liczbą określoną przez mak-
symalne parametry toru kablowego jedynie dla dol-
nych częstotliwości pasma jego pracy i wynosi zwłasz-
cza N-5 dla toru kablowego o rezystancji R!=130 
om/km, pojemności Ci=40 nF/km i długości L^15 km, 
pracującego w paśmie naturalnym utrzymywanym 
w przedziale od 300 Hz do 3400 Hz i dla tłumienia 
przesłuchu lokalnego nie gorszego od 60 dB. 

. (2 zastrzeżenia) 

H05B P. 249981 T 1984-10-10 
F21M 
H01F 

Zakłady Metalowe „DEZAMET" im. Tomasza Dę-
bala, Nowa Dęba, Polska (Stanisław Wrona). 
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Układ połączeń cewek świetlnych prądnicy-iskrownika 
do zasilania świateł drogowych i mijania 

o różnych mocach 

Wynalazek rozwiązuje problem podłączenia cewek 
świetlnych prądnicy-iskrownika do instalacji oświe-
tleniowej pojazdu zwłaszcza jednośladowego, w której 
światło drogowe i mijania mają różną moc. 

Układ według wynalazku ma cewkę kompensacyjną 
(Ck) włączoną pomiędzy niepołączony z masą koniec 
jednej z żarówek (Lj, L2), a odpowiadający tej ża-
rówce styk przełącznika świateł (P). Rozwiązanie to 
pozwala na uzyskanie takich samych charakterystyk 
napięciowych dla obu rodzajów świateł. 

(1 zastrzeżenie) 



, . II. WZORY UŻYTKOWE 

Dział A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

A22C W. 73624 1984-11-22 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego 
w Zielonej Górze z siedzibą w Przylepie, Przylepa. 
Polska (Zygmunt Stefek, Józef Sawicki, Zbigniew 
Pu ter man). 

Przystawka do urządzenia nadziewającego 
osłonki kiełbas 

Przystawka ma pneumatyczny siłownik (4) z dwoma 
.symetrycznymi, współosiowymi tłoczyskami (5) i (6). 
Tłoczyska te przemieszczają się przemiennie w dwóch 
połączonych z siłownikiem obudowach (2) i (3). 
W obudowach tych końce pracujących w układzie 
poziomym tłoczysk połączone są z zasuwami (7) i (8) 
zamykającymi przemiennie przewody usytuowane 
prostopadle do zasuw (7) i (8). Przewody doprowa-
dzają farsz do lejkowatych wylotów, na które zakłada 
-się osłonM do kiełbas. (1 zastrzeżenie) 

A43B W. 73625 1984-11-22 

Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego, 
Kraków, Polska (Jan Osikowicz, Jan Bernaś, Teresa 
Ciesielska, Józef Dyląg, Lucjan Koska, Dorota Pytel, 
-Jacek Chruścielewicz). 

Obuwie z taśm siatkowych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania ouuwia 
z taśm siatkowych, przeznaczonego do użytkowania 
jako obuwie damskie i dziewczęce wyjściowe w sezo-
nie wiosenno-letnim lub jako obuwie okolicznościowe 
przez cały rok, wygodnego w użytkowaniu, atrakcyj-
nego wzorniczo oraz prostego w produkcji. 

Obuwie zawiera elementy (4, 5) cholewki z obuwio-
wej taśmy siatkowej, rozciągniętej wszerz przy for-
mowaniu na kopycie i o wykończonych brzegach. 
Część przednia (4) cholewki jest uformowana syme-
trycznie z przewężeniem po środku, stabilizowanym 
poprzecznie zamocowanym elementem (6) z właści-
wego materiału. Wzdłuż górnego brzegu (7) części pię-

towej (5) cholewki, zamocowane jest stabilizujące 
wiązanie (8) z właściwego materiału, a wzdłuż wy-
kończonych brzegów korzystnie zamocowane są zdob-
nicze elementy (3). (4 zastrzeżenia) 

A43D W. 73594 1984-11-15 

Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego, 
Kraków, Polska (Tadeusz Ziajka, Józef Bajder, Jan 
Bernaś). 

Urządzenie do ścierania brzegów cholewek 
przed bezpośrednim wtryskiem 

spadów miskowych obuwia 

Urządzenie zaopatrzone jest w elektryczny silnik 
(1), opancerzony wał giętki (2), rękojeść (3) z otworem 
przelotowym wzdłuż osi, roboczy wałek (4) z zamo-
cowanym wymiennym narzędziem ściernym (5) oraz 
nożny zwieracz (7) obwodu elektrycznego z układem 
ciągłej regulacji obrotów silnika (1), przy czym wai 
giętki (2) połączony jest jednym końcem z roboczą 
końcówką silnika (1), a drugim końcem z roboczym 
wałkiem (4), usytuowanym współosiowo w otworze 
rękojeści (3) i osadzonym w tocznych łożyskach (6), 
zamocowanych przy końcach rękojeści (3). 

(1 zastrzeżenie) 

A47B W. 73618 1984-11-21 

Marian Kociszewski, Jan Lipka, Wrocław, Polska. 
(Marian Kociszewski, Jan Lipka). 
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Pulpit nastawny do czytania 

Pulpit nastawny do czytania znajduje zastosowanie 
w szkołach, w czasie odrabiania lekcji oraz przy czy-
taniu przez osoby leżące. 

Wykonany jest w postaci ażurowego arkusza two-
rzywa, którego poszczególne elementy mogą być od-
chylane pełniąc funkcję podstawek (3), podpórek (5) 
i uchwytów (7). Odchylanie tych elementów możliwe 
jest dzięki wykorzystaniu elastyczności materiału. 
Unieruchomienie części pulpitu następuje za pomocy 
zatrzasków (8, 9). (2 zastrzeżenia) 

A47B W. 73622 1984-11-20 

Władysław Bajak, Rzeszów, Polska (Władysław Ba-
jak). 

Stolik składany o regulowanej wysokości 
i regulowanym kącie nachylenia blatu 

Stolik według wzoru ma zastosowanie w turystyce, 
daje możliwość poziomego ustawienia go na nierów-
nym podłożu oraz możliwość zmiany kąta pochj lenia 
jego blatu. 

Stolik ma blat (1) zaopatrzony od spodu w cztery 
usztywniające go wsporniki (2), mające w widoku 
z przodu kształt trójkątów prostokątnych, usytuowane 
wzdłuż przekątnych blatu. Każdy ze wsporników (2) 
posiada otwór (3) z osadzoną w nim rozłącznie nogą 
(4) zakończoną wkręcaną końcówką (5). Poza tym blat 
(1) zaopatrzony jest w uchwyt (6) zdemontowanych 
nóg (4), usytuowany pomiędzy wspornikami (2) w miej-
scu przecięcia osi symetrii blatu. (1 zastrzeżenie) 

A47J W. 73639 1984-11-22 

Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych 
„Kromet-Spomasz", Krosno Odrzańskie, Polska (Kazi-
mierz Kitliński, Stanislaw Bedinarczyk, Ryszard Pół-
rolniczak). 

Patelnia gastronomiczna 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest patelnia ga-
stronomiczna z elektryczną misą grzewczą, przezna-
czona do smażenia, duszenia i obsmażania potraw 
a także pasteryzowania owoców. 

Patelnia ma elektryczną grzewczą misę (1) o prze-
kroju prostokąta. Przedni bok misy (1) ukształtowany 
jest z czterech zbieżnych płaszczyzn (A), (B), (B') 
i (A'). Krawędź (a) styku płaszczyzn (B) i (B') usy-
tuowana jest w osi symetrii misy (1) i zakończona 
dziobem (W). Patelnia według wzoru uniemożliwia 
przelewanie się cieczy poza wylewem. (1 zastrzeżenie) 

A61B W. 69949 1983-02-23! 

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Grze-
gorz Stępień, Mirosław Doleżych, Janusz Martusze-
wácz, Barbara Szturma, Ignacy Nowosielski, Grzegorz 
Zawistowski, Stanisław Masłowski, Grzegorz Pawlicki). 

Urządzenie do badania cech psychofizjologicznych 

Wzór rozwiązuje zagadnienie umożliwienia przepro-
wadzenia obiektywnego badania, zmniejszenia uciąż-
liwości badań oraz zmniejszenia powierzchni zajmo-
wanej przez urządzenia do badania. 

Urządzenie, zawierające zestaw elementów do ba-
dania czasu reakcji prostej, do badania zdolności 
widzenia głębi, do badania wyczucia prędkości kąto-
wej i szybkości podejmowania decyzji oraz zdolności 
wyczucia siły, według wzoru ma korpus (K) złożony 
z dwóch stolików (I, II) połączonych' za pośrednic-
twem blatu (III) w kształcie .równobocznego trójkąta 
tak, że stolik (I) połączony jest z jednym bokiem 
trójkąta blatu (III), zaś stolik (II) połączony jest z pod-
stawą trójkąta blatu (III). Natomiast zewnętrzne boki 
stolików (I, II) są zaopatrzone w półki (1, 1'). Ponadto 
stolik (I) zaopatrzony jest w podstawę (2), na przed-
łużeniu której umieszczona jest płyta (3) nachylona 
pod kątem mniejszym od 90°, oraz połączony jest 
trwale za pomocą wysięgnika (IV) zapewniającego 
zachowanie stałych warunków pomiaru z tunelem 
ekspozycyjnym (4) umieszczonym na wsporniku (V). 

Na stoliku (I) umieszczone jest stanowisko badanego 
(A), wyposażone w fotel (5) osadzony przesuwnie 
w podstawie (2) oraz pulpit z dwoma receptorami 
ręcznymi (6) i ekspozytorem bodźców optycznych 
i akustycznych do badania czasu reakcji (7). Nato-
miast na płycie (3) umieszczone są dwa receptory 
nożne (8, 9), z których receptor (8) służy do badania 
czasu reakcji, zaś receptor (9) służy do badania zmy-
słu kinestezyjnego. Stanowisko ekspozytorów (B) wy-
posażone jest w dwie osadzone obrotowo tarcze (10r 
10') do badania wyczucia prędkości kątowej i szyb-
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kości podejmowania decyzji, na których umieszczone 
są mimośrodowo wyróżniające się barwą punkty. Pod 
tarczami (10, 10') umieszczony jest tunel ekspozycyjny 
(4) do badania zdolności widzenia w głębi, w którego 
płycie czołowej (11) znajduje się otwór obserwacyjny 
Wewnątrz tunelu ekspozycyjnego (4) umieszczone są 
przesuwnie względem siebie trzy pręty, zaś na końcu 
tunelu ekspozycyjnego (4) umieszczone jest źródło 
światła, tworzące tło dla przesuwających się prętów. 
Na stoliku (II) znajduje się stanowisko psychologa (C) 
wyposażone w mikroprocesor przetwarzający wyniki 
badań i sterujący urządzeniem oraz czytnik żetonu 
(12) identyfikujący badanego, wyświetlacz wyników 
(13) oraz drukarką (14) z pulpitem sterującym (15). 

(2 zastrzeżenia) 

A63B W. 73457 1984-10-23 

Bogdan Radzki, Warszawa, Polska (Bogdan Radzki). 

Rurka do oddychania 

Przedmiotem wzoru jest rurka do oddychania pod 
powierzchnią wody. 

Celem wzoru jest zapewnienie niezmiennego prze-
kroju poprzecznego przepływu powietrza oraz prosto-
padłego położenia rurki w stosunku do lustra wociy 
bez względu na wymiar głowy człowieka. 

Rurka do oddychania składa się z prostej rurki (1) 
połączonej z elastycznym wężem (2) w kształcie har-
monijki, którego drugi koniec połączony jest z ust-
nikiem (3). (1 zastrzeżenie) 

A63F W. 73599 1984-11-16 

Anna Grupińska, Warszawa, Polska (Anna Grupiń-
ska). 

Układanka logiczna przestrzenna 

Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji ukła-
danki rozwijającej wyobraźnię przestrzenną, spostrze-
gawczość i zdolność manualną. 

Układanka składa się z sześciu jednakowych ele-
mentów o kształcie prostopadłościanów. Każdy z ele-
mentów ma po dwa jednakowe nacięcia utworzone 
w taki sposób, że cztery płaszczyzny tnące przecinają 

jedną z dłuższych krawędzi (1) w trzech punktach 
(a, b, c) oddalonych od siebie o odległości równe 
długości przekątnej (2) podstawy. Płaszczyzny te prze-
cinają się wzajemnie parami pod kątem 90° nadając 
wyciętym fragmentom (3) kształt czworościanów. 

(1 zastrzeżenie) 

AG3F W. 73690 1984-11-ltt 

Anna Grupińska, Warszawa, Polska (Anna Grupiń-
ska). 

Układanka przestrzenna 

Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji układaa-
ki rozwijającej głównie zdolności manualne. 

Układanka składa się z sześciu elementów o jed-
nakowym kształcie półokręgu z cięciwą w formie 
beleczki (1), na której znajdują się dwa występy (2). 
W szóstym elemencie, w miejscu jednego z występów, 
wykonane są dwa nacięcia po obu stronach beleczki. 
Wycięcia te mają szerokość równą grubości elemen-
tów. Właściwe połączenie elementów tworzy figurę 
o kształcie kuli. (1 zastrzeżenie) 

A63H W. 73437 1984-10-17 

Wojciech Uchnast, Częstochowa, Polska (Wojciech 
Uchnast). 

Lalka 

Lalka ma korpus, do którego obrotowo zamocowane 
są: głowa, ręce i nogi. Na głowie lalki wykształcone 
są włosy, osadzone oczy, a w ustach (7) znajduje się 
otwór, do którego dołączony jest przewód (11), prze-
prowadzony do nogi. Koniec tego przewodu znajduje 
się w połowie długości nogi. W dolnej, przedniej 
części korpusu znajduje się otwór (10), do którego 
doprowadzony jest przewód (12), wychodzący z nogi. 
Koniec przewodu (12) znajduje się w pobliżu stopy 
(9). Buteleczka do pojenia lalki, zakończona jest smocz-
kiem i ma skalę z cyfrowym oznakowaniem. Lalka 
ma włożony do buzi smoczek, który wyjmuje się pod-
czas pojenia. (1 zastrzeżenie) 
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Dział B 
RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01D W.72978 1984-07-18 

Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska (Józef 
Siarka). 

Urządzenie sorpcyjne, trójczynnikowe 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji urządzenia sorpcyjnego trójczynnikowego, 
przeznaczonego do prac badawczych i dydaktycznych. 

Urządzenie sorpcyjne trój czynnikowe składa się 
z warnika (1) z termosyfonem (2), ze skraplacza (3), 
deflegmatora (4), parownika (5), absorbera (6), zbior-
nika (7) roztworu ziębnika i gazu obojętnego oraz 
z rekuperatora (8). Warnik (1) i termosyfon (2) wy-
posażone są w grzałki (9). Natomiast zbiornik (7) ma 
króciec (10), połączony przewodem (11) elastycznym 
z manometrem (13) i zaworem odcinającym U2). 

(1 zastrzeżenie) 

B01D W. 73633 1984-11-21 

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych (Bog-
dan Trzciński, Olgierd Ligęza). 

Grzybkowy zawór odcinający do warnika cukrzycy 

Celem wzoru jest zwiększenie niezawodności pracy 
zaworu dostosowanego do trudnych warunków, jakie 
występują w warniku cukrzycy. 

Grzybkowy zawór składający się z korpusu z gniaz-
dem osadczym (6) i napędzanego siłownikiem hydrau-
licznym grzybka odcinającego (4) charakteryzuje się 
tym, że współpracujące ze sobą pierścieniowe po-
wierzchnie zamykające (7) i (8) gniazda osadczego (6) 
i grzybka odcinającego (4) posiadają kształt stożkowy 
o kącie wierzchołkowym około 120°, a w powierzchni 

zamykającej grzybka (8) od czoła wykonany jest tra-
pezowy rowek (9), którego zewnętrzną ściankę boczną 
stanowi wewnętrzna stożkowa powierzchnia (12) pier-
ścienia dociskowego (11). W trapezowym rowku (9) 
osadzony jest gumowy pierścień uszczelniający (13) 
o przekroju trapezowym mocowany poprzez poosiowy 
dosuw mocowanego od spodu do grzybka odcina-
jącego (4) pierścienia dociskowego (11). 

(1 zastrzeżenie) 

B01F W. 69658 1982-12-29 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji 
Rolnictwa, Warszawa, Polska (Bogusław Kosiński, Cze-
sław Cichoński, Kazimierz Kopeć). 

Mieszalnik-rozdrabniacz 
do przygotowywania karmy płynnej 

Przedmiotem wzoru jest mieszalnik-rozdrabniacz do 
pasz, służących zwłaszcza do żywienia trzody chlewnej. 
Przygotowywanie paszy odbywa się za pomocą mie-
szalnika-rozdrabniacza z komponentów stałych i płyn-
nych, a ponadto urządzenie; umożliwia tłoczenie goto-
wej karmy płynnej rurociągiem do żłobów lub bez-
pośrednio napełnia podstawione naczynia. 

Cechą charakterystyczną mieszainika-rozdrabniacza 
zbudowanego ze zbiornika (2) i umocowanego w jego 
wnętrzu wirnika (3) z elementami wirującymi jest to, 
że w górnej części wirnika (3) umieszczone są dwie 
pary noży rozdrabniająco-mieszających (4). W części 
dolnej wirnika (3), zamocowane są łopatki (5), których 
obwodowe krawędzie tworzą niewielką szczelinę z ob-
wodowym sitem (6), usytuowanym na wewnętrznej 
części cylindrycznej zbiornika (2). (2 zastrzeżenia) 

B02C 
B26D 

W. 73642 1984-11-23 

Zakład Doskonalenia Zawodowego, Poznań, Polska 
(Ryszard Szymański, Ryszard Marciniak). 

Siekacz roślin, zwłaszcza roślin okopowych 

Siekacz ma zespół rozdrabniający zbudowany z grze-
bienia środkowego (1), dwóch grzebieni bocznych (2, 
2') oraz dwóch wałów (3, 3'), z których każdy wypo-
sażony jest w układ trzech noży (4). Układ noży (4) 
charakteryzuje się tym, że noże te są przesunięte 
względem siebie w płaszczyźnie poprzecznej do osi 
wzdłużnej wału o 120°. Ponadto, noże (4) mają kształt 
litery C i wyposażone są w po dwa trapezowe ostrza 
(5, 5'). (3 zastrzeżenia) 
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B07B W. 73608 1984-11-16 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwe-
stycji Przemysłu Cementowego, Wapiennego i Gipso-
wego, Kraków, Polska (Marian Gębica, Zdzisław Gó-
ral, Eugeniusz Hrynkow, Tadeusz Waszkiewicz). 

Separator statyczny 

Separator statyczny stosowany zwłaszcza do sepa-
racji wapna hydratyzowanego zawiera lej zewnętrzny 
(1) i lej wewnętrzny (2) wykonane w postaci odwró-
conych stożków ściętych. Na przedłużeniu wylotu leja 
wewnętrznego (2) jest zabudowany odbojnik (3) wy-
konany w postaci dwóch stożków złączonych podsta-
wami. Lej wewnętrzny (2) jest zamocowany przesuw-
nie wzdłuż osi pionowej separatora. (1 zastrzeżenie) 

B21D W. 73493 1984-10-29 

Ośrodek Badawczo-Konstrukcyjny „Koprotech", War-
szawa, Polska (Czesław Olesiński). 

Urządzenie do prostowania 

Urządzenie do prostowania noży dyfuzyjnych, szcze-
gólnie do krajania buraków składające się z zespołu 
kaset prostujących, zespołu transportowo-mocującego, 
zespołu napędowego, zespołu kontrolnego i zespołu 
sterującego ma ustawiony na korpusie (10) od przodu 
w stosunku do stanowiska obsługi zespół transportowo-
-mocujący (2) natomiast od czoła usytuowany jest 
zespół sterujący (5) a z prawej strony zespołu mocu-
jąco-transportowego (2) umieszczony jest zespół kon-
trolny (4) przy czym z lewej strony zespołu mocu-
jąco-transportowego (2) umieszczony jest docisk mi-
mośrodowy (9) z dźwignią (8), ponadto w tyle korpusu 
(10) umieszczony jest zespół napędowy (3), oraz na 
korpusie (10) umieszczony jest w położeniu przednim 
zespół kaset prostujących (1) przy czym zespół kaset 
prostujących (1) wyposażony jest w poikrętło regula-
cyjno-oporowe (6) a w zespole transportowo-mocują-
cym (2) zaciskany jest prostowany nóż (7). 

(1 zastrzeżenie) 

B21J W. 73542 1984-11-06 

Przedsiębiorstwo Państwowe, Ogólnokrajowe Gwa-
rectwo Węgla Brunatnego, Centralny Ośrodek Badaw-
czo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor", 
Wrocław, Polska (Grzegorz Mazur, Stanisław Zalew-
ski, Bernard Łyskawa). 

Przyrząd do zamykania nitów w prasie hydraulicznej) 

Przyrząd według wzoru eliminuje konieczność uży-
cia młotów ręcznych i zagłabiaczy do zamykania 
nitów. 

Część dolną (2) przyrządu stanowi korpus (3) w 
kształcie ściętego stożka. Stożek ten w powierzchni 
ścięcia ma półkoliste wgłębienie (4). Z drugiej strony 
korpus (3) zakończony jest podstawą (5), której pro-
mień jest większy od promienia podstawy stożka. Na-
tomiast ezęść górną (1) stanowi korpus (7) w kształcie 
czopu do mocowania w gnieździe suwaka prasy. Kor-
pus (7) zakończony jest półkolistym wgłębieniem (8). 
Przyrząd ten w osi podstawy (5) części dolnej (2) ma 
gwintowany otwór (6). 

Prasa hydrauliczna zaopatrzona w przyrząd według 
wzoru umożliwia wykonanie w tym samym czasie 
większej ilości nitów, a jednocześnie obsługa takiej 
prasy wymaga mniejszej liczby osób. (2 zastrzeżenia) 

B23B 
H05K 

W. 73613 1984-11-1» 

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Bistona", Łódź, 
Polska (Wiesław Ignaczak). 
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Urządzenie do wiercenia otworów, 
zwłaszcza w płytkach elektronicznych 

obwodów drukowanych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia zminiaturyzowanego, cechującego się dużą 
precyzją wiercenia otworów o małych średnicach. 

W urządzeniu silnik elektryczny (1) wyposażony 
w uchwyt wiertarski (2) zamocowany jest w obejmie 
(6) ramienia (7). Wyłącznik (3) zamontowany jest na 
dźwigni (4) w pobliżu uchwytu (5). Ramię (7) jest za-
montowane suwliwie na kolumnie (8) osadzonej w 
podstawie (9). Położenie ramienia ustala się śrubą 
zaciskową (10) zakończoną wygięciem. Skok ruchu 
roboczego w pionie ramienia (7) ograniczony jest 
wielkością wycięcia (2) w ramieniu (7) oraz sprężyną 
(13). (1 zastrzeżenie) 

B23B W. 73641 1984-11-23 

Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Gli-
nik", Gorlice, Polska (Mieczysław Zawiślak). 

Nóż tokarski składany 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest nóż tokarski 
składany, przeznaczony do obróbki promieniowej, 
zwłaszcza kanałków. 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie dostosowa-
nia konstrukcji noża składanego do jednoczesnej ob-
róbki dwóch kanałków podczas toczenia promienio-
wego na średnicy zewnętrznej, wewnętrznej lub czo-
łowej. 

Oprawka (2) noża jest ustalona w trzonku (1) wpu-
stem (3). i kołkiem (4) i unieruchomiona śrubą (5). 
W oprawce (2) są dwa gniazda (6) trójkątne, wyko-
nane z czołami prostopadłymi do podstawy noża 
i zbieżnymi względem siebie w kierunku przeciwnym 
do posuwu noża. Płytki (7) wieloostrzowe są zamo-

cowane dociskiem (8) mającym pochyłe płaszczyzny 
przylegające do zewnętrznych ścięć płytek (7). Docisk 
(8) jest przykręcony śrubą (9) dociskową i opiera się 
o występ (10) oprawki (2). (1 zastrzeżenie) 

B23B W. 73644 1984-11-26 

Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Wieczfnia, Polska 
(Henryk Boćkowski). 

Ruchomy szablon do wiercenia otworów w blasze 

Ruchomy szablon do wiercenia otworów w blasze 
umożliwia nawiercanie otworów w wycinkach blachy 
bez uprzedniego wyznaczania potrzebnych miejsc 
i każdorazowego manipulowania przy podsuwaniu 
blachy pod wiertło. 

Pionowy wałek (1) obracający się dookoła swej pio-
nowej osi osadzony jest w podstawie (6), leżącej na 
stole (7) wiertarki. Do górnego końca wałka (1) przy-
mocowana jest trwale tarcza (13), na którą nakłada 
się szablon (25) w kształcie płyty z nawierconymi 
otworami (26), (27) w miejscach, w których będą 
nawiercone otwory (28), (29) obrabianego elementu. 
Element obrabiany przymocowuje się do wałka (1) 
nakrętką (17), po czym podsuwa się miejsce otworów 
(28), (29) pod oś (32) wiertła. Tarczę (13) ustala się 
w potrzebnym poziomym położeniu za pomocą pio-
nowej sprężynowej zasuwy (18). (4 zastrzeżenia) 

B23K W. 73556 1984-11-08 

Zakład Doskonalenia Zawodowego, Katowice, Polska 
(Andrzej Kurzak, Albert Draczyński, Józef Urbańczyk, 
Zdzisław Bednarz). 

Stopka, zwłaszcza spawarki transformatorowej 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest stopka o dużej 
trwałości, zwłaszcza spawarki transformatorowej. 

Stopka składa się z łącznika (1) z otworami, który 
ma przekrój w kształcie litery C. Na jego końcach 
umieszczone są elementy (2) podporowe w kształcie 
prostopadłościanu, w których znajduje się otwór (3) 
o stopniowanej średnicy zakończony kołnierzem (4) 
wchodzącym do otworu łącznika (1). (1 zastrzeżenie) 

B23K 1984-11-12 

Zakład Doskonalenia Zawodowego, Katowice, Polska 
(Wiktor Kołoczek, Rudolf Richert, Stefan Pawlik, Jó-
zef Urbańczyk, Wacław Hejczyk, Roman Kocielski). 

W. 73565 
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Spawarka transformatorowa 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania spawarki, 
której konstrukcja pozwoliłaby na eliminację powsta-
wania prądów wirowych. 

Spawarka transformatorowa składająca się z zespo-
łu transformatora i obudowy ma na stopkach (1) pod-
stawy wykonanych z diamagnetycznego materiału 
ułożoną płytę (12) wentylacyjną. Przymocowane są do 
niej śrubami (3) przechodzącymi przez wsporniki (2) 
transformatora ściana (4) przednia i ściana (5) tylna. 
Ściany są połączone łącznikami (7) za pomocą śrub 
(6) oraz uchwytów (9) nośnych z pokrywą (8) górną, 
które wraz z diamagnetycznymi ścianami (19) bocz-
nymi wyznaczają przestrzeń, w której jest umieszczo-
ny zespół transformatora. 

Zespół jest połączony z stopkami (1) podstawy i bel-
ką (10) górną śrubami (11) specjalnymi przechodzą-
cymi przez płytę (12) wentylacyjną i diamagnetyczną 
podstawę (13) dolną zespołu transformatora, natomiast 
pomiędzy diamagnetyczną podstawą (13) dolną zespołu 
transformatora i belką (10) górną znajdujące się tam 
kształtowniki (14) prowadnic bocznika (15) strumienia 
magnetycznego oraz wstawki (16) magnetowodu (17) 
przedzielone są diamagnetycznymi nakładkami (18). 
.Spawarka transformatorowa przeznaczona jest do 
spawania prądem zmiennym w pracach spawalniczych, 
remontowych i produkcyjnych. (2 zastrzeżenia) 

B23P 
S60S 

W. 72808 1984-06-22 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława 
Dąbrowskiego, Warszawa, Polska (Stanisław Sienko). 

Urządzenie do regeneracji tarcz hamulcowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie regeneracji 
tarcz hamulcowych pojazdów wyposażonych w hamul-
ce tarczowe bez ich demontażu z samochodu. 

Urządzenie według wzoru użytkowego ma metalową 
płytkę (2) w kształcie płytki klocka hamulcowego, do 
której w sposób trwały przymocowane są dwa płyt-
kowe noże skrawające (3) o długości równej szerokości 
płytki (2), usytuowane symetrycznie względem po-
przecznej osi symetrii płytki (2), równolegle względem 
siebie i prostopadle do jej prostoliniowej krawędzi. 

(1 zastrzeżenie) 

B25II W. 73550 1984-11-07 

Spółdzielnia Inwalidów „Ogniwo", Lublin, Polska 
(Aleksander Hać, Henryk Marciniak). 

Przenośny warsztat remontowy 

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie kon-
strukcji przenośnego warsztatu zapewniającej łatwe 
i szybkie przeprowadzenie prac warsztatowych. 

Przenośny warsztat remontowy ma postać szafki 
narzędziowej (1) zamkniętej, osadzonej na kółkach 
jezdnych (3) i sztywnych nóżkach (4), wyposażonej 
w półki (5) na narzędzia, imadło ślusarskie (9) i dwa 
uchwyty (11). Najwyżej położona półka (5) szafki (1), 
wyposażona w gniazda na narzędzia, przykryta jest 
dwoma zamocowanymi na zawiasach (10) pokrywami, 
które po rozłożeniu na zewnątrz szafki (1) stanowią 
stół roboczy warsztatu. (1 zastrzeżenie) 

B25B 
G01R 
G06F 

W. 73637 1984-11-22 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów, Wrocław, Polska (Jerzy Sommer). 

Uchwyt, zwłaszcza do mocowania 
i testowania membrany i płytki drukowanej 

klawiatury elektronicznych kalkulatorów 

Wzór znajduje zastosowanie głównie w przemyśle 
elektromaszynowym w produkcji klawiatur gumowych. 
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W uchwycie według wzoru dolna płyta (2) jest zao-
patrzona w suwakowe przyciski (9) ukształtowane 
w postaci walca zakończonego kształtową główką (10) 
mającą wybranie (11), zaś na obwodzie kształtowa 
główka (10) ma zabezpieczający kołnierz (13). Nato-
miast w dolnej części suwakowe przyciski (9) zawie-
rają podziałkowe skale docisku (16). (1 zastrzeżenie) 

B26D W. 73598 1984-11-14 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemys-
łu Izolacji Budowlanej, Katowice, Polska (Waldemar 
Kretowicz, Adolf Patryn, Jan Draguła, Bronisław 
Nagrodzki, Tadeusz Trybus, Tadeusz Pastuszczak). 

Urządzenie do automatycznego uruchamiania 
cięcia taśmy na wcześniej zaprogramowane 

odmierzone odcinki 

Celem wzoru jest zapewnienie dużej dokładności 
jednostkowej ciętych odcinków wyrobów oraz zacho-
wania tej dokładności w dowolnie produkowanych 
seriach. 

Urządzenie ma tarczę obrotową (5) z walcowymi 
występami (6) umocowaną na wałku (4) pomiędzy 
obudowami łożysk (2) i (3). Obrót tarczy (5) powoduje 
umocowane na końcu wystającego z obudowy łożyska 
(3) wałka (4) rowkowane koło (7). Walcowe występy 
(6) powodują przesunięcie kątowe tarczy (8) z zamo-
cowanymi występami walcowymi powodującymi pod-
niesienie sprężyny i wciśnięcie przycisku wyłącznika. 

(1 zastrzeżenie) 

B26D W.73640 1984-11-23 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Halemba", Ruda 
Śląska, Polska (Włodzimierz Piwowarski, Jan Bra-
mowski, Wiktor Kubica). 

Urządzenie do cięcia, 
zwłaszcza odrzwi podatnej obudowy 

wyrobisk korytarzowych 

Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji urządze-
nia zmniejszającej pracochłoność operacji odcięcia 
odcinka łuku stropnicowego i zapewniającej bezpie-
czeństwo pracy. 

Urządzenie składa się z kadłuba (1) wyposażonego-
w przekładnię obiegową (3) i mechanizm mimośrodo-
wy (4) napędzanych silnikiem hydraulicznym (6), prze-
kazują ruch posuwisto-zwTotny poprzez ramię (7) oraz. 
listwę przesuwną (9) na brzeszczoty (14). Urządzenie 
za pośrednictwem tulei (17) osadzone jest obrotowo 
na bolcu (18) uchwytu mocującego i dociskane do 
przecinanego profilu siłownikiem rozpartym pomiędzy 
drugim z bolców (18) a zaczepem (20). Uchwyt mocu-
jący ma obejmę, kształtem odpowiadającą przecina-
nemu profilowi, wyposażoną w śrubę kabłąkową (23> 
oraz ma poziomą płytę wsporczą z bolcami (18). 

(3 zastrzeżenia> 

B43L W. 73615 1984-11-1»» 

Andrzej Prajs, Dąbrowa Górnicza, Polska (Andrzej, 
Prajs). 

Temperówka 

Temperówka służy do ostrzenia ołówków w sposób» 
obrotowy. 

W obudowie (1) temperówki na podstawie (4) jest 
trwale umocowana wkładka (8) mająca umocowaną, 
rozłącznie do górnej powierzchni żyletkę (7). Z przodu 
wkładka (8) ma dwa otwory stożkowe (13), w których 
umieszcza się podlegające temperowaniu ołówki. 

(3 zastrzeżenia) 

B60R W. 73045 1984-08-01 

Ryszard Szymczak, Antoni Kosiński, Warszawa,. 
Polska (Ryszard Szymczak, Antoni Kosiński). 

Zamykany pojemnik bagażowy, 
mocowany na dachu samochodu 

Pojemnik składa się z części dolnej (1) mocowanej 
poprzez pałąki (2) do dachu oraz z części górnej (3), 
stanowiącej pokrywę. (2 zastrzeżenia) 
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B60L W. 73646 1984-11-26 

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych, 
Katowice, Polska (Zbigniew Zębik, Józef Maszczyński, 
Zbigniew Legierski, Jan Wolnica). 

Przekładnik szynowy 

Przekładnik ma cewką (2) z rdzeniem (3) umiesz-
czoną w obudowie (1). Obudowa ma wspornik (4) 
.stanowiący osłonę skrzynki przyłączeniowej i wypo-
sażony w stałą szczękę (6) połączoną, poprzez śrubę 
jnocującą (7), ze szczęką ruchomą (9). (1 zastrzeżenie) 

B62D 
A01C 

W. 73595 1984-11-13 

„AGROMET" Fabryka Maszyn Rolniczych, Czarna 
Białostocka, Polska (Zdzisław Nienałtowski, Jerzy Bo-
gacz, Krzysztof Antoni Małaszkiewicz, Stefan Droż-
dżal). 

Rolnicza przyczepa z zawieszeniem elastycznym 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji 
elastycznego zawieszenia przyczepy dwuosiowej wy-
korzystywanej w rolnictwie, zwłaszcza jako rozrzutnik 
obornika. W przyczepie jako element resorujący za-
stosowano gumowy element sprężysty (18) przymoco-
wany do ramy (11) przyczepy. Ponadto do ramy (11) 
jest przymocowany obrotowo jeden koniec każdego 
wahacza (5), którego drugi koniec jest zaopatrzony 
w odbojnik (13) znajdujący się naprzeciw gumowego 
elementu sprężystego (18). Każdy wahacz jest ustalony 
obejmą (15) przytwierdzoną do ramy (11) przyczepy. 
Zamknięcie obejmy (15) stanowi sworzeń (16) umiesz-
czony w bocznych ściankach, przy czym odległość 
pomiędzy górną ścianką obejmy (15), a sworzniem (16) 

jest większa niż wysokość wahacza (5). 
(2 zastrzeżenia) 

B65G W. 73603 1984-11-15 

Biuro Projektów Przemysłu Kruszyw, Kamienia Bu-
dowlanego i Surowców Mineralnych „BIPROKRÜSZ", 
Kraków, Polska (Romuald Poprawa, Bronisław Deja, 
Wacław Chrząszczewski). 

Zasypnik samobieżny 

Celem wzoru użytkowego jest umożliwienie łatwego 
manewrowania zasypnikiem przy zapewnieniu pełnego 
bezpieczeństwa eksploatacyjnego. 

Zasypnik składa się z rusztu oddzielającego (1) 
podnoszonego przez cylinder (2) i opierającego się 
0 amortyzatory sprężynowe (3), umieszczone w pod-
porach (4) zbiornika (5). Zbiornik wyposażony jest 
w urządzenie rozładunkowe (6) kierujące materiał na 
przenośnik 'wybierający (-7). Mechanizm kroczący za-
sypnika składa się ze stopy centralnej (8), płozy zew-
nętrznej (9) i pierścienia (10). Kroczenie odbywa się 
przez podniesienie pierścienia (10) i płozy zewnętrznej 
(9) przez cylinder (14), przesunięcie płozy przez cylin-
der kroczenia i opuszczenie płozy z pierścieniem. 
Obrót zbiornika następuje po podniesieniu pierścienia 
1 płozy poprzez cylinder obrotu. (3 zastrzeżenia) 

B65H W. 73627 1984-11-21 

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Bistona", Łódź, 
Polska (Jan Machel, Jan Pokora). 

Cewka przędzalnicza cylindryczna 

Cewka ma wewnętrzne użebrowanie w postaci że-
ber (1) wzdłużnych tworzących zarysy dwóch stożków 
(2) i (3) ściętych oddzielonych żebrem (4) poprzecznym 
z otworem (5). Zewnętrzna powierzchnia^ma nacięcie 
(6) poprzeczne na długości odpowiadającej długości 
tworzonego nawoju przędzy. (1 zastrzeżenie) 
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B66C W.73643 1984-11-24 

Warmińska Fabryka Maszyn Drogowych, Dobre 
Miaste-k. Olsztyna, Polska (Jerzy Sołtysiak). 

Mechanizm do obracania korpusem żurawia 

Wzór użytkowy dotyczy mechanizmu do obracania 
korpusem żurawia. 

Mechanizm ma obudowę przymocowaną do podwo-
zia żurawia. W obudowie ułożyskowane jest koło 
wieńcowe powodujące obrót korpusu i osadzona jest 
prowadząca tuleja z wewnątrz umieszczoną przesuw-
ną zębatką. Mechanizm charakteryzuje się tym, że 
w tulei prowadzącej (3) wmontowane są cylindry (5) 
z luźno umieszczonymi w nich tłokami (6). 

(1 zastrzeżenie) 

Dział C 
CHEMIA I METALURGIA 

C02F W. 73632 1984-11-21 

Projprzem Mostostal Wspólne Przedsiębiorstwo 
i S-ka, Bydgoszcz, Polska (Tadeusz Darnowski). 

Tarcza złoża biologicznego 

Tarcza złoża biologicznego o kształcie krążka z wy-
obleniami lub bez ma w środku wielokątny otwór 
(1) a na jednej płaszczyźnie umieszczone trwale dy-
stansowe czopy (2). Dystansowe czopy (2) rozmiesz-
czone są w pobliżu wielokątnego otworu (1) i na 
średnicy w pobliżu zewnętrznej krawędzi tarczy. 

(2 zastrzeżenia) 

C23C W.73428 1984-10-15 

Huta „Stalowa Wola", Stalowa Wola, Polska (Zyg-
munt Zołyński). 

Pojemnik stalowy do naborowywania części stalowych 
w mieszaninach proszkowych 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojemnik sta-
lowy do naborowywania części stalowych w miesza-
ninach proszkowych pozwalający na łatwe jego opróż-
nianie po przeprowadzeniu naborowywania. 

Pojemnik według wzoru składa się ze ściany bocz-
nej (2), która w górnej części jest wyposażona w zew-
nętrzny kołnierz korytkowy (3) do uszczelniania po-
krywy (4), a w dolnej części ma płaski kołnierz (5) 

skierowany do wnętrza pojemnika (1) i luźne dno (6) 
które swobodnie leży we wnętrzu pojemnika (1) na 
dolnym kołnierzu (5). (1 zastrzeżenie) 

C25D W. 73631 1984-11-21 

Zakłady Elektroniczne „ELWRO", Wrocław, Polska 
(Józef Nowicki). 

Wieszak do mocowania elementów 
przeznaczonych do pokrycia w kąpieli galwanicznej 

Wzór rozwiązuje zagadnienie mocowania elementów 
przeznaczonych do pokrycia w kąpieli galwanicznej, 
zakończonych częścią gwintową, którą należy chronić 
przed pokryciem galwanicznym. 

Wieszak (1) ma postać pręta wykonanego z mate-
riału nieprzewodzącego. Wzdłuż wieszaka (1) znajdują 
się otwory (2) o wielkości odpowiadającej wielkości 
części (5) gwintowej elementów (3). (1 zastrzeżenie) 
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Dział D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

D07B W. 72935 1984-07-11 

Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska (Jan 
Hankus, Piotr Szołtysijc, Karol Minch, Brunon Pa-
jonk, Stanisław Szarek). 

Una stalowa wyciągowa o liniowym styku drutów 

Lina stalowa okrągła, okrągłosplotkowa, współzwita 
lub przeciwzwita składa się z co najmniej sześciu 
okrągłych splotek (2) i rdzenia organicznego (1). Sto-
sunek średnicy drutu rdzeniowego (3) w splátce (2) 
do średnicy drutów (4) pierwszej warstwy wynosi 
1,34-1,36, do średnicy cieńszych drutów (5) drugiej 
warstwy 1,85-1,87, do średnicy grubszych drutów (6) 
drugiej warstwy 1,385-1,405 i do średnicy drutów 
zewnętrznych (7) 1,110-1,125. Stosunek średnicy dru-
tów (4) pierwszej warstwy do średnicy grubszych 
drutów (6) drugiej warstwy wynosi 1,025-1,047. Sto-
sunek skoku zwicia drutów (4, 5, 6, 7) wszystkich 
warstw splotki (2) do średnicy drutów zewnętrznych 
(7) wynosi 43,2-50,0. 

Konstrukcja liny zapewnia ciągły, nieprzerwany 
styk promieniowy między kolejnymi warstwami dru-
tów, a jednocześnie zachowanie między drutami da-
nej warstwy szczelin o odpoweidniej wartości, co 
gwarantuje dobrą zwartość splotki, eliminując szkod-
liwe luzy i przemieszczenia drutów. (1 zastrzeżenie) 

Dział E 
BUD0WNICTWO; GÓRNICTWO 

E04B W. 73592 1984-11-13 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Teresa Ta-
czanowska, Jarosław Moniak, Krzysztof Mincewicz). 

Stabilizator śrub rektyfikacyjnych 
montażu wymuszonego 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia 
odległości manwerowej śrub rektyfikacyjnych, a tym 
samym zwiększenia dowolności ustawienia dolnej 
części urządzenia. 

Stabilizator śrub rektyfikacyjnych montażu wymu-
szonego składający się z dwóch części, dolnej zabe-
tonowywanej w stropie i górnej charakteryzuje się 
tym, że część dolna (1), najkorzystniej kwadratowa, 
ma w pobliżu naroży cztery śruby (2) mocujące, 
a część (3) górna, najkorzystniej kwadratowa cztery 
otwory (5) o średnicach większych od średnic śrub (2) 
mocujących, wykonanych naprzeciw śrub (2) mocu-
jących i śrubę rektyfikacyjną (4) zamocowaną nie-
centrycznie, po przekątnej, w odległości jej osi od 
środka części (3) górnej równej średnicy otworu (5) 
w części górnej pomniejszonej o średnicę śruby (2) 
mocującej. (1 zastrzeżenie) 

E04F 
B32B 

W. 73623 1984-11-22 

Włodzimierz Mysłowski, Bielsko-Biała, Polska (Wło-
dzimierz Mysłowski). 

Tapeta izolacyjna 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest tapeta izola-
cyjna odpromiennikowa przyklejana do ściany za 
kaloryferem celem zmniejszenia strat ciepła spowodo-
wanych jego przenikaniem przez ścianę. 

Tapeta zbudowana jest z trzech warstw, pierwszej 
czołowej (2) mającej grubość około 0,01 mm, wyko-
nanej np. z folii aluminiowej, drugiej warstwy (3) 
przylegającej do ściany mającej grubość od 2 do 
10 mm, i warstwy pośredniej (4) o grubości od 0,1 
do 1,0 mm. 

E04F W.73648 1984-11-2& 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Teresa Ta-
czanowska, Jarosław Moniak, Krzysztof Mincewicz). 
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Murarska łopatka do rozkładania zaprawy 

Murarska łopatka do rozkładania zaprawy składa 
się z trzech płaskich ścian (1), (2), (3), wzajemnie 
prostopadłych, zbieżnych w narożu, z których dwie 
(1) i (2) przy dłuższej wspólnej krawędzi są prosto-
kątami, a trzecia (3) prostokątem ze ściętym narożem, 
przy czym do ścian (1) i (2) tworzących dłuższą kra-
wędź przymocowany jest uchwyt (4) w kształcie litery 
„C" wystający ponad ścianę z rączką (5) prostopadłą 
do niego i równoległą do trzeciej ściany. 

Łopatkę według wzoru użytkowego stosuje się z po-
jemnikiem składającym się z dwu równoległych pro-
stokątnych ścian z uszami połączonych odcinkiem 
tworzącej walca. (1 zastrzeżenie) 

E04H W. 73606 1984-11-16 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji 
Rolnictwa, Warszawa, Polska (Adam Bąkowicz). 

Montowany kanał nawozowy 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji 
montowanego kanału nawozowego umożliwiającego 
pracę mechanicznych urządzeń zgarniających nawóz 
zwierzęcy w obiektach inwentarskich, zwłaszcza prze-
znaczonego dla bezściołowego chowu zwierząt zarówno 
dla systemów jednopoziomowych wyposażonych w koj-
ce, ruszty lub siatki, jak i dla systemów wielopo-
ziomowych wyposażonych w wielopiętrowe baterie 
klatek. Montowany kanał składa się z powtarzalnych 
segmentów. Ściana boczna (1) każdego segmentu ma 
poziome i równoległe zagięcie górne (2) oraz zagięcie 
dolne (3) skierowane do wnętrza kanału nawozowe-
go, jak również dwa pionowe, równoległe zagięcia 
łącznikowe (4) skierowane na zewnątrz kanału nawo-
zowego, w których są wykonane otwory (5) służące 
do łączenia ścian bocznych (1) ze sobą oraz z piono-
wymi słupkami nośnymi za pomocą śrub. 

(1 zastrzeżenie) 

E06B 
F16S 

W. 73586 1984-11-12 

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

Kształtownik poprzeczny wewnętrzny okna lub drzwi 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
sztywnej konstrukcji kształtownika do scalania ele-
mentów konstrukcji okna lub drzwi koniecznych dla 
uzyskania wysokich własności izolacyjnych. 

Kształtownik w przekroju poprzecznym ma kształt 
zamkniętej litery „T" symetrycznej względem osi (7) 
i utworzonej z dolnej ściany (3) łączącej dwie ściany 
boczne podstawy (4), które z kolei poprzez ściany 
poziome (10) połączone są ze ścianami bocznymi (5) 
części poprzecznej, złączonymi górną ścianą (2). 
Z dolnej ściany (3), poza ścianami bocznymi (4) pod-
stawy, wystają zaczepy hakowe dolne (8) zwrócone 
w kierunku zaczepów hakowych górnych (9). Ponadto 
górna ściana (2) ma, poza ściainami bocznymi (5), części 
wspornikowe (6). (1 zastrzeżenie) 

E06B W. 73925 1984-08-27 

Śląskie Przedsiębiorstwo 
i Urządzeń Przemysłowych 

Konstrukcji Stalowych 
„MOSTOSTAL", Zabrze, 

Polska (Andrzej Gawliczek, Manfred Langner, Józef 
Kachel, Franciszek Liszka). 

Kształtownik łączący okno stałe 
z oknem otwieranym lub oknem stałym 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji kształtownika umożliwiającej łączenie okna 
stałego z oknem otwieranym lub z oknem stałym. 

Kształtownik ma w przekroju poprzecznym kształt 
prostokąta z dwiema symetrycznymi względem osi (9) 
częściami wspornikowymi (3) stanowiącymi przedłu-
żenie ściany pionowej (1) lewej i zakończonymi za-
czepem w kształcie litery „C", zwróconymi częścią 
otwartą w stronę pozostałej części kształtownika. 
Ściany poziome (2) poza drugą ścianą pionową mają 
części wspornikowe (5) zakończone od strony osa (9) 
zaczepami nożowymi (8), zaś od zewnątrz części 
wspornikowe (5) mają zaczepy hakowe (7) prawe 
zwrócone częścią hakową w stronę drugich zaczepów 
hakowych (6) usytuowanych na zewnątrz na ścianach 
poaiomych (2). (1 zastrzeżenie) 
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Dział F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

F02D W. 72822 1984-06-25 

Zgłoszenie dodatkowe do prawa ochronnego 
. nr Ru 32239 

Marian Faustman, Wągrowiec, Polska (Marian Faust-
man). 

Wysokoprężna, detonacyjna wytwornica spalin 
z dodatkowym usytuowaniem cylindrów 

w linii prostej 

Wytwornica charakteryzuje się tym, że cylindry (1) 
i (2) usytuowane są wzdłuż dwóch prostych biegną-
cych równolegle, przy czym cylinder (1) ma w części 
wylotowej uskok z prowadnicą (25) dla zaworu (16). 
Zawór (18) ma grzybek o średnicy mniejszej od śred-
nicy cylindra (2). (1 zastrzeżenie) 

F02M W. 69528 1982-12-06 

Andrzej Snitko, Łódź, Wiesław Pachoń, Siemiano-
wice Śląskie, Polska (Andrzej Snitko, Wiesław Pa-
choń). 

Łącznik gaźnika 
z kolektorem ssania mieszanki paliwowej 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania łącznika 
gaźnika z kolektorem ssania mieszanki paliwowej za» 
pewniającego jej oszczędne zużycie. 

Łącznik ma od strony gaźnika (2) dodatkową pod-
kładkę (1), a od strony kolektora (4) ssania ma trzy-
krotnie od niej cieńszą podkładkę (3). (1 zastrzeżenie) 

F16B W. 73593 1984-11-15 

Witold Grela, Janusz Nadolski, Warszawa, Polska 
(Witold Grela, Janusz Nadolski). 

Złącze meblowe 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie łączenia 
prostopadłych ścianek meblowych. 

Złącze składa się z dwóch części (1) i (2) o kształcie 
prostopadłościanów z zaokrąglonymi krawędziami. 
Część (1) ma na powierzchni prostopadłej do po-
wierzchni przylegania symetryczne otwory przelotowe 
0 stopniowanej średnicy oraz na powierzchni przyle-
gania wystające kołki ustalające (4). Kołki ustalające 
(4) umieszczone są w otworach przelotowych (5) części 
(2) o stopniowanej średnicy. Część (1) i część (2) po-
łączone są ' w sposób rozłączny poprzez śrubę (SY 
1 nakrętkę (7) umieszczone w otworze przelotowym 
(8). W otworach (5) umieszczone są elementy łączące 
złącze ze ściankami meblowymi. (1 zastrzeżenie) 

F16L W. 73614 1984-11-19 

Poznańskie Zakłady Opon Samochodowych „STO-
MIL", Poznań, Polska (Kazimierz Szwarc, Stanisław 
Kordziński). 

Szybkozlączka 

Celem wzoru jest opracowanie prostej konstrukcji 
szybkozłączki o podwyższonej trwałości eksploata-
cyjnej. 

Szybkozłączka, przeznaczona do łączenia elastycz-
nych dróg przesyłowych, ma końcówkę roboczą (1) 
z parą uch blokujących (4), końcówkę mocującą (2} 
zaopatrzoną w uszczelkę (5), pierścień sprężysty (6) 
i dwa wybrania prowadzące (7), oraz tuleję zamyka-
jącą (3) z wybraniami blokującymi. (1 zastrzeżenie) 

F16K W. 73551 1984-11-0» 

Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstruk-
cji Metalowych „Mostostal", Warszawa, Polska (Woj-
ciech Prosek). 

Zawór bezpieczeństwa 

Celem wzoru jest opracowanie prostej, lekkiej i ta-
niej konstrukcji zaworu, który w zakresie 1-4 mm 
H2O spełniałby rolę zaworu nadciśnieniowego i bez-
pieczeństwa. 
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Zawór składa się z naczynia wodnego (1), rury (3) 
łączącej przestrzeń kontrolowaną z atmosferą oraz 
dzwonu (5), osadzonego przesuwnie na trzpieniu (4). 
Dzwon zaworu (5) ma pionowe ścianki (6) wykonane 
z materiału jednokierunkowego elastycznego, wew-
rętrzne pierścienie ograniczające (9) oraz w dolnej 
części pierścień zamykający (7). Zawór wyposażony 
jest w śrubę nastawczą (8), poziomicę (11) oraz samo-
czynny zasobnik cieczy (10) umieszczony z boku na-
czynia wodnego. (1 zastrzeżenie) 

T16K W. 73634 1984-11-22 

Zjednoczone jfespoły Gospodarcze sp. z o.o., War-
szawa, Polska (Ryszard Sokołowski, Antoni Lipiński, 
Jan Klimek). 

Zawór ssąco-tłoczący 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zapewnienia 
dokładnego dozowania płynu do napełniania tub. 

Zawór ssąco-tłoczący składa się z elementu prze-
suwnego składającego się z dwóch części: dolnej (2) 
i górnej (3). Część dolna (2) ma kształt czaszy kulistej 
z kołnierzem. Część górna (3) ma kształt połączonych 
poprzez powierzchnię walcową (4) dwóch powierzchni 
stożkowych (5) i (6) oraz ma powierzchnię walcową 
(7) osadzoną w części dolnej (2). Pomiędzy częścią dol-
ną (2) i częścią górną (3) znajduje się szczelina (8), 
przez którą wnętrze części górnej (3) i dolnej (2) 
wypełniane jest powietrzem. Część dolna (2) styka 
się z otworem dyszy (9) mającym fazę (10). 

(1 zastrzeżenie) 

F21L W. 73519 1984-11-05 

Leszek Dybowski, Warszawa, Polska (Leszek Dy
bowski). 

Przenośna lampa pomocnicza o ułatwionej obsłudze 

Przenośna lampa pomocnicza sprzętu oświetlenio
wego, wyróżnia się tym, że ma wyłącznik klawiszowy 

(C) umieszczony w uchwycie, odbłyśnik (A) chroniący 
użytkownika lampy przed olśnieniem, oraz ruchomy 
koszyk ochronny (B) żarówki 

Współpracujące ze sobą przetłoczenia na blasze od-
błyśnika i odpowiednie elementy koszyka ochronnego 
tworzą zawias i łatwo rozłączamy zaczep, dzięki 
czemu koszyk ochronny i odbłyśnik razem chronią 
żarówkę przed uszkodzeniem, a użytkownika przed 
poparzeniem. (3 zastrzeżenia) 

F24F W. 73619 1984-11-20 

Malborska Fabryka Wentylatorów „Mawent", Mal-
bork, Polska (Henryk Kil, Stanisław Ekiert, Andrzej 
Borzyszkowski, Henryk Januszkiewicz, Czesław Zarę-
ba, Stanisław Pernak, Antoni Rogiński, Julian Olszew-
ski, Adolf Łobejko, Wiesław Polidyło, Marian Gil). 

Przenośne przeciwwybuchowe urządzenie wentylacyjne 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
urządzenia cechującego się prostotą konstrukcji, lek-
kością oraz odpornością na uszkodzenia takich ele-
mentów jak silnik i przeciwwybuchowy wentylator. 

Przenośne przeciwwybuchowe urządzenie wentyla-
cyjne składa się z nośnej ramy, wewnątrz której na 
płycie zamocowany jest wentylacyjny zespół. Wenty-
lacyjny zespół stanowi przeciwwybuchowy wentylator 
oraz zamocowany na wspólnej podstawie, elektryczny 
przeciwwybuchowy silnik (6). Obudowa (10) wentyla-
tora ma przynitowane do wewnętrznej strony ścianki 
(13) mosiężne przeciwiskrowe pierścienie (16 i 17) za-
pobiegające iskrzeniu w wypadku awarii i przesu-
nięciu się wirnika (12). W tym- samym celu do króćca 
(18) ścianki (14) przynitowane jest mosiężne przeciw-
iskrowe przewężenie (19). (2 zastrzeżenia) 
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F26B W.73596 1984-11-14 
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 

Rzeszów, Polska (Stanisław Majka). 

Kontenerowy zestaw suszenia materiałów sypkich, 
zwłaszcza ziarna zbóż 

Kontenerowy zestaw stanowią pojemniki (1) usytuo-
wane pionowo i poziomo wewnątrz pomieszczenia (2), 

-przy czym zestaw ten ma wentylatory (3) połączone 
2 rurą (4) główną, do której dołączone są siatko-rury 
(5) umieszczone wewnątrz pojemników (1). 

(2 zastrzeżenia) 

Dział G 
FIZYKA 

G01B W. 73193 1984-09-05 
Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych 

Problemów Techniki, Warszawa, Polska (Jacek Sze-
lążek). 

Ultradźwiękowy grubosciomierz cyfrowy 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest ultradźwięko-
wy grubosciomierz cyfrowy służący do pomiarów gru-
bości elementów jednostronnie dostępnych. 

Grubosciomierz składa się z urządzenia (1) nadaw-
czo-odbiorczego, głowicy (2) ultradźwiękowej oraz wy-
świetlacza (3) cyfrowego przy czym urządzenie (1) 
jest połączone z głowicą (2) przy pomocy kabla (4) 
a wyświetlacz (3) ma postać przystawki połączonej 
7. wyjściem urządzenia (1). (1 zastrzeżenie) 

G01B W.73555 1984-11-08 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Kra-

ków, Polska (Bogusław Machowski, Józef Salwiński, 
Marian Grabka). 

Przyrząd do pomiaru szerokości szczeliny 

Celem wzoru jest opracowanie prostej konstrukcji 
przyrządu umożliwiającej pomiar szczeliny, której sze-
rokość jest różna na jej głębokości. 

Przyrząd do pomiaru szerokości szczeliny zawiera 
jedną parę ramion nastawnych (1, 2) oraz jedną parę 
ramion nastawnych biernych (3, 4), przy czym dwa 
ramiona nastawne (1 i 3), po jednym z każdej pary, 
są utwierdzone w końcach tulei (5) połączonej obro-
towo z wałkiem (6) wyposażonym w wystające poza 
iuleję (5) czopy (7) z zamocowanymi na nich nasa-
dami (8), w których są utwierdzone drugie ramiona 
Jiastawne (2 i 4). Kąt rozwarcia ramion nastawnych 
(1, 2) jest równy kątowi rozwarcia ramion nastaw-
nych biernych (3, 4). (1 zastrzeżenie) 

G01C W. 73636 1984-11-22 
Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, Polska (An-

drzej Wanic). 

Egzaminator libel i kompensatorów 

Celem wzoru jest umożliwienie prowadzenia bada-
nia i określenia parametrów libel zamocowanych bez-
pośrednio na geodezyjnych instrumentach pomiaro-
wych bez konieczności ich demontażu oraz zwiększe-
nie dokładności pomiaru. 

Egzaminator libel i kompensatorów, służący do wy-
znaczania przewagi libeli, określenia średniego błędu 
ustawienia jej pęcherzyka i badania szlifu wewnętrz-
nej części ampułki, według wzoru charakteryzuje się 
tym, że ma przymocowany do ramienia pomiarowego 
(6) czujnik zegarowy (14) za pośrednictwem ramienia 
przesuwnego (17) i tulei (15), (18), przy czym część 
ruchoma (20) czujnika zegarowego (14) opiera się na 
podstawce (21) zamocowanej do podstawy (1), oraz 
belkę pomiarową (22), zamocowaną w sposób rucho-
my przy użyciu wspornika (23) do ramienia pomiaro-
wego (6) i zakończoną śrubą (24). Na belce pomiaro-
wej (22) znajduje się podpora libeli nasadkowej (33) 
i dwa ruchome elementy podporowe (26) i (27) z łoża-
mi (28), (29), (39) służącymi do mocowania libeli rur-
kowej czy sferycznej. Natomiast nad wspornikiem 
(4) zamocowana lest .tarcza (34) połączona z ramie-
niem pomiarowym (6) i mająca centralnie wykonany 
element gwintowany (35) służący do przykręcenia 
standartowej spodarki geodezyjnej (36) lub zespołu 
spodarki - niwelator. (1 zastrzeżenie) 
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G01L W. 73635 1984-11-23 

Zakłady Kineskopowe Unitrą-Polkolor, Zakład Ki-
neskopów Kolorowych, Piaseczno, Polska (Jarosław 
Strojecki, Zbigniew Włodkowski, Jerzy Masiak). 

Czujnik pomiarowy 
do sygnalizacji pomiaru próżni technicznej 

Celem wzoru jest zwiększenie niezawodności dzia-
łania czujnika oraz umożliwienie zamiany sygnału 
na sygnał elektryczny. 

Czujnik charakteryzuje się tym, że w końcach (2) 
i (3) obudowy (1) ma zamocowane odpowiednio prze-
twornik pomiarowy (6) i łącznik (9) z metalowym 
mieszkiem sprężystym (10), przy czym czoło (7) prze-
twornika (6) i dno (11) mieszka (10) usytuowane są 
naprzeciw siebie w części wewnętrznej (8) obudo-
wy (1). (1 zastrzeżenie) 

G01N W. 73469 1984-10-23 

Huta Baildon, Katowice, Polska (Zbigniew Gałuszka, 
Jan Gwóźdź). 

Przyrząd do badania przyczepności powłok 
metodą odrywania 

Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji przy-
rządu zapewniającej w każdym przypadku prosto-
padłość obciążenia do powleczonej powierzchni. 

Przyrząd składa się z dwóch trzpieni (1) zakończo-
nych kłem (3) i rozwidleniem (2), na które są nasu-
nięte dwa półpierścienie (5) z występami (6) i tuleja 
(4), i segmentów walcowych (8), mających na obwo-
dzie rowek (10) do osadzenia występów (6) półpier-
ścieni (5), a na czole - wgłębienie (9) do osadzenia 
kła (3). (1 zastrzeżenie) 

G01N 
G0 IM 

W. 73563 1984-11-09 

Fabryka Maszyn Budowlanych „Buinar-Fadroma", 
Wrocław, Polska (Tadeusz Legut, Feliks Borysewicz, 
Jerzy Gawroński). 

Urządzenie do badania zawiesi 

Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji urzą-
dzenia prostej i bezpiecznej w obsłudze, umożliwia-

jącej badanie zawiesi pod obciążeniem statycznym, 
i dynamicznym. 

Urządzenie składa się z korpusu (1) w kształcie 
prostokątnej ramy (2) opartej na nogach (3). Rama 
(2) ma listwy (4) z otworami (5), do których moco-
wany jest w żądanym miejscu na długości ramy (2) 
trawers (6), w zależności od długości badanego za-
wiesia (20). W środku ramy (2) umieszczony jest 
siłownik (10), którego tłoczysko (13) połączone jest 
z suwakiem (17) przesuwanym po prowadnicach (19). 
Badane zawiesie (20) zaczepia się za otwory (8) t ra-
wersu (6) oraz za zaczep (18) suwaka (17). Siłownik 
(10) zasilany jest czynnikiem roboczym podawanym 
przez pompę napędzaną silnikiem. Wielkość siły ob-
ciążającej badane zawiesie (20) regulowana jest po-
przez zawór przelewowy. (2 zastrzeżenia) 

G01N W. 73620 1984-11-20 

Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska (Janusz Jadczak). 

Detektor światłowodowy 
do wiskozymetru kapilarnego Ubbelohda 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 
detektora o uproszczonej konstrukcji, zapewniającego 
pomiar czasu przepływu cieczy między światłowodami 
pierścieni detektora z dokładnością do 10~s sekundy.. 

Detektor składa się z dwóch oddzielnych, takich 
samych, poziomych pierścieni (1, 2) o przelotowych 
otworach (3, 4) poziomych do umieszczania w nich 
światłowodów (5, 6). Pierścienie (1, 2) są na stałe 
osadzone na pionowej rurce (7) wiskozymetru o różnej 
wielkości przelotowych zbiornikach (8, 9). Pierścień (1Y 
górny jest usytuowany nad większym zbiornikiem (9) 
a pod nim się znajduje dolny pierścień (2). 

(2 zastrzeżenia) 
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G01P W. 73521 1984-11-05 

Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski Odlew-
ania Żeliwa, Śrem, Polska (Bogusław Bajoński). 

Nadajnik impulsów przepływomierza 

Celem wzoru jest zwiększenie szczelności korpusu 
nadajnika oraz ułatwienie demontażu czujnika in-

--aukcyjnego. 
Nadajnik impulsów przepływomierza służy do prze-

twarzania wartości przepływu na sygnał elektryczny 
w postaci ciągu impulsów. 

Nadajnik impulsów przepływomierza zaopatrzony 
jest w metalową krzywkę inicjującą (5) i indukcyjny 
czujnik zbliżeniowy (6), pomiędzy którymi znajduje 
się niemetalowa ścianka (8), stanowiąca stałą część 
.korpusu (1). (1 zastrzeżenie) 

G01R W. 73605 1984-11-15 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki i Urzą-
dzeń Precyzyjnych, Łódź, Polska (Marek Wilczyński, 
Edward Bolek, Tadeusz Adamiak, Stanisław Bara-
".basz, Marek Szparago). 

Urządzenie 
do sprawdzania przenikalności magnetycznej 

nabiegunników silnika krokowego 

Celem wzoru jest opracowanie prostej konstrukcji 
urządzenia umożliwiającej szybką kontrolę jakości 
jnateriału nabiegunników oraz rozmiarów szczeliny 
powietrznej wewnątrz cewki pomiędzy nią a nabie-

igunnikami. 

Urządzenie ma dwa zaciski (4, 5), których każdego 
część nieruchoma (4', 5') przymocowana jest do pod-
stawy (1), a część ruchoma (4", 5") przytwierdzona 
jest do cylindrycznego trzpienia (6, 6') umieszczonego 
przesuwnie, osiowo w górnej części wspornika (7, 7') 

-w kształcie litery Z. Cylindryczny trzpień (6, 6') za-
kończony jest uchwytem (8, 8'). Między zaciskami (1, 

-5) umieszczone są dwa kołki (10, 10 ) przytwierdzone 
do podstawy (1). 

Ponadto urządzenie ma zworę (14) przytwierdzoną 
do śruby dociskowej (13) umieszczonej obrotowo 
w górnej części wspornika (11) w kształcie litery Z, 
którego dolna część przymocowana jest obrotowo do 
podstawy (1). Śruba dociskowa zakończona jest dźwig-
nią (15). (2 zastrzeżenia) 

G01V W. 71595 1983-12-22 

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kra-
ków, Polska (Franciszek Białończyk, Jan Szymański). 

Urządzenie 
do wzorcowania sond geofizycznych gamma 

Celem wzoru jest opracowanie prostej, lekkiej, bez-
piecznej i wygodnej w użyciu konstrukcji urządzenia 
umożliwiającej szybki i dokładny pomiar wzorcowy. 

Urządzenie składa się z głowicy (1), do której przy-
mocowana jest tulejka (6), wewnątrz której znajduje 
się punktowe źródło promieniowania (7). Ponadto 
głowica (1) połączona jest podstawą (2) z przystawką 
(5), przy czym w środku podstawy (2) znajduje się 
łącznik (i) z uchwytem (4). (1 zastrzeżenie) 

G06F W. 73515 1984-10-31 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów, Wrocław, Polska (Jacek Gawlicki). 

Uchwyt do montażu i kontroli, 
zwłaszcza klawiatur kalkulatorów stołowych ' 

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania uchwytu, 
którego konstrukcja zapewniałaby trwały kontakt 
z płytką drukowaną sprawdzanej klawiatury kalku-
latora. 
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Uchwyt według wzoru charakteryzuje się tym, że 
metalowa listwa (2) przytwierdzona do korpusu (1) 
jest utworzona z płaskownika ukształtowanego w po-
staci litery „C", a do listwy tej są przymocowane 
dwa dźwigniowe zamki (8), naprzeciwko których we-
wnątrz korpusu (1) uchwytu jest usytuowany zespół 
teleskopowych kontaktowych szpilek (10), z których 
każda jest osadzona suwliwie za pośrednictwem śru-
bowej sprężyny (15) pomiędzy dwoma listwami (16), 
przy czym szpilki (10) mają wtłoczone i zanitowane 
pod kątem prostym lutownicze tulejki (18). Wzór ma 
zastosowanie w przemyśle elektronicznym, głównie 
zaś w seryjnej produkcji kalkulatorów. 

(1 zastrzeżenie) 

G06F W. 73567 1984-11-12 

Zgłoszenie dodatkowe do zgłoszenia nr W. 72622 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów Wrocław, Polska (Elżbieta Pszczółkowska, 
Jerzy Wołowiec, Stefan Musiał). 

Moduł klawisza pojemnościowego 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest moduł klawisza 
pojemnościowego, przeznaczony do budowy klawiatur, 
zwłaszcza komputerowych, mający zastosowanie głów-
nie w klawiaturach maszyn cyfrowych, którego kon-
strukcja pozwala na zmontowanie klawisza bez ko-
nieczności mocowania go główką. 

Moduł klawisza charakteryzuje się tym, że w otwo-
rze walcowego trzpienia (6) jest wykonany zaczep (9) 
do mocowania sprężyny (7) i główki (8) za pomocą 
zatrzaskowej wkładki (10) zbudowanej z rdzenia (15) 
zaopatrzonego w górnej części w tarczę (16) przecho-
dzącą w uchwyt (17), natomiast w dolnej części rdze-
nia (15) są wykonane zatrzaski (18). (1 zastrzeżenie) 

G11B W. 73516 1984-10-31 

Bernadeta Tomków, Wrocław, Polska (Bernadeta 
Tomków). 

Album kasetowy 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest album kaseto-
wy zawierający zestaw kaset do osadzenia kopert wraz 
z płytami gramofonowymi. 

Album według wzoru użytkowego zawiera kasety 
lewe (3) i prawe (4) osadzone za pomocą czopów (3a), 
(4a) w prowadnicach (2a), (2b). Kasety lewe (3) i ka-
sety prawe (4) są ze sobą wzajemnie powiązane za 
pomocą zaczepów (3b), (4c) i występów (3c), (4b>. Czopy 
(3a) i (4a) są od góry osłonięte listwami pryzmowymi 
(Id) i (le) zabezpieczającymi kasety przed wypad-
nięciem. (1 zastrzeżenie1} 

H0IP 

Dział H 
ELEKTROTECHNIKA 

W. 73491 1984-10-29 

Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „ALKA", 
Słupsk, Polska (Jerzy Pawlukojć, Leonard Ferkaluk, 
Eugeniusz Mielcarek, Jan Klatka). 

Siłownik elektromagnetyczny 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest siłownik elek-
tromagnetyczny, którego konstrukcja pozwoliłaby na 
eliminację przepalania się cewek i rozbijania się 
rdzeni podczas eksploatacji. 
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Siłownik składa się z cewki (1), dwóch tulei (3) 
i (4), w których porusza się wodzik (6), w skrajnych 
położeniach opierający się o kołnierze wewnętrzne (8) 
i (9) tulei (3) i (4). Tuleje (4) i (3) tworzą szczelinę 
elektromagnetyczną (5). (3 zastrzeżenia) 

H05K W. 73510 1984-10-31 
B41F 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wag, Lublin, Polska 
(Henryk Myszkowski). 

Obudowa drukarki elektromechanicznej 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia obudowy drukarki o prostej konstrukcji, łatwym 
montażu i obsłudze. 

Obudowa składa się z płyty nośnej (1), obudowy (2) 
układów elektronicznych, ramy (3) drukarki i pokry-
wy (4). Poszczególne części połączone są między sobą 
zawiasami, z drugiej strony elementami złącznymi 
oraz zamkiem. (3 zastrzeżenia) 
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Nr zgłoszenia 

1 

243413 
243790 
244892 
245062 
245642 
245684 
245920 
245964 
246006 
246011 
246014 
246025 
246052 
246064 
246067 
246075 
246093 
246107 
246123 
246126 
246138 
246145 
246152 
246155 
246158 
146161 
246166 
246168 
246170 
246173 
246178 
246179 
246180 
246183 
246186 
246190 
246191 
246192 
246193 
246194 
246195 
246196 
46197 

246201 
246203 
246208 
246210 
246212 
246215 
246216 
246223 
246224 
246231 

Int. Cl.3 

2 

B65G 
B23P 
C09D 
A01N 
B61K 
H04M 
C10B 
H02M 
G08B 
G01R 
H01L 
G01D 
G08C 
H04B 
G01F 
H0lF 
G08B 
G01R 
G01F 
H04J 
B28B 
G01D 
G01N 
G01C 
B23K 
G01F 
G01B 
H02M 
G01R 
H03K 
G01N 
G01N 
H01B 
F16L 
G01F 
H01K 
G01R 
E04F 
F15B 
C01B 
G01B. 
G01B 
B65D 
E04B 
F25B 
G01R 
B22D 
F27D 
C25C 
B01J 
B01D 
C07D 
E02B 

Strona 

3 

15 
10 
23 

2 
13 
53 
24 
51 
47 
45 
52 
39 
48 
52 
40 
49 
47 
45 
41 
52 
11 
40 
42, 
39 
10 
41 
38 
51 
45 
51 
43 
43 
49 
35 
41 
49 
45 
29 
32 
16 
38 
38 
14 
28 
36 
46 
9 

37 
27 

6 
5 

20 
27 
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1 

246232 
246233 
246234 
246235 
246237 
246238 
246239 
246242 
246245 
246246 
246250 
246254 
246256 
246257 
246258 
246261 
246262 
246263 
246267 
246268 
246271 
246274 
246275 
246276 
246281 
246284 
246285 
246287 
246288 
246289 
246295 
246297 
246301 
246308 
246309 
246312 
246313 
246314 
246321 
246324 
246325 
246326 
246327 
246328 
246923 
246330 
246333 
246334 
246336 
246337 
24633 
246341 
2 4 6 3 4 2 

Int. Cl.3 

2 

B22D 
F16D 
E21B 
A63H 
A47B 
C09G 
G01N 
C09B 
G01D 
G01N 
C22B 
G05D 
C08K 
G01B 
C12P 
G06C 
B04B 
C21C 
C21D 
F16B 
B24B 
C02F 
E21D 
A61B 
B21D 
B02C 
F15B 
B62D 
B21B 
B21D 
B65D 
B66C 
BÖ5B 
C23D 
B01J 
F04B 
B04C 
A01N 
G01W 
C07C 
O08J 
F25B 
C13L 
A23L 

C21C 
C21C 
E24H 
B62J 
F16C 
B23P 
A21B 
B29D 
C03C 

Strona 

3 

10 
33 
36 

5 
4 

24 
43 
23 
40 
43 
26 
46 
23 
39 
25 
47 

7 
25 
26 
3» 
11 
17 
30 
4 
9 
6 

32 
13 
8 
9 

14 
16 
7 

27 
6 

31 
7 
1 

46 
19 
22 
37 
25 

3 
26 
26 
30 
1 4 
33 
10 
3; 

12) 
18 
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1 

246344 
246347 
246350 
246360 
246365 
246368 
246372 
246374 
246377 
246379 
246385 
246386 
246389 
246391 
246392 
246394 
246395 
2^6399 
246401 
246404 
246405 
246406 
246407 
246409 
246410 
246457 
246973 
247723 T 
247739 
247745 
248574 T 
248602 
248674 T 
248857 
248926 
249025 
2 4 9 1 4 1 
249320 
249361 T 
249691 
249845 T 
249846 T 
249894 T 
249896 T 
249900 T 
249920 T 
249928 T 
249981 T 
250003 T 

2 | 3 

C08G 
G01F 
F15B 
G01N 
C09K 
B21C 
F16K 
B29B 
G01D 
B01F 
G09F 
B97C 
C08J 
F16K 
E21B 
B21C 
C03B 
B08D 
G01P 
A23K 
F16K 
C09K 
C12P 
C04B 
B23P 
A01K 
F16J 
C09D 
E02D 
G0ÏN 
C01M 
C08F 
G01B 
C07D 
A01N 
C07D 
A01N 
C07D 
E21C 
C07C 
G06K 
H02M 
G01P 
H01Q 
G01N 
F16L 
G01L 
H0ÖB 
H02H 

22 
42 
32 
43 
24 

8 
04 
11 
40 
h 

48 
16 
23 
34 
29 

9 
17 
8 

44 
3 

34 
24 
25 
18 
11 

1 
34 
23 
28 
44 
25 
22 
39 
21 

2 
21 

2 
22 
30 
19 
47 
51 
44 
50 
44 
35 
42 
53i 
50 

1 

250009 T 
250011 T 
250029 T 
250066 T 
260067 T 
260079 T 
250083 T 
250104 T 
250112 T 
260114 T 
260116 T 
250121 T 
250151 T 
250155 T 
250156 T 
250167 T 
250173 T 
2S0174 T 
250176 T 
250179 T 
250188 T 
250200 T 
250203 T 
250204 T 
250205 T 
250208 T 
250211 
250220 T 
250224 T 
250229 T 
250230 T 
250235 T 
250246 T 
250257 T 
2S0265 T 
2S0276 T 
250281 T 
250282 T 
250291 T 
250292 T 
250372 
2 5 0 7 2 9 
250866 
251010 
251244 T 
251275 
251276 
271470 
251600 
25197|0 

2 

H02K 
H02M 
C04B 
E04B 
F16K 
C09K 
C01B 
D07B 
C06B 
Ć07C 
B05C 
E21F 
C07C 
C05B 
C05B 
B66B 
C62D 
G10K 
C02F 
G03C 
B60T 
H01M 
B60K 
F16K 
E04G 
E02F 
A61B 
B29C 
F23L 
F01B 
A01G 
C07C 
F02B 
C22B 
B60R 
B01F 
A23G 
G09B 
F25D 
F16F 
G01J 
B01J 
F27D 
C12N 
F04D 
C03B 
A01N 
H04M 
A01N 
B65D 

3 

50 
51 
18 
2» 
35 
24 
17 
27 
1(8 
20 

7 
3P 
20 
18 
18 
15 
14 
49 
17 
46 
13 
50 
12 
35 
29 
2» 

4 
12 
36 
31 

1 
20 
31 
26 

1? 
5 
31 

48 
37 
33 
42 

6 
37 
25 
31 
17 
2 

53 
3 

15 
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Nr zgłoszenia 

1 

69528 
69568 
69949 
71595 
72808 
72822 
72935 
72978 
73045 
73193 
73428 
73,437 
73457 
73469 
73491 
73493 
73610 
73515 
73616 
73519 
73521 
73542 
73550 
73551 
73555 
73fc56 
78563 
7J3565 
73567 
731586 
73592 
73593 
73594 
713595 
73596 

In t . Cl.3 

2 

F02M 
B01F 
A61B 
G01V 
B23P 
F02D 
D07B 
B01D 
B60R 
G01B 
C23C 
A63H 
A63B 
G01N 
H01F 
B21D 
H05K 
G06F 
G11B 
F21L 
G01P 
B21J 
B25H 
F16K 
G01B 
B23K 
G01N 
B23K 
G06F 
E06B 
E04B 
F16B 
A43D 
B62D 
F26B 

Strona 

3 

67 
58 
56 
71 
61 
67 
65 
58 
62 
69 
64 
57 
70 
57, 
72 
59 
73 
71 
72 
68 
71 
59 
61 
67 
69 
60 
70 
60 
72 
66 
65 
67 
55 
63 
69 

Nr zgłoszenia 

1 

73598 
73599 
73600 
73603 
73605 
73606 
73608 
73613 
73614 
73615 
73618 
73619 
73(620 
73622 
73623 
73624 
73625 
73627 
736(31 
73632 
7B«633 
73634 
73635 
73036 
73637 
73639 
7 3 6 4 0 

73641 
73642 
73643 
73644 
73646 
7)3648 
73925 

Int. Cl.3 

2 

B26D 
A63F 
A63F 
B65G 
G0IR 
E04H 
B07B 
B23B 
F16L 
B43L 
A47B 
F24F 
G01N 
A47B 
E04F 
A22C 

A43B 
B65H 
C25D 
C02F 
B01D 
F16K 
G01L 
G01C 
B25B 
A47J 
B,26D 
B23B 
B02C 
B66C 
B23B 
B60L 
E04F 
E06B 

Strona 

S 

62 
57 
57 
63 
71 
66 
59 
59 
67 
62 
55, 
68 
70 
56 
65, 
55, 
55 
63 
64 
64 
58 
68 
70 
69 
61 
56 
62 
60 
58 
64 
60 
63 
65 
66 
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